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SOLUȚII COMPLETE
PENTRU MEDIUL TĂU DE LUCRU
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24/48 h

20
23

  
 2

02
4

Comandă
rapid și ușor
pe rtc.ro

CLĂDIRI DE BIROURI
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INSTITUȚII
FINANCIARE

INSTITUȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

HOTELURI
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Misiunea RTC
Oferim clienţilor confort şi consultanţă în procurarea 
întregului necesar pentru mediul de lucru, prin 
excelenţă operaţională şi atitudine responsabilă.

Valorile RTC
înseamnă excelenţă

Dorim să simplificăm viața clienților și să le oferim soluții 
pragmatice. Pentru că în servicii simplitatea înseamnă 
excelență.

parteneriatul este de cursă lungă

Când construiești cu încredere, promiți să te ții de cuvânt, 
să-ți respecți partenerul și să fii acolo când are nevoie de 
tine. Parteneriatul este întotdeauna de cursă lungă.

ambiţia e creativitate, motivare şi asumare

Ambiția noastră de a reuși ne face să fim mai creativi, mai 
motivați, mai responsabili. Curajul în afaceri se măsoară în 
soluții funcționale care vin în întâmpinarea clienților.

să fii atent la nevoile celor din jur

Implicarea ne face să fim mai responsabili, să avem grijă la 
detalii și să fim atenți la nevoile clienților.

cu încredere şi bune relaţii poţi clădi

Vrem să clădim pe încredere și pe relații bune.
Prin îndrumare, colaborare și plăcerea de a lucra împreună 
ajungem la rezultate comune.

PARTENERIAT

INIŢIATIVĂ

IMPLICARE

RELAŢIONARE

SIMPLITATE



RTC - FURNIZOR COMPLET

facturi diferite

termene de plată diferite

mai mult timp alocat selectării 
produselor şi transmiterii comenzilor

 termene de livrare diferite

 mai mult efort logistic în recepţia
produselor

scutești timp

economisești bani

o singură factură

o singură livrare

un singur contact

MAI MULŢI FURNIZORI RTC, UN SINGUR FURNIZORvs

▶ Soluţii profesionale 
de curăţenie şi igienă 
pentru afacerea ta
▶ Consultanţă de 
specialitate pe sectoare 
de activitate şi proiecte 
speciale

Peste 500 de articole 
de la producători 
de renume: 
Procter&Gamble, 
Kimberly-Clark, Celtex, 
Gojo, Tana şi mulţi alţii

▶ Gamă completă „din 
cap până în picioare“
▶ Disponibile în stoc 
permanent, livrare 
rapidă
▶ Echipă dedicată de 
consultanţă şi audit

Peste 1000 din cele 
mai bune articole de 
protecţie

▶ Gamă completă de 
produse pentru birou
▶ Tipărituri şi 
promoţionale 
personalizate

Peste 4000 de produse 
în portofoliu

▶ Proiectare şi design
▶ Soluţii personalizate 
în funcţie de necesităţi 
şi buget

Consultanţă de 
specialitate şi asistenţă 
dedicată

CURĂŢENIE 
ŞI IGIENĂ

ECHIPAMENTE 
DE PROTECȚIE

PAPETĂRIE MOBILIER & 
ELECTRO-IT



www.rtc.ro,    021.408.20.00,    comenzi@rtc.ro

Membru al 
grupului Altex

DESPRE ALTEX

REAL 

ESTATE

Experiență de peste 30 de ani

Companie cu capital 100% 
românesc

Liderul pieței românești de 
retail electro-IT

Experiență omnichannel 
completă, atât online cât și 
offline

Parteneriat direct cu cele mai 
importante branduri electro-IT

Soluții de finanțare flexibile

ALTEX

LOGISTICS & 

DISTRIBUTION

GRUPUL
ALTEX

CIFRE

RTC, MEMBRU AL GRUPULUI ALTEX

Prin integrarea RTC, grupul ALTEX își consolidează strategia de a crea un concept omnichannel, offline 
și online, care să adreseze canalele B2C și B2B, oferind o gamă completă de produse clienților privați și 
companiilor din România.

Cifră de afaceri 2022 
+ 1.5 mld. EUR

Peste 120 de magazine 
fizice Altex și
Media Galaxy

Peste 4.000 de angajați Investiție 40 mil. Euro
într-un centru logistic nou 

de peste 90.000 mp



Ești în căutarea unor produse necesare 

activității tale de zi cu zi?

Sau ai proiecte complexe unde ai 

nevoie de consultanță în procesul 

de selecție și configurare a 

echipamentelor?

Suntem alături de tine și îți oferim 

cele mai bune propuneri.

Laptopuri

Genți laptop

Monitoare

Accesorii PC și laptop

Mouse

Kituri și tastaturi

Medii de stocare

Produse curățare IT

Accesorii ergonomice

Tablete

Telefoane

Accesorii telefoane

Televizoare

Accesorii televizoare

Aparate frigorifice

Mașini de spălat vase

Mașini de spălat rufe

Aragazuri

Hote

Climatizare

Imprimante

Consumabile IT

Cuptoare cu microunde

Aparate de bucătărie

Espressoare și cafetiere

Aspiratoare

Purificatoare aer

Aparate ingrijire personală

Panouri fotovoltaice

Sanitare

Scule și unelte

Auto

Mobilă

LAPTOP / DESKTOP / IT

TV / AUDIO-VIDEO

ELECTROCASNICE MARI

DIY, AUTO, MOBILĂELECTROCASNICE MICI

IMPRIMANTE ȘI CONSUMABILE

TABLETE / TELEFOANE

Echipează-ți afacerea cu 
soluțiile ELECTRO-IT oferite de

&Fiind partener RTC 

beneficiezi de acces la 

portofoliul de produse 

disponibil la Altex.



Despre noi

6.000 

10.000 

7.000 

36 Mil. €

EOSA
50

7.000 mp

60%

Furnizor complet de 
soluții pentru mediile 
de lucru

de produse în stoc 

permanent cu nivel de 

serviciu de peste 99.5%

Peste

Peste

de produse disponibile 

în platforma online

Peste

de clienți activi anual

Lider de piață cu o 

cifră de afaceri în 

2022 de peste 

Platformă complexă B2B pentru 

comenzi prin care se desfășoară 

peste 60% din fluxul total 

de comenzi

Depozit semi-automatizat de peste 

7000 mp. Logistică flexibilă, livrări 

proprii dar și prin curierat rapid

Membru EOSA din 2008. 

Parteneriate puternice cu 

furnizori globali

Acoperire la 

nivel național. 

50 reprezentanți 

de vânzări
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“Simte verde” înseamnă:

Extindere continuă a portofoliului 

de produselor eco, prietenoase cu 

mediul

Introducerea în flota RTC 

a mașinilor full electrice 

sau hibrid
Colectare

și reciclare 

selectivă

“Simte verde” este 

o poveste scrisă de RTC, 
alături de angajații săi, clienți 

și parteneri. Este o poveste despre 

entuziasm, responsabilitate și 
rezultate palpabile care ne motivează 

în susținerea și perpetuarea acțiunilor 

noastre. Prin campania “Simte Verde” 

ne dorim să creștem conștientizarea și 

preocuparea clienților noștri față de 

natură, promovând atât acțiunile 

sustenabile cât și produsele 

realizate din materiale reciclate 

sau reciclabile. 

sau hibrid

Implicare în acțiuni 

sustenabile și de protejare a 

mediului înconjurător



COMANDĂ 
ONLINE LA RTC!

www.rtc.ro 
pe mobil

Salvezi timp și ții 

bugetele sub control!

Indiferent de nevoile companiei 
tale platforma RTC de comenzi 
online îți oferă soluțiile potrivite.

• acces la liste de produse şi prețuri 
personalizate aşa cum le-ai agreat 
cu consultantul tău de vânzări

PERSONALIZAT
• acces la statusul comenzilor, la 
istoricul cumpărăturilor și preluare 
ușoară a comenzilor anterioare 
direct în coșul de cumpărături

EFICIENT

• controlul achizițiilor pe 
departamente, pe centre de cost, 
pe locații sau prin impunerea unei 
limite de buget
• ierarhie de aprobare internă 
pe comenzile efectuate, rapoarte 
avansate

OPTIM

• intuitiv și ușor de folosit
• plasează o comandă oricând 24/7
• economisești timp în plasarea 
comenzii
• disponibil pe mobil

SIMPLU

creezi ușor
 o comandă

poți aproba 
comenzi în 

așteptare

cauți rapid
produse

ușor de 
folosit



CREEAZĂ CONT ONLINE !
Accesează 
www.rtc.ro/solicita-cont

Exclusiv pe online

1

2

3

primești pe email
datele de acces în cont

alegi din cele două opțiuni:
• client nou
• client existent
și completezi datele

ai acces la peste 6000 de 
articole cu livrare în
24/48 ore

PROMOȚII LUNARE CU 

BONUSURI ATRACTIVE

CAMPANIA 

RTC STARS

CATALOG ÎN FORMAT 

ELECTRONIC



schimbă o viață!

IMPLICĂ-TE ÎN EDUCAȚIE!

ÎMPREUNĂ PENTRU ȘCOALĂ !

Din septembrie 2013, împreună cu furnizorii şi clienţii noştri, dăm un scop nobil activităţii de birou: 
susținerea educației copiilor care au primit mai puține șanse, prin programul “Schimbă o viață!”. Am ales ca 
partener pentru inițiativa noastră SOS Satele Copiilor, o organizaţie neguvernamentală care îngrijește copiii 
rămași fără protecția părinților. În Satele SOS, copiii locuiesc în aceeași casă, îngrijiți de o Mamă SOS, într-o 
atmosferă de familie. O familie în care fiecare membru este ascultat, iubit și respectat, unde fiecare copil 
prinde încredere în el și în potențialul său.

CUM FUNCȚIONEAZĂ ?

RTC direcționează o parte din veniturile generate de produsele care fac parte din programul “Schimbă 
o viață!” către SOS Satele Copiilor, care se va ocupa de gestionarea lor în cele mai importante proiecte 
educaționale. Când alegi un produs alege și să faci diferența în viața unui copil care are nevoie de 
implicarea ta. Alege să schimbi o viață!



REZULTATELE CAMPANIEI

În cei 9 ani de existenţă, fondul colectat în campanie a fost donat 
sub formă de rechizite școlare copiilor aflați în programele SOS 
Satele Copiilor din București, Bacău și Sibiu. La începutul anului 
școlar toți copiii din Satele SOS primesc rechizite noi, iar Crăciunul 
și 1 Iunie sunt zile speciale, cu surprize și cadouri pentru toți.

ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI !

Amintește-ți cât de important a fost aportul educației în viața ta. 
Orice copil merită să aibă parte de școală. Alege să contribui la 
îmbunătățirea procesului de educație din România!

În cei aproape 30 de ani de activitate în 

România, SOS Satele Copiilor România a 

derulat programe de îngrijire alternativă a 

copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri), 

de întărire a familiei (Centrele de consiliere și 

sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi), 

educaționale, precum și o serie de proiecte 

pentru tinerii aflați în situații de risc atât din 

sistemul de protecție, cât și din mediul rural 

sau familii vulnerabile.

SOS Satele Copiilor este membră a SOS Children’s 

Villages International, cea mai mare organizație 

caritabilă din lume, prezentă în 138 de ţări.

Peste 65.000 de beneficiari au interacţionat 

până acum cu unul dintre programele SOS.

În prezent, peste 150 de copii rămași fără 

protecția familială cresc şi se dezvoltă zi 

de zi, pentru a deveni tineri încrezători şi 

independenţi, în cele 4 programe SOS din 

București, Sibiu, Bacău și Brașov.

În paralel, SOS Satele Copiilor România sprijină 

și protejează peste 850 de copii şi tineri din 

comunităţile defavorizate, aflați în risc de a-și 

pierde protecția familială.

Anul acesta, ca urmare a crizei din Ucraina, 

SOS Satele Copiilor a lansat programul de 

urgență pentru familiile care au venit în 

România. 

SOS Satele Copiilor România este considerat de 

către autoritățile publice naționale și locale ca 

fiind unul dintre modele de bună practică în 

domeniul protecției copilului.

Niciun copil nu ar trebui să crească singur, fără 

dragostea și protecţia unei familii.



PICTOGRAME

Ghid catalog

Inele pătrate

Inele rotunde

Inele semirotunde

Capacitate de 
perforare

Prevăzut cu 
distanțier

Sistem de blocare 
a clapei

Numărul și tipul 
de capse utilizate

Capacitate de 
capsare

Sistem antiblocaj 
capse

Capsare închisă

Capsare deschisă

Capsare tip cui

capsare Capsare plată

Capsare bypass

Format

Număr coli

Densitate hârtie

Tăiere pe o singură 
direcție

Tăiere încrucișată

Capacitate de 
tăiere

Nivel de securitate

Tăiere cărți de 
credit

Tăiere CD/DVD

Tăiere agrafe și 
capse

Capacitate coș

Salvare energie

Tăiere dreaptă

Tăiere ondulată

Tăiere cu perforații

Biguire

Piele naturală

Timp recomandat 
de stat pe scaun

Disponibil la 
comandă

12 Unitate de vânzare

Produs nou în 
catalog

Produs din materiale 
reciclate

Caracteristici sau 
utilizări excepționale 
ale produsului

Raport excelent
calitate-preț

Produs fabricat în 
România Calitate  superioară Garanție produs (ani)

numărul 

paginii

iconuri 

specifice

caracteristică 

specială

Descriere produs
Scoate în evidență caracteristicile 
esențiale ale produsului și/sau 
întrebuințările recomandate.

Coduri produs
Permite identificarea 
produsului. Precizează acest 
cod în comandă! număr

capitol

denumire 

capitol

foto aplicație 

produs

Povestea unei mărci
Află cum au ajuns celebre companiile care 
astăzi fac ca industria produselor pentru 
birou să arate complet diferit

denumire 

subcapitol
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ECHIPAMENTE
DE PROTECȚIE

ADMINISTRATIVE

INSTRUMENTE
DE SCRIS ȘI
CORECTURĂ

ORGANIZARE
ȘI ARHIVARE

ARTICOLE DIN
HÂRTIE

COMUNICARE
ȘI PREZENTARE

PROMOȚIONALEMOBILIERTEHNICĂ
DE BIROU

ACCESORII
PENTRU BIROU

CURĂȚENIE
ȘI IGIENĂ

HORECA
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Logistică de topLogistică de top

7.000 mp

20.000 de comenzi procesate lunar

100.000 de colete expediate lunar

2.000 m de benzi conveioare

180.000 de linii de picking lunar

500 de paleți expediați lunar

acoperire naţională

nivel ridicat de serviciu

livrări în 24 h

transport asigurat

Beneficii clienți:

aţionnallăăă

comenzi procesate luunanaarrr

colete expediate lunaar

benzi conveioare

linii de picking lunaarr

eți expediațații luluunanananarrr

t de seeerrvviccciuu

h

sigurata

cliențțțțțțiiiiiiii:::::

Livrăm oriunde în România!

Depozitul RTC este cea mai modernă 

platformă logistică din activitatea de 

distribuție produse pentru mediul 

de lucru, la standardele celor mai 

mari furnizori din Europa.
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22 protecţie auditivă

24 protecţie vizuală

25 protecţie respiratorie

27 articole de unică folosinţă

31 mănuși manipulare

32 mănuși sudură

33 mănuși montaj

36 mănuși rezistente la tăiere

38 mănuși protecție chimică

39 mănuși protecție termică

40 mănuși de unică folosință

41 echipamente ESD

46 încălţăminte de protecţie

52 îmbrăcăminte

56 truse medicale

57 accesorii medicale

58 articole curăţenie şi igienă

59 lavete profesionale

60 echipamente de lucru la înălţime

60 stingătoare

61 covoare de intrare

62 covoare industriale

ECHIPAMENTE
DE PROTECȚIE
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www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

Gamă completă 
“din cap până 
în picioare”
Produse disponibile în stoc permanent şi livrare 

rapidă. Peste 1000 dintre cele mai bune articole 

de protecţie de la branduri de renume.

PROTECŢIE 

RESPIRATORIE

PROTECŢIE CAP

ÎMBRĂCĂMINTE 

DE PROTECŢIE

ÎNCĂLŢĂMINTE 

DE PROTECŢIE

PROTECŢIE 

AUDITIVĂ

PROTECŢIE OCHI

PROTECŢIE 

MÂINI
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Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

Echipă dedicată de 
consultanţă şi audit

Expertiza noastră - beneficiul tău! 

Obiectivul specialiştilor RTC este de a găsi soluţii pentru optimizarea 

costurilor, precum şi creşterea eficienţei şi a siguranţei utilizatorilor.

AUDITARE

Procesul de observare a mediului de 
lucru, intervievare a utilizatorilor, analiză 
şi optimizare a soluţiei de echipamente 
de protecţie. Etapa implică o vizită în 
locaţie pentru identificarea riscurilor 
aferente fiecărui loc de muncă.

IMPLEMENTARE

Validarea, împreună cu reprezentanţii 
beneficiarului, pentru a ne asigura că toţi 
cei implicați sunt mulțumiţi de soluţiile 
găsite şi că acestea sunt în concordanţă 
cu cerinţele de Securitate şi Siguranță 
în Muncă. De asemenea poate implica 
testarea propriu-zisă a soluţiilor pentru a 
se verifica utilitatea acestora.

ANALIZĂ & RAPORT

Analizarea costurilor şi a utilităţii 
implementării soluţiilor găsite.
Prezentarea modului de utilizare a 
soluţiilor agreate. Training-uri periodice 
pentru utilizatorii finali.

Audit 
Echipa RTC oferă toată 
expertiza necesară pentru a 
obţine rezultate imediate.

Aprovizionare 
cu produsele necesare în funcție de necesități 
precum și instruirea personalului.

Implicare 
Îmbunătăţirea continuă prin 
aducerea inovaţiilor dinspre 
producători către utilizatori.
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www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

Branduri de renume
Suntem în permanenţă preocupaţi să oferim partenerilor noștri soluţii 

complete de echipamente de protecţie și în acelaşi timp să aducem în 

prim plan inovaţiile din domeniu, având parteneriate puternice cu cei mai 

importanţi producători din piaţa de profil.

Ejendals este o companie suedeză care timp 
de generaţii s-a specializat în dezvoltarea, 
fabricarea şi comercializarea produselor de 
înaltă calitate care protejează mâinile şi 
picioarele. Produsele Ejendals fac viaţa de zi 
cu zi mai sigură în zeci de mii de locuri de 
muncă.

Cu sedii în Australia, SUA, Belgia şi Malayesia, istoria Ansell 

începe în anul 1905 în Australia, când Eric Norman Ansell 
a cumpărat de la Dunlop Tires, firma la care era angajat, 
un utilaj de prelucrare a cauciucului. Astfel a luat naştere 
Ansell Rubber Company. Astăzi Ansell este lider în producerea 
mănuşilor de protecţie, având o abordare integrată şi oferind 
soluţii inovatoare de protecţie, ce răspund cerinţelor şi nevoilor 
pieţelor şi industriilor din întreaga lume.

vezi pagina 42

Mai mult de 130 de ani de inovaţie. Cu 
bazele în SUA, New Jersey, Honeywell 
este un producător complet de 
echipamente de protecţie individuale. 
Se remarcă prin cercetare şi 
implementare continuă, în încercarea 
de a îmbina siguranţa la locul de 
muncă cu ergonomia şi confortul.

vezi pagina 45

vezi pagina 28

zi pagina 45

v
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Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

Produse de top
Produse disponibile în stoc permanent şi livrare rapidă.

Peste 1000 dintre cele mai bune articole de protecţie

de la branduri de renume.

Aplicaţii diverse, dar un singur scop: 
SIGURANŢĂ TOTALĂ. Este o companie 
americană, cu prezenţă globală, lider 
în segmentul protecţiei respiratorii. 
3M are în portofoliu peste 55.000 de 
produse. 3M îmbină în permanență 
siguranţa cu ergonomia la locul de 
muncă.

În 1953 prima mănuşă iese din atelierele Coverguard, 
în Franţa. De atunci, Coverguard dezvoltă soluţii 
inovatoare fiind un producător complet de 
echipamente de protecţie prezent în peste 40 de țări. 
Pentru a atinge obictivele de performanţă se acordă 
o deosebită atenţie, atât procesului de design, cât şi 
procesului de fabricare a produselor, respectând cele 
mai înalte standarde din domeniu.

Portwest este un producător global și inovator de 
îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte de siguranță 
și EIP. Înființată în 1904, Portwest are astăzi o 
rețea de distribuție globală și personal de servicii 
pentru clienți în peste 130 de țări.  Portwest are o 
echipă de designeri de clasă mondială, specializați 
în îmbrăcăminte de lucru rezistente la flacără și 
de înaltă vizibilitate, protecție pentru mâini și 
picioare, echipamente de protecție individuală și 
tehnologie de purtare

vezi pagina 26

vezi pagina 44

vezi pagina 52

i i
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www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

Covoare ergonomice 
industriale
Pot fi folosite la locul de muncă și ajută la ameliorarea durerilor și a oboselii 

cauzate de statul excesiv în picioare. Prezintă confort şi aderenţă şi au o 

durabilitate remarcabilă. Pentru gama completă consultă paginile 61-64!

REDUC EFECTELE NEGATIVE ALE 

STATULUI ÎN PICIOARE

• statul în picioare poate produce afecțiuni la 
nivelul membrelor inferioare sau al spatelui.
• peste 40 de milioane de angajați din Europa 
suferă de aceste afecțiuni care pot fi atribuite 
activitățiilor. Se estimează că aceste afecțiuni 
costă aproximativ 240 de miliarde de euro pe 
an în productivitate pierdută.
• peste 45% din angajații din Europa se plâng 
de lucrul în poziții obositoare la locul de 
muncă, în special de statul în picioare.

CRESC PRODUCTIVITATEA

• pardoselile dure din beton sunt considerate 
cele mai inconfortabile tipuri de suprafață în 
ce privește statul în picioare, drept pentru care 
este recomandată folosirea covoarelor 
anti-oboseală.
• picioarele se adaptează natural pe suprafața 
moale a covorului, susținând o circulație 
mai bună. Această mișcare, deși foarte 
subtilă, forțează mușchii piciorului să se 
extindă și să se contracte, ceea ce acționează 
pompa venoasă, împingând sângele înapoi 
spre inimă, împotriva forței gravitaționale. 
Acest lucru se întâmplă natural atunci când 
mergem. Un covor anti-oboseală ajută la 
replicarea acestei acțiuni chiar și în poziții 
statice.

REDUC RISCUL DE ALUNECARE

Substanțele de pe suprafețele de lucru sunt 
adesea cauzele alunecării. Acestea pot fi apă, 
gheață, uleiuri, grăsimi, deversări chimice etc. 
Alunecările, împiedicările și căzăturile sunt 
responsabile pentru mai mult de jumătate 
dintre accidentele majore (aproximativ 57%).
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Soluții de vending
Optimizarea proceselor și reducerea costurilor cu până la 50%!

Economisiți spațiu, timp, personal, bani!

Arii de aplicabilitate: Echipamente de protecție, Curățenie, Papetărie.

PRINCIPALE AVANTAJE ALE 

IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM DE VENDING

DE CE SĂ ALEGI SOLUŢIA RTC VENDING POINT?

suntem specializaţi în distribuţia de produse indirecte, necesare 
activităţii de zi cu zi în orice companie, cu expertiză şi competenţă în 
următoarele segmente: echipamente de protecţie, curăţenie şi igienă, 
produse pentru birou.

este o soluţie inovatoare, adaptabilă pentru toate industriile şi 
mediile de lucru (office, producţie, etc).

automatizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de achiziţie, 
distribuire şi management al consumabilelor din companie

condiţii flexibile de implementare a soluţiei.

disponibilitatea produselor în orice moment, fără a implica 
depozitul / gestionarul, indiferent de programul de lucru al 
companiei – 24/7
control absolut asupra consumului angajaţilor
eficientizarea sistemului de achiziţii
transferul stocului în gestiunea RTC (opţional)
importante reduceri de costuri 
suport tehnic/service din partea RTC
economie de spaţiu, timp, personal, profitabilitate sporită
posibilitatea de a genera rapoarte online privind consumul 
şi stocul disponibil
eliminarea erorilor umane.
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Echipamente de protecție 
pentru domeniul construcții

Cască cu rotor 

Quartz-Up III

Antifoane cu prindere 

pe cască

Ochelari panoramici 

Visilux

Semimască tip cupă 

FFP1, cu supapă

Mănuși poliester cu 

imersie latex pe palmă

Echipament complet Industry Jachetă 4 în 1 Vestă semnalizare Bocanci protecție Pantofi protecție

Capeline unică folosință Mască 3 pliuri Mânecuțe unică folosință Botoșei unică folosință Șorț HPDE unică folosință

Halat cu capse, 

unică folosință

Șorț PVC 

verde

Mănuși nitril pudrate Mănuși nitril nepudrate

Echipamente de protecție pentru 
domeniul medical și alimentar
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Echipamente de protecție 
pentru domeniul automotive

Echipamente de protecție pentru sudură

Ochelari SVP200 Mănuși de manipulare fină 

Tegera 777

Mănuși Polytril Flex Fine Mănuși nitril nepudrate

Mască de sudură 

autoreglabilă

Mască sudură de mână Mănuși sudorOchelari sudură DIN5

Mănuși pentru temperaturi 

ridicate Tegera 17

Mănuși sudură 

Tegera 130A

Echipament ignifug

Bocanci de protecție 

pentru sudură Weld S3 

M HRO SRC

Șorț din piele 

pentru sudori

Sandale ESD Jalas 1605 S1P SRC Pantofi Spinelle S1P SRCEchipament de lucru Partner
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Antifoane interne cu șnur Howard Leight

Antifoane interne elastomer, reutilizabile, tip brăduț, culoare portocalie.
Dotate cu șnur Smart Fit și cutiuță de păstrare. 
SNR: 30 dB. Normă: EN352-2.

Antifoane cu șnur de unică folosință

Realizate din spumă moale, oferă confort și performanță de lungă durată.
Dedicate unui mediu industrial de lucru pentru protecția auzului asigurând comfortul 
untilizatorului. Standard SNR 33 dB.

Antifoane interne Honeywell 2000

Rezerve pentru antifoane interne de unică folosință.
Asigură un grad înalt de atenuare (33 dB). Sunt moi, asigură etanșeitate și confort. 
Permit distribuția presiunii în ureche în mod egal.

Antifoane externe Honeywell VS110
Verishield

Antifoane cu tehnologie de control al fluxului de aer
• construcție rigidă din sârma de oțel
• perne fixe pentru urechi
• stil bentiță
• NRR 24 (evaluare de reducere a zgomotului)

protecţie auditivă

Cod

HW011239

Cod

HW000106

Cod

HW005073

Cod

HW035145

NORME EUROPENE - PROTECȚIA CAPULUI ȘI A FEȚEI

Căştile de protecţie sunt reglementate de Norma Europeană EN 397, cu următoarele completări:
-20°C /-30°C  - protecţie asigurată şi în mediu cu temperaturi scăzute
440 VAC – protecţie pe termen scurt contra atingerilor accidentale a arcurilor electrice
LD – protecţie împotriva şocurilor laterale
MM – protecţie contra stropilor de metal topit. ATENŢIE: nu se echivalează cu căştile speciale pentru turnătorii, unde riscul principal 
este căldura radiantă sau metal topit în cantitaţi mai mari. 

Şepcile antişoc sunt reglementate prin norma europeană EN 812. Acestea protejează împotriva impacturilor şi loviturilor, dar nu sunt 
recomandate a fi folosite când există riscul de obiecte în cădere! Ideale pentru depozite sau mentenanţă în industria uşoară.
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protecţie auditivă

Antifoanele sunt reglementate de Norma Europeană EN 352.
Potrivit directivei 2003/10/CE, la expuneri între 80-85 decibeli, la cererea angajatului, trebuie să i 
se asigure protecţie auditivă. La peste 85 decibeli, protecţia auditivă devine obligatorie. La această 
normă sunt obligaţi să se conformeze toţi angajatorii ce îşi desfăşoară activitatea pe terioriul UE.
Coeficientul general de atenuare este cel mai relevant (SNR), însă testele sunt efectuate pe diferite 
frecvenţe (H-înalte, M-medii şi L-joase). 
Este importantă conştientizarea riscurilor expunerii la poluare fonică, deoarece este o boală 
profesională ce nu se poate detecta imediat, iar după dezvoltare devine ireversibilă.
Se disting două mari categorii de antifoane:
- interne
- externe

NORME EUROPENE - PROTECȚIE AUDITIVĂ

Antifoane unică folosință
Honeywell Bilsom 303 

Din spumă moale poliuretanică, se adaptează perfect canalului auditiv, oferind un 
confort superior și o performanță ridicată. SNR: 33 dB.
Unitate de vânzare: 200 perechi / set.

Rezervă antifoane interne 3MTM Yellow Neons 

Rezervă antifoane unică folosință. SNR: 36 dB.
• antifoane din spumă poliuretanică
• introducere în canalul auditiv prin presare
• atenuare excelentă 36 dB
• formă ergonomică pentru confort optim
• se fixează în majoritatea canalelor auditive
• presiune distribuită uniform 
• compatibile cu alte echipamente de protecție individuală
• non-iritabile
Unitate de vânzare: 500 perechi / pungă.

Cod

3M001010

Antifoane interne cu șnur

Antifoanele reutilizabile sunt realizate din materiale flexibile, pentru a se potrivi 
canalului urechii. Design unic şi patentat, din trei membrane, pentru o fixare 
perfectă şi confort ridicat. Uşor de introdus în ureche, pentru o protecţie continuă 
şi confortabilă. Atenuare ridicată (SNR: 29dB). Confortabile. Sunt reutilizabile şi se 
pot spăla. Compatibile cu sistemul de validare EARfit™ pentru verificarea nivelelor 
individuale de atenuare. Casetă pentru depozitare între utilizări.
Disponibile și în varianta fără șnur.

Cod

3M001271

Cod

HW006186
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protecţie vizuală

Ochelarii de protecţie sunt reglementaţi de Norma Europeană EN 166:2001, 
cu următoarele completări:
1-2: clasa optică. Se referă la nealterarea imaginii/văzului
3: lichide, împroşcări cu lichide
4: particule de mari dimensiuni
5: gaze şi particule mici
9: metale topite şi/sau particule încinse, solide
B: impact de energie medie. Aici intră vizierele complete şi ochelarii gen scafandru
F: impact de energie joasă

NORME EUROPENE - PROTECȚIE VIZUALĂ

Marcajele prezentate sunt obligatoriu 
redate pe marginea lentilelor. 
Alte norme europene de remarcat:
EN 170: filtre UV
EN 172: filtre solare pentru uz industrial
EN 175: echipamente de protecţie a 
ochilor la sudură
EN 379: filtre de sudură
EN 169: sudură

Explicaţia marcajelor de pe lentilă
A - filtru tip 2 sau 2C sau 3 = UV, 4 = IR, 5 sau 6 = strălucire soare
B - număr nuanţă (fără numărul tipului de filtru = filtru de sudură)
C - producător
D - clasa optică (1 = utilizare permanentă, 2 = utilizare temporară,

           3 = utilizare numai în cazuri excepţionale)
E - rezistenţă mecanică (vezi marcajul ramei)
8 - rezistenţă la arcul electric de circuit scurt (mască de protecţie)
9 - non-aderenţă la metale topite şi rezistenţă la penetrarea materiilor   
      solide fierbinţi (ochelari de protecţie sau mască de protecţie)
K - rezistenţă la deteriorarea suprafeţei cauzată de particule fine
N - rezistenţă la aburire
R - reflectare sporită

Ochelari protecție Pokelux 

Din policarbonat, cu tratament antiaburire, foarte ușori. 
Greutate: 23 g. Clasă optică 1. Norme: EN166 / EN170.

Ochelari protecție Honeywell A800 

Ochelari de protecție medie, fabricați din plastic transparent.
Greutate: 30 g.

Ochelari panoramici vizitator Visilux

Ochelari din policarbonat, greutate 45 g. Clasă optică 1. Se pot purta peste ochelarii de 
vedere. Norme: EN166 / EN170.

Cod

SA060401

Cod

SA060550

Cod

HW015370

Ochelari SVP200

Ochelari de protecție cu profil redus și foarte ușori, care oferă confortul de zi cu 
zi pentru angajații din toate industriile. Lentile transparente din policarbonat cu 
tratament anti-aburire și anti-zgâriere. Greutate: 15 g.

Cod

HW928861

Ochelari cu brațe reglabile Theta

Din policarbonat, cu brațe reglabile și cu ajustare nazală. Greutate: 29 g.
Tratați antiaburire. Clasă optică 1. Norme: EN166 / EN170.

Cod

SA060532
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Mască medicală 3 pliuri albastră tip IIR Dr. Albert 

Este formată din trei straturi de material textil nețesut, 100% polipropilenă.
Sistemul de fixare este format din bandă metalică, ajustabilă pe forma nasului, și 
șnururi/benzi elastice. Materialele textile folosite sunt compatibile cu pielea: nu conțin 
fibră de sticlă, carbonat de calciu sau citotoxine. Unitate de vânzare: 50 bucăți / set.

Mască medicală 3 pliuri albastră tip IIR Synek 

Prevăzută cu 3 pliuri de 10 mm, elastic tubular și clemă interioară flexibilă pentru 
ajustare nazală, în 3 straturi. Protejează împotriva expunerii la particule aeriene, 
aerosoli biologici, inclusiv viruși și bacterii.
Utilă de asemenea pentru protecția căilor respiratorii împotriva prafului, polenului, 
smog-ului. Produs nesteril. Mărime universală: 17.5 cm lungime și 9.5 cm lățime.
Unitate de vânzare: 50 bucăți / set.

Mască de protecție tip IIR, Synek

Mască facială de uz medical tip IIR este dezvoltată pentru utilizarea cu precădere de 
personalul medical: în spitale, clinici și cabinete medicale, spații ambulatorii sau 
săli de operații. În cazul unei pandemii pot fi folosite și de pacienți sau populație cu 
utilizare în mediu dechis. Produs realizat din 3 straturi prevăzut cu 3 pliuri de 10 mm 
și clemă interioară flexibilă pentru ajustare nazală și elastic tubular pentru prindere 
după urechi. Mărime universală 17.5 cm lungime și 9.5 cm lățime.
Standard: SR EN 14683+AC_2019 (cât și a standardelor de testare la agenți infecțiosi EN 
ISO 22609/2006, EN ISO 11737-01/2018).
Unitate de vânzare: 20 bucăți / set.

Cod

LC009180

Cod

LC009186

Cod

LC009188

Diferite norme europene speciale reglementează fiecare categorie de articole de protecţie respiratorie:
EN 149:2002 – semimăşti simple, contra particulelor, de unică folosinţă
EN 149:2002 - se disting 3 nivele simple de protecţie. Protecţia se referă doar la particule, praf şi aerosoli, nu şi la gaze!
FFP1 – factor de protecţie 4*CMA (concentraţie maxima admisă, rezultă din măsurarea particulelor din mediul înconjurator). Există şi 
subvarianta FFP1D.
FFP2 – factor de protecţie 10*CMA. Are şi subvarianta FFP2D, pentru particule foarte fine, litera D vine de la testul dolomit, un praf foarte 
fin. Testul extra efectuat pentru dolomit este menit să îmbunătăţească rezistenţa la îmbâcsire.
FFP3 – nivel maxim de protecţie în cazul semimăştilor simple. Are factor nominal de protecţie de 30*CMA. Protejează împotriva bacteriilor 
(spitale sau fabrici de medicamente).
EN 140 – semimăşti cu filtre schimbabile
EN 136 – maştile integrale
EN 141 – filtre pentru gaze şi cele combinate
EN 143 – filtre particule. EN 141 şi 143 se referă la filtrele destinate semimăştilor sau măştilor complete cu 
filtre schimbabile. Aceste norme europene sunt echivalate cu vechile norme SSM din România şi ele sunt 
obligatoriu puse/menţionate pe orice tip de echipament destinat protecţiei respiratorie.
Utilizarea măştilor cu filtre nespecificate de producător trebuie evitată!

NORME EUROPENE - PROTECȚIE RESPIRATORIE

protecţie respiratorie

50

50

20
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protecţie respiratorie

Măștile sunt prevăzute cu un strat de carbon activ, asigurând protecție pentru gaze și vapori, în concentrații sub VLM* și filtrând mirosurile neplăcute. 
Se utilizează pentru o gama variată de aplicații de la sudură la sortarea deșeurilor. Forma convexă, două benzi de fixare, spumă pentru etanșare în zona 
nasului, clemă pe nas, garantează o purtare confortabilă pentru diverse tipuri şi dimensiuni ale feţei. Supapa de expiraţie 3M™ CoolFlow™ elimină acumularea 
aerului cald și umed din interiorul măștii. 

Semimască reutilizabilă 6200 

Sistem de prindere cu chingi ajustabile. Designul cu două filtre oferă rezistență redusă 
la respirație și distribuie uniform greutatea pentru o fixare echilibrată. Câmp vizual 
îmbunătăţit datorită designului cu două filtre. Permite ataşarea unei game variate de 
filtre 3M™ care să vă protejeze împotriva gazelor, vaporilor şi particulelor.
Material uşor, pe bază de elastomer, pentru confort garantat. Greutate: 82 g. 
Marcaj pentru punctele de ataşare. Normă: EN140:1998.

Cod

3M006200

Filtre 3MTM pentru măștile de gaze 3MTM Seria 6000

Prindere tip baionetă.

2

Cod Tip Descriere

3M006051 filtru vapori organici A1 pentru gaze organice și vapori, punct de fierbere peste 65OC, cu indicator durată de viață

3M006057 filtru combinat ABE1 pentru vapori organici, punct de fierbere peste 65OC, vapori anorganici, gaze acide

3M006059 filtru combinat ABEK1 pentru vapori organici, punct de fierbere peste 65OC, vapori anorganici, gaze acide,

amoniac și derivați ai acestuia

3M005911 prefiltru pentru particule P1  pentru particule lichide și solide

Filtru combinat reutilizabil A2P3 

Filtru compatibil cu semimasca Honeywell HM500.
Protecție A1 împotriva vaporilor organici și a particulelor. Sistem prindere tip baionetă.

Cod

HW000301

Semimască HM500 mărimea M 

Semimască de protecție reutilizabilă, Honeywell HM501Bm.
Foarte ușoară (din elastomer), confortabilă în utilizare, se pliază foarte bine pe față, 
astfel încât etanșarea și protecția sunt la nivel ridicat. Sistemul de prindere al filtrelor 
este tip baionetă, iar poziționarea acestora asigură o vizibilitate bună. Igienizarea 
este facilă. Sunt necesare două filtre. Semimasca este compatibilă doar cu seria 
filtrelor Honeywell. Poate fi utilizat în industria auto, construcții, industria chimică, 
laboratoare, întreținere, industria farmaceutică.

Cod

HW013208

4
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NORME EUROPENE - PROTECŢIA CORPULUI 

Fac parte din categoria 3 după cerinţele stabilite de CE – riscuri imediate 
şi posibil fatale. Se disting 6 nivele de protecţie: 

1. EN 943 – protecţie împotriva gazelor. Trebuie să fie perfect etanş, fără proprietăţi de permeabilitate.
2. EN 943 – protecţie impermeabilă. Perfect etanş, tip scafandru.
3. EN 14605:2003 – protecţie împotriva jeturilor de lichide.
Se urmăreşte rezistenţa la penetrare a cusăturilor şi a materialului. 
4. EN 14605:2003  – protecţia împotriva lichidelor pulverizate.
Se urmăreşte performanţa de protecţie a îmbinărilor/cusăturilor contra vaporilor. 
5. EN 13982:2004 – protecţie împotriva particulelor solide în aer. 
6. EN 13034:2005– protecţie limitată împotriva stropirii cu agenţi chimici în formă lichidă. Se urmăreşte performanţa de protecţie 
LIMITATĂ (este permisă pătrunderea parţială) contra agenţilor chimici în formă lichidă. 

Mânecuţe şi botoşei de unică folosinţă

Mânecuţe din polietilenă de unică folosință, 20 microni, 20 x 40 cm. 
Botoșei din polietilenă, de unică folosință, 30 microni. Mărime unică. 
Culoare: albastru. 
Unitate de vânzare: 100 bucăți / set.

Cod Produs

MA565000 mânecuţe

MA587500 botoșei

Șort PVC

Șort din PVC pe suport din poliester.
Grosime: 0.30 mm. Dimensiuni: 120 x 90 cm.

Cod Culoare

SA056176 verde

Cod Marime

AN300111 L

AN300112 XL

Halat de unică 
folosință

Halat confecționat 
din polipropilenă, 
material nețesut. 
Închidere cu capse. 
Recomandat pentru 
asigurarea protecției 
împotriva murdăriei și 
a prafului. Culoare: alb. 
Mărime universală: XXL. 
Dimensiuni: 75 x 120 cm.

Cod

VD000286

AlphaTec® 3000 
Ultrasonic

Materialul de barieră cu 
straturi multiple asigură o 
protecție eficientă împotriva 
multor produse chimice.
Caracteristicile inovatoare 
tipice includ sistemele cu 
fermoar dublu și manșete 
duble. Culoare galben 
intens, foarte vizibilă, pentru 
siguranța sporită.
Antistatică, testată în 
conformitate cu EN 1149-5 și 
AATCC 76.

articole de unică folosinţă



Cele mai
bune mănuși

multifuncționale
ale noastre,

DEVENITE ACUM VERZI

1 conținut minim reciclat mai mare de 30 % în produsul final (pe baza măsurii 9)
2 Cu 71 % mai puține emisii de gaze cu efect de seră – evaluarea Ansell a ciclului de viață (LCA), calculată ca reducere a greutății, cu referenți
3 față de versiunea anterioară a tehnologiei
4 conținut minim reciclat de 30% în produsul final (pe baza măsurii 9) 
5 față de mănușile multifuncționale standard din nailon

AVANTAJE PENTRU MEDIU
În comparație cu inserția de hârtie în formă de U și pelicula din material plastic, noua bandă de hârtie generează cu 71 % mai puține emisii 
de gaze cu efect de seră4.

Cum beneficiați dvs. și mediul înconjurător de ambalajele noastre fără materiale plastice

Generează cu 71% mai puține emisii de gaze cu efect de seră4. 
Economiile realizate prin utilizarea noii benzi de hârtie echivalează cu 
parcurgerea a 750 km cu o furgonetă5. 
Valabil pentru 1 cutie pentru transport ce conține 144 perechi de mănuși.

Design sustenabil
Fabricate din 90% fire reciclate1 pentru a reduce 
amprenta de carbon. Ambalate în hârtie reciclabilă, 
conținând cu 53% mai puține materiale2

Confort sporit
ZONZ™ Comfort Fit Technology ajută la îmbunătățirea 
permeabilității la aer și a dexterității

Compatibilitate certificată cu pielea
Testate dermatologic și lipsite de 
substanțe nocive

Compatibilitate cu ecrane tactile
Reduce nevoia de a le scoate la 
trecerea de la o operațiune la alta

Durabilitate crescută
Tehnologia FORTIX™ oferă o rezistență la 
abraziune cu până la 20 % mai mare3

Ansell @ si TM sunt mărci înregistrate de Ansell Limited sau unul dintre afiliații săi. @ 2023 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

află mai multe la ansell.com/sustainability

Vă prezentăm HyFlex® 11-842
Cea mai bună mănușă multifuncțională a noastră, devenită acum verde produsă în mod sustenabil utilizând fire reciclate și ambalată în 
mod sustenabil utilizând hârtie 100% reciclabilă obținută în mod responsabil - această mănușă industrială stabilește noul etalon pentru 
soluțiile EIP sustenabile.

Căptușelile sustenabile multifuncționale pentru 
mănușile HyFlex® 11-842 sunt proiectate cu 
90% fire de nailon reciclat1 reducând amprenta 
noastră de carbon cu 75g CO2eq/pereche5. 

De peste 125 de ani, Ansell protejează oamenii, și ambițiile 
noastre de astăzi sunt mai puternice ca niciodată. Fixându-ne 
obiective ambițioase privind protejarea mediului înconjurător, 
căutăm să deschidem noi orizonturi. Cu sustenabilitate sporită 
și EPI din ce în ce mai inteligente, mai conectate, ne străduim să 
asigurăm siguranța lucrătorilor și a mediului în care trăim.

Gândindu-ne mai întâi la oameni și la planetă



SELECȚIE DE PRODUSE DE PROTECȚIE ANSELL

11-840

EN 388:2016

4131A

EN 407

X1XXXX

DESCRIERE
• Prevăzută cu tehnologia INTERCEPT™ Cut Protection, mănușa oferă o calitate 

superioară, protecție la tăiere combinată cu rezistență excelentă la abraziune și 
aderență îmbunătățită.

• Lavabilă

11-644

EN 388:2016

4342B

DESCRIERE
• Greutate redusă pentru sensibilitate 

tactilă și control fin al funcțiilor motorii
• Proiectate pentru o gamă largă de 

aplicații în toate industriile

• Texturate pe vârful degetelor pentru 
manipularea în siguranță a uneltelor și 
materialelor

• Fără silicon, fără pudră
• Pot fi utilizate ca mănuși interioare

92-134

DESCRIERE
• Protecție superioară față de stropirea 

cu chimicale
• Material din nitril moale și durabil 

pentru confort sporit

• Vârfurile degetelor texturate oferă o 
priză sigură

• Fără pudră, fără latex, fără silicon, 
antistatice

 92-670

EN ISO 374-1:2016
Type C

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

 VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKT

EN ISO 374-5:2016

 VIRUS

DESCRIERE
• Compus nitril cu performanțe 

superioare oferă rezistență chimică EN 
374 Tip A

• Nivel EN 4 de rezistență la abraziune 
pentru durată mai lungă de purtare și 
rezistență

• Căptușeala din bumbac absoarbe 
transpirația

• Fără silicon, fără latex, antistatice

DESCRIERE
• amestecul unic de nitril/neopren asigură 

o rezistență mărită la permeație și 
degradare chimică

• AlphaTec® 58-005 are protecție chimică 
de „tip A” conform noului ENISO 
374:2016

• Realizată cu Ansel Grip Technology 
pentru manipularea pieselor umede sau 
uleioase, oferind dexteritate, priză și 
confort sporit

• Antistatică, fără silicon
• Protecție la contactul termic până la 100 

de grade Celsius

37-676 58-005 

EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

 VIRUS ISO 18889
G2

EN 388:2016

4122A

EN 407

X1XXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A

AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

 VIRUS

DESCRIERE
• Protecție dovedită, filtrează 99,9 % din 

particule >3 microni*
• Țesătura permeabilă la aer și vaporii 

de apă (respirabilă) ajută la reducerea 
riscului de stres termic

• Potrivire optimizată pe corp, 
îmbunătățind confortul și siguranța

• Fără silicon, factor critic la aplicațiile de 
vopsire cu pulverizare

• antistatic, testat în conformitate cu EN 
1149-5 și AATCC 76

* Test KAKEN de penetrare
a particulelor

DESCRIERE
• Protejează împotriva pulverizării cu lichide 

și a particulelor fine cu risc scăzut
• Confort – permeabil pentru vaporii de apă 

(„respirabil”) pentru a reduce riscul de 
stres din cauza căldurii

• Antistatic, testat în conformitate cu EN 
1149-5 și AATCC 76

• Scămoșare redusă pentru a ajuta la 
reducerea riscului de contaminare 
incrucișată în zone critice

• Fără silicon - critic la aplicaţiile
de vopsire cu pulverizare

1500 PLUS Stitched - Model 111 1800 STANDARD Bound - Model 111

e

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. © 2022 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

DESCRIERE
• Mănuși pentru manipulare generală
• Oferă cu 20% mai multă rezistentă 

la abraziune pentru o manipulare 
durabilă 

• Certificat Oeko-Tex și Dermatest

• lipsită de DMF 
• Protecție ergonomică
• Lavabilă
• Protecție la contactul termic până la 100 

de grade Celsius
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Norma Europeană generală, pentru orice tip de mănuşă de protecţie. Stabileşte limitele şi cerinţele esenţiale, precum: 
- mănuşa să nu reprezinte un pericol, la utilizare să nu îngreuneze mişcarea sau să nu jeneze.
- pH neutru (în cazul mănuşilor din piele, pH trebuie să se încadreze între valorile  3.5-9.5)
- conţinut scăzut de crom (se referă la cromium 6, agent cancerigen)
- conţinut redus, respectiv detalii specifice despre componente alergice (de exemplu latex)
- mărimi standardizate, conform directivei şi lungime minimă

Directiva PPE89/686/CCE specifică clasele de risc ce corespund mănuşilor: ”minim”, “mortal” sau “ireversibil”.

Această performanţă poate fi declarată:
Categoria I – mănuşi de concepţie simplă
– certificate pe propria răspundere a producătorului. Se referă la produse menite să protejeze contra riscurilor minime.
Categoria II - mănuşi de concepţie intermediară
– certificate de un organism independent, abilitat să emită asemenea declaraţii. Produse contra riscurilor serioase, dar reversibile
Categoria III – mănuşi de concepţie complexă
– certificate de un organism abilitat şi cu un control riguros, efectuat periodic de acelaşi organ la producţie.
Cazul mănuşilor care protejează împotriva riscurilor potenţial letale sau ireversibile.

Norma Europeană ce reglementează rezistenţa şi performanţa la căldură 
(pictograma cu flacară). Sunt executate anumite teste (6 la număr) pentru a 
ne da seama cât de termoizolantă este mănuşa. Cel mai relevant indiciu este 
cifra nr. 3, indicând termorezistenţa la temperatura de contact.

Norma Europeană ce reglementează mănuşile de sudură. Este o combinaţie 
între 388 şi 407. Se disting 2 categorii:
TIP A – mănuşi de sudură ce protejează la o expunere mai mare la caldură. 
(sudura clasică)
TIP B – mănuşi de sudură cu grad de protecţie la căldură mai scăzută, dar 
mai flexibile (în special sudură MIG/MAG/TIG WIG).

Norma Europeană referitoare la izolaţie electrică. Mănuşile sunt special 
proiectate pentru a fi electroizolante. Ele sunt încercate la o tensiune mai 
mare, pentru a asigura izolare continuă la un curent electric mai scăzut. 
Se recomandă folosirea mănuşilor de protecţie peste cele electroizolante, în 
cazul în care există risc mecanic.

Mănuşi special create pentru industria electronică. Ele sunt conductive şi nu 
antistatice (conform EN 1149-1). Componente specifice în textura mănuşilor 
din această categorie sunt de obicei fire de carbon sau cupru. Ele permit 
încărcarea cu tensiune statică, dar asigură o descărcare completă, controlată 
pentru a nu influenţa procesul tehnologic. ATENŢIE: ele sunt doar o parte 
a măsurilor ESD. Se completează cu halat, pantofi, braţări sau curele de 
împământare speciale şi cu podea EPA, conductivă.

Cod Agent chimic Număr CAS Categoria

A Metanol 67-56-1 Alcool de bază

B Acetonă 67-64-1 Cetone

C Acetonitril 75-05-8 Compus nitrilic

D Diclorometan 75-09-2 Parafină clorurată

E Carbon disulfid 75-15-0 Sulf conţinut organic

F Toluenă 108-88-3 Hidrocarburi aromatice

G Dietilamină 109-89-7 Amine

H Tetrahidrofuran 109-99-9 Compuşi eterici şi heterociclici

I Etil acetat 141-78-6 Esteri

J N-Heptan 142-85-5 Hidrocarburi saturate

K Hidroxid de sodiu 1310-73-2 Bază anorganică

L Acid sulfuric 7664-93-9 Acid mineral organic

Cod Tensiune de 

încercare

Tensiune de 

lucru

Clasa Tensiune de 

încercare

Tensiune de 

lucru

00 2500 V 500 V 2 20000 V 17000 V

0 5000 V 1000 V 3 30000 V 26500 V

1 10000 V 7000 V 4 40000 V 36000 V

Test efectuat Valori de 

măsurare

Rezultate

Nr. 1 2 3 4

1 Timp de post-aprindere 

(rezist. flamabilitate)

secunde ≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2

2 Timp de post-încingere secunde infinit ≤ 10 ≤ 25 ≤ 5

3 Temp. de contact temp. în 0C 

după 15 sec

100o 250o 350o 500o

4 Caldura convectivă secunde ≤ 4 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 18

5 Caldura radiantă secunde ≤ 5 ≤ 30 ≤ 90 ≤ 150

6 Picături de metal topit număr picături ≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

7 Metal topit grame 30 60 120 200

Reglementează rezistenţa chimică a mănuşii respective. Pictograma: 
eprubeta/pahar cu semnul întrebării. Există 2 standarde relevante, 374 din 
1994 (protecţie chimică generală) şi 374 din 2004 (asociat de minim 3 litere, 
însemnând rezistenţa la minim 3 din cei 12 agenţi chimici standardizaţi ca 
fiind cel mai frecvent utilizaţi).

TOATE ECHIPAMENTELE DE PROTECŢIE, VÂNDUTE PE TERITORIUL ROMÂNIEI TREBUIE ÎN MOD OBLIGATORIU SĂ POARTE 
MARCAJUL CE. MARCAJUL POATE FI ŞTAMPILAT DIRECT PE PRODUS, PE AMBALAJ SAU CUSUT ÎN INTERIOR.

Semnificaţia marcajului CE – producătorul declară pe propria răspundere că produsul respectiv a 
fost supus şi se conformează cu criteriile esenţiale stabilite de Comunitatea Europeană (Directiva 89/686)

EN 407

EN 12477

EN 60903

ESD

EN 374

EN 388

EN 420

NORME EUROPENE - MĂNUŞI DE PROTECŢIE 

Norma Europeană referitoare la abraziune. Pictograma: ciocan, cu cele 4 
cifre de indice de rezistenţă. Abraziune (1-4), tăiere (1-5), rupere (1-4) şi 
perforare (1-4). Litera X înseamnă că testul nu este aplicabil. 
Această normă dă o caracterizare generală despre rezistenţa mănuşii.

a b c d
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mănuși manipulare

Mănuși piele necăptușite Tegera 13

Mănuși din piele, grosime 0.7-0.8 mm, piele de capră cu bob integral, bumbac, cat. II.
Închidere tip Velcro, pentru lucrări de asamblare. Arii de utilizare: automotive, 
transport, construcții, logistică, servicii, retail. Culoare albastru, negru, alb, 

Mănuși piele integrală bovină

Mănuși cu manșetă scurtă și palmă din piele netedă de bovină și spate din piele șpalt.
Tiv 100% bumbac.

Cod Mărime

TG004610 10
TG004611 11

Cod Mărime

RK001109 9
RK001110 10
RK001113 11

TM

Mănuși lăcătuș

Mănuși din piele bovină pentru uz general. Spate și manșetă din bumbac.
Normă: EN388 (3111).

6

Mănuși piele Driver

Mănuși manipulare din piele bovină pe palmă, cu piele șpalt pe dosul palmei. 
Foarte elastice.
Normă: EN388 (3122).

Mănuși piele cu dublură în palmă

Piele bovină cu protecție sporită în palmă și pe degete. Potrivite în construcții, 
amenajări peisagistice, exploatări forestiere. 
Normă: EN388 (3122).

Cod Mărime

SA001238 8
SA001239 9
SA001240 10
SA001241 11

10

12

Mănuși piele sintetică Tegera 326

Mănuşi din piele sintetică, necăptuşite, 0.7 mm piele sintetică, structură împletită, 
poliester, Cat. II. Vârfurile degetelor sunt ranforsate, palmele resping apa, extrem de 
dense împotriva prafului şi particulelor, elasticizat 180°, pentru lucrări de asamblare. 
Sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună.
Normă: EN388 (3132).

Cod Mărime

TG001207 7
TG001211 11

Cod Mărime

SA000204 10

Cod Mărime

SA000154 10

3
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Mănuși sudură Tegera 130A

Mănuşă de sudură şi rezistentă la căldură, necăptuşită, 0.7-0.8 mm piele naturală de 
capră Cat. II. Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C,
degete arătătoare ranforsate, cusături cu fir de Kevlar. Nivel ridicat de protecţie, 
sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile.
Norme: EN388 (3111) / EN407 (412X4X) / EN12477+A1.

Cod Mărime

TG001306 6
TG001307 7

12

Mănuși sudură de precizie Argon

Mănuși din piele capră, pentru sudură precizie MIG-MAG. Asigură dexteritate și confort 
maxim. Norme: EN388 (2111)/ EN407.

Mănuși sudură Tegera 19

Performanțe durabile și protecție ridicată anti-ardere la lucrările de sudură. Șpalt de 
vită flexibil și confortabil. Căptușeală din jerseu de bumbac în interiorul mănușii, 
pentru mai bună gestionare a transpirației. Cusături ranforsate, pentru durabilitate 
superioară. Manșetă elasticizată, pentru o potrivire mai bună.
Norme: EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 41314X.

Mănuși sudură Ansell Edge

Nivel ridicat de durabilitate, control și protectie împotriva căldurii, flăcării, scânteilor și 
înțepării. Mănușa EDGE® este certificată CE și respectă Regulamentul european REACH.
Lungimea totală a mănușii de 36 cm oferă protecție completă pentru antebraț.

Cod Mărime

SA002539 9
SA002540 10

Cod Mărime

TG004510 10
TG004511 11

Cod Mărime

AN4821611 11

12

mănuși sudură

Noile reglementări referitoare la mănuși - Norme Europene

Standardul EN388 reprezintă cea mai cuprinzătoare revizuire în mai bine de 20 de ani a 
acestui etalon fundamental pentru protecția mâinii împotriva riscurilor mecanice. În acest 
sens normei vechi EN388 i s-au adăugat două noi teste:
e - rezistență la tăiere (newtoni)

f - protecție față de impact mecanic

Șorț piele pentru sudori

Șorț din piele șpalț.
Dimensiuni: 90 x 60 cm.
Normă: EN11611.

Cod

SA056600
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Mănuși bumbac

Mănuși bumbac cusut, confortabile, cu foarte bună dexteritate. Recomandate în 
industria auto. Normă: EN388 (013X).

Mănuși imersie PU în palmă

Mănuși de lucru albe din poliester, cu palma acoperită cu poliuretan. Aerisite, nivel 
ridicat de confort. Recomandate în industria auto.Normă: EN388 (4131).

Mănuși manipulare fină Tegera 777

Mănuși din nailon pentru manipulări fine, imersate pe palmă cu poliuretan.
Simț tactil ridicat (18 g). Pot fi folosite și in mediul electrostatic. Normă: EN388 (3111).

Mănuși Ansell Edge din poliester
cu imersie PU pe palmă

Nivel bun de rezistență la abraziune și rupere, priză bună, productivitate sporită. 
Construcție fără cusătură, asigură confort și încurajează siguranța și utilizarea 
mănușilor. Recomandate pentru asamblarea de piese mici, manipulare generală, 
ambalare, controlul calității. Norme: EN388:2003 (3121); EN388:2016 (4121A).

Cod Mărime

TG001406 6
TG001407 7
TG001408 8
TG001409 9
TG001410 10
TG001411 11

Cod Mărime

AN4812608 8
AN4812609 9
AN4812610 10
AN4812611 11

Cod Mărime

SA006016 6
SA006017 7
SA006018 8
SA006019 9
SA006020 10

10

10

12

Cod Mărime

SA004146 6
SA004147 7
SA004148 8
SA004149 9
SA004150 10

12

Mănuși imersie PU în palmă

Mănuși de lucru negre din poliester, cu palma acoperită cu poliuretan.
Aerisite, nivel ridicat de confort. Recomandate în industria auto. 
Normă: EN388 (4131).

Cod Mărime

SA006037 7
SA006038 8
SA006039 9
SA006040 10
SA006041 11

10

mănuși montaj
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Mănuși imersate nitril pe palmă

Mănuși pe suport textil, nailon și spandex, gauge 15. Imersie nitril pe palmă. Grip 
excelent chiar și în medii uleioase. Oferă confort și dexteritate, respirabilitate ridicată. 
Manșetă elastică pentru o protecție sporită împotriva murdăriei. Fără silicon.
Normă: EN388 (4131).

Mănuși dublu imersate în nitril 3/4

Mănuși pe suport textil, nailon și spandex, gauge 15. Imersie nitril fin negru și imersie 
spumă nitril 3/4. 
Grip excelent chiar și în medii uleioase. Oferă confort și dexteritate. Impermeabile 
pe palmă și degete. Manșetă elastică pentru o protecție sporită împotriva murdăriei. 
Recomandate pentru aplicații ușoare. Fără silicon. 
Normă: EN388 (4131).

Cod Mărime

SA100707 7
SA100708 8
SA100709 9
SA100710 10

Cod Mărime

SA100409 9

10

Mănuși tricotate Fortis Grip latex palmă

Mănuși de protecție Portwest Fortis Grip A150. Mănuși tricotate pentru uz general. 
Protecție eficientă și comoAdă pe durate lungi de timp, prin construcția tricotată. 
Permite respirația pielii prevenind transpirația. Imersia în latex aplicată pe palmă și 
degete asigură o priză îmbunătățită. Impermeabile la uleiuri și murdărie.

Cod Mărime

PW000109 9
PW000110 10

Mănuși poliester cu imersie latex pe palmă

Mănuși din poliester rezistente la uzură, imersate în latex negru în zona palmei, 
înăsprit, antiderapant. Manșetă cauciucată, dos aerisit. Perfecte pentru lucru fizic 
intens, chiar și în condiții umede. Norme: EN420; EN388 (3121).

Cod Mărime

SA101208 8
SA101209 9
SA101210 10

Mănuși cu imersie nitril 3/4

Mănuși din bumbac imersate în nitril 3/4, cu manșetă elastică. Foarte bună 
dexteritate, aderență și confort. Normă: EN388 (4111).

Cod Mărime

SA009319 9
SA009320 10

10

10

10

mănuși montaj

Mănuși HyFlex 11-818

Mănuși extra subţiri (18 gauge) imersate în spumă de nitril pe palmă. Bună dexteritate 
și rezistență la abraziune. Normă: EN388 (4121).

Cod Mărime

AN118186 6
AN118187 7
AN118188 8
AN118189 9

12

12
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Mănuși Polytril Flex Fine

Mănuși din nylon/spandex cu imersie spumă de nitril pe palmă și degete. 
Recomandate pentru manipulări fine în mediul uscat sau umed. Normă: EN388 (4131).

Cod Mărime

HW000408 8
HW000409 9
HW000410 10
HW000411 11

10

Mănuși HyFlex 11-618

Destinată unei game largi de aplicații ușoare în medii 
uscate sau ușor uleioase, este ideală pentru utilizatorii 
care au nevoie de un nivel superior de tactilitate 
și precizie față de cel oferit de mănușile existente. 
În plus, căptușelile de culoare închisă sunt tocmai 
potrivite pentru medii care prezintă un anumit grad 
de murdărie.

Cod Mărime

AN1161806 6
AN1161808 8
AN1161809 9
AN1161810 10
AN1161811 11

Mănuși HyFlex 11-840

Mănușile HyFlex 11-840 oferă o protecție ideală pentru o gamă de operațiuni de 
manipulare și asamblare generală. Tehnologia Ansell ZONZ Comfort Fit se potrivește cu 
conturul natural al mâinii pentru sprijin, respirabilitate și arie de mișcare sporită.

Mănuși Stringknits 76-200

Mănuși de protecție ambidextre, fabricate prin țesere continuă, fără cusături sau 
îmbinări. Permit purtări de lungă durată, fiind confortabile și durabile. Absența 
punctelor de îmbinare reduce riscul de rupere și destrămare. Se pretează la purtat și 
pe dedesubtul altor mănuși, în scopul de a mări confortul și protecția. Aerisire facilă a 
palmei, manșetă elastică, material moale și ușor.

Cod Mărime

AN1184008 8
AN1184009 9

Cod Mărime

AN7620007 7
AN7620008 8

mănuși montaj
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mănuși rezistente la tăiere

Mănuși Edge 48-705 rezistente tăiere 5

Din spandex și fibră de sticlă cu imersie PU pe palmă, cu rezistență 5 la tăiere, manșetă 
închisă. Dexteritate și confort sporit.
Priză bună în mediu uscat. Normă: EN388:2003 (4543) / EN388:2016 (4X43C).

Cod Mărime

AN487056 6
AN487057 7
AN487061 11

12

10

Mănuși antităiere nivel 5 dublu
imersate nitril

Mănuși pe suport textil HPPE și fibre sticlă, gauge 13. Imersie nitril fin albastru 3/4 
pentru o bună protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor și imersie spumă neagră nitril 
pe palmă pentru o priză excelentă. Manșetă elastică pentru o bună protecție împotriva 
murdăriei. Mănuși recomandate pentru manipularea obiectelor tăioase în medii 
uleioase. Fără silicon. Normă: EN388:2016(4X44D).

Cod Mărime

SA100309 9

mănuși montaj

Mănuși poliester albe cu imersie PU pe degete

Mănuși de protecție realizate din poliester, pentru activități ușoare. Recomandate 
pentru activități care solicită dexteritate și tactilitate. Pretabile pentru montaj, activități 
de precizie și asamblări fine. Mănuși de precizie cu vârful degetelor imersat în 
poliuretan, ușoare, confortabile, cu o priză îmbunătățită.
Normă: EN388:2016(4X44D).

Mănuși bumbac cu picouri în palmă

Mănuși din bumbac cu picouri PVC în palmă.
Normă: EN420.

Cod Mărime

SA004349 9

12

Cod Mărime

CS229006 6
CS229007 7
CS229008 8
CS229009 9
CS229010 10

Mănuși Edge 48-128

Imersie nitril fin pe palmă, dexteritate maximă și rezistență mare la abraziune.
Normă: EN388 (4121).

Cod Mărime

AN481288 8
AN481289 9
AN481290 10
AN481291 11

12
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mănuși rezistente la tăiere

Mănuși subțiri cu protecție la tăiere 
nivel 5(D) Tegera 8807

Mănuși rezistente la tăiere nivel 5 (D) din fibră CRF®, palme dublu imersate în spumă 
de nitril/PU pe bază de apă (tehnologie nouă). Rezistă la o temperatură de contact 
de până la 100°C. Potrivite pentru lucrări de precizie (15gg). Oferă un nivel ridicat de 
protecție, flexibilitate, sensibilitate și priză în mediu umed. Oekotex Standard.
Spălare 40°. Norme: EN388:2003 (4543) / EN388:2016 (4x43D) / EN407 (x1xxxx).

Cod Mărime

TG000306 6
TG000307 7
TG000308 8
TG000310 10
TG000311 11

6

TM

Mănuși antităiere nivel 3

Mănuși din HDPE și spandex, rezistente la tăiere și înțepare, cu imersie PU pe palmă.
Normă: EN388 (4343).

Cod Mărime

SA100008 8
SA100009 9
SA100010 10

12

Mănuși antităiere Honeywell WorkEasy

Mănuși tricotate din nylon - pes 100%, strat subțire din poliuretan în palmă și pe 
degete, pentru rezistență și protecție. Ideale pentru manipulare obiecte fine, murdare
Manușile WorkEasy PU pot fi spălate în cel putin 3 cicluri de spălare, mărind durata de 
utilizare.

Mănuși antităiere Honeywell WorkEasy
imersie nitril

Mănuși lavabile WorkEasy din tricot textil, refolosibile și respirabile. Sunt protejate 
cu spumă de nitril în palmă și pe degete, pentru rezistență, protecție și aderență la 
obiecte murdare, uleioase, cu grăsimi etc.

Cod Mărime

HW213107 7
HW213108 8
HW213109 9

Cod Mărime

HW213307 7
HW213308 8
HW213309 9

6

Mănuși subțiri cu protecție la tăiere
nivel 5(D) Tegera 8808

Mănuși rezistente la tăiere nivel 5 (D) din fibră CRF®, dublu imersate 3/4 în spumă 
de nitril/PU pe bază de apă (tehnologie nouă). Rezistă la o temperatură de contact 
de până la 100°C. Potrivite pentru lucrări de precizie (15gg). Oferă un nivel ridicat de 
protecție, flexibilitate, sensibilitate și priză în mediu umed. Oekotex Standard.
Spălare 40°. Norme: EN388:2003 (4543) / EN388:2016 (4x43D) / EN407 (x1xxxx).

Cod Mărime

TG000207 7
TG000208 8
TG000210 10
TG000211 11

TM
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mănuși protecție chimică

Cod Mărime

TG002407 7
TG002410 10
TG002411 11

Cod Mărime

AN0400508 8
AN0400509 9
AN0400510 10

Mănuși protecție chimică Tegera 71000

Mănuși de protecţie chimică, din nitril și PVC (Vinil), fără cusături, nailon, 18 gg, 
granulat, Cat. III, culoare negru/albastru. Fără ftalaţi, rezistente la uleiuri şi grăsimi, 
pentru lucrări diverse. Cel mai ridicat nivel de protecție, sensibilitate extrem de bună la 
vârfurile degetelor, extrem de flexibile, durabile, priză bună, potrivire perfectă, extrem 
de confortabile. Lungime: 320 mm. Norme: EN388 (4121); EN374-2; EN374-3 (JKL).

Mănuși chimice AlphaTec 04-005 380

Material special din amestec de nitril și PVC pentru a asigura o protecție chimică mai 
largă. Țesătură suport din bumbac de finețe 13G pentru un comfort sporit și protecție.
Model special cu priză cu spumă, oferind o rezistență bună la ulei, alături de 
performanțe excelente de priza în mediu umed și uleios.

TM

6

Mănuși cu protecție chimică și
mecanică Tegera 7351

Mănuși cu protecție mecanică și chimică impregnate complet în nitril. Interior din 
bumbac Interlock, exterior cu finisaj nisipos pentru priză ridicată. Potrivite pentru 
tot felul de lucrări, fiind durabile și confortabile. Disponibile și cu căptușeală pentru 
iarnă, model Tegera 7350. Norme: EN388 (4111), EN374-2, EN374-3.

Cod Mărime

TG000107 7
TG000108 8
TG000111 11
TG000112 12

10

Cod Mărime

AN9260007 7
AN9260008 8
AN9260009 9
AN9260010 10

Mănuși din nitril nepudrate

Formula brevetată de Ansell a materialului fără silicon oferă protecție îmbunătățită 
la stropirea cu substanțe chimice. Amestecul de nitril moale oferă niveluri ridicate de 
confort. Grosime: 0.12 mm. Norme: EN388 (4101)/EN374.

100

Mănuși nitril folosință îndelungată

Mănuși pentru protecție împotriva chimicalelor, acizilor, uleiurilor și detergenților. 
Căptușite cu bumbac pe interior. Grosime: 0.4 mm. Lungime: 32 cm.
Norme: EN388 (4101) / EN374.

Cod Mărime

CS319008 8
CS319009 9
CS319010 10

12

Mănuşile antichimice au ca scop protejarea utilizatorului împotriva contactului cu substanţele chimice şi/sau microorganisme. Trebuie avut în vedere timpul de rezistenţă la 
penetrare şi permeabilitatea.

Penetrare - este mişcarea unei substanţe chimice şi/sau unui microorganism prin materialele poroase, cusături, microperforaţii sau alte imperfecţiuni ale materialului unei 
mănuşi, la un nivel nemolecular.

Permeabilitate - peliculele de cauciuc şi plastic din mănuşi nu acţionează întotdeauna ca o barieră pentru lichide. Uneori, acestea se comportă ca bureţii, absorbând 
lichidele şi menţinându-le pe piele. Ca urmare, este necesar să se măsoare timpul de pătrundere, adică timpul în care lichidul periculos ajunge în contact cu pielea.
Secţiunea minimă impermeabilă a mănuşii trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea minimă a mănuşii specificată în EN 420.
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Mănuși pentru temperaturi ridicate
Tegera 17

Mănuşă rezistentă la căldură, complet căptuşite, 1.2-1.4 mm şpalț de bovină de 
calitate superioară, jerseu, Cat. II. Rezistă la o temperatură de contact de până la 
100°C, cusături ranforsate, elasticizat 180°, pentru lucrări dificile. Nivel ridicat de 
protecţie, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, foarte durabile, potrivire bună.
Norme: EN388 (3223) / EN407 (413x4x).

Cod Mărime

TG000508 8
TG000510 10
TG000511 11

Mănuși pentru precizie cu protecție
mecanică și termică Tegera 8800

Mănuși din nailon cu palmele imersate în nitril. Rezistă la o temperatură de contact 
de până la 100°C. Potrivite pentru lucrări de precizie (15gg). Oferă un nivel ridicat de 
protecție, flexibilitate, sensibilitate și priză. Oekotex Standard. Spălare 40°.
Norme: EN388 (4121) / EN407 (x1xxxx).

Mănuși pentru precizie cu protecție
mecanică și termică Tegera 8803

Mănuși din nailon dublu imersate 3/4 în spumă de nitril/PU pe bază de apă 
(tehnologie nouă). Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C. 
Potrivite pentru lucrări de precizie (18 gg). Oferă un nivel ridicat de protecție, 
flexibilitate, sensibilitate și priză în mediu umed. Oekotex Standard. Spălare 40°.
Norme: EN388 (4121)/EN407 (x1xxxx).

Cod Mărime

TG000606 6
TG000607 7
TG000608 8
TG000609 9
TG000610 10
TG000611 11

Cod Mărime

TG000908 8
TG000909 9
TG000910 10
TG000811 11

6

6

6

6

TM

TM

Mănuși impermeabile pentru precizie
protecție mecanică și termică Tegera 8804

Mănuși din nailon dublu imersate integral în spumă de nitril/PU pe bază de apă 
(tehnologie nouă). Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C. 
Potrivite pentru lucrări de precizie (18 gg). Oferă un nivel ridicat de protecție, 
flexibilitate, sensibilitate și priză în mediu umed. Oekotex Standard. Spălare 40°.
Norme: EN388 (4121) / EN407 (x1xxxx) / EN511(xx1).

Cod Mărime

TG001009 9
TG001011 11

TM

Cod Mărime

SA004657 10

Mănuși termice și antităiere

Mănuși din kevlar rezistente la 250o și cu rezistență 5 la tăiere. 
Lungime: 33 mm. Norme: EN388 (254x) / EN407.

5

mănuși protecție termică
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mănuși de unică folosință

Mănuși nitril Tegera 84501

Mănuși de unică folosință din nitril, priză foarte bună la vârfurile degetelor, fără 
pudră, Cat. III, culoare albastru. Aprobate pentru manipularea produselor alimentare, 
fără latex, potrivite pentru lucrări de precizie. Sensibilitate extrem de bună la vârfurile 
degetelor, extrem de flexibile, durabile, potrivire bună.
Grosime: 0.10 mm. Lungime: 240 mm. Unitate de vânzare: 100 bucăți / cutie.
Norme: EN374-1 (JKT) / EN374-5.

Mănuși nitril Tegera 858

Mănuși de unică folosință din nitril, fără acceleratori, fără pudră, Cat. III, culoare 
violet. Foarte lungi, fără latex, pentru lucrări de precizie.
Sensibilitate bună la vârfurile degetelor, extrem de flexibile, potrivire perfectă. 
Grosime: 0.15 mm. Lungime: 280 mm. Unitate de vânzare: 100 bucăți / cutie. 
Norme: EN388 (210X); EN374-2; EN374-3.

Cod Mărime

LC200020 S
LC200021 M
LC200022 L
LC200023 XL

Cod Mărime

HW000602 S
HW000603 M
HW000604 L
HW000605 XL

Cod Mărime

RF100908 L
RF100909 XL

Cod Mărime

AN9326008 8
AN9326009 9
AN9326010 10

Cod Mărime

LC300051 S
LC300060 M

Mănuși nitril Dexpure 803-88

Mănușile de unică folosință fără pudră DexPure® 803-81 sunt durabile și oferă 
rezistență chimică de bază împotriva contaminării. Conceput pentru lucrătorii din 
industria alimentară și electronică, oferă o protecție excelentă a mâinilor împotriva 
substanțelor inofensive. Unitate de vânzare: 100 bucăți / cutie. 

Mănuși latex pudrate

Manuși din latex pudrate Reflexx, mărime XL.
Unitate de vânzare: 100 bucăți / set. 

Manusi Ansell nitril nepudrate

Mănuși de protecție prevăzute cu degete texturate pentru a îmbunatăți priza. Testate și 
proiectate pentru a rezista unei game variate de substanțe chimice, întrunesc condițiile 
de certificare europeană EN374. Grosime: 0.12 mm. Unitate de vânzare: 50 bucăți / cutie. 

100

100

100

100

50
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Mănuși menaj

Mănuși din latex, cu finisaj pentru aderență în palmă.
Culoare: galben.
Lungime: 33 cm.

Cod Mărime

IEL0025 S
IEL0026 M
IEL0027 L

Mănuși polietilenă de unică folosinţă

Mănuși nepudrate din HDPE cu textură embosată, disponibile în mărime universală.
Unitate de vânzare: 100 bucăți / set.

Cod

IG011813

Mănuși neopren

Mănuși rezistente chimic, din neopren, grosime 0.7 mm, lungime 31 cm.
Certificare pentru utilizare în industria alimentară. Norme: EN388 (2111) / EN374 (AKL).

Cod Mărime

SA005311 11

10

Accesorii ESD

Cod Produs

CX100005 covor Sticky mat antimurdărie, albastru, dimensiuni: 115 x 60 cm, 30 foi

CX100009 covor sticky mat alb, dimensiuni: 66 x 114 cm, 30 foi

echipamente ESD

Covor Cobaelite ESD

COBAelite ESD este un covor disipator de descărcări electro-statice. Strat intermediar 
conductiv pentru protecția utilizatorilor. Cablu cu mufă atașat de covor. Rezistență de 
107 Ω până la 109 Ω. Potrivit pentru mediile interioare uscate. Material: poliuretan. 
Grosime: 14 mm. 

Cod Dimensiuni (m)

CB200901 0.6 x 0.9 

CB200902 0.9 x 1.2

mănuși de unică folosință

Cod Mărime

RF100302 8
RF100303 9
RF100304 10

Mănuși latex pudrate, Reflexx R40

Mănuși latex pudrate de unică folosință Reflexx R40.
Grosime: 0.09 mm.
Unitate de vânzare: 100 bucăți/cutie.
Norme: EN374-2 / EN374-3 (LKG)

100



Branduri de încredere care
protejeaza peste 500 de milioane
de lucratori din întreaga lume.
Investiii în tehnologie pentru
performana i confort.
Pionieri în inovaie.
Am susinut misiunea Apollo 11 în
cadrul careia, pe 20 iulie 1969, Neil
Armstrong i Buzz Aldrin au calcat
pentru prima oara pe Luna. Peste
16 000 de piese Honeywell au
fost folosite în cele 14 dispozitive
electronice folosite pentru
stabilizare i control. Totodata,
piloi Honeywell au ajutat la
efectuarea testelor de zbor.

• 

• 

• 

LEADERI ÎN INDUSTRIE

Echipamente de
protecție personală Honeywell

MUNCA
NOASTRĂ
SALVEAZĂ
VIEȚI



La Honeywell, siguranța este în ADN-ul nostru. De zeci de ani, 
creăm soluții complete de protecție pentru a ajuta la protejarea 
vieții a 500 de milioane de lucrători, atunci când au cea mai 
mare nevoie de siguranță. De-a lungul timpului am achiziționat 
și integrat unele dintre cele mai cunoscute branduri dedicate 
protecției, acumulând astfel peste 300 de ani de cunoștințe 
și experiență. Siguranța și grija pentru cei din jur reprezintă o 
importantă moștenire care ne-a ajutat să proiectam sisteme 
de protecție ergonomice pentru a preveni căderile, produse 
dedicate protecției respiratorii, precum și mănuși pentru 
protejarea mâinilor care nu doar ca respectă normele actuale 
de siguranță, ci sunt și ușor de folosit și comode. De asemenea, 
oferim soluții personalizate pentru protecție auditivă, produse 
ajustabile pentru protecția feței și a capului, ochelari precum și 
încălțări de protecție confortabile. Viitorul protecției și siguranței 
îi are rădăcinile în moștenirea și experiența pe care le-am 
dobândit de-a lungul timpului. Efortul nostru continuu de a 
inova pentru un viitor mai sigur, cu soluții inteligente, ajută la 
creșterea productivității și eficienței.

NU PROTEJAȚI DOAR UN LUCRĂTOR.
PROTEJAȚI O VIAȚĂ.

 
mâinilor

 

 
capului

 

 
respiratorie
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echipamente ESD

Cod Mărime

CS224007 7
CS224008 8

Cod Mărime

SA006166 6
SA006167 7
SA006168 8
SA006169 9

NORME EUROPENE - ECHIPAMENTE ESD
În cazul manipulării componentelor electronice de dimensiuni reduse, mici încărcări electrice pot distruge toate 
componentele sensibile. Firele de carbon ţesute între firele obişnuite ale echipamentelor sunt menite să descarce încărcarea 
statică, asigurând astfel protecţia componentelor. Îmbrăcămintea tip ESD descarcă energia prin firele electroconductive 
(carbon, de regulă) ţesute în textil.
Mănuşile special create pentru industria electronică sunt conductive şi nu antistatice (conform EN 1149-1). Componente 
specifice în textura mănuşilor din aceasta categorie sunt de obicei fire de carbon sau cupru.
Ele permit încărcarea cu tensiune statică, dar asigură o descărcare completă, controlată, pentru a nu influenţa procesul 
tehnologic. ATENŢIE: ele sunt doar o parte a măsurilor ESD. Se completează cu halat, pantofi, brăţări sau curele de 
împământare speciale şi cu podea EPA, conductivă. 

Mănuși ESD imersie PU pe degete

Mănuși ESD cu fibre carbon și imersie poliuretan 
pe degete. Norme: EN420 / EN1149.

Mănuși ESD neimersate

Mănuși de precizie din poliamidă, 
tricotate, flexibile, cu fibre de carbon, 
neimersate. Proprietăți antistatice 
excelente, rezistivitate de suprafață 
mică (1 x 106 ohm x cm). Manșetă 
cauciucată, dos aerisit.
Norme: EN420; EN1149-5; EN388 
(0130).

gete

oliuretan 

12

10

Tricou polo
antistatic ESD

Acest tricou polo de bumbac oferă tot 
confortul și protecția necesară pentru 
mediile ESD. Compoziție: 96% bumbac, 4% 
fibră carbon. Gramaj: 195 g/m2.
Norme: EN1149 / EN61340.

Halat antistatic
ESD

Produs antistatic, perfect pentru condițiile 
speciale de lucru. Caracteristici: manșete 
ajustabile și aerisire laterală. Compoziție: 
65% poliester, 34% bumbac, 1% fibră 
carbon. Gramaj: 210 g/m2.
Norme: EN1149 / EN61340.

Tricou ESD
antistatic

Acest tricou de protecție este ușor și 
confortabil. Ideal pentru mediile unde 
este necesară o rezistență electrostatică. 
Compoziție: 96% bumbac, 4% fibră 
carbon. Gramaj: 195 g/m2. 
Norme: EN1149 / EN61340.

Cod Mărime Culoare

PW004001 S

■ albastru
PW004002 M
PW004003 L
PW004004 XL
PW004401 S

■ alb
PW004402 M
PW004403 L
PW004404 XL

Cod Mărime Culoare

PW004101 S

■ albastru
PW004102 M
PW004103 L
PW004104 XL
PW004502 M

■ albPW004503 L
PW004504 XL

Cod Mărime Culoare

PW004601 S

■ albastru
PW004602 M
PW004603 L
PW004604 XL
PW004701 S

■ alb
PW004702 M
PW004703 L
PW004704 XL

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.rtc.r
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echipamente ESD

Sandale ESD Jalas 1605 S1P SRC

Sandale de protecție extrem de confortabile, din piele spalț de bovină de calitate 
superioară, acoperită cu PU, durabile. Bombeu din aluminiu, lamelă antiperforație 
flexibilă din compozit. Absorbție foarte bună a șocurilor.
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC ESD.

Bocanci ESD Jalas 1625 S3 SRC CI

Ghete de protecție extrem de confortabile, din piele spalț de bovină de calitate 
superioară, acoperită cu PU, durabile. Bombeu din aluminiu, lamelă antiperforație 
flexibilă din compozit. Absorbție foarte bună a șocurilor.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI, ESD.

Pantofi ESD Jalas 1615 S3 SRC CI

Pantofi de protecție extrem de confortabili, din piele spalț de bovină de calitate 
superioară, acoperită cu PU, durabili. Bombeu din aluminiu, lamelă antiperforație 
flexibilă din compozit. Absorbție foarte bună a șocurilor.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI, ESD.

JALAS® a adoptat o abordare completă a încălțămintei și a branțurilor.                                                                                               
Branțurile anatomice sunt proiectate pentru arcadă joasă, medie sau înaltă.
Au zonă dublă de absorbție a șocurilor cu material Poron®  XRD™. 
Suport pentru călcâi și perforații în zona din față.
Recomandate pentru a fi purtate în orice model de încălțăminte de protecție JALAS®.
Conforme cu IEC  61340-5-1 (ESD).

ARCADĂ JOASĂ, MEDIE SAU ÎNALTĂ?

DE CE SA NE SCANĂM PICIOARELE?

Cu scanerul de picioare, utilizatorii pot fi testați individual pentru a li se 

recomanda branțuri care sa prevină rănirea picioarelor din cauza efortului 

prelungit.  

FootStopService este un mod preventiv de îmbunătățire a stării de sănătate.

Nu poate totuși sa înlocuiască tratamentul medical dacă acesta este necesar.

Serviciul FootStop face posibilă analiza picioarelor ușor și repede:

 Poți să îți scanezi picioarele purtând șosete;

 Durează doar câteva secunde pentru ca scanerul să
înregistreze măsurători despre picior și arcada piciorului
cât și despre punctele de presiune;

 Rezultatele sunt disponibile imediat. Monitorul arată
cum și unde picioarele sunt sub presiune și dacă tipul 
de arcadă este joasă, înaltă sau medie;                                   

Multe picioare suferă inutil !
Accidentările datorate efortului sunt probabil cele 

mai uzuale probleme în mediul de lucru. Acestea 

pot sub formă de dureri la nivelul călcâielor și al 

pernei piciorului, ale genunchilor și nu în ultimul 

rând dureri de spate.

Contactează-ne pentru prezentări și scanări la sediul companiei tale!

x - mărimi disponibile 39-47

x - mărimi disponibile 36-45

x - mărimi disponibile 36-47

Cod

JL0002x

Cod

JL0001x

Cod

JL0003x
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încălţăminte de protecţie

Pantofi protecție S1P Lagos

• față din Flying Knit (microfibră sintetică)
• căptușeală material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, 
rezistență la abraziune și hidrocarburi
• inserție non-metalică Kevlar în talpă

Pantofi protecție S3 Madeira

• față din piele action nubuck cu element din cauciuc pentru protecție sporită
• captușeală material textil perforat, rezistent la abraziune care asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate bicoloră, antistatică, antiderapantă, 
rezistență la abraziune și hidrocarburi
• inserție non-metalică Kevlar în talpă

x - mărimi disponibile 37-47

x - mărimi disponibile 37-47

Cod

DD1003x

Cod

DD3001x

Bocanci protecție S1P Vela

• față din piele box bovină
• căptușeală material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, 
rezistentă la abraziune și hidrocarburi
• inserție metalică în talpă
• bandă reflectorizantă

x - mărimi disponibile 35-47

Cod

DD1002x
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încălţăminte de protecţie

Pantofi protecție S1P Lagos ESD

• față din Flying Knit (microfibră sintetică), protecie ESD
• captușeală material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistentă la 
abraziune și hidrocarburi
• inserție non-metalică Kevlar în talpă

Pantofi protecție S3 Madeira ESD

• față din piele action nubuck cu element din cauciuc pentru protecție ESD sporită
• căptușeală din material textil perforat, rezistent la abraziune care asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate bicoloră, antistatică, antiderapantă, 
rezistență la abraziune
• inserție non-metalică Kevlar în talpă

Pantofi protecție S3 Faro ESD

• față din Flying Knit
• căptușeală cu material textil perforat
• acoperit cu branț antistatic
• bombeu non-metalic
• talpă injectată din poliuretan, antistatică și antiderapantă
• inserție de Kevlar în talpă

Pantofi protecție S3 Acapulco

• față din piele netedă impermeabilă de bovină
• captușeală material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistență la 
abraziune și hidrocarburi
• inserție metalică în talpă
• bandă reflectorizantă

Pantofi protecție S3 Cancun

• față din piele netedă impermeabilă de bovină, element cauciuc pentru protecție sporită
• căptușeală cu material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu compozit rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistență la 
abraziune și hidrocarburi
• inserție Kevlar în talpă

x - mărimi disponibile 36-47

x - mărimi disponibile 36-47

x - mărimi disponibile 36-47

x - mărimi disponibile 35-47

x - mărimi disponibile 35-47

Cod

DD1005x

Cod

DD1006x

Cod

DD1004x

Cod

DD3007x

Cod

DD3004x
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încălţăminte de protecţie

Bocanci protecție S3 Aztec

• față din piele netedă impermeabilă de bovină
• căptușeală din material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistență 
la abraziune și hidrocarburi
• bandă reflectorizantă

Bocanci protecție S3 Havana

• față din piele netedă impermeabilă de bovină
• căptușeală material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu non-metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, 
rezistentă la abraziune și hidrocarburi
• inserție metalică în talpă
• bandă reflectorizantă

Pantofi protecție S3 Summer Candy

• față din piele box bovină
• căptușeală din material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, 
rezistentă la abraziune și hidrocarburi
• inserție metalică în talpă
• culoare: negru

Pantofi protecție S3 Winter Candy

• față din piele box de bovină
• căptușeală din material textil perforat, rezistent la abraziune ce asigură aerisirea 
piciorului
• branț țesut perforat pe suport poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu 
perforații
• bombeu metalic rezistent la 200J și compresiune
• talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, antistatică, antiderapantă, 
rezistentă la abraziune și hidrocarburi
• inserție metalică în talpă
• culoare: negru

x - mărimi disponibile 36-47

x - mărimi disponibile 36-47

x - mărimi disponibile 35-49

x - mărimi disponibile 35-49

Cod

DD3005x

Cod

DD3005x

Cod

DD3002x

Cod

DD3003x
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încălţăminte de protecţie

NORME EUROPENE - ÎNCĂLŢĂMINTE

Domeniu reglementat de Norma Europeană EN 20345 din 2004. 
Cele 3 nivele de protecţie precizate de norma europeană sunt:
S1 – cu bombeu metalic sau compozit, după caz, având avantajul de greutate redusă, reacţie moderată la variaţiile temperaturii
S2 – bombeu metalic şi tratament de impermeabilitate (codificat WRU – water resistant upper) 
S3 – nivelele S1 şi S2 combinate, la care se mai adaugă şi placa de perforaţie. Placa poate fi confecţionată şi din material
non-metalic, dar rezistent la înţepături. Avantaj: greutate redusă şi flexibilitate mai mare la călcat.
Subcategoria S1P conţine atât bombeu cât şi placă antiperforaţie, dar faţa NU este tratată contra umezelii sau a apei.
Clasele S4 şi S5 se referă la cizme de protecţie, prima categorie include doar bombeu, S5 include şi placa antiperforaţie.
EN 347 se referă la încălţăminte de lucru, în care sunt incluse şi cizmele normale de lucru. Încălţămintea nu are bombeu.
O categorie aparte este Norma Europeană 61340, care reglementează pantofii ESD.
Rezistenţa la alunecare - cerinţe de bază
SRA - rezistă la alunecare, inclusiv pe plăci ceramice acoperite cu NaLS
SRB - rezistă la alunecare, inclusiv pe podea de oţel, acoperită cu glicerină
SRC - cele de mai sus combinate (SRA + SRB)

Pantofi protecție Fluorite S1P SRC

Partea superioară din plasă de poliester fără cusături, poliuretan termoplastic 
respirabil. Căptușeală din plasă de poliester respirabilă. Talpă din cauciuc nitrilic, 
rezistentă la alunecare pe suprafețele de oțel și pe plăcuțele din ceramică, rezistentă la 
ulei. Talpă interioară din textil și EVA perforată. Călcâi absorbant de energie.
Bombeu compozit. Lamelă rezistentă la perforație din compozit.

Cod Mărime

SA302242 42
SA302246 46

Pantofi Spinelle S1P SRC

Față din piele șpalt bovină gri, cu strat aerisit din 
poliester portocaliu tip plasă. Talpă dublă PU/
PU, antistatică, rezistență la uleiuri. Proprietăți 
antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe 
ceramice umede, tratate cu detergenți și suprafețe 
din oțel acoperite de ulei. Bot înalt din PU și protecție 
împotriva riscurilor mecanice și a lichidelor.
Bombeu din oțel, branț din oțel, călcâi absorbant de 
energie. Trei fante de aerisire pentru confort sporit.

Cod Mărime

SA301235 35
SA301238 38
SA301239 39
SA301240 40
SA301241 41
SA301242 42
SA301243 43
SA301244 44
SA301247 47

Pantofi protecție Honeywell Mover S1 SRC

Pantofii de protecție Honeywell Mover sunt recomandați în multiple activități:
automotive, construcții, transport, logistică, mentenanță, producție etc.
• materiale superioare calitativ din textil / TPU, respirabile
• bombeu compozit din fibră de sticlă, mult mai ușor decât cel metalic
• lamelă textilă antiperforație pentru protecție la obiecte tăioase în talpă
• căptușeală 3D Mesh respirabilă, absorbantă, rezistență la abraziuni
• talpă exterioară din cauciuc, antiderapantă (certificat SRC)

x - mărimi disponibile 38-44

Cod

HW0022x

Pantofi protecție Galena S1P SRC

Partea superioară din piele întoarsă perforată. Căptușeală din plasă de poliester 
respirabilă. Talpă injectată, poliuretan dublă densitate, rezistentă la ulei, rezistentă 
la alunecare pe suprafețele de oțel și pe plăcuțele din ceramică. Călcâi absorbant de 
energie. Bombeu din oțel. Lamelă rezistentă la perforație din oțel.

x - mărimi disponibile 39-43

Cod

SA3023x

Pantofi Agile Starter Blue S1P SRC

Pantofi ușori și confortabili, recomandați în activități ce presupun o dinamică 
continuă. Materiale superioare calitativ din textil / TPU, respirabile.
• talpă exterioară din cauciuc, antiderapantă (certificată SRC), șoc absorbant în călcâi 
și inserție EVA confort prelungit
• bombeu compozit din fibră de sticlă, mult mai ușor decât cel metalic
• lamelă textilă antiperforație pentru protecție la obiecte tăioase în talpă
• captușeală 3D Mesh respirabilă, absorbantă, rezistență la abraziuni
• interior tratat antibacterian

x - mărimi disponibile 39-46

Cod

HW0031x
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Pantofi protecție, Exena, Sicilia S3 SRC

Talpă injectată din poliuretan cu dublă densitate, bicoloră, antistatică, antiderapantă, 
rezistentă la abraziune și hidrocarburi. Acoperiș branț țesut preformat pe suport 
poliuretanic, antistatic, formă anatomică, prevăzut cu perforații,detașabil.
Captușeala rezistentă la abraziune din material textil perforat ce asigura aerisirea 
piciorului. Bombeu nemetalic din material compozit, rezistent la soc 200J și 
compresiune. Față din piele pigmentată de bovină, hidrofobizată și ornament 
reflectorizant. Lamelă antiperforație nemetalică.

Pantofi protecție Siluo Evo S1P HI CI SRC

Se remarcă prin soluții inovatoare: utilizarea indicatorului de uzură a tălpii, care 
permite controlul în ceea ce privește proprietățile anti-alunecare, conceptul de val în 
proiectarea tălpii ținând cont de biomecanica naturală a piciorului.
Sunt perfecte pentru utilizare pe terenuri denivelate. Aplicație: construcții, logistică, 
transport, producție, montaj, energie.

x - mărimi disponibile 39-44

x - mărimi disponibile 36-48

Cod

SS0009x

Cod

SA3015xx

Cod Mărime

HW002939 39
HW002942 42
HW002943 43
HW002944 44

încălţăminte de protecţie

Bocanci protecție Solana Evo S1P HI CI SRC

Se remarcă prin soluții inovatoare: utilizarea indicatorului de uzură a tălpii, ce 
permite controlul în ceea ce privește proprietățile anti-alunecare și forma curbată în 
proiectarea tălpii ținând cont de biomecanica naturală a piciorului.
Sunt perfecte pentru utilizare pe terenuri denivelate. Aplicație: construcții, logistică, 
transport, producție, montaj, energie.

Cod Mărime

HW004039 39
HW004042 42
HW004043 43
HW004044 44

Bocanci protecție Freedite S3 SRC

Bocancii de protecție Freedite S3 SRC sunt o pereche de încălțăminte de protecție cu 
față din piele și bot PU. Acești bocanci au un bombeu ușor din compozit sintetic.
Lamelă flexibilă antiperforație, realizată din material sintetic din fibre de aramida, mai 
ușoară, mai flexibilă și mai termoizolată decât oțelul. Tălpile bocancilor sunt duble din 
PU, antiderapante, antistatice, rezistente la uleiuri. Încălțăminte complet
non-metalică cu ochiuri de șiret din plastic.

Pantofi protecție Schorl S3 SRC

Partea superioară din poliester Oxford poliuretan termoplastic respirabil, retroreflectiv. 
Căptușeală din plasă de poliester respirabilă. Talpă din cauciuc nitrilic, rezistentă la 
alunecare pe suprafețele de oțel și pe plăcuțele din ceramică, rezistentă la ulei.
Talpă interioară din poliuretan, textil și EVA perforată. Călcâi absorbant de energie.
Bombeu compozit. Lamelă rezistentă la perforație din compozit.

x - mărimi disponibile 41-43

Cod

SA3025x

Pantofi protecție ESD JUMP S3 HI CI SRC

Pantofi de protecție S3 HI CI SRC din linia Ultimate Footwear, din piele impermeabilă cu 
inserții textile. Încălțăminte anti-electrostatică ESD cu talpă PU2D. Nu conține elemente 
metalice. Sunt perfecte pentru utilizare în interior sau exterior.
Protecție la perforare sub forma unei inserții de protecție nemetalică și nemagnetice 
FLEXIUM ™ dintr-un material foarte durabil și flexibil cu o rezistență de până la 1100N.
Talpă PU2D antiderapantă, realizată din două straturi de poliuretan de densitate 
diferită. Aplicabilitate: construcții, logistică, transport, producție, montaj, energie.

x - mărimi disponibile 35-47

Cod

HW0026x
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încălţăminte de protecţie

Sabot de lucru Doina O1 FO SRA

Sabot de lucru din piele de bovină, fără baretă. Culoare: alb.

x - mărimi disponibile 38-41

Cod

SS0032x

Pantofi de protecție Porthos S3 SRC

Încălțăminte de protecție din piele. Bombeu din oțel împotriva obiectelor în cădere. 
Lamelă antiperforație din oțel. Talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și 
acizi, proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice și din oțel, 
umede. Zonă maleolară și limbă buretată.

Bocanci protecție Agate S3 SRC

Încălțăminte de protecție din piele. Bombeu din oțel împotriva obiectelor în cădere. 
Lamelă antiperforație din oțel. Talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și 
acizi, proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice și din oțel, 
umede. Zonă maleolară și limbă buretată.

Sandale protecție, ESD HIT S1P HI CI SRC

Realizate din material cu structura 3D - uscare rapidă, absorbantă, igienică, foarte 
respirabilă și rezistentă la abraziune.
• insert antibacterian ergonomic, absorbant și igienic cu proprietăți antistatice.
• protecție la perforare sub forma unei inserții de protecție nemetalice și nemagnetice 
FLEXIUM ™ dintr-un material foarte durabil și flexibil cu o rezistență de până la 1100N.
• capul de protecție nemetalic din fibră de sticlă, protejează împotriva rănilor cu o 
energie de impact de până la 200J sau o presiune de 15 kN.

x - mărimi disponibile 35-46

Cod

HW0027x

Sandale Honeywell Expander S1 SRC ESD

Prevăzute cu indicatori care arată nivelul de uzură a echipamentului de protecție.
• bombeu compozit - fibră de sticlă
• sandale decupate
• piele Nubuck de înaltă calitate și partea superioară din material textil durabil
• căptușeală durabilă, respirabilă
• talpă exterioară din PU / TPU
• EN 61340-5-1: 2016 - Marcaj ESD (rezistență electrică)
• EN ISO 20345: 2011 S1 SRC ESD

x - mărimi disponibile 37-45

x - mărimi disponibile 35-49

x - mărimi disponibile 42-43

Cod

HW0021x

Cod

SA3018xx

Cod

SA3017xx

Sandale protecție Bosco S1P SRC

Sandale de protecție cu față din piele bovină. Talpă dublă din poliuretan, flexibilă, 
antistatică, rezistentă la uleiuri și la acizi, proprietăți antiderapante SRC. Bombeu din 
oțel împotriva obiectelor în cădere, lamelă antiperforație din oțel. Zona maleolară 
buretată, model cu închidere cu arici. Călcâi absorbant de energie, bot, căpută și zonă 
metatarsală mai lată, branț confortabil.

x - mărimi disponibile 35-48

Cod

SA3021x
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îmbrăcăminte

Haină de iarnă Polena 2 în 1

Haină bleumarin cu multiple buzunare și mâneci detașabile. Posibilitate de purtare 
ca vestă. Compoziție: bumbac 35% / poliester 65%. Manșete elastice. Închidere cu 
fermoar, dublată de capse. Normă: EN340.

Vestă matlasată Coucha

Vestă matlasată cu guler, închidere cu fermoar. 
Două buzunare talie și buzunar exterior la piept 
pentru telefonul mobil. Bandă elastică în talie. 
Material exterior: 65% poliester / 35% bumbac. 
Căptușeală: poliamidă.

Cod Mărime

SA200501 M

SA200502 L

SA200503 XL

SA200504 XXL

Geacă Ripstop 4 în 1

Geacă 4 în 1 impermeabilă din poliester. 
Prevăzută cu o dungă reflectorizantă. Închidere 
cu fermoar, acoperit cu bandă cu velcro. Guler 
înalt și glugă ascunsă. Prevăzută cu 6 buzunare. 
Bandă elastică în talie și manșete ajustabile cu 
velcro. În interior este prevăzută cu o jachetă 
fleece din poliamidă cu mâneci detașabile, 
închidere cu fermoar și 2 buzunare.
Norme: EN340/EN14058.

Cod Mărime Culoare

SA001102 M

■ bleumarin

/negru

SA001103 L

SA001104 XL

SA001105 XXL

ere 
er 
are. 
cu 
 

Jachetă 4 în 1

Jachetă exterioară 4 în 1, cu mâneci şi interior detaşabile. Posibilitate transformare în haină de toamnă hi-vis, vesta fiind prevăzută cu glugă pliabilă, două buzunare 
exterioare cu închidere cu velcro și benzi reflectorizante. Partea de jos și manșetele sunt bleumerin pentru prevenirea murdăriei excesive. Confecționată din material 
impermeabil: poliester 300D Oxford PU. Norme: EN340/ EN471/ EN14058.
Geacă interioară prevăzută cu benzi reflectorizante, mâneci detașabile și două buzunare oblice. Confecționată din material impermeabil la exterior (poliester Oxford PU 300D) 
și căptușeală poliester.

Cod Mărime Culoare

SA200101 M

■ portocaliu

SA200102 L

SA200103 XL

SA200104 XXL

SA200105 XXXL

SA200211 M

■ galben

SA200202 L

SA200203 XL

SA200204 XXL

SA200205 XXXL

Cod Mărime

SA200602 M

SA200603 L

SA200604 XL

Geacă Chouka 2 în 1

Geacă matlasată din tercot, 35% 
bumbac/65% poliester. 
Model 2 în 1: prin mânecile detașabile 
poate fi transformată în vestă. 
Căptușeală din poliester de 180 g/m². 
Închidere cu fermoar și guler drept. 
Buzunare: unul interior, două exterioare 
plus un buzunar pentru telefonul 
mobil. Culoare: albastru marin.

Cod Mărime

SA202801 S

SA202802 M

SA202803 L

SA202804 XL

SA202805 XXL
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Halat unisex

Halat unisex din tercot 240 g / mp. 
Culoare: bleumarin.

Cod Mărime

PP200503 L (48-50)

NORME EUROPENE - ÎMBRĂCĂMINTE

Sunt reglementate de EN 340, cerinţele esenţiale fiind:
- păstrarea libertăţii la mişcare
- nealterarea culorii, a dimensiunii şi utilizarea îndelungată 
a materialului. Nivelele iniţiale trebuie menţinute cel puţin 5 
cicluri de utilizare/spălare
- standardizarea mărimilor
- producătorul
- cod produs
- instructrucţiuni de spălare

Sunt reglementate de normele europene:
EN 343 – pelerine de ploaie. Se urmăresc 2 aspecte: nivel de 
impermeabilitate (3 nivele) şi respirabilitatea materialului (3 nivele, cu 
cât e mai ridicat, cu atât se acumulează mai mult condens în interior)
EN 471 – îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată. Se urmăreşte ponderea 
suprafeţelor reflectorizante în suprafaţa totală
EN 470 – îmbrăcăminte de protecţie contra căldurii radiante şi 
particulelor de metal topit. Aici sunt clasificate echipamentele din 
piele, pentru sudori şi echipamentele ignifugate.

îmbrăcăminte

Jacheta impermeabilă Hi-Viz, 
portocaliu

Jacheta exterioară este prevăzută cu glugă 
pliabilă, două buzunare exterioare cu 
închidere cu velcro și benzi reflectorizante. 
Partea de jos și manșetele sunt bleumarin 
pentru prevenirea murdăriei excesive.
Geacă interioară prevăzută cu benzi
reflectorizante și două buzunare oblice.
Material exterior din poliester 300D Oxford PU 
(impermeabil) și căptușeală poliester.
Norme: EN340/EN471/EN34.2

Jachetă impermeabilă Roadway, Hi-Viz

Jachetă de înaltă vizibilitate cu bandă reflectorizantă și manșetă reglabilă. Exterior din 
poliester Oxford 300D impermeabilizat cu PU, interior din tafta. Închidere cu fermoar și 
capse pe toată lungimea, până la gulerul drept.
• căptușeală din poliester termoizolant de 140 g/m2

• glugă ascunsă, margine inferioară și manșete reglabile
• cusături sudate, impermeabile
• două buzunare laterale
• standard UE: EN342

Vestă de semnalizare

Vestă de înaltă vizibilitate, cu două 
benzi reflectorizante orizontale. 
Închidere ajustabilă cu velcro. 
Material: 100% poliester, 120 g/m2.
Normă: EN471.

Pelerină de ploaie

Pelerină impermeabilă din PVC pe suport 
bumbac/poliester. Prevăzută cu două 
buzunare orizontale cu clapă și glugă 
reglabilă. Închidere cu fermoar.
Lungime: 120 cm. Normă: EN343.

Cod Mărime

SA050310 M

SA050311 L

SA050312 XL

SA050313 XXL

Cod Mărime

SA200400 M

SA200402 XL

Cod Mărime

SA200800 M

SA200803 XXL

Cod Culoare

SA070202 ■ galben

Jachetă Industry

Albastru royal, tercot 245 g / mp.

Cod Mărime

SA302902 M

SA302903 L

SA302904 XL

SA302905 XXL

SA302906 3XL

Pantaloni cu pieptar Industry

Albastru royal, tercot 245 g / mp.

Cod Mărime

SA303103 L

SA303104 XL

SA303105 XXL

SA303106 3XL
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Echipamente de protecție pentru mediu rece

Echipamente de protecție pentru mediul forestier
Echipamente de protecție rezistente la tăiere, recomandate pentru mediul 
forestier. Această gamă este concepută pentru confort și siguranță sporită, în 
condiții extreme în aer liber. Îmbrăcămintea de protecție este certificată pentru 
a oferi protecție împotriva contactului accidental cu fierăstrăul de mână la o 
viteză liniară a lanțului de 20 m/s. Materialele folosite mențin starea de răcoare 
și confort pentru întreaga zi.

Echipamente de protecție pentru mediul forestier

Echipamentele sunt certificate la standardul EN 342 pentru protecție 
împotriva frigului. Stratul superior și inferior asigură împreună protecția 
termică la un mediu climatic până la -46°C, timp de 8 ore de lucru/zi, în 
cazul unei activități de intensitate medie. Îmbrăcămintea este prevăzută cu 
benzi reflectorizante de vizibilitate mare.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEchipamente de protecție pentru mediu rece
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Echipamente de protecție împotriva 
arcului electric

Produse pentru absorbția lichidelor

Echipamente de protecție pentru electricieniEchipamente de protecție pentru electricieni

Echipamente de protecție împotriva 
arcului electric

Aceste echipamentele individuale de protecție sunt utilizate de 
electricieni ca mijloc de protecție împotriva electrocutărilor, în toate 
tipurile de instalaţii electrice de tensiune joasă, medie și înaltă. 
Echipamentele electroizolante sunt dispozitive de protecție care 
necesită verificare dielectrică periodică, pentru a se asigura că sunt 
menţinute proprietăţile izolante ale acestora. Verificările periodice 
trebuie realizate în condiţii speciale, în laboratoare autorizate.

Accidentele în arc electric se pot produce în orice industrie unde 
sunt operate sau se lucrează cu echipamente electrice. Până la 
80% din totalul traumatismelor electrice sunt arsuri legate de 
arcul electric. Consecințele pot fi catastrofale pentru muncitori 
și pentru activitate în egală măsură și de aceea este vital să se 
efectueze un control adecvat al riscului. Aceasta include ca tot 
personalul care muncește în zonă sau în apropierea zonei să 
poarte EIP corect.

La comandă putem aduce o gamă variată de produse 
conforme normelor de protecție pentru controlul eficient al 
lichidelor. Produsele galbene se folosesc pentru absorbția 
substanțelor chimice lichide cu grad sporit de agresivitate. 
Produsele gri sunt folosite pentru lichidele nedegradante. 
Produsele albe sunt folosite pentru absorbția uleiurilor, 
hidrocarburilor și altor lichide rezistente la apă.

Produse pentru absorbția lichidelor
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truse medicale

Trusă sanitară de perete detașabilă Kit de înlocuire trusă sanitară de perete

Trusă sanitară auto

Produs Cantitate

batiste din hârtie cu soluţie dezinfectantă         10 bucăţi

vată hidrofilă sterilă, 50 g          2 pachete

leucoplast, 5 cm x 3 m                                    1 bucată

leucoplast, 2.5 cm x 2.5 cm                          1 bucată

alcool sanitar, 200 ml                                 1 sticlă

comprese sterile, 10 cm x 8 cm    10 bucăţi

pansament individual,  2 cm x 6 cm            10 bucăţi

pansament cu rivanol, 6 cm x 10 cm            5 bucăţi

plasture, 6 cm x 50 cm                               1 bucăţi

rivanol soluţie 1%, 200 ml                      1 sticlă

apă oxigenată sau perogen 1 sticlă

alcool iodat, 200 ml                     1 sticlă

Produs Cantitate

foarfecă cu vârf bont 1 bucată

dispozitiv respirație gură-gură 1 bucată

leucoplast 2.5 cm x 2.5 m 1 rolă

pansament 6 x 10 cm 4 bucăţi

comprese sterile 10/8 cm × 25 bucăţi 5 pachete

fașă elastică 5 cm x 4 m 1 bucată

fașă tifon 10 cm x 4 m 1 bucată

bandaj triunghiular, l = 80 cm 2 bucăţi

pansament steril absorbant (2 dimensiuni) 4 bucăţi

mănuși examinare 2 perechi

ace siguranță 6 bucăţi

folie de supraviețuire izotermă 1 bucată

broșură de prim ajutor 1 bucată

Produs Cantitate

ace de siguranţă                           12 bucăţi

alcool iodat, 200 ml                     1 sticlă

alcool sanitar, 200 ml               1 sticlă

apă oxigenată sau perogen                   1 sticlă

atele din material plastic 2 bucăţi

bandaj triunghiular, I = 80 mm 2 bucăţi

batiste din hârtie cu soluţie dezinfectantă 10 bucăţi

broşură cu instrucţiuni de prim ajutor     1 bucată

caiet, 50 pagini                                       1 bucată

comprese sterile,  10 cm x 8 cm      10 bucăţi

creion 1 bucată

cutie din material plastic 1 bucată

deschizător de gură, din material plastic          1 bucată

dispozitiv de respiraţie gură la gură              1 bucată

faşă din tifon, 10 cm x 5 m 3 bucăţi

faşă din tifon, 5 cm x 4 m 5 bucăţi

foarfece cu vârfuri boante                                  1 bucată

garou, 50 cm                                                 1 bucată

leucoplast, 2.5 cm x 2.5 cm                      1 bucată

leucoplast, 5 cm x 3 m                                    1 bucată

mănuşi de examinare                          4 perechi

pahare de unică folosinţă 5 bucăţi

pansament cu rivanol, 6 cm x 10 cm        5 bucăţi

pansament individual,  2 cm x 6 cm         10 bucăţi

pipă Guedel, mărimea  4                                        1 bucată

pipă Guedel, mărimea 10 1 bucată

plasture, 6 cm x 50 cm                            1 bucată

rivanol soluţie 1%, 200 ml 1 sticlă

vată hidrofilă sterilă, 50 g 2 pachete

Produs Cantitate

foarfecă cu vârf bont 1 bucată

garou 50 cm 1 bucată

deschizător de gură din material plastic 1 bucată

dispozitiv de respirație gură la gură 1 bucată

pipă Guedel mărimea 4 1 bucată

pipă Guedel marimea 10 1 bucată

manuși de examinare, pereche 4 bucăţi

pahare de unică folosință 5 bucăţi

batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă 10 bucăţi

atele din material plastic 2 bucăţi

feși din tifon mici 5 cm x 4 m 5 bucăţi

feși din tifon mari 10 cm x 5 m 3 bucăţi

bandaj triunghiular I = 80 mm 2 bucăţi

vată hidrofilă sterilă, pachet A, 50 g 2 bucăţi

ace de siguranță 12 bucăţi

leucoplast 5 cm x 3 m 1 bucată

leucoplast 2.5 cm x 2.5 m 1 bucată

alcool sanitar 200 ml 1 bucată

comprese sterile 10 cm x 8 cm x 10 buc 10 seturi

pansament individual 2 cm x 6 cm 10 bucăţi

pansament cu rivanol 6 cm x 10 cm 5 bucăţi

plasture 6 cm x 50 cm 1 bucată

creion 1 bucată

caiet, 50 de pagini 1 bucată

brosură cu instrucțiuni de prim ajutor 1 bucată

rivanol soluție 10/00, 200 ml                                                                                         1 bucată

apă oxigenată sau perogen 1 bucată

alcool iodat 200 ml                                                                                             1 bucată

vată hidrofilă sterilă, 50 g 1 pachet

Cod Tip

VD000100 trusă sanitară detașabilă

VD000101 kit de inlocuire

VD000102 trusă sanitară nedetașabilă

VD000200 trusă sanitară auto

Trusă sanitară de perete nedetașabilă

Pentru toate trusele termenul de valabilitate este de 2 ani

VD000100

VD000102
VD000200

VD000102

avizată MS avizată MS și RAR
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Pentru benzi adezive de marcare şi antialunecare
consultă pagina 145!

accesorii medicale

Stație pentru curățarea ochilor

Recomandată în zonele în care există risc de accidente 
asupra ochilor cu împroșcări de acizi sau substanțe 
alcaline. Conține apă sterilă 500 ml și neutralizator 
chimic PH 200 ml. Stația este dotată cu o pictogramă 
pe cutie și cu oglindă pe interior.

Neutralizator chimic PH pentru curățarea 
ochilor

Conține 4.9% fosfat steril pentru neutralizarea ochilor 
în cazul accidentelor cu acizi sau substanțe alcaline. 
Cantitate: 200 ml.

Apă sterilă pentru curățarea ochilor

Soluție pentru curățarea ochilor, conține 0.9% 
clorură de sodiu. Se recomandă a fi folosită în cazul 
accidentelor (corpuri străine în ochi, praf, murdărie). 
Poate fi folosită ca rezervă pentru stația de curățare a 
ochilor sau separat. Cantitate: 500 ml.

Plasturi rezistenți la apă

Plasturii rezistenți la apă sunt recomandați mai ales în spațiile de lucru cu umiditate 
ridicată. Plasturii sunt confecționați dintr-un material protector, delicat cu pielea, 
care oferă o respirabilitate ridicată. Dimensiuni: 23 x 13.5 cm.

Plasturi detectabili

Plasturii conțin o suprafață metalică ce pot fi depistați cu ajutorul detectoarelor 
de metal. Plasturii sunt confecționați dintr-un material care oferă o respirabilitate 
ridicată. Plasturii sunt de asemenea rezistenți la apă. 

Plasturi elastici

Plasturii elastici se mulează după mișcările pielii și sunt foarte confortabili 
în utilizare. Plasturii sunt delicați cu pielea și oferă o respirabilitate ridicată. 
Dimensiuni: 23 x 13.5 cm.

Cod

WS044010
Cod

WS044012
Cod

WS044011

Cod Tip

WS044005 rezervă 45 plasturi

Cod Tip

WS044007 rezervă 45 plasturi

Cod Tip

WS044006 rezervă 45 plasturi
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SOLU II GOJO PENTRU MEDII DE LUCRU INDUSTRIALE 

Rezervă cremă profesională
Gojo Hand Medic

Utilizată pentru întreținerea, regenerarea și hidratarea pielii. 
Formulă fără parfum, se absoarbe rapid în piele şi o hrăneşte, 
fără a lăsa reziduuri uleioase. Contribuie la menţinerea barierei 
naturale de hidratare a pielii. Cantitate: 685 ml.

Rezervă cremă protecție
înainte de lucru 

O cremă universală de protecție a pielii pentru mâinile care intră 
în contact cu soluții pe bază de apă sau alte tipuri de soluții, 
murdărie, inclusiv uleiuri, grăsimi, lubrifianți și detergenți. 
Se aplică pe mâinile curate, înainte de muncă și după pauze. 
Formează un strat protector invizibil, reducând efectele adverse 
ale substanțelor potențial dăunătoare cu care pielea intră în 
contact direct.
Ușor parfumată, ușor de aplicat și rapid absorbită de piele, fără 
silicon. Capacitate: 1000 ml.

Cod

GJ874504

Cod

GJ452002

Dozator săpun abraziv
Gojo Pro TDX 2000, manual 

Concepute pentru a face faţă în cele mai dure medii. 
Design modern cu efect de tablă striată. Produs uşor de 
identificat prin fereastra mare de vizualizare. Eliberarea 
unei doze controlate contribuie la reducerea deşeurilor. 
Operare prin apăsare cu o mână, uşor de utilizat. 
Garanţie pe viaţă. Capacitate: 2000 ml.

Cod Dimensiuni

GJ720001 41 x 17 x 11.5 cm

Cod Sortiment Utilizare Capacitate

GJ733504 Natural Scrub grăsimi, gudron, ulei și grafit 2 l

GJ733204 Olive Scrub smoală, vopsea, cerneluri, 

adezivi, mizerie lipicioasă

2 l

GJ727204 Supro Max uleiuri, grăsimi, vopsea, adezivi 

și cerneluri

2 lCod Utilizare

GJ769502 uleiuri, grăsimi, vopsea, adezivi 

și cerneluri

Rezervă săpun abraziv Gojo Pro TDX 2000

Conţine agenţi exfolianţi pe bază de plante (sâmburi de caise, boabe de porumb, 
sâmburi de măsline) şi surfactanţi delicați cu pielea. Nu conține solvenți.
Formulă îmbogăţită cu glicerină hidratantă pe bază de plante. Testat dermatologic.
Peste 85% ingrediente biodegradabile. 

Săpun abraziv Gojo Pro
TDX 2000

Versiune Nomad, canistră prevăzută cu pompiță.
Cantitate: 3.78 l. 

Dozator cremă de
protecție Gojo Protect  

Dozator pentru cremă de protecție utilizată înainte 
de lucru.

Cod

GJ450001

Dozator cremă profesională 
Gojo Hand Medic, manual

Dozator pentru cremă profesională de întreținere
a mâinilor. Capacitate: 700 ml. 

Cod Culoare

GJ878106 ■ alb

GJ878206 ■ negru

disponibilă și în varianta 

Nomad (60 sau 148 ml)



EC
HI

PA
M

EN
TE

 D
E 

PR
OT

EC
ȚI

E

01

Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

lavete profesionale

Lavete industriale
Profix Alpha

Lavete reutilizabile nețesute fabricate din fibre de 
polipropilenă și celuloză, deosebit de absorbante, 
rezistente la ștergerea suprafețelor abrazive.
Lavete proiectate pentru ștergeri dificile, rezistente la 
solvenți, cu scămoșare redusă.
Pot fi utilizate și la ștergerea suprafețelor din industria 
alimentară.

Dispenser trepied mobil 
cu suport pentru sac de gunoi

Dispenser pentru role industriale, prevăzut cu sistem de 
porționare și suport pentru sac de gunoi. Recomandat 
pentru toate tipurile de aplicații industriale, pentru a 
avea acces cât mai rapid la rola cu lavete lângă zona de 
producție.

Lavete Wypall L20

Lavete industriale fabricate prin tehnologia Airflex, cu 
rezistentă și putere mare de absorbție.
Ideale pentru ștergeri generale, mentenanță ușoară, 
ștergeri unde absorbția este foarte importantă.

Lavetele industriale
Profix Escon Print 

Sunt fabricate din fibre de poliester și celuloză, cu 
absorbanță ridicată, rezistență mare la rupere și la 
ștergerea suprafețelor abrazive. Lavete reutilizabile, 
rezistente la solvenți și dezinfectanți pe bază de alcool, 
cu scămoșare redusă. Recomandate pentru ștergeri 
în industria tipografică, print, aplicații premergătoare 
vopsirii suprafețelor metalice, ștergerea sticlăriei de 
laborator etc.

Lavetele industriale
Profix Multi

Lavete industriale fabricate prin tehnologia Airlaid, 
100% celuloză pură, rezistență ridicată la ștergerea 
suprafețelor abrazive. Scămoșare redusă și absorbanță 
ridicată, rezistente la solvenți și dezinfectanți pe baza de alcool. Recomandate pentru 
ștergerea suprafețelor din diferite industrii.

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

HK067042 ■ turcoaz 30 x 38 cm 500 porții / rolă

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

PP000128 ■ alb 27 x 38 cm 750 porții / rolă

Lavete industriale Wypall X80

Lavete nețesute fabricate prin tehnologia Hydroknit 
extrem de rezistente, deosebit de absorbante,
reutilizabile, proiectate pentru ștergeri dificile. 
Ideale pentru ștergerea uleiurilor și grăsimilor.
Nu lasă scame. Pot fi utilizate atât cu apă, cât și cu 
solvenți.

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

KC834701 ■ albastru 31.5 x 34 cm 475 porții / rolă

Lavete Wypall L10

Lavete industriale realizate cu tehnologia 
Airflex. Practice, economice, versatile, 
recomandate pentru ștergerile ușoare, având o 
suprafață texturată, pentru o curățare sporită.

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

KC720012 ■ albastru 38 x 24 cm 1000 porții / rolă

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

KC838001 ■ albastru 42 x 24.5 cm 150 porții / set

Cod Culoare

KC615501 ■ albastru

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

KC730101 ■ albastru 38.5 x 32.5 cm 500 porții / rolă

Cod Culoare Dimensiuni lavetă Unitate de vânzare

CE068841 ■ albastru 35.5 x 36 cm 500 porții / rolă

Lavete industriale Wypall X60

Lavete reutilizabile material Hydroknit, durabile, 
proiectate pentru ștergeri generale, precum 
și pentru curățarea sticlei, pieselor delicate, 
absorbția scurgerilor mici. Ideale pentru ștergerea 
uleiurilor, grăsimilor și lubrifianților. Se pot utiliza 
cu diluanți și solvenți. 
Unitate de vânzare: set.
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Centură lombară ajustabilă

Disponibilă în mărimi diferite:
M (80 - 95 cm), L (95 - 118 cm),
XL (116 -141 cm), iar prinderea velcro ajută la ajustarea presiunii.

Stingător cu pulbere, portabil, model P1-E si P6

Adecvat pentru utilizare la echipamentele electrice sub tensiune până la 1000 V de la o 
distanță de 1 m. Stingătoarele portabile cu pulbere model P1-E si P6-E, se depozitează 
în spații curate și uscate la temperaturi cuprinse între - 30° și + 60°C.
Sub nicio formă eticheta nu trebuie îndepărtată sau distrusă deoarece în acest caz 
stingătorul nu mai poate fi identificat și nici servisat la perioada scadentă.

Presurizare pentru utilizare : Presurizat permanent
Stingere: Focar 27A 144B
Temperatura de lucru: -30° C pana la +60°C
Substanta de stingere: Pulbere ABC 20 ZX PD Standard N
Gaz propulsor: Azot (N2)
Cantitatea nominala de substanta: 6 kg
Capacitatea recipientului: 7,2 l +/-0,05%
Presiunea nominala min/max: 14-18 bari
Presiunea de incercare a recipientului: 27 bari

Ham Honeywell H100
mărime universală

Ham anticădere în 2 puncte de ancorare, cu chingi și bucle pentru ancorare frontală.
Ancorare dorsală cu inel D din oțel inoxidabil.

echipamente de lucru la înălţime

Cod Mărime

SA078102 L
SA078103 XL

Cod Tip Cantitate (kg)

PR000200 P1 1
PR000202 P6 6

Cod

HW103629

Verificarea periodică a 
echipamentelor de lucru la 
înălţime este obligatorie
şi se poate realiza în centre 
specializate.

stingătoare
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Covor intrare Loopermat

Covor moale din PVC. Suprafață cu bucle care ajută la reținerea mizeriei și a resturilor. 
Ușor de curățat. Suprafață inferioară din PVC pentru aderență. Rezistent la foc conform 
DIN4102 (B1). Rezistență UV. Recomandat în zone de exterior, interior și intermediar.

Covor intrare Vyna-Plush 

Covor de intrare economic ce reține murdăria și umezeala. Din polipropilenă, 
suprafață interioară din PVC care oferă aderență.

Covor intrare Toughrib 

Covor intrare ideal pentru căile de acces cu circulație intensă, este foarte rezistent 
datorită fibrelor din polipropilenă care asigură durabilitate îndelungată. Covorul reține 
foarte bine murdăria și umezeala de pe încălțăminte. Suprafața inferioară aderentă 
din PVC. Se curăță prin utilizarea unui aspirator. 

Cod Culoare Dimensiuni

CB100101 ■ ■ gri / negru 0.6 x 0.9 m

CB100102 ■ ■ maro / negru 0.6 x 0.9 m

CB100103 ■ ■ gri / negru 0.9 x 1.5 m 

CB100104 ■ ■ maro / negru 0.9 x 1.5 m

Cod Culoare Dimensiuni

CB100901 ■ ■ gri / negru 0.6 x 0.9 m

CB100902 ■ ■ maro / negru 0.6 x 0.9 m

CB100903 ■ ■ gri / negru 0.9 x 1.5 m

CB100904 ■ ■ maro / negru 0.9 x 1.5 m

Cod Culoare Dimensiuni

CB100301 ■ gri 0.9 x 1 m

CB100302 ■ gri 1 x 1.2 m

covoare de intrare
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covoare industriale

Covor Fatigue II

Covorul Fatigue II ajută la distribuirea greutății angajatului contribuind la reducerea 
oboselii cauzate de statul excesiv în picioare, reprezentând o reală investiție pentru 
locul de muncă. Strat dublu condensat pentru confort și durabilitate superioară. 
Spumă din PVC dur pe suprafața de deasupra pentru o rezistență excelentă împotriva 
deteriorărilor. Densitatea scăzută de sub strat oferă un confort extrem. Margini conice 
pentru a evita accidentele. Material: spumă PVC. Grosime: 12.5 mm. 

Covor Orthomat Diamond

Covorul Orthomat Diamond este perfect pentru locurile de muncă interioare uscate. 
Ajută la distribuirea greutății angajatului contribuind la reducerea oboselii cauzate de 
statul excesiv în picioare. Conține un singur strat de spumă cu un model de placă de 
verificare pe suprafață. Ideal pentru munca cu un grad mic sau mediu de dificultate, 
într-un mediu uscat. Material: PVC. Grosime: 9 mm. Aplicații: linii de producție, arii 
de asamblare, stații de împachetare, bancuri de muncă.

Cod Culoare Dimensiuni

CB200301 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB200302 ■ negru 0.9 x 1.5 m

Cod Culoare Dimensiuni

CB200201 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB200202 ■ ■ negru / galben 0.6 x 0.9 m

CB200203 ■ negru 0.9 x 1.5 m 

CB200204 ■ ■ negru / galben 0.9 x 1.5 m

Covor Diamond Tread

Covor profesional anti-oboseală, ideal pentru atelierele de sudură. Rezistență la uzură 
datorită suprafeței superioare tip "bandă de rulare". Suprafață superioară ignifugă și 
clasificare la testul de incendiu CFL-s1. Spumă confortabilă în partea inferioară care 
ameliorează oboseala. Grosime: 12.5 mm.

Cod Culoare Dimensiuni

CB202101 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB202102 ■ negru 0.9 x 1.5 m

vânzare la metru

vânzare la metru
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covoare industriale

Covor Deckplate

Covorul Deckplate furnizează confort și aderență pentru utilizatorii săi și este de o 
durabilitate remarcabilă. Suprafața cu model de diamant din PVC conferă rezistență 
la uzură. Suprafața de deasupra se contractă automat când prea multe chimicale 
industriale se adună pe ea. Spumă confortabilă care ameliorează oboseala. Dotat 
cu margini înclinate. Material: suprafață superioară vinilă cu spumă din PVC moale. 
Grosime: 14 mm.

Covor Fatigue-Step

Plăcile Fatigue-Step sunt ideale pentru zonele umede sau uleioase, prevenind 
pericolul de alunecare. Dotate cu orificii speciale pentru scurgerea lichidelor. 
Proprietăți care elimină oboseala generată de statul excesiv în picioare. Respectă testul 
de rezistență la alunecare  EN 13552 categoria R10. Ideal pentru baruri sau bucătării. 
Material: cauciuc. Grosime: 18 mm.

Covor Solid Fatigue-Step

Plăcile Fatigue-Step sunt ideale pentru zonele umede sau uleioase, prevenind 
pericolul de alunecare. Dotate cu orificii speciale pentru scurgerea lichidelor. 
Proprietăți care elimină oboseala generată de statul excesiv în picioare. Respectă testul 
de rezistență la alunecare EN 13552 categoria R10. Ideal pentru baruri sau bucătării. 
Material: cauciuc. Grosime: 18 mm.

Cod Caracteristici

CB200601 0.6 x 0.9 m

CB200602 margine pentru plăci tip mamă

CB200603 margine pentru plăci tip tată

vânzare la metru

Cod Culoare Dimensiuni

CB200401 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB200402 ■ negru 0.9 x 1.5 m

Cod Culoare Dimensiuni

CB200501 ■ negru 0.9 x 0.9 m
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covoare industriale

Covor Cobaelite ESD

COBAelite ESD este un covor disipator de descărcări electro-statice. Strat intermediar 
conductiv pentru protecția utilizatorilor. Cablu cu mufă atașat de covor. Rezistență de 
107 Ω până la 109 Ω. Potrivit pentru mediile interioare uscate. Material: poliuretan. 
Grosime: 14 mm. 

Covor Bubblemat

Covorul ortopedic Bubblemat este fabricat din 100% cauciuc natural. Dotat cu o 
suprafață cu bule care stimulează circulația sângelui. Ideal pentru zone de producție 
unde poziția statică este necesară. Grosime: 14 mm.

Bandă anti-alunecare Gripfoot

Aderență foarte bună pe suprafețele netede. Este recomandată a fi folosită în spațiile 
intens circulate, acolo unde există pericol de aluncare: trepte, rampe, zone industriale. 
Varianta galben/negru oferă vizibilitate ridicată în întuneric și condiții de lumină 
scăzută. Respectă cerințele anti-alunecare impuse de EN 13552 categoria R13.

Cod Culoare Dimensiuni (mm x m)

CB201001 ■ negru 25 x 18.3 

CB201002 ■ negru 50 x 18.3 

CB201003 ■ ■ galben / negru 50 x 18.3 

CB201004 ■ negru 102 x 18.3 

CB201005 ■ negru 152 x 18.3 

Cod Culoare Dimensiuni

CB200801 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB200802 ■ negru 0.9 x 1.2 m

Cod Culoare Dimensiuni

CB200901 ■ negru 0.6 x 0.9 m

CB200902 ■ negru 0.9 x 1.2 m
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Zone de 
aplicabilitate

BAIE

Indiferent că este vorba de spaţii comune 
sau de baie din camera de hotel, oferim 
soluţii complete pentru curăţenie, dar şi 
pentru igiena personală.

CAMERE

Alături de produsele pentru întreţinere 
şi spălătorie îţi putem oferi o soluţie 
completă de electrocasnice potrivite 
pentru camera de hotel.

RESTAURANT

Detergenţi şi echipamente profesionale 
pentru curăţenie, precum şi o gamă largă 
de consumabile precum feţe de masă, 
şerveţele etc.

BUCĂTĂRIE

Produse de curăţenie şi igienă care 
răspund celor mai ridicate exigențe din 
orice bucătărie profesională.
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PRODUSE DE TOP

FEŢE DE MASĂ ŞI ŞERVEŢELE

Utile în restaurante, cafenele sau în alte spaţii
de servire a mesei. De unică folosinţă, realizate 
din hârtie simplă, feţele de masă sunt practice 
şi uşor de înlocuit.

Gama de produse cu aplicabilitate în sectorul 

hotelier sau al restaurantelor.

ELECTROCASNICE

Esenţiale în dotarea camerelor de hotel: 
televizoare, minibaruri şi fierbătoare de apă. 
La cerere se pot furniza şi alte electrocasnice 
care să acopere necesităţile din domeniu.

MOBILIER

Atât produse de stoc cât şi produsele
special concepute în funcţie de 
necesităţile tale, de la mese şi scaune, 
până la canapele şi fotolii.

PRODUSE DE CURĂŢENIE ȘI IGIENĂ

Soluţii profesionale de curăţenie şi igienă 
adaptate nevoilor din domeniu. De la curăţarea 
pardoselilor până la spălarea rufelor, echipa RTC 
dedicată pentru proiecte de curăţenie îţi va oferi 
cele mai avantajoase soluţii.

PRODUSE DE COMUNICARE ŞI 

AFIŞARE

Pentru afişarea mesajelor şi informaţiilor 
într-un mod profesionist şi uşor accesibil 
pentru clienţi.

vezi paginile 68-69

vezi paginile 327-328

vezi pagina 416-417
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MADRE TERRA este o gamă premium de hârtie reciclată, proiectată conform principiilor Blue 
Economy. Hârtie ecologică autentică, de o calitate superioară, care redefinește procesul de 
producție a hârtiei, într-un mod sustenabil.

Hârtie reciclată premium, cu performanțe ridicate în ceea ce privește puterea de absorbție 
și calitatea. Culoarea natur rezultă din reciclarea ambalajelor de carton și a celulozei, fără 
a folosi aditivi chimici și înălbitori, dăunători pentru om și natură.

Șervețele de masă 38 x 38 cm
2 straturi, 40 bucăți/set, 36 seturi / bax
Cod: CE000014

Șervețele de masă 38 x 38 cm, pliate 1/8
2 straturi, 40 bucăți/set, 18 seturi / bax
Cod: CE000015

Șervețele de masă 33 x 33 cm
2 straturi, 100 bucăți/set, 24 seturi / bax
Cod: CE000013

Șervețele de masă 30 x 30 cm
1 strat, 500 bucăți/set, 14 seturi / bax
Cod: CE000011

Șervețele de masă 25 x 25 cm
2 straturi, 250 bucăți/set, 12 seturi / bax
Cod: CE000012

Șervețele de bar 17 x 17 cm
1 strat, 250 bucăți/set, 8 seturi / bax
Cod: CE000010

MADRE TERRA este o gamă premium de hârtie reciclată, proiectată conform principiilor Blue 
Economy. Hârtie ecologică autentică, de o calitate superioară, care redefinește procesul de 
producție a hârtiei, într-un mod sustenabil.

Față de masă în rolă
lățime rolă: 100 cm 
lungime rolă: 50 m 
1 strat 
6 role / cutie
Cod: CE000021

Față de masă 100 x 100 cm
1 strat, 50 bucăți / set, 3 seturi / bax
Cod: CE000019

Suport pentru tacâmuri
100 bucăți/set, 8 seturi / bax
Cod: CE000016

Placemat 30 x 40 cm
1 strat, 200 bucăți / set, 10 seturi / bax
Cod: CE000018
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Cod Tip

CE000853 de bar

CE000851 de masă

Dispenser EasyOne

Cea mai simplă soluție pentru distribuirea șervețelelor în baruri, cantine și restaurante 
fast-food. Sistemul de dispensare permite reducerea consumului. Se utilizează 
împreună cu șervețelele cod CE000896.

Rezervă șervețele EasyOne

Șervețele pliate din hârtie în două straturi. Dimensiuni: 16 x 27 cm. 
Compatibile cu dispenserele EasyOne. Unitate de vânzare: 160 bucăți / set. 

Cod

CE000896

accesorii HoReCa

Cod

CE000443

Șervețele de masă

Șervețele albe din hârtie într-un strat. Dimensiuni: 30 x 29 cm. 
Unitate de vânzare: 500 bucăți / set.
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DURAFRAME® Poster Sun

DURAFRAME® Poster Sun este o ramă magnetică, ideală pentru fixarea fără adeziv pe 
geamurile exterioare. Datorită rezistenței sale la căldură până la 70° C și rezistența la 
UV timp de până la 2 ani, informațiile din interiorul ramei pot fi păstrate în condiții 
optime. Ușor detașabil și reutilizabil. Inserare rapidă a materialelor datorită închiderii 
magnetice. Lipite pe geam sunt vizibile pe ambele părți. Poate fi montat portret sau 
landscape.

Cod Format Culoare

DB500501 50 x 70 cm ■ negru

DB500523 50 x 70 cm ■ gri

AUTOADEZIVĂ

REPOZIŢIONABILĂ

SUPORT PIX

RAMĂ MAGNETICĂ

SCHIMBARE UŞOARĂ ŞI 

RAPIDĂ A INSERTULUI

LIPIRE PE SUPRAFEȚE 

NETEDE

1 2

3 4
îndepărtează folia de pe spate înserează ușor până la 5 pagini

scrie direct pe insert pune pixul în suport

DURAFRAME® Note

Rame adezive ce aderă ușor și ferm pe suprafețele lucioase sau pe sticlă.  
Se pot introduce până la 5 coli A4, ce pot fi scrise direct în interiorul ramei. Oferă un 
mod profesionist de afișare a informațiilor. Este util pentru mediile în care ar putea 
fi necesară schimbarea în mod frecvent a insertului, cum ar fi zonele de birou, zone 
sanitare, producție, săli de fitness. Foile pot fi ușor înlocuite prin ridicarea panoului 
frontal. Folie non-reflexivă, rezistență la UV, prevăzut cu suport pentru pix.

Cod Format Culoare

DB499323 A4 ■ gri

DURAFRAME® Poster

Oferă un mod profesionist de afișare a campaniilor promoționale în magazine, vitrine 
sau centre de service. Ramele adezive pentru afișe și postere aderă ușor și ferm pe 
suprafețele lucioase sau pe sticlă. Datorită formatelor mari, atrag cu ușurință atenția. 
Folie non-reflexivă, rezistență la UV și vizibilitate pe ambele părți.
Unitate de vânzare: 1 bucată / set.

Cod Format Culoare

DB499601 50 x 70 cm ■ gri

DB499623 50 x 70 cm ■ negru

SUPER

CALITATE

Pentru gama completă de sisteme de afișare 

consultați paginile 326-329

formate mari

vizibilitate sporită

rezistă până la 70oC

protecție UV
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NOUL sistem de
spălat rufe

Professional

1 Wash Clean
Rezultate vizibile de

la prima spălare

Extra Soft & Fresh White Max Special Conditions
2 din 3 oaspeți de hotel ar 

prefera ca prosoapele și lenjeria 
să le fie spălate cu Ariel și Lenor 

Ajută la menținerea rufelor tale 
impecabil de albe ca noi de două 
ori mai mult așa încât să poată fi 

folosite mai mult timp

Ajută la scăderea cu 33%
a costurilor cu înlocuirea rufelor

Sistemul nr. 1 Sistemul nr. 2 Sistemul nr. 3

1 Wash Clean  1 Wash Clean  1 Wash Clean  
’s’ ’s’ ’s’

Trei variante ale sistemului, pentru a-ți acoperi cât 
mai bine nevoile.

Indiferent de obiectivele pe care le ai de atins în spălătoria ta, există
un sistem Ariel Professional pentru tine. Cu fiecare dintre cele trei
opțiuni, vei fi în măsură să beneficiezi de un serviciu profesional, de
training și susținere.

De încredere. Simplu. Eficient.
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 1
Si

st
em

ul
 2

Si
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ul

 3
S1 Detergent

Actilift

S1 Detergent
Actilift

S1 Detergent
Actilift

S4 White Max

S2 Extra Soft 
& Fresh

S8 HydrOxi
Stainbuster 

(Disinfecting)

S2 Extra Soft &
Fresh

S5 White Wash
Stainbuster

(Disinfecting)

S5 White Wash
Stainbuster 

(Disinfecting)

S3 Colour-Safe
Stainbuster

(Disinfecting)

S4 White Max

S4 White Max S7 Alca Extra

S6 Emulsificator

S6 Emulsificator

de la
producătorul

S3 Colour-Safe
Stainbuster 

(Disinfecting)

+

+

+ S2 Extra Soft 
& Fresh

S5 White Wash
Stainbuster 

(Disinfecting) S6 Emulsificator

Extra
Soft &
Fresh

Protecția rufelor cu pH 
aproape neutru

White
Max

Protecția rufelor cu
pH aproape neutru

Rezultate cu Ariel
într-un sistem alcalin

Special
Conditions

De încredere. Simplu. Eficient.

Serviciu profesional, menit să îți aducă 
satisfacție:

• Un sistem potrivit nevoilor tale și instalat de experți
• Instalare și echipamente de dozare incluse, atât timp 

cât folosești sistemul Ariel Professional
• Materiale de training, planșe de perete, fișe tehnice 
și fișe de securitate disponibile
• Sistem de culori și de codificare cu numere, pentru o 

potrivire ușoară și intuitivă a tuburilor cu canistrele
• O echipă de service dedicată pentru a te ajuta în 
operarea sistemului de spălare - inclusiv vizite de 
service ale specialiștilor calificați și acces la linia 
tehnică prin customerservice la tehnic@rtc.ro

Cum funcționează sistemul?
Un dispozitiv montat în fața mașinii de spălat este programat să funcționeze în 
timpul tuturor ciclurilor de spălare selectate și să dea mașinii doza corectă de 
fiecare dată.
Sisteme de dozare montate pe perete asigură automat mașinii de spălat 
cantitatea necesară de produs direct din canistră.

SERVICE
Dedicated to your 

satisfaction
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Pentru gama completă de produse cosmetice hoteliere contactează consultantul de vânzări RTC.

SENSE este cea mai completă gamă de facilități hoteliere ce 

include toate lichidele necesare unei spălări eficiente în mai 

multe tipuri de ambalaje.

GAMA
SENSE

ACCESORII

SENSE - Inspired by Nature este o gamă clasică de cosmetice hoteliere 
ce îmbină în mod armonios prospețimea și eleganța naturii.
Oferă putere de curățare, îngrijire delicată și arome proaspete de 
iasomnie și portocală pentru a trezi mintea, trupul și sufletul.
Gama conține gel de duș, șampon, loțiune de corp, balsam, gel mixt 
pentru păr și corp și toate accesoriile necesare într-o cameră de hotel.
Cod Descriere Ambalare (bucăți / cutie)

CM030012 săpun solid Sense, 15 g 500 

CM030014 săpun solid Sense, 15 g flow pack 300

CM030020 șampon Sense pliculeț, 7 ml 1500

CM030041 gel mixt Sense, 25 ml 195

CM030021 șampon Sense, 25 ml 195

CM030122 cremă de corp Sense, 25 ml 195

CM030060 cască de duș Sense 250

CM030070 set igienic Sense 500

Cod Descriere Ambalare

CM080040 pungi plastic pahare 24 x 18.5 cm 

inscripționate "Sterilizat"

4000 bucăți / cutie

CM090010 papuci închiși unică folosință, material 

nețesut

160 bucăți / cutie

CM090021 papuci deschisi unică folosință,

frotir 180 g / mp

100 bucăți / cutie

CM075012 prosop hotelier 70 x 140 cm, 550 g / mp 1 bucată

CM075041 halat baie XL, 420 g / mp 1 bucată

Sunt respectate tendințele actuale privind grija față de natură prin 
elementele sale eco-friendly. Din punct de vedere al accesoriilor, 
Botanika cuprinde toate produsele cosmetice necesare unui 
oaspete în hotel, fiind împachetate în cutii de carton reciclabil 
natur netratat, printat folosind cerneală de origine vegetală. Tot în 
spiritul Ecoaware accesoriile din gama Botanika, sunt produse din 
materiale biodegradabile naturale.

Botanika este o gamă de succes 

din linia Ecoaware, cu aspect 

vintage elegant și impunător 

ce se aliniază oricărui stil de 

design interior.

GAMA
BOTANIKA

Cod Descriere Ambalare 

(bucăți/cutie)

CM040010 săpun 25 g 400

CM040011 săpun plisetat, 20 g 800

CM040020 șampon sticluță, 30 ml 400

CM040030 gel de duș sticluță, 30 ml 400

CM040040 cremă de corp sticluță, 30 ml 400

CM015050 set cusut cutie carton kraft 500

CM015060 cască duș cutie carton kraft 500

CM040065 pieptăn cutie carton kraft 500

CM015070 set igienic cutie carton kraft 500

CM015085 burete pantofi cutie carton kraft 500

CM040110 set de ras cutie carton kraft 250
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Cantitate: 1250 ml.

Dozator săpun spumă Gojo
ADX, manual

Oferă fiabilitate excepţională, utilizare facilă şi un 
design atrăgător oriunde este amplasat. Întreţinere 
facilă datorată unei ferestre frontale de vizualizare 
și a unei fante ce permite accesul luminii, dispusă 
în partea superioară a dozatorului ceea ce ajută la 
o ușoară observare a momentului în care trebuie 
înlocuită rezerva. Disponibil și pe negru/metalic.
Capacitate rezervă: 1250 ml.

Cod Culoare

GJ888406 ■ gri

GJ888806 ■ negru

Cod Sortiment

GJ881303 Luxury

GJ881603 Freshberry

GJ884203 Antimicrobian

GJ881103 Mild

articole curăţenie şi igienă

Cod Culoare

GJM1A2018 ■ alb

GJM1A2019 ■ argintiu

Cod Culoare

GJM4D001 ■ alb translucid

GJM4D002 ■ negru translucid

Dozator loțiune
PREVEN’S PARIS Curve, manual

Oferă fiabilitate excepțională, întreținere ușoară 
și design atractiv, modern, securizat. Dozatorul, 
cu amprenta sa de dimensiuni reduse, este ideal 
pentru dușurile din camerele de hotel sau centrele 
de relaxare.
Dimensiuni (ÎxLxl): 155 x 85 x 64 mm
Capacitate: 300 ml.

Dozator loțiune
PREVEN’S PARIS Natural, manual 

Acest dozator oferă fiabilitate excepțională, 
întreținere ușoară și design modern datorită liniilor 
curbate și a plasticului translucid prin care se 
reflectă culoarea consumabilului. 
Capacitate: 350 ml.

Rezervă loțiune de duș
PREVEN’S PARIS 3 în 1 

Este îmbogățită cu proteine pe bază de plante și cu 
un agent emolient de origine naturală. Adecvată 
pentru pielea sensibilă, testată dermatologic 
și oftalmologic. Deosebit de prietenoasă cu 
pielea, hipoalergenică. Conține 97% ingrediente 
biodegradabile. Cantitate: 300 ml.

Rezervă săpun spumă ADX Gojo

Dozator săpun spumă PURELL ES4, manual 

Dozator săpun spumă PURELL ES4 din material plastic, 
acționare manuală, design modern, ușor de întreținut, 
capacitate 1200 ml. Disponibil alb și grafit.
Nu include rezerva. Capacitate rezervă: 1200 ml.

Dozator săpun spumă PURELL ES6, automat 

Dozator săpun spumă Purell ES6, din material plastic, 
acționare automată, design modern, ușor de întreținut.
Nu include rezerva. Capacitate rezervă: 1200 ml.

Rezervă săpun spumă PURELL ES6 Healthy 
Soap™ High Performance

Capacitate rezervă: 1200 ml.

Cod Culoare

GJ503001 alb

GJ503402 grafit

Cod Culoare

GJ643001 alb

GJ643401 grafit

Cod Sortiment

GJ648502 fără parfum

GJ648602 parfumat

Cod Sortiment

GJ508502 fără parfum

GJ508602 parfumat

Rezervă săpun spumă PURELL ES4 Healthy 
Soap™ High Performance

Cantitate: 1200 ml.

PURELL HEALTHY SOAP™ cu tehnologie CLEAN RELEASE™ - O piele mai curată este o piele sănătoasă.
Produsele PURELL HEALTHY SOAP cu tehnologia CLEAN RELEASE (CRT) stabilesc un nou standard în ceea ce privește performanțele săpunurilor. Special concepute 
pentru a îndepărta murdăria și microbii, prin formule remarcabil de delicate, blânde cu pielea săpunurile elimină peste 99% din murdărie și microbi.
Săpunurile obținute cu tehnologia CRT sunt special concepute pentru pielea uscată și sensibilă, fiind testate dermatologic. Astfel, cu formula sa de ultimă generație, 
GOJO a eliminat principalele cauze ale iritațiilor cutanate severe.”
Formulele HEALTHY SOAP, brand PURELL, aferente sistemelor de dozare PURELL ES® au certificare UL ECO Logo

Cod Sortiment

GJ609012 Sensitive (rodie)

GJ609013 Luxurious (floare măr)

Cod Sortiment

GJ061224 Fresh (floral)

GJ031024 Clasic (floare măr)

Rezervă loțiune de duș
PREVEN’S PARIS 3 în 1

Loțiunea de duș pentru mâini, corp și păr 
cu parfum floral creează o spumă bogată 
mătăsoasă ce lasă o senzație de catifelare. 
Hrănește pielea cu ajutorul conținutului de 
lipide și proteine din plante.
Testat dermatologic. Capacitate: 350 ml.

ideal pentru camere de hotel

ideal pentru camere de hotel
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Dispenser Aquarius alb pentru
săpun lichid și spumă 

Confecționat din plastic alb rezistent, design modern, elegant, cu fereastră de 
vizualizare a cantității de săpun disponibile în aparat.
Dozarea porție cu porție reduce consumul lunar.
Dimensiuni (Lxlxh): 235 x 116 x 114 mm.

Săpun spumă Kleenex 

Săpun spumă, recomandat pentru domenii de activitate în care este necesară spălarea 
frecventă a mâinilor. Capacitate rezervă: 1000 ml.

Cod

KC694801

Cod Tip Sortiment Nr. porții

KC634006B spumă parfumat, culoare roz 2500

BZ520502B spumă fără parfum și coloranți 2500

KC633206 gel hair & body 1000

BZ000200 gel gentle 1000

Dozator prosoape "Z" Aquarius

Confecționat din plastic alb rezistent, design 
modern, ușor de curățat.
Fereastra cu care este prevăzut permite 
vizualizarea nivelului consumabilului, 
eliminând riscul ca dozatorul să rămână gol.
Dimensiuni (Lxlxh): 399 x 265 x 136 mm.

Cod

KC694500

Pentru gama completă de produse de curățenie și 

igienă Kimberly-Clark consultați paginile 86-88

Prosoape mâini "Z" Scott  

Fabricată prin tehnologia Airflex, hârtia este mai absorbantă și mai rezistentă față de 
hârtia convențională, oferind un cost în utilizare foarte scăzut.
Culoare albă, material Airflex.

Cod Porții Dimensiuni Unitate de vânzare

KC668915 274 21 x 22 cm 15 pachete / bax

KC661701 340 21 x 20 cm 15 pachete / bax
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Dispenser electric cu senzor pentru rolă prosop
autocut, E-control

Noul dispenser electric cu senzor este mult mai compact: 25 x 30 x 40 cm. Sistem de 
închidere metalic cu cheie. Funcționează cu 4 baterii LR20, neincluse. Utilizează orice 
rolă Celtex de tip autocut. Rola poate fi porționată la 20 cm, 40 cm și 80 cm.
Timpul de așteptare între porții este reglabil de la 0 la 5 s. Extrem de eficient cu rolele 
4040s și 40300. Utilizarea bateriilor de tip industrial, sporește durata de funcționare 
cu peste 40%.

Rolă prosop autocut

Hârtie albă în două straturi cu o absorbanță și rezistență ridicată, potrivită pentru toate 
spațiile sanitare sau alte zone de lucru. Unitate de vânzare: 6 role.

Cod

CE095420

Cod Lungime rolă

CE004040 130 m

CE040300 285 m

Hârtie igienică intercalată

Hârtie albă în două straturi, 250 porții.
Unitate de vânzare: 36 pachete.

Cod Descriere

CE071300 250 porții, 11 x 18 cm

CE007132 250 porții, 10.5 x 18 cm

Dispenser hârtie igienică 
intercalată Megamini

Dispenser din plastic ABS, rezistent.
Dimensiuni:  135 x 110 x 320 mm.

Cod

CE092270

Pentru gama completă de produse de curățenie 

și igienă Celtex consultați paginile 89-94



Detergent lichid pentru mașini automate

de spălat vase - Normal

Detergent Lichid Concentrat

Fairy pentru dozare automată

Detergent lichid concentrat pentru mașini comerciale de 
spălat vase cu ciclu scurt (1 - 5 minute), cu formulă specială 
pentru performanțe excelente de curățare și prevenire a 
depunerilor de calcar.

Sigur. Simplu. Eficient.

fiecare experiență contează.™

*Produsele sunt vândute în exclusivitate prin RTC; Pentru detalii contactează consultantul de vânzări.

Soluție de clătire pentru mașini automate 

de spălat vase - Normal

Soluție de Clătire Concentrată 

Fairy pentru dozare automată

Soluție de clătire concentrată cu spumare redusă 
pentru mașini comerciale de spălat vase cu ciclu 
rapid (1 - 5 minute).

Descoperiți produsele Fairy special concepute pentru mașinile 

comerciale de spălat vase cu ciclu scurt (1-5 min).

Fairy detergent automat de uz comercial

Unde NU se utilizează

• Nu folosiți cu vase sensibile la baze, cum ar fi din cupru, alamă, aluminiu sau cauciuc.

Unde se utilizează

• Pentru utilizare cu apă de orice duritate.

• Adecvat pentru uz într-o gamă largă de mașini profesionale de spălat (vase și pahare) cu rezervor unic 

sau multiplu.

• În condițiile recomandate este adecvat pentru uz cu majoritatea materialelor întâlnite în mod normal în 

bucătării profesionale.
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Gamă completă 
adaptată nevoilor tale

Soluții profesionale de curățenie și igienă pentru 

afacerea ta. Consultanță de specialitate pe 

sectoare de activitate și proiecte speciale.

SPAȚII COMERCIALE SAU DE BIROURI

Spațiile comerciale reprezintă de cele mai multe 
ori primul contact al clienților cu afacerea ta, 
așadar curățenia reprezintă un aspect important. 
De asemenea, productivitatea și încrederea 
angajaților depind de mediul de lucru în care își 
desfășoară activitatea.

BUCĂTĂRII

Întreținerea bucătăriilor profesionale este un 
proces continuu și necesită o atenție deosebită în 
alegerea produselor de curățenie astfel încât să 
ofere o performanță maximă în utilizare.

SPAȚII SANITARE

Pe lângă curățenia și igiena din toalete un aspect 
important îl reprezintă și alegerea dispenserelor 
și consumabilelor potrivite.

DOMENIUL MEDICAL

Produsele de igienă și curățenie dedicate acestui 
domeniu sunt însoțite de toate avizele necesare 
și pot fi folosite cu succes pentru întreținerea 
spațiilor din spitale, clinici, cabinete medicale.

DOMENIUL INDUSTRIAL

Curățarea spațiilor industriale necesită 
echipamente performante și planuri de acțiune 
adaptate la specificul activității.
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Echipă dedicată pentru 
proiecte de curățenie

Echipa RTC îți oferă consultanță de specialitate în alegerea soluțiilor 

potrivite în funcție de nevoile tale precum și în crearea unui plan de 

igienă pe termen lung.

PLAN DE IGIENĂ HACCP

Putem întocmi planul de 
igienă pentru soluțiile 
stabilite precum și proceduri 
pentru utilizarea eficientă a 
acestora.

SISTEME DE DOZARE

Acordate și montate gratuit* de echipa 
tehnică RTC 
– pentru dozarea eficientă a consumabilelor.

DOCUMENTAȚIE

Transmitem partenerilor noștri documentația
necesară și obligatorie pentru produsele 
furnizate.

* în funcție de planul de igienă stabilit
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Branduri de renume
Suntem în permanență preocupați să oferim partenerilor noștri soluții 

complete de curățenie și igienă profesională.

Kimberly-Clark

Fondată în anul 1872, compania Kimberly Clark are în prezent 
peste 40.000 angajați în lume, produsele fiind vândute în peste 
175 țări. Brandurile Kleenex, Scott, Huggies, Cottonell, Kotex, 
dețin prima sau a doua poziție în piețele din peste 80 de țări. 
Divizia Kimberly-Clark Professional oferă soluții complete pentru 
igienă personală, curățenie profesională industrială, precum și 
echipamente de protecție individuală. Misiunea Kimberly-Clark 
Professional: locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure și mai 
productive.

CELTEX

Celtex este o sinteză a inovației, a cunoștințelor 
și a expertizei în produse de igienă și dispensere 
profesionale.
Printr-un proces integrat de fabricare a produselor 
din hârtie, Celtex oferă soluții specifice pentru 
toate domeniile de utilizare: office, alimentar, 
medical și industrial.

GOJO INDUSTRIES

GOJO Industries, Inc. este lider mondial în producția și 
comercializarea de soluții de sănătate și igienă a pielii. 
Portofoliul  include produse de curățarea mâinilor, spălarea 
mâinilor, formule de igienizare și de îngrijire a pielii sub 
mărcile GOJO® și PURELL®. GOJO utilizează cele mai recente 
progrese în știința îngrijirii pielii. GOJO este cunoscut pentru 
tehnologia de ultimă oră de distribuire, proiectată cu atenție la 
design și la funcționalitate. 

vezi paginile 89-94

vezi paginile 86-88

vezi paginile 95-97
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Produse de top

WERNER & MERTZ

Divizia Profesională Werner & Mertz a fost înființată în 
1971 și este pionierul în soluții  sustenabile, de curățare 
și dezinfectare pentru sectoarele profesionale precum 
spații comune, producție, medicale, alimentare sau 
pentru uz domestic. 
Tana PROFESSIONAL și Green Care PROFESSIONAL sunt cele 
două mărci de renume ale diviziei profesionale.

VILEDA

Vileda Professional este unul din liderii de 
piaţă în dezvoltarea şi producerea ustensilelor 
şi a sistemelor de curăţenie profesională. Din 
gama Vileda fac parte bureţi, lavete, kit-uri 
de curăţenie, mopuri şi accesorii.

vezi pagina 100-103

vezi pagina 122-123

Aducem în prin plan inovațiile din domeniu, având parteneriate 

puternice cu cei mai importanți producători din piața de profil.

vezi pagina 104-105

PROCTER & GAMBLE

La nivel global, P&G acoperă patru sectoare ale 
industriei bunurilor de larg consum și anume: 
produse cosmetice atât pentru femei cât și pentru 
bărbați, produse pentru curățenia casei și a 

materialelor textile și, nu în ultimul rând, produse pentru 
igiena feminină și îngrijirea copiilor. Peste 23 de mărci ale P&G 
sunt livrate în peste 180 de țări, având fiecare vânzări de un 
miliard de USD. De-a lungul istoriei sale, P&G a încercat să 
îmbunătățească viața utilizatorilor produselor sale, oferindu-le 
mărci și servicii de calitate. Compania a inovat constant atât la 
nivel de produs, ca de exemplu Ariel, Pantene, Pampers Olay și 
Gillette, dar și la nivel de programe CSR, Children’s Safe Drinking 
Water fiind un exemplu clar în acest sens. Inovația este în mod 
cert în ADN-ul companiei, iar pentru P&G inovația începe prin 
înțelegerea rutinei zilnice, a nevoilor oamenilor, combinând “ce 
trebuie” cu “ce este posibil”.

3
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ÎMBOLNĂVIREA ANGAJAŢILOR DUCE LA PIERDERI 

DATORATE ABSENTEISMULUI.

Absenteismul produce pierderi indirecte:
• plata orelor suplimentare 
• angajaţi temporari
• întârzieri în livrarea produselor/serviciilor
• scăderea satisfacţiei clienţilor

Igiena la locul 
de muncă

Soluţii sustenabile KIMBERLY CLARK

Proiectare: prin tehnologia Airflex se obţine o hârtie 
foarte moale şi foarte absorbantă, cu o rezistenţă mărită

Materii prime: 100% fibre din surse regenerabile şi 
reciclabile 

Fabricaţie: fabrici cu nivel scăzut de CO2

Ambalare şi transport: ambalări comprimate care permit
depozitarea şi transportul unor cantităţi mari de produse

Utilizare: sisteme de dozare concepute pentru reducerea
consumului

SUSTENABILITATEA SE BAZEAZĂ PE UN PRINCIPIU SIMPLU: 
TOT CEEA CE NE ESTE NECESAR DEPINDE ÎN MOD
DIRECT SAU INDIRECT DE MEDIUL NATURAL.

Recomandări

Rolă prosop autocut Scott SlimProsoape mâini "Z" Scott

MICROBII
pot provoca îmbolnăviri

ÎMBOLNĂVIRILE
pot duce la timp pierdut

TIMPUL
pierdut poate duce la costuri

MÂINILE
răspândesc microbii
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Echipamente profesionale 
de curăţenie

vezi pagina 98

MAŞINI PROFESIONALE PENTRU CURĂŢAREA 

PARDOSELILOR

Sunt concepute pentru spălarea şi aspirarea suprafeţelor 
dure, precum gresie, marmură, beton etc. Indiferent
de dimensiuni sau capacitate, maşinile profesionale de 
curăţat pardoseli dau un randament maxim la costuri 
minime, datorită tehnologiilor folosite.

MONODISCURI PENTRU TOATE SUPRAFEŢELE

Monodiscurile sunt recomandate pentru operaţiuni grele de curăţenie sau la 
întreţinerea suprafeţelor dure, cum ar fi ciment, mozaic, gresie, marmură, 
granit dar şi la curăţarea mochetelor. Fiabilitatea este dată de raportul optim 
între motor, greutate şi viteza de rotaţie.

vezi pagina 98

ECHIPAMENTE PENTRU CURĂȚAT MOCHETA

Sunt aparate complexe pentru spălarea şi uscarea mochetelor, 
covoarelor şi a tapiţeriilor.

vezi pagina 98

ASPIRATOARE PROFESIONALE

Aspiratoare profesionale pentru aspirare uscată şi pentru 
aspirare umedă.

USTENSILE PROFESIONALE VILEDA

Produsele Vileda sunt mereu o alegere sigură, având o gamă 
completă de produse pentru şters, de la bureţi şi lavete până la 
cărucioare de curăţenie profesionale.

vezi pagina 122
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Dozator rolă prosop Aquarius Scott Max

Fabricat din plastic, alb, rezistent, design modern ce permite o curățare ușoară dintr-o 
singură ștergere. Sistemul de dozare "never-run-out" asigură o alimentare continuă 
a prosoapelor rolă de hârtie, eliminând riscul ca acesta să rămână fără consumabil. 
Recomandat pentru zone cu trafic intens (băi, zone de lucru, birouri, medii de 
procesare a alimentelor, locuri publice etc.).

Dozator prosoape pliate Aquarius

Confecționat din plastic alb rezistent, design 
modern, ușor de curățat.
Fereastra cu care este prevăzut permite 
vizualizarea nivelului consumabilului, 
eliminând riscul ca dozatorul să rămână gol.

Rolă prosop autocut Scott Max

Recomandată pentru zonele cu trafic intens unde atât igiena, cât și costurile reduse 
sunt prioritare. Capacitatea mare a rolei asigură o autonomie mai mare comparativ cu 
alte prosoape din hârtie. Fabricată prin tehnologia Airflex, hârtia este mai absorbantă 
și mai rezistentă față de hârtia convențională, oferind un cost în utilizare foarte scăzut, 
sistem de siguranță 100% reciclabil.
Culoare albă, hârtie Airflex, dimensiune rolă: 350 m, 1400 porții, certificat Ecolabel.
Unitate de vânzare: 6 role.

Dispenser Aquarius alb pentru
săpun lichid și spumă 

Confecționat din plastic alb rezistent, design modern, elegant, cu fereastră de
vizualizare a cantității de săpun disponibile în aparat.

Săpun spumă Kleenex 

Săpun spumă, recomandat pentru domenii de activitate în care este necesară spălarea 
frecventă a mâinilor. Capacitate rezervă: 1000 ml.

Cod Dimensiuni (L x l x h)

KC737501 37.4 x 29.7 x 24.8 cm

Cod Dimensiuni (L x l x h)

KC694500 40 x 26.5 x 13.6 cm

Cod Culoare

KC669106 ■ alb

KC669206 ■ albastru

Cod Dimensiuni (L x l x h)

KC694801 23.5 x 11.6 x 11.4 cm

Cod Tip Sortiment Nr. porții

KC634006B spumă parfumat, culoare roz 2500

BZ520502B spumă fără parfum și coloranți 2500

KC633206 gel hair & body 1000

BZ000200 gel gentle 1000

articole curăţenie şi igienă

povestea unei mărci
Fondată în anul 1872, compania Kimberly Clark are în prezent peste 40.000 angajați în lume, produsele 
fiind vândute în peste 175 țări. Brandurile Kleenex, Scott, Huggies, Cottonell, Kotex, dețin prima sau a 
doua poziție în piețele din peste 80 de țări.

Divizia Kimberly-Clark Professional oferă soluții complete pentru igienă personală, curățenie 
profesională industrială, precum și echipamente de protecție individuală. 
Misiunea Kimberly-Clark Professional: locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure și mai productive.

Prosoape pliate Scott  

Fabricată prin tehnologia Airflex, hârtia este mai absorbantă și mai rezistentă față de 
hârtia convențională, oferind un cost în utilizare foarte scăzut.
Culoare albă, material Airflex.

Cod Nr. porții Dimensiuni Unitate de vânzare

KC668915 274 21 x 22 cm 15 pachete / bax

KC661701 340 21 x 20 cm 15 pachete / bax

cel mai igienic dispenser
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Hârtie igienică cu derulare centrală
Scott Control

Hârtie igienică cu derulare centrală porționată, solubilă în apă, eliminând astfel riscul 
de înfundare a țevilor. Ideală a fi folosită în spațiile cu trafic intens.

Dispenser hârtie igienică jumbo

Designul elegant și contemporan îl face potrivit pentru orice spațiu sanitar. Dozatorul 
are margini rotunjite, fiind ușor de curățat cu o lavetă. Dispenserul ajută la păstrarea 
unui grad ridicat de igienă, precum și la reducerea pierderilor, printr-un sistem 
non-stop. Când rola se apropie de final se poate muta pe un al doilea ax, iar pe axul 
principal se poate pune o rolă nouă. În acest fel se elimină riscul de a rămâne fără 
consumabil, precum și pierderile inutile.

Hârtie igienică Jumbo 

Hârtie igienică solubilă în apă, eliminând astfel riscul de înfundare a țevilor.
Ideală a fi folosită în spațiile cu trafic foarte mare.

Hârtie igienică bulk Scott 

Sistemul Bulk Pack, pachet de servețele, asigură cel mai bun raport consum/preț 
asupra costurilor acestui consumabil. Dozarea porție cu porție reduce consumul cu 
până la 30% comparativ cu rola clasică. Hârtia este solubilă în apă, eliminând astfel 
eventualele probleme cu înfundarea canalizării, în special în zone cu trafic intens. 
Culoare albă, 2 straturi.

Cod Dimensiuni porție Unitate de ambalare Unitate de vânzare

BZ000210 11.7 x 18.6 cm 250 porții/pachet 36 pachete / bax

KC803532 11.7 x 18.6 cm 250 porții/pachet 32 pachete / bax

KC840836 12.5 x 18.5 cm 200 porții/pachet 36 pachete / bax

Dispenser hârtie igienică "Z" Aquarius 

Dispenser hârtie igienică din plastic rezistent, culoare albă.
Fereastra cu care este prevăzut ajută la eliminarea riscului de a lăsa dozatorul fără 
consumabil. Dozarea porție cu porție ajută la reducerea consumului lunar.

Dispenser hârtie igienică derulare
centrală Scott Control Mini Twin

Dispenser hârtie igienică cu derulare centrală, confecționat din material plastic 
rezistent ABS, culoare albă. Sistem conceput pentru 2 role hârtie igienică, prevăzut cu 
sistem de securizare și dozare porționată a rolei.

Cod Tip Dimensiuni (L x l x h) 

KC694601 simplu 34.1 x 16.9 x 12.3 cm

KC699001 dublu 40.7 x 31.7 x 14.7 cm

Cod Tip Dimensiuni (L x l x h) 

KC718601 dublu 46.4 x 27.4 x 13.3 cm

Cod Tip Dimensiuni (L x l x h) 

KC699101 simplu 44.6 x 38.2 x 12.9 cm

articole curăţenie şi igienă

Dispenserele sunt disponibile și în varianta de culoare negru!

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

KC802412 200 m, 2 straturi, albă 12 role / bax

KC800206 525 m, 1 strat, natur 6 role / bax

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

KC859112 204 m, 2 straturi, albă 12 role / bax
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Săpun lichid Kimcare

Săpun lichid ușor parfumat ce reprezintă o soluție optimă având un raport excelent 
calitate/preț, asigurând un grad de igienă ridicat. 

Cod Cantitate Culoare

KC633504 5 l alb

Săpun lichid

Săpun lichid pentru mâini, cu miros plăcut. 
Pentru utilizarea în dispensere.

Cod Cantitate Culoare

SN040000 4 l roz

SN040001 4 l albastru

Dispenser acoperitoare colac toaletă

Dozatoarele inovatoare Aquarius™ conferă performanțe excepționale, confort personal 
și protecție suplimentară. Oferă acoperitoare pentru scaune de toaletă, de unică 
folosință, ideale pentru toaletele aglomerate. Modul de reumplere rapidă îl face un 
dispozitiv ideal pentru orice mediu.

Rezervă acoperitor colac toaletă 

Recomandat pentru toaletele unde este impus un grad de igienă ridicat.
Compatibile cu majoritatea tipurilor de capac de toaletă, ușor de folosit și reciclat.
Hârtie cerată, 1 strat. Compatibile cu dispenserul Kimberly-Clark 6957.

Cod Tip Dimensiuni (L x l x h) 

KC695701 manual 33.2 x 44 x 7.7 cm

Cod Dimensiuni porție Unitate de vânzare

BZ000251 39.3 x 38.1 cm 125 rezerve / set

Dispenser punguțe igienice 

Dispenser pungi igienice pentru tampoane, cu carcasă fabricată din plastic alb ABS. 
Dispenserul este util în orice baie.

Punguțe igienice

Rezervă punguțe igienă feminină, cu o capacitate de 30 bucăți / set.
Suportul în care se află punguțele este din hârtie cartonată.

Săpun lichid gălbenele

Săpunul lichid cu extract de gălbenele, 
miros revigorant, cu formulă îmbogățită cu 
glicerină, hidratează intens și catifelează în 
profunzime pielea.
Poate fi utilizat în dispensere.

Cod Unitate de vânzare

HX000702 30 rezerve / set

Cod Dimensiuni

HX000701 13.5 x 9.5 x 3.2 cm

fabricat în România

Săpun lichid și shower gel
ceai verde 

Gel mixt cu extracte naturale de ceai verde și 
vitamina E ce hidratează și catifelează intens 
pielea. Poate fi utilizat în dispensere.

Cod Cantitate

PA000024 5 l

Cod Cantitate

PA000025 5 l



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

CU
RĂ

ŢE
NI

E 
ŞI

 IG
IE

NĂ

03articole curăţenie şi igienă

Tehnologia FluTech, tehnologie exclusivă 
Celtex, permite hârtiei igienice, realizată din 
celuloză pură, să se dizolve în contact cu apa
în 9 secunde, fără a folosi enzime.

Dizolvarea rapidă în contact cu apa, conduce 
la evitarea blocajelor neplăcute ale toaletelor 
(înfundarea conductelor), reducerea costurilor 
de întreținere și evitarea sesizărilor venite din 
partea clienților.

decisivă pentru problemele de 

înfundare a conductelor.

TEHNOLOGIE
                  inovatoare

Calitate superioară
Fără enzime

Fără alergeni
Solubilitate sporită

Fără chimicale
Ecologică

Hârtie igienică Tissue Flowers

Hârtie igienică albă în 3 straturi.
Număr porții: 250. Lungime rolă: 30 m.
Unitate de vânzare: 8 role / pachet.

Prosoape pliate Hydrosol-V 

Fabricate din hârtie albă, în 3 straturi.
Dimensiuni porție: 21.5 x 22 cm. Număr porții: 200.
Unitate de vânzare: 15 pachete / bax.

Hârtie igienică Mini Jumbo

Hârtie igienică Mini Jumbo, 2 straturi, albă.
Lungime 130 m. Număr porții: 250.
Unitate de vânzare: 12 role / bax.

Hârtie igienică intercalată

Hârtie igienică albă în 2 straturi. 
Dimensiuni porție: 11 x 18 cm. Număr porții: 250.
Unitate de vânzare: 36 pachete / bax.

Recomandări utilizare: toalete hoteluri și restaurante 
(clădiri vechi cu instalații cu risc de blocaje), campinguri, 
zone agrement, ambarcațiuni

Cod Descriere Unitate de vânzare

CE011200 30 m, 9.80 x 12 cm 8 role / pachet

Cod Descriere Unitate de vânzare

CE071300 11 x 18 cm 36 pachete / bax

Cod Descriere Unitate de vânzare

CE072115 21.5 x 21 cm 15 pachete / bax

Cod Descriere Unitate de vânzare

CE020013 130 m, 9.20 x 18 cm 12 role / bax
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Dispenser rolă prosop autocut Megamini

Fabricat din plastic prevăzut cu fereastră de vizualizare, pentru a putea observa cu 
ușurință când trebuie înlocuită rola de hârtie. Destinat în special locațiilor cu un trafic 
intens. Cu o fiabilitate ridicată, dozatorul asigură o extragere mai ușoară a hârtiei,
o înlocuire facilă a rolei și un cost de întreținere redus.

Dispenser rolă prosop 
derulare centrală Megamini

Fabricat din plastic ABS alb, rezistent. Prevăzut cu cheie. Include kit de montaj.
Sistemul de porționare reduce consumul cu 20%. Se comandă separat (nu este inclus).

Rolă prosop autocut

Hârtie albă în două straturi cu o absorbanță și rezistență ridicată, potrivită pentru toate 
spațiile sanitare sau alte zone de lucru. Înălțime rolă: 20 cm.
Unitate de vânzare: 6 role / bax.

Rolă prosop derulare centrală

Hârtie albă în două straturi cu o absorbanță și rezistență ridicată. Sistemul de derulare 
centrală al hârtiei permite păstrarea unui standard ridicat de igienă, dat fiind 
extragerea hârtiei chiar din centrul rolei. Unitate de vânzare: 6 role / bax.

Cod Tip

CE092320 derulare centrală

CE018195 sistem de porționare

Cod Lungime rolă

CE004040 130 m

CE040300 285 m

Cod Tip

CE092680 manual

CE095420 automat

Cod Descriere

CE032315 135 m, 450 porții, 19 x 30 cm

CE003232 108 m, 450 porții, 19 x 24 cm

Dispenser prosoape pliate Megamini

Din plastic ABS rezistent, dispune de fereastră de vizualizare a consumabilului. 
Prevăzut cu cheie.

Prosoape pliate

Din hârtie premium reciclată, în 2 straturi, realizată fără a fi folosite produse chimice 
sau substanțe de albire în procesul de fabricație. Certificări Ecolabel și PEFC.
Unitate de vânzare: 15 pachete x 200 bucăți.

Cod

CE092120

Cod Dimensiuni porție

CE007274B 25 x 22 cm

CE007272 21.5 x 22 cm
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Dispenser hârtie igienică 
intercalată Megamini

Dispenser din plastic ABS, rezistent.
Dimensiuni:  13.5 x 11 x 32 cm.

Cod

CE092270

Hârtie igienică intercalată

Hârtie albă în două straturi.
Unitate de vânzare: 36 pachete / bax.

Cod Descriere

CE071300 250 porții, 11 x 18 cm

CE007132 250 porții, 10.5 x 18 cm

Dispenser manual Megamini pentru
săpun spumă

Dispenser din plastic ABS, rezistent, compact, reprezentând opțiunea ideală pentru 
reducerea pierderilor și menținerea unor standarde ridicate de igienă. 
Dimensiuni: 11.8 x 11.3 x 25 cm.

Rezervă săpun spumă

Certificat Ecolabel. Cantitate: 900 ml.

Cod Tip

CE092520 manual

Cod Sortiment Nr. porții

CE088090 parfumat 2250

Hârtie igienică mini jumbo

Hârtie albă în două straturi. Unitate de vânzare: 12 role/bax.

Cod Descriere

CE020200 668 portii, 120 m

CE020013 725 portii, 130 m

Dispenser hârtie igienică mini jumbo

Dispenser din plastic ABS, rezistent. Dispune de fereastră pentru vizualizare. 
Prevăzut cu închidere cu cheie. Diametrul maxim al unui role este de 20 cm.
Dimensiuni: 23.5 x 11.5 x 29.5 cm.

Cod

CE092230

Dispenserele sunt disponibile și în varianta de culoare negru!
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Hârtie igienică Save-Plus

Hârtie igienică albă în 2 straturi. 
Număr porții: 500. Lungime rolă: 55 m.
Unitate de vânzare: 4 role.

Dispenser hârtie igienică Megamini Bis

Dispenser din plastic ABS, culoare albă, prevăzut cu fereastră de vizitare pentru a 
observa cu ușurintă necesitatea înlocuirii rolei. Sistem conceput pentru două role 
hârtie igienică mică.

Cod Dimensiuni porție

CE001012 9.80 x 11 cm

Cod Dimensiuni porție

CE011200 9.8 x 12 cm

Cod Dimensiuni (L x l x h)

CE092880 28.5 x 15 x 20.5 cm

Rezervă săpun spumă E-Control

Săpunul spumă concentrat conține ingrediente care îngrijesc epiderma. Ușor parfumat, 
nu usucă pielea chiar și în cazul folosirii frecvente.
Sistemul E-Control înlesnește până la 1.000 de spălări ale mâinilor, prin transformarea 
săpunului concentrat într-o spumă moale și consistentă. Rezerva este compatibilă 
numai cu dispenserul Celtex Megamini E-Control.
Capacitate: 800 ml.

Cod Sortiment Nr. porții

CE089080 ușor parfumat 1000

Dispenser cu senzor Megamini E-Control

Dispenser cu design modern, prevăzut cu fereastră de vizitare, culoare albă. Dispenser 
automat fără atingere, asigură o igienă corespunzătoare a mâinilor și reducerea 
contaminării încrucișate. Beneficii suplimentare: autonomie îndelungată, costuri 
scăzute de mentenanță și reducerea consumului de apă.
Funcționează cu 4 baterii LR20. Bateriile nu sunt incluse.

Cod Tip Dimensiuni (L x l x h) 

CE095520 automat 10.5 x 30.5 x 10.5 cm

Hârtie igienică Tissue Flowers

Hârtie igienică albă în 3 straturi.
Număr porții: 250. Lungime rolă: 30 m.
Unitate de vânzare: 8 role.

Cod Dimensiuni porție

CE001010 9.80 x 11 cm

Hârtie igienică Save-Plus

Hârtie igienică albă în 2 straturi. 
Lungime rolă: 17.6 m. Număr porții: 160.
Unitate de vânzare: 10 role.

În medie hârtia
se dizolvă în apă în 15 secunde!î
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Cod Lungime rolă Dimensiuni porție Unitate de vânzare

CE006464 48 cm 50 x 34 cm 9 role

CE006482 68 cm 59.5 x 34 cm 6 role

Cod Lungime rolă Dimensiuni porție Unitate de vânzare

CE036464 240 m 30 x 24 cm 2 role / bax

Cod Lungime rolă Dimensiuni porție Unitate de vânzare

CE062655 50 m 50 x 38 cm 9 role

CE062657 50 m 59.5 x 38 cm 9 role

Cod Lungime rolă Dimensiuni porție Unitate de vânzare

CE005453 280 m 28 x 24 cm 2 role / bax

Rolă medicală Safe Medical

Rolă tip cearșaf din hârtie reciclată în 2 straturi. Rolele medicale sunt produse cu o 
tehnologie specială care le conferă performanțe ridicate privind absorbanța, rezistența 
și flexibilitatea.

Rolă medicală Medilux

Rolă tip cearșaf din hârtie în 2 straturi, 100% celuloză. Rolele medicale sunt produse 
cu o tehnologie specială care le conferă performanțe ridicate privind absorbanța, 
rezistența și flexibilitatea.

Rolă prosop bucătărie cu derulare centrală

Prosoapele de bucătărie au certificat Ecolabel, certificat de contact cu alimentele și 
sunt testate dermatologic. Fiecare rolă este ambalată individual.
Lungime rolă: 66 m. Număr porții: 275.

Rolă lavete industriale

Hârtie albă în 2 straturi. Număr porții: 800.
Unitate de vânzare: 2 role.

Rolă lavete industriale

Hârtie albă în 2 straturi. Număr porții: 1000.
Unitate de vânzare: 2 role.

Cod Dimensiuni porție Unitate de vânzare

CE008654 22 x 24 cm 1 rolă
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Rolă lavete industriale Superblue

Hârtie albastră în 3 straturi, 100% celuloză.
Număr porții: 500. Unitate de vânzare: 2 role.

Dispenser mobil pentru
rolă industrială

Dispenser metalic de podea cu roți, suport pentru sac de 
gunoi și sistem de frânare pentru reducerea consumului 
de hârtie. Compatibil cu orice rolă industrială. 

Cod

CE091500

Dispenser fix pentru
rolă industrială

Dispenser metalic de podea fix, prevăzut cu sistem de 
frânare pentru reducerea consumului de hârtie.
Compatibil cu orice rolă industrială. 

Cod

CE091550

Dispenser perete
pentru rolă industrială

Dispenser metalic de perete. Compatibil cu role
industriale cu diametru maxim de 30 cm.

Cod

CE091560

Rolă lavete industriale

Hârtie albastră în 2 straturi, 100% celuloză. 
Număr porții: 970. Unitate de vânzare: 2 role.

Cod Dimensiuni porție

CE035112 30 x 24 cm

Cod Dimensiuni porție

CE059618 36 x 36 cm

Lavete L10 Wypall Essential 

Lavetă cu derulare centrală, fabricată din hârtie. Ideală pentru ștergeri zilnice, ușoare, 
precum și pentru uscarea și curățarea mâinilor. Culoare albă, 1 strat.
Lungime rolă: 300 m.
Unitate de vânzare: 6 role / set.

Lavete L10 Wypall 

Lavete cu capacitate mare de absorție, fără urme de scame. Culoare albă, 1 strat.
Lungime rolă: 380 m. Număr porții: 1000.
Unitate de vânzare: 6 role / set.

Cod

KC727606

CALITATE

PREŢ

Cod Dimensiuni porție

KC720012 38 x 24 cm
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Dozator săpun spumă Gojo TFX automat 

Dozator săpun spumă TFX automat din plastic ABS alb, acţionare automată, capacitate 
1200 ml. Funcţionează cu trei baterii alcaline standard R14 (bateriile nu sunt incluse). 
Carcasa se deschide prin acţionarea butoanelor laterale. Fereastra mare şi culoarea 
săpunului reduc riscul de a lăsa dozatorul gol.

Dozator săpun spumă Gojo FMX manual 

Dozator săpun spumă FMX din plastic ABS alb, capacitate 1250 ml.
Fereastra mare şi culoarea săpunului reduc riscul de a lăsa dozatorul gol.

Cantitate:  1250 ml.

Cod Culoare

GJ273912 alb

GJ279912 argintiu

Cod Culoare

GJ515706 alb

Dozator săpun spumă Gojo ADX manual

Oferă fiabilitate excepţională, utilizare facilă şi un 
design atrăgător oriunde este amplasat. Întreţinere 
facilă datorată unei ferestre frontale de vizualizare și a 
unei fante ce permite accesul luminii, dispuse 
deasupra dozatorului, ceea ce ajută la o ușoară 
observare a momentului în care trebuie înlocuită 
rezerva.
Disponibil și pe negru/metalic.
Capacitate rezervă: 1250 ml.

Cod Culoare

GJ888406 ■ gri

GJ888806 ■ negru

Cod Sortiment

GJ881303 Luxury

GJ881603 Freshberry

GJ884203 Antimicrobian

GJ881103 Mild

Cantitate:  1200 ml.

Cantitate:  1250 ml.

Cod Sortiment

GJ537802 Antimicrobian

GJ566502 Mild

GJ536102 Freshberry

Cod Sortiment

GJ516103 Freshberry

GJ516703 Mild

GJ517903 Antimicrobian

Rezervă săpun spumă Gojo TFX

Rezervă săpun spumă Gojo FMX

Rezervă săpun Gojo spumă ADX

Săpun spumă Gojo Mild – Un săpun spumă extrem de delicat cu pielea, fără conținut de coloranți și parfum. Recomandat pentru spălare foarte frecventă. Certificat pentru 
contactul cu alimentele. Certificat Ecolabel.
Săpun spumă Gojo Freshberry – Săpun spumă de inspirație spa ce oferă pielii o senzație catifelată și un miros plăcut. Culoare turcoaz vibrantă. Săpunul este îmbogățit cu 
agenți de hidratare, extracte de origine natural și balsam de întreținere a pielii. Certificat Ecolabel.
Săpun spumă Gojo Antimicrobian -  Săpun spumă delicat cu pielea și cu un spectru de dezinfectare complet. Respectă standardele EN 1499, EN 1276, EN 1040 și EN 13727.
Săpun spumă Gojo Luxury – Spumă pentru păr, corp și mâini de calitate spa, cu aroma fresh de castravete. Ideal de folosit în HORECA și centre de întreținere corporală.
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Dozator gel dezinfectant mâini Purell TFX automat 

Dozator gel dezinfectant Purell TFX automat, din plastic ABS.
Asigură doza corespunzătoare pentru o dezinfectare eficientă. 
Funcţionează cu trei baterii alcaline standard R14 (bateriile nu sunt 
incluse). Lumina LED ne avertizează când bateria trebuie înlocuită. 
Utilizarea acestui dozator elimină efectul de contaminare încrucişată, 
deoarece funcţionează prin sistem fără atingere.

Rezervă gel 
dezinfectant mâini 
Purell Advanced TFX

Cod Capacitate

GJ547604 1200 ml

Cod Culoare Capacitate

GJ272912 alb 1200 ml

GJ279012 metalic 1200 ml

Cod Culoare

GJ7318DS gri

Cod Culoare

GJ242401 gri

DE CE DEZINFECTANTUL PENTRU MÂINI 
PURELL® ESTE ALEGEREA CORECTĂ ?

91% 4x

PURELL® oferă ceea ce nicio altă marcă similară nu poate oferi

Produsele PURELL® transmit un semnal de calitate și curățenie, elemente ce atrag și păstreaza clienții, angajații și oaspeții aproape.

PURELL® este un brand de 

încredere în asistența medicală

91% dintre factorii de decizie, 

aflați în poziții cheie, au confirmat 

faptul că marca PURELL® este o 

marcă în care au încredere**

Când oamenilor li-se pune 

la dispoziție dezinfectantul 

pentru mâini PURELL®, 

probabilitate ca aceștia să îl 

folosească este de 4 ori mai 

mai mare***

… ceea ce înseamnă că, amplasând un flacon 

cu dezinfectant marcă necunoscută și eficacitate 

indoielnică, într-o anumită zonă, pentru o anumită 

perioadă de timp, acesta nu va fi folosit ci va ocupa un 

spațiu unde  ar putea fi folosite aproape patru flacoane 

dintr-un produs dezinfectant de încredere, în aceeași 

perioadă de timp

*Results based on a nationwide online survey of 500 individuals conducted in January 2021; MR#006-102.

**52 Week IRI Data ending May 2021; 2020 Internet Brand Survey MR#006-090, GOJO Industries, November 2020.22

***Results based on a nationwide online survey of 500 individuals conducted in July 2021; MR#006-102

Stand vertical podea Purell 
Messenger cu dozator automat 
Purell ES8

Oferă oportunitatea de a amplasa o stație de 
dezinfectare a mâinilor oriunde este necesar.
Ideale pentru intrări, holuri de clădiri și alte 
spații comune. Stațiile de dezinfectare Purell 
pot fi personalizate față / verso.

Stand gri de podea pentru
dozator Purell TFX & LTX

Standul mobil face ca dezinfectarea mâinilor cu Purell 
Advanced să fie posibilă în orice spațiu cu trafic intens. 
Marele avantaj este că standul poate fi mutat în funcție 
de necesitățile momentului, nefiind necesară instalarea 
dozatoarelor pe perete. Se utilizează împreună cu 
dozatoarele automate TFX & LTX. Dozatoarele și rezervele 
se comandă separat.

ELL® t b d

Gel pentru dezinfectarea mâinilor Purell Advanced 

O formulă de ultimă generație cu eficacitate antimicrobiană excepțională. Un gel care oferă o senzație plăcută în utilizare și despre care s-a dovedit clinic că menține sănătatea pielii 
.Produsul se prezintă sub formă de gel transparent și fără miros, conține agenți antimicrobieni cu eficacitate rapidă și substanțe emoliente care ajută la hidratarea pielii.
Activitate antimicrobiană conform standardelor: bactericid EN 1040, EN 13727 & EN 1276, EN 1500 (1x3ml/30sec), EN 12791; antiviral EN 14476; fungicid EN 1275; microbactericid EN 14348, 
EN 1275. Ambalare în flacoane sigilate cu pompe de dozare de unică folosință. Avizat de Ministerul Sănătății pentru biocide, cu indicație de utilizare în unitățile sanitare.

posibilitate de personalizare
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GOJO a efectuat numeroase studii pentru a demonstra că un ansamblu 
care include săpunul GOJO și dezinfectantul de mâini PURELL prezentate 
în niște sisteme de dozare de ultimă generație conduc la reducerea 
îmbolnăvirii și a absenteismului la locul de muncă.

“Menținerea mâinilor curate este una dintre cele mai bune 
modalități de a preveni răspândirea infecțiilor și a bolilor.”

ansamblu
prezentate 
ucerea 

Gel dezinfectant Purell Advanced
Hygienic Hand Rub

Dezinfectantul pentru mâini Purell Advanced este disponibil în 
diverse forme de dozare.

Purell ES1 Starter Kit

Starter Kit ce contine dozator și rezervă gel dezinfectant Purell 
Advanced Hygienic Hand Rub, 450 ml.
Este dovedit că ajută la igiena mâinilor oriunde ai avea nevoie.
Cu o greutate redusă și dimensiuni de aproximativ 20 cm, Purell ES se 
adaptează oricărui spațiu. Design elegant, modern ușor de montat. 
Versatilitate de opțiuni de montare (poate fi lipit pe suprafețe
verticale, funcțional și pe suprafețe orizontale cu ajutorul accesoriilor 
opționale). Include o rezervă de 450 ml.
Ulterior aceasta se poate comanda separat.

Oaspeții, clienții și angajații apreciază brandurile de încredere

Un studiu recent, arată faptul că 84% dintre persoanele chestionate au fost mulțumite de nivelul de 
curățenie al unui spațiu în care s-au utilizat produse Purell.

Produsele PURELL oferă o imagine a calității care se extinde la nivelul întregii companii.

79% din persoane au spus că au o impresie mai bună despre nivelul de curățenie
al unui spațiu atunci când văd produse PURELL.

Ajută la prevenirea îmbolnăvirii și absenteismului

Cod Cantitate Tip

GJ960624 60 ml pompă inclusă

GJ966124 100 ml capac dozator

GJ966312 300 ml pompă inclusă

GJ966512 500 ml pompă inclusă

Cod Tip Dimensiuni (H x L x l)

GJ4424D6 starter Kit 21.08 x 7.32 x 7.90 cm

Cod Cantitate

GJ445006 450 ml

articole curăţenie şi igienă

MAI MULT DE

DIN BOLI
SUNT TRANSMISE

DE CĂTRE
MÂINI

Rezervă gel dezinfectant Purell 
Advanced ES1, 450 ml
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Tennant

Aspiratoare profesionale

Aspiratoare industriale

V-CAN-10

V-WD-27

202 DS

CS16

V-CAN-12

V-WD-62

DM3

T191

V-CAN-16

V-WD-72

802 WD

T290
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Detergent ecologic universal pentru suprafețe TANET SR 15

Soluție pentru curățarea zilnică a pardoselilor și suprafețelor lavabile pe 
bază de alcool. Uscare rapidă și fără urme, miros plăcut. Putere mare de 
îndepărtare a murdăriei zilnice.

Detergent ecologic de geamuri Glass Cleaner

Soluție pentru curățarea suprafețelor vitrate pe bază de alcool. Uscare rapidă și fără 
urme, miros plăcut. Putere mare de îndepărtare a murdăriei zilnice, a grăsimilor și 
amprentelor.

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%  - 1%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.25%  - 0.75%
1 litru concentrat = 400 litri soluție

= 66.6 găleți 6l

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%  - 1%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.25%  - 0.75%
1 litru concentrat = 400 litri soluție

= 66.6 găleți 6l

DEPUNERI - Diluție: 20%
1 litru concentrat = 5 litri soluție

detartrant

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 33.3 găleți 6l

APARAT CU INJECȚIE-EXTRACȚIE: covoare, suprafețe 
textile, mobilă tapițată - Diluție: 1%
1 litru concentrat = 100 litri soluție

= 133.3 pulverizatoare 750 ml 

PULVERIZARE: covoare, suprafețe textile, mobilă 
tapițată - Diluție: 20%
1 litru concentrat = 5 litri soluție

= 6.6 pulverizatoare 750 ml 

PULVERIZARE  - Diluție: 20% 
1 litru concentrat = 5 litri soluție

= 6.6 pulverizatoare 750 ml

Cod Cantitate

WR712468 1 l

WR712469 5 l

Detergent ecologic pentru spații sanitare
Sanet Perfect

Soluție ecologică acidă pentru curățarea zilnică și detartrarea 
pardoselilor și suprafețelor lavabile din spațiile sanitare. Putere 
mare de îndepărtare a murdăriei zilnice și a depunerilor de calcar.

Cod Cantitate

WR712482 1 l

WR712483 5 l

Cod Cantitate

WR712479 1 l

WR712480 5 l

Detergent ecologic pentru suprafețe textile
Tanet Karacho

Detergent universal destinat curățării manuale și mecanice a suprafețelor și pardoselilor rezistente la 
apă, cum ar fi cele din PVC, linoleum, cauciuc, piatră, mai ales piatra microporoasă, de exemplu plăcile 
ceramice fine sau piatra impregnată. Este adecvat și pentru curățarea covoarelor, suprafețelor textile, 
mobilei tapițate și plafoanelor din fibre minerale.

Cod Cantitate

WR712475 1 l

WR712476 5 l
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PULVERIZARE  - Diluție: 1%
1 litru concentrat = 100 litri soluție

= 133.3 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 1%
1 litru concentrat = 100 litri soluție

= 16.6 găleți 6l

DETARTRARE - Diluție: 20%
1 litru concentrat = 5 litri soluție

detartrant

Detergent universal pentru suprafețe SR 13

Soluție de curățăt universală pentru suprafețe lucioase - efect deosebit de curățare, 
protejează materialele. După uscare nu lasă urme, păstrează luciul. Capacitate de emulgare 
deosebită pentru petele de grăsime și ulei. Consum redus. Parfumat plăcut - pentru 
toate tipurile de suprafețe lavabile (de exemplu PVC, linoleum, piatră), chiar și pentru 
pardoselile emulsionate. Se mai poate folosi și pentru suprafețe netede și lucioase, din 
plastic, lac, sticlă, ceramică, metal.

Cod Cantitate

WR712863 1 l

WR404753 10 l

Detergent puternic detartrant SANET BR 75

Soluție puternic acidă, îndepărtează cu ușurință murdăria, rugina și depunerile 
minerale. Recomandată pentru curățarea suprafețelor din grupurile sanitare, piscine și 
la curățenie post-construcție.

Cod Cantitate

WR713084 1 l

WR403969 10 l

Detergent pardoseli puternic parfumat Ivedor

Soluție puternic parfumată, îndepărtează cu ușurință murdăria și grăsimile lăsând în 
urmă un miros floral fresh, plăcut și persistent. Recomandată pentru zonele cu grad 
mediu de murdărie zilnică. 

Cod Cantitate

WR712986 1 l

WR402256 10 l

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 33.3 găleți 6l

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 33.3 găleți 6l

Detergent Sanet Ivecid

Soluție acidă, puternic parfumată. Îndepărtează cu ușurință murdăria, grăsimile, 
depunerile de calcar și săpun. Recomandată pentru zonele cu grad mediu de 
murdărie zilnică.

Cod Cantitate

WR712941 1 l

WR402254 10 l

Detergent dezinfectant Apesin Combi DR

Soluție pentru îndepărtarea cu ușurință a murdăriei și grăsimilor. Recomandată pentru 
dezinfecția tuturor suprafețelor lavabile din domeniul sanitar, precum și în industria 
alimentară. Diluție: 0.25% - 2%.

Cod Cantitate

WR713199 5 l
PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 33.3 găleți 6l
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Detergent pentru suprafețe
lavabile Tanet Universal

Tanet Universal dizolvă în mod eficient uleiul și grăsimile și are 
o capacitate unică de curățare combinată cu eficiență. Datorită 
aromei sale plăcute, Tanet Universal este ușor de aplicat și nu 
conține solvenți. Produsul poate fi folosit ca detergent pentru 
spălarea manuală a vaselor și la spălarea pardoselilor cu mașini 
automate. Tanet Universal este perfect adecvat pentru toate 
pardoselile rezistente la apă, cum ar fi piatra, materialele 
sintetice, lemnul lăcuit, cât și la spălatul vaselor.

Cod Cantitate

WR712866 1 l

WR502589 10 l

Detergent pentru murdăria persistentă
Tanex Power 

Soluție pe bază de solvenți solubili în apă pentru curățarea intensivă a suprafețelor 
sintetice. Putere mare de îndepărtare a grăsimilor și murdăriei încrustate, inclusiv a 
urmelor de tuș, resturilor de adezivi etc.

Cod Cantitate

WR712747 750 ml 

WR715931 5 l

Soluție pentru curățare
și întreținere inox
Inoxol Complete

Produs excelent pentru îngrijirea, lustruirea și protecția 
tuturor suprafețelor metalice (cu excepția chiuvetelor de 
bucătărie) dintr-o singură aplicare, de exemplu pe oțel 
inox și aluminiu eloxat. Înlătură rapid reziduurile ușoare, 
decolorările, dungile și punctele de murdărie. Nu conține 
materiale abrazive sau agenți de lustruire, prin urmare nu 
există riscul de zgâriere.
Gata de utilizare.

Cod Cantitate

WR713792 750 ml

PULVERIZARE  - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 266.6 pulverizatoare 750 ml

PARDOSELI - Diluție: 0.5%
1 litru concentrat = 200 litri soluție

= 33.3 găleți 6l

SPĂLAREA MANUALĂ A VESELEI - Imersie  
Diluție: 1%
1 litru concentrat = 100 litri soluție

detergenți profesionali

Aditiv de clătire

Aditiv pentru clătirea veselei în mașini profesionale de spălat vase.

Cod Cantitate Tip

WR708182 10 l Brillant Uni

Detergent pentru mașini de spălat vase

Detergent pentru mașini profesionale de spălat vase. Diluție: 1-4 g/L.

Cod Cantitate Tip

WR708163 10 l Energy Uni

WR712776 15 l Energy Super

Mașina de spălat vase trebuie 
dotată cu pompe de dozare

Detergent pentru covoare Tuba

Dizolvă și îndepărtează cu ușurință murdăria și grăsimile de pe suprafețe textile. 
Spumare redusă, fără conținut de înălbitori optici. Recomandat pentru toate tipurile 
de materiale textile rezistente la apă. Poate fi folosit cu toate tipurile de aparate de 
injecție-extracție.

Cod Sortiment Cantitate

WR404770 shampoo 10 l

TUBA Shampoo

aparat cu un singur disc.
Diluție: 10 %
1 litru concentrat

= 10 litri soluție
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Soluție curățare grăsimi Grill Express

Detergent alcalin pentru curățarea arsurilor și grăsimilor încrustate. Gata de folosire. 
Pentru mărirea eficienței încălziți suprafața la 60° C.

Cod Cantitate

WR712727 750 ml

WR713329 5 l

Detergent industrial NOWA Clean  

Soluție de curățat în industria de prelucrare a metalelor utilizată pentru îndepărtarea 
murdăriei încrustate, uleiurilor minerale și naturale, urmelor de gudron, cauciuc etc. 
Puțin spumant, se poate folosi și în automate de curățare. 
Diluție recomandată: 1%.

Detergent industrial Nowa Fla 710S

Soluție pentru îndepărtarea grăsimilor, curăță cu ușurință murdăria încrustată, 
uleiurile minerale și naturale, urmele de gudron, cauciuc etc. 
Optim pentru curățarea instalațiilor din domeniul industriei de producție și prelucrare 
a alimentelor, precum și din industria construcțiilor de mașini. 
Diluție recomandată: 1%.

Cod Cantitate

WR505782 10 l

Cod Cantitate

WR712856 15 l

Cod Tip

WR712540 cap de dozare pentru bidon 1 l

WR712880 cap de dozare pentru bidon 5 l 

WR701166 sistem dozare Tana Dos 1, 16 l / min, 1 detergent

WR999003 sistem dozare Promax 16 l / min, 4 detergenți

WR502454 flacon cu pulverizator, 500 ml

WR702909 flacon, 750 ml

WR709933 cap pulverizator roșu

WR709931 cap pulverizator albastru

WR701904 cap pulverizator verde

Sisteme de dozare

Sistem pentru diluția detergenților. Economic, precis și versatil, este sistemul dozator 
ideal pentru prepararea amestecurilor chimice pentru mașini de spălat pardoseala, 
găleți, bidoane etc.

Detergent ecologic Grease Perfect

Detergent ecologic pentru curățarea cuptoarelor, plitelor, aragazelor, etc. Dizolvă rapid 
grăsimile. Gata de folosire. Pentru mărirea eficienței încălziți suprafața la 60° C.

Cod Cantitate

WR712570 750 ml

WR712574 5 l

PARDOSELI - Diluție: 1 %
1 litru concentrat = 100 litri 

soluție

= 16,6 găleți 6l

PARDOSELI - Diluție: 1 %
1 litru concentrat = 100 litri 

soluție

= 16.6 găleți 6l

detergenți profesionali
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Cod

PG200103

Cod Sortiment

PG200102 Sea Breeze

Cod Sortiment

PG200402 Lemon

PG200403 Ocean

Cod

PG200400

Detergent lichid Ariel Mountain Spring

• rezultate excepţionale într-o singură spălare
• excelent împotriva petelor de grăsime
• poate fi utilizat pe toate tipurile de materiale textile albe şi colorate, cu excepţia celor 
din lână şi mătase
• cantitate: 3.85 l

Balsam rufe Lenor

Balsam de rufe superconcentrat ce asigură extra catifelare şi un miros plăcut şi discret.
• conferă rufelor extra catifelare şi extra volum
• ajută la prelungirea duratei de viaţă a ţesăturilor şi face rufele uşor de călcat
• parfumul este eficient chiar şi după uscare
• simplu de utilizat: 20 ml (1 căpăcel) pentru 5 kg de rufe uscate
• cantitate: 5 l

Detergent universal pentru suprafeţe
Mr. Proper Sensitive

• detergent universal pentru curăţarea podelelor din materiale sensibile (marmură, 
lemn lăcuit, piatră naturală etc)
• un bidon de 5 l produce peste 400 l de soluţie, cu care se pot spăla până la 8.000 de 
metri pătraţi de podele
• utilizare diluată: adăugaţi 60 ml (4 capace dozatoare) în 5 l apă, nu este necesară 
clătirea
• cantitate: 5 l

Detergent universal pentru toate 
suprafeţele Mr. Proper

• pentru curăţarea podelelor, nu necesită clătire folosit diluat
• se folosește diluat, 2 căpăcele (60 ml) în 5 l de apă
• un bidon de 5 l produce peste 400 l de soluţie de curăţare de înaltă calitate cu care 
se pot spăla până la 8.000 de metri pătraţi de podele
• parfum echilibrat, fără senzaţia de miros chimic
• cantitate: 5 l.

detergenţi suprafețe

povestea unei mărci
P&G Professional este divizia Away-From-Home a Procter & Gamble (P&G).

P&G Professional se străduiește să ajute profesioniștii din toată lumea să ofere cele mai bune servicii.
Oferim soluții inovatoare cu marca P&G, care pot da naștere unor experiențe memorabile, pe care clienții le 
observă în fiecare zi.

P&G Professional utilizează cunoștințele unice despre clienți și mărcile cu performanțe extraordinare ale P&G. 
Astfel, putem să le oferim celor care iau decizii de afaceri soluții proiectate să susțină creșterea afacerilor acestora 
și să transforme fiecare experiență într-una memorabilă pentru oaspeții lor.
P&G Professional oferă o gamă completă de produse pentru numeroase domenii, precum cel alimentar, 
curățarea și întreținerea clădirilor, educație, servicii de ospitalitate și sanatorii.
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Cod Sortiment

PG200201 Expert Lemon

PG200202 Expert Sensitive

Gel de toaletă Mr. Proper 3 în 1

• pentru curăţarea vasului de toaletă, cu acţiune multiplă
• acțiune 3 în 1: strălucire de durată, curăţenie igienică, parfumat
• elimină depunerile de calcar
• vâscozitate crescută

Detergent vase manual Fairy

• detergent lichid pentru spălarea/curăţarea veselei
• formulă concentrată ce permite reducerea costurilor în utilizare
• se folosește diluat funcție de gradul de murdărie
• 1 bidon de 5 l spală până la 50.000 de farfurii
• cantitate: 5 l

Cod

PG200207

Capsule maşină de spălat vase Fairy

• conţin detergent de vase atât sub formă de pudră, cât şi în stare lichidă
• eficiente în înlăturarea grăsimii şi a resturilor de mâncare întărite
• capsula se dizolvă complet încă din primele minute
• 1 capsulă / ciclu de spălare
• ambalare: 140 capsule / pungă

Spray multisuprafeţe Mr. Proper 3 în 1

• dezinfectare multisuprafeţe şi geamuri
• curăţă şi dezinfectează orice tip de suprafeţe
• conferă strălucire ferestrelor, oglinzilor şi altor suprafeţe din sticlă
• simplu de utilizat: nu se diluează, are pulverizator inclus, nu este necesară clătirea
• aviz biocid emis de Ministerul Sănătăţii

detergenţi suprafețe

Cod Cantitate

PG200205 750 ml

Cod Cantitate

PG200300 750 ml

Spray Fairy 2 în 1

• pentru curăţarea, degresarea şi dezinfectarea suprafeţelor din bucătărie
• nu conţine coloranţi, parfum sau înălbitor (clor) – nu alterează gustul alimentelor
• se foloseşte direct, prin pulverizarea suprafeţelor ce se doresc a fi curăţate
• aviz biocid emis de Ministerul Sanătății

Cod Cantitate

PG200203 750 ml



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

CU
RĂ

ŢE
NI

E 
ŞI

 IG
IE

NĂ
03

Cif geamuri & suprafețe

Îndepărtează rapid murdăria și grăsimea, lăsând suprafețele strălucitoare 
și fără urme în câteva secunde. Gata de utilizat pe ferestre și suprafețele 
interioare, inclusiv oglinzi, mese și alte suprafețe dure. Cantitate: 5 l.

Cif detergent universal pentru pardoseli

Detergent universal plăcut parfumat, pentru curățarea simplă și rapidă 
de zi cu zi a pardoselilor neșlefuite, a pereților, a suprafețelor vopsite, din 
ceramică, laminate, a materialelor plastice și a tuturor celorlalte suprafețe 
lavabile dure. Are un efect puternic împotriva grăsimii și murdăriei și nu 
necesită clătire. Cantitate: 5 l.

83
x 8L

până la 664 L
soluție gata de utilizat

62,5
x8L

până la 500 L 
soluție gata de utilizat

Cif detergent pentru baie 2 în 1

Îndepărtează calcarul, reziduurile de murdărie și săpun, oferind un rezultat 
strălucitor și un parfum proaspăt, de lungă durată. Recomandat pentru 
căzi de baie, cabine de duș, chiuvete, WC, crom, inox, materiale plastice 
și ceramice (nu este adecvat pentru marmură și alte suprafețe sensibile la 
acizi). Cantitate: 5 l.

Cod

JD000100

Cod

JD000101

Domestos detartrant pentru toaletă

Cu formula sa care asigură o acțiune de lungă durată, dizolvă rapid 
depunerile de calcar, lăsând în urmă o aromă plăcută. Este sigur în utilizare 
pe suprafețe vitrate și din porțelan. Cantitate: 750 ml.

Cod

JD000200

Cod

JD000102

detergenţi suprafețe
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Domestos detergent dezinfectant

Detergent dezinfectant clorigen multifuncțional, cu 
proprietăți de albire, conceput pentru igienizarea regulată a 
suprafețelor lavabile și a obiectelor sanitare, precum și pentru 
dezinfectarea și înălbirea la temperaturi scăzute a articolelor 
textile rezistente.
Avizat de Ministerul Sănătății.
Cantitate: 5 l.

Cif Professional

Detergent special conceput pentru curățarea suprafețelor lavabile din bucătării și băi. 
Se aplică pe suprafețe utilizând o lavetă curată sau un burete. Se curăță și se clătește 
rapid după utilizare. Cantitate: 2 l.

Cod Sortiment

JD000104 Cream

JD000105 Cream Lemon

Cod Sortiment

JD000201 Pine Fresh 

Cod Sortiment

IG00131 Pine Fresh

IG00132 Atlantic Fresh

IG00138 White

Dezinfectant Domestos

Înălbitor dezinfectant cu vâscozitate ridicată - curăţă, dezinfectează, înălbeşte şi 
împrospătează. Poate fi utilizat atât concentrat (pentru toaletă, canale de scurgere), 
cât şi diluat (pentru pardoseli, faianţă, obiecte sanitare şi alte suprafeţe lavabile). 
Avizat de Ministerul Sănătății. Cantitate: 750 ml.

Pronto spray

Pronto Spray conţine un amestec special de ceară diluată şi substanţe de îngrijire şi 
curăţare care îndepărtează cu uşurinţă praful şi murdăria. Curăţă praful de pe toate 
tipurile de suprafeţe: lemn, plastic, sticlă, metal.

Cod Sortiment Cantitate

IG5704 antistatic 400 ml

IG5705 clasic 400 ml

detergenţi suprafețe
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Detergent Sano Poliwix Parquet 

Detergent cu ceară care curăţă, lustruieşte, protejează parchetul laminat şi podelele 
din lemn natural. Conţinutul de ceară creează un strat lucios care protejează lemnul, 
parchetul laminat şi suprafeţele sintetice. Cantitate: 2 l.

Detergent universal Tanet Multiclean 

 Soluție universală pentru curățarea suprafețelor, gata de utilizare. Tanet Multiclean 
curăță suprafețele fără a lăsa urme de ștergere. Neagresiv cu suprafețele. Nu modifică 
luciul inițial al suprafețelor. Lasă după utilizare un miros plăcut și persistent. PH: 7.

Cod Sortiment

SN000500 ceara naturală

SN000501 luxury hotel

Cod Cantitate

WR713333 750 ml

Detergent Sano Floor 

Ideal pentru orice tip de pardoseală, inclusiv gresie, marmură, linoleum, PVC. 
Asigură o curățenie riguroasă a podelelor. Conține o formulă specială care 
îndepărtează insectele precum gândacii și furnicile. Cantitate: 2 l.

Detergent pardoseli Sano Floor Fresh Home

Parfum unic, exclusivist, de lungă durată, potrivit pentru toate tipurile de pardoseli 
(ceramică, granit, marmură, piatră, porțelan). Cantitate: 2 l.

Cod Sortiment

SN000609 Cotton

SN000610 Soap

SN000611 Spa

Cod Sortiment

SN000600 Plus

detergenţi suprafețe



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

CU
RĂ

ŢE
NI

E 
ŞI

 IG
IE

NĂ

03detergenți pentru textile

Cod Sortiment Cantitate (kg)

PG500100 automat 15

Detergent automat Ariel Profesional Alfa

Detergent universal profesional sub formă de pudră. Îndepărtează rapid și eficient 
murdăria obișnuită, spală fără a afecta țesătura, având o acțiune chimică scăzută 
asupra fibrelor.

NOUL sistem de
spălat rufe

1 Wash Clean
Rezultate vizibile de

la prima spălare

Cod Sortiment Cantitate

PG000101 automat 2 kg

PG000102 automat 6 kg

Detergent Ariel pentru rufe

Ariel este partenerul ideal în curăţenie, chiar şi pentru cele mai exigente persoane, 
cărora le răsplăteşte loialitatea, oferindu-le rezultate impecabile şi o protecţie 
îndelungată a culorilor.

? Încă de la apariția pe piață la începutul anilor ’60, marca de detergent Ariel a cunoscut 
o răspândire globală rapidă, fiind unul dintre primii detergenţi cu conţinut de enzime 
pentru scoaterea petelor – o tehnologie revoluţionară în acea vreme şi care este folosită 
şi astăzi. Nu întâmplător, emblema Ariel este menită să transmită mesajul de inovaţie 
ştiintifică, prin reprezentarea stilizată a unui atom.

ȘTIAȚI CĂ?

Clor Sano

Înălbește și dezinfectează, curăță şi îndepărtează grăsimea, murdăria și petele care nu 
pot fi îndepărtate cu detergenții obișnuiți. Distruge bacteriile, ciuperca și mucegaiul.

Cod Cantitate

SN000800 1 l

SN000801 4 l

Cod Cantitate

IGCR001 500 ml

Biocarpet

Şampon ce asigură o curăţare în profunzime a tuturor tipurilor de covoare, mochete, 
tapițerii, huse pentru scaunele maşinii etc.

vezi paginile 72-73
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Detergent Cif pentru baie

Îndepărtează ușor murdăria zilnică, lăsând baia și duşul strălucind 
de curățenie.

Dezinfectant Sano Jet

Îndepărtează eficient piatra, petele de rugină, reziduurile de săpun și mucegaiul. 
Recomandat pentru curățarea accesoriilor din baie, cabine de duș, suprafețe din 
ceramică și porțelan. Distruge 99.9% din microbi în 60 sec.
Avizat de Ministerul Sănătății.

detergenţi pentru baie

Detergent pentru baie
Sanet Spray   

Soluție gata preparată pentru curățarea spațiilor sanitare. Utilizare ușoară, 
îndepărtează fără efort depunerile de murdărie specific spațiilor sanitare. Cost scăzut 
în utilizare. PH: 2

Anti calcar Sano WC   

Gel concentrat cu consistență vâscoasă, acțiunea îndelungată îndepărtând piatra și 
rugina de pe vasul toaletei. Recomandat pentru curățare riguroasă și igienizare.

Detergent Sano Anti Kalk Rust

Detergent lichid, concentrat, îmbogăţit cu acid, pentru curăţarea şi eliminarea pietrei 
şi ruginei. Ideal pentru îndepărtarea depunerilor de calcar. Potrivit, de asemenea, 
curăţării oţelului inoxidabil, instalaţiilor sanitare etc.

Cod Cantitate

WR713463 750 ml

Cod Cantitate

AQ020001 500 ml

Cod Cantitate

SN000804 750 ml

Cod Cantitate

SN077104 750 ml

Cod Cantitate

SN000306 750 ml

Detergent pentru
toaletă WC Lemon  

WC Lemon este o soluție acidă pentru curățarea toaletelor, a cărei acțiune se bazează 
pe proprietățile naturale ale acidului citric. Are putere mare de îndepărtare a 
murdăriei, acțiune îndelungată datorită vâscozității ridicate a produsului. Forma 
specială a sticlei ușurează aplicarea produsului. PH: 2.

Cod Cantitate

WR712510 750 ml
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Cod Sortiment

SN000102 Blue

SN000105 Green

Cod Sortiment

IGCR31 Ocean

IGCR32 Pin

Odorizant toaletă Sanobon

Odorizant solid pentru vasul toaletei, curăță, igienizează, spumează și colorează apa. 
Rezistă pentru 1.000 de utilizări. Cantitate: 55 g.

Odorizant toaletă solid Bref Power Aktiv 

Odorizant solid pentru vasul de toaletă. Cu fiecare jet de apă, toaleta va fi curațată și 
împrospătată. Odorizantul oferă până la 240 de utilizări.
Cantitate: 50 g.

Peak Out gel forte

Desfundă rapid ţevile şi sifoanele. Curăţă eficient şi elimină mirosurile neplăcute. 
Cantitate: 500 ml.

Cod

IGCR271

Cod

GL000504

Pastile pentru pisoar

Pastile cu efect dezinfectant, absorbant de mirosuri. Împiedică formarea depozitelor de 
calcar. Se utilizează în bazinele de apă ale vaselor de toaletă, pisoare. Cantitate: 1 kg.

Peak tablete

Curăţă, dezinfectează şi împrospătează toaleta de fiecare dată când se trage apa. 
Colorează apa în albastru şi lasă suprafaţa strălucitoare. Cantitate: 2 x 50 g.

Cod

IGCR14

detergenţi pentru baie

Cod Sortiment

SN000100 Blue

SN000107 Green

Odorizant toaletă

Odorizant solid pentru bazinul toaletei. 
Cantitate: 150 g.
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Pudră universală Rivex

Praf de curăţat pentru înlăturarea petelor dificile. Îndepărtează eficient şi fără efort 
grăsimea şi resturile arse de pe obiectele din bucătărie: cratiţe, tigăi, aragazuri și de pe 
căzile de baie, lăsând o strălucire de durată şi un miros plăcut. Aromă de lămâie.

Detergent universal pentru suprafețe Sano Spray & Wipe

Curăță grăsimea și murdăria de pe suprafetele lavabile, ceramică, marmură, faianță, 
robinete, email, plastic. Nu necesiță clătire!

Detergent Cream Cleaner Lemon 

Cremă de curățat ecologică pentru suprafețele din zona de prelucrare a alimentelor 
sau din spațiile sanitare. Putere mare de curățare datorită efectului abraziv dat de 
granulele de marmură din compoziție. Îndepărtează rapid și fără efort murdăria 
încrustată, fără a deteriora sau zgâria suprafețele. PH: 10

detergenţi diverse suprafeţe

Cod Sortiment Cantitate

IG00152 Cif Cream Lemon 500 ml

IG00158 Cif Cream Original 500 ml

Detergent Cif Cream

Cremă de curățat pentru suprafețe dure. Îndepărtează ușor acele pete de murdărie 
ce par imposibil de curățat din toata casa, chiar și de pe suprafețele moderne. 
Îndepărtează murdăria dificilă, precum: grăsime întărită, pete de cafea, urme de 
săpun și pastă de dinți întărite, vopsea de păr, machiaj, pete de rugină, calcar, 
plastilină, markere lavabile.

Cod Cantitate

WR715800 500 ml

Cod Cantitate

IGCR25 500 g

Cod Cantitate

SN000309 750 ml
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PURELL Surface Sanitising Spray & Wipes

detergenţi diverse suprafeţe

Cod Sortiment Dimensiuni 

(mm)

Cantitate

GJ326756 spray --- 0.75 l

GJ326762 bidon --- 5 l

GJ951020 șervețele dezinfectante 130 x 210 100 porții / pachet

GJ951046 șervețele dezinfectante 185 x 215 200 porții / pachet

GJ952064 șervețele dezinfectante 195 x 200 450 porții / pachet

Formulă cu acţiune și eficacitate crescută. Spectru larg de eficacitate bactericidă, fungicidă 
micobactericidă și virucidă. Timp redus de contact, nu necesită clătire.
Eficient împotriva: Coronavirus1, Virus tip A H1N1 (gripă), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus 
(conform standardului EN 14476).

Indicație de utilizare în unitățile sanitare!

Admis la analiza senzorială conform standardului Tetrad 
Test ASTM International E3009-15

Formulă gata de utilizare, nu este necesară clătirea,
nu lasă reziduuri pe suprafeţe

Produse Biocide Avizate de Ministerul 
Sănătăţii.
Virus tip A H1N1 (gripă), Norovirus, 
Rotavirus, Adenovirus (conform 
standardului EN 14476). Testat special 
pentru mediul alimentar pe: Salmonella, 
Listeria și Campylobacter

Compatibil cu majoritatea 
suprafeţelor netede

Formulă cu acţiune rapidă, eficacitate
de la 30 secunde

a,

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCCoComamamamamamamammamamammamaammaamandndndndnndndndndndnn ăăăăăăăăăă rarararararararaapipipipipipipiipidddddddd şişişişişişişişiş uuuuuuuuuşoşoşoşoşoşoşoşoşoorrrrrr rr pepepepepepepepe wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.rr.r.rtctctctctctctctctc.r.r.r.r.r.rrro!o!o!o!o!o!o!o!o!

Spray-ul pentru dezinfectarea 
suprafeţelor PURELL Surface 
este biodegradabil
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Detergent pentru geamuri Hillox

Curăță ușor și eficient toate suprafețele din sticlă, asigură o curățare durabilă în timp. 
Se usucă repede lăsând suprafețele strălucitoare, fără urme.

Cod Cantitate

IGCR16 750 ml

Detergent pentru geamuri și oglinzi

Lichid multifuncțional de curățat, excelent pentru curățarea și lustruirea geamurilor, 
parbrizelor, oglinzilor, faianței, plăcilor ceramice, suprafeţelor de plastic, crom, email 
etc. Cantitate: 4 l.

Detergent pentru geamuri Green Power

Detergent lichid universal pentru curățarea și lustruirea geamurilor, oglinzilor, 
parbrizelor, porțelanului, ceramicii, suprafețelor laminate etc.
Formula este îmbogațită cu oțet și permite o curățare ușoară fără a lăsa urme.
Produsul este certificat Green Label de către the Standards Institution of Israel.

Detergent pentru geamuri Glass Cleaner 

Soluție pentru curățarea suprafțelor vitrate. Glass Classic este un detergent ecologic, ce 
curață și degresează foarte ușor suprafețele. Neagresiv cu suprafețele, uscare rapidă și 
fără urme. PH: 7

detergenţi pentru geamuri

Cod Cantitate

WR712494 750 ml

Cod Cantitate

SN000404 750 ml

Cod Cantitate

SN000402 4 l
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Detergent Sano Forte Plus 

Detergent spumă cu un conținut de sodă caustică, ce îndepărtează grăsimea de pe 
aragaz, grătar, plită, oale, tigăi. Putere mare de curățare a arsurilor.

Degresant Grease Classic 

Degresant universal gata de utilizare, pentru îndepărtarea rapidă și fără efort a 
murdăriei și a grăsimilor, specific zonelor de preparare a alimentelor PH: 11.

Pastă vase Axion

Detergent pentru vase ce îndepărtează grăsimea şi mirosurile persistente, lăsând vasele 
curate şi plăcut mirositoare. Cantitate: 400 g.

Detergent ecologic pentru vase Manudish

Manudish original este un detergent ecologic pentru spălarea manuală a 
vaselor. Produs concentrat cu putere ridicată de dizolvare a grăsimilor și uleiului. 
Compatibilitate cu pielea, testat dermatologic. Se recomandă spălarea manuală a 
vaselor prin imersie sub jet de apă.

Cod Sortiment Cantitate

LR000030 Green 400 g

LR000031 Ultradegresant 400 g

Cod Sortiment Cantitate

SN000812 Lavandă 1 l

SN000815 Migdale 1 l

SN000816 Lămâie 1 l

SN000818 Castravete 1 l

Detergent vase Sano Spark

Detergent lichid cu pompă, pentru vase. Curăță în profunzime, chiar și în apă călduță 
sau rece.

Cod Sortiment

WR712575 Ecologic

Cod Cantitate

WR713080 750 ml

Cod Cantitate

SN000300 750 ml
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Dispenser odorizare HYscent Dual

Aparat ambientare cu 2 motoare care facilitează posibilitatea montării a două arome 
diferite. Simplu de utilizat, silențios, design modern și foarte practic. Recomandat 
pentru o suprafață de maxim 170 m³. Funcționează cu 2 baterii tip R20 (bateriile nu 
sunt incluse), accesorii montaj incluse.

Dispenser odorizare HYscent Solo

Portabil, elegant și foarte eficient, dispozitivul HYscent Solo este soluția optimă pentru 
o parfumare de cea mai înaltă calitate a spațiilor mai mici. Funcționează cu două 
baterii cu câte două celule. Funcționare silențioasă. Se poate fixa pe perete cu ajutorul 
plăcii incluse în pachet.

Cod

FM000101

Cod

FM000104

Diverse sortimente disponibile.Divverserse se sortttimeim ntete didispoponibbbbileile..

Rezervă aparat odorizare HYscent  

Polimer APAT injectat cu 11 uleiuri esențiale, 100% naturale. Parfumează aerul și neutralizează 
eficient mirosurile neplăcute. Nu conține substanțe chimice nocive. Durata de utilizare variază 
între 45-60 zile în funcție de setările de programare ale intensității.

D
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Odorizant cameră Invent

Odorizant de cameră compact și inovator care se montează atașat sistemului de 
ventilare sau aparatului de aer condiționat-parfum lavandă. Funcționează numai 
când aerul trece prin dispozitiv. Nu conține substanțe chimice nocive, doar ulei 
esențial injectat în polimer, fiind astfel cel mai sigur instrument de ambientare în 
relație cu omul. Recomandat pentru o suprafață de maxim 300 m³.

Odorizant camera Fresh Duo, 300 ml

Odorizant de cameră Sano Fresh Duo Lotus 300 ml, sub formă de spray, cu aerosol.
Poate fi utilizat și pentru perdele, covoare, tapițerii, îmbrăcăminte.

Dispenser odorizant Aquarius

Dispenserul automat Aquarius Aircare a fost conceput pentru o experiență ridicată la 
locul de muncă, printr-un design minimalist și o ofertă de parfum sofisticat.
Dispenserul Aquarius este un model durabil, prietenos cu mediul și o alternativă mai 
bună la clasicele dispensere cu aerosol. Programare ușoară cu opțiune de pornire 
rapidă. Sistem blocabil pentru a evita furturile. Design modern, compact, ușor de 
curățat.

Cod

FM000102

Sită pisoar Walex  

Conține enzime pentru curățarea instalațiilor sanitare.
Parfum puternic. Gramaj: 38 g.

Sită pisoar Eva   

Conține enzime pentru curățarea instalațiilor sanitare. Parfum foarte puternic, elimină 
necesitatea folosirii altor aparate de ambientare în toalete.

Cod Sortiment Cantitate

FM000310 Mango 38 g

FM000312 Summer Spice 38 g

Cod Sortiment Cantitate

FM000311 Green Citrus 107 g

FM000324 Green Apple Cinnamon 107 g

Cod Sortiment

KC699401 dispenser

KC613506 rezervă Melodie

KC618300 rezervă Joy

KC618400 rezervă Fresh

odorizante

Cod Sortiment Cantitate

SN000125 Vanilla 300 ml

SN000127 Fructul pasiunii 300 ml
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Lavetă microfibră țesută

Lavetă de microfibră țesută, ideală pentru ștergerea uscată sau umedă a suprafețelor. 
Grad ridicat de absorbanță. Dimensiuni: 40 x 40 cm. Disponibile pe cod de culori: 
albastru, roșu, verde galben. Striații din poliester pentru îndepărtarea facilă a 
murdăriei. Rezistă la circa 600 de spălări la 60 de grade.
Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

Lavete Vileda PVA Micro

Laveta PVA Micro este o lavetă de generație nouă pentru o gamă largă de utilizări, 
realizată din microfibră și impregnată cu alcool polivinilic (PVA). Ideală pentru 
ștergerea umedă a suprafețelor cum ar fi: sticlă, mobilier, oțel inoxidabil.
Lasă suprafețe curate și lucioase, fără urme de ștergere. Dimensiuni: 35 x 38 cm. 
Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod Culoare

VL158502 ■ albastru

VL158504 ■ roșu

VL158506 ■ galben

VL158508 ■ verde

Cod Culoare

VL143585 ■ albastru

VL143586 ■ roșu

VL143587 ■ galben

VL143588 ■ verde

Lavete Wypall

Lavete din microfibră în codul culorilor, dimensiune 40 x 40 cm. Ideale pentru 
curățenia în birouri, hoteluri și unități de asistență medicală. Pot fi utilizate atât 
uscate, cât și umede. Rezistente până la 300 spălări la mașina de spălat.
Unitate de vânzare: 6 bucăți / set.

Cod Culoare

KC839404 ■ galben

KC839504 ■ albastru

KC839604 ■ verde

KC839704 ■ roşu

pentru suprafețe lucioase
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Lavetă umedă Sponge Cloth Aqua

Fabricată din celuloză și bumbac. Grad ridicat de absorbanță, absoarbe de până la
15 ori propria greutate. Zone recomandate: bucătărie, cantină.
Dimensiuni: 18 x 20 cm. Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod

VL159044

Lavete Wypall X50

Material Hydroknit, deosebit de rezistente și absorbante, pot fi utilizate atât umede, 
cât și uscate. Ideale pentru curățenia în birouri, hoteluri, unități de asistență medicală, 
bucătării, industria alimentară. Disponibile în codul culorilor.
Dimensiune lavetă: 41.6 cm x 24.5 cm
Unitate de vânzare: 50 lavete.

Cod Culoare

KC744106 ■ albastru

KC744200 ■ verde

KC744306 ■ galben

KC744406 ■ roşu

SUPER

CALITATE

Lavetă umedă

Lavetă biodegradabilă foarte absorbantă. Ideală pentru curățarea blaturilor de 
bucătărie, mese, chiuvete, accesorii pentru baie. Fabricată din fibre de celuloza și 
bumbac. Reutilizabilă, rezistentă la spălare în mașina de spălat la temperaturi de 
până la 60 de grade Celsius. Unitate de vânzare: 3 bucăți / set.

Lavetă universală

Perfectă pentru ștergerea prafului și lustruire. Extrem de durabilă, absorbantă și 
plăcută la atingere. Se poate folosi uscată și umedă. Aplicații: curățarea și lustruirea 
mobilierului, a meselor și blaturilor, a bucătăriei și a băii, a echipamentelor 
informatice și electronice, a interioarelor auto. Compoziție: 70% vâscoză,
20% polipropilenă, 10% poliester.
Unitate de vânzare: 3 bucăți / set.

Cod

IG5973

Cod

EN2064
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Cod

3M020100

Lavetă pentru geamuri 

Material durabil, nu lasă scame. Fină și flexibilă, putere mare de absorbție. Rezistentă 
la detergenți. Redă strălucire finală atunci când este folosită uscată. Ideală pentru 
geamuri, oglinzi și suprafețe delicate. Poate fi spălată la mașină, până la 400 C și 
refolosită. Dimensiuni lavetă: 32 x 40 cm. 

Lavete umede 

Compoziție celulozică. Extrem de absorbante și rezistente. 
Multifuncționale: bucătărie, baie, automobil etc. Dimensiuni lavetă: 18 x 19 cm. 
Unitate de vânzare: 3 bucăți / set.

Cod

3M020102

Lavete absorbante

Putere mare de absorbție datorată celor 3 straturi ce acționează împreună. Durabilitate 
crescută în timp. Rezistență la detergenții menajeri. Ideale pentru toate tipurile de 
utilizare. Dimensiuni lavetă: 18 x 20 cm. 
Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod

3M020101

Lavete de uz general

Utile și practice pentru întreținerea întregii gospodării. Sunt compatibile cu toate 
tipurile de detergenți. Flexibile și rezistente datorită fibrelor țesute.
Dimensiuni lavetă: 32 x 38 cm. Unitate de vânzare: 3 bucăți / set.

Cod

3M020131

Cod

3M020113

Lavete uz general
imprimate Roll Max

Lavete utile și practice. Se curăță foarte 
ușor, fiind compatibile cu toate tipurile 
de detergenți. Rezistente în timp.
Fibre țesute cu structură flexibilă. 
Pachet de 13 lavete pretăiate pe suport 
de tip rolă. Disponibilă în trei culori: 
galben, roz, albastru.
Dimensiuni lavetă: 31 x 27 cm.

Cod

SN001001

Lavete Sano Sushi Cloth

Lavete uscate universale 
multifuncţionale, care pot fi folosite 
atât uscate, cât şi umede. Sunt 
rezistente, au un grad de absorbţie 
ridicat şi pot fi spălate la o temperatură 
de până la 400 C. 
Dimensiuni lavetă: 27 x 37 cm. 
Unitate de vânzare: rolă de 40 bucăți.

Rolă scame Scotch-Brite®

Ideală pentru menținerea aspectului curat al hainelor, îndepartează scamele, praful, 
părul de pe toate suprafețele textile. Ușor de folosit, mâner ergonomic.

Cod Produs

3M020122 rolă

3M020123 rezervă
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Burete ergonomic Scotch-Brite®

Buretele ergonomic Scotch-Brite® are o fibră puternică și durabilă, concepută pentru 
a elimina grăsimea, alimentele arse și alte pete casnice. Forma ergonomică special 
concepută permite o prindere mai confortabilă în timpul curățării.
Unitate de vânzare: 2 bucăți / set.

Burete canelat Jumbo

Recomandați pentru curățarea vaselor și a suprafețelor 
mari, bureții canelați conturează forma mâinii și 
protejează unghiile. În timpul spălării se utilizează 
partea moale, iar când se dorește curățarea resturilor 
alimentare dure, se utilizează partea cu fibră aspră. 
Dimensiuni: 150 x 70 x 48 mm. 
Unitate de vânzare: 6 bucăți / set.

Burete Eco

Setul de bureți este foarte util în spălarea ușoară și 
eficientă a tacâmurilor, veselei sau a oricăror alte 
ustensile din bucătărie.
Se livrează în diverse culori.
Dimensiuni: 90 x 60 mm.
Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod

3M020107

Cod

GL000702
Cod

IG2104

Burete Miraclean

Produs destinat îndepărtării murdăriei 
rezistente de genul urmelor de cauciuc, marker 
permanent, pete de cafea etc. Se poate utiliza 
doar pe suprafețe dure. Se utilizeaza doar cu 
apă, fără produse chimice.
Unitate de vânzare: 12 bucăți / set.

Cod

VL102750

Burete sârmă pentru vase

Ideali pentru multiple utilizări la curățări 
grele de grătare, pentru suprafețe mari și 
diverse vase de gătit rezistente la foc.
Unitate de vânzare: 3 bucăți / set.

Cod

GL000703

Burete vase canelat

Recomandați pentru curățarea vaselor și a suprafețelor mari, bureții canelați 
conturează forma mâinii și protejează unghiile. În timpul spălării se utilizează partea 
moale, iar când se dorește curățarea resturilor alimentare dure, se utilizează partea cu 
fibră aspră, care ajută la îndepărtarea murdăriei dificile.
Dimensiuni: 95 x 80 x 45 mm. Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

Cod

GL000705

Burete vase drept

Realizat din spumă poliuretanică poroasă, foarte absorbantă, iar partea aspră este 
realizată din fibră de polipropilenă. Partea moale se folosește pentru spălare, iar 
fibrele grosiere pentru îndepărtarea resturilor alimentare persistente.
Dimensiuni: 85 x 55 x 27 mm. Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

Cod

GL000607

Burete clasic

Extrem de rezistent. Recomandat pentru spălări grele. Reuneşte într-un singur produs 
buretele simplu (galben), destinat spălărilor uşoare şi înmagazinării detergentului şi 
fibra abrazivă (verde), foarte eficientă în îndepărtarea resturilor arse sau uscate de pe 
veselă. Unitate de vânzare: 1 bucată / set.

Cod

3M020106

Burete protecție unghii Scotch-Brite® Fresh

Noua tehnologie inovatoare Scotch-Brite® buline abrazive, vă va ajuta 
să curățați vasele fără grija resturilor de mâncare prinse în burete.
AVANTAJELE BULINELOR ABRAZIVE
• se curăţă uşor prin clătire și se usucă rapid
• resturile de mâncare nu se lipesc
• extra flexibilitate
• reduc dezvoltarea mirosurilor neplăcute
• forma specială vă protejează și mai mult unghiile în timpul curățării.
Unitate de vânzare: 2 bucăți / set.

Cod Tip

3M020136 delicat

3M020137 curățenie persistentă
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Set curățenie UltraSpeed Pro

Setul conține:
1 x șașiu (cu roți de 75 mm)
1 x găleată 25 litri 
2 x clipsuri color galben/roșu/verde
1 x găleată secundară 12 litri
1 x presă UltraSpeed Pro 
1 x suport mop
1 x mop UltraSpeed MicroSpeed Plus

Set curățenie UltraSpeed Mini

Set complet pentru curătenie format din găleată de 10 litri, suport 
pentru mop, mop din microfibră, mâner telescopic din oțel și storcător.

Set curățenie UltraSpin Mini

Set complet pentru curățenie format din găleata de 10 litri, suport pentru mop, mop 
din microfibră, mâner telescopic din oțel și storcător rotativ.

Cod

VL149034

articole pentru menaj

Cod Tip

VL152910 kit complet

VL152901 rezervă mop

Cod Tip

VL133414 set curățenie

VL132558 rezervă mop 34 cm

de

lus

suport
 și storcător.

Mop MicroSpeed Plus

Mop din microfibră care îndepărtează murdăria persistentă de pe toate suprafețele. 
Inserțiile abrasive îmbunătățesc performanțele de curățare a murdăriei.
Rezistă la peste 1000 de spălări.

Suport mop UltraSpeed Pro

Suport pentru pentru rezerve mop de 40 cm. Permite montarea ușoară și rapidă a 
rezervei de mop. Buton de acționare cu piciorul pentru detașarea rezervei de mop
de tijă.

Cod Dimensiune

VL143222 40 cm

Cod Dimensiune

VL146963 40 cm
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Mâner telescopic

Ușor și robust, fabricat din aluminiu. Mânerele permit o 
prindere ergonomică chiar și atunci când mâinile sunt ude. 
Garniturile circulare din cauciuc din vârf permit montarea/
demontarea rapidă a ustensilei de spălare sau ștergere a 
geamurilor. Dimensiune: 2 x 1.25 m.

Racletă pentru geamuri

Racletă pentru ștergerea geamurilor și a suprafețelor vitrate. 
Mânerul permite pivotarea suprafeței utile în unghi de 180 
de grade. Lungime: 35 cm.

Cod

VL100148

Cod

VL100243

articole pentru menaj

Mâner universal din aluminiu 
pentru mopuri

Lungime: 150 cm.

Cod

VL111529

iu 

m.

Mop bumbac EasyTuff

Mop din bumbac de 40 cm cu buzunare.

Cod Dimensiune

VL143192 40 cm

Suport 2 în 1 pentru
mopuri plate

Suport 2 în 1 pentru mopuri plate cu buzunare și cu benzi.

Cod Dimensiune

VL143572 40 cm

VL143580 50 cm

Mop UltraSpeed Trio

Din microfibră, poliester și bumbac.
Grad ridicat de absorbanță. Datorită compoziției 
este indicat pentru utilizare pe o gamă largă de 
suprafețe. 

Cod Dimensiune

VL143201 40 cm

VL143205 50 cm

ț
ă de 

Rolă scame

Ideală pentru curăţarea hainelor. Îndepărtează părul, praful şi firimiturile de pe toate 
suprafeţele textile. Uşor de manevrat, rezervă detaşabilă.

Cod Produs

KS32401 rolă

KS32420 rezervă

Mănuși menaj

Mănuși din latex, cu finisaj pentru 
aderență în palmă.
Culoare: galben.
Lungime: 33 cm.

Cod Mărime

IEL0025 S

IEL0026 M

IEL0027 L

m.
a ustensilei de spălare sau ștergere a 
une: 2 x 1.25 m.

Mâner SprayPro Inox

Mâner cu rezervor pentru detergent 
încorporat. Compatibil cu suportul 
2 în 1 pentru mopuri plate.

Cod

VL151514

vor pentru detergent 
patibil cu suportul 
puri plate.
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CALITATE

PREŢ

articole pentru menaj

Produse pentru curăţenie Scotch BriteTM

Găleată cu design modern şi ergonomic. Uşor de manevrat şi golit datorită nişei de 
control de pe spatele găleţii. Separator de apă curată, uşurează munca, păstrând apa 
necesară curată. Storcător flexibil. Material durabil din polipropilenă.
Rezistenţă sporită la soluţiile de detergenţi. Curăţă fără să lase urme.

Spălător de geam cu mâner telescopic

Spălător cu burete, lamelă din cauciuc și mâner 
telescopic, perfect pentru a curăța toate tipurile de 
sticlă, geamuri, oglinzi sau parbrize. Coada se poate 
extinde până la 1.23 m.

Cod

GL000600

Indicator avertizare 
“Atenţie Podea Umedă” 

Dispozitiv din plastic destinat avertizării trecătorilor 
împotriva alunecării accidentale. Conform legislaţiei 
în vigoare. Inscripţionat și în limba română.

Cod

HX000909

Mop plat
microfibră

Mop plat din microfibră de înaltă 
calitate, cu coadă metalică extensibilă 
între 72.5 cm – 1.3 m, reține rapid 
murdăria și are putere mare de 
absorbție. Mopul poate fi utilizat atât 
uscat, cât și umed. Acesta este perfect 
pentru curățarea tuturor tipurilor de 
suprafețe. Mopul poate fi îndepărtat,
cu usurință, pentru a fi spălat.

Cod Produs

OI0235 mop plat

OI0237 rezervă diverse culori

SUPER

CALITATE

Produse economice pentru curăţenie

Cod Descriere

EN1678 găleată rotundă cu storcător și mâner metalic 10 l

OI000100 mop bumbac, 200 g

GL000906 mop bumbac, 250 g

PR000900 mop sintetic, 105 g

PR000120 ■ roșu, coadă metalică 1.1 m

PR000121 ■ albastru, coadă metalică 1.1 m

PR000215 ■ roșu, mop microfibră, 160 g

PR000216 ■ albastru, mop microfibră, 160 g

Cod Produs Descriere

3M030001 găleată cu storcător și separator 15 l

3M004824 mop bumbac 25 cm

3M020108 mop extra 250 g

3M020109 mop de microfibră 170 g

3M020111 mâner premium metalic 120 cm

Haza
rd • Analysis

C
ritical•Control•Poi

nt

■ ■ ■ ■
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Mătură și coadă lemn pentru exterior

Mătură de exterior cu montură din lemn și bosaj din 
plastic, este perfectă pentru a curăța frunzele uscate 
sau umede, pentru a înlatură zăpada sau murdăria din 
exterior. Lungime: 40 cm.
Coadă din lemn lăcuit, cu filet italian și agățătoare. 
Lungime: 1.2 m.

Mătură plastic

Mătură de interior cu fire sintetice moi și montură 
din plastic, perfectă pentru curățarea tuturor 
tipurilor de suprafețe. Firele au capetele despicate, 
colectând praful fin și mărind suprafața de periere. 
După utilizare, se recomandă depozitarea în spații 
ferite de umezeală și lumina directă a soarelui.

Set mătură cu făraș

Mătură cu coadă și fibre sintetice în 
unghi și fărașul cu lamelă și coadă sunt 
perfecte pentru a curață orice suprafață. 
Cozile de tip clips permit prinderea 
măturii de făraș, pentru a economisi 
spațiu.

Cod

OI77101

Perie WC cu suport din plastic

Peria din plastic cu suport pentru 
acumularea apei este un accesoriu 
indispensabil în orice baie, fiind perfectă 
pentru a curața eficient vasul toaletei.

Făraș cu lamelă și coadă lungă 

Fărășul prevăzut cu lamelă din cauciuc 
oferă un contact bun cu pardoseala și 
permite strângerea ușoară și eficientă 
a gunoiului. Este disponibil în culori 
variate, în conformitate cu cerințele 
HACCP, astfel fiind pretabil atât pentru uz 
casnic, cât și profesional. 

Perie WC cu suport din inox

Peria WC cu recipient din inox pentru 
acumularea apei, cu un design elegant, 
potrivit oricărei băi, este un accesoriu 
indispensabil, fiind perfectă pentru a 
curăța eficient vasul toaletei.

Cod

OI22102
Cod

PR000809

Cod Produs

PR000807 mătură lemn

OI000200 coadă lemn

Cod Culoare

PR000117 ■ roșu

PR000118 ■ albastru

Făraș cu lamelă de cauciuc

Fărașul prevăzut cu lamelă din cauciuc oferă un 
contact bun cu pardoseala și permite strângerea 
cât mai ușoară și eficientă a gunoiului. Mânerul 
de tip clips permite prinderea de matură, pentru a 
economisi spațiu. Fărașul este disponibil în culori 
variate, în conformitate cu cerințele HACCP.

Cod Descriere

PR000122 ■ roșu

PR000123 ■ albastru

Cod Descriere

PR000138 ■ roșu

PR000139 ■ albastru

PR000190 ■ verde

Cod

3M020116

Mătură cu mâner pentru interior

Două tipuri de peri, cu grosimi şi flexibilitate 
diferite pentru a reţine atât murdăria 
rezistentă cu particule mari, cât şi praful 
fin. Ideală pentru suprafeţele de interior. 
Efect antistatic. Materiale durabile din 
polipropilenă.
Mâner metalic, 120 cm lungime.

SUPER

CALITATE

Set curăţenie

Set complet compus din găleată 
cu storcător, cu un volum de 13 l, 
coadă metalică şi mop din vâscoză, 
mătură cu coadă metalică şi făraş cu 
lamelă de cauciuc, destinate curăţării 
pardoselii și murdăriei din încăperi.

Cod

PR000400

Haza
rd • Analysis

C
ritical•Control•Poi
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■ ■ ■ ■
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Europubele

Fabricate din polietilenă de înaltă densitate, prin sistem de injecţie. Normă de fabricare DIN-EN 840-1-5-6. Rezistenţă la radiaţii 
ultraviolete şi la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (-40°C - +80°C), precum şi la coroziunea chimică şi la acţiunea 
agenţilor biologici. Capacul este prins de corpul pubelei cu două nituri din plastic şi are un mâner continuu pentru manevrare 
uşoară. Greutatea produsului: 10.5/14.5 kg. Greutatea nominală de încărcare: 60/110 kg.

Cod Capacitate Culoare

IRX011 120 l ■ verde

IRX017 120 l ■ albastru

IRX020 120 l ■ galben

IRX023 120 l ■ negru

IRX012 240 l ■ verde

IRX013 240 l ■ albastru

IRX016 240 l ■ galben

IRX019 240 l ■ negru

Coş Ecobin pentru colectare selectivă a deşeurilor

Materialul folosit la fabricarea lui este HDPE (polietilenă de înaltă densitate), ceea ce 
îi asigură o rezistenţă atât la temperaturi scăzute (-20° C), cât şi la temperaturi ridicate 
(35° C). Avantajul coşului este acela că marginile acestuia sunt prevăzute cu un sistem 
de prindere între coşuri, în acest fel ocupând mai puţin spaţiu şi oferind o imagine 
plăcută şi compactă locului în care este aşezat. Capac tip “push”.

Coș gunoi cu deschidere dublă

Reprezintă alegerea perfectă atât pentru locuința dumneavoastră, cât și pentru mediul 
profesional, prin prisma designului minimalist și practic. Este prevăzut cu capac batant 
ce poate fi împins în interior sau se poate ridica cu ajutorul mânerului.
Produs din material plastic rezistent.

Coș Multipat pentru 
colectare selectivă a 
deșeurilor

Datorită capacelor colorate, coșurile 
Multipat sunt perfecte pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor. 
Coșul este prevăzut cu capac batant 
ce poate fi deschis cu ușurință, prin 
simpla împingere spre interior.
Coșul este produs din material plastic 
rezistent.
Dimensiuni (Lxlxh): 39 x 39 x 68 cm.

Cod Capacitate Culoare

PR000107 25 l ■ albastru

PR000108 25 l ■ galben

PR000109 25 l ■ verde

PR000110 45 l ■ albastru

PR000111 45 l ■ galben

PR000112 45 l ■ verde

Cod Capacitate Culoare

PR000231 30 l ■ albastru

PR000232 30 l ■ galben

PR000233 30 l ■ verde

PR000234 30 l ■ roșu

PR000235 60 l ■ albastru

PR000236 60 l ■ galben

PR000237 60 l ■ verde

PR000238 60 l ■ roșu

Cod Capacitate Culoare

PR000239 45 l ■ galben

PR000240 45 l ■ albastru

PR000241 45 l ■ argintiu

PR000242 45 l ■ antracit

PR000243 45 l ■ verde

Coş Flip-Flap pentru colectare selectivă a deşeurilor

Materialul folosit la fabricarea lui este HDPE (polietilenă de înaltă densitate), ceea ce 
îi asigură o rezistenţă atât la temperaturi scăzute (-20° C), cât şi la temperaturi ridicate 
(35° C). Este util atât în spaţiile închise, cât şi în cele deschise. Capac batant.

Cod Capacitate Culoare

PR000103 60 l ■ roșu

PR000104 60 l ■ albastru

PR000105 60 l ■ galben

PR000106 60 l ■ verde

PR001107 60 l ■ negru

Culorile roșu și maro sunt disponibile 
pe comandă specială.

margini prevăzute cu 

sistem de prindere între coşuri

r
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Coş de gunoi din inox

Fabricat din oţel inoxidabil, capacul finisat satinat, 
corpul finisat oglindă. Include galeata interioara.
Este prevăzut cu scrumieră în partea superioară.

Cod Dimensiuni

(H x Ø cm)

Capacitate (l)

IG6004 61 x 30 30 l

Cod Dimensiuni

(H x Ø cm)

Capacitate

PR000934 38 x 28 12 l

PR000937 45 x 30 20 l

Coş de gunoi din inox

Prevăzut cu pedală şi găleată în interior, detaşabilă. 
Coşul este prevăzut la bază cu o membrană de 
protecţie din cauciuc.

Cod Dimensiuni

(L x l x H)

Capacitate

IG600100 30 x 24 x 60.5 cm 40 l

Coş de gunoi din inox

Coș de gunoi cu scrumieră și găleată interioară.
Este fabricat din oțel inoxidabil. Capacitatea coșului 
40 l, capacitate găleată 12 l. Se poate folosi atât în 
interior, cât și în exterior.

interior detaşabil

Coș Europost VIVIDA pentru hârtii

Design modern și textură unică, într-o paletă variată de culori. Face parte din gama 
Esselte Europost VIVIDA. Suprafață internă netedă, pentru curățare ușoară.
Mâner integrat pentru o golire ușoară. Coșurile se pot depozita unul într-altul, pentru 
a economisi spațiu.

Coş Tami pentru birou

Coş pentru birou, destinat colectării deşeurilor. Realizat din plastic, având un design 
simplu, neperforat.

Cod Capacitate Culoare

PR000113 16 l ■ negru

PR000114 16 l ■ albastru

PR000192 16 l ■ roșu

Coş metalic pentru birou

Coş pentru hârtii, fabricat din metal.

Cod Capacitate Culoare

BV012191 15 l ■ negru

BV012192 15 l ■ argintiu

CALITATE

PREŢ

Cod Capacitate Culoare

SL081110 14 l ■ negru

SL081112 14 l ■ verde

SL081113 14 l ■ albastru

SL081114 14 l ■ galben

Cod Capacitate Culoare

PR000119 16 l ■ roșu

PR000154 16 l ■ albastru

PR000219 16 l ■ negru

Coș Tami perforat pentru birou

Coș pentru birou din material plastic, perforat.

CALITATE

PREŢ
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Cod Capacitate Bucăţi 

rolă

Tip Grosime 

(microni)

Dimensiuni

OI4411 20 l 50 HDPE 6.8 47 x 43 cm

OI4431 35 l 50 HDPE 7 60 x 50 cm

PA000141 35 l 15 LDPE 20 60 x 50  cm

OI4442 60 l 20 HDLD 20 70 x 60 cm

OI4001 120 l 10 LDPE 32 110 x 70 cm

OI4002 240 l 10 LDPE 32 125 x 110 cm

Saci menajeri

Saci confecționați din plastic. Sunt rezistenți, impermeabili și igienici. Suportă o 
cantitate de resturi și deșeuri conform specificațiilor din tabel. Culoare: negru.

Cod Capacitate Culoare Bucăţi/

rolă

Grosime 

(microni)

Dimensiuni

GL000920 18 l ■ roșu 20 7 52 x 42 cm

GL000921 35 l ■ verde 20 13 60 x 50 cm

GL000922 60 l ■ galben 16 15 80 x 59 cm

GL021000 120 l ■ galben 10 30 110 x 70 cm

OI4445 120 l ■ verde 10 30 110 x 70 cm

PA000128 120 l ■ albastru 10 30 110 x 70 cm

PA000131 240 l ■ galben 10 30 125 x 110 cm

PA000132 240 l ■ verde 10 30 125 x 110 cm

Saci menajeri pentru colectare selectivă

Saci menajeri rezistenți, din plastic color. Suportă o cantitate de resturi și deșeuri 
conform specificațiilor din tabel.

Cod Capacitate Bucăţi/rolă Grosime 

(microni)

Dimensiuni

GL000400 35 l 15 25 66 x 53 cm

GL000402 60 l 10 30 80 x 60 cm

GL000401 120 l 10 30 110 x 70 cm

Cod Capacitate Culoare Bucăţi/

rolă

Grosime 

(microni)

Dimensiuni

EN103530 35 l ■ turcoaz 30 14 66 x 49 cm

EN106020 60 l ■ albastru 20 14 78 x 61 cm

Saci menajeri cu şnur LDPE

Saci menajeri prevăzuți cu șnur, astfel încât să poată fi strânși și legați la gură, 
împiedicând împrăștierea conținutului sau a mirosurilor neplăcute. Sunt foarte utili 
și mult mai ușor de mânuit, datorită șnurului care poate fi folosit drept mâner, după 
strângere. Suportă o cantitate de resturi și deșeuri conform specificațiilor din tabel.
Culoare: negru.

Saci menajeri Multitop HDLD 

Saci menajeri cu închidere multitop cu urechi, deosebit de rezistenți.

Colectare selectivă:
Albastru - deşeuri din hârtie
Verde - deşeuri din sticlă

       Galben - deşeuri din plastic
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Organizarea bucătăriei
Pe lângă facilităţi şi dotări tehnice, orice birou modern 

are nevoie şi de o bucătărie utilată corespunzător. 

DOZATOARE DE APĂ

Îţi oferim dozatoare de apă ce furnizează 
instant apă fierbinte sau rece, pură, din 
surse certificate şi verificate în ceea ce 
priveşte calitatea apei.

ESPRESSOARE ŞI CAFEA 

Cu un sortiment bogat de cafea și 
espressorul potrivit, fiecare angajat va 
savura băutura preferată!

TACÂMURI ŞI VESELĂ DE UNICĂ 

FOLOSINŢĂ

Uşor de folosit, reciclabile, fără a ocupa 
mult spaţiu. Ideale pentru a econimisi timp 
şi potrivite în orice bucătărie.

BĂUTURI RĂCORITOARE ŞI 

GUSTĂRI

Pentru protocol sau angajaţi, băuturile 
răcoritoare şi gustările sunt binevenite în 
orice birou!
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la locul de muncă

PRODUSE DE IGIENĂ DE LA 

PRODUCĂTORI CONSACRAŢI

Dezinfectanţi, detergenţi pentru suprafeţe, 
dispensere pentru prosoape de hârtie şi 
consumabile compatibile şi aparatură pentru 
curăţenie. Pentru o bucătărie curată şi 
igienizată, apelează cu încredere la produsele 
din gama RTC de curăţenie şi igienă!

Din nicio bucătărie a unei companii nu ar trebui să 

lipsească soluţiile profesionale de igienizare.

ELECTROCASNICE

Indiferent de dimensiunea sau 
amanejarea bucătăriei de la birou, 
electrocasnicele sunt articole de nelipsit, 
de la frigider până la cuptor cu microunde 
sau sandwich-maker.

Administrative

ELECTRICE

De la baterii şi acumulatori, necesare pentru 
aparatura office, până la becuri şi neoane led 
sau prelungitoare.

AMBALARE

Atât pentru coletele mici de la birou cât şi 
pentru ambalarea şi livrarea produselor din 
depozit îţi recomandăm o gamă largă de 
benzi adezive, cutii şi folii de ambalare.
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Cod Sortiment

NS000211 Espresso Intenso, 112 g, 16 capsule / cutie

NS000212 Caffe Lungo, 112 g, 16 capsule / cutie

NS000213 Latte Macchiato, 194 g, 16 capsule / cutie ( 8 cafea + 8 lapte)

NS000214 Cappuccino, 200 g, 16 capsule / cutie ( 8 cafea + 8 lapte)

NS000217 Cortado, 100 g, 16 capsule / cutie

NS000222 Cafe au lait, 160 g, 16 capsule/cutie

NS000226 Ristretto Ardenza, 112 g, 16 capsule / cutie

NS000230 Flat White, 187.2 g, 16 capsule / cutie

Nescafe Dolce Gusto

Neagră sau cu lapte, espresso sau lungo, tu decizi. Savurează sortimentele de 
cafea preferate în doar câteva secunde și descoperă de ce acesta este sistemul 
mulțifuncțional nr. 1 din lume.

Cafea Lavazza

Aromă deosebită, adevărata cafea espresso.

Cod Sortiment

FDEL001 Qualita Oro, 250 g, măcinată

FDLV01 Crema e Gusto, 250 g, măcinată

FDEL905 Gran Espresso, 1 kg, boabe

LV000304 Espresso Barista Perfetto, 1 kg, boabe

LV000307 Top Class, 1 kg, boabe

Cod Sortiment

FDTB001 măcinată, 250 g

FDTB002 măcinată, 500 g

FDTB016 măcinată, 250 g, decofeinizată

FDTB030 3 în 1 Classic, 24 plicuri / cutie

Cafea Jacobs Krönung

Jacobs este mai mult decât o cafea. Este o licoare puternic aromată, cu o textură 
mătăsoasă ce îți răsfață simțurile și pe care vrei să o savurezi alături de cei dragi. 
Dincolo de inovațiile tehnologice, dincolo de simpla desfătare, Jacobs Krönung 
înseamnă plăcerea împărtășită, regăsită zi de zi, a Alintaromei. Delectându-te cu 
o ceașcă de cafea Jacobs Krönung, orice moment obișnuit devine unul special.

Cafea Tchibo

Cod Sortiment

PG000300 Exclusive, 250 g, măcinată

MT000771 Milano Espresso Style Elegant, 1 kg, boabe

Cafea DonCafe

Cod Sortiment

SR020001 Selected, 600 g, măcinată

MT151063 Selected, 1 kg, boabe
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Cod Sortiment

DF010000 Rich Aroma, 250 g

Cafea Davidoff

Cafea macinată, recomandată pentru espressor sau 
cafetieră.

Cod Sortiment

LY000101 Espresso Classico, 250 g

Cafea Illy

Illy Classico Espresso cafea macinată este un amestec 
de cafea 100% Arabica, cu un gust delicat, bogat 
și plin, rezultat din talentul producatorilor care 
au selectat meticulous boabe de cafea din diferite 
regiuni din întreaga lume, cultivate în mod durabil.

Cod Sortiment

NS000110 Brasero Instant Clasic, 100 g

Cafea instant Nescafe

Începe-ți ziua cu o cană de cafea Nescafe Brasero și 
lasă savoarea cafelei naturale să-ți trezească
simțurile, conectându-te cu lumea.

Cod Sortiment

LC000472 Classic, 250 g, 10 plicuri / cutie

Ciocolată LaFesta

Gustul unic al ciocolatei regăsit într-o bautură caldă 
din LaFesta Classic, un produs ideal pentru clipe de 
relaxare.

Cod Sortiment

NS000101 3 în 1 Original, 24 bucăţi / cutie

NS000102 3 în 1 Mild, 24 bucăţi / cutie

NS000103 3 în 1 Strong, 24 bucăţi / cutie

Cafea NESCAFÉ® 3 în 1

Combinaţia ideală de cafea, zahăr şi gust de lapte, readuce consumatorilor cheful de 
distracţie cu 1 gust de 3 ori bun. Fiecare consumator poate învinge plictiseala alegând 
plicul preferat din gama NESCAFÉ® 3 în 1: Original şi Strong.

Zahăr

Cristale de mărime medie, liber curgătoare. Dulce, fără miros sau gust străin.

Cod Cantitate Sortiment

FDAG01 1 kg alb

LC000473 500 g brun

FDAG02 5 g, 200 pliculețe / cutie alb

FDAG05 5 g, 200 pliculețe / cutie brun

Cod Sortiment

FDWH001 condensat Turm, 10 g, 10 capsule / folie, 20 folii / cutie

FDWH012 UHT Olympus, 1.7 % grăsime, 1 l

FDWH013 UHT Bradet, 3.5 % grăsime, 1 l

Lapte pentru cafea

Îndulcitor Clio

Clio este un înlocuitor al zahărului - practic, sănătos 
şi fără calorii. Poate fi folosit deopotrivă în dietele 
diabeticilor sau de către persoanele care doresc să 
evite zahărul în alimentaţia zilnică. 
Unitate de vânzare: 650 tablete / cutie.

Cod

FDAG06
Cod

FDWH003

Miere polifloră porţionată 20 g

Este unul dintre cele mai preferate sortimente de
miere pentru a fi consumate la masă, având 
proprietăți energizante și un conținut bogat în 
vitamine. Unitate de vânzare: 60 bucăţi / cutie.
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Cod Sortiment

LP000107 negru, fructe de pădure, piramidă, 20 plicuri / cutie

LP000108 negru, lămâie, piramida, 20 plicuri / cutie

LP000109 verde, mentă, piramida, 20 plicuri / cutie

LP000111 negru, Early grey, 100 plicuri / cutie

LP000113 negru, fructe de pădure, infuzie, 25 plicuri / cutie

FDLI23 Variety Pack, 180 plicuri / cutie

Ceai Lipton

Ceaiurile Lipton oferă o experiență plină de gust și savoare.

Cod Sortiment

BI001000 mentă, 20 plicuri / cutie

BI001001 tei, 18 plicuri / cutie

BI001002 sunătoare, 20 plicuri / cutie

BI001003 gălbenele, 18 plicuri / cutie

BI001004 mușețel, 20 plicuri / cutie

BI001006 fructe de pădure, 20 plicuri / cutie

BI001007 lămâie, 20 plicuri / cutie

BI001008 căpșuni, 20 plicuri / cutie

BI001009 multifruct, 20 plicuri / cutie

BI001010 afine, 20 plicuri / cutie

BI001011 verde, 20 plicuri / cutie

BI001012 măcese, 20 plicuri / cutie

BI002002 vișine și merișoare, 20 plicuri / cutie

Ceai Belin

Ceaiurile din plante contribuie la crearea unui stări generale de bine, asigurând 
condiții optime instalării unei senzaţii de calm și relaxare, favorabile desfășurării 
normale a activităților intelectuale.

Cod Sortiment

BI002000 fructe de pădure, 20 plicuri / cutie

BI003001 zmeură, 20 plicuri / cutie

BI003002 mentă, 20 plicuri / cutie

BI003003 Early Grey, 20 plicuri / cutie

Ceai Belin Zauberer

Ceaiurile din plante contribuie la crearea unui stări generale de bine, asigurând 
condiții optime instalării unei senzaţii de calm și relaxare, favorabile desfășurării 
normale a activităților intelectuale.

Cod Sortiment

LD024022 fructe roșii, 2 g, 20 plicuri / cutie

LD016171 mure și afine, piramidă, 2 g, 20 plicuri / cutie

LD016164 zmeură și căpșuni, piramidă, 2 g, 20 plicuri / cutie

LD022455 fructe de pădure, piramidă, 2 g, 20 plicuri / cutie

LD017291 prune și scorțișoara, piramidă, 2 g, 20 plicuri / cutie

Ceai Loyd

protocol
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Cod Sortiment

FDIN113 fistic, 150 g

FDIN1102 mix migdale, fructe

confiate și stafide, 150 g

Nutline mix

Cod Sortiment

FDIN006 sărate, 200 g

Alune Felix

Produse atent selecţionate, pregătite după o reţetă 
proprie.

Cod Sortiment

PG000201 Star cereale+ciocolată, 300 g

Biscuiți Belvita

Fiecare porție de BelVita Start ambalată individual 
te ajută să începi ziua cu un mic dejun echilibrat. 
Biscuiți savurați după propriul plac, acasă sau la 
birou.

Snacksuri

Sărate şi crocante, pregătite după o reţetă originală.

Cod Sortiment

FDIN008 Maxi mix, 750 g

Cod Sortiment

BD100110 rotunde, trestie zahăr, 22 cm, 50 bucăți / set

GL999038 rotunde bio, 17 cm,  P010/P7, 50 bucăți / set

GL999050 plate bio, albe, 17 cm, 50 bucăți / set

GL999052 bio, 23 cm, 50 bucăți / set

Farfurii biodegradabile

Cod Sortiment

GL999035 furculițe bio PLA, 167 mm, 50 bucăți / set

GL999045 linguri din lemn biodegradabile, 100 bucăți / set

GL999048 cuțite  din lemn biodegradabile, 16 cm, 100 bucăți / set

BD100101 paletine lemn, ambalaj individual, 14 cm, 500 bucăți / set

Veselă biodegradabilă

Cod Sortiment

GL999055 200 ml, 50 bucăți / set

GL999056 230 ml, 50 bucăți / set

GL999033 190 ml, 50 bucăți / set

Pahare din carton alb

protocol
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Apă Aqua Carpatica

Cod Sortiment

AC031000 plată, 0.5 l, 12 bucăți / bax

AC031002 minerală carbogazoasă, 0.5 l, 12 bucăți / bax

Apă Bucovina

Cod Sortiment

FDBC012 plată, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDBC011 minerală carbogazoasă, 0.5 l,  12 bucăți / bax

FDBC020C plată, 2 litri, 6 bucăți / bax

FDBC014 minerală carbogazoasă, 1.5 l, 6 bucăți / bax

Apă Dorna

Cod Sortiment

FDCO04 plată, Izvorul Alb, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDC001 minerală carbogazoasă, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCC0020C minerală carbogazoasă, 2 l, 6 bucăți / bax

Apă Poiana Negri

Cod Sortiment

FDCC28C minerală carbogazoasă cumpatată, 2 l, 6 bucăți / bax

FDCC29C minerală carbogazoasă aprigă, 2 l, 6 bucăți / bax

Apă Borsec

Cod Sortiment

FDBO04 plată, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDBO003 minerală carbogazoasa, 0.5 l, 12 bucăți / bax

protocol
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Coca-Cola

Cod Sortiment

FDCC069 Zero, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCO811 1.25 l, 6 bucăți / bax

FDCC006 2 l, 6 bucăți / bax

Pepsi

Cod Sortiment

FDPS001 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDPS0005 1.25 l, 6 bucăți / bax

FDPS0009 2 l, 6 bucăți / bax

Fanta

Cod Sortiment

FDC011 portocale, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCO851 portocale, 1.25 l, 6 bucăți / bax

FDCC012 portocale, 2 l, 6 bucăți / bax

Sprite / Schweppes 

Cod Sortiment

FDC009 Sprite, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCO83 Bitter lemon, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCO84 Bitter lemon, 1.5 l,  6 bucăți / bax

Fuzetea

Cod Sortiment

FDCC045 lămâie, 0.5 l, 12 bucăți / bax

FDCC046 piersici, 0.5 l, 12 bucăți / bax

Cappy

Cod Sortiment

FDCO74 piersici, 0.33 l, 12 bucăți / bax

CC001001 portocale, 1 L,  6 bucăți / bax

protocol
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Baterii Varta Longlife Extra

Sunt soluția ideală pentru aplicații ce necesită energie de precizie, oferind un nivel 
ridicat de energie și fiabilitate. Unitate de vânzare: 2 bucăți/blister.

Baterii Varta Longlife Power

Baterii uzuale ce asigură un nivel ridicat de energie și fiabilitate.
Unitate de vânzare: 24 bucăți/set.

Cod Tip Caracteristici

VR120004 LR6  AA, alcaline, 9 V

VR120003 LR3  AAA, alcaline, 1.5 V

Cod Tip Caracteristici

VR100300 LR14 alcaline, 9 V

VR200400 LR20 alcaline, 1.5 V

Încărcător acumulatori Pocket

Este soluția perfectă atunci când ai nevoie de portabilitate și putere. Vine echipat cu cu 
4 acumulatori, doi de tip AA de 2100 mAh și 2 tip AAA de 800 mAh, preîncărcați.

Cod

VR310001

GARANŢIE

3

baterii şi acumulatori

Acumulatori

Acumulatori Ready to use, beneficiază de o tehnologie nouă, calitate superioară, 
păstrează capacitatea de încărcare cu peste 100% față de acumulatorii obișnuiți. 
Rezistă la temperaturi negative și își păstrează tensiunea și amperajul.
Unitate de vânzare: 4 bucăți/set.

Cod Tip Caracteristici

VR211001 HR6 AA, 2100 mAh

VR221002 HR03 AAA, 800 mAh

Baterii Max Power

Sunt soluția ideală pentru aplicații ce necesită energie de precizie, oferind un nivel 
ridicat de energie și fiabilitate. Unitate de vânzare: 4 bucăți/blister.

Cod Tip Caracteristici

VR110001 LR6  AA, alcaline, 1.5 V

VR110002 LR03  AAA, alcaline, 1.5 V
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Baterii High Energy 9 V

Fac parte din cea mai puternică gamă realizată de Varta, realizată special pentru 
aparatele ce au un consum crescut de energie. Unitate de vânzare: 1 bucată / blister.

Baterie Varta CR2032

Utile pentru dispozitive de mici dimensiuni, baterii Varta 3 V.
Unitate de vânzare: 1 bucată / blister.

Cod Caracteristici

VR120005  9 V

Cod Caracteristici

VR100503  3 V

Baterii High Energy 

Fac parte din cea mai puternică gamă realizată de Varta, realizată special pentru
aparatele ce au un consum crescut de energie. Unitate de vânzare: 4 bucăți / blister.

Cod Tip Caracteristici

VR120001 LR6  AA, alcaline, 1.5 V

VR120002 LR03  AAA, alcaline, 1.5 V

Baterii Basic

Duracell vă oferă baterii fiabile și puternice. Alimentați-vă dispozitivele electronice cu 
baterii care rezistă de până la 10 ori mai mult decât bateriile obișnuite! Sunt ideale 
pentru camere foto, camere video, calculatoare, jocuri portabile și jucării.
Unitate de vânzare: 4 bucăți / blister.

Baterii Basic

Duracell are o viață mult mai lungă decât a bateriilor zinc-carbon obișnuite.
Unitate de vânzare: 4 bucăți / blister.

Baterii Duracell Optimum R6

Bateriile alcaline Duracell Optimum de 1.5 volți AA și AAA folosesc o formula unică care 
ajută la îmbunătățirea performanței dispozitivelor dumneavoastră. Durează mai mult 
pe unele dispozitive, cum ar fi controlerele pentru jocuri, telecomenzi sau șurubelniță 
cu baterie asigurând mai multă putere pentru a va construi mobila într-un timp 
record. Unitate de vânzare: 4 bucăți / set.

Cod Tip Caracteristici

PG000602 LR6  AA, alcaline, 1.5 V

PG000603 LR03  AAA, alcaline, 1.5 V

Cod Tip Caracteristici

PG000610 LR6  AA, alcaline, 1.5 V

Cod Tip Caracteristici

PG619774 LR6  AA, alcaline, 1.5 V

PG619775 LR03  AAA, alcaline, 1.5 V
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autoadezive,
plastic moale

ideale pentru cabluri 
de max 5 mm

accesorii electrice

Prelungitor cu întrerupător

Prelungitor schuko, culoare alb, destinat conectării aparatelor individuale din 
domeniul multimedia și nu numai. Prevăzut cu întrerupător.

Prelungitor Smart

Prize schuko, protecţie la scurtcircuit. Polipropilenă rezistentă la topire până la 
temperaturi de 8500. Protecţie pentru copii. Indicatori optici de funcţionare / avarie.

Cod Caracteristici

FMK5305 3 m lungime, 5 prize

FMK5505 5 m lungime, 5 prize

FMK3300 3 m lungime, 3 prize

FMK3500 5 m lungime, 3 prize

Cod Caracteristici

FMK65012 1.5 m lungime, 6 prize

Bandă prindere cabluri Durable Cavoline 30

Set cable management util pentru ordonarea cablurilor pe biroul de lucru, 
îmbunătățind singuranța la locul de muncă. Bandă textilă prevăzută cu arici pentru o 
prindere bună a cablurilor.

Cod Dimensiuni Culoare

DB503301 bandă arici, 100 x 3 cm ■ negru

reutilizabilă

poate fi tăiată la
dimensiunea dorită

Cod Culoare

DB504110 ■ gri

DB504137 ■ negru

Clipsuri Cavolinepentru cabluri

Set de cable management util în ordonarea cablurilor pe biroul de lucru, 
îmbunătățind singuranța la locul de muncă. Clemele autoadezive sunt pentru 1, 2, 3 și 
4 portcabluri. Ideal pentru cabluri telefonice și USB cu diametru de 5 mm.
Pachetul cuprinde 2 cleme pentru 1, 2 si 3 cabluri, 1 clemă pentru 4 cabluri.
Unitate de vânzare: 7 bucăți / set.
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Cod Diametru Cantitate

WI3060 60 mm 1 kg / pungă

WI3070 70 mm 1 kg / pungă

WI3080 80 mm 1 kg / pungă

WI3099 100 mm 1 kg / pungă

WI408 70 mm 100 g / pungă

Cod Dimensiuni

AL130260 diametru 60 mm

AL130280 diametru 80 mm

AL132100 diametru 100 mm

AL132120 diametru 120 mm

Elastice

Unitate de vânzare: 100 g/pungă.

Elastice

Elastice

Lățime: 2 mm. Unitate de vânzare: 100 g / pungă.

CodW Dimensiuni

AL13360 diametru 80 mm, lăţime 5 mm

AL13364 diametru 200 mm, lăţime 10 mm

Cod Dimensiuni

AL012864 diametru 80 mm

AL012865 diametru 100 mm

AL012866 diametru 120 mm

Elastice

Lățime: 2 mm. Unitate de vânzare: 1 kg / pungă.

Cod Diametru Cantitate

BV003040 40 mm 1 kg / pungă

BV003060 60 mm 1 kg / pungă

BV003070 70 mm 1 kg / pungă

BV003099 100 mm 1 kg / pungă

Elastice Memoris-Precious

Pungi din polietilenă Ziplock

Pungi din polietilenă cu sistem de închidere de siguranţă pentru împachetarea 
obiectelor mici. Unitate de vânzare: 100 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

IG2001 40 x 60 mm

IG2002 60 x 80 mm

IG2000 70 x 100 mm

IG2003 100 x 150 mm

IG2004 200 x 250 mm

IG2022 180 x 250 mm
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Cutii pentru transport

și depozitare Prime FastFold®

• cutii cu asamblare rapidă

• mânere rezistente puternice pentru deplasări și ridicări confortabile

• ușor să se descompună și să se păstreze plat până se pregătește pentru reutilizare

Cutii pentru transport

și depozitare SmoothMove Standard

• mânere întărite, rezistă ruperii

• manevrare mult mai confortabilă

ambalare

Cutii pentru transport

și depozitare Fastfold®

Procesul de mutare nu a fost niciodată mai simplu datorită cutiilor de 

depozitare SmoothMove™ Fastfold®

• cutie pentru utilizare intensă realizată din strat dublu de carton rezistent 

și ondulat

• nu necesită utilizarea benzii adezive - Mânerele de blocare asigură 

închiderea capacului și reprezintă mânere reîntărite pentru manevrare

• iconițe preprintate și zonă de etichetare pentru identificarea facilă a 

conținutului

• cutia rezistă plierii și depozitării până la o utilizare ulterioară

• utilizare: Cutie mică - articole mici și grele; Cutie mare - articole cu 

greutare redusă și voluminoase

SmoothMove™

Pentru transportul materialelor sensibile...

• Strat dublu de carton ondulat

• Nu necesită utilizarea benzilor adezive, capacele se blochează în siguranță

• Asamblare rapidă și facilă pentru economisirea unui timp valoros

• Ușor de pliat și depozitat pentru reutilizare

• Realizată din 100% materiale reciclate ... 100% reciclabilă

Asamblare
rapidă Reciclabil

FSC®

SMOOTHMOVE

SMOOTHMOVE

SMOOTHMOVE

SMOOTHMOVE

AVEȚI NEVOIE DE BANKERS BOX®

cutii
stivuite

Asamblare
rapidă

Utilizare
intensă

Reciclabil

cutii
stivuite

Asamblare
rapidă

Utilizare
intensă

Reciclabil

Utilizare
medie

Manuala

Reciclabil

Cod Descriere Tip de carton Dimensiuni produs Capacitate Culoare

FW205201 cutie mică pentru transport (S) Micro/B-Flute 31.00 x 32.70 x 42.90 cm 37.5 l kraft

FW205301 cutie mare pentru transport (L) Micro/B-Flute 41.20 x 48.00 x 47.00 cm 85  l kraft

Cod Descriere Tip de carton Dimensiuni produs Capacitate Culoare

FW206101 cutie pentru transport Prime Micro/B-Flute 46.30 x 48.00 x 63.20 cm 127 l kraft

Cod Descriere Tip de carton Dimensiuni produs Capacitate Culoare

FW207301 cutie pentru transport SmoothMove Micro/B-Flute 36.00 x 35.50 x 55.50 cm 67 l kraft
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Cutii din plastic pentru transport

• din polipropilenă rezistentă, integral reciclabilă
• baza și colțurile ranforsate o fac rezistentă și superpozabilă pentru a economisi spațiu
• protejează conținutul de praf și mucegai datorită clipsurilor de închidere a capacului
• depozitează dosare suspendate si documente A4, bibliorafturi și cutii de arhivare
• toate cutiile ProStore™ din plastic sunt 100% fără BPA, certificate adecvate pentru 
contactul cu alimentele și integral reciclabile (inclusiv ambalajele)
• utile pentru a organiza biroul, casa, garajul, magazinul etc.

ambalare

Recipiente multifuncționale din Plastic Prostore
Fabricate din polipropilenă robustă, reciclabilă, aceste containere sunt stivuibile și robuste datorită bazei și colțurilor lor întărite. Mânerele au rol de cleme de închidere pentru capac. 

Conținut protejat de umiditate și praf. 100% fără BPA, certificat potrivit pentru contactul cu alimentele. Ambalaje reciclabile. Diverse formate disponibile.

astic Prostore
aceste containere sunt stivuibile și robuste datorită bazei și colțurilor lor întărite. M

ă BPA certificat potrivit pentru contactul cu alimentele Ambalaje reciclabile Dive

Containere robuste și durabile

Suprapozabile și eficiente în orice spațiu

Fiabil și stivuitor
Fabricat din polipropilenă 

robustă, cu bază și părți 

laterale întărite.

Reciclabil și durabil
Pentru respectarea 

obiectivelor de protecție 

a mediului.

Confortabil și sigur
Pentru toate nevoile dvs. 

de depozitare, produse 

fără utilizarea BPA.

Protejează 
conținutul de apă 

și praf

Din polipropilenă 
fără BPA

(Bisfenol A), 
certificat pentru 

contactul cu 
alimentele

Modular și stivuibil, 
mâner de închidere 

integrat în profilul 
cutiei

Laturi, bază și colțuri 
dublu întărite pentru 
rezistență maximă

100 % reciclabil

18,5 Litri 26 Litri 70 Litri

Cod Capacitate Dimensiuni (L x l x h)

FW730301 5.5 l 395 x 253 x 90 mm

FW730401 10 l 395 x 253 x 155 mm

FW730501 18.5 l 395 x 255 x 290 mm

FW730701 26 l 470 x 300 x 290 mm

FW730802 36 l 475 x 380 x 315 mm

FW730901 48 l 480 x 440 x 315 mm

FW731001 70 l 660 x 450 x 320 mm

Născut pentru conservare de-a lungul timpului

PROSTORE™

PROSTORE™
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Cutii cu mânere

Cutii speciale, pliate, ştanţate, cu decupaj, netipărite.
Carton în 5 straturi.
Recomandate pentru depozitare și arhivare.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cutie carton CO5

Cutii speciale, pliate, ştanţate, cu decupaj, netipărite. Carton în 5 straturi.
Recomandate pentru depozitare și arhivare.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni (L x l x h)

IAMB999 550 x 320 x 350 mm

Cod Dimensiuni (L x l x h)

EK000100 600 x 400 x 300 mm

EK000101 400 x 360 x 280 mm

Cutii pliate din carton

Realizate din carton ondulat cu următoarele proprietăţile: greutate redusă, rezistenţă 
mecanică mare, bună protecţie a mărfurilor împotriva acţiunilor mecanice, cartonul 
ondulat satisface cerinţele diverselor ramuri industriale.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi/set.

Cod Dimensiuni (L x l x h) Nr. straturi

AIT350 350 x 260 x 200 mm 3

AIT450 450 x 320 x 300 mm 3

AIT600 600 x 400 x 400 mm 3

AIT710 800 x 400 x 400 mm 5

Folie stretch

Soliditate şi alungire excelente. Reduce considerabil costurile energetice. 
Protejează împotriva loviturilor, a impactului direct, a pierderilor la transportare. 
Se poate utiliza pentru legare şi rigidizare paleţi. Lăţime: 500 mm.

Folie cu bule

Folie specială din polietilenă cu bule, pentru protecția obiectelor fragile.
Diametrul bulei de aer: 1 cm. Lăţime folie: 100 cm.

Cod Tip Culoare Greutate netă

ST16023A manuală ■ transparent 1.56 kg

ST16024A manuală ■ negru 1.7 kg

ST1625A manuală ■ transparent 1.7 kg

Cod Tip Culoare Dimensiuni (L x l)

ST1700 manuală transparent 1 x 125 m

ambalare

Sfoară

Sfoară iută: diametrul firului 1.5 mm, iută 100%, biodegradabilă, higroscopică.
Număr metric 2/3, lungime 600 m/kg, sarcină de rupere 13 kg / forţă.
Sfoară bumbac:  diametrul firului 2 mm, bumbac 100%, biodegradabilă.

Cod Material Greutate Unitate de vânzare

SF001 iută 200 g 1 bucată

SF0011 iută 500 g 1 bucată

SF004 bumbac 100 g 1 bucată

SF004001 bumbac 100 g 4 bucăți / set
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Cod Dimensiuni Culoare Unitate de vânzare

TS01966 19 mm x 66 m ■ transparent rolă

TS04866 48 mm x 66 m ■ transparent rolă

TS14866 48 mm x 66 m ■ maro rolă

TS042630 75 mm x 66 m ■ transparent rolă

SUPER

CALITATE

Bandă adezivă Strong

Bandă adezivă de bună calitate, pentru închiderea coletelor şi pachetelor de greutate 
medie şi mare. Din polipropilenă de calitate cu rezistenţă mare în timp.
Desfăşurare uniformă, fără zgomot. Adeziv fără diluanţi.

Cod Dimensiuni Culoare Unitate de vânzare

TS057167 50 mm x 66 m ■ transparentă rolă

TS057168 50 mm x 66 m ■ maro rolă

Dispenser bandă adezivă

Aparat pentru aplicarea benzii adezive de 50 mm. Uşurează munca de lipire a cutiilor 
de carton, eliminând irosirea benzii. Fiind uşor de utilizat, creşte productivitatea 
împachetării. Include o bandă 48 mm x 50 m.

Cod

SC550066

Bandă adezivă

Bandă adezivă pentru ambalare, recomandată pentru sigilarea coletelor sau
pachetelor. Nu conține solvenți, este rezistentă la UV și îmbătrânire. Tip adeziv: acrilic.

Bandă adezivă

Bandă adezivă pentru ambalare cu rezistenţă şi aderenţă ridicată, se derulează uşor,
oferind excelente rezultate în ambalare.

Cod Dimensiuni Culoare Unitate de vânzare

TS585700 50 mm x 66 m ■ transparent rolă

TS585710 50 mm x 66 m ■ maro rolă

aplicare fără zgomot

rolă inclusă

bandă din cauciuc 

natural pe bază de solvent
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Bandă de ambalare din hârtie

Are un suport de hârtie cu o folie de protecţie ce nu conţine silicon şi un sistem 
aderent ce nu conţine solvenţi. Poate fi utilizată cu o gamă largă de tipuri de carton de 
diverse calităţi. Rezistă şocurilor scurte, dat fiind faptul că gradul de alungire al hârtiei 
este foarte mare - dublu faţă de benzile de hârtie convenţionale. Banda prezintă 
durabilitate, deoarece produsul combină puterea aderentă mare cu rezistenţa bună la 
tensionare. Este o bandă ecologică de sigilare a cartonului, iar suportul este fabricat 
dintr-un material natural, din hârtie. Deoarece produsul nu conţine clor, ci numai 
derivate ale uleiurilor minerale, arderea materialului nu dăunează mediului.

Cod Dimensiuni

TS431300 50 mm x 50 m

Bandă adezivă

Bandă TESA pentru operaţiuni de bază, pentru închiderea coletelor şi pachetelor 
uşoare şi de greutate medie. Cu rezistenţă şi aderenţă ridicată. adeziv din cauciuc 
sintetic "hot melt"

Cod Dimensiuni Culoare Unitate de vânzare

TS02566 25 mm x 66 m ■ transparent rolă

TS004281 48 mm x 66 m ■ transparent rolă

TS004280 48 mm x 66 m ■ maro rolă

Bandă adezivă economică

Bandă standard pentru ambalare, cu adeziv acrilic sau solvent.
Poate fi utilizată la birou şi în industrie.

Bandă dublu adezivă

Bandă standard, dublu adezivă, utilizabilă la birou şi în industrie.

Cod Dimensiuni Culoare Unitate de vânzare

LW00105 25 mm x 66 m ■ transparent rolă

LW000101 48 mm x 66 m ■ transparent rolă

LW000102 48 mm x 66 m ■ maro rolă

LW000106 48 mm x 60 m ■ transparent rolă

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

LW950010 25 mm x 50 m rolă

LW950011 48 mm x 50 m rolă

CALITATE

PREŢ

bandă din cauciuc natural pe bază de solvent
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Cod Culoare Dimensiuni (l x L)

TS581370 ■ ■ alb / roşu 80 mm x 100 m

Bandă delimitare Tesapack

Poate că sunteți în cursul procesului de reparare a drumului dvs. și doriți să 
securizați șantierul sau doriți să preveniți accidentele, prin avertizarea zonelor tesa®. 
Semnalizare neadezivă este banda pentru avertizare perfectă pentru restricționarea 
zonelor riscante. Banda neadezivă roșu-alb poate fi utilizată pentru a atrage atenția 
sau pentru a avertiza asupra oricărui loc cu risc posibil. Este confecționată din folie de 
polipropilenă cu o lățime de 80 mm și rezistentă la UV cel puțin trei luni.
Prezintă dungi roșu-alb care captează atenția, imprimate pe ambele părți.

Bandă adezivă de marcare

Bandă de marcare din PVC, rezistentă şi cu o bună vizibilitate, indică zonele de 
risc. Dublură groasă şi rezistentă, din vinil. Bună aderenţă pe mai multe suprafeţe. 
Rezistentă la substanţele chimice şi diluanţii slabi. Utilizare: pentru marcarea 
obiectelor mobile şi statice și a obstacolelor sau zonelor periculoase. 
Dimensiuni (l x L): 50 mm x 33 m.

Cod Culoare

TS60762 ■ albastru

TS60765 ■ ■ negru/galben

TS60766 ■ ■ alb/roşu

TS607600 ■ galben

TS607605 ■ verde

TS607606 ■ roşu

Bandă adezivă 
antialunecare

Este soluția perfectă împotriva alunecării. Reprezintă protecția ideală împotriva 
accidentelor pe trepte, rampe, scări, punțile bărcilor și alte suprafețe alunecoase. Poate 
fi utilizată la interior și în aer liber. Bandă extrem de rezistentă şi durabilă, disponibilă 
și în culoare fluorescentă. Aderenţă foarte bună, se rupe manual, rezistentă la apă, UV 
şi substanţele de curăţat.

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

Cod Dimensiuni (l x L) Culoare

TS555870 25 mm x 5 m ■ negru

TS609501 50 mm x 15 m ■ negru

TS042631 50 mm x 15 m ■ ■ negru / galben

Bandă electroizolatoare

Bandă adezivă fiabilă, protectoare, pentru izolarea, înfăşurarea şi legarea firelor şi 
cablurilor electrice. Protejează învelişurile cablurilor. Este ignifugă şi uşor de înfăşurat 
şi modelat în jurul suprafeţelor neregulate. Asigură protecţie electrică de până la 
6.000 V.  Atestată conform normei IEC 454-3-1.

Cod Dimensiuni (l x L) Culoare

TS53947 19 mm x 20 m ■ negru

TS5394701 19 mm x 20 m ■ alb

TS5394702 19 mm x 20 m ■ ■ galben / verde

TS5394703 19 mm x 20 m ■ albastru

Bandă delimitare

Confecţionată din polipropilenă.

Cod Dimensiuni (l x L) Culoare

MT100703 70 mm x 200 m ■ ■ alb / roşu

MT100704 70 mm x 200 m ■ ■ negru / galben

soluții pentru siguranță

protecţie electrică 

de până la 6.000 V
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Cod Culoare Dimensiuni (l x L)

TS416955 ■ negru 50 mm x 33 m

TS416958 ■ galben 50 mm x 33 m

TS416959 ■ roşu 50 mm x 33 m

Bandă adezivă de marcare

Banda din PVC moale Tesaflex® 4169 este ideală pentru aplicații permanente de 
marcare a podelei. Unele dintre multitudinea de aplicații includ, marcarea zonelor 
de lucru din fabrici, marcarea liniilor de ghidaj pentru utilaje, cum ar fi roboții de 
transport și marcarea spațiilor din parcări. Banda de vinil are o grosime totală de 
203 μm formată dintr-un suport SPVC robust în combinație cu un adeziv din cauciuc 
natural. Banda Tesaflex® 4169 este ușor de utilizat cu un dispenser de bandă și poate 
face față curbelor, fără cute, datorită flexibilității suportului, chiar și la temperaturi 
scăzute. Aderența masei acrilice este excelentă în combinație cu suprafețe polare și 
nepolare, precum și cu substraturi inegale și dure.

Bandă dublu adezivă de montaj

Bandă de montaj dublu adezivă, cu rezistență sporită, pentru fixarea obiectelor și 
produselor în interior și în exterior, în mod durabil, sigur și rapid.
Susținere ultraputernică până la 10 kg pe 10 cm de bandă. Pentru obiecte plate cu 
grosimi până la 10 mm.

Cod Dimensiuni (l x L)

TS557920 19 mm x 5 m

benzi pentru fixare

Bandă dublu adezivă

Este utilizată la lipirea de metal, hârtie şi plastic. Are rezistenţă crescută la temperaturi 
ridicate. Ideală pentru fixarea covoarelor pe diverse suprafeţe, pentru artizanat sau 
decorare. Se rupe cu mâna.

*suport PP, aplicaţii industriale

Cod Dimensiuni (l x L)

TS56170 50 mm x 5 m

TS56171 50 mm x 10 m

TS6462150* 50 mm x 50 m

TS56174 25 mm x 50 m

SUPER

CALITATE

Bandă dublu adezivă buretată

Bandă de montaj dublu adezivă, cu aderență sporită, pentru fixarea în siguranță și 
rapidă a oglinzilor și altor obiecte plate în încăperi umede. Rezistentă la umiditate, 
susține oglinzi cu dimensiuni maxime de 70 x 70 cm și până la 4 mm grosime.
Potrivită pentru zonele umede, cum ar fi băile.

Cod Dimensiuni (l x L)

TS557320 1.5 m x 19 mm

aderență excelentă

 flexibilitate 

ridicată pentru 

aplicație curbată

fără solvenţi
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Bandă autoadezivă “arici” On & Off

Modul versatil de a organiza şi fixa obiecte uşoare din material textil. 
Utilizare: pentru îmbrăcăminte, textile de uz casnic şi decoraţiuni. Desprindeţi şi 
reataşaţi obiectele dorite. Fermitate şi rezistenţă pentru obiectele uşoare.

SUPER

CALITATE

Cod Dimensiuni (l x L) 

TS55224 20 mm x 100 cm

SUPER

CALITATE

Bandă dublu adezivă 
de montaj

Bandă dublu adezivă pentru fixarea sigură şi rapidă a obiectelor plate şi uşoare pe 
majoritatea suprafeţelor netede. Ideală pentru uz interior. Uşor de aplicat.

Cod Dimensiuni (l x L) 

TS085650 19 mm x 1.5 m

Bandă dublu adezivă 
buretată pentru interior

Bandă de montare de mare rezistenţă, dublu adezivă, pentru o gamă largă de utilizări 
casnice, mai ales pentru fixarea obiectelor mici în amenajările interioare. Rezistenţă 
foarte mare, până la 5 kg / 10 cm de bandă. Poate fi folosită pe plăci de faianţă, 
tencuială, lemn şi plastic.

Cod Dimensiuni (l x L)

TS557400 1.5 m x 19 mm

rezistentă la 10.000 

de deschideri și închideri

Bandă dublu adezivă transparentă Scotch-Fix™ 

Bandă dublu adezivă transparentă, perfectă pentru montarea sticlei, a gresiei și a 
lucrărilor de artă. Poate susține până la 7 kg, 1 kg / 20 cm. Este rezistentă la UV și la 
temperaturi între 0°C și 40°C. Ideală pentru: sticlă, gresie, vopsea acrilică și metal
100% adeziv cu tehnologie avansată 3M™.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M874085 19 mm x 1.5 m rolă
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SUPER

CALITATE

Bandă adezivă pentru mascare

Bandă adezivă de mascare din hârtie fin creponată, cu adeziv din cauciuc natural. 
Pentru aplicaţii universale, vopsit, zugrăveli, sigilare, fixare şi ambalare produse 
uşoare. Poate fi aplicată pe diverse suprafeţe: lemn, metal, plastic.
Rezistă până la 60° C. Se îndepărtează fără urme.

Cod Dimensiuni (l x L)

TS43236 19 mm x 50 m

TS43239 30 mm x 50 m

TS43233 50 mm x 50 m

Cod Dimensiuni (l x L) 

TS562230 50 mm x 10 m

Bandă adezivă din aluminiu

Bandă tesa® aluminiu rezistentă, durabilă pentru repararea oricăror suprafețe metalice 
precum caroserii sau electrocasnice.
• potrivită pentru protejare, acoperire și reparare
• poate fi utilizată și pentru reparații la acoperiș și jgheaburi
• rezistentă la temperaturi între -40 °C și +140 °C
• rezistentă la apă, ulei și unsoare
• rezistentă la îmbătrânire
• aderență foarte bună

SUPER

CALITATE

Bandă adezivă Pro Duct Tape

Banda adeziva de uz general ce ajută la orice lucrare: usor de aplicat si cu o aderenta 
de lunga durata, aceasta banda adeziva pentru reparatii se potriveste la majoritatea 
suprafetelor. Este foarte flexibila si mai rezistenta ca niciodata. Poate fi utilizata pentru 
diverse aplicatii, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, sigilarea si ambalarea.

Cod Dimensiuni (l x L) Culoare

TS746131 50 mm x 50 m ■ argintiu

Bandă adezivă pentru mascare

Bandă de hârtie uşor creponată, cu un adeziv din cauciuc natural. Este potrivită 
aplicaţiilor de uz general: mascare, sigilare, fixare, împachetări uşoare etc.

Cod Dimensiuni (l x L)

NP434900 19 mm x 50 m

NP434901 25 mm x 50 m

NP434904 50 mm x 50 m

benzi pentru mentenanță

fără solvenţi

rezistenţă sporită la umiditate



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
E

04soluții pentru mentenanță

Cod Cantitate

TS60042 200 ml

Spray pentru îndepărtarea adezivului

Este proiectat pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv de pe componentele din 
plastic, sticlă și suprafețele metalice.
• îndepărtează sigur reziduurile provenite de la majoritatea benzilor adezive,
adezivilor și etichetelor
• se evaporă fără a lăsa reziduuri
• pulverizatorul ajunge chiar și în cele mai dificile și ascunse locuri
• fără silicon

Cod Cantitate Tip

TS570400 4.5 g instant

TS570410 4.5 g gel

Adeziv gel / instant

Rezistent şi transparent – lipiciul puternic are o acţiune instantanee, fiind perfect 
pentru reparaţii. Poate fi utilizat pe aproape toate tipurile de materiale. Ideal pentru 
reparații rapide ale suprafețelor netede mici, realizează lipire rapidă şi rezistentă. Oferă 
rezultate excelente pe termen lung, mulţumită înaltei rezistenţe la frig şi căldură.

Cod Cantitate

TS600210 500 ml

Cod Cantitate

TS600401 500 ml

Spray adeziv permanent

Adezivul Spray Permanent tesa® este un adeziv versatil pentru lipirea permanentă a 
materialelor precum hârtia, cartonul, pâsla, folia, pielea și materiale plastice. 
• pentru lipirea curată, economică, sigură și rapidă a suprafețelor mari
• potrivit pentru materiale de greutate mică și medie cu suprafețe ușor neregulate
• dispersie fină și uniformă a adezivului
• fără silicon, uscare rapidă
• rezistență la umezeală și temperaturi între -20 °C și +60 °C

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

Cod Cantitate

DB586700 200 ml

Spray pentru îndepărtarea adezivului

Destinat curățării și  îndepărtării ușoare a etichetelor de hârtie.
După un timp scurt de reacție, eticheta se poate îndepărta cu ușurință. 
Conține alcool.

Cod

ED008180

Marker pentru îndepărtarea adezivului 8180

Marker pentru îndepărtarea simplă și precisă a majorității etichetelor de hârtie și a 
rezidurilor de adeziv de pe ecusoane, parbrize, tălpile pantofilor, sticlă sau porțelan 
etc. Markerul poate fi utilizat și pe o suprafață verticală, fără să curgă. Mod de 
utilizare: scutură markerul cu capacul închis, apoi plasează vârful pe o suprafață de 
test, pompează cu grija în sus și în jos înainte ca uleiul să pătrundă în vârf. Aplică 
uleiul, asigurându-te că ai înmuiat eticheta pe deplin. Lasă să se usuce pentru câteva 
minute, apoi îndepartează simplu eticheta și orice reziduu de adeziv.

Spray degresant industrial

Industry Cleaner 60040 este soluția ideală, rapidă și simplă pentru curățarea unei 
game largi de suprafețe, inclusiv suprafețe din sticlă și metal, mașini, piese din 
plastic. Curățătorul industrial este capabil să îndepărteze pete, cum ar fi ceara, uleiul, 
grăsimea, resturile de cauciuc și reziduurile de silicon. Produsul este ușor de aplicat pe 
suprafețe mari, colțuri și chiar zone greu accesibile. Lasă un miros plăcut, are la bază 
limonen natural și nu conține silicon și solvenți clorurați.
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Etichete autoadezive pentru marcatoare

Albe sau fluorescente, etichetele sunt prezentate în role.

Cod Culoare Dimensiuni Etichete / rolă

DO261202 ■ alb 26 x 12 mm 1.500

DO261213 ■ roşu 26 x 12 mm 1.500

DO261215 ■ verde 26 x 12 mm 1.500

DO261216 ■ galben 26 x 12 mm 1.500

DO221202 ■ alb 22 x 12 mm 1.000

DO221213 ■ roşu 22 x 12 mm 1.000

DO221215 ■ verde 22 x 12 mm 1.000

DO221216 ■ galben 22 x 12 mm 1.000

DO261602 ■ alb 26 x 16 mm 1.000

DO261613 ■ roşu 26 x 16 mm 1.000

DO261615 ■ verde 26 x 16 mm 1.000

DO261616 ■ galben 26 x 16 mm 1.000

Uşor de utilizat, aceste etichete autoadezive pot fi imprimate şi 
aplicate simplu, cu orice tip de marcator. Aspectul fluorescent al 

etichetelor atrage atenţia şi evidenţiază.

marcare

Marcator

Marcator cu imprimare manuală ce poate printa pe etichete autoadezive caractere 
numerice pe una sau două linii. Ideal pentru etichetare prețuri sau coduri de bare.

Cod Nr. caractere Nr. linii Dimensiuni etichete

AL102365 9 2 26 x 16 mm

AL101948 8 1 21 x 12 mm

Etichete pentru marcator

Culoare: alb.
Unitate de vânzare: 1.000 bucăţi / rolă.

Cod Dimensiuni etichete

AL100910 21 x 12 mm

AL100917 26 x 16 mm

Consumabile pentru Label Manager

Gamă largă de consumabile, pentru nevoi de printare diverse. 

Cod Tip bandă Dimensiuni Culoare

SL3006 D1 9 mm x 7 m ■ ■ negru / alb

SL3011 D1 12 mm x 7 m ■ ■ negru / alb

SL5129 D1 19 mm x 7 m ■ ■ negru / alb

Gamă variată de culori disponibilă la comandă!

marcatorul 
funcţionează doar 
cu etichete Apli!
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169 separatoare
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178 dosare suspendabile

179 clasificatoare metalice

180 dosare din carton

182 dosare din plastic

184 serviete și mape

192 clipboarduri

195 clasoare pentru cărți de vizită

196 accesorii prezentare

ORGANIZARE 
ȘI ARHIVARE



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

Organizarea și arhivarea 
documentelor

FILE ŞI DOSARE

Cu diferite formate şi grosimi, filele de protecţie reprezintă 
cel mai uzual şi mai economic mod de a proteja 
documentele. Majoritatea filelor de protecţie sunt prevăzute 
cu perforaţii laterale pentru a fi rapid introduse într-un 
dosar, biblioraft sau caiet mecanic.
Dosarele sunt disponibile în formate diferite în funcţie de 
destinaţie şi utlizare, dar şi de tipul actelor îndosariate. Cele 
mai uzuale sunt dosarele din carton precum şi dosarele din 
plastic cu clapă transparentă şi perforaţii laterale.

SEPARATOARE ŞI INDECŞI

Separatoarele vor fi de mare ajutor atunci când 
ai nevoie de o organizare şi evidenţiere precisă a 
unui document. Va fi ușor de localizat atunci când 
iţi este necesar. 

Prin folosirea indecşilor, îţi va fi ușor să marchezi
paragrafe sau pagini relevante din conţinutul unui 
document.

CUTII DE ARHIVARE

Reprezintă ultimul pas în arhivarea documentelor 
şi sunt folosite pentru stocarea de lungă durată a 
documentelor. Cutiile de arhivare de mici dimensiuni 
pot fi introduse în containere de arhivare, acestea 
permiţând stivuirea, pentru o folosire cât mai facilă 
a spaţiului din arhivă. Toate cutiile şi containerele 
sunt prevăzute cu spaţiile speciale sau etichete pentru 
notarea conţinutului.

BIBLIORAFTURI

Biblioraftul este folosit pentru arhivarea de scurtă 
durată a actelor şi documentelor. Permite atât arhivarea 
documentelor perforate cât şi a documentelor introduse în 
file sau dosare. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni 
şi culori, fiind dotate cu un mecanism interior care permite 
introducerea sau scoaterea documentelor. De asemenea, pe 
cotor sunt prevăzute cu etichete, pentru o evidenţă facilă a 
conţinutului. 

vezi paginile 172-183

vezi paginile 156-161

vezi paginile 169-171

vezi paginile 162-167
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Branduri de renume

Calitate germană, de peste 100 de ani. Brandul Falken 
face parte din grupul Exacompta. Falken este cunoscut de 
jumatate de secol în Europa și mai ales în Germania ca 
lider pe piața produselor de organizare și arhivare. Pe lângă 
sortimentul generos de produse din carton și plastic, Falken 
este cunoscut mai ales ca producător de bibliorafturi de 
înaltă calitate, deținând una dintre cele mai mari fabrici de 
bibliorafturi din lume. 

Exacompta este despre tradiția care garantează 
calitatea, cu produse preponderent „Made in Europe” 
și game aproape exclusiv „Made in Paris”. Cu o istorie 

de aproape 100 de ani, Exacompta deține 11 locații de producție 
înalt specializate (9 locații în Franța, 1 în Anglia, 1 în Austria) 
și o platformă de transport automatizat cu sediul în regiunea 
Parisului, fiind în prezent un jucător european important în 
domeniul rechizitelor de birou și papetăriei.

Rădăcinile Esselte datează încă din 1913 și 
de peste 100 de ani Esselte este inovator 
în organizare. Pasiunea pentru arhivare şi 
organizare se află în centrul preocupărilor 
Esselte. De mai bine de 100 de ani, compania 
a dezvoltat produse funcţionale, moderne şi 
de calitate înaltă, pentru organizarea optimă a 
biroului tău. 

Fondată în 1920 de Karl Hunke și Wilhelm Jochheim, 
compania Durable se remarcă prin dezvoltarea produselor 
de organizare arhivare și a sistemelor de prezentare 
care oferă utilizatorilor soluții inovatoare prin folosirea 
produselor performante și de un înalt nivel calitativ. 
Cu un portofoliu vast de premii, ce au debutat cu cel 
pentru patentul Duraclip, compania Durable s-a adaptat 
permanent la nevoile contemporane ale utilizatorilor.

Companie recunoscută la nivel mondial ca unul dintre 
cei mai importanți producători de etichete autoadezive 
și articole de papetărie. Încă de la fondarea sa, în 
1932, APLI a urmărit materializarea viziunii unui mediu 
de birou ideal, bazat pe inovare, un serviciu excelent 
și produse europene de înaltă calitate. APLI dedică 
întreaga sa activitate zilnică pentru a satisface din ce în 
ce mai eficient și exigent nevoile consumatorului final.



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

156

bibliorafturi

Biblioraft Leitz 180° Recycle

Biblioraft Leitz din material reciclat de calitate superioară cu mecanism 1800 patentat, 
cotor de 80 sau 50 mm, fiind potrivit pentru documente A4.
Este certificat FSC și Blue Angel.
• fabricat din carton 100% reciclat, cu impact neutru asupra mediului
• biblioraftul poate fi demontat complet în carton, plastic și metal, iar materialele 
componente pot fi reciclate 100%
• mecanism unic și patentat cu deschidere 1800, pentru deschidere cu 50% mai mare și 
cu 20% mai rapidă decât în mod obișnuit
• biblioraft stilat și robust cu copertă din hârtie de culoare neagră
• inele rado și orificiu de prindere pe cotor din plastic reciclat de culoare gri, pentru o 
manevrare facilă
• mecanism cu 5 ani garanție

Biblioraft Esselte No.1 Power Recycled

Biblioraft format A4, prietenos cu mediul, mecanism No.1 încorporat, din carton 100% 
reciclat, certificat cu FSC și Blue Angel.
• mecanism robust No.1 patentat cu certificări GS și LGA
• biblioraft din carton în culori vii și moderne
• echipat cu orificiu metalic de prindere, inele rado și margini protejate cu șină 
metalică, pentru o manevrare facilă și sigură.
• format A4 (80 gsm)
• 3 ani garanție pentru mecanism

Cod Lăţime Capacitate Unitate de vânzare

SL190095 50 mm 350 coli bucată

SL180095 80 mm 600 coli bucată

Cod Lăţime (mm) Culoare

SL007565 75 ■ albastru

SL007566 75 ■ galben

SL007567 75 ■ verde

SL007568 75 ■ rosu

SL007569 75 ■ negru

SL007570 75 alb

SL007572 50 ■ albastru

SL007573 50 ■ galben

SL007574 50 ■ verde

SL007575 50 ■ rosu

SL007576 50 ■ negru

SL007577 50 alb
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Biblioraft Standard 

Produs de o calitate deosebită, plastifiat cu folie din polipropilenă 
(PP) exterior şi interior. Buzunar transparent pentru etichete, margini 
metalice pentru protejarea colţurilor. Paletă foarte largă de culori. 
Capacitate de până la 500 de coli (75 mm), respectiv 350 coli (50 mm).

Cod Lăţime Unitate de vânzare

SL12x
50 mm bucată

50 mm cutie (10 bucăţi)

SL11x
75 mm bucată

75 mm cutie (10 bucăţi)

x-culoare: 01-■ alb, 02-■ galben, 03-■ roşu, 04-■ portocaliu, 
05-■ albastru, 06-■ verde, 07-■ negru, 08-■ gri, 09-■ vişiniu, 
10-■ violet, 11-■ turcoaz, 16-■ albastru deschis, 17-■ piersică, 
18-■ albastru VIVIDA, 19-■ roşu VIVIDA, 20-■ verde VIVIDA, 
21-■ galben VIVIDA

SUPER

CALITATE

PERFECT 
STABIL

GARAN�IE
3ANI

TESTAT!
Garantat pentru 

10000 de utilizări 
fără eroare.

textură VIVIDA
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Biblioraft Chromocolor

Biblioraft de o calitate superioară, plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) interior 
şi exterior, lavabil. Plastifierea oferă durabilitate foarte mare produsului. Colţurile 
inferioare protejate cu metal asigură o utilizare îndelungată, iar finisajul acestora 
nu permite zgârierea rafturilor. Prevăzut cu mecanism metalic nichelat, de 
înaltă fiabilitate, inel de prindere pe cotor şi buzunar din plastic pentru etichete 
interschimbabile.
Capacitate de până la 600 de coli (80 mm), respectiv 350 coli (50 mm). 

x-culoare: 01-■ negru, 02-  alb, 03-■ verde, 04-■ roşu, 05-■ albastru, 06-■ galben, 
07-■ albastru deschis, 08-■ portocaliu, 09-■ verde deschis, 10-■ gri, 11-■ fucsia,
12-■ mentă, 13-■ mov

Cod Lăţime Unitate de vânzare

FA0265x
50 mm bucată

50 mm cutie (10 bucăţi)

FA0268x
80 mm bucată

80 mm cutie (10 bucăţi)

CALITATE GERMANĂ - GARANŢIE 10 ANI

şină metalicămecanism rezistent 10 ani garanţie 
pentru mecanism

îndosariere până la 
600 coli

GARANŢIE

10

SUPER

CALITATE

capacitate sporită

80 mm

nuanțe atrăgătoare 

Biblioraft A3

Biblioraft cu margine metalică, confecționat din carton rigid, cu mecanism metalic 
nichelat pentru prinderea documentelor. Culoare: negru.

Biblioraft Eterneco A4

Biblioraftul este fabricat din carton reciclat cu hârtie acoperită cu ulei vegetal, care 
asigură o protecție excelentă împotriva apei. Prin urmare, este garantat a fi puternic, 
durabil, dar și ușor de reciclat prin îndepărtarea părților mecanice.
Acesta este echipat cu un mecanism Prem’Touch, foarte robust, dar și ergonomic 
datorită butonului sau, garantat pentru 10 ani. Culoare: natur.

Cod Lăţime

FA000100 75 mm

Cod Lăţime

FA053847 75 mm

SUPER

CALITATE

Brandul Falken face parte din grupul elvețian Biella care are o istorie de peste 100 
de ani. Falken este cunoscut de jumatate de secol în Europa și mai ales în Germania 
ca lider pe piața produselor de organizare și arhivare. Pe lângă sortimentul generos 
de produse din carton și plastic, Falken este cunoscut mai ales ca producător 
de bibliorafturi de înaltă calitate, deținând una dintre cele mai mari fabrici de 
bibliorafturi din lume.
Calitatea germană a produselor, experiența în conceperea și producția de articole 
pentru birou destinate clasificării și atenția sporită pentru mediu, fac din produsele 
Falken articole indispensabile oricărui birou.

povestea unei mărci



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E

05bibliorafturi

Biblioraft cu 2 mecanisme

Biblioraft destinat clasării formularelor bancare, extraselor, etc. Fabricat din carton 
rigid. Prevăzut cu 2 mecanisme metalice nichelate, de înaltă calitate şi inel de 
prindere. Dimensiuni: 318 x 285 mm. Culoare: negru marmorat.

Biblioraft Falken marmorat

Confecționat din carton rigid reciclat, mecanism metalic nichelat, colțuri inferioare 
protejate cu metal. Cotorul este acoperit cu polipropilenă în diverse culori și dispune 
de inel de prindere. Capacitate de până la 600 de coli. Culoare: negru marmorat. 
Format: A4.

Cod Lăţime (mm)

FA000101 70

Cod Lăţime (mm) Culoare

FA028801 80 ■ negru

FA028802 80 ■ roșu

Biblioraft plastifiat color

Biblioraft foarte rezistent, cu o finisare deosebită, plastifiat exterior
cu folie din polipropilenă (PP), lavabil. Colţurile inferioare protejate la exterior cu 
metal permit o utilizare îndelungată. Prevăzut cu mecanism metalic nichelat, de înaltă 
fiabilitate, inel de prindere şi buzunar din plastic pe cotor pentru etichete inter-
schimbabile. Capacitate de până la 600 de coli (80 mm), respectiv 350 coli (50 mm). 

Biblioraft Pastel

Bibliorafturile Falken Pastel sunt adevarate atracții datorită laminării lucioase, în 
culori pastelate, la modă. Sunt potrivite pentru formatul A4. Acestea sunt prevăzute 
cu un mecanism metalic de calitate și orificiu de prindere metalic pe cotor pentru o 
manevrare ușoară. Partea interioară este realizată din hârtie neagră de înaltă calitate. 
Capacitate de până la 600 de coli (80 g / m²).

x-culoare: 01-■ negru, 03-■ roşu, 04-■ albastru, 05-■ verde, 06-■ galben,
10-■ gri, 11-■ roz, 12-■ bleu, 13-■ portocaliu, 14-■ verde deschis

Cod Lăţime Unitate de vânzare

FA0295x
50 mm bucată

50 mm cutie (25 bucăţi)

FA0298x
80 mm bucată

80 mm cutie (20 bucăţi)

şină metalicămecansim rezistent îndosariere până la 600 coli

GARANŢIE

10

Cod Lăţime Culoare

FA062620 80 mm ■ roz

FA062622 80 mm ■ violet

FA062624 80 mm ■ piersică

FA062626 80 mm ■ galben

FA062628 80 mm ■ verde mentă

FA062630 80 mm ■ bleu
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Biblioraft Economy

Biblioraft de calitate, plastifiat la exterior cu folie din polipropilenă (PP). 
Prevăzut cu buzunar pentru etichete, muchie metalică pentru protejarea colţurilor şi 
inel de prindere metalic pe cotor. Disponibil într-o gamă vastă de nuanţe, ceea ce 
conferă utilizatorilor posibilitatea de a-şi organiza documentele pe coduri de culori.
Capacitate de până la 500 de coli (75 mm), respectiv 350 coli (50 mm).

Cod Lăţime Unitate de vânzare

SL13x
50 mm bucată

50 mm cutie (25 bucăţi)

SL14x
75 mm bucată

75 mm cutie (20 bucăţi)

x-culoare: 01-■ galben, 02-■ portocaliu, 03-■ alb, 04-■ roşu, 05-■ albastru, 
06-■ verde, 07-■ negru, 08-■ gri, 09-■ vişiniu, 10-■ violet, 11-■ turcoaz

șină metalică buzunar pentru etichetă inel metalic de prindere

CALITATE

PREŢ

povestea unei mărci
Rădăcinile Esselte datează încă din 1913 și de peste 100 de ani Esselte este inovator în organizare. Pasiunea 
pentru arhivare şi organizare se află în centrul preocupărilor Esselte. De mai bine de 100 de ani compania a 
dezvoltat produse funcţionale, moderne şi de calitate înaltă, pentru organizarea optimă a biroului tău.
În viziunea Esselte, organizarea corectă ajută utilizatorii să lucreze mai eficient, iar produsele Esselte te ajută 
să-ți faci treaba mai bine, mai ușor și mai repede. Esselte – From To Do… To Done.

Etichete din carton pentru bibliorafturi

Pentru bibliorafturile Standard şi Economy. 
Culoare: alb. Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

SL1413 50 x 158 mm

SL1412 30 x 158 mm

Etichete autoadezive 
pentru bibliorafturi

Pentru biblioraftul marmorat Falken. Diverse culori. 
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni (mm)

FA066x 60 x 190 mm

FA067x 36 x 190 mm

x-culoare : 2-■ roşu, 3-■ galben

Etichete autoadezive pentru bibliorafturi

Pentru biblioraftul marmorat Falken. Culoare: alb.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

FA0661 60 x 190 mm

FA0671 36 x 190 mm
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Etichete din carton pentru bibliorafturi

Pentru biblioraftul RTC Extra şi Esențial. Culoare: alb.
Unitate de vânzare: 20 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni (mm)

FA0681 45 x 142

HS0176 25 x 142

CALITATE

PREŢ

bibliorafturi

Biblioraft Simplu

Confecţionat din carton rigid embosat, mecanism metalic nichelat, colţuri inferioare 
protejate cu metal, inel de prindere pe cotor. Culoare: negru marmorat.

Cod Lăţime Unitate de vânzare

LO00500
50 mm bucată

50 mm cutie (10 bucăţi)

LO00800
75 mm bucată

75 mm cutie (10 bucăţi)

Biblioraft Esenţial

Biblioraft din carton, plastifiat exterior, prevăzut cu mecanism metalic nichelat şi 
margine metalică pentru protejarea colţurilor. Dispune de buzunar din plastic pentru 
etichete interschimbabile şi inel de prindere metalic pe cotor.

x-culoare: 1-■ negru, 3-■ verde, 4-■ bleu, 5-■ albastru, 6-■ roşu, 8-■ galben

Biblioraft Extra

Biblioraft din carton, plastifiat interior şi exterior, prevăzut cu mecanism metalic 
nichelat şi margine metalică pentru protejarea colţurilor. Dispune de buzunar din 
plastic pentru etichete interschimbabile şi inel de prindere metalic pe cotor.

x-culoare: 1-■ negru, 3-■ verde, 4-■ albastru, 5-■ bleu, 7-■ roşu, 8-■ galben

Cod Lăţime

HS0165x 50 mm

HS0185x 75 mm

Cod Lăţime

HS0212x 50 mm

HS0211x 75 mm

CALITATE

PREŢ

CALITATE

PREŢ
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Esselte Speedbox - economisește timpul!
Cu Esselte Speedbox economisești timp și efort. Se asamblează 
ușor și intuitiv, nefiind nevoie de instrucțiuni. În numai 5 secunde 
cutia este gata asamblată. Este atât de simplu!

Cutii Speedbox pentru arhivarea documentelor

• asamblare automată, rapidă și fără efort, datorită sistemului inteligent de pliere a 
pereților

• capacul din carton dublu previne deschiderea cutiei și întărește orificiile de prindere
• pentru documente A4, foolscap și pentru dosare A4
• ideale pentru arhivarea pe etajere; cutia poate fi poziționată vertical sau orizontal
• fabricate din carton 100% reciclat
• produs 100% reciclabil, certificat FSC

NOU: Asamblare rapidă

Apasă

RECYCLABLE
RECYCLED

Cod Lăţime Unitate de vânzare

SL200303 80 mm 25 bucăţi / set

SL200304 100 mm 25 bucăţi / set

SL200305 150 mm 25 bucăţi / set

SL200306 80 mm, orizontală 25 bucăţi / set

Containere Speedbox pentru depozitare 
și transport

• asamblare automată, rapidă și fără efort, datorită sistemului 
inteligent de pliere a pereților

• bază și margini ranforsate pentru o rezistență maximă
• cu capac integrat
• ideale pentru transportul teancurilor mari de documente sau a 

altor obiecte și accesorii necesare pentru ședințe sau prezentări
• fabricate din carton 100% reciclat
• produs 100% reciclabil, certificat FSC

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

SL200300 medie, capacitate: 3 cutii x 100 mm sau 2 cutii x 

150 mm, dimensiuni: 367 x 325 x 263 mm

15 bucăţi / set

SL200301 mare, capacitate: 5 cutii x 80 mm sau 4 cutii x 

100 mm, dimensiuni: 433 x 364 x 263 mm

15 bucăţi / set

SL200302 pentru bibliorafturi, capacitate: 5 bibliorafturi x 

75 mm, dimensiuni: 392 x 334 x 301 mm

15 bucăţi / set

Apasă

Găseşti o gamă 
completă de bibliorafturi 
la paginile 156-161!

uşor de asamblat,  

în doar 5 secunde
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Cutie de arhivare Standard

O modalitate simplă şi eficientă pentru arhivare. Cutiile de diferite dimensiuni asigură 
arhivarea mai multor sute de documente, fără a fi necesară prinderea acestora. 
Perforaţie pe cotor pentru o extragere uşoară. 
Dimensiuni: 345 x 245 mm. Culoare: alb. Unitate de vânzare: 25 bucăţi/set.
Cutiile Boxy sunt prevăzute cu spaţii largi destinate inscripţionării arhivelor, pe 3 
laterale.

Container de arhivare pentru bibliorafturi

Container de arhivare cu deschidere frontală. Poate asigura depozitarea a 6 
bibliorafturi de 75 mm sau 9 bibliorafturi de 50 mm. Este dotat cu o ranforsare specială 
pentru a permite suprapunerea containerelor fără a împiedica accesul la bibliorafturi. 
Se pot suprapune până la 3 astfel de containere. Containerul este prevăzut cu mânere 
întărite pentru facilitarea transportării.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Container de arhivare
cu capac

Destinat depozitării cutiilor de arhivare. Se pot suprapune 4 astfel de containere. 
Containerul este prevăzut cu mânere întărite pentru facilitarea transportării. 
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Lăţime

SL2006B 80 mm

SL2007B 100 mm

SL2008B 150 mm

SL2009B 200 mm

Cod Dimensiuni

SL2025 525 x 338 x 306 mm

Cod Dimensiuni

SL2018B 550 x 255 x 365 mm

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

Alonje de mare capacitate

Alonjele de arhivare sunt utile pentru legarea documentelor ce urmează a fi 
transferate din bibliorafturi în cutii de arhivare. Culoare: incolor. Capacitate: 800 coli. 
Mânerul de transfer se foloseşte pentru mutarea documentelor din biblioraft pe alonja 
de arhivare, păstrând astfel aceeaşi ordine a colilor. Culoare: mov. Capacitate: 800 coli.

Alonje de mare capacitate

Din plastic rezistent. Se pot folosi la diferite dosare și cutii de arhivare sau pentru 
transferul documentelor din bibliorafturi ori caiete mecanice. Culoare: galben.Cod Produs Unitate de vânzare

SL080110 alonje de arhivare 50 bucăţi / cutie

SL080111 mâner de transfer bucată

Cod Produs Unitate de vânzare

TA571020 alonje de arhivare 10 bucăţi / set

SUPER

CALITATE

Cutie de arhivare Standard

Cutie de arhivare cu întăritură, fabricată din carton 
CO destinată clasării documentelor. Prevăzută cu 
o perforație pe cotor pentru o extragere ușoară. 
Culoare: alb.
Unitate de vânzare: 25 bucăţi / set

Cod Dimensiuni Tip

AB07116B 330 x 255 x 160 mm cutie

AB07117B 330 x 255 x 100 mm cutie

AB08117B 330 x 255 x 80 mm cutie

AB10 460 x 270 x 350 mm container



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

Container de arhivare Eco 
cu capac

Destinat depozitării cutiilor de arhivare Eco, capacitate 5 cutii de 80 mm sau 4 cutii de 
100 mm. Se pot suprapune 4 astfel de containere. Containerul este prevăzut cu mânere 
întărite pentru facilitarea transportării. Culoare: natur. 
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

SL080923B 439 x 345 x 242 mm

Cutie de arhivare Eco

Pentru o arhivare pe termen mediu şi lung, ecologică. Fabricate din carton 100% 
reciclat şi 100% reciclabil. Beneficiază de un design atractiv, realizat cu cerneală 
ecologică, obţinută pe bază de apă. Certificate cu etichetă FSC. 
Dimensiuni: 327 x 233 mm. Culoare: natur. Unitate de vânzare: 25 bucăţi / set.

Cod Lăţime (mm)

SL080921B 100

Container de arhivare Eco 
pentru bibliorafturi

Deschidere frontală, capacitate 5 bibliorafturi cu cotor de 75 mm. Culoare: natur.
Este dotat cu o ranforsare specială pentru a permite suprapunerea containerelor fără 
a împiedica accesul la bibliorafturi. Se pot suprapune până la 3 astfel de containere. 
Containerul este prevăzut cu mânere întărite pentru facilitarea transportării.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

SL080924B 427 x 305 x 343 mm

Container de arhivare Eco 
cu deschidere frontală

Destinat depozitării cutiilor de arhivare Eco, deschidere frontală, capacitate 5 cutii de 
80 mm sau 4 cutii de 100 mm. Se pot suprapune 3 astfel de containere. Este dotat cu 
o ranforsare specială pentru a permite suprapunerea containerelor fără a împiedica 
accesul la cutiile de arhivare. Culoare: natur. 
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Cod Dimensiuni

SL080925B 439 x 340 x 259 mm

Cutii și containere Esselte Eco - create pentru protecția mediului! 
Cutiile Esselte Eco reprezintă o soluție eficientă și economică pentru arhivarea documentelor pe termen mediu și lung, 
contribuind totodată la protejarea mediului înconjurător.
• ideale pentru documente A4 
• fabricate din carton 100% reciclat și 100% reciclabil
• în procesul de fabricație s-a folosit hârtie naturală, nealbită cu substanțe chimice
• beneficiază de un design atractiv, realizat cu cerneală ecologică, obținută pe bază de apă
• produse certificate FSC RECYCLABLE

RECYCLED

În procesul de fabricaţie s-a folosit hârtie naturală, 
nealbită cu substanţe chimice.

cutii de arhivare
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Cod Caracteristici Culoare

SL980017 medie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm ■ roz

SL980014 medie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm ■ albastru

SL080003 medie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm ■ galben

SL080268 medie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm ■ mov

SL080009 medie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm ■ verde

SL980013 mare (format A3+), 369 x 200 x 482 mm ■ roz

SL980010 mare (format A3+), 369 x 200 x 482 mm ■ albastru

SL981003 mare (format A3+), 369 x 200 x 482 mm ■ galben

SL999913 mare (format A3+), 369 x 200 x 482 mm ■ mov

SL981009 mare (format A3+), 369 x 200 x 482 mm ■ verde

Cod Caracteristici Culoare

SL980007 medie (281 x 100 x 370 mm) ■ roz

SL980003 medie (281 x 100 x 370 mm) ■ albastru

SL982003 medie (281 x 100 x 370 mm) ■ galben

SL980008 medie (281 x 100 x 370 mm) ■ mov

SL982004 medie (281 x 100 x 370 mm) ■ verde

Cutie Leitz Click & Store Organizer WOW

Pentru organizarea conținutului, folosește sistemul de compartimente 
flexibile interioare.

Cutii universale

cutii de arhivare

1 32

Prevăzută cu mânere 
metalice pentru a 
facilita transportul

Suport din metal de 
înaltă calitate pentru 

etichetă

Ușor și rapid datorită 
mecanismului pe 

bază de capsă
Margini

ranforsate

O soluție stilată și practică pentru depozitare, cu un design contemporan care 
arată bine atât acasă cât și la birou. Confecționate din carton robust, cu o 
suprafață laminată care îi conferă protecție pentru o perioadă mai lungă de timp.

Cutiile Leitz Click&Store sunt ușor și rapid de asamblat, la fel de rapid și ușor 
atunci când sunt dezasamblate. Datorită construcției patentate, acestea nu 
se pot deschide accidental, fiind foarte stabile și atunci când sunt folosite. 
Spre deosebire de alte cutii, Click&Store se poate asambla și dezasambla în 
nenumărate rânduri. 

LEITZ CLICK & STORE WOW



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

Cutie de arhivare bibliorafturi

• rezistentă pentru depozitare de dimensiuni mari, 

ideală pentru păstrarea bibliorafturilor

• extra resistență dată de stratul dublu de carton 

de la bază și de la îmbinările panourilor

• asamblare automată facilă și rapidă prin 

sistemul FastFold

• creată pentru depozitarea dosarelor cu inele A4 

și foolscap, bibliorafturilor, cutiilor pentru transfer 

documente System și hârtia pentru copiator

Reciclabil

cutii
stivuite

Asamblare
rapidă

Utilizare
medie

Container de arhivare cu deschidere frontală

• perete dublu la capete și în spate pentru extra rezistență

• container ce poate fi stivuit cu sistem de blocare pentru o soluție solidă de arhivare

• potrivit pentru bibliorafturi A4, dosare cu inele sau 6 cutii de transfer pentru dosare 

System, 80 mm
Utilizare
medie

cutii
stivuite

Reciclabil

Cod Dimensiuni exterior Tip de carton Culoare

FW030901 29.40 x 38.70 x 44.50 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru

Cod Dimensiuni exterior Tip de carton Culoare

FW029901 33.50 x 55.70 x 38.90 cm B-Flute ■ ■ alb/albastru

Alonjă arhivare

• permite mutarea facilă și rapidă a documentelor din bibliorafturi

• 2 alonje din plastic

• păstrează documentele împreună pentru o depozitare ulterioară

• susține aproximativ 500 de coli cu 80g/mp

• unitate de vânzare: 100 bucăți/bax

Cod Dimensiuni produs Culoare

FW000895 10.70 x 9.20 x 0.90 cm ■ alb

FW089602 10.70 x 9.20 x 0.90 cm ■ roșu

cutii de arhivare

Cutie de arhivare cu capac fix

• cutie mare cu capac fix, se pot aranja 2 cutii una peste alta 

• strat triplu de carton pe laterale si dublu la bază 

• potrivit pentru cutii de depozitare A4 si A4+ si pentru dosare cu inele 

• produsă din carton certificat cu FSC®, 100% reciclabil

• unitate de vânzare: 10 bucăți/bax

Reciclabil

cutii
stivuite

Utilizare 
bazic

Manuala

Cod Dimensiuni exterior Tip de carton Culoare

FW460502 28.00 x 35.60 x 55.40 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru
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Asamblare
rapidă

Reciclabil

Cutie pentru arhivare și depozitare A4

• cutie pentru arhivare documente cu asamblare rapidă

• cu agățătoare de blocare a capacului

• compatibilă cu unitățile de depozitare și cutiile pentru depozitare system

• disponibilă în format A4 și Foolscap și în dimensiuni/culori asortate

• setul A4 asortat conține 3 x albastru, verde, roșu și galben

Cutie standard pentru arhivare
bibliorafturi

• cutie rezistentă pentru depozitare cu zone de etichetare pentru identificare facilă

• strat dublu de carton pentru rezistență maximă

• se pot aranja 3 cutii una peste alta

• potrivit pentru formate A4 sau legal, dosare cu inele sau pentru cutii de depozitare basic

• produsă din carton certificat cu FSC®, 100% reciclabil

• unitate de vânzare: 10 bucăți/bax

cutii
stivuite

Manuala

Utilizare
medie

Reciclabil

Cutie arhivare și depozitare documente,
cu mâner ergonomic

• cutii proiect Trilex, material plastic cu trei straturi care asigură o mare durabilitate,

luminozitate, rezistență, putere și eleganță

• mâner practic ergonomic pentru transport și ridicare

• închidere cu 2 nasturi din metal de închidere și de securitate suplimentară cu elastic

• plăcuță etichete pe partea din spate pentru introducerea etichetei de personalizare 

• ambalate într-un singur plic

• testat până la o greutate de 18 kg

Cod Tip Dimensiuni exterior Tip de carton Culoare

FW460801 Cutie Standard 29 x 32.1 x 39.1 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru

FW461001 Cutie Basic înaltă 33 x 34 x 42.6 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru

Cod Dimensiuni produs Tip de carton Culoare

FW126401 26.5 x 8.5 x 32.7 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru

FW026501 26.5 x 11.1 x 32.7 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru

FW027701 26.5 x 15.8 x 32.7 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru

FW028501 26.5 x 20.6 x 32.7 cm B-Flute ■ ■ alb / albastru

Cod Dimensiuni produs Culoare

FW040270 35.5 x 25.5 x 12 cm ■ albastru

FW031001 35.5 x 25.5 x 12 cm ■ gri

FW040271 35.5 x 25.5 x 12 cm ■ roșu

FW040272 35.5 x 25.5 x 16 cm ■ albastru

FW131101 35.5 x 25.5 x 16 cm ■ gri

FW040273 35.5 x 25.5 x 16 cm ■ roșu

FW040274 35.5 x 25.5 x 20 cm ■ albastru

FW031201 35.5 x 25.5 x 20 cm ■ gri

FW040275 35.5 x 25.5 x 20 cm ■ roșu

cutii de arhivare

Cutie pentru arhivare și depozitare A4+

• ideal pentru depozitarea documentelor si dosarelor A4 sau A4+

• zone de etichetare pentru identificare facilă pe ambele părti 

• produsă din carton certificat cu FSC®, 100% reciclabil

Reciclabil

Manuala
Cod Dimensiuni produs Tip de carton Culoare

FW460102 34 x 25,5 x 8 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru

FW460202 34 x 25,5 x 10 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru

FW460302 34 x 25,5 x 15 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru

FW460402 34 x 25,5 x 20 cm Micro-Flute ■ ■ alb / albastru
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Alonje cu sistem de îndosariere

Fabricate din material plastic foarte rezistent, cu perforaţii standard la 60 mm şi 80 
mm pentru îndosarierea în bibliorafturi sau caiete mecanice.
Dimensiuni: 40 x 150 mm.

Cod Culoare Unitate de vânzare

VF2005020 ■ roşu 25 bucăţi / set

VF2005050 ■ albastru 25 bucăţi / set

VF2005080 ■ negru 25 bucăţi / set

VF2005090 ■ alb 25 bucăţi / set

FA041 diverse culori 250 bucăţi / set

Caiet mecanic Panorama

Caiet mecanic confecţionat din polipropilenă de cea mai bună calitate, atât în interior, 
cât şi în exterior. În buzunarul transparent de pe copertă se pot insera printuri A4.
Buzunarul pentru etichete de pe cotor facilitează identificarea cu uşurinţă a 
produsului. Format: A4, cu 4 inele.
Culoare: alb.

Caiet mecanic color

Set 5 caiete mecanice din PP color translucent semi-rigid, grosime 0.7 mm cu 
mecanism 2 inele, diametru 30 mm, cotor 40 mm. Format: A4 Maxi Chromaline.
Datorită dimensiunii sale maxime A4, pot fi utilizate pentru toate tipurile de 
documente.
Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod Diametru inele Tip inele 

SL030201 16 mm formă rotundă

SL030202 25 mm formă D

SL030203 30 mm formă D

SL030204 40 mm formă D

SL030206 60 mm formă D

Cod Diametru inele Tip inele Culoare

FA054355 30 mm formă rotundă ■ roşu

FA054360 30 mm formă rotundă ■ alb

FA054362 30 mm formă rotundă ■ albastru

FA054363 30 mm formă rotundă ■ verde

SUPER

CALITATE

Caiet mecanic

Caiet mecanic plastifiat exterior cu folie din polipropilenă. Prevăzut cu inel de prindere 
pe cotor. Format: A4.

x-culoare: 0-■ negru, 4-■ albastru

Cod Nr. inele Diametru inele

HS2583x 4 25 mm

personalizează 
etichete pentru 
caietele mecanice  
Panorama

inserează eticheta printată în 
buzunarul transparent de pe cotor

inserează eticheta printată în 
buzunarul transparent de pe copertă

ideal pentru întâlniri de afaceri 
sau pentru utilizarea frecventă

caiete mecanice
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Separatoare Mylar cu index laminat

Fabricate din carton, recomandate organizării documentelor în bibliorafturi şi caiete 
mecanice. Separatoarele Mylar au indexul laminat, lucru ce le conferă o bună 
durabilitate în timp. Prevăzute cu 11 perforaţii plastifiate pentru arhivare. 
Format: A4.

Index Leitz Recycle MAXI

Fabricate din PP, recomandate organizării documentelor în bibliorafturi şi caiete 
mecanice. Separatoarele Mylar au indexul laminat, lucru ce le conferă o bună 
durabilitate în timp. Prevăzute cu 11 perforaţii plastifiate pentru arhivare. 
Format: A4.

Cod Tip index

SL4021 1-10

SL4022 1-12

SL4023 1-31

SL4024 A-Z

SL4025 IAN-DEC

Cod Tip index

SL080000 1-10

SL090000 1-12

SL110000 1-20

SL180000 1-31

SL190000 A-Z

Separatoare color

Confecţionate din carton colorat în masă. Utile pentru organizarea şi arhivarea 
documentelor în bibliorafturi. Gramaj carton: 160 g/mp. 
Dimensiuni: 105 x 240 mm. Unitate de vânzare: 100 bucăţi / set.

Cod Culoare

FA05121 ■ albastru

FA05221 ■ roşu

FA05321 ■ galben

FA05421 ■ verde

FA05521 ■ chamoix

Separatoare din plastic

Separatoare cu index numerotat, realizate din polipropilenă flexibilă. Prevăzute cu
11 perforaţii pentru îndosarierea standard. Format: A4. Culoare: gri.

Cod Tip index

DY00036 1-10

DY00037 1-12

DY00038 1-20

DY00039 1-31

DY00040 A-Z

CALITATE

PREŢ

separatoare

Separatoare din carton

Confecționate din carton reciclat 230 g/mp, cu 4 perforații (se pot folosi în format 
portrait sau landscape). Unitate de vânzare: 100 bucăți/set.

Separatoare din carton

Separatoare cu index numerotat, realizate din carton color de 230 g.
Format: A4. Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

Cod Tip index Culoare

FA05422 1-10 ■ roşu

FA0364 1-10 ■ verde

FA001688 1-10 ■ chamoix

Cod

DN100539
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Index Post-it® Clasic

Ideal pentru marcarea şi evidenţierea informaţiilor, se îndepărtează cu uşurinţă, fiind 
repoziţionabil. Informaţiile pot fi notate direct pe index.
Dimensiuni: 25.4 x 43.2 mm. Unitate de vânzare: 50 indecşi / set.

Index Post-it®  Mini

Formatul mic este soluţia ideală pentru codificare! Indexul Post-it® Mini este 
repoziţionabil, permite organizarea informaţiei, se îndepărtează fără a distruge 
suprafeţele, se poate scrie pe el. Dimensiuni: 11.9 x 43.2 mm.
Unitate de vânzare: 4 culori / set, 35 file / culoare.

Cod

3M6807

Cod Tip Culoare

3M6801 index clasic, 1 set ■ galben

3M6802 index clasic, 1 set ■ roşu

3M6803 index clasic, 1 set ■ verde

3M6804 index clasic, 1 set ■ albastru

Ideali pentru semnalizare în rapoarte, analize, manuale de 
instructaj sau diverse prezentări, indecşii multicolori ajută la o 

mai bună localizare a informaţiilor în documente cu un număr 
mare de pagini.

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

indecşi

Index autoadeziv zig-zag 4 culori

Indexul zig-zag vă ajută în organizarea mai eficientă a muncii. Cele 4 culori diferite 
oferă un efect de evidenţiere ideal pentru marcarea informațiilor.
Dimensiuni: 12 x 45 mm.

Index autoadeziv InFO 4 culori

Index autoadeziv InFO din hârtie reciclată, certificat Blue Angel.
Dimensiuni: 20 x 50 mm.

Index autoadeziv InFO 3 culori

Index repoziționabil InFO pe riglă transparentă din plastic 175 x 50 mm, cu perforare 
universală. Certificare Blue Angel.
Dimensiuni: 50 x 38 mm.

Cod Descriere

AL012482 culori fluorescente, 40 file / culoare (verde, galben, portocaliu, roz)

AL012483 culori mate, 35 file / culoare (roşu, galben, verde, albastru)

Cod Descriere

IN567088 culori mate, 40 file / culoare (roşu, galben, verde, albastru)

Cod Descriere

IN874109 culori mate, 10 file / culoare (roşu, galben, verde)

CALITATE

PREŢ
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Index autoadeziv

Ideal pentru evidenţierea, clasificarea şi organizarea documentelor. 

Cod Descriere

AL011912 plastic, 12 x 45 mm, 5 culori x 25 file (albastru, verde, galben 

orange şi roz)

AL011286 hârtie, 20 x 50 mm, 4 culori x 40 file (roz, orange, verde şi 

galben)

CALITATE

PREŢ

KS00010KS00011

Index autoadeziv

Index color din plastic, repoziţionabil. Se pot face însemnări pe el.
Dimensiuni: 12 x 45 mm, 25 file / culoare.

Cod Descriere

KS00010 5 culori, 25 file / culoare

KS00011 8 culori, 25 file / culoare, riglă din plastic, de 12 cm

Index autoadeziv

Index color, se îndepărtează cu uşurinţă, permiţând repoziţionarea.

Cod Caracteristici

AY000807 plastic, dimensiuni 12 x 44 mm, 5 culori / set, 25 file / culoare

AY000808 hârtie, dimensiuni 20 x 50 mm, 4 culori / set, 40 file / culoare

AY000808

AY000807

Index autoadeziv zig-zag

Indexul adeziv zig-zag vă ajută să vă organizaţi biroul mult mai eficient. 
Minidispenser cu înveliş protector semitransparent şi capăt colorat. 
Dimensiuni: 24 x 45 mm. Unitate de vânzare: 50 indecşi/set.

Cod Culoare

AL012610 ■ galben

AL012611 ■ albastru

AL012612 ■ verde

AL012613 ■ roşu

Cod Caracteristici

BV031110 hârtie, 20 x 50 mm, 4 culori / set, 40 file / culoare

BV031111 hârtie, 19 x 76 mm, 4 culori / set, 100 file / culoare

BV031211 plastic, săgeată, 12 x 45 mm, 5 culori / set, 25 file / culoare

BV031212 plastic, dreptunghi, 12 x 45 mm, 5 culori / set, 25 file / culoare

CALITATE

PREŢ

Index autoadeziv plastic

Index autoadeziv din plastic. Util în marcarea textelor importante.

Index autoadeziv plastic

Index color, se îndepartează cu ușurință, permițând repoziționarea.

Cod Caracteristici Dimensiuni (mm)

DY000251 5 culori / set, 25 file / culoare 45 x 12

DY000252 8 culori / set, 20 file / culoare 51 x 76

DY000251
DY000252 BV031110 BV031111

BV031211 BV031212



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05

Mapă de protecție Leitz Recycle

Mapă de protecție cu textură tip coajă de portocală, din polipropilenă 80% reciclată, 
0.14 mm grosime și 130 microni. Mapă ecologică, pentru uz zilnic.
• acces facil la documente, datorită deschiderii laterale
• capacitate 40 coli A4 (80 gsm)
• format A4
• ambalare: 100 bucăți / set

Cod Unitate de vânzare

SL011003 100 bucăţi / cutie

file din plastic

File CombiFile Jumbo cu clapă

Hibrid de mapă şi folie de protecţie cu burduf de 20 mm. Sistemul unic de pliere al 
perforaţiilor permite o flexibilitate mai mare în organizarea documentelor. Etichetă 
pentru o sistematizare eficientă. Format: A4, grosime 200 microni, capacitate: 150 coli. 
Culoare: transparent.

File CombiFile Jumbo cu clapă Recycled

Folie de protecție Leitz din material de calitate superioară, reciclat, potrivit pentru 
documente A4. Ideală pentru protecția, organizarea și arhivarea documentelor format 
A4 sau mai mici. Confecționată din plastic non-toxic 100% reciclat (PP), putând fi 
folosită de mai multe ori. Are 11 perforații pentru arhivare în biblioraft și caiet mecanic
Suprafață embosată mată, de max. 75 de microni.

Sistem de închidere cu clapă 
pentru siguranţa documentelor.

Cod Unitate de vânzare

SL20511 3 bucăţi / set

Sunt extrem de utile în cazul în care ai nevoie de 
transportul organizat al documentelor.

Cod Grosime Unitate de vânzare

SL210003 55 μm 100 bucăţi / cutie

SL911003 75 μm 100 bucăţi / cutie

pentru 150 coli

Folie de protecție Esselte Recycled

Este 100% reciclată și reciclabilă, inclusiv ambalajul. Folie de protecție PP embosată 
Format A4 maxi. Capacitate extinsă de până la 80 coli.

Cod Format Grosime Unitate de vânzare

SL007502 A4 Maxi 70 μm 50 bucăţi / set

SL627493 A4 70 μm 100 bucăţi / set

SL627495 A5 70 μm 100 bucăţi / set

SL627496 A4 100 μm 100 bucăţi / set
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File de protecţie Jumbo

Fabricate din material rezistent, suprafaţă orange peel. Deschidere în partea 
superioară. Format: A4, burduf de 20 mm. Capacitate: 200 coli. 
Grosime: 170 microni.

File protecție Exactive, landscape A4

Set 20 folii protecție deschidere în partea superioară, A4 landscape, PP cristal,
0.055 mm. Perforații pe partea scurtă, cu deschidere în partea de sus.
Suprafață netedă cu transparență ridicată.

File de protecţie cu arici Jumbo

Folie de protecție Leitz WOW color, cu arici, PP, diverse culori.
Format A4. Capacitate: 40 coli/folie.

Mapă de protecție Cristal

Mapă format A4, cu 2 deschideri lateral și 
sus. Utilizate la depozitarea și organizarea 
documentelor. 

Cod Unitate de vânzare

SL000153 10 bucăţi / set

Cod Capacitate

SL090099 40 coli

Cod Format Unitate de vânzare

FA005834 portrait 20 bucăţi / set

FA057334 landscape 20 bucăţi / set

Cod Unitate de vânzare

SL000168 25 bucăţi / set

file din plastic

fără documente deformate
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DISPENSER FILE 

DE PROTECȚIE
FILELE NU SE ÎMPRĂŞTIE PE BIROU - sistem de 
ambalare asemănător cutiilor de şerveţele ce 
permite eliberarea filelor una câte una

NU OCUPĂ SPAŢIU - poate fi aşezat 
oriunde: pe birou, într-un sertar, 
deasupra imprimantei

PRACTIC - poate fi poziţionat atât 
vertical cât şi orizontal

File de protecţie 
în dispenser

Fabricate din polipropilenă tip cristal. Sistem de ambalare din carton ce facilitează 
folosirea filelor eficient, evitând împrăştierea acestora pe birou. Format: A4 portrait, 
cu deschidere în partea superioară. 11 perforaţii pentru îndosariere standard.

Cod Tip Grosime Unitate de vânzare

SL2042 orange peel 46 μm 50 file / cutie

SL2049 cristal 55 μm 40 file / cutie

Soluția practică pentru folii de protecție
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File de protecție Orange peel

Realizate din polipropilenă tip orange peel. Format A4, prevăzute cu 11 perforații 
pentru îndosariere standard, deschidere în partea superioară.

Cod Grosime Unitate de vânzare

FA200111 45 μm 100 bucăţi / set

FA200112 60 μm 100 bucăţi / set

File de protecţie Cristal

File de protecţie realizate din polipropilenă tip cristal, utilizate pentru protejarea şi 
sistematizarea documentelor, fără a fi necesară perforarea acestora. Format: A4 
portrait, cu deschidere în partea superioară, 11 perforaţii pentru îndosariere 
standard.

Cod Grosime Unitate de vânzare Brand

FA200101 50 μm 100 bucăţi / cutie Falken

FA200102 60 μm 100 bucăţi / cutie Falken

FA200103 90 μm 100 bucăţi / cutie Exacompta

FA200104 90 μm 10 bucăţi / set Exacompta

File de protecţie Economy

File de protecţie tip orange peel utilizate pentru protejarea şi sistematizarea 
documentelor, fără a fi necesară perforarea acestora. Format: A4 portrait, cu 
deschidere în partea superioară, 11 perforații, permite arhivarea documentelor în 
biblioraft sau caiet mecanic.

Cod Grosime Unitate de vânzare

SL080910 35 μm 100 bucăţi / set

SL000163 43 μm 25 bucăţi / set

File de protecţie Cristal

File de protecţie rezistente pentru uz zilnic realizate din polipropilenă tip cristal, 
utilizate pentru protejarea și sistematizarea documentelor, fără a fi necesară 
perforarea acestora. Format: A4 portrait, cu deschidere în partea superioară, margine 
cu 11 perforatii pentru indosariere standard ce permite arhivarea documentelor în 
biblioraft sau caiet mecanic.

Cod Grosime Unitate de vânzare

SL080933 40 μm 100 bucăţi / set

SL000155 55 μm 10 bucăţi / set

File de protecţie Cristal

File de protecţie realizate din polipropilenă tip cristal, utilizate pentru protejarea şi 
sistematizarea documentelor, fără a fi necesară perforarea acestora. Format: A4 
portrait, cu deschidere în partea superioară, 11 perforaţii pentru îndosariere 
standard. Ambalare: cutie.

Cod Grosime Unitate de vânzare

SL080932 55 μm 100 bucăţi / cutie

SL080930 75 μm 100 bucăţi / cutie

SL080931 105 μm 100 bucăţi / cutie
cutia se transformă în dispenser
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Cod Grosime Unitate de vânzare

DY000300 105 μm 25 bucăţi / set

File de protecţie cu margine color

Filele de protecţie cu margini colorate asigură o căutare şi organizare mai bună a 
documentelor. Suprafaţă de tip cristal, deschidere pe latura superioară. Un set conţine 
5 bucăţi din fiecare culoare (roşu, verde, galben, albastru, alb).

CALITATE

PREŢ

Cod Grosime Unitate de vânzare

FA100210 120 μm 10 bucăţi / set

File de protecţie pentru cărţi de vizită

File de protecţie realizate din polipropilenă, utilizate pentru protejarea şi 
sistematizarea cărţilor de vizită. Prevăzute cu deschidere în partea laterală şi 11 
perforaţii standard pentru îndosariere. Format: A4. Capacitate: 20 cărţi de vizită, 
faţă-verso. 

File de protecţie cu dimensiuni speciale

File tip orange peel, cu deschidere în partea superioară. Protejarea documentelor cu 
formate atipice nu mai este o problemă. 

Cod Descriere Unitate de vânzare

RP0030 A5 portrait 100 bucăţi / set

RP00401 A3 portrait 25 bucăţi / set

RP00501 A3 landscape 25 bucăţi / set

File de protecţie Standard

File fabricate din polipropilenă tip orange peel, cu perforaţii standard pentru 
îndosariere. Format: A4 portrait, cu deschidere în partea superioară.

File de protecție Noki

File fabricate din polipropilenă tip orange peel, cu perforații standard pentru 
îndosariere. Format: A4, portrait, cu deschidere în partea superioară.

Cod Grosime Unitate de vânzare

RP0020 45 μm 25 bucăţi / set

RP00200 45 μm 100 bucăţi / set

RP00201 38 μm 100 bucăţi / set

Cod Grosime Format Unitate de vânzare

DY00080 45 μm A4 25 bucăţi / set

CALITATE

PREŢ

plasti

File de protecţie Cristal

File fabricate din polipropilenă tip cristal, cu perforaţii standard pentru îndosariere. 
Format: A4 portrait, cu deschidere în partea superioară.

Cod Grosime Unitate de vânzare

RP00222 50 μm 100 bucăţi / set

RP00221 75 μm 100 bucăţi / set
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File cu deschidere specială

File realizate din polipropilenă tip orange peel, cu 11 perforaţii standard pentru 
îndosariere. Prevăzute cu deschidere în partea superioară şi partea stângă. 
Facilitează accesul la documente fără a mai fi extrase din biblioraft.

Cod Format Unitate de vânzare

RP00230 A4 portrait 100 bucăţi / set

Mape transparente

Fabricate din polipropilenă tip 
orange peel. Format: A4 portrait, cu 
deschidere în partea de sus şi lateral 
dreapta.

Cod Unitate de vânzare

RP0011 100 bucăţi / set

File de protecție

File de protecție tip orange peel, cu clapă laterală. Grosime: 100 de microni.
Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

File de protecție cristal cu margine colorată

File de protecție cristal, 90 microni, margine albastră, cu deschidere în partea 
superioară. Format: A4, portrait.
Unitate de vânzare: 100 bucăți/set.

Cod Grosime Format Unitate de vânzare

DN100594 100 μm A4 10 bucăţi / set

DN100595 100 μm B4 10 bucăţi / set

Cod Grosime Format Unitate de vânzare

RP00400 90 μm A4 100 bucăţi / set

File pentru CD-uri

Deschidere în partea laterală şi perforaţii 
standard pentru îndosariere. Prevăzute cu o 
clapă laterală pentru a evita pierderea CD-
urilor. Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Buzunar autoadeziv pentru CD/DVD

Set buzunare autoadezive pentru CD/DVD-uri cu 
clapă, fabricate din polipropilenă tratată anti-
static. Atașabil pe aproape orice fel de suprafață 
plană pentru o afișare optimă a CD-urilor sau 
DVD-urilor. Permit stocarea în siguranță a
3 CD / DVD. Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.
Dimensiuni: 127 x 127 mm. 

Buzunar autoadeziv pentru CD/DVD 
cu clapă

Protejează CD-urile/DVD-urile de praf, murdărie și 
abraziuni. Flap-ul poate susține utilizare repetată. 
Adezivul de lungă durată poate fi atașat pe orice 
suprafață. Ideal pentru depozitare și expediere 
prin poștă. Buzunar antistatic pentru CD/DVD din 
polipropilenă. Unitate de vânzare: 10 bucăți / set.

Cod Capacitate

VF4366000 1 CD

Cod Capacitate

TA010236 3 CD

Cod Capacitate

TA683210 1 CD

File protecție PP cristal, A4

Set 5 mape protecție tip plic, perforate, închidere fermoar, A4, PP 0.15 mm.
Aceste mape sunt foarte practice pentru depozitarea documentelor și a altor obiecte. 
Fermoarul portocaliu asigură o închidere perfectă.

Cod Unitate de vânzare

FA057334 5 bucăţi / set
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Dosar cu şină şi separatoare

Confecţionat din carton reciclat kraft, 230 g/m2, ideal pentru separarea documentelor 
din dosarele suspendabile. Documentele se pot sistematiza în fiecare din cele 3 
compartimente prevăzute cu şină de prindere. Dosarul este prevăzut şi cu un buzunar 
destinat păstrării actelor cu o durată de arhivare mai mică sau anexelor documentelor 
arhivate prin sistem de îndosariere. Format: A4.

Cod Unitate de vânzare

FA09600 cutie (20 bucăţi)

Dosar cu şină

Realizate din carton reciclat kraft sau colorat în masă, de 230 g/m2. Baghetă metalică, 
etichetă cu dimensiunea de 6 cm, care se translatează uşor de-a lungul dosarului, şină 
de prindere. Format: A4.

Cod Culoare Unitate de vânzare

FA0972 ■ roşu 25 bucăţi / cutie

FA0973 ■ albastru 25 bucăţi / cutie

FA0975 ■ galben 25 bucăţi / cutie

FA0976 ■ verde 25 bucăţi / cutie

FA097 ■ kraft 25 bucăţi / cutie

Dosar plic

Realizate din carton reciclat kraft sau colorat în masă, de 230 g/m2. Baghetă metalică, 
etichetă cu dimensiunea de 6 cm, care se translatează uşor de-a lungul dosarului. 
Format: A4.

Cod Culoare Unitate de vânzare

FA0962 ■ roşu 25 bucăţi / cutie

FA0963 ■ albastru 25 bucăţi / cutie

FA0964 ■ verde 25 bucăţi / cutie

FA0965 ■ galben 25 bucăţi / cutie

FA096 ■ kraft 25 bucăţi / cutie

Dosar color

Confecţionat din carton reciclat colorat în masă, de 230 g/m2. Baghetă metalică şi 
etichetă cu dimensiunea de 6 cm, care se translatează uşor de-a lungul dosarului. 
Format: A4.

Cod Culoare Unitate de vânzare

FA0952 ■ roşu 25 bucăţi / cutie

FA0953 ■ albastru 25 bucăţi / cutie

FA0954 ■ verde 25 bucăţi / cutie

FA0955 ■ galben 25 bucăţi / cutie

FA0956 ■ kraft 25 bucăţi / cutie

Dosarul suspendabil cu separatoare este util de folosit atunci 
când ai nevoie de o arhivare mai complexă. Arhivarea se face 

în compartimente individuale.

dosare suspendabile



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E

05clasificatoare metalice

Suport plastic pentru etichete

Folosit la dosarele suspendabile, ca suport pentru eticheta de carton.

Cod Unitate de vânzare

FA0981 50 bucăţi / set

Etichete din carton

Folosite în suportul de plastic pentru dosare suspendabile. 
Dimensiuni: 60 x 20 mm. Culoare: alb.

Cod Unitate de vânzare

FA099 100 bucăţi / set

Clasificator metalic dublu

Fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de încărcare sertar: 100 
dosare. Sistem de amortizare a zgomotului. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea 
rezistentă la coroziune. Rezistenţă crescută la uzură. Culoare: gri.

Clasificator metalic

Fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de încărcare pe sertar: 45-50 
dosare suspendabile. Sistem de amortizare a zgomotului. Vopsit în câmp electrostatic, 
cu vopsea rezistentă la coroziune. Culoare: gri.

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr sertare

CH306 463 x 620 x 1022 mm 3

CH305 463 x 620 x 1328 mm 4

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr sertare

CH110010 840 x 620 x 1020 mm 3

CH110011 840 x 620 x 1330 mm 4

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

*nu permite deschiderea simultană a două sau mai multor sertare

*nu permite deschiderea simultană a două sau mai multor sertare

sistem anti-tilt*

sistem anti-tilt*

capacitate: 100 dosare/sertar
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Dosar plic Lux

Fabricate din carton reciclat Manilla de cea mai bună calitate, de 320 g/mp.
Liniatură de organizare pe coperta faţă. Format: A4.

x-culoare: 2-■ roşu, 3-■ albastru, 4-■ verde, 5-■ galben, 6-■ portocaliu

x-culoare: 2-■ roşu, 3-■ albastru, 4-■ verde, 5-■ galben, 6-■ portocaliu

Cod Tip Gramaj Unitate de vânzare

FA0940x plic 320 g/m2
bucată

25 bucăţi / cutie

Cod Tip Gramaj Unitate de vânzare

FA090x 1/1 250 g/m2
bucată

50 bucăţi / cutie

FA091x 1/2 250 g/m2
bucată

50 bucăţi / cutie

Dosar de încopciat Lux

Utile pentru arhivarea în bibliorafturi, liniatură de organizare pe coperta faţă. 
Fabricate din carton reciclat Manilla, de 250 g/m2. Format: A4.

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

x-culoare: 2-■ roşu, 3-■ albastru, 4-■ verde, 5-■ galben, 6-■ portocaliu

Cod Tip Gramaj Unitate de vânzare

FA092x 1/1 250 g/m2
bucată

50 bucăţi / cutie

FA093x 1/2 250 g/m2
bucată

50 bucăţi / cutie

Dosar cu găuri Lux

Utile pentru arhivarea în bibliorafturi. Fabricate din carton reciclat Manilla,
de 250 g/m2. Format: A4.

Dosar cu șină Lux

Fabricate din carton reciclat Manilla de cea mai bună calitate, de 250 g/m2.
Liniatură de organizare pe coperta faţă. Format: A4.

x-culoare: 2-■ albastru, 3-■ roşu, 4-■ verde, 5-■ galben, 6-■ portocaliu

Cod Tip Gramaj Unitate de vânzare

FA0950x cu şină 250 g/m2
bucată

100 bucăţi / cutie

dosare din carton
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Dosar din carton

Fabricate din carton duplex standard, alb. 
Alonja metalică rezistentă pentru îndosarierea 
documentelor. Utile pentru arhivarea în bibliorafturi.
Format: A4. 

Dosar cu șină Colorspan

Dosar cu șină Ecacompta, din carton Colorspan.
Format: A4. Culoare: alb.

dosare de încopciat 1/1

dosare cu găuri 1/1

dosare cu găuri 1/2

dosare de încopciat 1/2

dosare plic

dosare cu şină dosare plic dosare simple

Cod Tip Unitate de vânzare

Dosare de încopciat

DL3041M 1/1 10 bucăţi / set

DL2507 1/1 25 bucăţi / set

DL304M 1/2 10 bucăţi / set

DL2506 1/2 25 bucăţi / set

DL30415 1/1 1 bucată

Dosare cu şină

DL301M 10 bucăţi / set

DL2501 25 bucăţi / set

DL3015 100 bucăţi / set

Cod Unitate de vânzare

Dosare plic

DL302M 10 bucăţi / set

DL2503 25 bucăţi / set

Dosare simple

DL303M 10 bucăţi / set

DL2509 25 bucăţi / set

Cod Tip Unitate de vânzare

Dosare cu găuri

DL4041M 1/1 10 bucăţi / set

DL404M 1/2 10 bucăţi / set

Cod Unitate de vânzare

FA100130 bucată

dosare din carton
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Dosare cu multiperforaţii

Dosare format A4, cu şină şi perforaţii multiple, ce permit arhivarea în orice tip de 
biblioraft sau caiet mecanic. Sunt prevăzute cu buzunar pentru etichetă şi sistem de 
îndosariere metalic. Material: polipropilenă. Capacitate: 160 coli, 80 g/mp.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

Dosare cu multiperforaţii

Din plastic cu șină și 11 perforaţii, ce permit arhivarea în orice tip de biblioraft sau caiet 
mecanic. Confecționate din polipropilenă tip orange peel.
Format: A4.

Cod Unitate de vânzare Culoare

SL000129 10 bucăți / set ■ albastru

SL000130 10 bucăți / set ■ negru

SL000131 10 bucăți / set ■ alb

SL000132 10 bucăți / set ■ galben

SL000133 10 bucăți / set ■ roşu

SL000134 10 bucăți / set ■ verde

Cod Unitate de vânzare Culoare

DY200401 25 bucăți / set ■ albastru

DY200402 25 bucăți / set ■ roşu

DY200403 25 bucăți / set ■ negru

DY200404 25 bucăți / set ■ verde

margine ranforsată, 
11 perforaţii

şină din metal rezistent copertă cristal

textură VIVIDA

dosare din plastic
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SUPER

CALITATE

Dosar de prezentare Duraclip

Dosarul ideal pentru un birou modern: practic, uşor de folosit, cu durată mare de 
utilizare. Excelent pentru prezentare de oferte, documente sau rapoarte pentru 
conferinţe şi seminarii. Fabricat din folie PVC. Coperta faţă transparentă, coperta spate 
disponibilă în mai multe culori. Clemă din oţel special. 
Documentele nu necesită perforare.

x-culoare: 1-■ negru, 6-■ albastru, 7-■ albastru închis

Cod Capacitate

DB22000x 30 coli

DB22090x 60 coli

deplasează clema în 
lateral

introdu colile în dosar, 
fără a le perfora

finalizează arhivarea prin 
repoziţionarea clemei

? În 1959 Durable a inventat 
dosarul patentat cu clip, 
DURACLIP®, soluția pentru 
arhivarea documentelor fără a fi 
nevoie să fie perforate.

ȘTIAȚI CĂ?

Clemele sunt special confecţionate pentru a 
asigura o utilizare repetată şi îndelungată.

dosare din plastic

Dosare cu şină şi perforaţii

Fabricate din polipropilenă, format: A4. Copertă faţă transparentă, copertă spate color 
mat. Etichetă interschimbabilă pe cotor. Perforaţii pentru arhivare.

x-culoare: 10-■ roşu, 11-■ albastru, 12-■ verde, 13-■ negru, 14-■ gri, 16-■ galben, 
18-■ bleumarin, 19-■ portocaliu, 21-■ alb, 22-■ vernil, 23-■ roz, 24-■ lila

Cod Unitate de vânzare

LM0x 25 bucăți / set
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Mapă de prezentare Leitz Recycle

Mapă de prezentare cu 20 file, din material de calitate superioară, reciclat, potrivit 
pentru documente A4. 
• fabricată din plastic 90% reciclat, cu impact neutru asupra mediului, fiind 100% 
reciclabilă
• ideală pentru prezentarea sau transportul documentelor format A4 sau mai mici.
• 20 de folii de plastic transparente, fixate pe cotor
• capacitate: 40 de coli A4 (2 coli per filă, 80 gsm).

Cod Capacitate

SL760095 40 coli

SL770095 80 folii

Mapă de protecție cu capse Leitz Recycle

Mapă de protecție Leitz din material de calitate superioară, potrivită pentru documente 
format A4. Fabricată din plastic reciclat cu impact neutru asupra mediului, fiind 
certificată Blue Angel și 100% reciclabilă.
• ideală pentru protecția și transportul documentelor format A4 sau mai mici
• clips cu forță mare de prindere, pentru siguranța documentelor
• capacitate: 60 de coli A4 (80 gsm)
• material fără acid, previne îngălbenirea documentelor în timp.

Mapă tip proiect Leitz Recycle

Mapă tip proiect, cu 5 compartimente din material de calitate superioară, potrivită 
pentru documente A4. Fabricată 80% din plastic reciclat cu impact neutru asupra 
mediului, fiind certificată Blue Angel și 100% reciclabilă.
• ideală pentru proiecte mici, separarea și organizarea documentelor, actelor, facturilor 
• cele 5 compartimente extensibile cu index permit identificarea rapidă a conținutului 
iar compartimentul frontal fix este util pentru stocarea diverselor documente mici, 
accesorii sau a caietului de notițe
• capacitate: 250 de coli A4 (80 gsm)

Cod Culoare

SL780095 ■ negru

Cod Culoare

SL462495 ■ negru
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Mapă cu elastic Leitz Recycle

Mapă Leitz cu elastic din material de calitate superioară, potrivită pentru documente 
format A4. Carton gros reciclat cu impact neutru asupra mediului, fiind certificată Blue 
Angel și 100% reciclabilă. Capacitate: 250 de coli A4 (80 gsm).

Mapă Leitz Recycle

Mapă Leitz din material de calitate superioară, potrivită pentru documente A4. 
Carton gros reciclat cu impact neutru asupra mediului, fiind certificată Blue Angel și 
100% reciclabilă. Capacitate: 250 de coli A4 (80 gsm).

Mapă cu separatoare Leitz Recycle

Mapă Leitz cu separatoare, din material de calitate superioară, potrivită pentru 
documente A4. Carton gros reciclat cu impact neutru asupra mediului, fiind certificată 
Blue Angel și 100% reciclabilă. Durabilă și reutilizabilă, fiind fabricată din carton 
puternic cu o grosime de 430 g (separatoarele au grosime de 275 g).
Format: A4.

Cod Culoare

SL080095 negru

Cod Culoare

SL390695 negru

Cod Caracteristici

SL391495 6 separatoare

SL150095 12 separatoare

Mapă cu elastic Leitz Recycle Jumbo

Mapă Jumbo Leitz din material reciclat de calitate superioară, potrivit pentru 
documente A4. Plastic reciclat cu impact neutru asupra mediului, fiind certificat Blue 
Angel și 100% reciclabil.
• fabricată din plastic 80% reciclat (post-consum), cu impact neutru asupra mediului, 
fiind certificată Blue Angel și 100% reciclabilă
• o soluție rapidă și ușoară pentru organizarea și transportul documentelor de acasă, 
de la școală sau de la birou
• cele 3 clape protejează protejează documentele și împiedică pierderea lor
• capacitate: 250 de coli A4 (80 gsm)

Cod Culoare

SL462395 ■ negru
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Cod Culoare

FA056847 ■ natur

Mapă din carton cu elastic, Eterneco A4 

Mapă cu elastic din carton 400 g cu 3 clape. Gama Eterneco este o gamă revoluționară 
de produse realizate dintr-un carton cu aspect foarte natural, fabricat din materiale 
vegetale: celuloză de lemn și ulei vegetal. Cartonul este acoperit cu ulei vegetal, 
care asigură o protecție excelentă împotriva apei. Prin urmare, este garantat că este 
rezistent, durabil și ușor de reciclat. Acesta înlocuiește cu ușurință dosarele din plastic 
și este mai ecologic. Dimensiuni: 24 x 32 cm.
Certificată FSC, fabricată în întregime în Franța.

Cod Culoare

FA055847 ■ natur

Mapă din carton Eterneco, 9 separatoare 

Mapă tip index din carton 600 g, cu cotor extensibil, închidere cu elastic și
9 compartimente din carton de 225 g, Harmonika Eterneco. Capacitate de până la 70 de 
coli pe compartiment. Certificată FSC, Eterneco este cu siguranță gama ecologică pentru 
consumatorii responsabili. Dimensiuni: 24.5 x 32 cm.

Mapă tip proiect cu mâner Eterneco, 18 compartimente 

Este expandabilă cu 18 compartimente carton 210 g, burduf întărit Eterneco.
Închidere cu clips ușor de deschis și de închis. Prevăzută cu mâner pentru un transport 
ușor. Dimensiuni: 24 x 32 cm.

Gama Eterneco este o gamă revoluționară de 
produse realizate dintr-un carton cu aspect foarte 
natural, fabricat din materiale vegetale: celuloză 
de lemn și ulei vegetal. Carton este acoperit cu ulei 
vegetal ce asigură o protecție excelentă împotriva 
apei. Prin urmare, este garantată ca fiind rezistentă 
și durabilă.

Certificată FSC, fabricată în întregime în Franța, Eterneco este cu siguranță gama ecologică pentru 
consumatorii responsabili.

Cod Culoare

FA056747 ■ natur

Mapă din carton Eterneco, A4 

Mapă cu elastic din carton 0.7 mm Kraft, cotor de 40 mm, gramaj 600 g.
Clapele nituite sunt parte integrantă a mapei pentru o rezistență sporită. Pentru a 
menține un aspect curat și o producție ecologică, mapa Eterneco nu are o etichetă 
lipită, ci linii imprimate pentru identificare. Certificată FSC, fabricată în Franța.
Dimensiuni: 25 x 33 cm.

Cod Culoare

FA059447 ■ natur
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Servietă VIVIDA cu separatoare

Fabricată din plastic, calitate deosebită, design VIVIDA. Ideală pentru organizarea 
proiectelor, conține 12 compartimente extensibile prevăzute cu index care te ajută 
să identifici ușor conținutul. Prevăzută cu mâner din plastic și sistem de închidere 
cu clemă, pentru a facilita transportul în siguranță al documentelor. Format: A4. 
Capacitate: 350 coli. Dimensiuni: 29.1 x 42 x 38.8 cm.

Cod Culoare

SL080904 ■ negru

serviete și mape

Servietă de conferință Exactive, 7 compartimente

Mapă pentru conferință cu mâner PP 2.0 mm cu notepad și multiple buzunare 
interioare închidere fermoar mecanism caiet mecanic Exactive 360 x 270 mm.
servietă cu mâner și închidere cu fermoar. Echipat cu o secțiune pentru dosare, mape 
cu fermoar, un compartiment întărit pentru tabletă și suporturi pentru pixuri, este 
multifuncțional și vă permite să luați notițe, să arhivați documente perforate în dosar 
în timp ce depozitați unele obiecte personale, cum ar fi pixuri, telefon, tabletă etc.
Livrat cu un blocnotes inclus, format A4.

Mapă de conferință Exacase, 13 compartimente

Servietă expandabilă cu mâner PP, închidere cu capsă. Prevazută cu 13 compartimente 
de 330 x 260 mm. Sistem de arhivare nomadic și inovator. O gamă compusă din 
articole versatile și funcționale, adaptate la noile moduri de organizare și clasare, 
produse ușoare și ușor de transportat pentru o utilizare intensivă și zilnică.

Cod Culoare

FA055634 ■ negru

Cod Culoare

FA055934 ■ negru

Mapă tip proiect cu mâner, 18 compartimente

Mapă expandabilă cu mâner și închidere cu buton, 18 compartimente. Din carton de 
210 g, burduf întărit. Cu o capacitate mare, acest sortator este perfect pentru clasarea, 
sortarea și organizarea diverselor documente zilnice: facturi, state, analize, rapoarte, 
extrase de cont, etc. Fabricat din carton rigid, acoperită cu hârtie laminată colorată, 
este făcută să dureze. Dimensiuni: 32 x 24 cm.

Cod Tip Culoare

FA056762 Aquarel ■ albastru

FA056767 Aquarel ■ coral

FA056847 Eterneco (reciclat) ■ natur
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Mapă documente

Mapă documente Exacompta, din carton 600 g/mp, cu elastic, cotor de 4 cm, 
capacitate 350 coli, diverse culori pastel.

Cod

FA059560

Mapă Economy 
cu elastic

Mapă din carton colorat în masă, cu elastic, utilă pentru transportul 
documentelor. Face posibilă arhivarea fără perforare. Capacitate: 150 coli. 
Format A4.

Cod Culoare

SL000177 ■ albastru deschis

SL0001771 ■ albastru

SL000178 ■ negru

SL000179 ■ roşu

SL000180 ■ verde

SL0001801 ■ galben

Mapă cu elastic pentru documente

Mapă pentru documente din carton, închidere cu elastic, diverse culori.
Format: A4.

Cod

DN102208

Mapă PP Kreacover, mâner închidere cu buton, A4

Mapă cu mâner și închidere cu buton de presare, buzunar de prezentare PP opac, 
cotor de 40 mm kreacover. Dotată cu un mâner detașabil care poate fi poziționat 
pe partea lungă sau scurtă, această servietă este ideală pentru convenții, pentru a 
îmbunătăți comunicarea unei companii sau ca suport de formare.
Dimensiuni: 25 x 33 cm.

Cod Culoare

FA005925 ■ alb

mâner repoziționabil
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Mapă prezentare cu file

Mapă de prezentare Economy PP, 300 microni, embosate anti-reflexie.
Realizată dintr-o copertă de polipropilenă flexibilă, mată, rezistentă la pete și
zgârieturi. Este un produs economic pentru utilizarea zilnică. Buzunarele cu granulație
anti-reflexie permit clasarea și consultarea documentelor A4 ca pe un caiet.

Cod Format Nr. file

FA008511 A4 10

FA008531 A4 30

FA008561 A4 60

FA008581 A4 80

FA086530 A3 20

Mapă de prezentare Leitz WOW copertă moale

Servietă A4 din plastic pentru documente, cu mâner și închidere cu clemă, două 
compartimente. Dimensiuni: 340 x 260 x 35 mm.

Cod Capacitate Culoare

SL980073 40 coli ■ albastru

SL980074 40 coli ■ verde

SL980075 40 coli ■ turcoaz

SL980076 40 coli ■ galben

SL980077 40 coli ■ violet

SL980078 40 coli ■ mov

SL990001 40 coli ■ alb

Cod Capacitate Culoare

SL980067 20 coli ■ albastru

SL980068 20 coli ■ verde

SL980069 20 coli ■ turcoaz

SL980070 20 coli ■ galben

SL980071 20 coli ■ violet

SL980072 20 coli ■ mov

SL310001 20 coli ■ alb

suport pentru etichetă

Mapă cu separatoare pentru semnături 

Mapă cu separatoare, fabricată din carton. Utilă pentru păstrarea în condiţii excelente 
a documentelor oficiale în vederea clasării sau semnării. 
Format: A4, 20 separatoare. Dimensiuni: 240 x 28 x 340 mm.

Mapă cu separatoare pentru semnături 

Ideală pentru organizarea sistematică a documentelor ce trebuie revizuite într-o 
anumită ordine, după dată. Separatoare index 1-31 pentru fiecare zi a lunii. 
Recomandată pentru hoteluri, restaurante, centre medicale și alte birouri unde este 
necesară înregistrarea persoanelor. Format: A4. Nr. de compartimente: 31. 
Dimensiuni: 270 x 35 x 345 mm. 
Greutate: 1.17 kg.

Cod Culoare

SL40611 ■ negru

SL40612 ■ albastru

Cod Culoare

SL310095 ■ negru

copertă laminată cu polipropilenă
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Mapă cu fermoar

Fabricată din polipropilenă, transparentă, închidere cu fermoar. Format: A5.
Grosime: 170 de microni.

Mapă cu capsă 

Fabricată din polipropilenă, închidere cu capsă. Format: A4.
Grosime: 180 de microni.

Cod Culoare

DN100653 ■ verde

DN100655 ■ galben

Cod Culoare

DN100597 ■ transparent

Mapă de protecție cu fermoar

Mapă de protecție cu închidere cu fermoar, plastic EVA 0.3 mm, un material de 
ambalare obișnuit, cunoscut pentru rezistență și flexibilitatea sa, greu de rupt și ușor 
de transportat. Poate conține tot felul de rechizite, documente, accesorii, pixuri, care 
vor fi protejate cu grijă și vizibile datorită transparenței. Poate fi folosită ca accesoriu 
de călătorie, un kit practic pentru a trece prin controalele de lichide din aeroport.

Mapă de protecție cu capsă

Mapă tip plic de protecție, închidere cu capsă PP 0,2 mm. Fabricată din polipropilenă 
lucioasă, rezistentă pentru a proteja și arhiva documente, dar și accesorii mici, bilete, 
carduri. Dotată cu o clapetă ce se închide ușor pentru a proteja conținutul.
Transparența facilitează vizualizarea conținutului. Capacitate de îndosariere de până 
la 50 de coli.

Cod Dimensiuni

FA034110 8 x 18 cm

FA034120 10.5 x 14.8 cm (A6)

FA034130 10 x 31 cm

FA034140 14.8 x 21 cm (A5)

FA034150 21 x 29.7 cm (A4)

FA034160 29.7 x 42 cm (A3)

Cod Dimensiuni

FA034410 12.5 x 17,6 cm (B6)

FA034420 11 x 22 cm (DL)

FA034430 10 x 14 cm (B7)

FA034440 14.8 x 21 cm (A5)

FA034450 21 x 29.7 cm (A4)

Mapă cu capsă

Fabricată din polipropilenă, transparentă, diverse culori, închidere cu capsă. 
Format: A4.

Cod Culoare

DY001201 ■ transparentă

DY001203 ■ roșu

DY001204 ■ albastru



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E

05

Mapă cu elastic

Fabricată din carton plastifiat în exterior. 3 clape interioare pentru protecţia 
documentelor. Grosime carton: 350 g/mp. Dimensiuni: 260 x 336 mm.

Cod Culoare

BZ1001 ■ roşu

BZ1003 ■ albastru

Dosar plic cu elastic  

Fabricat din carton Colorspan, închidere cu elastic pe colțuri pentru o fixare mai bună 
a documentelor. Liniatură de organizare pe coperta față. 
Format: A4. Dimensiuni: 240 x 28 x 340 mm.

Cod Culoare

FA100121 ■ albastru

FA100122 ■ roşu

FA100123 ■ verde

FA100124 ■ galben

FA100125 ■ portocaliu

serviete și mape

Dosar plic cu elastic Aquarel

Dosar cu elastic cu 3 clape din carton Pressboard Aquarel de 400 g. Material Pressboard 
lucios, durabil de înaltă calitate. Etichetă pe cotor pentru identificarea conținutului. 
Producție 100% franceză, de la materia primă la produsul finit, în fabrica Exacompta 
Clairefontaine. Produs certificat FSC.
Dimensiuni: 24 x 32 cm.

Cod Culoare

FA055527 ■ roşu

FA055528 ■ albastru

FA055533 ■ verde

FA055535 ■ mov

Dosar plic Aquarel, închidere elastic

Dosar tip plic cu elastic, din carton reciclat, 3 clape forever 380 g. Cartonul este fabricat 
din hârtie recuperată industrial. Cartonul este vopsit cu pigmenți non-toxici, fără 
dezlipire, tratament cu clor, agent de albire optic, imprimare sau laminare din plastic. 
Acest lucru este în conformitate cu politica activă de reducere a impactului producției 
asupra mediului. Culorile sunt vii, dosarul este bicolor în interior și exterior.
Produs certificat FSC. Dimensiuni: 24 x 32 cm.

Cod Culoare

FA056982 ■ albastru

FA056983 ■ verde

FA056985 ■ rosu

FA056986 ■ crem
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Cod Culoare

SL710001 ■ alb

SL710095 ■ negru

SL980046 ■ albastru

SL980047 ■ turcoaz

SL980048 ■ galben

SL980049 ■ roz

SL980050 ■ mov

SL980051 ■ verde

Clipboard simplu aluminiu

Clipboard solid, cu un clip rezistent ce ține documentele fixe. Colțuri rotunjite pentru a 
evita accidentele. Conceput pentru hârtie format A4.

Clipboard simplu Leitz WOW

Clipboard dur din polistiren de înaltă calitate, în culori WOW și finisaj lucios. Ideal 
pentru păstrarea în siguranță a documentelor sau pentru prezentări și discursuri.
• ideal pentru prezentări și discursuri, esențial pentru orice loc unde sunt necesare 
listele sau instrucțiunile
• clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța documentelor
• capacitate: 100 coli A4 (80 gsm).

Clipboard simplu lemn 

Clipboard solid, cu clip rezistent. Prevăzut cu colțare rotunjite din plastic pentru a evita 
accidentele. Conceput pentru hârtie format A4.

Cod Material

AL013782 aluminiu

Cod Material

AL014684 lemn

SUPER

CALITATE

Clipboard simplu plastic

Clipboard solid, cu un clip rezistent ce ține documentele fixe. Colțuri rotunjite pentru a 
evita accidentele. Conceput pentru hârtie format A4.

Cod Material

AL013780 plastic transparent

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

lemn

aluminiu

plastic
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Cod Culoare

MA325102 ■ alb

MA325125 ■ roșu

MA325137 ■ albastru

MA325190 ■ negru

Clipboard simplu din plastic reciclat

• peste 85% realizat din plastic reciclat (material post-consum)
• fabricat într-un mod durabil
• suport pentru pix
• robust: clemă mare din plastic cu arcuri metalice puternice
• deschidere clip: 0.8 cm
• garanție 3 ani

Clipboard magnetic 

Acest suport inovator are clapete magnetice în partea superioară și laterală pentru 
a ține documentele în siguranță, fără a fi nevoie să le perforați. Poate fi utilizat pe 
ambele părți, în format portret sau landscape.
Clipboard-ul aderă la suprafețele metalice și, prin urmare, poate fi expus sau 
depozitat vertical într-un birou, camera sau dulap etc.
Pe partea magnetică se poate plasa un stilou cu vârf metalic, care va adera cu 
ușurință. Format A4. Dimensiuni: 25 x 32.5 cm.

Clipboard dublu cu buzunar interior și elastic

Clipboard dublu Exactive PP, mecanism cu suport pentru instrumente de scris, 
blocnotes A4 și buzunar interior cu închidere cu elastic. Datorită benzii elastice, se 
menține perfect închis sau deschis în timpul utilizării. Agrafa metalică este foarte 
rezistentă pentru a ține foile bine, are un suport pentru stilouri cu arc și o crestatură 
pentru agățare. Pe clapetă se află un buzunar A4 din plastic pentru prinderea unor 
documente. Format A4. Dimensiuni: 25 x 32.5 cm.

Cod Culoare

FA019392 ■ albastru

Cod Culoare

FA019392 ■ albastru



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

OR
GA

NI
ZA

RE
 ŞI

 A
RH

IV
AR

E
05 clipboarduri

Clipboard dublu

Din carton plastifiat, format: A4. Partea interioară este prevăzută cu un buzunar 
pentru documente de dimensiuni atipice. Dispune de o clemă de prindere şi de suport 
pentru instrumente de scris. Capacitate: 200 coli.

Clipboard dublu

Clipboard din carton plastifiat, format: A4 Capacitate: 200 coli.

Clipboard simplu

Clipboard din carton plastifiat, format: A4. Destinat utilizării la birou, şcoală sau acasă. 
Prevăzut cu o clemă de dimensiuni reduse. Capacitate: 200 coli.

Cod Culoare

SL56043 ■ roşu

SL56045 ■ albastru

SL56047 ■ negru

Cod Culoare

DB235701 ■ negru

Cod Culoare

SL000080 ■ roşu

SL000081 ■ albastru

SL000082 ■ negru

Cod Culoare

SL980052 ■ albastru

SL980053 ■ verde

SL980054 ■ turcoaz

SL980055 ■ roz

SL980056 ■ mov

SL419001 ■ alb

SL419095 ■ negru

SL56051 ■ galben

Clipboard dublu WOW PP

Clipboard dur din polistiren de înaltă calitate, în culori WOW și finisaj lucios.
Ideal pentru păstrarea în siguranță a documentelor, prezentări sau discursuri.
Esențial pentru orice loc unde sunt necesare listele sau instrucțiunile.
• clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța documentelor
• capacitate: 100 coli A4 (80 gsm)

garantat fără bule de aer

garantat fără bule de aer
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Visifix Flip

Sistem rapid de detaşare şi reintroducere a buzunarelor. Cărţile de vizită se introduc prin 
deschiderea laterală a buzunarelor. Capacitate: 200 de buzunare pentru 400 de cărţi 
de vizită format 104 x 72 mm. 25 de separatoare de la A la Z, din polipropilenă.
Dimensiuni: 215 x 120 x 185 mm.

Set de completare: 
Cod: DB241819, 40 buzunare / set

Cod Culoare

DB241701 ■ negru
SUPER

CALITATE

Suportul poate fi extins 
prin adăugarea de seturi de 
completare.

Suport pentru cărţi de vizită

Fabricat din plastic transparent. 
Capacitate maximă: 50 cărţi de vizită.

Cod

DB241419

Clasor pentru cărţi de vizită

Clasor realizat din polipropilenă flexibilă, 100% reciclabilă.
Capacitate: 160 cărţi de vizită. Dimensiuni: 275 x 120 mm. Diverse culori.

Clasor pentru cărţi de vizită

Clasor din polipropilenă, pentru 120 cărți de vizită.
Dimensiuni: 275 x 120 mm.

Buzunar autoadeziv cu clapă pentru cărți de vizită

Soluția ideală de a atașa și afișa cartea de vizită. Transparente și ușor de utilizat, 
aceste buzunare se lipesc pe aproape orice tip de suprafață plană, asigurându-vă 
astfel cărțile de vizită mereu la îndemână. Setul conține 10 buzunare autoadezive, cu 
deschidere pe latura de 105 mm. Capacitate: 15 cărți de vizită. 

Cod Culoare

AL12114 ■ negru

Cod Culoare

DN101101 ■ negru

Cod Culoare

TA682510 ■ negru

SUPER

CALITATE

clasoare pentru cărți de vizită
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Coperţi pentru şine 
de prindere

Fabricate din PVC, rezistente la îndoituri repetate şi la întindere. 
Capacitate: 100 coli A4.

Cod Culoare

DB291906 ■ albastru

DB291919 ■ transparent

Şine de prindere pentru documente

Sistem deosebit de practic pentru protejarea şi păstrarea documentelor.
Nu este necesară perforarea hârtiei. Uşor de folosit datorită colţurilor rotunjite. 
Lungime: 297 mm, pentru format A4.

*capacitatea reprezintă numărul maxim de coli, gramaj: 80 g/mp

Cod Culoare Capacitate*

DB290001 ■ negru 30 coli

DB290003 ■ roşu 30 coli

DB290006 ■ albastru 30 coli

DB290019 ■ transparent 30 coli

DB290101 ■ negru 60 coli

DB290106 ■ albastru 60 coli

DB290119 ■ transparent 60 coli

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

Buzunare autoadezive 
Pocketfix

Buzunare autoadezive fabricate din PVC transparent pentru inserţie de 
documente, notiţe etc, fără a necesita perforarea acestora. Se pot aplica pe dosare, 
mape, bibliorafturi, caiete mecanice.

Buzunar autoadeziv Office

Modalitatea inteligentă de a face upgrade a dosarelor cu inele, fișierelor și folderelor 
în suporturi profesionale de stocare sau prezentare. Transparente și ușor de montat pe 
aproape orice suprafață plană, buzunarele de colț vă asigură că toată documentația 
relevantă este la îndemână, oferindu-vă o imagine clară de ansamblu. 

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

DB809519 297 x 210 mm 3 bucăţi / set

DB809419 148 x 210 mm 5 bucăţi / set

DB807919 62 x 93 mm 10 bucăţi / set

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

TA010006 75 x 75 mm 12 bucăţi / set

TA010021 170 x 170 mm 12 bucăţi / set

TA010090 220 x 305 mm 10 bucăţi / set

accesorii prezentare

TA010021 TA010090

TA010006



06

201 capsatoare şi perforatoare

207 capsatoare

215 capse

216 perforatoare

220 suporturi pentru birou

222 organizatoare birou

224 seturi pentru birou

225 suporturi accesorii

226 mape pentru birou

227 benzi adezive

230 adezivi

232 foarfeci

233 cuttere

237 accesorii prindere

238 ştampile şi tuş

239 hârtie autocopiativă, tuş şi tuşiere

ACCESORII 
PENTRU BIROU



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

AC
CE

SO
RI

I P
EN

TR
U 

BI
RO

U
06

Accesorii pentru birou

Produse disponibile în stoc permanent şi livrare 

rapidă. Peste 1000 dintre cele mai bune articole 

de protecţie de la branduri de renume.

ACCESORII MICI DE BIROU

Sunt accesorii de nelipsit din orice birou 
şi ajută la desfăşurarea activităţii zilnice, 
indiferent de domeniul în care activezi. De la 
foarfeci şi cuttere, până la agrafe şi clipsuri, 
păstrează-le mereu la îndemână pe biroul tău 
folosind un suport pentru accesorii. 

vezi paginile 220-226

vezi paginile 227-231

vezi paginile 232-239

CAPSATOARE ŞI PERFORATOARE

Capsatoarele şi perforatoarele sunt accesorii utile pentru 
organizarea şi arhivarea documentelor dar şi pentru păstrarea 
unui birou organizat. Capacitatea de capsare sau perforare 
indicată de producător este cea maximă. Pentru a prelungi 
durata de viaţă a capsatoarelor şi perforatoarelor, vă 
recomandăm să alegeţi produse cu capacitate maximă mai 
mare decât cea de care aveţi nevoie în mod uzual. Pentru 
rezultate optime, folosiţi aceeaşi marcă de capse şi capsator. 
Pentru o imagine unitară, recomandăm achiziţionarea 
seturilor de capsator şi perforator.

vezi paginile 201-219

TĂVIŢE ŞI SUPORŢI PENTRU ACCESORII

Pentru ca biroul tău să fie perfect organizat, alege
soluţiile complete de seturi de accesorii pentru 
birou. Vei oferi astfel un aspect unitar şi elegant 
biroului, având în acelaşi timp la îndemână toate 
produsele care te ajută să lucrezi mai eficient!

BENZI DE BIROU ŞI ADEZIVI

Benzile adezive sunt destinate utilizării în aplicaţii uşoare, 
apărute în activitatea zilnică de la birou. În general acestea 
sunt folosite pentru repararea documentelor, unirea paginilor 
sau sigilarea plicurilor. De asemenea, pot avea adeziv pe o 
singură faţă sau pe ambele – dublu adezivă. Pentru utilizare 
facilă folosiţi un dispenser pentru bandă adezivă. Adezivii 
sau lipiciurile pot fi folosite cu succes în lipirea documentelor, 
coletelor, afișelor sau posterelor.
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Branduri de renume

Povestea de succes a tesa a început cu lansarea benzii adezive 
tesa® în 1936 (din 1941 tesafilm®) și a dispenserului de bandă 
adezivă care a urmat la puțin timp. De-a lungul timpului, s-a 
dezvoltat o familie care acum conține peste 300 de produse 
pentru consumatorii finali. Soluțiile inteligente tesa® ușurează 
viața consumatorilor europeni – în școli, birouri, acasă, sau în 
segmentul de bricolaj. 

Marca Westcott a fost înfiinţată de Henry Westcott în 1872 
în Seneca, New York, fiind condusă de familia Westcott 
timp de aproape o sută de ani şi a trecut peste trei secole, 
două războaie mondiale şi Marea Depresiune. Cu peste 
140 de ani de istorie, Westcott şi-a dovedit fiabilitatea 
din nou oferind clienților din întreaga lume instrumente 
excepţionale de tăiere şi măsurare. 

Leitz, liderul mondial în produse premium 
pentru birou şi inventatorul perforatorului 
și al biblioraftului, are în spate o tradiție 
îndelungată în performanţă şi calitate 
germană. Renumită în industrie ca o marcă ce 
dezvoltă și inovează continuu, Leitz conduce 
tranziţia spre viitorul muncii la birou și spre 
munca mobilă. 

Încă de la înfiinţare, Novus și-a propus să transforme 
piaţa capsatoarelor şi perforatoarelor prin inovaţie, 
calitate şi design de excepţie. Acum, după mai bine de 
60 de ani, Novus rămâne lider de piaţă şi un exemplu 
perfect de precizie şi tehnică germană.

Povestea Scotch® a început în 1930, cu un produs 
aparent simplu, dar care a schimbat lumea: banda 
adezivă. Performanţa dovedită de-a lungul timpului 
face ca astăzi, marca Scotch® să devină un nume 
generic, nu doar în industrie, ci şi în limbajul de zi 
cu zi. 
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Tipuri
de capsare

Capsare automată
Doar cu o strângere ușoară a mânerului, se efectuează o 
capsare perfectă a hârtiei.

Capsare tip cui
Notiţe adezive sau fotografii se pot fixa pe o tablă de plută 
- uşor, rapid şi sigur.

capsare

tip cui

Capsare închisă
Capsare clasică, permanentă, pentru a păstra documentele 
bine organizate.

capsare

închisă

Capsare bypass
Avantaj suplimentar al sistemului de Bypass:
capetele capselor nu se suprapun la închidere, fiind 
poziţionate lateral. Pentru cantităţi mici de hârtie se pot 
folosi capse lungi. 

capsare

bypass

Capsare deschisă
Ideală pentru a păstra documentele ataşate perioade 
scurte de timp. Pot fi îndepărtate rapid şi uşor.

capsare

deschisă

Capsare plată
Capsarea plată garantează 30% mai mult spațiu în 
biblioraft, optimizând astfel capacitatea acestuia.

capsare

plată
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Capsator Evolution E15

De dimensiune mică, prevăzut cu mecanism din metal şi carcasă din plastic
Încărcarea capselor se efectuează pe partea superioară.
• capacitate de capsare: 15 coli.
• capse utilizate: nr.10 (cod: NV2210)
• include 200 capse nr.10
• magazinaj: 100 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 37 mm

 Cod Culoare

NV400040 ■ negru

NV400041 ■ roşu

NV400042 ■ albastru

Capsator Evolution E25

Capsator util în orice tip de birou. Fabricat din metal, carcasă cu două componente 
din plastic. Bază antialunecare şi decapsator din plastic inclus. Prevăzut cu nicovală 
mobilă, permițând astfel atât capsarea închisă, deschisă, dar și tip cui.
Încărcarea capselor se efectuează pe partea superioară.
• capacitate de capsare: 25 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: NV2246, NV2247, NV2266)
• include 200 capse 24/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 53 mm

poate fi folosit pentru capsare verticală

 Cod Culoare

NV002500 ■ negru

NV002501 ■ roşu

NV002502 ■ albastru

Perforator Evolution E210

Bază din metal şi clapă din plastic transparent. Bază antiderapantă.
• capacitate de perforare: 10 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

 Cod Culoare

NV400060 ■ negru

NV400061 ■ roşu

NV400062 ■ albastru

10
GARANŢIE

5

Colecţia NOVUS Evolution – o schimbare cu adevărat impresionantă. Capsatoarele şi perforatoarele din colecţia NOVUS Evolution aduc o 
notă de stil fiecărui birou. Aspectul lor extraordinar este rezultatul combinării armonioase a două culori expresive cu jocul impresionant dintre 

suprafeţele strălucitoare şi cele mate. Atât optic, cât şi tehnic, noua colecţie Evolution înseamnă o dezvoltare mai mult decât reuşită: decapsatorul 
integrat în capsator asigură utilizarea foarte confortabilă, distanţierul perforatoarelor garantează perforarea exactă a colilor de diverse formate.

capsatoare şi perforatoare

25
100 x 24/6, 

150 x 26/6GARANŢIE

10 capsare

deschisă

capsare

închisă

capsare

tip cui

15 100 x nr.10GARANŢIE

10 capsare

închisă

capsare

tip cui

decapsator inclus

decapsator inclus
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Capsator 5502

Capsator din metal, pentru uz zilnic. Puternic şi la îndemână. Realizat din 
metal, cu sistem non-alunecare pe bază pentru a preveni alunecarea sau 
zgârierea biroului. Nicovala rotativă permite capsare închisă și deschisă și 
deschidere 180° ce permite capsarea tip cui.
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 140 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Perforator 5008

Perforator din metal, pentru uz zilnic. Puternic şi la îndemână. Realizat din metal, 
cu bază dublată cu plastic aderent, pentru a preveni zgârierea mobilierului.
• capacitate de perforare: 30 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

deschidere 1800decapsator inclus

prevăzut cu distanţier gradat

30

GARANŢIE

10
SUPER

CALITATE

povestea unei mărci
Leitz, liderul mondial în produse premium pentru 
birou şi inventatorul biblioraftului și al perforatorului, 
are în spate o tradiție îndelungată în performanţă şi 
calitate germană. Renumită în industrie ca o marcă 
ce dezvoltă și inovează continuu, Leitz conduce 

tranziţia spre viitorul muncii la birou și spre munca mobilă. 
Tehnologiile evoluează, dar principiul rămâne același: 
orice sarcină merită să fie realizată bine. 
Leitz – Job Well Done.

GARANŢIE

10
SUPER

CALITATE

30
100 x 24/6, 

140 x 26/6

capsare

tip cui

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

gama 
WOW Colors

Cod Culoare

SL801000 ■ gri

SL801001 ■ negru

SL801003 ■ roşu

SL801002 ■ albastru

SL801005 ■ alb perlat

SL801006 ■ albastru metalizat

SL801007 ■ galben metalizat

SL801008 ■ verde metalizat

SL801009 ■ roz metalizat

SL801010 ■ turcoaz metalizat

SL801011 ■ mov metalizat

Cod Culoare

SL802000 ■ gri

SL802001 ■ negru

SL802003 ■ roşu

SL802002 ■ albastru

SL802005 ■ alb perlat

SL802006 ■ albastru metalizat

SL802007 ■ galben metalizat

SL802008 ■ verde metalizat

SL802009 ■ roz metalizat

SL802010 ■ turcoaz metalizat

SL802011 ■ mov metalizat
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deschidere 1800 decapsator inclus

Perforator 5138

Perforator rezistent, realizat din metal, recomandat pentru perforarea documentelor 
voluminoase. Realizat din metal, cu bază dublată cu plastic aderent, pentru a preveni 
zgârierea mobilierului.
• capacitate de perforare: 40 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier
• sistem de blocare a clapei

Capsator 5504

Capsator din metal, fiabil și robust. Este ideal pentru documente de dimensiuni mari. 
Realizat din metal, cu sistem non-alunecare pe bază, pentru a preveni alunecarea sau 
zgârierea biroului. Prevăzut cu magazie de capse de dimensiuni mari. Nicovala rotativă 
permite capsare închisă și deschisă și deschidere 180° ce permite capsarea tip cui.
• capacitate de capsare: 40 de coli 
• capse utilizate: 24/8, 24/6, 26/6 (cod: SL803100,
 SL803200, SL803300)
• magazinaj: 150 x 24/8 și 24/6 sau 210 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

SL801200 ■ gri

SL801201 ■ negru

SL801203 ■ roşu

SL801202 ■ albastru

Cod Culoare

SL802200 ■ gri

SL802201 ■ negru

SL802203 ■ roşu

SL802202 ■ albastru

deschidere 1800 decapsator inclus

Capsator 5501

Special creat pentru utilizarea în birouri, acasă sau în călătorii. Realizat din metal, cu 
carcasă de plastic, bază dublată cu plastic aderent, ce previne zgârierea biroului.Nicovala 
rotativă permite capsare închisă și deschisă și deschidere 180° ce permite capsarea tip cui.
• capacitate de capsare: 25 de coli 
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 80 x 24/6 sau 110 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 50 mm

Cod Culoare

SL801301 ■ negru

SL801303 ■ roşu

SL801302 ■ albastru

25
80 x 24/6, 

110 x 26/6GARANŢIE

3

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

GARANŢIE

10 40

GARANŢIE

10 150 x 24/6, 

24/8

210 x 26/640

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui
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Perforator plastic Leitz Recycle
NeXXt Series

Din metal și plastic reciclat, cu impact neutru asupra mediului, fiind reciclabil 100%. 
Sistem de perforare ergonomic și burghie ultra-ascuțite, pentru o perforare fără efort. 
Design atrăgător și de calitate superioară. Reciclabil 100%, putând fi demontat și 
valorificat complet.
• capacitate de perforare: 30 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier
• sistem de blocare a clapei

Cod Culoare

SL530095 ■ negru

Capsator plastic Leitz Recycle
NeXXt Series

Capsator robust, din plastic, pentru utilizare zilnică, fabricat din materiale reciclate (post-
consum). Cu impact neutru asupra mediului și reciclabil 100%, putând fi demontat și 
valorificat complet. Tehnologia patentată Direct Impact și capsele Leitz Power Performance 
P3 (24/6, 26/6) asigură o capsare precisă și fără efort, de fiecare dată.
• capacitate de capsare: 30 de coli 
• capse utilizate: P3, 24/6 si 26/6
• magazinaj: 80 x 24/6 sau 110 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 50 mm

Cod Culoare

SL560495 ■ negru

100 x 24/6, 24/8

150 x 26/640GARANŢIE

25 capsare

deschisă

capsare

închisă

capsare

tip cui

Capsator B4

Un capsator consacrat, pentru utilizare zilnică. Fabricat din metal, cu o carcasă din 
plastic de o calitate deosebită. Sistem dublu de ghidaj al capselor. Prevăzut cu nicovală 
mobilă, permițând astfel atât capsarea închisă, deschisă, dar și tip cui. Încărcarea 
capselor se efectuează pe partea frontală.
• capacitate de capsare: 40 de coli 
• capse utilizate: 24/6, 26/6, 24/8 (cod: NV2246, NV2247, NV2266, NV2248)
• include 200 capse 24/6
• magazinaj: 100 x 24/6-24/8 sau 150 x 26/6-26/8
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Cod Culoare

NV1245 ■ negru

NV1242 ■ albastru

GARANŢIE

10 30

GARANŢIE

10 80 x 24/6, 

110 x 24/630

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

Perforator B230

Bază din metal, clapă din metal acoperită cu plastic de foarte bună calitate, prevăzut 
cu distanţier. Capacitate de perforare: 30 coli. Distanţa între perforaţii: 80 mm.

Cod Culoare

NV029005 ■ negru

NV029502 ■ albastru

t 
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Capsator B10 FC

Capsator de dimensiuni reduse, fabricat din metal şi acoperit cu plastic. Prin capsarea 
de tip Flat-Clinch acesta asigură o economisire a spațiului de stocare cu până la 30%. 
Încărcarea capselor se efectuează pe partea superioară.
• capacitate de capsare: 20 coli
• capse utilizate: nr. 10 (cod: NV2210)
• include 200 capse nr. 10, magazinaj: 100 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 38 mm

Capsator Novus B4 re+new

Capsator profesional, durabil pentru utilizare zilnică la birou, fabricat din plastic
reciclat post-consum. Sistem dublu de ghidaj al capselor. Prevăzut cu o matriță 
mobilă, permițând astfel atât capsarea închisă (prinderea permanentă a 
documentelor), deschisă (capsarea documentelor pentru o perioadă scurtă de tip, 
avantaj: capsele se desprind ușor), dar și tip cui (capsare rapidă).
• capacitate de capsare: 40 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8
• include 200 capse 24/8, magazinaj: 150 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Capsator Novus B4FC re+new

Capsator profesional, durabil pentru utilizare zilnică la birou, fabricat din 
plastic reciclat post-consum. Sistem dublu de ghidaj al capselor. Prevăzut cu o 
matriță mobilă, permițând astfel atât capsarea închisă (prinderea permanentă a 
documentelor), deschisă (capsarea documentelor pentru o perioadă scurtă de tip, 
avantaj: capsele se desprind ușor), dar și tip cui (capsare rapidă).
• capacitate de capsare: 50 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8
• include 200 24/6, magazinaj: 150 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

NV340001 ■ gri

NV340005 ■ negru

NV340002 ■ albastru

Cod Culoare

NV1932 ■ negru

Cod Culoare

NV1933 ■ negru

decapsator inclus
GARANŢIE

10
100 x nr.1020

capsare

plată

capsare

tip cui

capsatoare şi perforatoare

GARANŢIE

25 150 x 24/6, 

26/6, 24/840

GARANŢIE

25 150 x 24/6, 

26/6, 24/850

capsare

plată

capsare

tip cui

capsare

plată

capsare

tip cui

Perforator B230 re+new

Perforator durabil recomandat pentru orice birou.
Bază antiderapantă care poate fi deschisă la jumătate pentru golire.
Partea inferioară din metal și partea superioară din plastic realizată din material 
reciclat, durabil. Distanța dintre găuri pentru 
ștanțele standardizate este de 80 mm, cu 
excepția dispozitivelor variabile.
• capacitate: 30 coli (80 g / mp)

Perforator B220 re+new

Perforator de birou durabil pentru uz profesional, ghid de hârtie cu fixare sigură și 
marcaje de format ușor de citit. Dispozitiv complet din metal, cu capac din plastic cu 
finisaj în oglindă, realizat din material reciclat durabil.
• folio, DIN A4, SUA, B5, DIN A5, B6, DIN A6, 3x8
• bază antiderapantă ce poate fi deschisă la jumatate pentru golire
• greutate: aprox. 350 g
• capacitate: 20 de coli de hârtie (80 g / mp)

Cod Culoare

NV0637 ■ negru

Cod Culoare

NV0650 ■ negru

GARANŢIE

10 30

GARANŢIE

10 20

decapsator inclus
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Tehnologia Softpress
     

    
      

    

C     
   -40%

Capsator 5505 

Capsator cu capsare plată, o tehnologie revoluţionară, ce permite economisirea a până 
la 30% din spaţiul ocupat în bibliorafturi. Capsare plată și deschidere 180° ce permite 
capsarea tip cui.
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 140 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

încărcare frontală

Cod Culoare

SL804101 ■ albastru

SL804102 ■ negru

capsare plată capsare normală

GARANŢIE

10
30

100 x 24/6

140 x 26/6

capsare

plată

capsare

tip cui

Capsator 5523 

Capsator cu capsare plată, o tehnologie revoluţionară, ce 
permite economisirea a până la 30% din spaţiul ocupat în 
bibliorafturi. Capsare plată și deschidere 180° ce permite 
capsarea tip cui.
• capacitate de capsare: 40 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 140 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

SL804201 ■ albastru

SL804202 ■ negru GARANŢIE

10
40 100 x 24/6 

140 x 26/6

capsare

plată

capsare

tip cui

Capsator Leitz
NeXXt Softpress

Capsator robust și de încredere pentru uzul zilnic. Tehnologia patentată Softpress îți 
permite să apeși capsatorul oriunde, fără efort, pentru o capsare lină și ușoară, în 
mână sau pe birou. Necesită cu 60% mai puțin efort decât un capsator Leitz standard. 
Tehnologia Flat Clinch - capsare plată, salvează cu 40% mai mult spațiu de arhivare. 
Tehnologia patentată Direct Impact și capsele Leitz Softpress asigură capsarea perfectă 
de fiecare dată.
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 140 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

SL549700 ■ negru

SL549701 ■ albastru GARANŢIE

10
30

100 x 24/6

140 x 26/6

capsare

plată

capsare

tip cui

F L AT
CLINCH

PÂNĂ LA

60%
MAI PUŢIN

EFORT*

capsatoare
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NOVUS B8 FC - Excelență și mai mult confort

Performanța de top și respectul pentru timp, sunt calități distincte ale
capsatorului Novus B 8FC, dotat cu sistemul Power on Demand (putere la cerere).
Utilizând această tehnologie inovatoare, puteți reduce efortul de capsare cu până 
la 70%. Pur și simplu eliberați maneta de tip pop-up și capsarea de până la 50 
de coli de hârtie va deveni o joacă de copii.

Avantaj suplimentar al sistemului de bypass:
Capetele capselor nu se suprapun la închidere, fiind poziţionate paralel. 
Astfel, pentru cantităţi mici de hârtie se pot folosi capse lungi.

Cu noi e ușor să realizezi multe.

se pot capsa două sau 50 de coli cu acelaşi model de capse

Capsator B8 FC 
Power on Demand 

Capsator profesional de calitate superioară, cu performanțe de rangul capsatoarelor 
destinate utilizării intense. Este prevăzut cu sistem Power on Demand, tradus printr-un 
efort depus la capsare cu 70% mai redus decât la alte modele. Mânerul mobil poate fi 
pliat pe corpul principal al capsatorului, economisind astfel spațiu de depozitare.
Corpul este din metal, iar carcasa din plastic. Este prevăzut cu sistem Bypass pentru o 
capsare confortabilă între două și 50 de coli de hârtie cu ajutorul capselor 24/8 Super, 
fără a fi nevoiți să schimbați capsele. Încărcarea capselor se efectuează pe partea 
frontală.
• capacitate de capsare: 50 de coli
• capse utilizate: 24/8, 26/8 (cod: NV2248)
• include 1000 capse 24/8
• magazinaj: 150 x 24/8
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Cod

NV1673S

GARANŢIE

25

50

SUPER

CALITATE

200 x 26/8, 

150 x 24/8

capsare

plată

capsare

deschisă

capsare

bypass

- 70 %

capsatoare

power on demand

bypass
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Capsator B4 FC

Corp din metal, cu carcasă din plastic, prevăzut cu sistem de capsare Flat Clinch care 
asigură o economisire a spaţiului de stocare cu până la 30 %. Încărcarea capselor se 
efectuează pe partea superioară.
• capacitate de capsare: 50 de coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 (cod: NV2246, NV2247, NV2248)
• include 200 capse 24/6
• magazinaj: 100 x 24/6-24/8 sau 150 x 26/6-26/8
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

NV12480 ■ gri

NV12485 ■ negru

NV12482 ■ albastru

Capsator C3 FC

Cu un design curbat, capsare plată și un preț atractiv, Novus C3 FC este soluția ideală 
pentru orice tip de birou. Fiind fabricat din metal, acoperit cu o carcasă din plastic. 
Totodată, este prevăzut cu sistem de capsare Flat Clinch care asigură o economisire a 
spaţiului de stocare cu până la 30 %.
• capacitate de capsare: 30 de coli 
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: NV2246, NV2247, NV2266)
• include 200 capse 24/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Cod Culoare

NV340105 ■ albastru

NV340106 ■ negru

50
100 x 24/6, 24/8

150 x 26/6, 26/8

capsare

plată

capsare

deschisă

capsare

tip cui

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

30
100 x 24/6 

150 x 26/6

capsare

plată

capsare

tip cui

GARANŢIE

25

Perforator Master

Bază din metal, clapă din metal acoperită cu plastic de o foarte bună calitate. Prevăzut 
cu distanţier şi sistem de blocare a clapei.
• capacitate de perforare: 25 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm

Cod Culoare

NV33000 ■ gri

NV33005 ■ negru

NV33001 ■ albastru

NV33006 ■ roşu

GARANŢIE

2

CALITATE

PREŢ

25

Capsator Stabil

Fabricat din metal.
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: NV2246, NV2247, NV2266)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Cod Culoare

NV16030 ■ gri

NV16035 ■ negru

NV16031 ■ albastru

NV16036 ■ roşu

100 x 24/6, 

150 x 26/630

primul capsator cu tehnologie Flat Clinch

sistem de blocare a clapei
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Capsator C-10

Bază din metal, clapă din metal acoperită cu plastic. Prevăzut cu distanţier. 
• capacitate de capsare: 25 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Capsator EM-7

Capsator din metal cu carcasă din material plastic. Tip capsare închisă.
• capacitate de capsare: 20 coli
• capse utilizate: 24/6-26/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 45 mm

Capsator F-5

• capacitate de capsare: 16 coli
• capse utilizate: nr. 10
• magazinaj: 100 x nr. 10
• adâncime de pătrundere în pagină: 45 mm

Capsator F-7

• capacitate de capsare: 25 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 45 mm

Capsator EM-8

Capsator din metal cu carcasă din material plastic. Tip capsare închisă.
• capacitate de capsare: 20 coli
• capse utilizate: 24/6-26/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 45 mm

Cod Culoare

DY000260 ■ negru

Cod Culoare

DY111901 ■ albastru

Cod Culoare

DY111903 ■ negru

Cod Culoare

DY111904 ■ negru

Cod Culoare

DY111902 ■ negru/gri

25
100 x 24/6 

150 x 26/6

20
100 x 24/6 

150 x 26/6

16
100 x nr. 10

25
100 x 24/6 

150 x 26/6

20
100 x 24/6 

150 x 26/6
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Capsator C-14

• capacitate de capsare: 45 coli
• capse utilizate: 24/6, 24/8
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 24/8

Capsator A100

Mini-capsator din metal, capsare închisă.
• capacitate de capsare: 25 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 150 x 26/6

Capsator de birou

Capsator din plastic, cu mecanism metalic.
• capse utilizate: 24/6, 26/6
• magazinaj: 100 x 24/6

Cod Culoare

DY111909 ■ negru

Cod Culoare

DY790100 ■ negru

Cod capacitate de capsare Culoare

BV013261 45 coli ■ negru

BV013271 15 coli ■ negru

45
100 x 24/6 

150 x 24/8

25
100 x 24/6 

150 x 26/6

15/45
100 x 24/6 

100 x 26/6

capsatoare

Cod Tip Ambalare Nr. coli recomandat

DY000268 nr. 10 1000 15

DY000269 24/6 1000 30

DY000291 23/13 1000 30

DY000292 23/15 1000 60

Cod Tip Ambalare Nr. coli recomandat

BV015111 nr. 10 1000 15

BV015112 26/6 1000 30

BV015113 24/6 1000 30

Capse 

Capse 

Capsator S5

• capacitate de capsare: 16 coli
• capse utilizate: nr. 10
• magazinaj: 100 x nr. 10
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Cod Culoare

DY170001 ■ negru

16
100 x 24/6 

150 x 26/6
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Capsator B54/3

Capsator de registratură, foarte robust şi performant, fabricat din metal. Ghidaj metalic 
stabil al magaziei şi ghidaj dublu precis al capselor. Matriţă reversibilă pentru trecere 
simplă de la capsare paralelă la capsare în sistem Bypass. Sistem anti-blocare (ABS) 
pentru o capsare comodă, fără probleme. Încărcarea capselor se efectuează pe partea 
superioară.
• capacitate de capsare: 170 de coli
• capse utilizate: 23/8-23/20 super (cod: NV2238, NV22310, NV22313, NV22317, NV22319)
• magazinaj: 100 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 250 mm

Capsator B50 / B56 Novus

Capsator de birou durabil pentru utilizare grea pentru până la 200 de coli de hârtie
cu sistem anti-blocare (ABS) pentru capsare convenabilă, fără probleme. Dispozitiv 
complet metalic în carcasă din plastic. Fabricat din plastic reciclat post-consum.
• adâncime variabilă de pătrundere în pagină (până la 75 mm)
• eliminare rapidă a erorilor pentru capsarea goală atunci când este necesar
• sistem de încărcare cu buton de apăsare cu ghidaj de capse dublu, montat pe arc
• nicovală mobilă pentru schimbarea rapidă între capsarea paralelă și bypass

Cod 

NV1854 GARANŢIE

25
170

100 x 23/8

23/20

capsare

închisă

capsare

bypass

GARANŢIE

25 140
200

100 x 23/8

23/24 SUPER

capsare

închisă

capsare

bypass

Capsator B40/4

Economic şi uşor de utilizat. Mecanism antiblocaj ultraperformant, ghidaj dublu al 
capselor. 
• capacitate de capsare: 100 de coli
• capse utilizate: 23/6-23/13 super (cod: NV2236, NV2238, NV22310, NV22313)
• magazinaj: 100 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 55 mm

Cod 

NV1841
GARANŢIE

10
100

100 x 23/6

23/13

mecanism de reglare a distanţei braţ lung pentru o capsare uşoarăschimbarea rapidă a tipului 
de capsare

schimbarea rapidă a tipului 
de capsare

spațiu depozitare capse

capsare Bypass - până la 170 de coli 
cu acelaşi tip de capse

Capsator metalic Rapid HD70

Capsator de mare capacitate Rapid HD70, 70 coli, metalic, cutie, argintiu-portocaliu.
Ușor și compact, cu încărcare superioară. Ideal pentru uz zilnic la birou.
Design ergonomic.
• capacitate de capsare: 70 coli
• capse utilizate: 23/8-10
• magazinaj: 150 x 23/8-10
• adâncime de pătrundere în pagină: 53 mm

Cod Culoare

SL281405 ■ argintiu

Cod Model Capacitate capsare

NV0065 B50 140 coli

NV0066 B56 200 coli

GARANŢIE

5 150 x 23/8, 

24/8

210 x 26/670

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

mecanism antiblocare 

ultraperformant

mecanism antiblocare 

ultraperformant
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Capsator plastic Rapid Fixativ F11

Capsator tip clește cu un design modern, sofisticat, cu mecanism din oțel și carcasă din 
plastic. Reîncărcarea magaziei de capse se face prin partea superioară. Potrivit pentru 
casă și birou.
• capacitate de capsare: 15 coli
• capse utilizate: 10/4
• magazinaj: 150 x 10/4
• adâncime de pătrundere în pagină: 50 mm

Capsator 5552

Capsator practic care, datorită tehnologiei folosite, asigură 
o capsare plată. În comparaţie cu capsatoarele tradiţionale 
asigură o economie de spaţiu de 30% în 
bibliorafturi sau caiete mecanice. Datorită braţului 
ergonomic, forţa de apăsare necesară pentru capsare este 
mai redusă. Capsare plată.
• capacitate de capsare: 60 de coli
• capse utilizate: 25/10 (cod: SL803400)
• magazinaj: 140 capse
• adâncime de pătrundere în pagină: 57 mm

Cod 

SL801500

60 140 x 25/10GARANŢIE

10 capsare

plată

Cod 

NV1739

Capsator B39

Capsator tip cleşte: uşurinţă şi comoditate în folosire, design ergonomic. 
Culoare: cromat. Sistem anti-blocare (ABS) pentru o capsare comodă, fără probleme. 
Încărcarea capselor se efectuează pe partea superioară.
• capacitate de capsare: 50 coli
• capse utilizate: 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 (cod: NV2246, NV2247, NV2248, NV2266)
• magazinaj: 150 x 24/6-24/8 sau 210 x 26/6-26/8
• adâncime de pătrundere în pagină: 50 mm

GARANŢIE

10
50 150 x 24/6, 24/8 

210 x 26/6, 26/8

capsare

deschisă

capsare

închisă

capsatoare

Cod Culoare

SL500289 ■ negru

GARANŢIE

5
15

150 x 10/4 capsare

plată

capsare

tip cui

Capsator metalic HS-1000

Capsator profesional metalic, de mare capacitate.
• capacitate de capsare: 100 coli
• capse utilizate: 23/6, 23/13
• magazinaj: 150 x 23/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 65 mm

Cod Culoare

DY111907 ■ argintiu

100
150 x 23/6

mecanism antiblocare 

ultraperformant

30% economie de 

spaţiu în bibliorafturi sau 

caiete mecanice
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Capsator plastic Rapid Supreme Omnipress

Capsator revoluționar, echipat cu tehnologie patentată Omnipress pentru reducerea 
efortului atât la capsarea pe birou, cât și în mână. Tehnologia unică SuperFlatClinch 
reduce volumul documentelor capsate cu până la 40%.
• capse utilizate: 24/8, 24/6, 26/6
• magazinaj: 150 x 24/8 și 24/6 sau 210 x 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Capsator plastic Rapid F16

Capsator plastic Rapid F16, 30 coli, cutie, capsare închisă/deschisă sau tip cui.
Capsator halfstrip cu mecanism din oțel dur, carcasă din plastic ABS de cea mai bună 
calitate și cauciuc TPE. Design modern și ergonomic. Potrivit pentru casă sau birou.
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6 si 26/6
• magazinaj: 150 x 24/6 si 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Capsator plastic Rapid F6

Capsator robust, cu magazie de capse halfstrip și mecanism din metal. Pentru capsare 
închisă sau deschisă. Capacitate de încărcare halfstrip.
• capacitate de capsare: 20 coli
• capse utilizate: 24/6 si 26/6
• magazinaj: 150 x 24/6 si 26/6
• adâncime de pătrundere în pagină: 60 mm

Capsator plastic Rapid F5

Portabil, ușor de utilizat, cu mecanism solid din oțel și magazie de capse cu două linii 
de încărcare pentru eficiență sporită. Decapsator integrat. Potrivit pentru școală, casă 
sau birou. Compact și portabil. Decapsator metalic integrat.
• capacitate de capsare: 10 coli
• capse utilizate: nr. 10
• magazinaj: 50 x nr. 10
• adâncime de pătrundere în pagină: 30 mm

Cod Cod Culoare

SL500550 30 coli ■ negru

SL500553 60 coli ■ negru

Cod Culoare

SL810501 ■ negru

SL810502 ■ albastru

SL810503 ■ roşu

Cod Culoare

SL500268 ■ negru

SL500269 ■ albastru

SL500270 ■ roşu

Cod Culoare

SL500264 ■ negru

SL500265 ■ albastru

GARANŢIE

5 150 x 24/6, 

24/830

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

GARANŢIE

5 150 x 24/6, 

26/620

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

GARANŢIE

5 50 x nr. 10

10

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

GARANŢIE

5 150 x 24/6, 

24/8

210 x 26/630/60

capsare

închisă

capsare

deschisă

capsare

tip cui

Cod Tip Ambalare Nr. coli recomandat

SL500559 Omnipress 1000 30

SL855800 24/6 1000 30

SL862900 10/4 1000 20

SL869100 23/6 1000 20

SL869200 23/8 1000 40

SL870800 10/4 1000 20

SL999912 24/6 1000 20

Capse Rapid
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Leitz – Power Performance 

• întotdeauna ușor de utilizat, pentru rezultate perfecte 
• produse de calitate premium și mai puține blocaje
• nu se oxidează, datorită oțelului galvanizat
• calitatea tehnologiei germane
• până la 10 ani garanție la capsatoarele Leitz atunci
când sunt utilizate capse Leitz Power Performance
• recomandate a se utiliza și cu alte 
   branduri de capsatoare

Decapsator

Utilizat pentru decapsarea următoarelor tipuri de capse: 
nr.10, 24/6, 26/6, 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24.

Decapsator Rapid C2

Evitați distrugerea documentelor! Rapid C2 este un decapsator mic și eficient, cu 
mânere din plastic, pentru o utilizare ușoară. Îndepărtează orice tip de capsă.
Fabricat din oțel, învelit în plastic ABS.
Dinți din oțel cromat pentru o rezistență sporită.

Cod Culoare

BV016111 ■ negru

Cod Culoare

SL709901 ■ negru

Capse  

Cod Tip Ambalare Nr. coli recomandat

NV2210 nr. 10 1000 20

NV2247 24/6 1000 30

NV2246 24/6 SUPER 1000 30

NV2248 24/8 SUPER 1000 50

NV2266 26/6 1000 25

NV2236 23/6 1000 30

NV2238 23/8 1000 50

NV22310 23/10 SUPER 1000 70

NV22313 23/13 SUPER 1000 100

NV22317 23/17 SUPER 1000 140

Cod Tip Ambalare Nr. coli recomandat

SL803000 nr. 10 1000 15

SL803100 24/6 1000 30

SL803200 24/8 1000 40

SL803300 26/6 1000 30

SL803400 25/10 1000 60

Capse 

Nu toate capsele sunt la fel. Alegerea 
tipului de capsă depinde de cât de multe 
coli dorești să capsezi. Poți spune multe 
despre o capsă după dimensiunile sale. De 
exemplu, o capsă 24/6: 24 denotă tipul de 
sârmă utilizată pentru capsă. Cu cât este 

mai mic numărul, cu atât mai gros este firul 
de sârmă folosit. Iar 6 reprezintă lungimea 
piciorului în mm. Există și dimensiuni 
speciale, cum ar fi capsele nr. 10 pentru 
mini-capsatoare, dar și altele.

Indiferent de capsator, indiferent de tipul de capsare, 

noi avem capsele potrivite pentru tine!

capse
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*garanţia acordată nu include 
burghiul de perforare

Perforator B2200

Perforatorul B2200 face parte din clasa perforatoarelor de mare capacitate.
Poate perfora foarte uşor fiecare dimensiune de la A6 la A4, oferind un sistem 
suplimentar de siguranţă, iar cu ajutorul distanţierului special se pot realiza foarte 
uşor 4 perforaţii, doar din două mişcări. Culoare: gri deschis.
Prevăzut cu grip fin pentru o utilizare confortabilă.
• două perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 200 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier
• greutate: 3.5 kg

Perforator B2200

Perforator metalic de birou durabil pentru utilizare profesională, prevăzut cu unitate 
de reglare glisantă pentru perforare variabilă în patru găuri. Ghid de centrare automat 
al hârtiei pentru o perforare precisă. Fabricat din plastic reciclat post-consum.
• mâner cu prindere confortabilă pentru perforarea fără efort cu pârghie perfectă
• apărătoare pentru mâner pentru siguranță maximă
• capacitate maximă de perforare: 200 coli
• baza antiderapantă
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• dispozitiv complet metalic în carcasă din plastic
• greutate: aprox. 3.5 kg

Cod

NV32200

Cod

NV0651

Set accesorii

Cuprinde: 2 cuţite + 8 platane.

Cod

NV322001
perforarea se poate face fără probleme,
chiar şi pentru formatele speciale

A5

A4 A4+

GARANŢIE

10 200

perforatoare

Perforator 5180

Perforator de mare capacitate, robust şi uşor de utilizat. Mâner pliabil pentru 
economie de spaţiu. Mânerul de apăsare este realizat pentru a asigura cât mai eficient 
transferul de putere, în vederea uşurării operaţiunii de perforare.
• două perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 65 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier
• sistem de blocare a clapei

sistem de blocare a clapei
pentru depozitare eficientă în dulap

fără efort!
perforează 65 coli de 80 g/mp printr-o 
singură apăsare

indicator gradat
indicator mai mare pentru o vizibilitate mai 
ridicată

Cod Culoare

SL802500 ■ argintiu

SL802501 ■ negru

SL802502 ■ albastru

GARANŢIE

10 65

GARANŢIE

10 200

siguranţă maximă datorită 
protecţiei contra introducerii 
accidentale a mâinilor

braţ de apăsare 

învelit în cauciuc
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Perforator B265

Ideal pentru registraturi, bănci, departamente administrative. Bază din metal, clapă 
din metal, acoperită cu plastic de o foarte bună calitate. Culoare: gri deschis.
• două perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 65 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Cod 

NV3265

clapa poate fi blocată orizontal 
pentru o depozitare mai uşoară

distanţier capacitate de perforare 
65 coli

GARANŢIE

10 65

Perforator B425

Perforator dublu (pentru 4 perforaţii), cu bază din metal. Clapă din metal acoperită cu 
plastic de o foarte bună calitate. Culoare: gri cu negru.
• 4 perforaţii
• capacitate de perforare: 25 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier 

Cod 

NV3425
GARANŢIE

10 25

Perforator B260

Perforator economic, fabricat din metal. Culoare: gri cu negru.
• capacitate de perforare: 60 coli 
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier 

Perforator B240

Bază din metal, clapă din metal, acoperită cu plastic de o foarte bună calitate. 
Culoare: gri cu negru.
• capacitate de perforare: 40 coli 
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier 

Cod 

NV3260

Cod 

NV3240

GARANŢIE

10 60

GARANŢIE

10 40

Perforatoare ideale pentru registraturi, bănci, departamente administrative. 
Perforează cu uşurinţă un număr mare de coli, iar sistemul de blocare a 

clapei permite depozitarea perforatorului fără a ocupa mult spaţiu.

sistem de blocare a clapei

sistem de blocare a clapei

sistem de blocare a clapei

sistem de blocare a clapei
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Perforator metalic Rapid Supreme SP34 PressLess

Perforator compact cu 4 perforații, echipat cu tehnologia inovatoare Rapid Press Less
ce reduce forța necesară pentru perforare cu până la 50%, comparativ cu alte 
perforatoare obișnuite. Mâner ergonomic, ce sporește performanța. Picioare robuste 
din cauciuc, pentru fixarea bazei pe birou.
• 4 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 30 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator metalic Rapid FMC40

Perforator compact cu 4 perforații, echipat cu tehnologia inovatoare Rapid Press Less 
Perforator din metal echipat cu mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai 
ușoară. Potrivit pentru birou. Structură metalică puternică, pentru un volum mare de 
documente. 
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 40 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator plastic Rapid VIVIDA FC30

Perforator din metal echipat cu mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai 
ușoară. Potrivit pentru birou. Structură metalică puternică, pentru un volum mare de 
documente. Prevăzut cu distanţier.
• capacitate maximă de perforare: 30 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm

Perforator metalic Rapid FMC25

Perforator din metal echipat cu mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai 
ușoară. Potrivit pentru birou. Structură metalică puternică, ce asigură rezultate perfecte
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 25 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator plastic Rapid FC10

Perforator din metal echipat cu mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai 
ușoară. Potrivit pentru birou. Structură metalică puternică, ce asigură rezultate perfecte
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 10 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator plastic Rapid FC20

Perforator puternic cu mecanism din metal, cu clapă și bază ranforsate cu plastic ABS. 
Potrivit pentru birou, casă sau școală. Structură metalică puternică, ce asigură rezultate 
perfecte.
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 20 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

GARANŢIE

10 30

GARANŢIE

5 40

GARANŢIE

5 30

GARANŢIE

5 25

GARANŢIE

5 10

GARANŢIE

5 20

Cod Culoare

SL845701 ■ negru

Cod Culoare

SL835601 ■ negru

Cod Culoare

SL639401 ■ negru

SL639402 ■ albastru

SL639403 ■ roşu

Cod Culoare

SL835501 ■ negru

Cod Culoare

SL638501 ■ negru

Cod Culoare

SL256400 ■ negru
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Perforator metalic H-40

Perforator din metal, pentru uz zilnic.
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 40 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator metalic H-30

Perforator din metal, pentru uz zilnic.
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 30 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator metalic H-20

Perforator din metal, pentru uz zilnic.
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 20 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator metalic H-10

Perforator din metal, pentru uz zilnic.
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 10 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator P-817

Perforator practic, corp din metal. Pentru format: A4, A5, A6.
Diametrul perforației: 5.5 mm
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 20 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

Perforator P25

Perforator practic, corp din metal. Pentru format: A4, A5, A6.
Diametrul perforației: 5.5 mm
• 2 perforaţii
• capacitate maximă de perforare: 25 coli
• distanţa între perforaţii: 80 mm
• prevăzut cu distanţier

40

30

20

10

20

25

Cod Culoare

DY000273 ■ negru

Cod Culoare

DY000272 ■ negru

Cod Culoare

DY000271 ■ argintiu

Cod Culoare

DY000270 ■ negru

Cod Culoare

DY111906 ■ negru

Cod Culoare

BV014311 ■ negru
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pentru birou, portrait

pentru birou, landscape

Tăvițe de birou Combiboxx A4

Pot fi folosite atât ca tăviţe de birou, cât şi ca tăviţe de perete. La acest modul se pot 
adăuga tăviţe suplimentare, după necesităţi.

Cod Model

DB857819 portrait

Tăviţe suplimentare Combiboxx

Cod Dimensiuni

DB857919 A4

Cod Format Compartimente Culoare

DB173400 Portrait 12 ■ transparent

DB173401 Landscape 6 ■ transparent

DB178011 Portrait 6 ■ alb

DB760060 Portrait 6 ■ alb

pentru perete

pentru birou

Set tăvițe Combiboxx Pro

Set de tăviţe verticale de birou sau de perete, compus din tăviţă A4 şi 4 tăviţe 1/3 A4.
La acest modul se pot adăuga atât tăviţe A4, cât şi tăviţe 1/3 A4, după necesităţi.

Set tăvițe modulare FLEXIBOXX

Set de tăviţe verticale sau orizontale de perete, cu un design modern pentru afișarea și 
prezentarea informațiilor în format A4.
• posibilitate de extindere în funcție de necesități
• montaj individual

Cod 

DB861319

suporturi pentru birou

DB173400

DB173401

DB178011

DB760060

Cod Dimensiuni Culoare

MA513505 10 x 10 x 13 cm ■ transparent

MA513611 10 x 10 x 13 cm ■ verde

MA513621 10 x 10 x 13 cm ■ roz

MA513631 10 x 10 x 13 cm ■ albastru

MA513905 16 x 15 x 21 cm ■ transparent

Suport de cărți bookend din sticlă acrilică

Realizat din cel mai bun material acrilic cristalin de înaltă calitate, ce se potrivește 
armonios în orice birou. Potrivit pentru toate cărțile (în funcție de dimensiunea 
capetelor de carte), CD-uri sau DVD-uri. Grosime extrem de mare 2,5 - 4 mm.
Suprafață strălucitoare și margini rotunjite.
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Cod Tip Culoare

MA950105 tăviță documente ■ transparent

MA951005 suport vertical ■ transparent

MA958505 suport 3 compartimente ■ transparent

Suport din sticlă acrilică

Durată lungă de viață și stabilitate ridicată datorită procesului de fabricație complex. 
Produse din material acrilic de înaltă calitate. Grosime material: 4 mm.

Suport vertical Leitz Recycle

Design modern și textură unică.
Capacitate: 200 coli.

Tăviță documente Leitz Recycle

Design modern și textură unică.
Capacitate: 200 coli.

 Cod Culoare

SL532600 ■ negru

 Cod Culoare

SL532495 ■ negru

Cod Dimensiuni Culoare

FA181014 248 x 77 x 257 mm ■ negru

Cod Dimensiuni Culoare

FA123014 345 x 255 x 65 mm ■ negru

Suport vertical ECO

Suportul Vertical A4+ ECO Black, potrivit pentru arhivarea documentelor A4+, este 
foarte stabil și solid.

Tăviță documente ECO

Este solidă și stabilă. Formatul permite stocarea documentelor de format A4+. Poate fi 
stivuită vertical sau ca o scară și este modulară după cum se dorește, fiind compatibilă 
cu multe modele existente.
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Organizator cu sertare Varicolor

Organizatoare cu sertare, confecţionate din material plastic de calitate premium. 
Fiecare sertar este colorat diferit pentru a ajuta la o mai bună organizare a 
documentelor. Sertarele sunt prevăzute cu ferestre de etichetare transparente şi 
inserţii de etichete printabile, uşor de schimbat. Modelul cu 4 sertare este prevăzut cu 
încuietoare.

Organizator Big-Box Aquarel

Cutie concepută ca un singur bloc, acest lucru o face mai puternică, ultra rigidă și 
durabilă, cu o garanție de 25 de ani. Sertare glisante și silențioase, cu oprire de 
siguranță. Cele 4 sertare se asorteaza cu produsele de arhivare din gama Forever Young 
de la Exacompta pentru un birou ordonat.

Organizator Big-Box Forever

Cutie concepută ca un singur bloc, acest lucru o face mai puternică, ultra rigidă și 
durabilă, cu o garanție de 25 de ani. Sertare glisante și silențioase, cu oprire de 
siguranță. Fabricată din plastic reciclat din deseuri menajere, fiind certificată Blue 
Angel. Cele 4 sertare se asorteaza cu produsele de arhivare din gama Forever Young de 
la Exacompta pentru un birou ordonat.

Organizator Varicolor cu 5 sertare

Sertarele în culori vibrante ajută la organizarea documentelor pe categorii și arată 
atractiv pe orice birou, oferind contururi de culoare netedă atunci când sertarele 
sunt închise. Organizator prevăzut cu ferestre de etichetare transparente şi inserţii 
de etichete printabile şi un sertar cu închidere cu cheie. Potrivit pentru stocarea 
formatelor A4, C4, folio și letter-size.
Culori sertare: galben, portocaliu, bleu, violet, gri.

Cod Sertare Dimensiuni

DB760627 4 280 x 292 x 356 mm

DB760527 5 292 x 280 x 356 mm

Cod Sertare Dimensiuni

FA104293 4 347 x 278 x 267 mm

Cod Sertare Dimensiuni

FA104296 4 347 x 278 x 267 mm

Cod Sertare Dimensiuni (mm)

DB762527 5 280 x 292 x 356

organizatoare birou

Organizator Iderama, 4 sertare

Cutie de organizare Pop-Box Exacompta, cu 4 sertare închise de 55 mm.
Utilă pentru arhivarea documentelor A4+, a mapelor cu elastic de 24 x 32 cm sau 
a plicurilor mari. Este concepută ca un singur bloc, mai puternică, ultra rigidă și 
durabilă. Fronturile sertarelor sunt închise pentru a păstra conținutul fără praf. 
Sertarele sunt ușor de utilizat, netede și silențioase, cu o oprire de siguranță.

Cod Sertare Dimensiuni

FA314398 4 347 x 278 x 267 mm
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Tăviță documente Leitz WOW PS

Organizarea simplă a documentelor, revistelor și altor fisiere, datorită 
modului de depozitare vertical. Diverse formate de documente (de la A4 
până la C4). Designul în culori duale atractive și stilate, cu un finisaj lucios.
Capacitate: 200 coli.

organizatoare birou

Suport vertical Leitz WOW PS

Pentru depozitarea în siguranță a tuturor revistelor și tipurilor de cataloage.
Calitatea premium a Suportului vertical Leitz este completată de designul în culorile 
duale stilate și îndrăznețe cu un finisaj lucios.
Capacitate: 200 coli.

 Cod Culoare

SL621016 ■ galben

SL621051 ■ turcoaz

SL621054 ■ verde

SL621062 ■ mov

SL621095 ■ negru

SL980095 ■ albastru

SL980096 ■ gri

SL980097 ■ roz

 Cod Culoare

SL611016 ■ galben

SL611062 ■ mov

SL980091 ■ verde

SL980092 ■ gri

SL980093 ■ roz

SL611051 ■ turcoaz

SL611095 ■ negru

Organizator cu sertare

Cutie de organizare Small-Box: 3 sertare (1 sertar A4+, 2 sertare înguste)
Cutie de organizare Tool-Box: 4 sertare (1 sertar A4+, 3 sertare înguste)
Pot fi folosite pentru a depozita documente, mape cu elastic A4+, dar și accesorii mici, 
pixuri, notițe sau pliculețe de cafea/ceai/șervetele de hârtie. Poate fi utilizat la birou 
sau acasă. Datorită înălțimii sale reduse acestea pot fi folosite ca înălțător de ecran, în 
timp ce adâncimea generoasă permite să susțină o mașină de cafea.

FA031991

FA311914

Cod Model Sertare Dimensiuni (mm)

FA311914 Small-Box 3 347 x 278 x 130

FA031991 Toolbox 4 270 x 355 x 135

GARANŢIE

25
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Suport din carton pentru documente

Una dintre cele mai simple modalităţi de depozitare a dosarelor sau cataloagelor. 
Fabricat din carton. Dimensiuni: 80 x 320 x 245 mm.

Suport vertical din carton Aquarel

Fabricat din carton rigid 1.5 mm, cașerat cu hârtie laminată.
Este conceput pentru a susține documente A4 și diverse dosare. Este livrat neasamblat, 
fiind ușor de depozitat și asamblat înainte de utilizare. Certificat FSC.
Dimensiuni: 100 x 310 x 250 mm. Unitate de vânzare: 2 bucăți / set.

Suport vertical din carton Eterneco

Suport fabricat din materiale vegetale: celuloză de lemn și ulei vegetal.
Conceput pentru a susține documente A4 și diverse dosare. Este livrat neasamblat, 
fiind ușor de depozitat și asamblat înainte de utilizare. Este acoperit cu ulei vegetal ce 
asigură o protecție excelentă împotriva apei fiind certificat FSC.
Dimensiuni: 100 x 310 x 250 mm. Unitate de vânzare: 2 bucăți / set.

Cod Culoare

SL40691 ■ alb

SL40692 ■ albastru

Cod Tip Culoare

FA090562 Aquarel ■ albastru

FA090563 Aquarel ■ verde

FA090565 Aquarel ■ mov

FA090567 Aquarel ■ coral

Cod Tip Culoare

FA090847 Eterneco ■ natur

Suport vertical pentru documente RTC

Suport documente vertical, A4, din carton FSC.
Dimensiuni: 245 x 90 x 320 mm.

Cod Culoare

AB172031 ■ ■ alb / albastru

Set metal Mesh

Set de accesorii pentru birou, fabricat din metal.

CALITATE

PREŢ

BV012192

BV012171

BV012172

BV012121

BV012122

BV012131

BV012132

BV012181 BV012182

BV012141

BV012142

Negru Argintiu Descriere

BV012141 BV012142 suport pentru accesorii

BV012131 BV012132 suport pentru cub de hârtie

BV012121 BV012122 suport pentru instrumente de scris

BV012171 BV012172 suport pentru documente

BV012191 BV012192 coş pentru hârtii 

BV012181 BV012182 set 3 tăviţe suprapozabile

BV012191

BB
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Suport rotativ pentru 
accesorii C91

Elegant, rotativ, prevăzut cu compartimente speciale pentru toate articolele de birou. 
Se livrează cu o rolă de bandă adezivă Scotch® Magic™, un pachet de notiţe Post-it®

76 x 76 mm şi două Post-it® Index clasic, dimensiuni: 25.4 x 43.7 mm. 
Culoare: negru.

Cod 

3M7003

Suport pentru accesorii de birou

Fabricat din material plastic. Este un instrument practic pentru orice birou. Prevăzut cu 
compartimente speciale pentru instrumente de scris, agrafe, notiţe autoadezive şi alte 
articole necesare pentru birou. Se livrează neechipat.

 Cod Culoare

FL6999 ■ negru

Suport pentru accesorii de birou

Suport cu 6, respectiv 4 compartimente, design clasic. Poziţionare compactă a  
compartimentelor. Necesită spaţiu redus pe birou. Ideal pentru depozitarea 
instrumentelor de scris şi a accesoriilor mici de birou. Se livrează neechipat.

Suport pentru accesorii de birou

Fabricat în mod durabil din mai mult de 85% din plastic reciclat post-consum, acest
suport este destinat pentru birouri bine organizate și spații private.
Are 6 compartimente individuale mari, cu un design elegant și include suport de card, 
compartiment pentru bilete, compartiment pentru telefon mobil și instrumente de 
scris. Suprafață mată. Dimensiuni: 14 x 12.5 cm.Suport pentru accesorii de birou

Fabricat din material acrilic de înaltă calitate, grosime 5 mm. Pentru pixuri, foarfece și 
alte articole de birou. Poate completa orice mediu de birou.
Înălțime: 12.5 cm.

Cod Compartimente Culoare

FL6898 4 ■ negru

FL6897 4 ■ roşu

FL6899 4 ■ albastru

Suport pentru accesorii de birou

Suport organizat cu 6 compartimente, finisaj lucios ce oferă spațiu pentru articole mici, 
cum ar fi hârtie, cleme sau ace, dar și ustensile de scris, radiere, lipici, foarfece, rigle,
perii. Fabricat în Germania, garanție 3 ani. Se livrează neechipat.
Dimensiuni: 15 x 12.5 cm. 

Cod Compartimente Culoare

MA115502 6 ■ alb

MA115505 6 ■ transparent

MA115590 6 ■ negru

MA115537 6 ■ albastru

Cod Compartimente Material Culoare

MA117602 6 plastic reciclat ■ alb

MA117605 6 plastic ■ transparent

MA117625 6 plastic reciclat ■ roşu

MA117637 6 plastic reciclat ■ albastru

MA117690 6 plastic reciclat ■ negru

Cod Compartimente Culoare

MA955005 1 ■ transparent

MA955105 5 ■ transparent

CALITATE

PREŢ

GARANŢIE

3
GARANŢIE

3
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Mapă de protecție pentru birou

Mapă de birou Exacompta din imitație de piele (PU) este flexibilă și perfect adaptată 
pentru protecția biroului, asigurând în același timp un confort real pentru a scrie sau  
utiliza diverse echipamente. Materialul este moale, suplu și anti-derapant. Mai presus 
de toate, este rezistent la petele de cerneală, apă și la zgârieturi și poate fi curățat 
foarte ușor cu o simplă cârpă umedă. Produs 100% în Franța.

Mapă pentru birou

Mapă cu colțuri rotunjite pentru birou fabricată din PP transparent, proprietăți
anti-reflex și anti-alunecare. Pentru a păstra note și mesaje la îndemână.

Cod Dimensiuni Culoare

DB712219 530 x 400 mm ■ transparent

DB713201 530 x 400 mm ■ negru

DB712319 650 x 500 mm ■ transparent

DB713301 650 x 500 mm ■ negru

Cod Dimeniuni Culoare

FA029143 40 x 80 cm ■ ■ negru / portocaliu

FA029144 40 x 80 cm ■ ■ bleu / albastru

FA029630 65 x 50 cm ■ transparent
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Dispenser Scotch® Clasic C38 
pentru bandă adezivă

Dispenser negru cu finisaj elegant, pentru bandă adezivă.
Se livrează fără bandă adezivă.

Dispenser de birou pentru bandă adezivă

Dispenser negru cu finisaj elegant, pentru bandă adezivă.
Se livrează fără bandă adezivă.

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

3M2001 7.5 m x 19 mm  rolă + dispenser

3M20011 33 m x 19 mm  rolă

3M20018  33 m x 19 mm   6 role + 2 GRATIS 

Bandă adezivă Invisible

Bandă adezivă invizibilă, recomandată pentru lipirea documentelor sau pentru 
securizarea plicurilor. Aşa cum îi spune şi numele, este invizibilă după aplicarea pe 
hârtie. Se poate scrie pe ea şi este uşor de rupt.

Bandă adezivă Scotch® Magic™

Bandă adezivă invizibilă după aplicare. Se poate rupe foarte uşor, fără a utiliza 
foarfeca. Nu se îngălbeneşte în timp, este rezistentă la umiditate, se poate scrie pe 
ea. Este recomandată pentru repararea documentelor, unirea paginilor şi securizarea 
plicurilor. Este ideală pentru activităţile de fotocopiere, deoarece are un grad foarte 
mare de transparenţă, fiind invizibilă pe hârtia scrisă.

SUPER

CALITATE

CALITATE

PREŢ

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

AL012533 19 mm x 33 m 1 bucată

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M2003 19 mm x 33 m 1 bucată

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

MA957005 19 mm x 33 m 1 bucată

benzi adezive

Bandă adezivă transparentă

Fiabilul tesafilm® este acum disponibil într-o versiune ecologică. Film și miez fabricat 
din plastic reciclat 100%, adezivi fără solvenți. Calitate înaltă, aproape invizibil pe 
numeroase suprafețe. Rezistenţă la învechire, se desfăşoară fără zgomot.
Ambalaj din carton reciclat 80%.

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

TS057968 19 mm x 33 m rolă + dispenser EasyCut

TS058240 19 mm x 10 m rolă + Mini dispenser
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TS579320

Bandă adezivă Crystal

Calitatea optimă şi gradul înalt de transparenţă ale benzii transparente crystal  
tesafilm® sunt ideale pentru îmbinările invizibile, prindere, reparare, fixare şi 
ambalare. Foarte transparentă, invizibilă pe multe suprafeţe, rezistență excelentă la 
rupere, aderenţă puternică. Este rezistenţă la învechire, se desfăşoară fără zgomot. 
Adeziv din folie de polipropilenă, fără diluanţi.

benzi adezive

TS579470 TS057939

Bandă dublu adezivă

Este potrivită pentru toate tipurile de hârtie şi pentru carton, mulţumită fiabilităţii şi 
transparenţei sale. Transparentă, aderenţă bună, rezistenţă la învechire. Se derulează 
uşor şi este realizată din folie de polipropilenă.

Bandă dublu adezivă

Adecvată pentru toate tipurile de suport, se derulează usor, nu se îngălbenește în timp 
și rezistă la umiditate.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

TS646230 10 m x 15 mm rolă

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

AL013384  7 mm x 10 m rolă + dispenser

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

TS579320 33 m x 19 mm rolă

TS579470 33 m x 19 mm 8 role / set

TS057939 33 m x 19 mm rolă + dispenser

TS058542 33 m x 15 mm rolă

povestea unei mărci
Banda Tesafilm® a apărut având la bază eşecul producerii altui articol. Când farmacistul Dr. 
Oscar Troplowitz a preluat laboratorul colegului său Beiersdorf, la sfârşitul secolului al 19-lea, 
Troplowitz lucra la un leucoplast care trebuia să se fixeze puternic şi să fie în acelaşi timp 
blând cu pielea.
Rezultatul muncii sale a fost un adeziv care adera excelent, dar irita pielea şi în consecinţă 
era nepotrivit pentru îngrijirea rănilor. Troplowitz a numit produsul “Citoplast” şi l-a lansat 
drept prima bandă adezivă de uz tehnic disponibilă pe piaţa germană – pentru vulcanizarea 
cauciucurilor deteriorate de la biciclete.

Bandă transparentă dublu adezivă montaj

Bandă dublu adezivă transparentă, ideală pentru montarea obiectelor pe suprafețe 
transparente (geamuri, sticlă). Recomandată pentru aplicare pe suprafețe de interior, 
cum ar fi: sticlă, metal, ceramică, materiale plastice și acrilice, ceramică. Adeziv acrilic 
perfect transparent. Protecție UV. Susține 2 kg / 30 cm.

Bandă transparentă dublu adezivă Scotch-Fix™ 

Bandă dublu adezivă transparentă, perfectă pentru montarea sticlei, a gresiei și a 
lucrărilor de artă. Poate susține până la 7 kg, 1 kg/20 cm. Este rezistentă la UV și la 
temperaturi între 0°C și 40°C. Ideală pentru: sticlă, gresie, vopsea acrilică și metal
100% adeziv cu tehnologie avansată 3M™.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M2002 12 mm x 6.3 m rolă + dispenser

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M874085 19 mm x 1,5 m rolă
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Bandă dublu adezivă Scotch® cu dispenser

Bandă dublu adezivă Scotch® perfect transparentă, ideală pentru lipirea obiectelor 
ușoare de hârtie, carton, fotografii etc. Adezivul este permanent, rezistent la umiditate 
și nu se îngălbenește în timp. Banda este prevăzută cu dispenser și rulează fără 
zgomot. 

Bandă adezivă Crystal

Bandă adezivă perfect transparentă, care nu se îngălbeneşte în timp, invizibilă pe 
multe suprafețe, rezistentă la rupere. Banda se derulează cu uşurinţă, pentru o 
utilizare confortabilă.

Cod Dimensiuni

AL011035 33 m x 19 mm

CALITATE

PREŢ

Bandă adezivă Scotch® Crystal Clear

Perfect transparentă, rezistentă în timp, este ideală pentru ambalarea pachetelor mici, 
protejarea unei etichete sau oricând este nevoie de un finisaj discret.

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

3M105 7.5 m x 19 mm  rolă + dispenser

benzi adezive

Cod Dimensiuni

AL011169 33 m x 12 mm 

AL011329 33 m x 15 mm 

AL11103 33 m x 19 mm 

AL011168 33 m x 19 mm

Bandă adezivă transparentă

Bandă adezivă transparentă, cu suport din plastic. Se derulează uşor, nu se 
îngălbeneşte în timp şi rezistă la umiditate.

Benzile adezive transparente sunt o soluţie economică şi eficientă 
pentru aplicaţii diverse, frecvente, în biroul tău.

Bandă adezivă Scotch® transparentă

Atât de practică, încât este indispensabilă pentru munca de birou, indiferent de aria 
de activitate. Bandă adezivă transparentă, nu se îngălbeneşte în timp. 

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M119033 33 m x 19 mm rolă

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

3M151066 6.3 m x 12 mm  rolă

se rupe ușor cu mâna
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Cod Cantitate

KS20230 30 ml

KS20220 50 ml

Lipici lichid Glufix

Fără solvent, lipeşte orice fel de hârtie, carton şi textile. Prevăzut cu valvă anticurgere, 
ce asigură o utilizare curată. Lipiciul nu curge decât în momentul aplicării, oferind un 
confort sporit în utilizare.

vârf prevăzut cu valvă anticurgere utilizare facilă, curată

adezivi

lipire ambalaje / carton lipire fotografiilipire hârtie

Roller adeziv

Fabricat din plastic transparent, design ergonomic. Adeziv permanent în rolă,
fără solvent. Aplicare uşoară şi curată.

Cod Dimensiuni  Unitate de vânzare

KS38101 10 m x 8 mm  bucată

Produs inovator, aplicări uşoare şi rapide. Posibilitatea de 
control al dozajului oferă precizie în aplicare, precum şi 

realizarea de economii substanţiale.

Cod Culoare Cantitate

AL001111  alb 75 g

Cod Culoare Cantitate

KS031600  alb 50 g

Pastile autoadezive White Tack

Pastile autoadezive cu adeziv puternic, reutilizabile. Aplicarea se realizează uşor, curat 
şi are loc instant, nefiind nevoie să aşteptaţi ca adezivul să se usuce. Se pot utiliza pe 
toate suprafeţele netede, fiind ideale pentru bricolaj şi reparaţii generale.

Pastile autoadezive Gumfix

Gumă adezivă folosită pentru fixarea fotografiilor, posterelor, decorațiunilor, 
calendarelor etc. Repoziționabil, reutilizabil, fără solvent, aplicare ușoară și curată. 
Cutia conține 84 pastile predecupate.
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Cod Cantitate

AL001110 10 g

AL001120 21 g

AL001140 40 g

AL005040 40 g

AL005100 100 g

Lipici solid

Dacă sunteţi în căutarea unui adeziv permanent cu aplicare uşoară pe hârtie şi 
proprietăţi de lipire rapidă, atunci lipiciurile solide Apli sunt soluţia. Ideale pentru a fi 
folosite atât la birou, cât şi acasă. Adezivul Apli este uşor de curăţat şi nu este toxic.

Cod Cantitate

KS873425 8 g

KS873427 15 g

KS873372 20 g

KS873340 40 g

Lipici solid

Fără solvent, non-toxic. Lipeşte hârtie, carton şi fotografii. Se poate folosi atât la birou, 
cât şi acasă. Lipirea se face simplu şi curat. Poate fi folosit pentru lipiri rapide, lipeşte în 
mai puţin de 40 de secunde. Capacul nu permite intrarea aerului, evitându-se astfel 
întărirea.

Lipici solid Eco

Fără solvent, pe bază de PVP, non-toxic şi lavabil. 
Ideal pentru hârtie, carton şi fotografii.

Lipici instant

Instant – acesta are o acțiune instantanee, fiind perfect pentru reparații.
Poate fi utilizat pe aproape toate tipurile de materiale. Ideal pentru reparații rapide ale 
suprafețelor netede mici, realizează lipire rapidă și rezistentă. Oferă rezultate excelente 
pe termen lung, mulțumită rezistenței sporite la frig și caldură.
Gel – ideal pentru reparații rapide atât ale suprafețelor netede mici, cât și ale 
suprafețelor poroase. Lipire rapidă și rezistentă cu acțiune instantanee.

Cod Cantitate

AY0001 10 g

AY0002 20 g

AY0003 40 g

Cod Tip Cantitate

TS570400 instant 4.5 g

TS570410 gel 4.5 g

CALITATE

PREŢ

Apli exportă produse în mai 
mult de 85 de țări în jurul 
lumii, fiind lider de piață în 
multe dintre acestea.

ȘTIAȚI CĂ?

?

adezivi

putere mare de lipire, 

datorită componenţei

chimice PVP
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Foarfecă

Ideală pentru uz atât la birou, cât şi acasă. 
Lamele sunt fabricate din oţel inoxidabil.

Cod Dimensiune Tip

AY30250 14 cm cu grip

AY30271 17.8 cm cu grip

AY30283 20.3 cm cu grip

AY30293 25.4 cm cu grip

AY31150 12.7 cm standard

AY31170 17.8 cm standard

AY31181 20.3 cm standard

AY31111 25.4 cm standard

GARANŢIE

10

GARANŢIE

5

E

Foarfecă Office Titanium

Foarfecă din oțel inoxidabil special, cu durată lungă de viață. Suprafața lamelor este 
acoperită cu titan, mânere din polipropilenă de înaltă calitate, cu grip din cauciuc 
pentru confort în timpul tăierii.

Cod Dimensiune 

DH129780 18 cm

DH129790 21 cm

Foarfecă Confort Grip

Ideală pentru uz atât la birou, cât şi acasă. Prevăzută cu grip confortabil.
Lamele sunt fabricate din oţel inoxidabil.

Cod Dimensiune 

DH040025 12.7 cm

DH040027 17.5 cm

DH040028 20.3 cm

GARANŢIE

2

Foarfecă Leitz WOW

Cu lame fabricate din oțel inoxidabil și 2 capete cu titan, foarfecele Leitz WOW sunt 
prevăzute cu mâner ergonomic pentru o utilizare confortabilă. Materialele folosite la 
fabricarea foarfecelor Leitz asigură durabilitate și garanție de 10 ani.

Cod Dimensiune Culoare

SL890001 20.5 cm ■ mov metalizat

SL890002 20.5 cm ■ verde metalizat

SL890003 20.5 cm ■ turcoaz metalizat

SL890004 20.5 cm ■ albastru metalizat

SL890005 20.5 cm ■ galben metalizat

SL890006 20.5 cm ■ roz metalizat

SL531901 20.5 cm ■ alb metalizat

SL531995 20.5 cm ■ negru metalizat

Foarfecă Scotch®

Foarfeca universală Scotch® este fabricată din material inoxidabil, fiind prevăzută cu 
şurub pentru reglarea tensiunii, în vederea unei utilizări optime. 
Gripul este confortabil, pentru o utilizare uşoară. Garanție: 10 ani.

Foarfecă Scotch® antiaderentă, cu lamă realizată din titan. Acest material este de cinci 
ori mai rezistent decât oţelul inoxidabil. Caracteristica definitorie a foarfecii constă în 
faptul că nu se lipeşte de banda adezivă. Prevăzută cu mâner negru.
Gripul foarfecelor este ergonomic, ideal atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci. 
Garanție: pe viaţă.

Cod Dimensiune Caracteristici

3M220001 18 cm universală, mâner roşu

3M220003 20 cm antiaderentă 

3M2200013M220003

GARANŢIE

10GARANŢIE

PE
VIAŢĂ

GARANŢIE

10

foarfeci

șurub reglabil

lame acoperite cu titaniu

lame acoperite cu titaniu
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Cutter din aluminiu

Cutterul din aluminiu Westcoot are o construcție robustă datorită mânerului metalic. 
Lamelele sunt schimbabile.

Cutter universal

Cutterul universal Westcott are mânerul robust realizat din aluminiu și lamelele 
pliabile. Lamelele cutterului sunt înlocuibile. Butoanele pentru deblocarea lamelor 
asigură o utilizare sigură.

Cutter Zinc-Alloy

Cuterul Westcott din aliaj de zinc are funcția dublă de cutter standard și 
autoretractabil. Arcul integrat permite retragerea automată a lamei, în timp ce 
declanșatorul de blocare laterală poate fi utilizat pentru a seta o poziție fixă a lamei. 
Poate fi utilizat pentru tăierea benzilor de ambalare sau diverse cabluri. Mânerul 
în formă ergonomică se adaptează optim la mână și asigură un confort sporit al 
utilizatorului.

cuttere

povestea unei mărci
Marca Westcott a fost înfiinţată de Henry Westcott în 1872 în Seneca, New 
York, fiind condusă de familia Westcott timp de aproape o sută de ani şi a 
trecut peste trei secole, două războaie mondiale şi Marea Depresiune. Cu 
peste 140 de ani de istorie, Westcott şi-a dovedit fiabilitatea din nou oferind 
clienților din întreaga lume instrumente excepţionale de tăiere şi măsurare.                                                                                                              
La începutul secolului XX, Westcott a fost una dintre companiile de top din industrie 
care vindea produse pe tot globul. Westcott a fost cumpărată în 1968 de Acme United 
Corporation, care operează astăzi din Fairfield, Connecticut. 

În prezent, Westcott se concentrează pe crearea de design-uri inovative pentru 
o gamă largă de produse şc0lare şi pentru birou. Standardele companiei sunt 
în continuă creştere, aceasta fiind deţinătoare a numeroase premii, printre care 
şi Teachers Choice şi Good Design. În ultimii ani, portofoliul Westcott a crescut 
semnificativ, aducând un plus de stil, design şi funcţionabilitate în industria 
produselor şcolare, pentru meştesuguri şi pentru birou.

Cod Lăţime lamă

WS840190 18 mm

Cod Lăţime lamă

WS840330 18 mm

Cod Lăţime lamă

WS840320 18 mm autoretractabil
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Cutter premium Alloy

Cutter profesional extra-ergonomic, cu corp ușor din aluminiu, lamă trapezoidală, 
grip din plastic, lamă retractabilă automat. Poate fi folosit cu usurință atât de 
persoane dreptace, cât și stângace.

Cutter Duo Safety

Cutter profesional, sistem de blocare a lamei, mâner din plastic, lamă rectractabilă 
automat. Permite utilizarea lamei atât în sistem fix, cât și automat.

Cutter ergonomic Alloy

Cutter profesional, carcasă din aluminiu cu grip ergonomic din plastic, ghidaj de
lame cu blocare automată, capac detașabil pentru îndepărtarea lamelor folosite.

Cutter Alloy

Cutter profesional, carcasă din aluminiu, ghidaj de lame cu blocare automată, capac 
detașabil pentru îndepărtarea lamelor folosite.

Cod Lăţime lamă

WS840280 18 mm

Cod Lăţime lamă

WS840250 18 mm

WS840240 9 mm

Cod Lăţime lamă

WS840310 18 mm

Cod Lăţime lamă

WS840230 18 mm

Cod Tip Lăţime lamă

WS840200 trapezoidale 18 mm

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

Rezerve lame

Unitate de vânzare: 10 bucăţi / set.

autoretractabil

autoretractabil
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Cutter autoretractabil

Cutter profesional din plastic cu lamă trapezoidală şi retractabilă automat.
Mâner cu sistem de prindere pentru o utilizare ușoară.

Cod Lăţime lamă

WS840260 18 mm

Cutter pentru ambalaje plastic

Cutter profesional pentru tăierea foliilor și a cablurilor de ambalare, carcasă din plastic, 
ghidaj de lame, mâner ergonomic.

Cutter cu dublă utilizare

Cutter profesional din plastic cu lamă trapezoidală, retractabilă automat şi mâner 
pentru tăierea foliilor.

Cod Lăţime lamă

WS840220 18 mm

Cod

WS841000

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

GARANŢIE

5

autoretractabil

autoretractabil

Cutter cu lamă din titan

Cutterul Scotch® cu lamă din titan este un produs versatil pentru proiecte atât la birou, 
cât şi acasă. Lama din titan foarte ascuţită, tratată termochimic a fost creată pentru a 
tăia cu uşurinţă hârtia, cartonul şi chiar plasticul. Fiind tratată, lama este rezistentă şi 
durabilă. Corpul cutter-ului este acoperit cu un grip moale, pentru un confort sporit.
• lamă din titan cu rezistenţă de 4 ori mai mare decât alte materiale
• durabilitatea este de 2 ori mai mare                        
• sistem de blocare pentru siguranţă
• marginea lamei este foarte ascuţită, minimizând efortul depus la utilizare

Cod Model Lăţime lamă

3M700050 mic 9 x 100 mm

3M700060 mare 18 x 100 mm
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Cutter din plastic

Fabricat din plastic, cu lamă din oţel inoxidabil.
Prevăzut cu sistem de blocare a lamei. 

Cutter din plastic

Fabricat din plastic, cu lamă din oţel inoxidabil.
Prevăzut cu sistem de blocare a lamei. 

Cutter

Cutter profesional care asigură rezultate excelente în utilizare.
• datorită formei ergonomice îl poți folosi fără efort
• prevăzut cu ghidaj metalic al lamei, ceea ce îi conferă precizie și rezistență
• lama din oțel inoxidabil nu ruginește și oferă tăieri fine
• lamelele sunt interschimbabile și segmentate 12 partiții
• sistemul de blocare al lamei permite ajustarea în funcție de modul de utilizare
• disponibil în 3 dimensiuni, adaptat nevoilor tale de utilizare

Cutter

Fabricat din plastic, cu lamă din oţel inoxidabil.
Prevăzut cu sistem de blocare a lamei. 

Cod Model Lăţime lamă

DH010860 mic 9 x 100 mm

DH010870 mediu 9 x 100 mm

DH010875 mare 18 x 100 mm

Cod Model Lăţime lamă

ED9018 M18 17 x 140 mm

ED9009 M9 15 x 125 mm

Rezerve

Rezerve

Cod Unitate de vânzare Lăţime lamă

DH010861 10 bucăți / set 9 mm

DH010876 10 bucăți / set 18 mm

Cod Model Unitate de vânzare Lăţime lamă

ED918 M18 10 bucăți / set 24 mm

ED909 M9 10 bucăți / set 15 mm

SUPER

CALITATE

cuttere

GARANŢIE

5

Cod Caracteristici Lăţime lamă

AY84000 mic, şină plastic 9 mm

AY84003 mare, şină plastic 18 mm

AY84002 mic, şină metal, cu grip 9 mm

AY84005 mare, şină metal, cu grip 18 mm

Cod Caracteristici Lăţime lamă

BV011303 mare, şină metal, cu grip 18 mm

BV011302 mare, şină  plastic 18 mm

BV011301 mic, şină  plastic 9 mm

Rezerve

Rezerve

Cod Unitate de vânzare Lăţime lamă

AY84007 10 bucăţi / set 9 mm

AY84008 10 bucăţi / set 18 mm

Cod Unitate de vânzare Lăţime lamă

BV011401 10 bucăţi / set 9 mm

BV011402 10 bucăţi / set 18 mm

GARANŢIE

2

două rezerve incluse
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Cod Caracteristici Unitate de vânzare

RQ017411 20 mm 12 bucăţi / cutie

RQ017412 25 mm 12 bucăţi / cutie

RQ017413 32 mm 12 bucăţi / cutie

RQ017414 40 mm 12 bucăţi / cutie

Clipsuri

Clipsuri metalice pentru hârtie, cu clemă nichelată. Clemele din nichel se pot 
îndepărta, pentru o prindere permanentă.

Agrafe pentru birou

Agrafe pentru birou

Clipsuri

Clipsuri metalice pentru hârtie, negre, cu clemă nichelată. 
Clemele pot fi îndepărtate pentru o prindere permanentă. 

Cod Caracteristici Capacitate Unitate de vânzare

AL011948 19 mm 50 pagini 12 bucăţi / cutie

AL011949 25 mm 70 pagini 12 bucăţi / cutie

AL011950 32 mm 120 pagini 12 bucăţi / cutie

AL011951 41 mm 170 pagini 12 bucăţi / cutie

AL011952 51 mm 220 pagini 12 bucăţi / cutie

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

AL011713 26 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

AL011714 32 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

AL011715 40 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

AL011723 32 mm, colorate 100 bucăţi / cutie

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

BV017111 25 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

BV017112 28 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

BV017113 33 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

BV017114 50 mm, zincate 100 bucăţi / cutie

BV017115 70 mm, zincate 50 bucăţi / cutie

BV017121 25 mm, colorate 100 bucăţi / cutie

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

CALITATE

PREŢ

Pioneze 

Fabricate din metal nichelat inoxidabil.

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

AL011725 zincate 50 bucăţi / cutie

AL011733 colorate 50 bucăţi / cutie

accesorii prindere

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

BV017221 zincate 100 bucăţi / cutie

Pioneze

Fabricate din metal nichelat inoxidabil.

Ace cu gămălie

Fabricate din metal nichelat inoxidabil.

Cod Caracteristici Unitate de vânzare

BV017311 28 mm 50 g / cutie
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Tuş pentru ştampile

Creat special pentru tuşierele Colop. Recipient prevăzut cu aplicator. Cantitate: 25 ml.Set D.I.Y. Printer 30

Ideale pentru flexibilitatea lor: poţi realiza sau schimba ştampila, într-un timp foarte 
scurt, culegând cu ajutorul pensetei caracterele sau pictogramele incluse în pachet.
Dimensiune amprentă: 18 x 47 mm. Număr maxim de linii: 5.
Înălţimea caracterelor: 3.5 mm.

Cod

TO00401

Printer 20

Ştampile autotuşante, uşoare şi cu un design modern. Dimensiunea perfectă pentru 
cele mai importante mesaje. Generează o amprentă dreptunghiulară. 
Dimensiuni: 14 x 38 mm.

Cod Amprentă

TO00502 Conform cu originalul

Cod Culori

TO00301 ■ albastru

TO00302 ■ violet

TO00303 ■ negru

TO00304 ■ roşu

TO00305 ■ verde

Minidatieră S120

Minidatieră autotuşantă din plastic, cu utilizări multiple. Designul subţire şi modern 
face ştampila mai mică şi mai uşor de folosit decât produsele compatibile concurente. 
Formă dreptunghiulară.

Cod Înălţime dată

TO00101 4 mm

ştampile şi tuş

Cod Culoare

MA012312 ■ alb

MA012325 ■ roșu

MA012337 ■ albastru

MA012390 ■ negru

Dispenser pentru agrafe

Dispenser magnetic fabricat din plastic, cu design modern. Uşor de încărcat, este 
soluţia perfectă pentru păstrarea agrafelor. Se livrează împreună cu 20 de agrafe 
de 28 mm.

Dispenser pentru agrafe

Fabricat din plastic reciclat în proportie de peste 90%.
Din material plastic rezistent la șocuri, suprafață mată, cu magnet central, iar partea 
superioară este detașabilă pentru umplerea facilă a clemelor. Include 15 agrafe.
Garanție: 3 ani.

Cod

AL013351

accesorii prindere
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Buretieră cu gel

Gel inodor, ce facilitează numărarea bancnotelor sau documentelor, împiedicând 
alunecarea degetelor pe hârtie. Suport din plastic. Cantitate: 15 ml.

Buretieră cu apă

Fabricată din plastic, cu burete în interior. 
Diametru: 80 mm.

Umezitor cu
glicerină

Buretieră pe bază de glicerină cosmetică.
Aromă delicată de mentă. Cantitate: 20 ml.

Cod

KS000206

Cod

MP2
Cod

DN100975

hârtie autocopiativă, tuş şi tuşiere

Tuş pentru tuşieră

Culori intense, pentru ştampile din cauciuc, fără ulei.
Cantitate: 27 ml.
Recipient prevăzut cu aplicator.

Cod Culoare

KS71033 ■ negru

KS71023 ■ roşu

KS71003 ■ albastru

Tuş pentru tuşieră

Asigură o imprimare de calitate.
Cantitate: 30 ml.
Recipient prevăzut cu picurător.

Cod Culoare

SR2311 ■ negru

SR2401 ■ albastru

SR2313 ■ roşu

Tuşieră din plastic

Carcasă din plastic. Tuşieră netuşată.
Dimensiuni: 7 x 11 cm.

Cod

FL910

CALITATE

PREŢ

Hârtie copiativă

Hârtie copiativă de calitate superioară, 
pentru documente multiplicate.
Albastru - pentru scris de mână.
Negru - pentru maşină de scris.
Format: A4.
Unitate de vânzare: 100 coli / top.

Indigo manual, 50 file

Hârtie copiativă albastră pentru documente 
multiplicate.
Format: A4.
Unitate de vânzare: 50 coli / top.

Cod Culoare

KS72049 ■ albastru

Cod Culoare

DN100850 ■ albastru
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245 instrumente de scris de lux

246 rollere

250 linere

251 pixuri cu mecanism

254 pixuri fără mecanism

256 markere pentru tablă

260 markere pe bază de vopsea

262 markere speciale

265 markere permanente

272 textmarkere

274 corectoare

278 creioane, rezerve și ascuțitori

INSTRUMENTE DE
SCRIS ȘI CORECTURĂ
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Produse de top

MARKERE PENTRU TABLE SAU FLIPCHART

Markere pentru table din sticlă, nepermanente, culori 
strălucitoare şi scriere opacă. De asemenea, pot fi folosite 
pe orice suprafaţă din sticlă.

Markerele pentru whiteboard sunt prevăzute cu tehnologia 
„no-cap” prin care poate fi lăsat fără capac chiar şi câteva 
zile fără a se usca. 

Markerele pe bază de cretă lichidă sunt ideale pentru scriere 
sau decorare pe suprafeţe nonporoase. 

MARKERE INDUSTRIALE PE BAZĂ DE VOPSEA

Markerele pe bază de vopsea prezintă scriere opacă şi 
lucioasă şi pot fi folosite pe aproape orice material. 
Datorită aderenţei sporite şi a cernelei cu uscare rapidă şi 
rezistenţă la apă acestea pot fi folosite în aplicaţii diverse. 
Pot fi cu corp din aluminiu sau din plastic.

MARKERE SPECIALE

Sunt markere special concepute pentru 
sectoarele de activitate unde sunt cerinţe 
speciale, cum ar fi laboratoarele, spitalele sau 
industria aeronautică.

MARKERE PERMANENTE

Markerele permanente pot fi folosite pentru 
scriere sau marcare pe aproape orice material. 
Uscare rapidă şi scriere rezistentă, miros slab 
fără adaos de xilen sau toluen.

Instrumente de scris pentru orice mediu de lucru

vezi paginile 265-270

ROLLERE ȘI LINERE

Rollere cu gel care asigură o scriere fluidă, 
potrivite pentru notiţe sau semnături.

Linerele sunt ideale pentru scriere de precizie, 
schiţe sau desene. Disponibile într-o gamă 
largă de culori.

vezi paginile 248-250

vezi paginile 256-258

vezi paginile 260-261

vezi paginile 262-264
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Branduri de  renume

„Senator reprezintă idei şi produse diferite”. 
Aceasta a fost viziunea lui Friedrich Merz când 
a fondat compania Merz&Krell în anul 1920, 
împreună cu fratele său Georg şi strungarul 
Justus Krell. Fosta companie de artizanat pentru 
suporturi de peniţe din lemn, creioane şi stilouri, 
a devenit cu timpul unul dintre cei mai importanţi 
producători din domeniu.

Compania este fondată în 1946 în Japonia, 
sub numele de The Japan Stationery, prin 
reorganizarea unui magazin care vindea pensule 
și vopsea. Ştiind că educația reprezintă unul din 
factorii dezvoltatori ai Japoniei, Pentel începe 
producția și comercializarea produselor școlare, 
cum ar fi acuarele și creioane. 

Înfiinţată în 1855 ca o mică fabrică de creioane 
în localitatea germană Nürnberg, numele de 
“Stabilo” este sinonim cu stilou pentru majoritatea 
tinerilor din noua generație. În 1971 Stabilo a 
lansat textmarkerul cu cerneală fosforescentă sub 
numele de Stabilo Boss. De-a lungul anilor, Stabilo 
se dezvoltă constant și își îmbogățește gama cu 
produse inovatoare și design deosebit.

Kores este o marcă internațională de top a 
produselor școlare și de birou, cunoscută cel 
mai bine pentru lipiciurile solide, benzile 
corectoare și creioanele colorate Kolores. 
Kores a fost fondată în 1887 de Wilhelm 
Koreska, stră-străbunicul lui Clemens Korska, 
actualul președinte al grupului Kores.
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Stilouri şi pixuri
4 tipuri de scriere

Cu peniţă

Instrumente 
de scris clasice 
pentru ocazii 
oficiale.

Cu vârf din 

fetru

Instrumente 
de scris pentru 
o linie de 
scriere subţire.

Cu bilă

Instrumente 
de scris 
indispensabile 
pentru fiecare zi. 
Pot fi cu gel sau 
standard.

Câte ceva despre produse:

- ergonomie: este dată de design, corp subţire sau gros
- grip: pentru o mai bună prindere
- vizibilitate nivel cerneală: permite evitarea unei pene de cerneală
Pentru precizie se recomandă instrumente de scris cu vârf needle point.
Pentru rezistenţă se recomandă instrumente de scris cu vârf conic.

3 tipuri de cerneală pentru 3 senzaţii diferite:

- cerneală lichidă: fluiditate şi urmă de scris constantă, densă şi luminoasă. Durabilitate în timp şi scriere ultra 
alunecoasă.
- cerneală gel: senzaţie plăcută şi confortabilă. Varietate de culori, senzaţie de alunecare în timpul scrierii.
- cerneală standard: numită de cele mai multe ori “pastă”. Fabricată pe bază de ulei. Este recomandată pentru 
documentele ce urmează a fi copiate – uscare foarte rapidă.

Grosimea vârfului

Ştiaţi că există o diferenţă între grosimea vârfului şi urma pe care acesta o lasă?
De exemplu, un vârf de 0.5 mm lasă o urmă de scriere de 0.3 mm. Totuşi, aceasta depinde foarte mult de 
modul dumneavoastră de scriere (înclinaţia, intensitatea şi presiunea exercitată asupra vârfului), de tipul 
instrumentului de scris şi de tipul de hârtie utilizată (mai mult sau mai puţin absorbantă). Pe tot parcursul 
capitolului, vă vom informa cu privire la grosimea vârfului fiecărui instrument de scris.

Cerneală standard Cerneală gel Cerneală lichidă

fluiditate sporităfluiditate redusă

Markere - varietate de vârfuri
Nepermanente

Pentru table 

de conferinţe

Cerneala se 
usucă rapid 
şi poate fi 
ştearsă uşor.

Permanente

Pentru 

flipchart

Cerneală pe 
bază de apă, 
nu pătrunde 
în hârtie.

Speciale

Markere 
pentru pictură 
sau pentru 
decorare. 
Markere 
pentru CD şi 
DVD.

Multifuncţionale

Instrumente de 
scris indispensabile 
pentru fiecare zi. 
Pot fi folosite în 
scopuri multiple.

2 tipuri de vârfuri

Vârf teşit
lăţimea liniei de scriere 
este diferită în funcţie de 
orientarea vârfului

Vârf rotund
lăţimea liniei de scriere 
este constantă

Păstrarea markerelor:

Markerele se păstrează în poziţie orizontală (cu excepţia celor cu cerneală lichidă şi a celor 
pentru pictură şi decorare). Dacă sunt ţinute cu vârful în jos, concentraţia excesivă de pigment 
face ca urma de scriere să fie dificil de şters – la markerele pentru tablă. Dacă sunt ţinute cu 
vârful în sus este posibil ca acesta să se usuce.

2 tehnologii

1. Cerneală lichidă şi nivel vizibil al cernelei

Avantaje: scriere lină, foarte fluidă, culori vesele, 
debit şi intensitate constantă, utilizabil până la 
ultima picătură de cerneală (dacă este ţinut în 
poziţie verticală).

2. Standard: fetru îmbibat cu cerneală

Avantaje: economie, textmarkerul standard
se păstrează în poziţie orizontală pentru o mai bună 
utilizare.

Creioane grafit

Textmarkere

Ştiaţi că?

Minele creioanelor sunt clasificate în funcţie de 
2 caracteristici?

Duritate 2H – mină dură, se şterge foarte uşor.
Duritate HB – compromisul ideal între 
duritatea minei şi intensitatea culorii (negrului)
a urmei de scriere.
Duritate B (B, 2B) – mină moale de un negru intens.

H – hardness (duritate)
B – blackness (intensitate negru) 

Cu vopsea

Markerele pe 
bază de vopsea 
sunt cele mai 
utilizate în 
domeniul 
industrial, dar 
pot fi folosite 
cu succes 
pentru hobby-
urile fiecăruia.

Cu cât cifra care precede caracteristica este mai 
mare, cu atât aceasta este mai puternică.

SFATUL SPECIALISTULUI
TIPURI DE INSTRUMENTE DE SCRIS

Rollere

Instrumente 
de scris 
de ultimă 
generaţie 
cu design 
deosebit, 
pentru calitate 
şi rapiditate.

e 

Industriale

Cerneala pe 
bază de solvent 
sau alcool pur 
oferă un marcaj 
definitiv, corpul 
din metal oferă 
o excelentă 
păstrare a 
cernelei.

instrumente de scris
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Set Image Line

Gamă clasică, linii bine conturate. Instrumente de scris metalice, acoperite cu straturi 
de lac superior negru şi accesorii cromate. Stilou cu peniţă din oţel inoxidabil şi vârf 
din iridium, mediu. Pix cu mecanism acţionat prin răsucire şi rezervă metalică tip 
Parker, de culoare albastră. Cutie cadou pentru set.

Pix cu mecanism Jotter 

Jotter este cea mai populară gamă a instrumentelor de scris Parker, recunoscută în 
toată lumea pentru funcționalitatea sa. Pix cu mecanism acționat prin apăsare cu vârf 
din oțel inoxidabil, corp din plastic și inox argintiu. Rezervă standard Parker, culoare 
scriere albastru.
• grosime vârf: 0.8 mm

Stilou metalic Jotter Parker, accesorii cromate 

Jotter este cea mai populară gamă a instrumentelor de scris Parker, recunoscută în 
toată lumea pentru funcționalitatea sa. Stiloul are peniță din oțel inoxidabil, cu 
vârf fin. Corp din din oțel sablat. Alimentarea se realizează cu patroane Quink sau 
convertor standard Parker.

Cod Tip Culoare

SE800040 set pix şi stilou ■ negru

Cod Tip Culoare

SE800080 set pix şi stilou ■ natur

Cod Tip Culoare

WM44851399 pix ■ argintiu

WM44871321 pix ■ negru

WM44871371 pix ■ roşu

Cod Tip Culoare

WM44851199 stilou ■ negru

personalizare prin gravură mecanică (I), gravură laser (J) sau tampografie (H)

Set Tizio

Gamă clasică ce îmbină tradiţionalul cu modernul. Instrumente de scris din metal, 
crom lucios în partea superioară, în combinaţie cu lemn de nuc. 
Stilou cu peniţă din oţel inoxidabil şi vârf din iridium, mediu. 
Roller cu rezervă metalică, de mare capacitate, culoarea scrierii: albastru. 
Pix cu mecanism acţionat prin răsucire şi rezervă metalică tip Parker, de culoare 
albastră. Cutie cadou pentru set.

personalizare prin gravură mecanică (I) sau gravură laser (J)

povestea unei mărci
“Senator reprezintă idei şi produse diferite”. Aceasta a fost viziunea lui Friedrich Merz când a fondat 
compania Merz&Krell în anul 1920, împreună cu fratele său Georg şi strungarul Justus Krell. Fosta 
companie de artizanat pentru suporturi de peniţe din lemn, creioane şi stilouri, a devenit cu timpul 
unul dintre cei mai importanţi producători din lume.

“Noi, în Senator, suntem angajaţi în afacerea cu instrumente de scris încă din 1920 şi iubim ceea ce 
facem!” Senator este o companie de origine germană, cu experienţă în producţie de aproape 100 de 
ani şi un lider de piaţă. În 2014, Senator a servit clienţi în 88 de ţări, fiind astfel unul dintre furnizorii 
cu cea mai vastă experienţă internaţională. Cu standarde înalte atât în producţie cât şi în aprovizionare, 
ne asigurăm clienţii că produsele sunt minuţios proiectate şi fabricate cu mult know-how, astfel încât 
să îndeplinească cerinţele stabilite de către instituţii externe, dar şi de către propriul departament de 
calitate - laboratorul Senator testează toate produsele pentru a le garanta calitatea.

instrumente de scris de lux
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Roller cu gel Energel

Roller cu mecanism, corp din plastic cu finisaj metalic, prevăzut cu grip şi clip de 
prindere metalic. 
• grip cauciucat, vârf metalic
• grosime vârf: 0.7 mm / 0.5 mm needlepoint
• linie de scriere: 0.35 / 0.25 mm
• lungime de scriere: 550 / 900 m

Cod Grosime 

vârf

Linie de scriere Lungime de 

scriere

Culoare

PE101210 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ negru

PE101211 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ roşu

PE101212 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ albastru

PE101200 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ negru

PE101201 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ roşu

PE101202 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ albastru

0.7

0.5

Roller cu gel Energel X

Roller cu mecanism, corp din plastic în culoarea minei, grip cauciucat pentru un scris 
confortabil şi clip de prindere rezistent. 
• vârf metalic
• grosime vârf: 0.7 mm/0.5 mm needlepoint
• linie de scriere: 0.35/0.25 mm
• lungime de scriere: 550 /900 m

Cod Grosime 

vârf

Linie de scriere Lungime de 

scriere

Culoare

PE101230 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ negru

PE101231 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ roşu

PE101232 0.5 mm 0.25 mm 900 m ■ albastru

PE102170 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ negru

PE102171 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ roşu

PE102172 0.7 mm 0.35 mm 550 m ■ albastru

0.5

0.7

Rezervă cu gel Energel 

Rezervă pentru rollerele cu mecanism.
• grosime vârf: 0.5 / 0.7 mm

Cod Grosime vârf Culoare

PE101000 0.5 mm ■ negru

PE101001 0.5 mm ■ roşu

PE101002 0.5 mm ■ albastru

PE101010 0.7 mm ■ negru

PE101011 0.7 mm ■ roşu

PE101012 0.7 mm ■ albastru

rollere

Roller cu gel Energel

Roller fără mecanism, corp din plastic cu finisaj metalic, prevăzut cu grip şi capac cu 
clip de prindere metalic. 
• grip cauciucat
• vârf metalic needlepoint
• grosime vârf: 0.5 / 0.7 mm
• lungime de scriere: 1.500 / 1.200 m

Cod Grosime vârf Lungime de scriere Culoare

PE101110 0.5 mm 1.500 m ■ negru

PE101111 0.5 mm 1.500 m ■ roşu

PE101112 0.5 mm 1.500 m ■ albastru

PE101100 0.7 mm 1.200 m ■ negru

PE101101 0.7 mm 1.200 m ■ roşu

PE101102 0.7 mm 1.200 m ■ albastru

0.5

0.5

0.7

0.7
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Roller cu gel EnerGel XM Medium

Roller cu o formulă de gel inovatoare. Cerneala se usucă repede, asigurând un scris 
fără pete. Zonă de prindere anti-alunecare și clip practic de buzunar. Reîncărcabil cu 
rezerve Pentel LR7. Face parte din linia de produse Pentel Recycology și este realizat 
50% din material reciclat.
• grosime vârf: 0.7 mm

Roller cu gel Gelocity Clic

Cerneala gel extrem de omogenă a acestor pixuri BIC Gelocity retractabile face ca scrisul 
sa fie o adevărată plăcere. Datorită secțiunii aderente moi, aceste pixuri sunt ușor de 
manevrat și sunt confortabile în timpul scrisului.
• grosime vârf: 0.7 mm

Roller cu gel Gelocity Quick Dry

Acum există o versiune cu uscare rapidă a pixului BIC Gelocity cu cerneală gel.
Nu numai că are aceeași cerneală luminoasă, dar se și usucă ultrarapid, astfel că nu se 
întinde pe hârtie. Corpul este proiectat cu o secțiune aderentă completă pentru confort 
maxim la scris. Acest pix este perfect pentru scris notițe, rezolvat sudoku sau probleme 
de matematică.
• grosime vârf: 0.7 mm

rollere

Cod Culoare

PE500516 ■ negru

PE500517 ■ roşu

PE500518 ■ albastru

Cod Culoare

CT8011 ■ negru

CT8012 ■ albastru

CT8013 ■ roşu

Cod Culoare

CT8014 ■ negru

CT8015 ■ roşu

CT8016 ■ albastru

Roller cu cerneală Bionic Worker Colorful

Recomandat utilizatorilor profesionişti ori celor ce doresc să-şi îmbunătăţească 
abilităţile de scriere, cu un raport excelent calitate-preţ. Este fabricat din materiale de 
cea mai bună calitate, cu cerneală inovatoare ce asigură un scris extrem de lin şi precis 
indiferent de tipul de hârtie pe care este folosit. Corpul este prevăzut cu grip moale pe 
toată lungimea acestuia, asigurând astfel un control maxim în timpul folosirii.
Rollerul Bionic Worker este ideal atât pentru studenţi, cât şi pentru profesionişti.
• grosime vârf: 0.5 mm
• lungime de scriere: 2.000 m.

Cod Culoare

SW201841 ■ negru

SW201842 ■ roşu

SW201843 ■ albastru

SW201844 ■ verde

0.5

grip fin pe tot corpul

0.7

0.7

0.7

Roller Hybrid Gel Grip

Roller fără mecanism, corp din plastic, capac cu clip de prindere.
• grip cauciucat
• vârf metalic
• grosime vârf: 0.6 mm
• linie de scriere: 0.35 mm
• lungime de scriere: 550 m

Cod Culoare

PE102131 ■ roşu

PE102132 ■ albastru

0.6
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Roller cu gel 2185

Roller fără mecanism, corp din plastic, prevăzut cu grip şi capac cu clip de prindere.
• vârf metalic
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

ED21851 ■ negru

ED21852 ■ roşu

ED21853 ■ albastru

ED21854 ■ verde

ED218553 ■ auriu

ED218554 ■ argintiu

ED218508 ■ violet

ED218509 ■ roz

ED218510 ■ bleu

ED21855 ■ galben pastel

ED218556 ■ alb

ED218573 ■ albastru metalic

ED218574 ■ verde metalic

ED218578 ■ violet metalic

ED218579 ■ roz metalic

Datorită cernelei metalizate este ideal pentru 
personalizarea felicitărilor, cadourilor, oferind un 

plus de stil şi atractivitate.

CALITATE

PREŢ
SUPER

CALITATE

0.7

Roller WOW Gel

Roller cu mecanism, corp din plastic în culoarea minei, grip cauciucat pentru un scris 
confortabil şi clip de prindere rezistent.
• vârf metalic
• grosime vârf: 0.7 mm

Roller cu gel

Mecanism retractabil de înaltă calitate, grip confortabil din cauciuc, corp transparent, 
clip și grip culoarea minei.
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

PE101240 ■ negru

PE101241 ■ roşu

PE101242 ■ albastru

Cod Culoare

BV990017 ■ albastru

BV990018 ■ negru

BV990019 ■ roşu

BV990020 ■ verde

0.7

Pix cu gel seria 1000

Pix cu gel, fără mecanism, corp de plastic în culoarea scrierii, design inovator.
Corpul este cauciucat, evitând astfel alunecarea în timpul scrierii.
Cerneală rezistentă la razele UV.
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

SE000701 ■ albastru

SE000702 ■ negru

SE000703 ■ roşu

0.7

0.7
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Liner Point 88

Special creat pentru studenți și profesioniști, ideal pentru a-l folosi împreună cu rigle 
și șabloane, vârful fiind încastrat în metal, prevenind astfel ruperea.
• grosime vârf: 0.4 mm
• lungime de scriere: 1.000 m

Fineliner corp hexagonal

Fineliner cu un corp clasic hexagonal din plastic, ideal pentru a fi utilizat cu rigle sau 
șabloane. Cerneală pe bază de apă, vârf din fetru încastrat în metal.
• grosime vârf: 0.4 mm

Fineliner corp hexagonal

Fineliner cu un corp clasic hexagonal din plastic cu cerneală pe bază de apă.
• grosime vârf: 0.4 mm

Fineliner Intensity fine

Fineliner-ul BIC Intensity Fine nu este doar ultrasubțire, ci poate sta drept pe margini 
dure, cum ar fi riglele, șabloanele și alte instrumente. Vârful ultrasubțire trasează linii 
bine definite și precise. Culori intense.
• grosime vârf: 0.4 mm

Cod Culoare

SW168811 ■ negru

SW168812 ■ roşu

SW168813 ■ albastru

SW168814 ■ verde

SW168806 set 6 culori

SW168810 set 10 culori

Liner Office 89 

Liner pentru scriere fină. Capac în culoarea cernelei, prevăzut cu clip de prindere.
• vârf din fetru, încastrat în metal, cerneală pe bază de apă
• grosime vârf: 0.3 mm

Cod Culoare

ED891 ■ negru

ED892 ■ roşu

ED893 ■ albastru

ED893000 blister 3 culori ■ ■ ■

0.3

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

linere

Liner Vario 1700

Fineliner pentru scriere și semnare fină și precisă pe suprafețe de hârtie. Vârful rotund 
cu cadru metalic. Zona de prindere din cauciuc este elastică și anti-alunecare, scrierea 
devenind o experiență confortabilă. Cerneală pe bază de apă. 
• grosime vârf: 0.5 mm

Cod Culoare

ED170001 ■ negru

ED170002 ■ roşu

ED170003 ■ albastru

ED170004 ■ verde

Cod Culoare

AY733694 ■ albastru

AY733700 ■ negru

AY733717 ■ verde

AY733724 ■ roşu

Cod Culoare

CT8017 ■ negru

CT8018 ■ albastru

CT8019 ■ roşu

Cod Culoare

BV990007 ■ albastru

BV990024 ■ negru

BV990025 ■ roşu

linerul numărul 1 în Europa!

disponibil în 30 de culori vibrante
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Pix seria 5000

Pix cu mecanism, corp metalic, design elegant, accesorii cromate, rezervă tip Parker 
de mare capacitate, tehnologie germană a cernelei, certificat ISO 12757-2, ambalat 
individual în cutie de carton. Culoare de scriere: albastru.
• grosime vârf 0.7 mm
• lungime de scriere: 5.000 m

Pix Q-Connect Erasable

Pix cu mecanism, corp din plastic în culoarea scrierii, rezerve interschimbabile și 
cerneală ce poate fi ștearsă după scriere. Clip de prindere.
• grip ergonomic cu suprafață anti-alunecare
• grosime vârf 0.7 mm
• lungime de scriere: 3.000 m

Pix Scrikss Chrome

Corp din aluminiu lăcuit cu multiple straturi de lac, accesorii din plastic ABS.
• clip din oțel inoxidabil tip arc placat cu crom
• mecanism Click
• mină pix Scrikss Jumbo-tip Parker
• culoare de scriere: albastru

Pix cu gel WB

Pix cu gel, mecanism retractabil de înaltă calitate, mâner confortabil din cauciuc.
Corp transparent și clip de culoarea minei. 
• grosime vârf 0.7 mm

Pix Atlantis Clic Metal

Pix cu mecanism BIC Atlantis, clip metalic și scriere albastră.
• grosime vârf 0.4 mm

Cod Culoare

SE000502 ■ albastru

SE000503 ■ negru

SE000504 ■ gri

Cod Culoare

QN018624 ■ negru

QN018625 ■ albastru

QN018626 ■ roşu

Cod Culoare

WM054021 ■ chrome

WM054038 ■ roşu bordeaux

WM071751 ■ roşu

WM071829 ■ gri

WM085889 ■ bej

WM085919 ■ bronze

WM352423 ■ negru

Cod Culoare

AY052701 ■ negru

AY052702 ■ roşu

AY052703 ■ albastru

AY052704 ■ verde

Cod Culoare

CT8010 ■ albastru

personalizare prin tampografie (H) sau gravură laser (J)

CALITATE

PREŢ

0.7

0.7

0.7

0.7

0.4

pixuri cu mecanism
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1

Pix Point Classic

Corp din plastic, clip metalic de prindere cu accesorii metalice şi rezervă de culoare 
albastră.
• grosime vârf: 0.8 mm
• lungime de scriere: 5.000 m

Pix metalic Ascot

Pix metalic cu design nou și corp în diverse culori. Clipul elegant este atașat direct de 
mâner.
• dimensiuni produs: 13.6 x 1 cm
• scriere albastră
• grosime vârf: 0.8 mm

Cod Culoare

SE25740 ■ alb

SE25741 ■ negru

SE25742 ■ bordo

SE25743 ■ albastru

SE25744 ■ verde

Cod Culoare

EG333902 ■ bordo

EG333903 ■ negru

EG333904 ■ albastru

EG333905 ■ roşu

EG333906 ■ alb

EG333908 ■ galben

EG333909 ■ verde

EG333910 ■ portocaliu

EG333914 ■ turcoaz

EG333977 ■ argintiu

0.8

0.8

Pix Dart

Pix din plastic, corp rotund, cu clip, mecanism acţionat prin apăsare. 
Rezervă X20, albastră.
• vârf din oţel inoxidabil
• grosime vârf: 1 mm
• lungime de scriere: 5.000 m

Pix 4 Colour Smooth Zebra

Pix retractabil cu grip confortabil prevăzut cu 4 culori clasice. Clip din plastic și scriere 
lină. Corp de culoare aur roz.
• grosime vârf: 1 mm
• lungime de scriere: 15.000 m

Pix InkJoy Quatro

Pixurile retractabile Papermate InkJoy Quatro conțin patru culori de scriere. Doar faceți 
clic pentru a comuta între nuanțe și bucurați-vă de o scriere ultra-netedă.
Designul 4 în 1 are un corp ușor de manevrat, cu utilizare confortabilă și butoane cu 
clic rapid.
• grosime vârf: 1 mm
• lungime de scriere: 5.000 m

Cod Culoare

SE26000 ■ alb

SE26003 ■ albastru

Cod Culoare

ZB081460 4 culori ■ ■ ■ ■

Cod Culoare

PP198562 4 culori ■ ■ ■ ■

1

1
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0.7

Pix seria 1000

Pix cu mecanism acționat prin apăsare, cu arc, corp semitransparent, în culoarea 
cernelei, grip confortabil, tehnologie germană a cernelei, certificat ISO 12757-2.
• vârf metalic
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

SE000601 ■ albastru

SE000602 ■ negru

SE000603 ■ roşu

SE000604 ■ verde

Pix BK-437

Pix retractabil, având corp din plastic transparent, clip de prindere și grip triunghiular 
ergonomic în culoarea minei.  
• grip cauciucat
• grosime vârf: 0.7 mm
• linie de scriere: 0.25 mm

Cod Culoare

PE103220 ■ negru

PE103221 ■ roşu

PE103222 ■ albastru

0.7

0.7

0.7

Pix BK-417

Pix retractabil, având corp din plastic transparent, clip de prindere și grip triunghiular 
ergonomic în culoarea minei.  
• linia de scriere este clară, curată, de fiecare dată
• corpul slim, cu grip confortabil, oferă pixului un aspect plăcut
• grosime vârf: 0.7 mm, linie de scriere de aproximativ 0.3 mm
• ideal pentru a fi utilizat atât la birou, dar şi acasă sau la şcoală

Pix Aquapen

Pix cu mecanism retractabil, produs din plastic reciclat (PET-uri), culoare negru,
corp semitransparent.
• grosime vârf: 0.7 mm
• ideal pentru acasă sau la şcoală

Pix cu mecanism

Acționat prin apăsare, corp transparent și grip în culoarea scrierii, vârf metalic.
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

PE417001 ■ negru

PE417002 ■ roşu

PE417000 ■ albastru

Cod Culoare

BV990021 ■ albastru

BV990022 ■ negru

BV990023 ■ roşu

Cod Culoare

AY863003 ■ albastru

0.7

Pix Liner 308

Corp semitransparent în culoarea minei, prevăzut cu clip integrat corpului.
Retractabil, design ergonomic.
• vârf din oţel inoxidabil
• grosime vârf: 0.38 mm
• lungime de scriere: 2.400 m

Cod Culoare

SW3081 ■ negru

SW3082 ■ roşu

SW3083 ■ albastru

0.38
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Pix Stick Pen

Pix fără mecanism, corp alb, semitransparent, cu design “frosty”.
Capac în culoarea scrierii, tehnologie germană a cernelei.
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

SE000101 ■ albastru

SE000102 ■ negru

SE000103 ■ roşu

SE000104 ■ verde

0.7

0.7

Pix fără mecanism

Corp din plastic transparent, capac cu clip de prindere în culoarea minei.

Cod Culoare

AY01163 ■ negru

AY01164 ■ roşu

AY01165 ■ albastru

Pix Superb BK77

Corp subţire din plastic, cerneală pe bază de ulei, 
scriere fină fără întreruperi.
• capac cu clip de prindere
• vârf din oţel
• grosime vârf: 0.7 mm
• linie de scriere de aproximativ 0.25 mm

Cod Culoare

PE103223 ■ negru

PE103224 ■ roşu

PE103225 ■ albastru

Pix Round Stick

Pixul BIC Round Stic Classic are un vârf de 1,0 mm pentru confortul scrisului.
Acesta este perfect pentru sarcinile zilnice de scriere la domiciliu, birou sau scoală. 
Cilindrul său rotund este ușor de utilizat - în plus se potrivește culorii cernelei și este o 
plăcere să îl tineți în mână.
• grosime vârf: 1 mm

Cod Culoare

CT8005 ■ negru

CT8006 ■ albastru

1

Pix Cristal Mediu

Cu un design eficient simplu și de încredere pixul clasic BIC Cristal Mediu este unul 
dintre cele mai vândute pixuri din lume. Include un cilindru clar pentru vizualizarea 
nivelului de cerneală iar vârful alunecă ușor pe pagină pentru o scriere fără pete.
Fabricat din materiale plastice pixul BIC Cristal Original este certificat cu etichetă eco 
NF Environment. Are suficientă cerneală pentru o lungime de scriere de aproximativ 
3000 m.
• grosime vârf: 1 mm

Cod Culoare

CT8007 ■ negru

CT8008 ■ albastru

CT8009 ■ roşu

1
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0.7

Pix Excel 828

Corp din plastic de culoarea minei, design ergonomic şi capac ventilat.
• capac cu clip de prindere
• vârf din oţel
• grosime vârf: 0.38 mm

Pix Liner 808

Corp din plastic de culoarea minei, design ergonomic.
• capac ventilat, cu clip de prindere
• vârf din oţel
• grosime vârf: 0.3 mm

Cod Culoare

SW148281 ■ negru

SW148282 ■ roşu

SW148283 ■ albastru

Cod Culoare

SW148081 ■ negru

SW148082 ■ roşu

SW148083 ■ albastru

0.38

0.38

Pix Acvila

Pix cu vârf fin din oțel inoxidabil cu scriere fină, care garantează o folosire curată 
și completă a rezervei. Materialul corpului este din ABS. Capacul este prevăzut cu 
agățătoare în culoarea de scriere. Mina se poate schimba. Ideal pentru acasă sau la 
şcoală.
• grosime vârf: 0.7 mm

Pix cu lanț metalic Office Products

Destinat zonelor de lucru publice precum birouri, oficii poștale, zone de recepție și 
secretariate, etc. Suport vertical și design elegant. Are bază stabilă lipită de suprafața 
biroului.

Cod Culoare

WM945366 ■ albastru

Cod Culoare

DN751103 ■ negru

CALITATE

PREŢ

Compania este fondată în 1946 în Japonia, sub numele de The Japan Stationery, prin reorganizarea unui magazin care  vindea 
pensule și vopsea. Ştiind că educația reprezintă unul dintre factorii dezvoltatori ai Japoniei, Pentel începe producția și 

comercializarea produselor școlare, cum ar fi acuarele și creioane. Produsele Pentel 
și Pentel Water Colors sunt distribuite în întreaga Japonie, asigurând astfel succesul 
companiei. 

De-a lungul anilor, Pentel s-a dezvoltat masiv, deschizând filiale și puncte de producție 
în mai multe țări, fabricând o gamă vastă de intrumente de scris inovatoare, toate având 
încorporată tehnologia japoneză. Una dintre tehnologiile inventate de Pentel este cea 
a markerului nepermanent, precum și a creionului mecanic cu mină de 0.3 mm pentru 
care obține premiul Deming.
Numele companiei vine de la combinarea a două cuvinte: pen (stilou) şi tell (poveste) 
adică “povestea stiloului”, produsele Pentel beneficiind la ora actuală de o importantă 
recunoaștere internațională.

povestea unei mărci
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Set markere universale TZ1

Potrivit atât pentru scrierea pe hârtia de flipchart, cât şi pe suprafaţa magnetică a 
tablelor de conferinţă.
• vârf rotund
• grosime vârf: 1.5 - 3 mm

Marker pentru sticlă

Marker pe bază de cretă lichidă pentru decorațiuni pe sticlă, 
ferestre, table și alte suprafețe non-poroase. Opacitate 
excelentă, chiar și pe suprafețele închise la culoare sau 
transparente.
• vârf rotund
• grosime vârf: 2-3 mm

Cod Culoare

PS110094 set 4 culori ■ ■ ■ ■

PS110096 set 6 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Set markere TZ140

Se foloseşte atât pentru scrierea pe tablă, cât şi pe hârtia de flipchart sau plannere.
• vârf rotund
• grosime vârf: 1 mm

Cod Unitate de vânzare

PS0015 set 4 culori ■ ■ ■ ■

1

1.5-3

Cod Culoare

PS118195 set 5 culori ■ ■ ■ ■ ■

Marker 4090

Marker pe bază de cretă lichidă pentru decorațiuni pe sticlă, ferestre, table și alte 
suprafețe non-poroase. Opacitate excelentă, chiar și pe suprafețe închise la culoare 
sau transparente. 
• vârf retezat
• grosime vârf:  4-15 mm

Cod Culoare

ED409001 ■ negru

ED409002 ■ roşu

ED409003 ■ albastru

ED409004 ■ verde

ED409005 ■ alb

ED409006 ■ galben

SUPER

CALITATE

4-15

2-3

markere pentru tablă

uscare rapidă

corp din metal

Marker 725 neon

Marker reîncărcabil neon cu vârf lat pentru etichetare și marcare nepermanentă pe 
plăci și sticlă de culoare mai închisă. Scrisul se poate șterge uscat de pe aproape toate 
suprafețele neporoase. Cerneala acestui marker este rezistentă la lumina și se usucă 
rapid. Fără acetat de butil adăugat.
• grosime vârf: 2-5 mm

Cod Culoare

ED725049 ■ alb

ED725064 ■ verde

ED725069 ■ roz

2-5
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Marker cu cerneală Velleda

Cerneală pe bază de alcool ce are miros slab și asigură o ștergere uscată mai puternică 
pe tablele albe - chiar și după câteva zile. Corpul transparent, vă permite să vizualizați 
nivelul de cerneală rămas.
• vârf rotund
• grosime vârf: 2-3 mm

Marker pentru flipchart 380

Marker reîncărcabil pentru flipchart, cu cerneală pe bază de apă și miros neutru.
Poate fi lăsat fără capac timp de săptămâni întregi fără ca cerneala să se usuce. 
Capac în culoarea scrierii. Vârf rotund.
• grosime vârf: 1.5 - 3 mm

Marker Eco Velleda 1701

Marker cu vârf din acril foarte rezistent, corp din plastic usor și confortabil. Cerneala 
este pe bază de alcool, cu miros neutru și uscare rapidă, se șterge ușor chiar și după 
câteva zile. Prevăzut cu sistem de închidere cu siguranță.
• grosime vârf: 1.5 - 3 mm

Cod Culoare

ED380001 ■ negru

ED380002 ■ roşu

ED380003 ■ albastru

ED380004 ■ verde

ED380005 set 4 culori ■ ■ ■ ■

Cod Culoare

CT8026 ■ albastru

CT8027 ■ negru

CT8028 ■ roşu

Cod Culoare

CT8023 ■ roşu

CT8024 ■ albastru

CT8025 ■ negru

1.5-3

markere pentru tablă

Cod Culoare

AY01074 ■ albastru

AY01075 ■ negru

AY01076 ■ roşu

AY01077 ■ verde

Cod Culoare

AY721001 ■ negru

AY721002 ■ roşu

AY721003 ■ albastru

Marker Whiteboard

Marker pentru tablă cu vârf rotund. Corp din plastic prevăzut cu capac cu clip de 
prindere în culoarea scrierii.
• grosime vârf: 2 mm

Marker pentru flipchart

Markerul Strategy util pentru flipchart are cerneală care nu se scurge și este nontoxică. 
Se poate utiliza și ca marker pe bază de apă pentru uz general.
• grosime vârf: 2 mm

2

2

2-3

1.5-3



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

IN
ST

RU
M

EN
TE

 D
E 

SC
RI

S Ş
I C

OR
EC

TU
RĂ

07

Marker 28 pentru tablă
și flipchart

Marker ecologic cu cerneală nepermanentă, corp din plastic, 
realizat în proporţie de 90% din materiale reciclate. 
• reîncărcabil
• vârf rotund
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Cod Culoare

ED280001 ■ negru

ED280002 ■ roşu

ED280003 ■ albastru

ED280004 ■ verde

ED280005 set 4 culori ■ ■ ■ ■

Marker Plan

Reîncărcabil, pentru tablă, fără adaos de xilen sau toluen. 
Scriere nepermanentă, se şterge uşor cu ajutorul unui material textil uscat.
• vârf rotund
• grosime vârf: 2.5 - 3.5 mm
• set 4 culori: negru, roşu, albastru, verde

Cod Culoare

SW6411 ■ negru

SW6412 ■ albastru

SW6413 ■ roşu

SW64136 ■ verde

SW13641 set 4 culori ■ ■ ■ ■

SUPER

CALITATE

1.5-3

1.5-3

markere pentru tablă

Marker 90 pentru sticlă

Poate fi folosit pentru scriere pe table din sticlă sau alte suprafeţe din sticlă. Cerneala 
cu uscare rapidă şi miros slab, scriere opacă si strălucitoare. Se poate şterge uşor cu 
o  cârpă uscată sau cu un burete pentru tablă. Înainte de utlizare se agită şi se apasă 
vârful perpendicular pe suprafaţa de scris.
• vârf rotund
• grosime vârf:  2-3 mm

Cod Culoare

ED490001 ■ negru

ED490005 ■ galben

ED490008 ■ violet

ED490010 ■ albastru deschis

ED490011 ■ verde deschis

ED900049 alb

Marker Greenlife

Marker nepermanent cu ștergere uscată Greenlife are corpul fabricat din hârtie 
reciclată în proporție de 66%. Componentele de plastic și capacul sunt reciclabile.
• grosime vârf: 2-3 mm

Marker pentru tablă

Marker pentru tablă cu vârf teșit. Corp din plastic prevăzut cu capac cu clip de prindere 
în culoarea scrierii. Unitate de vânzare: 12 bucăți / cutie.
• grosime vârf: 2-5 mm

Cod Culoare

AY821001 ■ negru

AY821002 ■ roşu

AY821003 ■ albastru

Cod Culoare

BV990010 ■ albastru

BV990011 ■ negru

BV990012 ■ roşu

1.5-3

2-5
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Marker permanent 780

Marker permanent, pe bază de vopsea, fără miros, ce oferă o scriere opacă şi lucioasă. 
• vârf rotund, subţire, încastrat în metal
• grosime vârf: 0.8 mm

Cod Culoare

ED7801 ■ negru

ED78053 ■ auriu

ED78054 ■ argintiu

ED7800 ■ alb

Marker permanent 750

Marker permanent, pe bază de vopsea, scriere opacă şi lucioasă pe aproape orice tip 
de material. Recomandat pentru materialele de culoare închisă sau transparente. 
Poate fi folosit atât pentru marcare, etichetare, decorare, cât şi pentru a colora 
aproape orice tip de suprafaţă. Se vede excelent pe suprafeţe negre, transparente şi 
netede. Vârf rotund. Grosime vârf: 2-4 mm. 

Cod Culoare

ED7500 ■ alb

ED7501 ■ negru

ED7502 ■ roşu

ED7503 ■ albastru

ED7504 ■ verde

ED7505 ■ galben

ED75053 ■ auriu

ED75054 ■ argintiu

ED750006 ■ portocaliu

ED750055 ■ cupru

ED7507 ■ maro

ED750008 ■ violet

ED75010 ■ bleu

0.8

markere pe bază de vopsea

povestea unei mărci

Durabil, versatil, expresiv, calitativ - acestea sunt valorile pe care grupul 
edding le reprezintă. Compania a fost fondată în 1960 de către Carl-Wilhelm 
edding şi Volker Detlef Ledermann. Primul lor produs - legendarul marker 
edding nr. 1 - a servit drept exemplu generaţiilor următoare de markere. 
Astăzi, produsele realizate de edding sunt marketate în peste 110 ţări. 
Acestea variază de la markere permanente clasice până la produse speciale 
ca şi markerul pentru CD, precum şi produse pentru aplicaţii creative.

Aflaţi mai multe despre companie şi produsele disponibile pe 
www.edding.com

Marker permanent 751 

Marker permanent, pe bază de vopsea, scriere opacă şi lucioasă pe aproape orice tip 
de material. Recomandat pentru materialele de culoare închisă sau transparente. 
Poate fi folosit atât pentru marcare, etichetare, decorare, cât şi pentru a colora aproape 
orice tip de suprafaţă. Se vede excelent pe suprafeţe negre, transparente şi netede.
Vârf rotund. Grosime vârf: 1-2 mm.

Cod Culoare

ED751000 ■ alb

ED751001 ■ negru

ED751002 ■ roşu

ED751003 ■ albastru

ED751004 ■ verde

ED751005 ■ galben

ED751006 ■ portocaliu

ED751053 ■ auriu

ED751054 ■ argintiu

ED751007 ■ maro

ED751009 ■ roz

2-4

1-2

corp din aluminiu

corp din aluminiu

corp din aluminiu
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Marker permanent 8750

Marker permanent, pe bază de vopsea. Capac ventilat, scriere opacă şi lucioasă.
Ideal pentru a scrie pe suprafeţe prăfuite sau unsuroase. Corp din aluminiu.
• vârf rotund 
• grosime vârf: 2-4 mm

Cod Culoare

ED875049 ■ alb

ED87501 ■ negru

ED87502 ■ roşu

ED87503 ■ albastru

ED87504 ■ verde

ED87505 ■ galben

2-4

Marker permanent 790

Marker permanent, pe bază de vopsea. Capac ventilat, scriere opacă şi lucioasă pe 
aproape orice tip de suprafaţă, recomandat pentru materialele de culoare închisă sau 
transparente. Cerneala este fără adaos de xilen sau toluen.
• vârf rotund, grosime vârf: 2-3 mm

Cod 790 Culoare

ED7900 ■ alb

ED7901 ■ negru

ED7902 ■ roşu

ED7903 ■ albastru

ED7904 ■ verde

ED7905 ■ galben

ED79053 ■ auriu

ED79054 ■ argintiu

Marker permanent 791

Marker permanent, pe bază de vopsea. Capac ventilat, scriere opacă şi lucioasă pe 
aproape orice tip de suprafaţă, recomandat pentru materialele de culoare închisă sau 
transparente. Cerneala este fără adaos de xilen sau toluen.
• vârf rotund, grosime vârf: 1-2 mm

Cod 791 Culoare

ED7910 ■ alb

ED7911 ■ negru

ED7912 ■ roşu

ED7913 ■ albastru

ED7914 ■ verde

ED7915 ■ galben

ED79154 ■ argintiu

CALITATE

PREŢ

2-3

1-2

ȘTIAȚI CĂ?
Distanța acoperită de linia de scriere a cernelei 
folosită de edding în produsele realizate în 
fabrica Bautzen este egală cu aproximativ de 28 
de ori distanța dintre Pământ și Soare? ?

corp din aluminiu

ideal pentru 

suprafeţe prăfuite 

sau unsuroase
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0.75

markere speciale

Marker pentru laborator 8014

Potrivit pentru marcarea fină și precisă a suprafețelor netede și transparente de toate 
dimensiunile, cum ar fi vase din sticlă pentru substanţe chimice, vase utilizate în 
bacteriologie, și alte vase de laborator.
Rezistenţă excelentă la îngheţ (sub -183°C), la căldură (pe aluminiu la o temperatură
mai mare de 500°C) şi la uzură. Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, fără
miros puternic. Permanent pe suprafețe din sticlă, plastic, precum şi pe suprafeţe
netede şi transparente (poate fi șters cu etanol sau isopropanol).
Grosime vârf: 1 mm. 

Cod Culoare

ED048014 negru ■

Marker pentru laborator 8015 

Marker permanent pentru scrieri fine, de precizie, pe suprafeţe mici. Vârf foarte 
fin, pentru scriere pe suprafeţe netede: vase de laborator, filme, echipamente de 
laborator. Formulă cu uscare rapidă, rezistentă la apă şi lumină, fără miros. 
Rezistenţă excelentă la îngheţ (sub -183°C), la caldură (pe aluminiu la o temperatură 
mai mare de 500°C) și la uzură. Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, fără
miros puternic. Permanent pe suprafeţe din sticlă, plastic, precum şi pe suprafeţe
netede şi transparente (poate fi şters cu etanol sau isopropanol).
Grosime vârf: 0.75 mm.

Marker pentru cabluri 8407 

Markerul pentru cabluri este soluția perfectă pentru marcarea extrafină pe diferite 
tipuri de cabluri. Cerneala este permanentă, semisolidă, cu uscare rapidă, rezistentă 
la apă și la uzură.  Vârf rotund cu grosimea de 0.3 mm. Markerul este disponibil în 
culorile negru, roșu, albastru și verde. Nu conține xilen sau toluen.
Unitate de vânzare: 4 culori / set.

Cod Culoare

ED048015 ■ negru

Cod Culoare

ED484070 set 4 culori ■ ■ ■ ■

Marker pentru piele 8020

Marker pentru marcare pe piele, testat dermatologic. Cerneala se usucă rapid, este 
rezistentă la apă şi nu are un miros puternic. Nu conţine xilen sau toluen. 
Disponibil în două culori: albastru şi roșu. Grosime vârf: 1 mm.

Cod Culoare

ED480202 ■ roșu

ED480203 ■ albastru

1

0.3

1
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Marker permanent 8030 NLS

Marker permanent, conţine cerneală specială, ideală pentru industria aviaţiei, 
industria metalului şi chiar staţiile spaţiale. Slab în conţinut de halogen, ideal pentru 
metalele sensibile.
• vârf rotund 
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Cod Culoare

ED80302 ■ roşu

ED80303 ■ albastru

10

1.5-3

Marker cu pastă 950

Marker pastă cu opacitate excelentă pentru marcarea specială a materialelor foarte 
rugoase, murdare, ruginite şi umede. Grosime vârf: 10 mm.

Cod Culoare

ED950001 ■ negru

ED950002 ■ roşu

ED950003 ■ albastru

ED950049 ■ alb

ED950005 ■ galben

Marker pentru tâmplărie 8850 

Marker special pentru marcarea permanentă și precisă în locurile greu accesibile, 
pe aproape toate suprafețele fără praf, ca de exemplu: metal, piatră, sticlă, lemn și 
plastic. Markerul este lung și îngust, putând fi utilizat ca un ajutor pentru asamblare 
în locurile greu accesibile. Vârf rotund cu grosimea de 0.7-1 mm. Cerneala cu uscare 
rapidă este rezistentă la apă și nu pătează.

Cod Culoare

ED08850 ■ negru

1

Cod Culoare

ED8280 ■ ultraviolet

Marker UV 8280

Marker special  pentru marcarea ascunsă pe aproape toate suprafețele. Cerneala 
permanentă este vizibilă doar sub lumina UV. Markerul poate fi utilizat cu succes 
pentru securizarea lucrurilor personale, de la documente până la obiecte de inventar. 
Corp din aluminiu, alb. Vârf rotund cu grosime de 1.5-3 mm.

1.5

cerneală slab corozivă
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Marker aerospațial 8404

Marker aerospațial pentru etichetarea permanentă și cu coroziune scăzută a aproape 
tuturor materialelor, de exemplu, plastic, metal și cauciuc. Cerneala pigmentară pe 
bază de apă din markerul aerospațial este permanentă, impermeabilă, cu uscare 
rapidă, rezistentă la lumină și uzură precum și la o gamă largă de solvenți și vopsele. 
Fară adaos de xilen sau toluen.
• grosime vârf: 0.75 mm

Cod Culoare

ED008404 ■ negru

0.75

Marker 1300, tip cariocă

Marker cu vârf rotund din fibră pentru scris, colorat, desenat și crearea machetelor 
pe hârtie deschisă la culoare. Cerneala pe bază de apă, este solubilă în apă până la 
uscare. Disponibil în 40 de culori diferite. 
• grosime vârf: 2 mm

Marker 1340, tip pensulă

Cu ajutorul vârfului tip pensulă puteți colora și creea detalii fine fără prea mult efort. 
Potrivit pentru hârtie și carton. Cerneală pe bază de apă.
• vârf rotund, grosime vârf: 2 mm

Marker 1200, tip cariocă

Marker cu vârf rotund pentru scris, schițare și creare de machete pe hârtie de culoare 
deschisă. Potrivit pentru hârtie și carton. Cerneală pe bază de apă.
• grosime vârf: 1-3 mm

Cod 791 Culoare

ED130001 ■ negru

ED130002 ■ roşu

ED130003 ■ albastru

ED130005 ■ galben

Cod 791 Culoare

ED134001 ■ negru

ED134002 ■ roşu

ED134003 ■ albastru

ED134004 ■ verde

ED134005 ■ galben

ED134006 ■ portocaliu

ED134007 ■ maro

ED134008 ■ violet

ED134009 ■ roz

ED134014 ■ turcoaz

ED134016 ■ argintiu

Cod 791 Culoare

ED120053 ■ auriu

ED120054 ■ argintiu

ED120073 ■ albastru

ED120074 ■ verde

ED120078 ■ violet

1-3

2

2
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Marker cu vârf ultrafin 140S

Cerneala este rezistentă la apă, translucidă, cu urmă bine conturată şi nu poate fi 
ştearsă decât cu alcool. Scrie pe aproape toate suprafeţele netede, transparente, plane 
(plastic, filme retroproiector, sticlă, metal, ceramică). 
• vârf încastrat în metal, de 0.3 mm

Cod Culoare

ED1401 ■ negru

ED1402 ■ roşu

ED1403 ■ albastru

Marker cu vârf fin 141F

Cerneala este rezistentă la apă, translucidă, cu urmă bine conturată şi nu poate fi 
ştearsă decât cu alcool. Scrie pe aproape toate suprafeţele netede, transparente, plane 
(plastic, filme retroproiector, sticlă, metal, ceramică). 
• vârf rotund, de 0.6 mm

Cod Culoare

ED1411 ■ negru

ED1412 ■ roşu

ED1413 ■ albastru

Recomandat scrierii pe 
filme de retroproiector.

Marker cu vârf mediu 142M

Cerneala este rezistentă la apă, translucidă, cu urmă bine conturată şi nu poate fi 
ştearsă decât cu alcool. Scrie pe aproape toate suprafeţele netede, transparente, plane 
(plastic, filme retroproiector, sticlă, metal, ceramică). 
• vârf rotund, de 1.0 mm

Cod Culoare

ED1421 ■ negru

ED1422 ■ roşu

ED1423 ■ albastru

0.3

1

0.6
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0.7

Marker Universal 842

Marker permanent ce scrie pe aproape toate suprafeţele netede, transparente, plane 
(plastic, sticlă, metal, ceramică, filme retroproiector). Prevăzut cu grip cauciucat, 
cerneală permanentă.
• vârf rotund
• grosime vârf: 0.7 mm

Cod Culoare

SW84141 ■ negru

SW84142 ■ roşu

SW84143 ■ albastru

SW8414 set 4 culori ■ ■ ■ ■

Marker 143B

Marker permanent pentru aproape toate suprafețele din plastic neporoase.
Scrisul poate fi corectat folosind alcool. Cerneala permanentă este rezistentă la apă și 
se usucă rapid.
• vârf retezat, de 1-3 mm

Marker nepermanent 152

Poate fi folosit pentru scrierea pe sticlă sau plastic. Nepermanent, rezistent la apă, fără 
miros. Se șterge ușor cu o cârpă. Corp din plastic, capac cu clip de prindere.
• vârf rotund, de 1 mm

Marker IKON

Instrumentul de scris IKON OHP este un pix pentru retroproiector ce poate funcționa ca 
marker permanent. Corp albastru, iar capacul este conform culorii cernelii. 
• vârf rotund, de 1 mm

Cod Culoare

ED143002 ■ roşu

ED143003 ■ albastru

Cod Culoare

ED152001 ■ negru

ED152002 ■ roşu

ED152003 ■ albastru

ED152004 ■ verde

Cod Culoare

AY742501 ■ negru

AY742502 ■ roşu

AY742503 ■ albastru

AY742504 ■ verde

1-3

1

1

markere permanente OHP
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Marker Write-4-All 

Marker permanent, recomandat pentru scriere pe aproape orice suprafaţă (CD, sticlă, 
ceramică, porţelan, metal, aluminiu). Corp din plastic, cerneală pe bază de alcool, fără 
adaos de xilen sau toluen, reîncărcabil. Urmele de scriere se usucă repede.
• vârf rotund
• grosime vârf: 1 mm

Cod Culoare

SW131411 ■ negru

SW131412 ■ roşu

SW131413 ■ albastru

1

Marker 8400

Marker special pentru scriere permanentă pe CD, DVD sau Blu-ray.
Cerneala permanentă oferă o maximă securitate a scrierii. 
• vârf rotund
• grosime vârf: 0.75 mm

Cod Culoare

ED8400 ■ negru

ED84002 ■ roşu

ED84003 ■ albastru

0.75

Marker nepermanent CD 8500

Marker special pentru scriere non-permanentă pe CD, DVD, Blu-ray. Cerneala se poate 
șterge cu ajutorul unui material textil umed. 
• vârf rotund, de 1 mm

Cod Culoare

ED8500 ■ negru

Cod Culoare

ED4001 ■ negru

ED4002 ■ roşu

ED4003 ■ albastru

Marker 400

Pentru scriere permanentă pe aproape orice suprafaţă, capac prevăzut cu clip de 
prindere, cerneală fără adaos de xilen sau toluen. Cerneala se usucă rapid, este 
impermeabil şi rezistent la uzură. Poate fi reîncărcat, recomandabil cu tuş Edding T25 
sau Edding MTK 25 - vezi pagina 270. 
• grosime vârf: 1 mm

1

1

1

Cod Culoare

ED3701 ■ negru

ED3702 ■ roşu

ED3703 ■ albastru

ED3704 ■ verde

Marker 370

Marker cu vârf fin, cerneală slab mirositoare şi rezistentă la apă, pentru scriere 
permanentă pe aproape orice suprafaţă, reîncărcabil şi prevăzut cu clip de prindere. 
Reîncărcabil, compatibil cu Tuş T25 si Tuş MTK 25 - vezi pagina 270.
• vârf rotund 
• grosime vârf: 1 mm

rezistent la lumină şi îngheţ

reîncărcabil

reîncărcabil
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Marker 500

Pentru scriere permanentă pe aproape toate suprafeţele, chiar şi metal, sticlă, 
plastic. Miros slab, uscare rapidă.
Reîncărcabil, compatibil cu Tuş T25 - vezi pagina 270.
• vârf retezat
• grosime vârf: 2-7 mm

Cod Culoare

ED5001 ■ negru

ED5002 ■ roşu

ED5003 ■ albastru

ED5004 ■ verde

2-7

Marker 2000C

Pentru scriere permanentă pe aproape orice suprafaţă, reîncărcabil, corp din metal, 
cerneală fără adaos de xilen sau toluen. Marker clasic pentru toate aplicaţiile. Poate 
fi folosit pe orice tip de suprafaţă. Ideal scrierilor pe hârtie, metal, sticlă, porţelan, 
plastic, polistiren, cauciuc, lemn, piatră, piele. Reîncărcabil, compatibil cu tuş T25 sau 
MTK 25. 
• vârf rotund 
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Cod Culoare

ED20001 ■ negru

ED20002 ■ roşu

ED20003 ■ albastru

1.5-3

Marker 800

Pentru scriere permanentă pe aproape orice suprafaţă. Cerneală fără adaos de xilen 
sau toluen. Reîncărcabil, compatibil cu Tuş T25 - vezi pagina 270.
• vârf retezat
• grosime vârf: 4-12 mm

Cod Culoare

ED8001 ■ negru

ED8002 ■ roşu

ED8003 ■ albastru

SUPER

CALITATE

4-12

Marker Industrial 8300

Marker permanent, ideal pentru a scrie pe suprafeţe prăfuite sau unsuroase. 
• vârf rotund 
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Cod Culoare

ED083001 ■ negru

ED083002 ■ roşu

ED083003 ■ albastru

1.5-3

reîncărcabil

reîncărcabil

reîncărcabil

corp din aluminiu

corp din aluminiu

corp din aluminiu

corp din aluminiu ideal pentru suprafeţe prăfuite sau unsuroase
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2-5

1.5-3

1.5-3

Marker 21 Ecoline

Marker permanent pentru marcarea a aproape tuturor materialelor (hârtie, carton, 
metal, plastic și sticlă). Cel puțin 90% din plasticul total utilizat în marker este fabricat 
din material reciclat (83% post-consum). Impermeabil și rezistent la uzură pe aproape 
toate suprafețele. Disponibil în culorile negru, roșu, albastru și verde. Produsul este 
reîncărcabil cu cerneală edding MTK 25, T 25, T 100 sau T 1000. Cerneală cu miros 
scăzut, fără adaos de toluen/xilen.
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Marker 22 Ecoline

Marker permanent pentru marcarea a aproape tuturor materialelor, de exemplu 
hârtie, carton, metal, plastic și sticlă. Cel puțin 90% din plasticul total utilizat în 
marker este fabricat din material reciclat (83% post-consum). Impermeabil și rezistent 
la uzură pe aproape toate suprafețele. Produsul este reîncărcabil cu cerneală edding 
MTK 25, T 25, T 100 sau T 1000. Cerneală cu miros scăzut, fără adaos de toluen/xilen.
• grosime vârf: 1.5-3 mm

Cod Culoare

ED000212 ■ roşu

ED000213 ■ negru

ED000214 ■ verde

ED000215 ■ albastru

Cod Culoare

ED000311 ■ albastru

ED000312 ■ roşu

ED000313 ■ negru

ED000314 ■ verde

Marker permanent BIC 2000 ECOlutions

BIC 2000 ECOlutions cu vârf rotund robust pentru crearea de linii groase bine definite. 
Un marker ce nu poate fi șters și care scrie pe aproape toate suprafețele, de la hârtie, 
carton și plastic până la sticlă, metal și CD-uri. Fabricat în Europa cu 51% materiale 
reciclate (fără a include sistemul de cerneală).
• grosime vârf: 2-5 mm

Cod Culoare

CT8031 ■ negru

CT8032 ■ roşu

CT8033 ■ albastru

CT8034 ■ verde

Marker Mark-4-All 

Recomandat pentru scriere pe aproape orice suprafaţă. Corp din plastic, cerneală pe 
bază de alcool, fără adaos de xilen sau toluen.

Vârf rotund

• grosime vârf: 1.5-2 mm

Cod Culoare

SW136511 ■ negru

SW136512 ■ roşu

SW136513 ■ albastru

SW13651/4 set 4 culori  ■ ■ ■ ■

Cod Culoare

SW65341 ■ albastru

SW65346 ■ negru

Vârf retezat

• grosime vârf: 1-4 mm

1.5-2

1-4
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Cod Culoare

ED94251 ■ negru

ED94252 ■ roşu

ED94253 ■ albastru

Tuş T25

Tuş pentru reîncărcarea markerelor permanente. Markere compatibile: 
edding 800, edding 500, edding 2000, edding 390, edding 370,
edding 400. Sticla este prevăzută cu sistem de picurare, tuşul este potrivit şi pentru 
aplicări directe cu pensula sau cu instrumente de trasat. Capacitate: 30 ml.

Cod Culoare

ED3001 ■ negru

ED3002 ■ roşu

ED3003 ■ albastru

ED3004 ■ verde

ED300/4 ■ ■ ■ ■

Cod Culoare

ED3301 ■ negru

ED3302 ■ roşu

ED3303 ■ albastru

Marker 300

Pentru scriere permanentă pe aproape orice suprafaţă, capac prevăzut cu clip de 
prindere, cerneală fără adaos de xilen sau toluen. Reîncărcabil și compatibil cu tuş
MTK 25.
• vârf rotund, de 1.5-3 mm

Marker 330

Pentru scriere permanentă pe aproape orice suprafaţă, capac prevăzut cu clip de 
prindere, cerneală fără adaos de xilen sau toluen. Reîncărcabil, compatibil cu
tuş MTK 25.
• vârf retezat, de 1-5 mm

CALITATE

PREŢ

1.5-3

1-5

Tuș MTK 25

Tuș pentru reîncărcarea markerelor permanente. Markere compatibile: edding 2000, 
edding 400, edding 300, edding 330, edding 370. Sticlă cu sistem capilar pentru o 
reumplere ușoară și curată. Capacitate: 25 ml.

Cod Culoare

ED250001 ■ negru

ED250003 ■ albastru

reîncărcabil

reîncărcabil
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Cod Culoare

BV990013 ■ albastru

BV990014 ■ negru

BV990015 ■ roşu

BV990016 ■ verde

Cod Vârf Culoare

AY01087 retezat, 2-5 mm ■ albastru

AY01088 retezat, 2-5 mm ■ negru

AY01089 retezat, 2-5 mm ■ roşu

AY01090 retezat, 2-5 mm ■ verde

AY01092 rotund, 2 mm ■ albastru

AY01093 rotund, 2 mm ■ negru

AY01094 rotund, 2 mm ■ roşu

AY01095 rotund, 2 mm ■ verde

AY01096 rotund, 2 mm set 4 culori ■ ■ ■ ■

Marker permanent

Marker economic, cu corp din plastic, capac în culoarea scrierii.
• vârf teșit 
• grosime vârf: 2-7 mm

Marker permanent

Marker economic, cu corp din plastic colorat în culoarea scrierii.
Vârf rotund sau retezat.

2

2-5

0.31.2

5

Marker cu două capete

Markerul permanent cu două capete  (0.3 mm - 1.2 mm) este potrivit pentru scrierea 
permanentă pe CD-uri, DVD-uri, sticlă, lemn, metal, vinilin, plastic, nano-lentile și 
diverse tipuri de bandă. Cerneala este rezistentă la apă.

Marker Sharpie

Două capete sunt mai bune decât unul! Funcționalitate sporită cu ajutorul vârfului fin 
și a celui gros. Permanent pe majoritatea suprafețelor. Cerneală cu uscare rapidă pe 
bază de apă, rezistentă în timp și pretabilă la utilizări multiple. 

Cod Culoare

PE106115 ■ negru

PE106117 ■ albastru

Cod Culoare

PP110801 ■ albastru

PP110802 ■ negru

1 0.5

2-7
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Cod Unitate de vânzare

SW1171x bucată

Textmarker Luminator

Textmarker cu design modern şi ergonomic, sistem free-ink şi acţiune microcapilară. 
Nu curge sub presiune (în avion). Prevăzut cu indicator de măsurare a nivelului
cernelei. Disponibil în şase culori fluorescente, capacitate de stocare a cernelei dublă 
faţă de un textmarker obişnuit. Mai mult, textmarkerul Stabilo Luminator este cel mai 
bine vândut din segmentul free-ink.
• grip ergonomic
• cerneală pe bază de apă
• vârf retezat
• grosime vârf: 2-5 mm
• lungime de scriere 600 m

Textmarker Boss

Textmarkerul numărul 1 în Europa, reîncărcabil, culori fluorescente.
Este singurul textmarker care dispune de o gamă de şapte culori fluorescente.
Clasic, se menţine în top încă din 1971.
• vârf retezat
• grosime vârf: 2-5 mm
• lungime de scriere 375 m

Cod Unitate de vânzare

SW1170x bucată

SW117004 set 4 culori ■ ■ ■ ■

SW117006 set 6 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■

x-culoare: 24-■ galben, 33-■ verde, 40-■ roşu, 41-■ albastru, 
54-■ portocaliu, 56-■ roz

x-culoare: 24-■ galben, 31-■ bleu, 33-■ verde, 40-■ roşu, 54-■ portocaliu, 
55-■ mov, 56-■ roz

SUPER

CALITATE

CALITATE

PREŢ

Cele mai multe textmarkere au vârful teşit, având rolul 
de a scoate în evidenţă anumite pasaje dintr-un text, 

fie că e vorba de scris de mână sau imprimare.

2-5

2-5

textmarkere

capacitate dublă 

de stocare a cernelei

povestea unei mărci
Înfiinţată în 1855 ca o mică fabrică de creioane în localitatea germană Nürnberg, numele de “Stabilo” este 
sinonim cu stilou pentru majoritatea tinerilor din noua generație. În 1865 compania a fost cumpărată de către 
familia Schwanhaüßer, care asigură stabilitate financiară și continuă activitatea de producție. De numele 
proprietarilor este legată şi sigla companiei, reprezentând prescurtarea numelui de familie, “schwan”, care 
în limba germană înseamnă lebădă. Stabilo devine unul dintre producătorii de top de creioane, participând 
la o expoziție cu un creion impresionant, înalt de 30 de metri, fapt care sugera succesul financiar înregistrat. 

Preluată de cei doi fii ai lui Gustav A. Schwanhaüßer, Stabilo scoate pe piață în 1909 un produs spectaculos și anume primul 
creion pentru ochi (Dermatograph) conceput special pentru chirurgi. Succesul este impresionant, deschizând drumul produselor 
cosmetice. Sub conducerea celei de-a patra generații și cu peste 100 de ani de experiență, se naște ideea unui instrument de scris 
revoluționar: textmarkerul cu cerneală fosforescentă lansat în 1971 sub numele de Stabilo Boss.
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Textmarker 345

Textmarker pentru marcarea și evidențierea luminoasă a pasajelor de text și a notelor 
pe aproape orice suprafață de hârtie. Vârf retezat, linie de scriere de 2-5 mm.
Cerneluri neon pe bază de apă, în culori strălucitoare. 
• grosime vârf: 2-5 mm

Cod Culoare

ED3455 ■ galben

ED3456 ■ portocaliu

ED3459 ■ roz

ED34510 ■ albastru

ED34511 ■ verde

ED34512 ■ gri

ED345400 set 4 culori ■ ■ ■ ■

ED345600 set 6 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cod Culoare

AY00525 ■ albastru

AY00526 ■ galben

AY00527 ■ portocaliu

AY00528 ■ roz

AY00529 ■ verde

AY00843 ■ roşu

AY00564 set 4 culori ■ ■ ■ ■

AY00952 set 6 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■

AY00979 set 8 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Textmarker Ecoline 24

Textmarker reîncărcabil cu cerneală flourescentă pe bază de apă. Cel puțin 70% din 
materialele din care sunt făcute capacul și corpul textmarkerului sunt din resurse 
regenerabile. Vârful este și el fabricat din material reciclat, iar plasticul ce încastrează 
vârful este fabricat în proporție de 97% din material reciclat. 
• grosime vârf: 2-5 mm

Textmarker Highlighter Grip

Evidențiatorul BIC Highlighter Grip fluorescent are o secțiune aderentă din cauciuc, 
cu striații, pentru confort sporit și scris perfect uniform. Este prevăzut cu un vârf teșit 
modular, ce poate evidenția cu linii groase și reliefate sau poate sublinia cu linii mai 
subțiri pentru control optim. Tehnologia sa anti-uscare înseamn ca textmarkerul 
Highlighter Grip poate sta fără capac până la 8 ore.
• grosime vârf: 2-5 mm

Cod Culoare

ED000221 ■ galben

ED000222 ■ verde

ED000223 ■ roz

ED000224 ■ portocaliu

ED000225 ■ albastru

Cod Culoare

CT8036 ■ galben

CT8037 ■ roz

CT8038 ■ verde

textmarkere

2-5

2-5

2-5

2-5

CALITATE

PREŢ

Textmarker fluorescent

Textmarker reîncărcabil, în culori fluorescente.
Vârf retezat, grosime vârf: 2-5 mm.
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Bandă corectoare Roll On

Corectură uscată. Se poate rescrie imediat, nu lasă umbre la copiere. 
Ergonomic: uşor de ţinut, corectează de la stânga la dreapta.
• lăţime bandă: 4.2 mm

Bandă corectoare Scooter

Se poate rescrie imediat după aplicare, nu lasă umbre la copiere.
Design inovator - rotiţele permit poziţionarea perfectă a corectorului pe hârtie.  
• lăţime bandă: 4.2 mm

Cod Lungime bandă

KS880000 5 m

Cod Lungime bandă

KS84751 15 m

Cod Lungime bandă

CT8035 6 m

Cod Lungime bandă

AY0005 10 m

Cod Lungime bandă

BV041111 6 m

Bandă corectoare

Bandă cu design atractiv și corp transparent ce permite vizualizarea benzii rămase. 
Design perfect ergonomic, cu vârf flexibil ce ajută la urmărirea liniei de corectat.
Se poate rescrie. Produs destinat atât pentru birou și școală, cât și pentru acasă.
• lăţime bandă: 4.2 mm

Cod Lungime bandă

ED000231 10 m

SUPER

CALITATE

corectoare

Bandă corectoare

Permite scrierea imediat după aplicare. Nu lasă umbre la copiere.
• lăţime bandă: 4.2 mm

Bandă corectoare

Aplicare ușoară, se poate scrie imediat după aplicare.
• lăţime bandă: 5 mm

Bandă corectoare Tipp-Ex

Puternicul Tipp-Ex Mini Pocket Mouse este aici pentru a șterge toate greșelile. Corecturi 
instantanee, fără să fie nevoie de timp de uscare, puteți scrie imediat după aplicare. 
Corecturile fine și uniforme sunt floare la ureche datorită acestei benzi din plastic 
foarte rezistente.
• lăţime bandă: 4.2 mm
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Radiere

Radiere pentru birou sau pentru uz şcolar. 

Radieră bicoloră

Corecturi la îndemână, indiferent de instrumentul de scris cu care ai făcut însemnări.

Cod Model Dimensiuni

SW1196 Supreme 1196 62 x 22 x 11 mm

SW119612 Exam Grade 62 x 22 x 11 mm

SW1191 Exam Grade 40 x 22 x 11 mm

Cod Model

DN101249 mare

DN101251 mică

Cod Cantitate

KS84030 10 ml

Cod Cantitate

AY0004 9 ml

corectoare

Creion corector 7700

Creion corector cu vârf metalic rotund, uscare rapidă, grosimea urmei de aproximativ 
1-2 mm. Ideal pentru corectarea textelor scrise de mână sau la maşină, cât şi a celor de 
pe hârtia supusă copierii sau transmisă prin fax. Cantitate: 10 ml.
• grosime vârf: 2 mm

Cod

ED7000

Creion corector

Corectare uşoară, prin apăsarea vârfului creionului pe hârtie. Uscare rapidă, nu lasă 
umbre la copiere. Cantitate: 9 ml.

Corector cu rescriere 1515

Pentru ştergerea cernelei de culoare albastră. 
Grosimea vârfului de ştergere: 0.8 mm. Rescrierea se face cu linerul cu cerneală 
albastră aflat la capătul opus.
• grosime vârf: 0.3 mm

Cod

ED1515

Creion corector

Uscare rapidă, repartizare uniformă, nu lasă umbre la copiere. Corectare uşoară, prin 
apăsarea vârfului creionului pe hârtie.
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Fluid corector

Prevăzut cu aplicator cu pensulă. Nu lasă umbre la copiere, uscare rapidă după 
aplicare.

Fluid corector Soft Tip

Prevăzut cu aplicator cu burete. Nu lasă umbre la copiere, uscare rapidă după aplicare. 
Cantitate: 20 ml.

Cod Tip Cantitate

KS66406 pe bază de solvent 20 ml

KS69417 pe bază de apă 20 ml

Cod Tip Cantitate

KS66119 pe bază de solvent 20 ml

KS69101 pe bază de apă 20 ml

Cod Tip Cantitate

AY0006 pe bază de solvent 20 ml

AY0008 pe bază de apă 20 ml

Fluid corector Tipp-Ex

Corector fluid care se usucă într-o secundă pentru ușurința corecturilor peste orice tip 
de hârtie. Tipp-Ex Rapid oferă o acoperire solidă superioară și se aliniază fără efort.

Fluid corector coreXion

Fluid corector pe bază de solvent, cu pensulă, pentru a corecta suprefeţe mari.
Fluidul se usucă rapid şi lasă o suprafaţă perfect netedă.

corectoare

Fluid corector

Pentru toate tipurile de corecturi, nu lasă umbre la copiere, uscare rapidă după 
aplicare, posibilitate de rescriere, repartizare uniformă. Prevăzut cu aplicator cu 
pensulă.

Cod Cantitate

CT8039 20 ml

Cod Cantitate

ED000242 20 ml
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Creion mecanic 5020

Corp plastic și accesorii metalice, design elegant, cu două rezerve de înaltă calitate, cu 
radiera ascunsă sub butonul mecanismului. Ambalat individual în cutie de carton.

Creion mecanic

Corp din plastic cu grip cauciucat pentru confort sporit, accesorii metalice de culoare 
argintie, include guma albă. Unitate de vânzare: 12 bucăți/cutie. 

Cod Mină

SE000901 0.5 mm

Cod Mină

BV990006 0.5 mm

Creion mecanic Fiesta

Corp din plastic transparent, prevăzut cu grip ergonomic din plastic şi cu radieră.
Vârf metalic retractabil. Culoare: nuanţe de gri.

Creion mecanic Matic Classic

Creion mecanic cu corp negru, clip în diverse culori, mină 
HB, radieră în capat.
Rezerve aferente.

Cod Mină

PE105131 0.5 mm

PE105132 0.7 mm

Cod Produs Mină

CT8021 Creion mecanic 0.5 mm

CT8022 Creion mecanic 0.7 mm

CT8029 Mină 0.5 mm

CT8030 Mină 0.7 mm

Ascuţitoare Exam Grade

Ascuţitoare modernă pentru birou, cu container.
Corp din plastic transparent şi lamă durabilă.

Ascutitoare dublă
cu container

Ascuţitoare dublă cu container.

Cod

SW4518
Cod

KS992512

Creion grafit Swano

Corp din lemn vopsit, cu radieră, mină de duritate HB.

Creion Eco Evolution

Creion hexagonal cu mină HB ultrarezistentă și radieră. Din rășină, nu se rupe în 
așchii. Fabricat în proporție de 50% din material reciclat.

Cod

SW174901
Cod

CT8020

tratată special antirugină

Creion mecanic IKON K85

Este un creion mecanic de calitate japoneză. Corp din plastic cu o prindere crestată 
pentru confort sporit, precum și accesorii metalice de culoare argintie și clemă de 
buzunar. Include gumă albă sub capacul mecanismului. Utilizează mine de 0.5 mm. 
Ambalat în cutii de 10 bucăți.

Cod Mină

AY999961 0.5 mm

Mine pentru creion mecanic

Mine HB de calitate superioară, lungime 75 mm. 
Unitate de vânzare: 12 mine/cutie.

Cod Diametru Duritate 

SW129371 0.7 mm HB

0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

creioane, rezerve și ascuțitori
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NOTIŢE POST-IT
De diverse dimensiuni şi culori, notiţele 
Post-it sunt ideale pentru notarea ideilor 
sau pentru organizarea unei prezentări de 
succes.

FORMULARE COMUNE, 

ROLE DE CASĂ ŞI PLICURI

Gamă diversificată ce poate 
fi personalizată cu logo-ul 
companiei dumneavoastră. 

CAIETE LEITZ

Caietele Leitz se disting prin calitatea superioară a 
materialelor şi oferă soluţii moderne pentru organizarea 
notiţelor, chiar şi atunci când eşti în mişcare.

vezi paginile 312-314

Recomandări produse

vezi paginile 303-311

vezi paginile 292-299

ETICHETE APLI

Pentru aplicaţii diverse, disponibile în mai multe
formate şi tipuri de materiale din care sunt 
produse. Pentru printarea etichetelor folosiţi 
soft-ul gratuit Apli Label.

vezi paginile 300-301
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Hârtie pentru copiator și 
imprimantă

Povestea şi drumul hârtiei

•  Știați că: Papirusul a fost primul material asemănător hârtiei și a 
fost folosit prima dată de către egipteni încă din anul 1400 îEn. 
•  Cuvântul hârtie provine din latinescul papyrus – papier în limba 
franceză, paper în limba engleză. 
•  Originea cuvântului din limba română este limba slavă, chartij.
•  Hârtia produsă din deșeuri a fost inventată în China în anul 105.
•  Hârtia a început să fie utilizată în Asia în jurul anului 751, iar în Bagdad și Damasc în 
anul 793.
•  În Europa hârtia a fost adusă de către invadatorii arabi, în Spania.
•  Prima fabrică de hârtie din Europa a fost în Valencia, în anul 1150. După acest an au 
început să apară fabrici de hârtie și în celelalte țări: Italia, Germania, Franța.
•  Ideea utilizării lemnului în producerea hârtiei i-a aparținut francezului Antoine 
Ferchault de Reaumur care a fost inspirat de modul în care viespile construiesc stupii. 
Înălbirea hârtiei  a avut loc după descoperirea clorului în anul 1774. Acesta este anul în 
care s-a născut hârtia modernă.
•  În România, prima moară de hârtie a fost înființată în anul 1539, la Orlat, lângă Sibiu.
•  Prima fabrică de hârtie din România a fost la Bușteni, în anul 1882.

TCF – hârtie în totalitate  fără clor.

Nordic Ecolabel – Nordic Swan acoperă întregul ciclu de viață al produsului în materie de mediu - de la materii 
prime la deșeuri, monitorizând aspecte ca energia și consumul de resurse precum și  emisiile fabricii în apă și aer.

EU Ecolabel – Eticheta ecologică proprie a UE. Se ia în considerare întregul ciclu de viață al produsului, de la materii 
prime la deșeuri și de asemenea stabilește criterii pentru emisii scăzute și consum redus de energie.

EMAS – Managementul și auditul UE în ceea ce privește mediul înconjurător. Scopul EMAS este de a crea într-un 
mod sistematic și structurat condițiile pentru prevenirea, limitarea și reducerea în mod constant al impactului asupra 
mediului. 

FSC - Consiliul Forest Stewardship lucrează pentru a proteja mediile forestiere și oamenii care trăiesc și lucrează în ele.

Simboluri și semnificații hârtie

50 C 100 C 150 C 200 C

5 topuri 4 h 12 h 17 h 35 h

25 topuri 7 h 17 h 25 h 50 h

200 topuri 12 h 25 h 35 h 75 h

Condiţii aclimatizare 

hârtie

Formatele hârtiei



Multicopy ZERO Carbon este o hârtie de calitate superioară 
care îndeplinește toate criteriile de protejare a mediului 
înconjurător.

Este hârtia cu cele mai multe acreditări în ceea ce privește 
mediul înconjurător și produsul este realizat numai din 
resurse regenerabile și 100% reciclabile.

Multicopy Zero - pentru că Storaenso achiziționează 
certificate prin care sunt răscumpărate emisiile de CO2

cauzate de procesele de producție și transport.

by STORA ENSO

FĂRĂ
  COMPROMISURI!
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Hârtie MultiCopy Zero

Este o hârtie de calitate superioară care îndeplinește toate criteriile de protejare a 
mediului înconjurător. Este hârtia cu cele mai multe acreditări în ceea ce privește 
mediul înconjurător și este realizată numai din resurse regenerabile și reciclabile. 
Multicopy Zero - pentru că producătorul achiziționează certificate prin care sunt 
răscumpărate emisiile de CO2 cauzate de procesele de producție și transport.
Este o hârtie premium, cu performanțe excelente. Compatibilă cu multiple tipuri de 
imprimari: jet de cerneală, laser, fotocopii.
Format A4, 80 g / mp. 

Multicopy ZERO
Când vorbim de hârtie, 
zero poate însemna 
foarte mult

Cod Format (mm) Unitate de vânzare

NF1184 A4 (210 x 297) cutie (5 topuri)

NF1185
A3 (420 x 297) top

A3 (420 x 297) cutie (5 topuri)

Când alegi Multicopy Zero, cu fiecare 
coală îți îndeplinești obiectivele 
de sustenabilitate și minimalizezi 
amprenta CO2 asupra naturii.

Hârtie MultiCopy

Hârtie cu un grad de alb excepțional (CIE Whiteness 168), perfectă pentru toate tipurile 
de aparate de birou: imprimante, copiatoare, faxuri. 
Certificări: EU Flower, Nordic Swan, ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001.

Cod Format Nr. coli / top Gramaj Unitate de vânzare

NF1190 A4 (210 x 297 mm) 250 160 g / mp top

NF1183
A3 (420 x 297 mm) 500 80 g / mp top

A3 (420 x 297 mm) 500 80 g / mp cutie (5 topuri)
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Office Express

Hârtie albă pentru birou. Asigură rezultate deosebite la imprimarea monocromă. 
Recomandată pentru toate tipurile de aparate, imprimante, copiatoare, faxuri.
Gramaj: 80 g / mp.
Număr coli/top: 500.

Cod Format Unitate de vânzare

NF1174 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

NF1173
A3 (297 x 420 mm) top

A3 (297 x 420 mm) cutie (5 topuri)

Cu Office Express
printul e simplu ca o joacă!

Suportul ideal pentru
corespondenţa de zi cu zi. 
Certificări: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001.
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Hârtie reciclată Nautilus

Nautilus SuperWhite este o hârtie reciclată 100%, de o calitate premium.
Este fabricată folosind tehnici avansate, ce combină o abordare tehnică de ultima oră, 
cu performanțe ridicate pentru a economisi resurse și a reduce consumul de energie. 
Certificari: Green Range certificate, EU Ecolabel certificate, FSC® Recycled, Austrian 
Ecolabel Umweltzeichen certificate.
Număr coli/top: 500. Gramaj: 80 g / mp.

Hârtie Image Business

Image Business este o hârtie office clasa B, versatilă, de un alb strălucitor, garantată 
pentru tipar laser color și inkjet, potrivită pentru imprimare sau copiere față-verso în 
volume mari. Este ideală pentru diverse tipuri de comunicare, de la rapoartele interne 
la prezentări pentru clienți, ce includ texte și grafice. Image Business este acreditată 
FSC și are garanție 200 ani pentru arhivare. Image Business face parte din gama de 
hârtii Image, o categorie de hârtii pentru toate cerințele de comunicare.
Format A4, 80 g / mp. 

Cod Format Unitate de vânzare

NF2242 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

Cod Format Unitate de vânzare

NF2278 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

Hârtie certificată “Blaue Engel”

Ce este Blaue Engel? Un simbol ce evidenţiază produsele care sunt fabricate în strictă 
concordanţă cu normele de protejare a mediului înconjurător, întrunind în acelaşi timp 
toate standardele de calitate, o utilizare care respectă regulile de sănătate şi o bună 
funcţionare a produselor.

Prin producerea hârtiei reciclate:
• se reduce dependenţa utilizării combustibilului fosil;
• contribuim la o lume mai sănătoasă şi mai curată;
• se diminuează poluarea

Folosind hârtia reciclată avem împreună grijă de viitorul planetei noastre!

Rezultatele utilizării hârtiei produsă 100% din materiale reciclate

Pentru fiecare 400 de topuri de hârtie reciclată produsă se economisesc:
• 4.100 kwh energie electrică (energie suficientă unui consum casnic de 6 luni)
• 26.460 l apă

Hârtie reciclată Steinbeis

Hârtie pentru copiator produsă 100% din materiale reciclate. În procesul de producție 
al acestei hârtii nu sunt utilizați agenți de albire nocivi pentru mediu (clor, dioxid de 
clor sau alți agenți de înălbire halogenați). Hârtia este certificată Blue Engel și Ecolabel. 
Poate fi reciclată după utilizare.
Gramaj: 80 g / mp.
Număr coli/top: 500.

Cod Tip Format Unitate de vânzare

NF2282 Steinbeis No.1 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

NF2283 Steinbeis No.1
A3 (420 x 297 mm) top

A3 (420 x 297 mm) cutie (5 topuri)
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Hârtie Double A Color Print

Hârtia de copiator Double A de calitate superioară, a apărut în anul 2000 și a fost 
prima hârtie de copiator de marcă pentru consumatori și principala marcă din 
Thailanda timp de 10 ani consecutiv, datorită calității sale și a unui program de 
comunicare de marketing constant și inovativ: „Fără blocaje de hârtie … Fără stres”.
Conținutul ridicat de fibre al arborilor (30 milioane fibre per gram) este o caracteristică 
unică ce face ca Double A să aibă: suprafață netedă, densitate ridicată, opacitate 
ridicată, conținut scăzut de cenușă.
Gramaj: 90 g / mp.
Număr de coli/top: 500.

Hârtie Double A Premium

Hârtia de copiator Double A de calitate superioară, a apărut în anul 2000 și a fost 
prima hârtie de copiator de marcă pentru consumatori și principala marcă din 
Thailanda timp de 10 ani consecutiv, datorită calității sale și a unui program de 
comunicare de marketing constant și inovativ: „Fără blocaje de hârtie … Fără stres”.
Conținutul ridicat de fibre al arborilor (30 milioane fibre per gram) este o caracteristică 
unică ce face ca Double A să aibă: suprafață netedă, densitate ridicată, opacitate 
ridicată, conținut scăzut de cenușă.
Gramaj: 80 g / mp.

Cod Format Unitate de vânzare

NF3880 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

NF3882 A4 (210 x 297 mm) top (100 coli)

NF3881 A5 (210 x 148 mm) cutie (10 topuri)

NF3883
A3 (420 x 297 mm) top

A3 (420 x 297 mm) cutie (5 topuri)

Cod Format Unitate de vânzare

NF3885 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

Hârtie Double A Everyday

Hârtie pentru copiator și imprimantă de calitate superioară, cu performanțe excelente. 
Compatibilă cu multiple tipuri de imprimări: jet de cerneală, laser, fotocopii.
Certificări: EU Flower, Nordic Swan, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706.
Format A4, 70 g / mp. 

Cod Format Unitate de vânzare

NF3884 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)
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suprafaţă netedă a hârtiei
distribuţie omogenă a fibrelor
suprafaţă special tratată
agent de încleiere termostabil

-         consum mai mic de toner
-         densitate ridicată a culorilor
-         transfer uniform al tonerului
-         costuri de mentenanţă reduse

CARACTERISTICI BENEFICII

Cod Gramaj Unitate de vânzare

CL413521 135 g / mp 250 coli / top

CL417021 170 g / mp 250 coli / top

CL425021 250 g / mp 250 coli / top

Format A4, lucios

Cod Gramaj Unitate de vânzare

CL309021 90 g / mp 500 coli / top

CL310021 100 g / mp 500 coli / top

CL312022 120 g / mp 250 coli / top

CL316021 160 g / mp 250 coli / top

CL320021 200 g / mp 250 coli / top

CL325022 250 g / mp 125 coli / top

CL328021 280 g / mp 150 coli / top

CL330021 300 g / mp 125 coli / top

CL335021 350 g / mp 125 coli / top

Format A3

Cod Gramaj Unitate de vânzare

CL309042 90 g / mp 500 coli / top

CL310042 100 g / mp 500 coli / top

CL312044 120 g / mp 250 coli / top

CL320042 200 g / mp 250 coli / top

CL325042 250 g / mp 125 coli / top

Hârtie şi carton pentru

aparate laser şi digitale

Color Copy este lider pe piața hârtiilor digitale pentru o gamă largă 
de utilizări, acreditat FSC. Produs cu amprentă de carbon zero, 
Color Copy oferă clienților un avantaj de mediu suplimentar. Prin 
achiziționarea Color Copy aveţi un rol activ în reducerea emisiilor 
de carbon și combaterea efectelor negative care cauzează schimbări 
climatice. Color Copy este prima hârtie de pe piața tiparului digital 
ce a primit acreditarea internaţională Forest Stewardship Council 
(FSC). Logo-ul FSC identifică produsele ce conțin lemn din pădurile 
administrate responsabil.

Hârtie Premium Paper

Mai strălucitoare și mai albă decât majoritatea hârtiilor de birou uzuale. 
Omogenitatea ridicată a colilor oferă rezultate excelente ale imprimării în toate tipurile 
de echipamente. Ideală pentru aplicații alb/negru sau care conțin accente de culoare. 
Recomandată pentru: prezentări, scrisori oficiale, grafice sau tabele color, diverse 
documente importante.
Gramaj: 80 g / mp.
Număr de coli/top: 500.

Cod Format (mm) Unitate de vânzare

NF3454 A4 (210 x 297 mm) cutie (5 topuri)

NF3453
A3 (420 x 297 mm) top

A3 (420 x 297 mm) cutie (5 topuri)

Hârtie Office

Disponibilă în format A3 şi A4, hârtia HP Office este recomandată pentru lucrările de 
volum care se tipăresc pe echipamente de viteză mare. Tăierea perfectă şi tehnologia 
anti-cenuşă prelungesc viaţa aparatelor. 
Gramaj: 80 g / mp.
Număr de coli/top: 500.

Cod Format (mm) Unitate de vânzare

NF3444 A4 (210 x 297 mm) cutie ( 5 topuri)

NF3443
A3 (297 x 420 mm) top

A3 (297 x 420 mm) cutie ( 5 topuri)

Everyday Papers

Format A4
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Hârtie color Image Coloraction

Principalele avantaje: una din cele mai extinse game europene de hârtii colorate, excelente proprietăţi de tipărire, o uniformitate remarcabilă a 
culorii. Disponibilă în 10 culori, cu o gamă ce acoperă tot spectrul unui curcubeu, Image Coloraction oferă culoarea potrivită pentru mesajul potrivit!

Cod Culoare

CL0801 galben pal

CL0802 albastru pal

CL0803 roz

CL0804 somon

CL0805 galben intens

CL0806 verde intens

CL0807 roşu

CL0808 portocaliu

CL0810 albastru închis

CL0811 verde pădure

CL0813 galben-Hawaii

CL0850 5 x 50 culori pastel asortate

CL0851 5 x 50 culori intense asortate

Gama hârtie 
Gramaj: 80 g / mp.
Unitate de vânzare: top.
Număr coli/top: 500.

ISO
14001

ISO
9001

ISO
9706

OHSAS
18001

ECF

Image Coloraction poate fi utilizat pentru aplicaţii diverse, cum ar fi: pliante 
promoţionale, invitaţii, prezentări, mape, fluturaşi, mailing, contracte etc. sau pur şi 
simplu pentru sistemul de clasificare a documentelor. Cu un excelent comportament 
în tipar, imprimare bună pe ambele feţe şi o paletă largă de întrebuinţări, Image 
Coloraction este ideal pentru tiparul offset şi în egală măsură pentru laser color, 
imprimante inkjet şi copiatoare color pentru gramajele de până la 160 g/mp.
Adaugă o pată de culoare în viaţa ta utilizând hârtiile Image Coloraction!

Cod Culoare

CL1601 galben pal

CL1602 albastru pal

CL1604 somon

CL1607 roşu

CL1611 verde pădure

CL0853 4 x 25 culori asortate

Gama carton 
Gramaj: 160 g / mp.
Unitate de vânzare: top.
Număr coli/top: 250.
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Hârtie foto HP Q5451A, semilucioasă

Acest tip de hârtie este optimizat pentru imprimantele HP Color InkJet, dar compatibil 
cu multe imprimante și copiatoare alb-negru sau color, se usucă rapid, grad alb 98 
CIE, strălucirea materialului imprimat 0.96.
Dimensiuni: 210 x 297 mm, grosime top 8 mm.
Gramaj: 175 g / mp.
Număr de coli/top: 25.

Hârtie foto HP Q2510A, lucioasă

Acest tip de hârtie este optimizat pentru imprimantele HP Color InkJet, dar compatibil 
cu multe imprimante și copiatoare alb-negru sau color, se usucă rapid, grad alb 98 
CIE, strălucirea materialului imprimat 0.96. Recomandări de utilizare: imagini grafice, 
poze, calendare, prezentări.
Gramaj: 200 g / mp.
Număr de coli/top: 100.

Hârtie foto HP CR757A Everyday, lucioasă

Această hârtie lucioasă, reciclabilă se usucă rapid pentru o manevrare simplă și poate 
fi utilizată cu orice imprimantă inkjet. Această hârtie foto este ideală pentru fotografii 
spontane la domiciliu sau pentru proiecte școlare. Copiați direct de la imprimantă 
fotografii obișnuite în culori bogate, de care vă puteți bucura, utilizând această hârtie 
foto cu uscare rapidă. 
Gramaj: 200 g / mp.
Număr de coli/top: 100.

Hârtie foto HP Q8696A Advanced, lucioasă

Imprimați fotografii frumoase cu uscare rapidă. Culori bogate și vii, care vă surprind 
amintirile cu o acuratețe reală. Aduceți un aspect profesional fotografiilor dvs. cu 
un finisaj impresionant, lucios, care oferă intensitate maximă a culorii. Imprimați 
fotografii durabile cu această hârtie groasă și durabilă.
Gramaj: 250 g / mp.
Număr de coli/top: 25.

Hârtie foto HP Q5456A Advanced, lucioasă

Imprimați fotografii frumoase cu uscare rapidă. Culori bogate și vii, care vă surprind 
amintirile cu o acuratețe reală. Aduceți un aspect profesional fotografiilor dvs. cu un 
finisaj impresionant, lucios, ce oferă intensitate maximă a culorii. Imprimați fotografii 
durabile cu această hârtie groasă și durabilă.
Gramaj: 250 g / mp.
Număr de coli/top: 25.

Cod Format Unitate de vânzare

HP95451 A4 (21 x 29.7 cm) top

Cod Format Unitate de vânzare

HP9902 A4 (21 x 29.7 cm) top

Cod Format Unitate de vânzare

HP757 10 x 15 cm top

Cod Format Unitate de vânzare

HP8696 13 x 18 cm top

Cod Format Unitate de vânzare

HP9904 A4 (21 x 29.7 cm) top

Everyday Papers
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Role fax

Role din hârtie termosensibilă, de o sensibilitate ridicată. Garantate pentru o durată 
de 5 ani în condiţiile de depozitare şi păstrare înscrise pe etichetă. Diametrul interior
al tubului este de 12 mm. 
Gramaj: 55±3 g/mp, grad de alb: 90±3%, opacitate: 90±2%.
Lăţime: 210 mm, lungime: 25 m. 
Unitate de vânzare: rolă.

Cod

RB0103N

hârtie operaţională

?
“Fax” este, de fapt, o prescurtare a cuvântului 
“facsimil”, adică o “copie fidelă a unui document”. 
Aparatul de la care se transmite mesajul parcurge 
fiecare punct al documentului şi emite semnale care 
ajung prin intermediul cablurilor telefonice sau al 
undelor radio, la un aparat similar. Acesta transformă 
semnalele primite în puncte albe şi negre, imprimate 
pe hârtie fotosensibilă sau tipărite pe hârtie obişnuită.

ȘTIAȚI CĂ?

Role din hârtie termică

Role din hârtie termosensibilă, imprimare garantată pentru o durată de 5 ani.
Diametrul interior al tubului este de 12 mm.

Hârtie pentru imprimantă matriceală

Hârtie super white, cu perforații utilizate în imprimante matriceale, cu tractor.
Potrivită pentru: documente fiscale - facturi, chitanțe, formulare; afișarea rezultatelor 
la aparatele de măsură și control.

Cod Lăţime Lungime Unitate de vânzare

RB05571 57 mm 30 m 5 role / set

RB07980 79 mm 80 m bucată

RB07940 79 mm 40 m bucată

RB05571S3 57 mm 30 m 3 role / set

RB23138 57 mm 30 m m 10 role / set

RB23139 57 mm 18 10 role / set

Cod Format Gramaj Unitate de vânzare

HI112417D A4 70 g 2000 coli / cutie

HI12245217 A4 70 g 1800 coli / cutie

HI222416 A4 70 g 900 coli / cutie
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Hârtie HP pentru plottere

Utilizări în centre de copiere pentru formate şi volume mari, institute de proiectare 
(rolele asigură economii importante în costurile totale ale proiectelor şi lucrărilor).

Cod Model HP Format Gramaj Caracteristici

HP971 Q1445A 594 mm x 45.7 m (23" x 150') 90 g / mp Bright White

HP9881 C6035A 610 mm x 45.7 m (24" x 150') 90 g / mp Bright White

HP1444 Q1444A 841 mm x 45.7 m (33" x 150') 90 g / mp Bright White

HP981 Q1397A 914 mm x 45.7 m (36" x 150') 80 g / mp Universal Bond

HP988 C6036A 914 mm x 45.7 m (36" x 150') 90 g / mp Bright White

HP1398 Q1398A 1067 mm x 45.7 m (42" x 150') 80 g / mp Universal Bond

Carton pentru cărţi de vizită

Calitate superioară, culoare albă. Pentru tiraje mici se poate utiliza şi pe imprimante 
laser şi cu jet de cerneală. Se poate utiliza şi la îndosarierea cu inele şi spire.
Format: A4, 50 coli / top.

Hârtie calc

Hârtie cu o suprafaţă foarte fină şi netedă, de o transparenţă ridicată. Potrivită pentru 
creion, tuş, instrumente de desen tehnic. Rezistentă la ştersături repetate, perfectă 
pentru tipărire offset.

Cod Gramaj Tip

AG103 250 g / mp carton dublu cretat lucios

AG104 250 g / mp carton dublu cretat mat

AG105 200 g / mp fildeş pânzat ultra

Cod Dimensiuni Gramaj Unitate de vânzare

CL209021 A4 (210 x 297 mm) 90 g / mp 250 coli / top

CL209042 A3 (297 x 420 mm) 90 g / mp 250 coli / top

dublu cretat mat fildeş pânzat ultra

Hârtie în rolă pentru plotter

Hârtie în rolă pentru plotter

Cod Format Diametru interior Gramaj 

RX1801 914 mm x 50 m 50.8 mm 80 g / mp

RX1803 610 mm x 50 m 50.8 mm 80 g / mp

RX1804 594 mm x 50 m 50.8 mm 80 g / mp

RX1805 420 mm x 50 m 50.8 mm 80 g / mp

RX1806 297 mm x 50 m 50.8 mm 80 g / mp

Cod Format Diametru interior Gramaj 

RX1806 297 mm x 50 m 50.4 mm 80 g / mp

RX1807 841 mm x 50 m 50.4 mm 80 g / mp

RX1813 914 mm x 45 m 50.8 mm 90 g / mp

hârtie operaţională
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Fişe

Unitate de vânzare: 100 bucăţi/set. Gramaj: 140 g / mp.

Cod Denumire Tipar Format

TI19007 fişă de magazie faţă / verso A5

TI8099

Registre

Tipărite pe hârtie offset. 100 file/carnet. Unitate de vânzare: 3 carnete/set.

Cod Denumire Tipar Format

TI17527 registru de casă, 100 file, perfor faţă A4

TI186273 registru intrare-ieşire corespondenţă faţă/verso A4

TI8066 registru intrare-ieșire, copertă duplex 

230 g/mp, hârtie interior 80 g / mp

faţă/verso A4

TI8060 NIR, neplatitor TVA faţă A4

Scrisoare de transport internaţional

Unitate de vânzare: set. MC - modul continuu.

Cod Denumire Dimensiuni Exemplare Ambalare

TI23011 CMR, color, FV, 5 exemplare 240 mm x 12” 5 MC 400 seturi / cutie

TI17527 TI8066 TI186273

TI8060

TI23011

TI8093 TI8094

Cod Denumire Unitate de vânzare

TI8093 fişă de instruire individuală privind 

securitatea şi sănătatea în muncă

carnet 10 file

(8 file + coperţi) 

TI8094 fişă individuală de instructaj în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, carnet 10 file

carnet 10 file

(8 file + coperţi)

TI8099 set dosar medical (dosar medical, fişă 

protecţia muncii, fişă PSI)
set 3 x 3 bucăţi

Formulare salariați

formulare comune



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

AR
TI

CO
LE

 D
IN

 H
ÂR

TI
E

08formulare comune
Formulare pe hârtie offset

Prevăzute cu perforaţii pentru rupere uşoară. 
100 file / carnet. Unitate de vânzare: 3 carnete / set.

Cod Denumire Tipar Format

TI120273 dispoziţie de plată către casierie faţă / verso A6

TI10327 bon predare transfer-restituire faţă / verso 2 x A4

TI10527 bon consum colectiv faţă / verso 2 x A4

TI12927 dispoziţie de livrare faţă / verso A5

TI14127 foaie de parcurs autovehicule marfă faţă / verso A5

TI16027 ordin deplasare delegaţie faţă / verso A5

TI123203* decont cheltuieli faţă / verso A5

TI14027 foaie de parcurs autovehicule marfă faţă / verso A4

TI14227 foaie de parcurs autovehicule persoane faţă / verso A4

TI117173* condică de prezenţă faţă / verso A4

TI15907 notă de intrare-recepţie faţă A4

TI16627 raport gestiune zilnic faţă A4

TI82132X2 Notă plată faţă A6

TI120273

TI10327

TI10527

TI12927

TI14127 TI16027 TI123203

TI14027

TI14227

TI117173

TI15907

TI16627

TI82132X2

*50 file/carnet
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Formulare pe hârtie autocopiativă, 2 exemplare alb-color

Prevăzute cu perforaţii pentru rupere uşoară.
50 seturi/carnet. Unitate de vânzare: 3 carnete / pachet.

Registre hârtie offset

Registru economic cu coperți din carton rigid, format dictando și matematică.
Format A4.

Cod Denumire Tipar Format

TI21421 bon de consum faţă A4

TI22921 notă de intrare-recepţie faţă A4

TI22621 notă de recepţie şi constatare diferenţe faţă A4

TI22721 registru de casă faţă A4

TI810603 monetar faţă A6

Cod Denumire Nr. file Format

DL100 Registru dictando economic 96 A4

DL101 Registru matematică economic 96 A4

DL200 Registru dictando economic 192 A4

DL201 Registru matematică economic 192 A4

TI21421

TI22921

Unitatea ..........................

.........................................

NOTÃ DE INTRARE RECEPÞIE ªI CONSTATARE DE DIFERENÞE

Numãr

document

Data

Ziua Luna Anul

Facturã

Nr.

Aviz de însoþire a mãrfii

Subsemnaþii membrii comisiei de recepþie am procedat la recepþionarea valorilor materiale furnizate de ...............................................................................................................

.........................................................................................din ..................................................cu vagonul/auto nr. ...................................................................................................

Documente însoþitoare ...........................................delegat .........................................................constatându-se urmãtoarele: ................................................................................

Nr.

crt.

Denumirea

bunurilor recepþionate

U.M.

Cantitate

conform documente

Recepþionat

Cantitate

Preþ unitar

Valoare

Comisia de recepþie

Numele ºi prenumele

Semnãtura

Primit în gestiune

Data Semnãtura

14-3-1 A    t2

TI22621 TI22721

Formulare pe hârtie autocopiativă

Prevăzute cu perforaţii pentru rupere uşoară. 
50 seturi/carnet. Unitate de vânzare: 3 carnete / pachet.

Cod Denumire Tip culori Tipar Format

TI8100 aviz de însoţire a mărfii 3 exemplare alb / color / color faţă A4

TI8101 aviz de însoţire a mărfii 3 exemplare alb / color / color faţă A5

TI8102 chitanţier 2 exemplare alb / color faţă A6

TI8103 chitanţier 3 exemplare alb / color / color faţă A6

TI8104 facturier 3 exemplare alb / color / color faţă A5

TI810003

Nr.

crt.

Specificaþia

(produse, ambalaje, etc.)

U.M.

Cantitatea

livratã

Preþul unitar

(fãrã T.V.A.)

- lei -

Valoarea

- lei -

0 1 2 3 4 5 

Semnãtura ºi

ºtampila

furnizorului

Date privind expediþia

Numele delegatului .................................................

Buletinul/cartea de identitate

seria ........ nr. ................... eliberat(ã) .....................

Mijlocul de transport .......... nr. ................................

Expedierea s-a efectuat în prezenþa noastrã la

data de ....................................... ora ......................

Semnãturile

Total

Semnãtura 

de primire

Seria   Nr.

Furnizor: ...............................................

Nr.ord.registru.com/an: ..........................

C.I.F.: .......................................................

C.U.I.: .....................................................

Sediul (localitate, str.,nr.): .......................

..................................................................

Judeþul: ....................................................

Contul: ......................................................

Banca: ......................................................

Capital social: ..........................................

Cumpãrãtor ...............................................

...................................................................

(denumire,formã juridicã)

Nr.ord.registru.com/an .............................

C.I.F. ......................../C.U.I......................

Sediul .......................................................

Judeþul ......................................................

Contul .......................................................

Banca ........................................................

Nr. ......................................................................

Data (ziua, luna, anul) ........................................

AVIZ DE ÎNSOÞIRE A MÃRFII

Nr.

crt.

Specificaþia

(produse, ambalaje, etc.)

U.M.

Cantitatea

livratã

Preþul unitar

(fãrã T.V.A.)

- lei -

Valoarea

- lei -

0 1 2 3 4 5 

Semnãtura ºi

ºtampila

furnizorului

Date privind expediþia

Numele delegatului .................................................

Buletinul/cartea de identitate

seria ........ nr. ................... eliberat(ã) .....................

Mijlocul de transport .......... nr. ................................

Expedierea s-a efectuat în prezenþa noastrã la

data de ....................................... ora ......................

Semnãturile

Total

Semnãtura 

de primire

Seria   Nr.

Furnizor: ............................................

Nr.ord.registru.com/an: .......................

C.I.F.: ....................................................

C.U.I.: ..................................................

Sediul (localitate, str.,nr.): ....................

...............................................................

Judeþul: .................................................

Contul: ...................................................

Banca: ...................................................

Capital social: .......................................

Cumpãrãtor ..............................................

....................................................................

Nr.ord.registru.com/an .............................

C.I.F. ......................../C.U.I......................

Sediul .......................................................

Judeþul ......................................................

Contul .......................................................

Banca ........................................................

(denumire,formã juridicã)

Nr. ...................................................................

Data (ziua, luna, anul) .....................................

AVIZ DE ÎNSOÞIRE A MÃRFII

TI8101

Seria             Nr

CHITANÞA Nr. ............................

din data de ...........................  20 ..........

Am primit de la ...............................................................................

Adresa ............................................................................................

C.I.F. ............................ Nr.în.Reg.Com/An ..................................

Suma de .................................... adicã ...........................................

........................................................................................................

reprezentând ..................................................................................

Casier,

Unitatea ..................................................

C.I.F. ......................./C.U.I. ....................

Nr de înmatriculare în Registrul

comerþului/anul: .....................................

Sediul (localitatea, str.,nr.): ...................

...............................................................

Judeþul: .................................................

Seria             Nr

CHITANÞA Nr. ............................

din data de ...........................  20 ..........

Am primit de la ...............................................................................

Adresa ............................................................................................

C.I.F. ............................ Nr.în.Reg.Com/An ..................................

Suma de .................................... adicã ...........................................

........................................................................................................

reprezentând ..................................................................................

Casier,

Unitatea ..................................................

C.I.F. ......................./C.U.I. ....................

Nr de înmatriculare în Registrul

comerþului/anul: .....................................

Sediul (localitatea, str.,nr.): ...................

...............................................................

Judeþul: .................................................

TI8102 TI8103

Cumpãrãtor .......................................................

...........................................................................

Nr.ord.registru.com/an ......................................

C.I.F. ............................../C.U.I.........................

Sediul ................................................................

Judeþul ..............................................................

Contul ...............................................................

Banca ................................................................

(denumire,formã juridicã)

Nr. facturii .........................................................

Data (ziua, luna, anul) ........................................

Nr. aviz însoþire a mãrfii (dacã este cazul)

...........................................................................

Seria   nr.

FACTURÃ

Furnizor: ......................................................

Nr.ORC/an: .................................................

C.I.F.: ......................./C.U.I. .........................

Sediul (localitate, str.,nr.): ............................

.......................................................................

Judeþul: ........................................................

Contul: ..........................................................

Banca: .........................................................

Capital social: ...............................................

Cota T.V.A. ............................%

Nr.

crt

Denumirea produselor 

sau a serviciilor

U.M. Cantitatea

Preþ unitar

 (fãrã T.V.A.)

 -lei-

Valoarea 

-lei-

Valoarea 

T.V.A.

 -lei-

0 2 3 4

5(3x4)

61

Semnãtura 

ºi ºtampila

furnizorului

Date privind expediþia:

Numele delegatului .....................................................................

B.I./C.I.seria...........nr....................eli.berat(ã)..............................

Mijlocul de transport ....................... nr. .....................................

Expedierea s-a efectuat în prezenþa noastrã la

data de ................................... ora ...............................................

Semnãturile .................................................................................

Total

din care:

accize

Semnãtura

de primire

X

Total de platã

(col.5+col.6)

TI8104

TI810603

DL100DL200
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Dimensiunile 

plicurilor 

- sunt în concordanţă cu 
dimensiunile internaţionale 
ale hârtiei.

Plicuri cu fereastră – poziţionarea ferestrei

Poziţia ferestrei se determină funcţie de:
1. înălţimea ferestrei
2. lăţimea ferestrei
3. distanţa faţă de latura din stânga
4. distanţa faţă de latura de jos lăţimea ferestrei

1.

2.

3. 4.

înălţimea ferestrei

distanţa faţă de latura 
din stânga

distanţa faţă de 
latura de jos

Modalităţi de lipire

- diferă în funcţie de tipul de 
adeziv folosit.

Gramajul hârtiei plicurilor

• gramajul hârtiei plicurilor se exprimă în grame/metru pătrat
• cu cât gramajul este mai mare, cu atât rezistenţa plicului este mai ridicată
Există şi plicuri cu o greutate redusă, dar care sunt special tratate, astfel încât să aibă o rezistenţă sporită. Pentru obiectele voluminoase, 
se recomandă plicurile cu burduf.

Gumat

Închiderea plicului se face prin
umezirea suprafeţei gumate.

Autoadeziv

Închiderea se realizează prin 
suprapunerea suprafeţelor 
acoperite cu adeziv.

Bandă silicon

Închiderea plicului se face prin 
îndepărtarea benzii care acoperă 
suprafaţa siliconică. Lipirea se realizează 
prin simpla suprapunere a clapelor.

Plicuri albe cu fereastră pentru corespondenţă

KF30345

KF30355
KF20221
KF20225

KF20211 
KF20215

KF30325

Cod Tipar 

interior

Mod de lipire Unitate de vânzare Detalii  suplimentare

DL 110 x 220 mm

KF20225 da bandă silicon 100 bucăţi / set fereastră stânga, 35 x 90 mm

KF20215 da bandă silicon 100 bucăţi / set fereastră dreapta, 35 x 90 mm

KF20221 da autoadeziv 1000 bucăţi / cutie fereastră stânga, 45 x 90 mm

KF20211 da autoadeziv 1000 bucăţi / cutie fereastră dreapta, 45 x 90 mm

C5 162 x 229 mm

KF30325 da autoadeziv 500 bucăţi / cutie fereastră dreapta, 35 x 90 mm

C4 229 x 324 mm

KF30345 da bandă silicon 250 bucăţi / cutie fereastră stânga, 50 x 100 mm

KF30355 da bandă silicon 250 bucăţi / cutie fereastră dreapta, 50 x 100 mm

SFATUL SPECIALISTULUI
CARACTERISTICILE PLICURILOR

plicuri pentru corespondenţă
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Plicuri albe pentru corespondenţă

Cod Tipar interior Mod de lipire Unitate de vânzare Detalii 

suplimentare

C6 114 x 162 mm

KF11110 da gumat 25 bucăţi / set clapă V

KF11111 da gumat 1000 bucăţi / cutie clapă V

KF10210 da autoadeziv 25 bucăţi / set clapă dreaptă

KF10211 da autoadeziv 1000 bucăţi / cutie clapă dreaptă

KF10100 da bandă silicon 25 bucăţi / set clapă dreaptă

KF10101 da bandă silicon 1000 bucăţi / cutie clapă dreaptă

DL 110 x 220 mm

KF2110 - gumat 25 bucăţi / set -

KF2111 - gumat 1000 bucăţi / cutie -

KF20200 da autoadeziv 25 bucăţi / set -

KF20201 da autoadeziv 1000 bucăţi / cutie -

KF20300 da bandă silicon 25 bucăţi / set -

KF20301 da bandă silicon 1000 bucăţi / cutie -

C5 162 x 229 mm

KF30310 da autoadeziv 25 bucăţi / set lipire latura lungă

KF30315 da autoadeziv 500 bucăţi / cutie lipire latura lungă

KF30300 da bandă silicon 25 bucăţi / set lipire latura lungă

KF30305 da bandă silicon 500 bucăţi / cutie lipire latura lungă

Plicuri pentru CD-uri

Plicuri pentru CD-uri, prevăzute cu fereastră transparentă, având diametrul de 108 mm. 
Hârtie offset.

Cod Dimensiuni plic Mod de lipire Unitate de vânzare

KF1020 124 x 127 mm gumat 25 bucăţi / set

Plicurile sunt acoperite pe interior cu un strat de culoare. Această procedură se aplică de obicei plicurilor albe, realizate din hârtie de 
gramaj scăzut şi are ca scop scăderea gradului de transparenţă a hârtiei. Avantajul principal al tiparului interior este reprezentat de 

sporirea gradului de confidenţialitate, protejând astfel informaţiile din interiorul plicurilor.
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Cod Mod de lipire Unitate de vânzare

C5 162 x 229 mm

KF31110 gumat 25 bucăţi / set

KF31115 gumat 500 bucăţi / cutie

KF30220 autoadeziv 25 bucăţi / set

KF30225 autoadeziv 500 bucăţi / cutie

KF30200 bandă silicon 25 bucăţi / set

KF30205 bandă silicon 500 bucăţi / cutie

C4 229 x 324 mm

KF51110 gumat 25 bucăţi / set

KF51119 gumat 250 bucăţi / cutie

KF50220 autoadeziv 25 bucăţi / set

KF50222 autoadeziv 250 bucăţi / cutie

KF50320 bandă silicon 25 bucăţi / set

KF50322 bandă silicon 250 bucăţi / cutie

B4 250 x 353 mm

KF60205 bandă silicon 250 bucăţi / cutie

Plicuri albe pentru documente

Plicuri pentru documente din hârtie offset. Clapă pe latura scurtă.

Plicuri din hârtie kraft pentru documente

Plicuri pentru documente din hârtie natur. Clapă pe latura scurtă.

Cod Mod de lipire Unitate de vânzare

C5 162 x 229 mm

KF30100 bandă silicon 25 bucăţi / set

KF30105 bandă silicon 500 bucăţi / cutie

C4 229 x 324 mm

KF50110 gumat 25 bucăţi / set

KF50100 bandă silicon 25 bucăţi / set

KF50102 bandă silicon 250 bucăţi / cutie

B4 250 x 353 mm

KF60100 bandă silicon 25 bucăţi / set

KF60105 bandă silicon 250 bucăţi / cutie
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Cod Culoare hârtie Dimensiuni interior Unitate de vânzare

KF70010 ■ maro 150 x 210 mm 5 bucăţi / set

KF70100 ■ maro 180 x 265 mm 5 bucăţi / set

KF70110 ■ alb 180 x 265 mm 5 bucăţi / set

KF70300 ■ maro 220 x 340 mm 5 bucăţi / set

KF70310 ■ alb 220 x 340 mm 5 bucăţi / set

KF70400 ■ maro 270 x 360 mm 5 bucăţi / set

KF70410 ■ alb 270 x 360 mm 5 bucăţi / set

KF70015 ■ alb 150 x 215 mm 100 bucăţi / cutie

KF70105 ■ maro 180 x 265 mm 100 bucăţi / cutie

KF70115 ■ alb 180 x 265 mm 100 bucăţi / cutie

KF70305 ■ maro 220 x 340 mm 100 bucăţi / cutie

KF70315 ■ alb 220 x 340 mm 100 bucăţi / cutie

KF99095 ■ maro 240 x 340 mm 100 bucăţi / cutie

KF99118 ■ alb 240 x 340 mm 100 bucăţi / cutie

KF70405 ■ maro 270 x 370 mm 100 bucăţi / cutie

KF70415 ■ alb 270 x 370 mm 100 bucăţi / cutie

KF70515 ■ maro 295 x 445 mm 100 bucăţi / cutie

KF70615 ■ maro 345 x 470 mm 50 bucăţi / cutie

Plicuri cu protecţie

Plicuri cu bandă silicon.

Cod Dimensiuni plic Dimensiuni 

burduf

Unitate de vânzare

KF30131 162 x 229 mm 20 mm 10 bucăţi / set

KF40131 175 x 250 mm 20 mm 10 bucăţi / set

KF80131 229 x 324 mm 30 mm 10 bucăţi / set

KF50131 229 x 324 mm 40 mm 10 bucăţi / set

KF60131 250 x 353 mm 40 mm 10 bucăţi / set

KF70131 250 x 353 mm 50 mm 10 bucăţi / set

KF80141 250 x 353 mm 100 mm 10 bucăţi / set

KF80151 250 x 353 mm 150 mm 10 bucăţi / set

Plicuri cu burduf

Plicuri cu bandă silicon. Realizate din hârtie kraft.

Plicuri port documente

Plicuri din plastic, impermeabile, faţă adezivă. Sunt ideale pentru transportul actelor 
aferente diverselor colete. Se lipesc pe partea laterală a coletelor şi pot fi sigilate.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

KF80235 C5 (162 x 229 mm) 1000 bucăţi / cutie

KF80240 C4 (324 x 229 mm) 500 bucăţi / cutie

Plicurile cu protecţie sunt extrem de rezistente la rupere, garantând protecţie maximă coletelor tale. Sunt ideale pentru obiectele fragile, 
banda siliconică asigurând un plus de protecţie conţinutului plicului, prin sigilare fermă. Plasticul din interior este neted, facilitând 

introducerea produselor în plic. Hârtia kraft permite scrierea de mână, imprimarea, folosirea de etichete sau ştampilarea plicului.

Cod Dimensiuni plic Dimensiuni 

burduf

Unitate de vânzare

KF30136 162 x 229 mm 20 mm 250 bucăţi / cutie

KF80135 229 x 324 mm 30 mm 100 bucăţi / cutie

KF50135 229 x 324 mm 40 mm 100 bucăţi / cutie

KF60136 250 x 353 mm 40 mm 250 bucăţi / cutie

KF70135 250 x 353 mm 50 mm 100 bucăţi / cutie



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

AR
TI

CO
LE

 D
IN

 H
ÂR

TI
E

08

Etichete autoadezive albe, colţuri drepte

Cod: AL11201
48.5 x 16.9 mm
6800 etichete

Cod: AL11102
38 x 21.2 mm
6500 etichete

Cod: AL11711
105 x 48 mm
1200 etichete

Cod: AL11712
105 x 57 mm
1000 etichete

Cod: AL11202
48.5 x 25.4 mm
4400 etichete

Cod: AL11292
105 x 70 mm
800 etichete

Cod: AL11714
105 x 74 mm
800 etichete

Cod: AL11270
70 x 25.4 mm
3300 etichete

Cod: AL11715
105 x 148 mm
400 etichete

Cod: AL11271
70 x 30 mm

2700 etichete

Cod: AL11716
210 x 148 mm
200 etichete

Cod: AL11406
64.6 x 33.8 mm
2400 etichete

Cod: AL11817
210 x 297 mm
100 etichete

Cod: AL11707
105 x 35 mm
1600 etichete

Cod: AL11508
70 x 37 mm

2400 etichete

Cod: AL10817
105 x 37 mm
1600 etichete

Cod: AL03136
70 x 42.4 mm
2100 etichete

Cod: AL11710
105 x 42.4 mm
1400 etichete

COLI

100

A4

SUPER

CALITATE

povestea unei mărci
APLI PAPER – o companie recunoscută la nivel mondial ca unul dintre cei mai importanți producători de etichete 
autoadezive și articole de papetărie. Încă de la fondarea sa, în 1932, APLI a urmărit materializarea viziunii unui 
mediu de birou ideal, bazat pe inovare, un serviciu excelent și produse europene de înaltă calitate. Cu această 
filozofie, APLI dedică întreaga sa activitate zilnică pentru a satisface din ce în ce mai eficient și exigent nevoile 
consumatorului final.

APLI PAPER are mai mult de 200 de persoane angajate în filialele sale din Spania, Franța, Belgia, Portugalia și 
Rusia. Pentru a face față cererii în creștere de articole de papetărie de înaltă calitate APLI a extins facilitățile sale de 
producție în anul 2012 și este una dintre puținele companii europene care produce clipsuri și alte produse metalice.

Astăzi, APLI oferă cea mai largă gamă de etichete pentru piața spațiilor de birou, pentru școală sau pentru uz 
casnic. Fie că sunteți în căutarea unei etichete cu scop standard sau specific, APLI le poate oferi pe toate. În gama 
APLI puteți găsi etichete având colțurile drepte sau rotunjite, cu adeziv permanent sau nepermanent, rezistente la 
intemperii, transparente, translucide, colorate, flourescente, opace, rotunde, chiar și textile.

etichete autoadezive

Cod Descriere Culoare

AL02742 19 mm, 320 buline / set ■ galben

AL02745 19 mm, 320 buline / set ■ verde

Etichete autoadezive Apli

Etichete autoadezive galbene, 19 mm, 320 etichete / set.
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Etichete autoadezive albe, colţuri rotunjite

Multifuncţionale, se pot utiliza în copiator, imprimante laser 
şi cu jet de cerneală. Format: A4. Unitate de vânzare: 100 coli / top.

Cod: AL02409
64 x 33.9 mm
2400 etichete

Cod: AL02420
99.1 x 67.7 mm

800 etichete

Cod: AL02421
99.1 x 93.1 mm
600 etichete

Cod: AL02412
199.6 x 289.1 mm

100 etichete

COLI

100

A4

1. GRAD DE ALB

Alte branduri

2. OPACITATE

Alte branduri

3. REZISTENŢĂ ADEZIV

Alte branduri

La prima vedere toate etichetele par să fie la fel. Apli contrazice acest lucru!

Tehnologiile şi procesele folosite la producerea lor determină nivelul calitativ al etichetelor. Descoperiţi de ce etichetele Apli sunt 
total diferite faţă de restul etichetelor!

Cu cât gradul de alb este mai mare, cu atât imprimarea 
va fi mai bună şi mai clară.

Cu cât opacitatea este mai ridicată, cu atât textul 
imprimat va fi mai vizibil,  în condiţiile aplicării  etichetei 
pe o suprafaţă deja imprimată.

Datorită adezivului de calitate al etichetelor Apli acestea 
nu se dezlipesc în momentul imprimării, împiedicând 
astfel blocarea imprimantei.

5. REZISTENŢA LA ÎNDOIRE

Alte branduri

4. DENSITATE

Alte branduri

6. MODUL DE AMBALARE

Alte branduri

Densitatea colilor de etichete Apli este optimă pentru a 
preveni alunecarea în timpul printării, prevenind astfel 
blocarea colilor în imprimantă.

Procesul tehnologic special folosit în timpul producţiei 
etichetelor Apli, împiedică curbarea colilor în timpul 
imprimării.

Cartonul folosit pentru ambalarea etichetelor Apli asigură 
păstrarea acestora în condiţii optime de umiditate şi 
temperatură. Mai mult, Apli ne oferă un mod rapid de 
extragere a colilor din cutie.

Etichete multifuncţionale

Etichete autoadezive albe, pentru imprimante laser, cu jet de cerneală şi copiatoare. 
Disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, cu colţuri drepte, gata să răspundă 
tuturor cerinţelor consumatorilor.
Utilizări diverse: etichetare produse, coduri de bare, preţuri, inventariere, 
corespondenţă şi codificare.
Format: A4. Unitate de vânzare: 100 coli / top. RH1000

210 x 297 mm
100 etichete

RH1001
210 x 148 mm
200 etichete

RH1002
105 x 148 mm
400 etichete

RH1003
105 x 74 mm
800 etichete

RH1008
105 x 35 mm
1600 etichete

RH1004
70 x 42.4 mm
2100 etichete

RH1005
70 x 37 mm

2400 etichete

RH1012
64.6 x 33.8 mm
2400 etichete

RH1006
52.5 x 29.7 mm
4000 etichete

RH1010
48.5 x 25.4 mm
4400 etichete

RH1007
38 x 21.2 mm

6500 etichete

RH1013
48.5 x 16.9 mm
6800 etichete

A4

CALITATE

PREŢ

COLI

100
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Etichete Q-conect

Etichete autoadezive clasice, potrivite pentru imprimante laser, 
imprimante cu jet de cerneală și copiatoare.
QCT - Quatro Clean Technology - câmp de protecție de-a lungul 
marginilor etichetelor, care previne acumularea de lipici pe 
mecanismul imprimantei.
Gramaj: 70 g / mp
Format: A4.
Unitate de vânzare: 100 coli / top.

Etichete Bluering

Etichete autoadezive universale de înaltă calitate pentru uz 
general. Pot fi utilizate atât în copiatoare, cât și în imprimante 
laser și cu jet de cerneală.
Format: A4.
Unitate de vânzare: 100 coli / top.

A4

CALITATE

PREŢ

COLI

100

Etichete autoadezive,
colţuri rotunde

Etichete autoadezive albe cu colțuri drepte, pentru
imprimante laser, cu jet de cerneală și copiatoare.
Utilizări diverse: etichetare produse, coduri de bare, prețuri, 
inventariere, corespondență și codificare.
Format: A4.
Unitate de vânzare: 100 coli / top.AY000100

210 x 297 mm
100 etichete

AY000101
210 x 148 mm
200 etichete

AY000102
105 x 148 mm
400 etichete

AY000103
105 x 74 mm
800 etichete

AY000104
70 x 42.4 mm
2100 etichete

AY000105
70 x 37 mm

2400 etichete

AY000106
52.5 x 29.7 mm
4000 etichete

AY000107
38 x 21.2 mm
6500 etichete

AY000109
105 x 57 mm
1000 etichete

AY000111
105 x 42.4 mm
1400 etichete

AY000113
105 x 48 mm
1200 etichete

2 4

10 14 1221 40 65

QN000100
210 x 297 mm
100 etichete

QN000101
210 x 148 mm
200 etichete

BR000112
210 x 148 mm
200 etichete

QN000102
105 x 148 mm
400 etichete

BR000113
105 x 148 mm
400 etichete

QN000103
105 x 74 mm
800 etichete

BR000114
105 x 70 mm
800 etichete

QN000104
70 x 42.4 mm
2100 etichete

BR000125
63.5 x 38.1 mm
2100 etichete

BR000126
64.3 x 34 mm
2400 etichete

BR000132
52.5 x 29.7 mm
4000 etichete

BR000133
48.5 x 25.4 mm
4400 etichete

BR000134
38.1 x 21.2 mm
6500 etichete

QN000105
70 x 37 mm

2400 etichete

QN000106
52.5 mm x 29.7 mm

4000 etichete

QN000109
105 x 57 mm

1000 etichete

BR000116
105 x 57 mm

1000 etichete

QN000111
105.4 x 24 mm
1400 etichete

BR000119
105 x 42.4 mm
1400 etichete

QN000107
38 x 21.2 mm

6500 etichete

QN000113
105 x 48 mm

1200 etichete

BR000118
105 x 48 mm

1200 etichete

A4

CALITATE

PREŢ

COLI

100

A4

CALITATE

PREŢ

COLI

100

etichete autoadezive
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Notiţe autoadezive Post-it® Super Sticky 

Notiţe cu un adeziv foarte puternic, poziţionabile pe numeroase suprafeţe: vinilin, 
lemn, plastic, metal, sticlă, carton. Notițele pot fi repoziționate de până la 100 ori și 
este ideală utilizarea lor pe suprafețe verticale. Compoziția unică a adezivului permite 
aderarea uniformă pe orice suprafaţă, fără a lăsa urme de adeziv la îndepărtarea lor. 
Post-it® Super StickyTM nu se curbează și este ideal pentru a scrie pe el.
Asigură maximum de vizibilitate în timp, recomandate atât la birou, cât şi pe teren. 

Cod Descriere

3M1076778 76 x 76 mm, 90 file / bucată, galben cannary yellow

3M1365400 76 x 76 mm, 21 bucăţi / set + 3 gratuite, 90 file / bucată, 

culori neon asortate

Cod Descriere

3M6445401 149 x 98.4 mm, 45 file / bucată, 3 bucăţi / pachet

3M6845001 203 x 152 mm, 45 file / bucată, 4 bucăţi / pachet

Notiţe adezive Post-it® Super Sticky

pentru conferinţe

Dimensiuni mari, excelente pentru captarea tuturor ideilor generate în cadrul unei 
întalniri, în procesul de planificare, braistorming, etc. Adezivul Post-it® Super Sticky 
este de 2 ori mai puternic decât adezivul notiţelor adezive Post-it® galbene şi este ideal 
pentru aplicaţii pe suprafeţe verticale. Ideile vor rămâne mult timp acolo în sălile de 
conferinţe, birouri, spaţii de colaborare şi ideile se vor transforma în proiecte cu succes.
Dimensiunile generoase ale notitelor Post-it® Super Sticky Big Notes (280 x 280 mm) se 
preteaza atat pentru lucrul la birou, cat si o expunere inedita in cadrul prezentarilor 
sau al evenimentelor.
Datorită adezivului special, notițele adezive Post-it® Super Sticky pot fi repoziționate 
până la 100 de ori, fiind soluția ideală pentru aplicații pe suprafețe verticale.
Dimensiunile generoase le recomandă pentru conferințe și cursuri de pregatire.
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Dispenser Post-it® Super Sticky Z PRO

Dispenser pentru notițe adezive, cu design stilat, ergonomic și modern.
Dimensiuni ideale pentru a-l dori mereu în preajmă, fără a ocupa prea mult spațiu 
în zona ta de lucru. Se livrează cu un set 90 de file de notițe adezive Post-it® Super 
Sticky™ de diverse culori. 
Dimensiuni dispenser: 850 x 100 x 40 mm.

Cu notițele autoadezive Post-it Z-notes, nicio 
informaţie importantă nu scapă nereținută!

Notiţe autoadezive Post-it® Z-Notes

Excelente pentru comunicarea mesajelor importante şi întotdeauna la îndemână prin 
dispunerea în zig-zag, fiind uşor de folosit cu o singură mână. 
Adezivul permite repoziţionarea notiţelor. Notiţele sunt rezerve pentru dispenser.
Dimensiuni: 76 x 76 mm. Unitate de vânzare: 6 x 100 file / bucată.

Cod Nr. file Culoare file

3M767600 500 + 100 bonus
■ ■ ■ ■ ■ galben / mov / roz / 

portocaliu / verde neon

3M1076763 100 ■ galben neon

Notițe Z-Notes

Notiţe adezive zig-zag, repoziţionabile şi detaşabile.
Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notiţe autoadezive liniate Post-it®

Canary Yellow

Notiţe autoadezive liniate, pentru mesaje lungi, adnotări.
Culoare: Canary Yellow.
Unitate de vânzare: 300 file / bucată.

Notițe adezive multicolor

Notițe adezive ideale pentru a transmite mesaje atât la birou, cât și acasă.
Unitate de vânzare: 100 file / culoare.

repoziţionabile şi detaşabile

z-notes

Cod Dimensiuni notițe Culoare

3M010188 76 x 76 mm ■ galben pastel

Cod Dimensiuni Culoare

AL12078 75 x 75 mm ■ galben pastel

Cod Dimensiuni Culoare

3M11028 100 x 100 mm ■ galben

Cod Dimensiuni Culoare

DN100880 100 x 100 mm ■ ■ ■ ■ verde / albastru / roz / galben
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Notiţe autoadezive liniate

Notiţe autoadezive galbene, liniatură dictando albastră, ce ajută la scrierea îngrijită, 
uniformă şi organizată a mesajelor.
Dimensiuni: 100 x 150 mm.
Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notiţe autoadezive forme pretăiate

Un mod inedit de transmitere a informaţiilor. Adeziv puternic, repoziţionabil.
Forme variate, diverse culori. 
Unitate de vânzare: 250 file / bucată. 

Cod Formă

KS879031 idee

KS879032 săgeată

KS879033 inimă
CALITATE

PREŢ

Notiţe autoadezive Post-it® 

cu forme pretăiate

Descoperă combinaţia ideală între mesaj cu dedicaţie, culoare şi dimensiune, care te 
ajută să comunici eficient şi plăcut. Dă frâu liber imaginaţiei tale şi lasă mesajele să 
iasă din tipare!
Unitate de vânzare: 225 file / bucată.

Cod Formă

3M11020 idee

3M1102746 floare

Notiţe autoadezive liniate Post-it® neon

Ideale pentru mesaje structurate, permit citirea rapidă a informaţiei, în format clar, 
planificat, mărind eficienţa la birou şi pe teren. Diverse culori. 
Unitate de vânzare: set 3 culori, 100 file / bucată.

Page marker Post-it neon, 3 culori

Page markere autoadezive repoziționabile din hârtie, sunt varianta optimă pentru 
marcarea temporară a informațiilor.
Unitate de vânzare: 3 culori / set, 100 file / culoare.

Cod Dimensiuni Culoare

3M11051 102 x 152 mm ■ ■ ■ verde / galben / roz

Cod Dimensiuni Culoare

AL013370 100 x 150 mm ■ galben

Cod Dimensiuni Culoare

3M11029 25 x 76 mm ■ ■ ■ galben / roz / verde
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Notiţe autoadezive Post-it® neon asortate

Culori energizante, asortate, potrivite pentru mesajele importante de memorat 
sau comunicat. Alege-le pe cele care se potrivesc cel mai bine stării tale de spirit și 
personalității tale profesionale. Vei comunica cu mai multa convingere și rezultatele 
dorite vor veni mai ușor. Culori neon, 100 file / culoare. 

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M000470 76 x 76 mm 6 bucăţi / set

3M000471 76 x 76 mm 6 bucăţi / set

3M1365491 76 x 76 mm 21 bucăţi / set + 3 gratuite

Cub notiţe autoadezive Post-it®

Gama de culori a notiţelor adezive Post-it® evoluează odată cu moda şi gusturile 
consumatorilor. Culorile plăcute îmbină emoţionalul şi funcţionalitatea. 
Paleta largă de culori permite codificarea mesajelor.
Unitate de vânzare: 450 file / bucată.

Cod Dimensiuni Culoare

3M110133 76 x 76 mm ■ roz pastel

3M110134 76 x 76 mm ■ verde pastel

3M110135 76 x 76 mm ■ albastru pastel

3M110132 76 x 76 mm ■ ■ ■ verde / galben / albastru
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Cub notiţe autoadezive

Mai multe culori pentru mesaje transmise întotdeauna plăcut.
Unitate de vânzare: 400 file / bucată.

Cod Dimensiuni Culoare

AY000806 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ roz / galben / verde / portocaliu

CALITATE

PREŢ

Cub notiţe autoadezive

Cub notiţe cu 450 de file, diverse culori.

Cub notiţe autoadezive

Cub notiţe adezive structurate în 4 culori, pentru mesaje amuzante şi pline de culoare. 
Unitate de vânzare: 400 file / bucată. 

Cub notiţe autoadezive

Cub notiţe adezive structurate în 4 culori, pentru mesaje amuzante şi pline de culoare.
Dimensiuni: 51 x 51 mm. Nuanțe intense.
Unitate de vânzare: 250 file / bucată. 

Cod Dimensiuni Culoare

AL010972 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ nuanțe pastel, roz / galben / verde 

/ bleu

AL010974 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ nuanțe intense, roz / galben / verde 

/ portocaliu

AL13438 125 x 75 mm ■ ■ ■ ■ nuanțe intense, roz / galben / verde 

/ portocaliu

Cod Dimensiuni Culoare

AL011596 51 x 51 mm ■ ■ ■ ■ ■ roz / magenta / galben /

verde / portocaliu

Minicub notiţe autoadezive Post-it®

Dimensiunile mici sunt ideale pentru o idee grozavă venită instant, sau pentru un 
mesaj scurt, un memo important care cu siguranţă nu va fi trecut cu vederea pe o 
notiţă cu culori intense.
Unitate de vânzare: 400 file / bucată.

Cod Dimensiuni Culoare

3M110136 51 x 51 mm ■ ■ galben / verde

3M283565 51 x 51 mm ■ ■ ■ ■ galben / roz / verde / albastru deschis

Cod Dimensiuni Culoare

KS48464 75 x 75 mm pastel

KS48465 75 x 75 mm neon
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Notițe adezive

Notițe autoadezive dreptunghiulare poziționabile pe numeroase suprafețe datorită 
adezivului de calitate. Nu se curbează și pot fi repoziționate. Culoare galben pastel.
Unitate de vânzare: 100 file / set.

Notiţe autoadezive

Notițe adezive de culoare galbenă, ideale pentru a transmite mesaje atât la birou, cât 
și acasă. Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notițe adezive

Notițe adezive de culoare galbenă, ideale pentru a transmite mesaje atât la birou, cât 
și acasă. Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notițe adezive

Notițe adezive de culoare galbenă, ideale pentru a transmite mesaje atât la birou, cât 
și acasă. Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Cod Dimensiuni Culoare

DY000245 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ ■ verde / roz / albastru / portocaliu /

galben

Cod Dimensiuni Culoare

DN100872 76 x 76 mm ■ galben pastel

DN100874 127 x 76 mm ■ galben neon

Cod Dimensiuni Culoare

AL010971 50 x 75 mm ■ galben pastel

Cod Dimensiuni Culoare

DY000250 75 x 75 mm ■ galben pastel

DY003240 40 x 50 mm ■ galben pastel

Cod Dimensiuni Culoare

DY000241 75 x 50 mm ■ galben pastel

DY000242 75 x 75 mm ■ galben pastel

DY000243 75 x 100 mm ■ galben pastel

DY000244 75 x 125 mm ■ galben pastel

Cub notiţe adezive

Perfecte pentru a transmite mesaje, ideale atât pentru birou cât și pentru acasă. 
Cub notiţe cu 400 de file. Dimensiuni: 75 x 75 mm.
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Notiţe adezive InFO

Note adezive InFO, galbene, liniatură dictando, din hârtie offset cu certificare FSC.
Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notiţe adezive InFO Color Mix

Cub notițe adezive Info, din hârtie offset, set multicolor.
Unitate de vânzare: 450 file / cub.

Notiţe adezive InFO shapes

Notițe adezive InFO diverse forme, hârtie offset, set multicolor.
Unitate de vânzare: 200 file / bucată.

Notiţe adezive InFO

Notițe adezive InFO din hârtie offset, multicolor.
Ambalare: 100 file / culoare.

Notiţe adezive InFO neon

Note adezive InFO, ambalaj din carton ecologic, set 3 culori.
Hârtie certificată FSC.
Unitate de vânzare: 100 file / culoare.

Cod Dimensiuni Liniatură Culoare

IN566901L 100 x 150 mm dictando ■ galben pastel

IN566901K 100 x 150 mm matematică ■ galben pastel

Cod Dimensiuni Culoare

IN565451 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■roz / albastru / alb / galben

IN565452 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ verde / alb / portocaliu / galben / violet

IN565453 75 x 75 mm ■ ■ ■ ■ verde / alb / portocaliu / galben / violet

IN565463 75 x 75 mm ■ ■ ■ violet / roz / alb

Cod Dimensiuni Formă

IN582339 68 x 68 mm inimă

IN582739 68 x 68 mm săgeată

IN583039 70 x 70 mm măr

IN583639 70 x 70 mm bulină

Cod Dimensiuni Caracteristici

IN165139 40 x 50 mm  4 culori x 100 file culoare

IN5653433 40 x 50 mm  3 culori neon x 100 file culoare

IN5653983 40 x 50 mm  3 culori pastel x 100 file culoare

Cod Dimensiuni Culoare

IN565421 75 x 75 mm ■ ■ ■ galben / roz / verde
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Notiţe autoadezive neon

Notiţe color care atrag cu uşurinţă atenţia asupra mesajelor importante.
Adeziv puternic, repoziţionabil. Dimensiuni: 75 x 75 mm.
Unitate de vânzare: 100 file / bucată.

Notiţe autoadezive

Ideale pentru a atrage atenţia cu uşurinţă asupra informaţiilor importante.
Fabricate din hârtie de calitate, ce nu se ondulează şi adeziv nepermanent.
Dimensiuni: 75 x 75 mm. Unitate de vânzare: 100 file / set.

Notiţe autoadezive

Notițe practice de diferite culori intense care te ajută la notarea rapidă sau transmiterea 
informațiilor. Unitate de vânzare: 100 file / set.

Cod Dimensiuni Culoare

KS879041 75 x 75 mm ■ portocaliu

KS879042 75 x 75 mm ■ magenta

KS879043 75 x 75 mm ■ galben

KS879044 75 x 75 mm ■ verde

Cod Dimensiuni Culoare

AL011896 75 x 75 mm ■ portocaliu

AL011897 75 x 75 mm ■ galben

AL011898 75 x 75 mm ■ magenta

AL011899 75 x 75 mm ■ verde

Cod Dimensiuni Culoare

AL15002 75 x 125 mm ■ galben intens

AL15003 75 x 125 mm ■ magenta

AL15004 75 x 125 mm ■ verde intens

AL15005 75 x 125 mm ■ portocaliu

Notiţe autoadezive

Notiţe color pentru mesaje importante ce sigur vor fi remarcate.
Dimensiuni: 75 x 75 mm. Culori asortate, galben / roz / verde. 
Unitate de vânzare: 6 seturi x 100 file / bucată.

Cod Dimensiuni Culoare

AY000805 75 x 75 mm ■ ■ ■ galben / roz / verde
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Notiţe autoadezive galben pastel

Culoare galben pastel. 100 file / bucată.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

AY000800 75 x 75 mm 1 bucată

AY000801 75 x 125 mm 1 bucată

AY000802 50 x 40 mm 3 bucăţi / set

AY000803 75 x 100 mm 1 bucată

AY000804 50 x 75 mm 1 bucată

Notiţe autoadezive galben pastel

Culoare: galben pastel. 100 file / bucată.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

KS878050 40 x 50 mm 3 bucăţi / set

KS878075 75 x 75 mm 1 bucată

KS878125 125 x 75 mm 1 bucată

Notiţe autoadezive Post-it® 

Canary Yellow

Culoarea galbenă tradiţională a notiţelor adezive Post-it®, de peste 25 
de ani. Canary Yellow este marcă înregistrată 3M.
Adeziv repoziționabil de cea mai înaltă calitate, garantată 3M.
Culoare: galben pastel. 100 file / bucată.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

3M10385101 38 x 51 mm 3 bucăţi / set

3M1051760 51 x 76 mm 1 bucată

3M1076760 76 x 76 mm 1 bucată

3M1127760 127 x 76 mm 1 bucată

SUPER

CALITATE

CALITATE

PREŢ

Notiţe autoadezive galben pastel

Notiţe autoadezive poziţionabile pe numeroase suprafeţe datorită adezivului de 
calitate. Nu se curbează şi pot fi repoziţionate. 
Culoare: galben pastel.

Cod Dimensiuni Număr file Unitate de vânzare

AL010975 38 x 51 mm 100 3 bucăţi / set

AL010976 75 x 75 mm 100 1 bucată

AL010977 125 x 75 mm 100 1 bucată

AL011597 75 x 75 mm 400 1 bucată



www.rtc.ro, comenzi@rtc.ro, 021.408.20.00

AR
TI

CO
LE

 D
IN

 H
ÂR

TI
E

08

Caiet de birou Complete A5

Caiet de birou Complete A6

Caiet de birou Complete iPAD

Cod Culoare Tip

SL022221 ■ negru dictando

SL022222 ■ roșu dictando

SL022111 ■ negru matematică

SL022112 ■ roșu matematică

Cod Culoare Tip

SL022231 ■ negru dictando

SL022141 ■ negru matematică

Cod Culoare Tip

SL022202 ■ negru dictando

SL022102 ■ negru matematică

Caiet de birou Leitz Complete

Perfecte pentru profesioniștii mobili. Disponibile în format 
A5, A6 sau dimensiune iPad. Cu copertă solidă, tip agendă. 
Prevăzute cu închidere cu bandă elastică.

• copertă atrăgătoare, solidă, finisaj cu aspect de piele
• buzunare interioare pentru diverse documente [1] [4]
• riglă imprimată pe coperta din spate [2]
• ultimele 8 pagini sunt pre-perforate, pentru rupere ușoară [6]
• închidere cu bandă elastică pentru protecția filelor
• 2 seturi de indecși adezivi pentru semnalizarea conținutului important [3]
• suport pentru instrumentul de scris [5]
• 80 de file, hârtie de înaltă calitate, de culoare ivory 
• gramaj: 100 g/m², certificată FSC

A5iPAD A6

5

3

2

6

4

1

suport pentru instrument de scris

Caiet Executive cu spiră

• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC
• spiră, pentru deschidere 360°
• buzunar transparent pentru documente pe coperta 
din spate
• riglă repoziționabilă
• coală cu carduri de notițe pre-perforate

Caiet de birou Executive Be Mobile

Ideale pentru lucrul în mișcare!
• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC
• spiră, pentru deschidere 360°
• închidere cu bandă elastică
• organizare eficientă cu cele 3 separatoare repoziționabile
• mapă cu 3 clape atașată pe coperta din spate
• coală cu carduri de notițe pre-perforate

Cod Format Tip

SL022402 A5 dictando

SL022401 A5 matematică

SL022302 A4 dictando

SL022301 A4 matematică

Cod Format Tip

SL023202 A4 dictando

SL023201 A4 matematică

SL023204 A5 dictando

SL023203 A5 matematică

prevăzut cu mapă cu 3 clape, 
ataşată pe coperta din spate

3 separatoare repoziţionabile

buzunar documente pe coperta din spate

închidere cu bandă elastică

caiete şi blocnotesuri
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Caiet de birou Leitz WOW Be Mobile 

Ideal pentru a lua notițe atunci când ești în mișcare.
• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 80 g/mp, certificată FSC 
• 3 separatoare repoziționabile și pagină de sumar
• mapă cu 3 clape atașată pe coperta din spate, capacitate 60 de coli

Caiete de birou Leitz WOW cu spiră 

Ideal pentru a lua notițe atunci când ești în mișcare.
• copertă din polipropilenă
• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 80 g / mp, certificată FSC
• riglă gradată ce poate fi folosită și ca semn de pagină
• buzunar pe coperta din spate pentru stocarea temporară a documentelor

caiete şi blocnotesuri

www.leitz.com

A4

A5

x-culoare:  03-■ albastru, 05-■ galben, 06-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde
y-culoare:  13-■ albastru, 15-■ galben, 16-■ mov, 17-■ roz, 18-■ turcoaz, 19-■ verde

x-culoare:  02-■ albastru, 03-■ galben, 06-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde
y-culoare:  02-■ albastru, 03-■ galben, 16-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde

Cod Format Tip

SL0206x A4 dictando

SL0206y A4 matematică

3 separatoare 
repoziționabile

3 seturi de
indecși adezivi

închidere cu elastic 
și suport pentru pix

mapă cu 3 clape 
pe coperta spate

Arată-ți adevărata personalitate 

și diferențiază-te cu Leitz WOW!

tipar geometric

Cod Format Tip

SL0201x A4 dictando

SL0202y A4 matematică

SL0207x A5 dictando

SL0208x A5 matematică

riglă detașabilă buzunar pe coperta 
din spate

margine pre-perforată

culori metalizate
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www.leitz.com

Caiet de birou Leitz Office PP

Soluția perfectă pentru uz zilnic. Ușor de răsfoit, datorită deschiderii 360°.
• copertă din plastic
• cu spiră, pentru deschidere 360°
• riglă repoziționabilă
• 90 de file, hârtie 90 g / mp, certificată FSC
• format A4 și A5

x-culoare:  1-■ galben, 2-■ roșu, 3-■ albastru, 4-■ verde, 5-■ gri

x-culoare:  1-■ galben, 2-■ roșu, 3-■ albastru, 5-■ gri

Caiet de birou Leitz Office carton

Soluția perfectă pentru uz zilnic. Ușor de răsfoit, datorită deschiderii 360°.
• copertă din carton laminat
• cu spiră, pentru deschidere 360°
• riglă repoziționabilă
• 90 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC
• format A4 și A5

Cod Format Tip

SL02260x A4 dictando

SL02250x A4 matematică

SL02280x A5 dictando

SL02270x A5 matematică

Cod Format Tip

SL02331x A4 dictando

SL02330x A4 matematică

SL02333x A5 dictando

SL02332x A5 matematică

riglă detașabilă

disponibile A4 și A5

disponibile A4 și A5

copertă PP
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Caiet Emotion

Caiet cu spiră, coperți din carton dur, plastfiat, diverse culori. Hârtie extraopacă de 
90 g / mp. Filele A4 au microperforații pentru rupere ușoară și 4 găuri pentru arhivare.

Caiet Evolution cu elastic

Caiet cu spiră prevăzut pe coperta din spate cu buzunar din carton pentru documente, 
3 separatoare detașabile din polipropilenă și închidere cu elastic. Coperți din 
polipropilenă opacă de 0.8 mm grosime, hârtie extraopacă de 70 g / mp, 120 file, 
50 file/culoare + 20 veline. Filele A4 au microperforații pentru rupere ușoară și 4 găuri 
pentru arhivare.

Caiet Evolution

Caiet cu spiră prevăzut pe coperta din spate cu buzunar din carton pentru documente, 
3 separatoare detașabile din polipropilenă și închidere cu elastic. Coperți din 
polipropilenă opacă de 0.8 mm grosime, hârtie extraopacă de 70 g/mp, 120 file, 
50 file/culoare + 20 veline. Filele A4 au microperforații pentru rupere ușoară și 4 găuri 
pentru arhivare.

Cod Format Tip Culoare

MQ46045 A4, 80 file matematică ■ negru

MQ46046 A4, 80 file matematică ■ albastru

MQ46047 A4, 80 file matematică ■ albastru

MQ46048 A4, 80 file matematică ■ turcoaz

MQ46076 A4, 80 file matematică ■ verde lime

MQ46053 A4, 80 file matematică ■ roșu

MQ48606 A4, 80 file dictando ■ albastru

MQ48822 A4, 80 file dictando ■ roșu

MQ48823 A4, 80 file dictando ■ turcoaz

MQ46063 A4, 120 file matematică ■ albastru

MQ46066 A4, 120 file matematică ■ roșu

MQ46067 A4, 120 file matematică ■ turcoaz

MQ46094 A5, 80 file matematică ■ verde lime

MQ49941 A5, 120 file dictando ■ albastru navy

MQ49942 A5, 120 file dictando ■ roșu

MQ46089 A5, 120 file matematică ■ albastru navy

MQ46090 A5, 120 file matematică ■ roșu

Cod Format Tip Culoare

MQ47901 A4, 120 file matematică + velin ■ negru

MQ47906 A5, 120 file matematică + velin ■ negru

Cod Format Tip Culoare

MQ002651 A5, 80 file matematică ■ bleu

MQ002654 A5, 80 file matematică ■ verde

MQ002655 A5, 80 file matematică ■ fucsia

MQ002656 A5, 80 file matematică ■ turcoaz

caiete şi blocnotesuri
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Caiet cu spiră Emotions

Copertă de carton dur, plastifiat; hârtie extraopacă, 90 g / mp, FSC, 80 file.
Filele au microperforații pentru rupere ușoară și 2 găuri pentru arhivare.

Caiet cu spiră Mesages

Caiet cu spiră Miquelrius Messages matematică, coperți roșii, carton acoperit cu hârtie 
imprimată lucioasă. Hârtie micro-perforată extra-opacă de 90 g / mp.
Certificare Credit FSC Mix. 

Cod Format Tip Culoare

MQ046556 A5, 80 file dictando ■ mentă

MQ046557 A5, 80 file dictando ■ lavandă

MQ046558 A5, 80 file dictando ■ roz

MQ047000 A4, 80 file dictando ■ bleu

MQ047001 A4, 80 file dictando ■ mentă

MQ047002 A4, 80 file dictando ■ lavandă

MQ047003 A4, 80 file dictando ■ roz

Cod Format Tip Culoare

MQ046112 A6, 100 file matematică ■ roșu

MQ046113 A6, 100 file matematică ■ bleu

MQ046114 A6, 100 file matematică ■ roz

MQ046115 A6, 100 file matematică ■ mov

MQ046116 A6, 100 file matematică ■ turcoaz

MQ046117 A6, 100 file matematică ■ piersică

MQ046121 A6, 100 file matematică ■ mentă

MQ046560 A5, 100 file matematică ■ bleu

MQ046561 A5, 100 file matematică ■ roz

MQ046562 A5, 100 file matematică ■ lavandă

MQ046563 A5, 100 file matematică ■ turcoaz

MQ046564 A5, 100 file matematică ■ piersică

MQ046565 A5, 100 file matematică ■ mentă

Caiet cu spiră

Caiet cu pagini microperforate pentru a putea fi uşor îndepărtate. 
Număr de file: 70.
Gramaj hârtie: 70 g.

Cod Dimensiuni Tip

SL720096 230 x 8 x 296 mm dictando

SL720097 230 x 8 x 296 mm matematică

SL720098 168 x 8 x 211 mm dictando

SL720099 168 x 8 x 211 mm matematică
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Caiet cu spiră Tie Dye

Copertă din carton dur, plastifiat. Hârtie extraopacă cu microperforatii, pentru rupere 
ușoară și 4 găuri pentru arhivare. Certificare FSC.

Caiet cu spiră Original

Caiet cu copert cu protecție antivirală și antibacteriană. Tratament certificat ISO 22196 și 
21702 ce blochează eficient peste 95% din bacterii și virusi, pe bază de ioni de argint, 
inofensivi pentru oameni, care garantează igiena permanentă la atingere. Copertă din 
carton dur, plastfiat. Hârtie extraopacă, 90 g/mp, cu microperforatii pentru rupere 
usoara și 4 găuri pentru arhivare. Certificare FSC.

Caiet hârtie reciclată Ecolavender Emotions

Coperți din carton dur 100% reciclat, hârtie reciclată 100%, 80 g/mp, 80 file.
File cu microperforații pentru rupere ușoară și 4 găuri pentru arhivare.
Certificări: 100% recycled FSC și PEFC, Blue Angel, EU Ecolabel, ISO 9001 (Environmental 
Management) și ISO 50001 (Energy Management).

Cod Format Tip Culoare

MQ046541 A4, 120 file matematică ■ albastru

MQ046568 A4, 120 file matematică ■ roz

MQ046569 A4, 120 file matematică ■ bleu

MQ046570 A4, 120 file matematică ■ mentă

MQ046571 A4, 120 file matematică ■ lavandă

MQ049963 A4, 120 file dictando ■ albastru

MQ048990 A4, 120 file dictando ■ roz

MQ048991 A4, 120 file dictando ■ bleu

MQ048992 A4, 120 file dictando ■ mentă

MQ048993 A4, 120 file dictando ■ lavandă

Cod Format Tip Culoare

MQ046578 A4, 80 file matematică ■ lila

MQ046579 A4, 80 file matematică ■ aqua

MQ046580 A4, 80 file matematică ■ grafit

MQ046581 A4, 80 file matematică ■ bleumarin

MQ049966 A4, 80 file dictando ■ lila

MQ049967 A4, 80 file dictando ■ aqua

MQ046588 A5, 80 file matematică ■ lila

MQ046589 A5, 80 file matematică ■ bleumarin

MQ049974 A4, 80 file dictando ■ grafit

MQ049975 A4, 80 file dictando ■ bleumarin

MQ049992 A5, 80 file dictando ■ lila

MQ049993 A5, 80 file dictando ■ bleumarin

Cod Format Tip Culoare

MQ06090 A4, 80 file matematică ■ lavandă

MQ06093 A4, 80 file matematică ■ roz

MQ06094 A4, 80 file dictando ■ lavandă

MQ06095 A4, 80 file dictando ■ verde

MQ06096 A4, 80 file dictando ■ bleu

MQ06097 A4, 80 file dictando ■ roz

protecție antibacteriană
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Caiet Trendy Office

Caiet de birou cu spiră metalică. Copertă din carton, de culoare albastră, 70 coli, raport 
ideal calitate-preţ.

Caiet Trendy Green

Caiet de birou cu spiră metalică. Copertă din carton, de culoare verde, 80 coli, raport 
ideal calitate-preţ.

Blocnotes Trendy Office

Blocnotes cu spiră metalică, 70 file hârtie albă, de 70 g / mp. Culoare albastru.

Blocnotes Trendy Green

Blocnotes cu spiră metalică, 80 coli, hârtie albă, de 70 g / mp. Culoare verde.

Blocnotes Still

Blocnotes cu spiră metalică, 50 file hârtie albă, de 55 g / mp.

Cod Dimensiuni Tip

CI770004 148 x 210 mm matematică

CI770005 148 x 210 mm dictando

CI770016 210 x 297 mm matematică

CI770017 210 x 297 mm dictando

Cod Dimensiuni Tip

CI780030 148 x 210 mm matematică

CI780031 148 x 210 mm dictando

CI780032 210 x 297 mm matematică

CI780033 210 x 297 mm dictando

Cod Dimensiuni Tip

CI770024 210 x 297 mm dictando

CI770025 210 x 297 mm matematică

CI770026 148 x 210 mm dictando

CI770027 148 x 210 mm matematică

Cod Dimensiuni Tip

CI780034 148 x 210 mm dictando

CI780035 148 x 210 mm matematică

CI780036 210 x 297 mm dictando

CI780037 210 x 297 mm matematică

Cod Dimensiuni Tip

CI810046 148 x 210 mm matematică

CI835015 148 x 105 mm matematică

caiete şi blocnotesuri
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Suport pentru cub de hârtie Mesh

Suport fabricat din metal, pentru hârtie, format 90 x 90 mm.
Se livrează fără hârtie.

Suport pentru cub de hârtie

Suport fabricat din sticlă acrilică, pentru hârtie, format 90 x 90 mm.
Se livrează fără hârtie.

Cub din hârtie

Hârtie offset, 500 de file, dimensiuni: 90 x 90 mm. 

Cod Tip hârtie Gramaj

FL696 albă 70 g/mp

FL6961 colorată 80 g/mp

Cub din hârtie

File broşate. Hârtie offset, 500 de file. Gramaj: 70 g/mp. 
Dimensiuni: 90 x 90 mm.

Rezervă cub din hârtie

Rezervă pentru suport cub, hârtie offset, 500 de file. 
Dimensiuni: 85 x 85 mm.

Rezervă cub hârtie Basic

Rezervă pentru suport cub, hârtie offset, 400 de file. 
Dimensiuni: 85 x 85 mm.

Cod

PA6297

Cod

FL6966

Cod

RQ040111

Cod Culoare

BV012131 ■ negru

BV012132 ■ argintiu

Cod Culoare

MA954005 ■ transparent

CALITATE

PREŢ

CALITATE

PREŢ

cuburi din hârtie
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Soluții de prezentare

vezi paginile 324-331

Indiferent unde îţi desfăşori activitatea, comunicarea şi 

prezentarea informaţiilor va avea maximum de eficienţă 

folosind produsele adecvate.

FLIPCHART / WHITEBOARD

Un flipchart sau un whiteboard este o investiţie 
inspirată. Prin intermediul unui flipchart sau 
whiteboard, îţi poţi expune ideile în faţa colegilor, 
fiind sigur că aceştia vor înțelege mesajul tău. Nu 
uita că un whiteboard poate fi un instrument de 
organizare şi motivare foarte eficient!

VIDEOPROIECTOARE ȘI ECRANE

Preţurile în scădere şi perfomanţa îmbunătăţită 
constant au făcut din videoproiector un accesoriu 
versatil şi eficient. Achiziţionând un proiector, 
obţii economie de spaţiu şi prezentări audio-
video de calitate superioară. 

ECUSOANE ȘI PORT-ECUSOANE

Pentru a completa ţinuta de birou a angajaţilor. 
Ideale pentru a segmenta accesul în diferitele zone 
ale sediului, perfecte pentru identificarea uşoară a 
vizitatorilor. 

SISTEME DE INFORMARE ŞI PREZENTARE

Accesul rapid și direct la informații vitale reprezintă un 
avantaj semnificativ pentru orice industrie.
Sistemele SHERPA®, FUNCTION și VARIO® sunt proiectate să 
faciliteze identificarea și accesarea uşoară a informațiilor 
de către toţi utilizatorii. Fie că e vorba de un sistem pentru 
birou, pentru perete sau un stand de podea, sistemele de 
informații și prezentare de la DURABLE oferă o gamă largă 
şi o varietate de soluții complete și personalizate pentru 
aproape fiecare aplicație.

vezi paginile 326-329

vezi paginile 337-340
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Duraframe

Magic Chart

Este un produs inovator 
şi reprezintă modalitatea 
profesionistă și avantajoasă de 
afișare a informațiilor, având un 
spectru foarte larg de utilizări, 
de la mediul office până la 
spaţii de vânzare, depozitare 
sau de producţie. Este 
disponibil în diverse formate şi 
culori: Duraframe Individual, 
Note, Poster sau Security.

Este un produs practic, 
inovator, electrostatic, ce poate 
transforma orice suprafaţă 
într-un flipchart sau tablă. 
Uşor de transportat, aderă cu 
uşurinţă la suprafeţele plane, 
fără a fi nevoie de adeziv.

Vezi gama completă la pagina 326

Vezi gama completă la paginile 327-328
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Flipchart magnetic mobil

Flipchart mobil cu suprafață magnetică, tablă lăcuită și cadru de aluminiu. Unghiul de 
înclinare al tablei 15°. Construcție ușoară, stabilă, prevăzută cu roți blocabile.
Înălțime reglabilă până la maxim 217 cm. Prevăzut cu raft pentru markere, burete și 3 
magneți incluși. Deasemenea are 4 carlige pentru montarea colilor pentru flipchart.

Flipchart mobil Impression Pro

Flipchartul Nobo prevăzut cu ramă contemporană subțire și discretă ce maximizează 
spațiul de scris de pe tablă, iar tăvița spațioasă este situată sub tablă pentru a nu 
interfera cu suprafața acesteia. Înălțimea bazei este ajustabilă și are roți ce facilitează 
mutarea rapidă. Suprafața magnetică din oțel oferă un nivel sporit de ștergere pentru 
uz frecvent.

Cod Dimensiuni

DN094521 70 x 100 cm

Cod Dimensiuni

SL902386 68 x 105 cm

Flipchart mobil Legamaster

• oțel ceramic cu două brațe laterale magnetice
• notele pot fi fixate cu magneți
• suprafața poate fi curățată prin ștergere uscată
• suport de marker pe lățimea tablei pentru depozitarea accesoriilor
• cleme puternice pentru schimbarea ușoară și rapidă a blocului de hârtie
• cârligele reglabile și mobile pentru suportul hârtiei se potrivesc tuturor tipurilor de 
blocuri de hârtie
• înalțimea maximă: 205 cm
• suprafața bazei: 63.5 cm

Cod Dimensiuni

PS153600 205 x 68 cm
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Hârtie pentru flipchart

Hârtie albă pentru flipchart.
Dimensiuni: 100 x 65 cm, 80 g/mp.
Unitate de vânzare: cutie (100 coli).

Cod Tip hârtie

PS0080 velină

PS0081 matematică

Cod Tip hârtie

PS0082 velină

PS0083 matematică

Cod 

PS124900

Hârtie pentru flipchart

Hârtie albă pentru flipchart.
Dimensiuni 100 x 65 cm, 70 g/mp.
Unitate de vânzare: cutie (100 coli).

Set 14 accesorii Starter pentru flipchart

Kitul de bază pentru flipchart conține toate accesoriile 
necesare într-un singur pachet.
Conținut:
3 hârtii cu flipchart, 20 de foi
2 markere TZ 48 (negru, roșu)
4 markere TZ 41 (negru, roșu, albastru, verde)
4 magneți cu diametrul de 30 mm
1 broșură „Sfaturi și trucuri”

CALITATE

PREŢ

SUPER

CALITATE

tăviță pentru markere cu expunere pe 
întreaga suprafață

Flipchart Universal Triangle

Suprafață magnetică. Înălțime reglabilă până la 187 cm.  
Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei. 
Greutate: 11.5 kg.

Cod Dimensiuni

PS152900 105 x 68 cm

braţ inclus

Flipchart magnetic

Flipchart cu rama din aluminiu, trepied ajustabil.
Tip suport stativ.

Cod Dimensiuni

DY500012 70 x 100 cm
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Magic Chart

Aderă la aproape orice suprafață, fără a fi nevoie de adeziv. Practic și ușor de transportat, 
transformă orice suprafață într-un flipchart, tablă albă sau tablă școlară.
Rolă cu 25 de folii electrostatice, perforații la fiecare 80 cm.
• gata de utilizare, soluția ideală pentru ședințe spontane sau
planificate
• poți crea instant o suprafață de scris, chiar și atunci când
o tablă sau flipchart nu sunt disponibile
• folie electrostatică ce se lipește cu ușurință pe aproape orice suprafață
(lemn, beton, sticlă, tapet)
• proprietăți electrostatice cu o durată de viață de până la 5 ani
• nu necesită adeziv, nu lasă urme
• foile pot fi repoziționate ușor
• ecologic: complet reciclabil
• marker inclus
• greutate: 760 g

Cod Produs Dimensiuni

PS159000 Magic Chart Flipchart 80 x 60 cm

PS159100 Magic Chart Whiteboard 80 x 60 cm

PS159200 Magic Chart Blackboard 80 x 60 cm

PS159154 MagicChart folie velină 90 x 120 cm

PS159054 MagicChart folie matematică 90 x 120 cm

SUPER

CALITATE

ușor de transportat, doar 760 g

Magic Chart Flipchart

• complet liniat, efect de flipchart
• pătrățele de 2.5 cm
• poate fi scris cu markere permanente sau pentru tablă

Magic Chart Whiteboard

• foaie albă, efect de tablă de scris
• aspect lucios
• poate fi scris cu markere permanente 
sau pentru tablă
• se poate șterge dacă este scris cu 
markere pentru tablă, putând fi folosit 
pe până la 10 ori

Magic Chart Blackboard

• foaie neagră, efect de tablă de scris școlară
• poate fi scris cu markere permanente sau pentru tablă
• proprietăți electrostatice superioare
• nu permite pătrunderea razelor solare, scrisul rămâne 
lizibil

sisteme de afişare

Magic Chart Flipchart

Magic Chart Whiteboard

Magic Chart Blackboard

electrostatic

aplicabil pe perete sau pe sticlă

scris vizibil și în lumina soarelui
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DURAFRAME® Note

Rame adezive ce aderă ușor și ferm pe suprafețele lucioase sau pe sticlă. 
Se pot introduce până la 5 coli A4, ce pot fi scrise direct în interiorul ramei. Oferă un 
mod profesionist de afișare a informațiilor. Este util pentru mediile în care ar putea 
fi necesară schimbarea în mod frecvent a insertului, cum ar fi zonele de birou, zone 
sanitare, producție, săli de fitness. Foile pot fi ușor înlocuite prin ridicarea panoului 
frontal. Folie non-reflexivă, rezistență la UV, prevăzut cu suport pentru pix.

DURAFRAME® Poster Sun

DURAFRAME® Poster Sun este o ramă magnetică, ideală pentru fixarea fără adeziv pe 
geamurile exterioare. Datorită rezistenței sale la căldură până la 70° C și rezistența la 
UV timp de până la 2 ani, informațiile din interiorul ramei pot fi păstrate în condiții 
optime. Ușor detașabil și reutilizabil. Inserare rapidă a materialelor datorită închiderii 
magnetice. Lipite pe geam sunt vizibile pe ambele părți. Poate fi montat portret sau 
landscape.

Stand de podea Info Basic

Standul Info Stand Basic cu lizibilitate pe două fețe este potrivit atât pentru afișarea 
informațiilor, cât și pentru utilizare ca sistem de orientare și ghidare. Informațiile pot 
fi schimbate cu ușurință datorită celor două cadre magnetice Duraframe® Magnetic, 
ce sunt atașate de plăcile metalice. Mecanismul inovator de inserare facilitează 
comutarea între formatul portret și landscape.
Ideal pentru utilizare ca stand de informare în zonele de recepție, la târguri, în holuri 
și în sălile de așteptare.

Cod Format Culoare

DB499323 A4 ■ gri

Cod Format Culoare

DB505301 A2 ■ negru

DB505323 A2 ■ gri

DB505401 50 x 70 cm ■ negru

DB505423 50 x 70 cm ■ gri

DB505501 A1 ■ negru

DB505523 A1 ■ gri

DB505601 70 x 100 cm ■ negru

DB505623 70 x 100 cm ■ gri

Cod Format Culoare

DB501357 A3 (30 x 42 cm) ■ gri antracit

DB501257 A4 (21 x 30 cm) ■ gri antracit

AUTOADEZIVĂ

REPOZIŢIONABILĂ

SUPORT PIX

RAMĂ MAGNETICĂ

SCHIMBARE UŞOARĂ ŞI 

RAPIDĂ A INSERTULUI

LIPIRE PE SUPRAFEȚE 

NETEDE

1 2 3 4

îndepărtează folia de pe spate înserează ușor până la 5 pagini scrie direct pe insert pune pixul în suport

sisteme de afişare

rezistă până la 70oC

protecție UV
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AUTOADEZIVĂ

REPOZIŢIONABILĂ

LIPIRE PE ORICE 

SUPRAFAŢĂ NETEDĂ

RAMĂ MAGNETICĂ

SCHIMBARE UŞOARĂ ŞI 

RAPIDĂ A INSERTULUI

RAMĂ COLORATĂ VIZIBILĂ 

PE AMBELE FEŢE

DURAFRAME®

Sistem de afișare autoadeziv, cu ramă frontală magnetică. 
Închiderea magnetică asigură susținerea fermă a inserturilor și schimbarea 
acestora rapid și ușor. Adezivul rezistă pe suprafețe netede, iar 
repoziționarea multiplă se poate realiza foarte simplu. Lipit pe sticlă, se 
poate citi pe ambele fețe. 
Unitate de vânzare: 2 bucăți / set.

Cod Format Culoare

DB487123 A5 ■ gri

DB487223 A4 ■ gri

DB487201 A4 ■ negru

DB487205 A4 ■ verde

DB487207 A4 ■ albastru

DB487323 A3 ■ gri

DB487301 A3 ■ negru

SUPER

CALITATE

diverse forme şi culori, posibilităţi extinse de aplicaţii la birou sau în spaţii 
comerciale: orare de lucru, semnalizări reduceri, atenţionări clienţi, meniuri etc

DURAFRAME® Modalitatea profesionistă și avantajoasă 
de afișare a informațiilor!

1 2

3 4

îndepărtează folia fixează rama în poziția dorită

ridică rama magnetică și inserează printul Asta e tot!  Duraframe poate fi îndepărtat 
și reutilizat cu ușurință.

DURAFRAME® Magnetic

DURAFRAME® Magnetic este o ramă destinată afișării informațiilor pe suprafețe 
metalice, cum ar fi tablele de prezentare, displaye, dulapuri sau mașini de producție. 
Datorită părții magnetice, nu numai informațiile se schimbă ușor, ci și poziția ramei, 
fără a lăsa urme inestetice. Utilizabilă atât în poziție portret, cât și lanscape.
Unitate de vânzare: 5 bucăți / set.

Cod Culoare Format

DB486901 ■ negru A4

DB486923 ■ gri A4

magnetic
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Tablă rotativă

Suprafață metalică, magnetică. Tabla poate fi rotită la 3600 și poate fi blocată în poziția 
dorită. Stativul este prevăzut cu roți autoblocante, ce facilitează deplasarea.
Dispune de tăviță pentru markere. 

Tablă nemagnetică

Tablă mobilă non-magnetică, rotativă la 360o, cu față dublă. Ramă gri din aluminiu.
Dispune de tăviță pentru markere și 4 role pentru deplasare. 

Sistem mobil NOBO Move & Meet

Oferă flexibilitate maximă în orice mediu de lucru, este ușor de configurat pentru a vă 
satisface perfect nevoile. Prevăzut cu o bază mobilă și 2 table albe magnetice cu două 
fețe. Cu un design contemporan și inovator, cu un sistem anti-alunecare, acest concept 
va completa orice mediu de lucru. Dispune de patru markere, o lavetă de șters din 
microfibră și două tăvițe detașabile integrate.

Stand mobil Coworksation, pentru TV

Stand media flexibil pentru videoconferințe și prezentări, cu management integrat al 
cablurilor în cadrul profilului de aluminiu. Prevăzut cu compartiment superior pentru 
depozitarea dispozitivelor mici precum telecomandă, mouse, tastatură, cabluri.
• corp CDF de înaltă calitate, cu deschideri multiple pentru gestionarea cablurilor
• compartiment inferior pentru accesorii hardware suplimentare, cum ar fi baterii, 
prelungitor
• monitorul/TV-ul poate fi reglat pe înălțime în timpul asamblării
• suport universal VESA compatibil cu standard VESA de la 75 mm până la 200 mm
• recomandat pentru monitoare între 19” și 43” (48 x 109 cm) greutate de max. 18 kg

Cod Dimensiuni

PS103654 90 x 120 cm

PS103622 100 x 150 cm

Cod Dimensiuni

DY500011 90 x 120 cm

Cod Dimensiuni

SL915560 180 x 90 cm

Cod Dimensiuni

DB370202 57 x 57 x 129 cm

informaţia poate fi citită din orice unghi

roţi autoblocante

tăviţă pentru markere

sistem ce permite blocarea 
tablei în poziţia dorită

Permite rotirea la 3600  cu 
blocare în unghiul dorit.
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Tablă magnetică Legamaster Unite

Suprafață magnetică tratată special, rezistentă la acțiunea acizilor și la zgârieturi.
Ramă albă din aluminiu. Tăviță pentru markere, lungime 30 cm. Se livrează cu
accesoriile necesare montării pe perete. Poate fi montată orizontal sau vertical.

Tablă magnetică Legamaster Premium Plus

Are cadru din aluminiu cu colțuri din plastic și poate fi montată orizontal sau vertical.
Tava pentru markere de 30 cm, este ușor de montat pe perete datorită sistemului de 
sloturi ascunse. Vine cu accesorii pentru montare, markere și suport.

Tablă NOBO Premium Plus

Tablă NOBO Premium Plus, din oțel, magnetică, cu o ramă modernă și elegantă din 
aluminiu. Montată cu ajutorul colțarelor, include o tăviță mare pentru accesorii de 
scris și sters. Suprafața din oțel vopsit oferă un nivel de rezistență ridicat pentru o 
ștergere cât mai ușoară, fiind potrivită pentru uz frecvent.
Garanție pentru suprafață: 15 ani.

Cod Dimensiuni

PS108154 90 x 120 cm

PS108163 100 x 150 cm

PS108156 90 x 180 cm

Cod Dimensiuni

PS101054 90 x 120 cm

PS101063 100 x 150 cm

PS101056 90 x 180 cm

Cod Dimensiuni

SL915155 60 x 90 cm

SL915156 90 x 120 cm

SL915158 100 x 150 cm

SL915161 120 x 180 cm

SL915162 100 x 200 cm

Tablă magnetică

Ramă albă din aluminiu. Tăviță pentru accesorii. Se livrează cu accesoriile necesare 
montării pe perete. Poate fi montată orizontal sau vertical.

Cod Dimensiuni

DY500005 45 x 60 cm

DY500006 60 x 90 cm

DY500007 90 x 120 cm

DY500008 120 x 180 cm

DY500009 120 x 200 cm

DY500010 120 x 240 cm
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Panou din plută

Suprafață din plută naturală. Ideală pentru prinderea cu ace a mesajelor sau a 
diverselor informații. Ramă din aluminiu, cu colțuri din material plastic de culoare gri. 
Se livrează cu accesoriile necesare montării pe perete.

Panou NOBO Premium Plus

Panoul Premium Plus din plută cu un design modern și o ramă stilată, se montează 
pe perete, prin colțuri. O suprafață excelentă pentru a prinde notițele și a afișa 
informațiile importante. Suprafață care se reface singură, asigurând o prindere 
puternică de fiecare dată. Încadrată de o ramă modernă și elegantă din aluminiu.
Se montează într-un mod tradițional, prin colțurile panoului.

Cod Dimensiuni

PS143143 60 x 90 cm

PS143154 90 x 120 cm

PS143163 100 x 150 cm

Cod Dimensiuni

SL915180 60 x 90 cm

SL915181 90 x 120 cm

SL915182 100 x 150 cm

SUPER

CALITATE

Hartă cu suport de plută

Hartă rutier-administrativă România. Se folosește cu ace pentru tablă din plută, 
stegulețe. Dimensiuni: 100 x 140 cm, scara: 1:550.000.

Cod

PS710

Hartă pe suport magnetic

Hartă România, se poate scrie cu markere nepermanente. Se livrează cu accesoriile 
necesare montării pe perete. Scara: 1:550.000.

Cod Tip Dimensiuni

PS810 administrativ-rutieră 100 x 140 cm

Tablă Combiboard

Panou de afișaj alcătuit din două bucăți: plută + tablă magnetică. Design deosebit, 
foarte practic. Se pot evidenția prioritățile, dar și detaliile. Ramă din aluminiu, tăviță 
pentru markere. Se livrează cu accesoriile necesare montării pe perete.

Cod Dimensiuni

PS102454 90 x 120 cm

Uşor de manipulat şi fixat pe peretele biroului tău. Tablele formate 
din două suprafeţe, plută şi magnetică, îţi oferă o uşoară expunere 

a informaţiilor, fie că sunt prinse cu ace sau cu magneţi.

2 în 1

Tablă din plută

Tablă din plută cu ramă din lemn, culoare natur, prindere pe perete orizontală sau 
verticală.

Cod Dimensiuni

DY500001 35 x 45 cm

DY500002 45 x 60 cm

DY500003 60 x 90 cm

DY500004 90 x 120 cm

GARANŢIE

5
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Set accesorii Basic Kit pentru tablă

Conține:
4 markere TZ100 (negru, roșu, albastru, verde)
1 burete
1 spray pentru curățat tabla (125 ml)
4 magneți cu diametrul de 30 mm

Set accesorii lemn pentru tablă

Conține:
1 ștergător de lemn pentru tablă
3 bureți de schimb
1 suport magnetic din lemn
1 suport de marker din lemn
5 magneți din lemn
4 bucăți markere Edding EcoLine (negru, roșu, albastru, verde)
1 lichid de curățare TZ7 125 ml
1 șervețel din microfibră 40 x 40 cm

Kit pentru tablă din sticlă

Conține produsele de care ai nevoie, pentru a profita la maximum de tablele Nobo 
cu ștergere uscată. Include 4 markere, burete de șters, spumă de curățare, lavetă din 
microfibră și patru magneți foarte puternici, toate pentru tablele de sticlă.

Cod 

PS125100

Cod 

PS125600

Cod 

SL905330

Cod 

PS1038

accesorii pentru table

SUPER

CALITATE

Set accesorii pentru tablă
Starter Kit

Conține:
4 markere TZ100 pentru table de conferință 
(negru, roșu, albastru, verde)
1 suport pentru markere
1 burete
10 șervețele pentru burete
1 spray pentru curățat tabla (125 ml)
10 magneți de susținere cu diametrul de 30 mm

Cod 

SL903798

Kit pentru tablă

Acest kit vă menține orice tablă în cele mai bune condiții, în sala de conferințe, la 
biroul de acasă sau sala de clasă. Conține 4 markere cu miros slab, pentru table uscate 
(negru, roșu, verde și albastru), 1 burete de șters din spumă și 1 spray de curățare.

Accesorii table magnetice

Cod Dimensiuni Dimensiuni

PS120325 burete din lemn 15 x 4,5 x 3 cm

PS145125 pioneze din lemn pentru plută, set 25 buc 20 mm

PS181725 magneți cu lemn, set 5 buc 25 mm
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Burete pentru șters tabla

Asigură o curățare rapidă a tablei. Este compus din mai multe straturi ce se pot 
îndepărta în cazul deteriorării.

Burete pentru șters tabla

Formă ergonomică pentru un confort sporit. Magnetic, se va lipi de suprafața metalică 
a tablei. Ușor, nu lasă urme. Dimensiuni: 110 x 55 x 20 mm.

Cod 

AY160009

Cod 

KS20860

Set Magic Wipe

Ideal pentru toate tablele de conferință. Șterge chiar și urmele de marker 
permanent. Se folosește cu apă. Fiecare pachet conține doi bureți și un șervețel.

Cod 

PS121500

CALITATE

PREŢ

Bandă magnetică

Bandă magnetică autoadezivă. Prin simpla atașare a unei fâșii de bandă, orice obiect 
poate deveni magnetic. Dimensiuni: 12.5 mm x 3 m / rolă.

Cod 

PS186100

Cod Culoare Unitate de vânzare 

BV021211 diverse culori 50 bucăţi / cutie

Ace pentru table

SUPER

CALITATE

lavabil

transformă orice obiect 

într-unul magnetic
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Soluție de curățare TZ6

Prin curățarea temeinică și regulată a tablelor, putem extinde semnificativ durata de 
viața a suprafeței acestora.
• surfactant în soluție alcoolică
• uscare rapidă

Spray lichid

Sprayul Nobo pentru uzul zilnic este eficient pentru mentenanța generală a tablelor. 
Pastrează curată tabla în condiție excelentă.

Cod Cantitate

SL901435 250 ml

Cod Cantitate

PS121000 150 ml

Magneți pentru table

Magneți rotunzi colorați pentru afișarea notițelor, a mesajelor, într-un mod curat și 
securizat, pe o tablă magnetică sau chiar pe frigider. Setul conține 10 magneți.
Susține 1 coala A4 (80 gsm).

Cod Dimensiuni

SL915290 13 mm

SL915297 24 mm

accesorii pentru table

Soluție pentru 
curățare table

Spray conceput special pentru a curăța table, ajută la 
prelungirea duratei de utilizare a tablei și o menține în 
stare bună pentru o perioadă îndelungată.

Cod Cantitate 

AL11305 250 ml

Soluție pentru 
curățare table

Pe bază de detergent și alcool, soluția pentru curățat 
table ajută la protejarea suprafeței de scris.

Cod Cantitate 

PS10300 125 ml

SUPER

CALITATE

Burete magnetic pentru curățare table

Design modern, asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei. Magnet integrat pentru o 
susținere perfectă pe tablă. Hârtia de ștergere poate fi înlocuită cu ușurință.
Dimensiuni burete: 17 x 7 cm. 

Cod Tip

PS1032 burete magnetic

PS1033 Rezervă hârtie (100 file/set)

SUPER

CALITATE

PS1033

PS1032
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Avizier de interior Premium Plus

Avizier magnetic Nobo pentru interior, cu ușă din sticlă și blocare laterală, încadrat 
într-o ramă de aluminiu cu design modern, ce se fixează pe perete prin colțuri. 
Suprafață din oțel magnetic emailat, culoare alb, pentru a afisa în siguranță
documentele.

Avizier de exterior Premium Plus

Avizier Nobo magnetic pentru exterior, rezistent la apă, cu ușa din sticlă și blocare 
laterală, încadrat într-o ramă de aluminiu cu design modern, ce se fixează pe perete 
prin colțare. Suprafață din oțel emailat, magnetic, culoare alb, pentru a afișa în 
siguranță documentele.
• fixat pe perete prin colțurile ramei de aluminiu
• 10 ani garanție

Cod Dimensiuni

SL902557 4 x A4

SL902558 6 x A4

SL902559 8 x A4

Cod Dimensiuni

SL902578 6 x A4

SL902579 8 x A4

Avizier din plută Premium Plus

Avizier cu sticlă securizată de 4 mm grosime pentru mai multă siguranță, pentru 
afișarea documentelor. Optimizat pentru mai multe documente A4. Accesoriile pentru 
montarea pe perete sunt incluse, cât și două chei pentru blocare. 
• sticlă pentru securitate de 4 mm
• lacăt pentru siguranță cu două chei
• adâncimea interioară ce se poate utiliza este de 16 mm

Cod Dimensiuni

SL902561 4 x A4

SL902562 6 x A4

SL902564 9 x A4

GARANŢIE

10
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Sistem de prezentare 
Sherpa 10

Cuprinde: 1 suport de fixare pe perete și 10 display-uri A4. Suportul de perete este 
fabricat din metal și are o capacitate de 10 display-uri A4. Display-urile sunt din 
polipropilenă transparentă, 5 cu ramă roșie și 5 cu ramă neagră, 10 indecși cu etichetă 
albă. Se livrează cu accesoriile necesare montării pe perete.

Cod 

DB563100

suport de prindere pe perete display-urile ataşate cu uşurinţă acces facil la informaţia prezentată indecşi laterali cu etichetă pentru o 
căutare uşoară

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

5

Sistem de prezentare Vario Wall

Sistem de prezentare recomandat pentru zonele industriale, precum depozite, hale 
sau fabrici. Dispune de un sistem de montare metalic, pentru prinderea pe perete. 
Format display: A4.

Cod Număr display-uri

DB556700 10

Cod Număr display-uri

DB591801 10

acces facil la informaţia prezentată

Sistem de prezentare Vario
Magnetic Wall

Sistem de prezentare cu 10 display-uri în format A4. Poate fi atașat pe suprafețe 
metalice cu ajutorul unui suport magnetic.

Suport Visioclip pentru tablete

Suport universal de perete pentru atașarea tabletelor și smartphone-urilor.
Funcționare sigură și stabilă a dispozitivelor cu greutatea de până la 1 kg și cu o 
grosime maximă de 10 mm. Cele două cleme pot fi instalate usor și individual fie prin 
găurire, fie prin lipire. Potrivită și ca stație de încărcare pentru smartphone-uri.

Suport Rise reglabil pentru tablete 

Suport universal fabricat din aluminiu de înaltă calitate pentru tablete și
smartphone-uri. Compatibil cu tablete de 7-13”. Suprafețe căptușite cu cauciuc pentru 
protecție. Capacitate maximă de încărcare: 1 kg.

Cod Dimensiuni Culoare

DB894023 170 x 155 mm ■ argintiu

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

DB893958  30 x 24 x 67 mm 1 set

pentru perete
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Suport pentru card

Suport pentru o carte de identitate/permis de securitate. Fabricat din PVC cristalin 
rezistent la uzură pentru o vizibilitate optimă și o scanare ușoară a codurilor de bare
Poate fi combinat cu lanț, șnur din material textil sau mulinetă pentru ecuson.
Ideal pentru cei ce doresc să își protejeze cartela de acces, cardul sau legitimația.

ecusoane

Suport card acces Acrylic

Special conceput pentru protecția cartelelor de acces sau legitimațiilor.
Fabricat din material de tip Acryl ce este foarte rezistent la utilizare intensă.
Culoare: transparent.

Ecuson orizontal cu ac și clip

Fabricate din PVC. Conțin un carton alb pentru fundal.
Culoare: transparent.

Ecuson orizontal cu clip

Ecuson orizontal, din plastic transparent, destinat cardurilor de până la 54 x 88 mm, 
prevăzut cu clip tip crocodil sau șnur.
Culoare: transparent.

Ecuson orizontal cu ac și clip

Ecusoane orizontale din plastic transparent destinate cardurilor, prevăzute cu clip tip 
crocodil și ac de siguranță.
Culoare: transparent.

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

DB801219  54 x 87 mm 10 bucăţi / cutie

Cod Tip Dimensiuni Unitate de vânzare

DB80051925 cu clemă  54 x 85 mm 25 bucăţi / cutie

DB895519 simplu  54 x 87 mm 1 bucată

DB895619 cu clemă  54 x 87 mm 1 bucată

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

DB8101190  54 x 90 mm 50 bucăţi / cutie

Cod Tip Dimensiuni Unitate de vânzare

DN100960 cu clip 54 x 88 mm 50 bucăţi / cutie

DN100961 cu șnur 54 x 88 mm 50 bucăţi / cutie

Cod Dimensiuni Unitate de vânzare

DN100963 90 x 57 mm 50 bucăţi / cutie

SUPER

CALITATE

Ecuson vertical heavy duty

Fabricat din PVC rezistent. Culoare: transparent.
Unitate de vânzare: 100 bucăți / cutie.

Cod Dimensiuni

LW960005 64 x 102 mm (vertical)
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Ecuson transparent cu clip

Fabricate din PVC. Clipul rotativ asigură poziția verticală a ecusonului.
Conțin un carton alb care poate fi înlocuit cu ușurință. Culoare: transparent.
Unitate de vânzare: 25 bucăți / cutie.

Ecuson simplu

Realizate din PVC, transparente. Nu sunt prevăzute cu clip de prindere.
Unitate de vânzare: 100 bucăți / cutie.

Ecuson transparent cu clip

Fabricate din PVC. Clipul rotativ asigură poziția verticală a ecusonului. Conține un 
carton alb ce poate fi înlocuit cu ușurință. Culoare: transparent.Cod Dimensiuni (mm)

CP2006 60 x 90 (orizontal)

CP2007 63 x 85 (vertical)

Cod Dimensiuni

PV010101 60 x 90 mm (orizontal)

Cod Dimensiuni

DB8003190 60 x 90 mm (orizontal)

ecusoane

SUPER

CALITATE

Ecuson vertical transparent

Fabricat din PVC transparent.

Cod Dimensiuni

DN100965 62 x 83 mm (vertical)

DN100966 102 x 64 mm (orizontal)

Suport card simplu PP

Ușoare și pratice, oferă protecție și siguranță pentru cărți de identitate, carduri de acces 
și alte carduri magnetice din plastic rigid. Partea frontală deschisă.
Protejează partea sensibilă din spate a cardului (banda magnetică) lăsând partea 
frontală complet vizibilă. Poate susține 1 sau 2 carduri. Prevăzut cu decupaj pentru 
scoaterea rapidă a cardului.

Suport card simplu

Ușoare și pratice, oferă protectie și siguranță pentru cărți de identitate, carduri de acces 
sau alte carduri magnetice din plastic rigid. Partea frontală deschisă.
Ușor de încărcat: pur și simplu glisați sau trageți cardul pentru a-l introduce sau scoate 
cu usurință.
Protejează partea sensibilă din spate a cardului (banda magnetică) lăsând partea 
frontală complet vizibilă. Poate susține 1 sau 2 carduri. Prevăzut cu decupaj pentru 
scoaterea rapidă a cardului.

Cod Dimensiuni Culoare

TA200427 65 x 89 mm (orizontal) ■ negru

TA200423 65 x 89 mm (orizontal) ■ roșu

TA200429 65 x 89 mm (orizontal) ■ alb

Cod Dimensiuni Culoare

TA200430 82.5 x 103 mm (orizontal) ■ negru

TA200431 82.5 x 103 mm (orizontal) ■ albastru

TA200433 82.5 x 103 mm (orizontal) ■ roșu

TA200434 82.5 x 103 mm (orizontal) ■ galben

TA200435 82.5 x 103 mm (orizontal) ■ verde
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Ecuson de birou

Ecuson de birou transparent, ideal pentru conferințe, seminarii, recepții, birouri, 
restaurante. Se poate utiliza pentru descrieri de produse, afișarea prețurilor în vitrine 
sau standuri de expoziții. Conține etichete albe, interschimbabile (acestea pot fi 
inserate pe ambele părți).

Șnur textil pentru ecusoane

Prevăzut cu sistem de închidere ce se deschide dacă ecusonul este agățat. 
Lungime: 44 cm, lățime: 2 cm.

Șnur textil pentru ecusoane

Prevăzut cu sistem de închidere, ușor de desfăcut în caz de blocare, prevăzut cu o 
clemă din plastic ce permite o schimbare rapidă a ecusonului.
Lungime: 42 cm, lățime: 1.5 cm.

Lănțișor metalic pentru ecuson

Lănțișor pentru ecusoane, cu lungimea de 70 cm.

Cod Culoare Unitate de vânzare

DB813707 ■ albastru 10 bucăţi / cutie

Cod Culoare Unitate de vânzare

PV010404 ■ negru 10 bucăţi / cutie

Cod Culoare Unitate de vânzare

PV010403 ■ negru 10 bucăţi / cutie

Cod Culoare Unitate de vânzare

DB900022 52 x 100 mm 25 bucăţi / cutie

accesorii ecusoane

SUPER

CALITATE

Clips metalic pentru ecuson

Fabricate din metal.

Cod Unitate de vânzare

AT210002 100 bucăţi / cutie

PV010401 25 bucăţi / cutie

AT210002

PV010401
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Cod Culoare Unitate de vânzare

TA200511 ■ albastru 10 bucăţi / cutie

TA200515 ■ verde 10 bucăţi / cutie

TA200519 ■ galben smiley face 10 bucăţi / cutie

Șnur retractabil cu clip de prindere

Se combină cu orice tip de suport ecuson datorită accesoriilor sale duble.
Mulinetele colorate se potrivesc perfect cu suporturile pentru ecusoane de acces pentru 
un aspect uniform.
Șnurul de 60 cm permite utilizatorului să extindă ecusonul la lungimea brațului, 
pentru a accesa orice cititor de carduri sau incuietoare de usa.
Accesorii duble: clemă plastic cu capsă sau cârlig metalic pivotant.

Șnur retractabil pentru ecuson

Ecusonul se atasează cu ajutorul sistemului de prindere cu capsă. Clip metalic pe spate 
pentru atașarea la buzunar sau curea. Lungime: 70 cm.

Cod Unitate de vânzare

DB895701 bucată

Șnur textil retractabil cu carabină

Din material textil cu rolă de ecuson și închidere sigură.
Se deschide dacă este tras mai puternic. Lungime șnur: 44 cm. Lățime șnur: 1 cm. 

Cod Unitate de vânzare

DB895801 bucată

Șnur retractabil pentru ecuson

Șnur retractabil în formă ovală cu curea, buton rapid pentru atașarea insignelor cu 
nume, cărților de identitate etc. Cu mecanism de prindere cu clip metalic.
Lungime șnur: 80 cm.

Snur retractabil pentru ecuson

Ecusonul se atasează cu ajutorul sistemului de prindere cu capsă. Clip metalic pe spate 
pentru atașarea la buzunar sau curea. Lungime: 80 cm.

Cod Culoare Unitate de vânzare

PV010402 ■ negru 10 bucăţi / cutie

Cod Culoare Unitate de vânzare

DB815210 ■ negru 10 bucăţi / cutie

accesorii ecusoane
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TEHNICĂ
DE BIROU
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Soluții IT

CTRL + P

Mai printezi? Probabil destul de puţin. E bine. Însă 
atunci când o faci, sigur este important! Alege 
soluţiile de print, concepute special pentru tine şi 
nevoile tale. Fie că te interesează un cost mic pe 
pagină, o calitate foarte bună a printului sau pur şi 
simplu ai nevoie să tipăreşti zilnic un palet de hârtie 
A4, avem soluţia potrivită!

MUNCEȘTE SĂNĂTOS

Dai tot ce e mai bun din tine la locul de muncă, dar 
oare ai grijă şi de tine? Alege soluţiile de ergonomie 
create de cei mai buni pentru cei mai buni, astfel 
încât să poţi continua să excelezi.

vezi paginile 366-373

vezi paginile 360-365

SOLUŢII MOBILE CARE ŢIN 

PASUL CU TINE

Trăim într-o eră în care viteza este esenţială. Alege unul dintre 
laptopurile ASUS, create special pentru nevoile moderne de 
business: performanță, viteză, fiabilitate şi portabilitate.

TEHNOLOGIE PENTRU BIROUL TĂU 

Petreci peste 8 ore pe zi la birou. Asigură-te că 
ai randament maxim în fiecare secundă. Alege 
sistemele concepute pentru era digitală, în care viteza 
şi fiabilitatea sunt esenţiale. Împerechează-le cu 
perifericele potrivite şi rezolvă-ţi taskurile tot mai rapid.

vezi paginile 347-359

vezi pagina 346

20%
i n  p i c i o a r e

80%
p e  s c a u n

BIROURI 

REGLABILE 

PE ÎNĂLȚIME
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Ergonomia în 
zona de birouBENEFICIILE 

ERGONOMIEI LA 
LOCUL DE MUNCĂ

EVITAȚI PRESIUNEA 

ASUPRA ÎNCHEIETURII 

Tastarea pe calculator sau 
laptop timp de mai multe ore 
poate cauza durere și disconfort 
la încheietura mâinii.  

PREVINE TENSIUNEA 

ASUPRA SPATELUI

Statul îndelung pe scaun fără 
suportul potrivit poate cauza 
circulația deficitară a sângelui, 
disconfortul spatelui și o stare 
generală de oboseală. 

REDUCEREA INACTIVITĂŢII

Alternează între ședere și 
statul în picioare pentru a 
reduce în mod activ riscurile 
de îmbolnăvire ale muncii 
sedentare precum boli de inimă, 
obezitate, cancer și diabet.

reduce 
costurile

îmbunătățește 
productivitatea

sporește 
calitatea

crește implicarea 
angajaților

creează o cultură mai 
bună a siguranței

ELIMINĂ TENSIUNEA LA 

NIVELUL GÂTULUI

Poziția aplecată în față și 
mișcarea de ridicare și coborâre 
a capului pentru a urmări 
ecranul calculatorului pot 
determina apariția tensiunilor în 
zona gâtului și a spatelui.

ă

Creează un mediu de lucru 
confortabil și productiv

STIAȚI CĂ...

... stațiile de lucru alternante și platformele de lucru încurajează 
angajații de la birouri să lucreze în mod activ în loc să stea așezați 
într-o poziție sedentară timp de mai multe ore?

... 60% din timpul petrecut pe scaun este la muncă?

... riscul de obezitate este dublat zi de zi de timpul petrecut pe scaun?

... 94% din angajați recunosc că stau pe scaunul de la birou 
pentru perioade lungi de timp fără pauze?

Statul la birou pentru perioade lungi de timp poate duce la stres asupra corpului, durerea frecventă fiind în zona mâinilor, 
gâtului, spatelui şi picioarelor. Folosind produsele ergonomice reduceţi impactul negativ asupra corpului, vă relaxați şi creaţi un 
mediu de lucru sănătos şi productiv.
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Aer curat și 
protecție maximă

Purificatoare de aer

BACTERII / VIRUSURI

VAPORI CHIMICI
(Compuși chimici volatili, fum de

țigară, smog)

ALERGENI
(Polen, mucegai, spori, păr de

animale, acarieni de praf)

MIROSURI

Aeramax PRO AM III PureView™ Aeramax PRO AM Iv PureView™

Cod FW393801 FW957390
Capacitate Purifică până la 55 m2 Purifică până la 110 m2

Greutate sistem (filtre incluse) 20.2 lbs. (9.16 kg) 33.3 lbs. (15.1 kg)

Aer emis la cele 5 viteze m3/h 38, 41, 48, 52, 67 153, 186, 224, 280, 440

Nivele de zgomot în funcție de viteză (dB) 76, 93, 112, 140, 220 42, 44, 51, 53, 68

Tensiune și frecvență: 120v, 60Hz, 2A 120v, 60Hz, 2A

Consum energie în funcție de viteză (W): 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166

Certificare siguranță electrică UL UL

Intrare / Ieșire aer Jos / Sus Jos / Sus

Panou de control Display de control cu 2 butoane cu ecran TFT LCD Display de control cu 2 butoane cu ecran TFT LCD

Temperatură de funcționare

Nivel de umiditate

De la 41 la 104F (de la 5 la 40°C) / Până la 60% De la 41 la 104F (de la 5 la 40°C) / Până la 60%

Garanție 5 ani 5 ani

TESTEAZĂ

GRATUIT

DISPLAY 1

Calitatea aerului

Măsurare și maximizare

DISPLAY 2

Calitatea aerului

Două module, zero așteptare

DISPLAY 3

Informații filtre

Informații despre filtre

DISPLAY 4

Luminozitate

Vizibilitate sporită

Cu noua versiune a tehnologiei avansate EnviroSmart 2.0, senzorul dublu cu laser pentru auto-reglare și auto-purificare măsoară 
continuu calitatea aerului, măsurând particulele și setând purificatorul astfel încât eficiența să fie maximă. Cu ajutorul display-ului LCD 
puteți vedea în permanență procesul de filtrare și calitatea aerului.



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

TE
HN

IC
Ă 

DE
 B

IR
OU

10

Filtru STANDARD Filtru HIBRID Filtru 100% CĂRBUNE Pre-filtre

COD FW416502 
Filtru cu cărbune 10 mm

FW416602
Filtru HEPA 50 mm

FW436902 
Filtru cu cărbune 25 mm

+ Filtru HEPA 25 mm

FW436802
Filtru cu cărbune 50 mm

FW600501

Unitate de 

vanzare

Filtru cu carbune - 4 bucăți / set

Filtru HEPA - 2 bucăți / set

2 bucăți / set 2 bucăți / set 4 bucăți / set

Utilizare

recomandată

Captează în principal alergenii, 

virusurile și germenii.

Exemple: săli de așteptare, săli

de curs, birouri, grădinițe, săli de

ședințe.

Captează alergeni, virusuri, 

germeni și mirosuri.

Exemple: băi, cafenele, săli de

recreere, vestiare

Captează în principal mirosuri puternice și 

VOC, în cazul în care captarea virusurilor, 

germenilor și alergenilor nu este prioritară

Exemple: Magazine, bucătării, laboratoare

Durată de

viață estimată

Filtru cu cărbune 6 luni

Filtru HEPA 12 - 18 luni

Filtru hibrid: 12 luni Filtru cu cărbune 50 mm: 2 ani

Filtre AeraMax® Professional
Gama Aeramax®  Professional propune diverse soluții de filtrare pentru a se adapta

perfect tuturor cerințelor.turor cerințelor.

Panou de control intern 

Motor cu

eficiență ridicată

Panou cu sistem

de blocare

Carcasă ranforsată

Capsulă protecție filtru

pentru a evita dispersia

aerului

CREȘTE PRODUCTIVITATEA

Calitatea mai bună a aerului sporește

randamentul, concentrarea și efortul 

mental și poate reduce absențele pe 

caz de boală.

Beneficiile aerului curat

UN CLIMAT MAI BUN ÎN COMPANIE

Aerul curat, fără substanțe contaminante și mirosuri,

demonstrează atenția și grija pentru bunăstarea

clienilor și angajaților. 

GRIJĂ PENTRU SĂNĂTATE

99,97% din germenii, alergenii și 

particulele periculoase sunt eliminate 

din aer*

*cu dimensiune de până la 0,3 microni
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Seria ASUS ExpertBook B1 este croită pentru afaceri, făcând-o 
alegerea inteligentă pentru startup-uri ambițioase, organizații 

educaționale stabile și pentru firmele în dezvoltare de toate 
mărimile. 
Oferă performanțe uriașe, rezistență de grad militar și o posibilitate 
extinsă de personalizare pentru afacerea ta. 

Construită să performeze. 
Configurat pentru afacerea ta.

Seria ASUS ExpertBook B1

Este construită să preia cu încredere orice sarcină, 
grație unui set complet de interfete de conectare, 

un Wifi 6 ultra-rapid și tehnologie de anulare a 
zgomotului de ultimă oră, care folosește inteligența 
artificială.
Seria ExpertBook B1 îți eficientizează fluxul de lucru 
pentru a te menține productiv.

48GB
Până la

Memorie DDR4

Suport 24/7

Acces la experți

Intel® Core i7 ™
Până la procesor

de Generatia 12

2 TB + 1 TB
Stocare duală

HDD și SSD

3 ani
Garanție extinsă

inclusiv pentru baterie

Service Pick-up & return

pentru reparații fără efort

laptopuri
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Monitor Gaming curbat LED VA DELL S3423DWC, 34”

• slot de blocare de securitate (bazat pe Kensington Security Slot™)
• conector de alimentare
• port HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
• funcție de blocare a suportului
• port USB-C în amonte (mod alternativ cu DisplayPort 1.4, putere până la 65 W)
• port de ieșire audio
• port upstream USB-B Super Speed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
• port în aval USB-A Super Speed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
• 2 Difuzoare de 5 W
• port în aval USB-A Super Speed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) cu putere de 10 W

Monitor Gaming LED IPS DELL SE2723DS, 27”

• slot pentru încuietoare de securitate (bazat pe slotul de securitate Kensington™)
• conector de alimentare
• porturi HDMI 1.4
• port DP 1.2
• linie de ieșire audio

Monitor LED IPS DELL P2422HE, 23.8”

• slot pentru încuietoare de securitate (bazat pe slotul de securitate Kensington™)
• conector de alimentare
• displayPort (intrare/ieșire)
• port USB Type-C ascendent
• port SuperSpeed USB 5 Gbps descendent (4)
• port RJ-45

Monitor Gaming LED IPS DELL G2723H, 27”

• slot de blocare de securitate (bazat pe Kensington Security Lock Slot™)
• port HDMI 1.0
• stand Lock
• port HDMI 2.0
• port USB-B Upstream
• port USB-A 3.2 Downstream (x3)
• mufă pentru căști
• port USB-A 3.2 Downstream (BC 1.2)

Monitor Gaming LED IPS DELL G2422HS, 24”

• port HDMI (versiunea 2.0) (x3)
• port DP 1.2
• port ieșire pentru căști

Aspect Ratio Conectivitate
34” 21:9 3 x USB 3.2

2 x HDMI
3440 x 1440

Aspect Ratio Conectivitate
27” 16:9 2 x HDMI

1 x display port
2560 x 1440

Aspect Ratio Conectivitate
23.8” 16:9 1 x HDMI

5 x USB
1920 x 1080

Aspect Ratio Conectivitate
27” 16:9 2 x HDMI

3 x USB
1920 x 1080

Aspect Ratio Conectivitate
24” 16:9 2 x HDMI

1 x display port
1920 x 1080
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CD-uri și DVD-uri

Cod Tip Viteză Capacitate Unitate de vânzare

VB010104 CD-R 52x 700 Mb spindle 10 bucăți

VB0096 CD-R 52x 700 Mb spindle 25 bucăți

VB010102 CD-R 52x 700 Mb shrink 50 bucăți

VB00861 CD-R 52x 700 Mb set 10 bucăți slim case

VB00913 CD printabil 52x 700 Mb spindle 25 bucăți

VB010201 CD-RW 12x 700 Mb spindle 10 bucăți

VB10401 DVD-R 16x 4.7 Gb spindle 10 bucăți

CE435C DVD+R 16x 4.7 Gb spindle 25 bucăți

VB020105 DVD-R 16x 4.7 Gb shrink 50 bucăți

VB1013 DVD-R printabil 16x 4.7 Gb spindle 25 bucăți

VB020203 DVD+R double layer 8x 8.5 Gb spindle 10 bucăți

VB1022 DVD-RW 4x 4.7 Gb spindle 10 bucăți

VB1013 DVD-R printabil 16x 16x spindle 25 bucăți

VB020203 DVD+R 8x 8x spindle 10 bucăți

VB1022 DVD-RW 4x 4x spindle 10 bucăți

VB069829 DVD-R printabil 16x 16x shrink 100 bucăți

medii de stocare

Cod Descriere Culoare

ST300435 USB 2.0, 8 Gb ■ negru

ST300436 USB 2.0, 16 Gb ■ negru

ST300400 USB 2.0, 32 Gb ■ negru

ST300402 USB 2.0, 64 Gb ■ negru

ST300407 USB 3.0, 16 Gb ■ negru

ST300411 USB 3.0, 32 Gb ■ negru

ST300425 USB 3.0, 64 Gb ■ negru

ST300426 USB 3.0, 128 Gb ■ negru

Memorie flash V3 retractabilă

Stickurile sunt disponibile și în culorile din Gama Sunshine (Hot Pink, Caribbean Blue, 
Eucalyptus Green).

Gamă disponibilă și în alte culori



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

TE
HN

IC
Ă 

DE
 B

IR
OU

10

Hard disk extern

Vă puteţi stoca şi transporta fişierele digitale şi cele pe care lucraţi în fiecare zi pe acest 
dispozitiv cu adevărat mobil. Prin designul său fin şi elegant, el se asortează bine cu 
un calculator desktop modern, fiind totodată şi partenerul perfect pentru laptopul 
dumneavoastră. Dispozitiv plug and play (fără a fi necesară o altă sursă de alimentare).

Unități optice externe

Utile pentru citirea informațiilor de pe CD-uri și DVD-uri, asigurând mobilitatea în orice 
mediu de lucru. Conectivitate rapidă USB.

Cod Tip Tip Culoare

VB53235 SSD extern 256 Gb ■ negru

VB47443 SSD extern 480 Gb ■ argintiu

VB53236 SSD extern 512 Gb ■ negru

VB53237 SSD extern 1 Tb ■ negru

VB050102 HDD extern 1 Tb ■ negru

VB050201 HDD extern 2 Tb ■ argintiu

Cod Tip Culoare

ODD53504 DVD-RW extern USB 2.0 ■ negru

ODD43886 DVD-RW extern USB 3.2 ■ negru

ODD43888 DVD-RW extern USB 3.1 Blu-Ray ■ negru

medii de stocare

rezistent la umiditate
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Filtre pentru confidențialitate PrivaScreen™ Blackout

Filtrele pentru confidențialitate Fellowes® PrivaScreen™ Blackout 

întunecă complet conținutul ecranului dvs. de la privirea laterală, ceea 

ce vă oferă confidențialitate în acelasi timp vă oferă o privire frontală 

perfect clară asupra ecranului din față.

PrivaScreen
™

FILTRU DE PROTECȚ IE

A C U M  P U T E Ț I  P R OT E J A  CO N Ț I N U T U L  I N F O R M AȚ I I LO R  D E  P E  M O N I T O R U L  D V S ,  S I M P LU  Ș I  U Ș O R .

Filtrele pentru confidențialitate PrivaScreen™ 
Blackout
• Întunecă ecranul de la vederea laterală de 30°
• Conținutul ecranului este clar vizibil doar la privire directă
• Protejează ecranul de zgârieturi și amprente digitale
• Compatibil cu calculatoarele și monitoarele cu ecran tactil
• Latura din spate, mată ajută la reducerea strălucirii și previne

obosirea ochilor
• 2 opțiuni de configurare:
  1. Quick Reveal Tabs ™ pentru scoatere ușoară și
  rapidă și instalare rapidă 
  2. Banda adezivă dublă pentru semi-durabilitate
• 1 an garanție.

Privire frontală 

perfect clară
Intunecare 

completă 

laterală

Intunecare 

completă 

laterală

pentru protejarea informațiilor dvs. confidențialepași

Gândiți-vă
la serviciul dvs

Lucrați cu informații 

confidențiale?

Cine poate vedea 

ecranele angajaților dvs.?

Protejați informațiile 

confidențiale de ochii 

curioși!

mediul înconjurător conținutul informațiilor 

de pe ecran

Verificați Protejați

Cu filtrele Fellowes® PrivaScreen™ Blackout

filtre de confidențialitate
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P R I VA S C R E E N ™
T O O L  D E 
M Ă S U R A R E

Folosește orice card pentru a afla 
dimensiunea ecranului și folia potrivită
https://apps.fellowes.com/screenselector/

F I Ș I E R
D E  M Ă S U R I

Scanează codul QR pentru a identifica
filtrul potrivit
https://apps.fellowes.com/PrivacyScreenSelector/

P E N T R U  O R I C E  F E L  D E 

M O N I TO R ,  L A P TO P  S A U 

TA B L E TĂ  AV E M  F I LT R U L 

D E  C O N F I D E N Ț I A L I TAT E

N E C E S A R !

G Ă S E Ș T E 
D I M E N S I U N E A
CO R E C TĂ

filtre de confidențialitate

FILTRE DE CONFIDENȚIALITATE FELLOWES
Protejează-ți datele de priviri neautorizate

Cod Filtrele pentru confidențialitate 
Fellowes® PrivaScreen™ Raport Lățime 

(mm)
Înălțime 

(mm)
Dimensiuni produs 

(cm)

PrivaScreen™ Filtre de confidențialitate Blackout pentru computere și monitoare
FW806801 13.3"/33.78 cm (Widescreen) 16:9 292 165 38.70 x 26.70 x 0.30

FW103100 14”/ 39.62 cm (Widescreen) 16:9 310 175 38.70 x 26.70 x 0.30

FW802001 15.6"/ 39.62 cm (Widescreen) 16:9 345 194 38.70 x 26.70 x 0.30

FW813101 20.0"/50.80 cm (Widescreen) 16:9 443 250 54.50 x 34.90 x 0.30

FW807001 21.5"/ 54.61cm (Widescreen) 16:9 476 268 54.50 x 34.90 x 0.30

FW807101 23.0"/ 58.42 cm (Widescreen) 16:9 510 287 54.50 x 34.90 x 0.30

FW811801 24.0"/50.96 cm (Widescreen) 16:9 531 298 65.50 x 36.90 x 0.30

FW815001 27.0"/68.58 cm (Widescreen) 16:9 597 335 65.70 x 37.20 x 0.30
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Genți Smart Traveller

Toate gențile Smart 
Traveller au fost 
premiate cu IF 
Design Award.

www.leitz.com/complete

genți laptop

Geantă Smart Traveller pentru laptop

Poliester ușor și robust, pentru confortul zilnic.
Compartimentul frontal permite accesul rapid la telefon, pașaport, cărți de vizită, 
instrumente de scris etc.
Buzunar frontal pentru acces rapid la mini-tabletă sau eBook reader.
Buzunar principal pentru laptop, cu căptușeală moale, pentru protecția ecranului.
Cu sistem de fixare pe troler, mânere scurte din piele și curea de umăr.
13 buzunare spațioase.

Geantă Messenger Smart Traveller

Pentru transportul dispozitivelor mobile, al documentelor A4 etc.  
Dotată cu mâner scurt din piele și curea de umăr. Cu sistem de fixare pe troler.

Rucsac Smart Traveller

Expandabil, pentru a crea spațiu suficient pentru dispozitive mobile, documente A4, 
dosare, biblioraft etc. Prevăzut cu sistem de ventilație pentru spate.
20 de buzunare, inclusiv buzunare pentru laptop și tabletă cu căptușeală moale 
pentru protecția ecranului și buzunare latelare pentru sticlă și umbrelă.
Husă detașabilă separată, pentru cablul de alimentare și adaptorul de priză.

Geantă Shopper Smart Traveller

• pentru transportul dispozitivelor mobile și al documentelor A4
• dotată cu mânere lungi din piele
• cu sistem de fixare pe troler
• husă detașabilă separată pentru cablul de alimentare și adaptorul de priză

Geantă Smart Traveller cu două rotile

Dimensiune potrivită pentru cabina avionului. Pentru transportul unui schimb de 
haine și al documentelor A4. 
Mâner superior din metal, extensibil.
Cu sistem de fixare pe troler.
Alte dotări utile, precum suport de chei.
Compartiment separat pentru îmbrăcăminte.

Cod Display Compartiment principal

SL999941 15.6’’ 410 x 310 x 100 mm

SL999938 13.3’’ 370 x 270 x 75 mm

buzunare din plasă ecuson de identificarelavetă pentru ecran

Cod Display Compartiment principal

SL999943 15.6’’ 380 x 280 x 130 mm

Cod Display Compartiment principal

SL999942 15.6’’ 310 x 400 x 150 mm

Cod Display Compartiment principal

SL991001 13.3’’ 380 x 280 x 130 mm Cod Compartiment principal

SL999999 420 x 370 x 200 mm

Buzunar de plasă

Cârpă pentru ecran

Etichetă pentru nume

Căptușeală moale
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Protejează-ți dispozitivul / geanta de călătorie cu SecureTrek. Acesta îți 
oferă posibilitatea să ancorezi geanta în zonele unde furtul este o 

problemă, ca și aeroportul, hotelul, diferite show-uri.

Cod Culoare

SL098628 ■ negru

Cod Culoare

SL098627 ■ negru

Cod Culoare

SL098630 ■ negru

Rucsac securizat pentru laptop 17”
Kensington SecureTrek™

• buzunarele poziționate inteligent ajută la distribuirea egală a greutății 
• compartiment rezistent la puncție, securizând laptopul sau tableta ta
• buzunar ce oprește radiofrecvența, RFID, pentru a proteja bunurile de scanări 
nepermise
• compartimentele speciale pentru dispozitive de până la 17” pentru laptop și de până 
la 9.7” pentru tablete sau alte dispozitive
• se poate poziționa foarte ușor pe troller, prin mânerul special

Rucsac securizat pentru laptop 15”
Kensington SecureTrek™

• buzunarele poziționate inteligent ajută la distribuirea egală a greutății 
• compartiment rezistent la puncție, securizând laptopul sau tableta ta
• buzunar ce oprește radiofrecvența, RFID, pentru a proteja bunurile de scanări 
nepermise
• compartimentele speciale pentru dispozitive de până la 15.6” pentru laptop și de 
până la 9.7” pentru tablete sau alte dispozitive
• se poate poziționa foarte ușor pe troller, prin mânerul special

Troller securizat pentru laptop 17”
Kensington SecureTrek™

• rezistent la înțepături, fermoar ce se poate bloca, protejând conținutul
• durabil, rezistent la apă, materialul fiind dur și rezistent (1680D ballistic polyester), 
păstrând totodată conținutul uscat
• mâner telescopic rigid
• acces rapid la buzunare, pentru a avea toate lucrurile organizate

Cod Culoare

SL098626 ■ negru

Geantă securizată pentru laptop 15”
Kensington SecureTrek™

• buzunarele poziționate inteligent ajută la distribuirea 
egală a greutății.
• compartimentul ce oferă securitate laptopului tău este 
rezistent la puncție, securizând laptopul sau tableta ta.
• buzunar ce oprește radiofrecvența, RFID, pentru a 
proteja bunurile de scanări nepermise.
• depozitează laptop-uri până la 15.6”sau alte dispozitive 
și tableta până la 9.7’’, plus alte documente.

GARANŢIE

10
GARANŢIE

10

GARANŢIE

10
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Suport ergonomic ErgoSoft Compact,

pentru încheieturi

Suport aprobat din punct de vedere ergonomic pentru a oferi confort și protecție 
printr-o aliniere adecvată, dimensiuni personalizate și design curbat unic.
• opțiunile de design profesional oferă o eleganță functională
• ușor de curățat
• proiectat pentru tastaturi cu o înălțime frontală mai mică de 10 mm

Suport pentru laptop SmartFit Easy Riser

• sistemul SmartFit permite ajustarea monitorului la înălțimea dorită prin înșurubare
• 3 setări de înălțime disponibile
• poziția standului aliniază monitorul cu ochii tăi și ajută la reducerea tensiunii gâtului
• platformă universală ce se potrivește oricărui tip de monitor de maxim 21 kg
• accesoriile și notițele pot fi depozitate sub stand pentru a salva spațiul de pe birou
• potrivit laptopurilor de până la 17”

Suport ergonomic ajustabil Ergo WOW

Design-ul ergonomic promovează o postură sănătoasă și optimizează nivelul de 
confort pentru gâtul și umerii tăi prin ridicarea monitorului la unghiul optim pentru 
câmpul tău vizual. Ajută la reducerea presiunii a părții de jos a spatelui și elimină 
disconfortul atunci când stai pe scaun.
• suportul de monitor ajustează un nivel optim și potrivit pentru câmpul tău vizual
• design ce oferă stabilitate cu ajutorul părții late din partea inferioară, asigurând o 
potrivire sigură pentru monitoarele de până la 27”
• suportul pentru tastatură îți permite să ajustezi poziția și înălțimea în așa fel încât să 
lucrezi confortabil
• suportul pentru încheietură este confecționat dintr-un material ultra-moale la 
exterior de înaltă calitate, îar în interior o spumă premium pentru calitate și confort.

Suport ergonomic ErgoSoft, pentru încheieturi

• aprobat de ergonom pentru a oferi sănătate, confort și protecție optimă printr-o 
aliniere adecvată și un design curbat unic
• ideal pentru un mouse mai mare de 1 inch - Low Profile
• suport din cauciuc antiderapant pentru aderență optimă, indiferent dacă este folosit 
pentru lucru sau joacă
• oferă o eleganță funcțională și sofisticată

Cod 

SL280100

Cod 

SL027880

Cod Tip

SL040036 pentru monitor 

SL230036 pentru tastatură

Cod 

SL528020

accesorii PC

SL040036

SL230036
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Cod Culoare

SL067977 ■ negru

Stick USB Kensington VeriMark™

• cu autentificare pe bază de amprentă
• VeriMark™ oferă o bancă de parole complet securizate, care permite autentificarea 
amprentei digitale și completarea automată a numelor de utilizator și a parolelor 
pentru site-uri Web, logare și criptare / decriptare a fișierelor
• design compact ce se atașează ușor la un breloc pentru o portabilitate convenabilă
• certificare FIDO U2F pentru a asigura o interoperabilitate perfectă și pentru a întâlni 
factorii de securitate pentru furnizorii de servicii software, inclusiv Google, Dropbox, 
GitHub și Facebook

Kensington Pro Fit® Mouse Wireless

• ergonomic de mărime medie, designul este creat pentru a se potrivi formei mâinii 
pentru un confort maxim pentru perioade prelungite
• senzor optic high definition (1600 dpi) oferă control cursorului și urmărire precisă 
• rotiță cu funcție de scroll ideală pentru trecerea rapidă prin documente
• funcționare Plug & Play cu conexiune USB
• compatibil cu Windows 10, 8.1, 8, 7, și mac OS

Kensington Pro Fit low profile,
set mouse tastatură

• tastatură completă cu taste multimedia
• mouse ambidextru, rezoluție 1200 DPI
• 2.4 GHz USB și conexiune wireless până la 10 m 
• AES128 compatibil, conexiune wireless sigură
• compatibil cu Windows 10, 8.1, 8

Cod 

SL075230

Cod Culoare

SL072405 ■ negru

SL072423 ■ gri

Permite vizualizare fără obstacole, fiind o soluție excelentă pentru display-urile cu 
rame subțiri sau cele cu afișaje de la margine la margine.
Unghiul limitat de vizualizare restrânge câmpul vizual la +/- 30°, ajutând la păstrarea 
in singurata a informațiilor de pe ecranul dvs. și reducând 
șansele unei încălcări a datelor vizuale în birou sau în public.
Reduce lumina albastră filtrând razele nocive cu până la 22%, 
impedica oboseală ochilor și reduce șansele adormire.

Filtru de confidențialitate Kensington MagPro

Include o bandă magnetică subțire, care permite atașarea/îndepărtarea rapidă și ușoară a ecranului de confidențialitate. Opțiuni de vizualizare reversibile, o parte are un finisaj 
mat pentru a maximiza reducerea orbirii și reduce urmele de amprente; cealaltă parte este lucioasă și oferă o vedere mai clară a monitorului.

Cod Tip

SL008352 pentru laptop 14”

SL626469 pentru laptop 15.6”

SL626484 pentru laptop 22”

accesorii PC
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Mouse MX Anywhere 3

• performant și precis pe orice suprafaţă, chiar și pe sticlă
• conectare cu până la 3 dispozitive prin USB sau 

Bluetooth
• încărcare rapidă prin USB-C

Mouse MX Master 3S

• click-uri pe care le simţi, dar nu le auzi
• funcţionare pe orice suprafaţă, chiar și pe sticlă
• conectare prin Bluetooth, USB sau Logi Bolt Receiver

Tastatură MX Mechanical

• tastatură mecanică silenţioasă cu funcţie de iluminare
• taste cu profil redus pentru confort maxim
• arie de acoperire Wireless de 10 metri
• conectare cu până la 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth

Tastatură MX Keys

• suport, stabilitate și precizie
• personalizarea tastelor F-keys
• rază de acţiune Wireless de 10 metri
• reîncărcare prin USB-C
• conectare cu până la 3 dispozitive

Tastatură MX Keys Mini

• tastatură wireless minimalistă cu iluminare integrată
• taste inteligente – dictare, emoji-uri și multe altele
• conectare cu până la 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth
• reîncărcare prin USB-C
• conectare cu până la 3 dispozitive

KIT Silent MK295

• kit tastatură și mouse wireless
• peste 90% din sunetele deranjante eliminate cu ajutorul 

tehnologiei SilentTouch
• construcţie rezistentă la scurgeri de lichide (max. 60 ml)
• bateria tastaturii durează 36 de luni, iar cea a 

mouse-ului 18 luni

Cod Culoare

AXMOU92938 ■ grafit

AXMOU92945 ■ gri deschis

AXMOU05990 ■ roz

Cod Culoare

TAS920010498 ■ grafit

TAS920010499 ■ gri deschis

TAS920010500 ■ roz

Cod Culoare

TAS920010757 ■ grafit

Cod Culoare

TAS920009415 ■ grafit

Cod Culoare

AXMOU006559 ■ grafit

AXMOU006560 ■ gri deschis

Cod Culoare

AXTAS92433 ■ grafit

AXTAS92594 ■ gri deschis
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Mouse LIFT

• click-uri silenţioase, SmartWheel și 4 butoane 
personalizabile

• zonă de susţinere texturată, din cauciuc și zonă 
confortabilă pentru degetul mare

• conectare prin Bluetooth sau Logi Bolt Receiver

Căști Zone Vibe 100

• microfon cu functie avansata de anulare a zgomotului

• confort sporit datorita greutatii reduce

• rază de acţiune de 30 de metri și durată de viaţă a 
bateriei de 20 de ore de ascultare și 18 ore de vorbire

Cameră Web Brio 500

• cameră web Full HD de 4 megapixeli (câmp vizual: 90°)
• centrare automată pe vorbitor chiar și în timpul mișcării
• reglare automată a luminozităţii chiar și în condiţii 

dezavantajoase

Cameră Web Brio 4k

• cameră web 4K
• recunoaștere facială prin tehnologie cu infraroșu ce 

sporește securitatea folosind Windows Hello
• microfon dublu, zoom 5X și câmp vizual ajustabil

Cod Culoare

TAS920010977 ■ grafit

TAS920010945 ■ gri deschis

Cod Culoare

MOU910006253 ■ grafit

MOU910006255 ■ gri deschis

MOU910006254 ■ roz

Cod Culoare

ATCO001213 ■ grafit

ATCO001219 ■ gri deschis

ATCO001224 ■ roz

Cod Culoare

MOU910006473 ■ grafit

MOU910006475 ■ gri deschis

MOU910006478 ■ roz

Cod Culoare

ATCO01422 ■ grafit

ATCO01428 ■ gri deschis

ATCO01421 ■ roz

Cod Culoare

ATC08147 ■ grafit

Tastatură Signature K650

• tastatură wireless confortabilă ce conţine plastic reciclat
• suport moale integrat pentru sprijinirea palmei
• taste rapide pentru a economisi timp
• conectare prin Bluetooth sau Logi Bolt Receiver

Mouse Signature M650

• mouse wireless ce conţine plastic reciclat
• scroll SmartWheel pentru precizie și viteză
• conectare prin Bluetooth sau Logi Bolt Receiver
• durată de viaţă a bateriei de 24 de luni
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Set curățare PC

Set pentru curățare computer și echipamente de birou.
Conține: spray cu spumă pentru diverse suprafețe (150 ml), spray lichid pentru 
curățarea ecranelor (125 ml), 10 lavete absorbante, o lamelă pentru curățare tastatură.

Cod 

DB583400

produse curățare IT

Spray pentru curăţare ecran

Soluţia perfectă pentru a scăpa de cele mai dificile urme de murdărie, garantând 
corecta funcţionare a ecranului sau a lentilelor.

Set Screenclean pentru curăţare ecran monitor

Set pentru curăţat monitoare, filtre, suprafeţe din sticlă. Antistatic şi biodegradabil. 
Conţinut: 1 flacon fluid Screenclean 125 ml, 20 lavete speciale (fără scame).

Cod 

DB570700

Şerveţele pentru curăţare ecran

20 perechi şerveţele umede/uscate, ambalate individual. O modalitate practică pentru 
a păstra ecranul laptopului curat, chiar şi în timpul călătoriilor. De asemenea, se pot 
folosi pentru monitoare LCD, TV sau lentile camere foto.

Cod 

AL11325

Cod Cantitate

AL11324 250 ml

Şerveţele pentru curăţare generală

Dispenser cu 100 şerveţele umede pentru curăţat suprafeţe din plastic.
Conţine BACT-O-CLEAN®.

Cod 

DB5708021

BACT-O-CLEAN® este un aditiv antibacterian 
99.9% eficient împotriva microbilor şi virusurilor, 

inclusiv gripa comună, gripa aviară H5N1, E-coli, 
Salmonela, MRSA şi Listeria.
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Şerveţele pentru curăţare ecran

Şerveţele umede/uscate, ambalate individual, pentru curăţarea ecranelor şi a
lentilelor.

Spray pentru curăţare ecran

Spray anti-static pentru curăţare ecrane.

Cod Cantitate

AY160003 250 ml

Cod Unitate de vânzare

AY160004 20 perechi şerveţele umede / uscate

Cod Cantitate

DB573402 50 bucăţi / set

Şerveţele pentru curăţare generală

100 de şerveţele de curăţare. Cel mai rapid şi eficient produs pentru curăţarea 
perifericelor. Şerveţelele sunt ambalate într-un suport din plastic.

Cod 

AL11301

Şerveţele pentru curăţare generală 

Dispenser din plastic cu şerveţele pentru 
curăţare generală. 
Rezerve: 100 bucăți.

Lavete uscate

Şerveţele fără scame, foarte absorbante, pentru curăţat suprafeţe din plastic şi ecrane 
monitor. Ideale pentru utilizare împreună cu toate lichidele de curăţare Durable. 
Dimensiuni: 145 x 197 mm.

Cod 

AY160001
Cod 

AY160007

Spray pentru curăţare cu jet de aer 

Ideal pentru eliminarea murdăriei şi prafului din 
tastatură. Cantitate: 400 ml.
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Program de reducere 

a costurilor de printing

Toner 
Management 
Program

• Reducerea costului de deținere cu până la 35%

• Echipamente laser monocrom de ultimă generație

• Consumabile originale dedicate, de 4500 de pag, conform ISO / IEC 19752

• Garanție pe întreaga perioadă a contractului

• Trei variante flexibile ale programului
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Echipamente eligibile

Consumabilele pot fi achiziționate în decurs de 2 ani.

HL-L2312D

HL-L2352DW

HL-L2372DN

DCP-L2532DW

DCP-L2552DN

Toate specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi. 
Brother este marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. 

MFC-L2712DN

MFC-L2712DW

MFC-L2732DW

MFC-L2752DWDCP-L2512D

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
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Managed Print Services (MPS)

Serviciul MPS de la RTC

MPS 

Serviciu de imprimare

“la cheie”

Costuri 
reduse

Preț special
la hârtie

Servicii
de calitate

Timp
salvat
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LA RTC GĂSEȘTI O GAMĂ EXTINSĂ DE 

CARTUȘE ȘI TONERE
Acoperim în totalitate nevoile de print din compania ta oferindu-ți 

soluții complete de consumabile originale și compatibile.

COMANDĂ CONSUMABILELE PE RTC.RO!

Comandă online consumabilele necesare sau contactează 
consultantul de vânzări alocat.

cartușe și tonere
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Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

CE255X ■ negru 12.500 pag

CE285A ■ negru 1.600 pag

CE505A ■ negru 2.300 pag

CE505X ■ negru 6.500 pag

CF217A ■ negru 1.600 pag

CF226X ■ negru 9.000 pag

CF230A ■ negru 1.600 pag

CF230X ■ negru 3.500 pag

CF237A ■ negru 11.000 pag

CF244A ■ negru 1.000 pag

CF259A ■ negru 3.000 pag

CF259X ■ negru 10.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

C-EXV54BK ■ negru 15.500 pag

C-EXV54C ■ albastru 8.500 pag

C-EXV54M ■ magenta 8.500 pag

C-EXV54Y ■ galben 8.500 pag

C-EXV33 ■ negru 14.600 pag

CRG-057 ■ negru 3.100 pag

CRG-057H ■ negru 10.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

CLI-571XLBK ■ negru 895 poze

CLI-571XC ■ albastru 375 poze

CLI-571XLM ■ magenta 400 poze

CLI-571XLY ■ galben 336 poze

PG-40 ■ negru 329 pag

CL-41 ■ ■ ■ tri-color 312 pag

GI-490B ■ negru 6.000 pag

GI-490C ■ albastru 7.000 pag

GI-490M ■ magenta 7.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

GI-490Y ■ galben 7.000 pag

PG-512 ■ negru 401 pag

PG-510 ■ negru 220 pag

CL-513 ■ ■ ■ tri-color 349 pag

CL-511 ■ ■ ■ tri-color 244 pag

GI-41PGBK ■ negru 6.000 pag

GI-41C ■ albastru 7.700 pag

GI-41C ■ magenta 7.700 pag

GI-41C ■ galben 7.700 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

PG-540XL ■ negru 600 pag

PG-540 ■ negru 180 pag

CL-541XL ■ ■ ■ tri-color 400 pag

CL-541 ■ ■ ■ tri-color 180 pag

PG-545XL ■ negru 400 pag

PG-545 ■ negru 180 pag

CL-546XL ■ ■ ■ tri-color 300 pag

CL-546 ■ ■ ■ tri-color 180 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

CRGT08 ■ negru 11.000 pag

CRG-055Y ■ galben 2.100 pag

CRG-055M ■ magenta 2.100 pag

CRG-055C ■ albastru 2.100 pag

CRG-055BK ■ negru 2.300 pag

CRG-719 ■ negru 2.100 pag

C-EXV59 ■ negru 30.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

C-EXV60 ■ negru 10.000 pag

C-EXV49BK ■ negru 36.000 pag

C-EXV49C ■ albastru 19.000 pag

C-EXV49M ■ magenta 19.000 pag

C-EXV49Y ■ galben 19.000 pag

CRG-707BK ■ negru 2.500 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

1VV21AE ■ negru 6.000 pag

3YL77AE ■ albastru 315 pag

3YL78AE ■ magenta 315 pag

3YL79AE ■ galben 315 pag

3YL80AE ■ negru 300 pag

3YM60AE ■ ■ ■ tri-color 100 pag

3YM61AE ■ negru 120 pag

3YM74AE ■ ■ ■ tri-color 200 pag

3YM75AE ■ negru 360 pag

C2P10AE ■ negru 600 pag

C2P11AE ■ ■ ■ tri-color 300 pag

CC653AE ■ negru 200 pag

CC656AE ■ ■ ■ tri-color 360 pag

CH561EE ■ negru 170 pag

CH562EE ■ ■ ■ tri-color 150 pag

CZ101AE ■ negru 360 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

CZ102AE ■ ■ ■ tri-color 200 pag

CZ109AE ■ negru 550 pag

CZ110AE ■ albastru 600 pag

CZ111AE ■ magenta 600 pag

CZ112AE ■ galben 600 pag

CZ694A ■ negru 775 ml

CZ695A ■ albastru 775 ml

CZ696A ■ magenta 775 ml

CZ697A ■ galben 775 ml

CZ698A ■ albastru 775 ml

CZ699A ■ magenta 775 ml

F6U16AE ■ albastru 1.450 pag

F6U17AE ■ magenta 1.450 pag

F6U18AE ■ galben 1.450 pag

F6U65AE ■ ■ ■ tri-color 150 pag

F6U66AE ■ negru 170 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

F6V25AE ■ negru 360 pag

F6V24AE ■ ■ ■ tri-color 200 pag

J3M68A ■ albastru 6.000 pag

J3M69A ■ magenta 6.000 pag

J3M70A ■ galben 6.000 pag

L0R12A ■ negru 11.000 pag

L0S70AE ■ negru 2.000 pag

M0H54AE ■ albastru 8.000 pag

M0H55AE ■ magenta 8.000 pag

M0H56AE ■ galben 8.000 pag

N9K05AE ■ ■ ■ tri-color 100 pag

N9K06AE ■ negru 120 pag

T6L87AE ■ albastru 315 pag

T6L91AE ■ magenta 315 pag

T6L95AE ■ galben 315 pag

T6L99AE ■ negru 300 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

CF281X ■ negru 25.000 pag

CF283A ■ negru 1.500 pag

CF287X ■ negru 18.000 pag

CF289A ■ negru 5.000 pag

CF360X ■ negru 12.500 pag

CF410A ■ negru 2.300 pag

CF411A ■ negru 2.300 pag

CF412A ■ galben 2.300 pag

CF413A ■ magenta 2.300 pg

W1106A ■ negru 1.000 pag

W1420A ■ negru 950 pag

W2030A ■ negru 2.400 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

W2030X ■ negru 7.500 pag

W2031A ■ albastru 2.100 pag

W2031X ■ albastru 6.000 pag

W2032A ■ galben 2.100 pag

W2032X ■ galben 6.000 pag

W2033A ■ magenta 2.100 pag

W2033X ■ magenta 6.000 pag

W2070A ■ negru 1.000 pag

W2071A ■ albastru 7000 pag

W2072A ■ galben 7000 pag

W2073A ■ magenta 7000 pag

HP Laser

CANON Laser

CANON Cerneală

HP Cerneală
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Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

006R01573 ■ negru 9.000 pag

006R01731 ■ negru 13.700 pag

006R04360 ■ negru 3.000 pag

006R04361 ■ albastru 2.000 pag

006R04362 ■ magenta 2.000 pag

006R04363 ■ galben 2.000 pag

006R04387 ■ negru 1.500 pag

006R04388 ■ albastru 1.500 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

TN1030 ■ negru 1.000 pag

TN1090 ■ negru 1.500 pag

TN2220 ■ negru 2.600 pag

TN2320 ■ negru 2.600 pag

TN2411 ■ negru 1.200 pag

TN2421 ■ negru 3.000 pag

TN2426 ■ negru 2.500 pag

TN243BK ■ negru 1.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

BT5000C ■ albastru 5.000 pag

BT5000M ■ magenta 5.000 pag

BT5000Y ■ galben 5.000 pag

BT6000BK ■ negru 6.000 pag

BTD60BK ■ negru 6.500 pag

LC227XLBK ■ negru 1.200 pag

LC3239XLBK ■ negru 6.000 pag

LC3239XLC ■ albastru 5.000 pag

LC3239XLM ■ magenta 5.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

LC3239XLY ■ galben 5.000 pag

LC3617BK ■ negru 550 pag

LC3617C ■ albastru 550 pag

LC3617M ■ magenta 550 pag

LC3617Y ■ galben 550 pag

LC3619XLBK ■ negru 3.000 pag

LC3619XLC ■ albastru 1.500 pag

LC3619XLM ■ magenta 1.500 pag

LC3619XLY ■ galben 1.500 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

LC462XLBK ■ negru 3.000 pag

LC462XLC ■ albastru 1.500 pag

LC462XLM ■ magenta 1.500 pag

LC462XLY ■ galben 1.500 pag

LC525XLC ■ albastru 1.300 pag

LC525XLM ■ magenta 1.300 pag

LC525XLY ■ galben 1.300 pag

LC529XLBK ■ negru 2.400 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

TN243C ■ albastru 1.000 pag

TN243M ■ magenta 1.000 pag

TN243Y ■ galben 1.000 pag

TN247BK ■ negru 3.000 pag

TN247C ■ albastru 2.300 pag

TN247M ■ magenta 2.300 pag

TN247Y ■ galben 2.300 pag

TN3430 ■ negru 3.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

TN3480 ■ negru 8.000 pag

TN3512 ■ negru 12.000 pag

TN3520 ■ negru 20.000 pag

TN3520 ■ negru 20.000 pag

TN423BK ■ negru 6.500 pag

TN423C ■ albastru 4.000 pag

TN423M ■ magenta 4.000 pag

TN423Y ■ galben 4.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

006R04389 ■ magenta 1.500 pag

006R04390 ■ galben 1.500 pag

006R04402 ■ negru 1.200 pag

006R04403 ■ negru 3.000 pag

006R04404 ■ negru 6.000 pag

106R02773 ■ negru 1.500 pag

106R02778 ■ negru 3.000 pag

106R02782 ■ negru 12.000 pag

Cod HP Culoare Capacitate 
de printare

106R03484 ■ negru 2.400 pag

106R03488 ■ negru 5.500 pag

106R03621 ■ negru 8.500 pag

106R03693 ■ albastru 4.300 pag

106R03694 ■ magenta 4.300 pag

106R03695 ■ galben 4.300 pag

106R03943 ■ negru 25.900 pag

106R04348 ■ negru 3.000 pag

XEROX Laser

BROTHER Laser

BROTHER Cerneală

Cod 
Lexmark

Culoare Capacitate 
de printare

24B6890 ■ negru 21.000 pag

25B3079 ■ negru 45.000 pag

50F0Z00 ■ negru 60.000 pag

50F2U0E ■ negru 20.000 pag

50F2X0E ■ negru 10. 000 pag

51B2000 ■ negru 2.500 pag

51B2H00 ■ negru 8.500 pag

52D0Z00 ■ negru 100.000 pag

52D2X0E ■ negru 45.000 pag

55B2X0E ■ negru 20.000 pag

56F0Z00 ■ negru 60.000 pag

56F0Z0E ■ negru 60.000 pag

Cod 
Lexmark

Culoare Capacitate 
de printare

56F2000 ■ negru 6.000 pag

56F2U0E ■ negru 25.000 pag

56F2X0E ■ negru 2.000 pag

58D2H0E ■ negru 15.000 pag

58D2U0E ■ negru 55.000 pag

60F2H00 ■ negru 10.000 pag

60F2H0E ■ negru 10.000 pag

64080HW ■ negru 21.000 pag

74C2SCE ■ albastru 7.000 pag

74C2SKE ■ negru 7.000 pag

74C2SME ■ magenta 7.000 pag

74C2SYE ■ galben 7.000 pag

Cod 
Lexmark

Culoare Capacitate 
de printare

B220Z00 ■ negru 12.000 pag

B222000 ■ negru 1.200 pag

B222H00 ■ negru 3.000 pag

B222X00 ■ negru 6.000 pag

B232000 ■ negru 3.000 pag

B242H00 ■ negru 6.000 pag

B282000 ■ negru 7.500 pag

B282H00 ■ negru 15.000 pag

C3220K0 ■ negru 1.500 pag

C736H1KG ■ negru 12.000 pag

W850H21G ■ negru 35.000 pag

X860H21G ■ negru 35.000 pag

LEXMARK Laser

CYAN MAGENTA BLACKYELLOW■ ■ ■■ ■ ■ ■ TRICOLOR
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Cod 

FWS0005

Cod 

FW002006

Cod 

FW002004

Suport pentru spate din plasă Office SuitesTM

• suport din plasă care se mulează pe corp pentru a asigura un suport maxim și 
uniform
• funcția Tri-tensioning elimină necesitatea acțiunii de reglare a suportului
• se atașează cu ușurință oricărui scaun
• dimensiuni produs (H x L x l): 22 x 46 x 53.5 cm

Suport pentru spate Professional Series

Suport plasă cu bule încorporate pentru extra suport, se modelează delicat după 
forma corpului. Include suport lombar vertical reglabil realizat din spumă cu 
memorie. Funcția Tri-tensioning elimină necesitatea acțiunii de reglare a suportului. 
Se atașează cu ușurința oricărui scaun.
• dimensiuni produs (H x L x l): 22 x 46 x 53.6  cm

Suport ergonomic pentru spate Plush Touch

Tehnologia FoamFusion pentru un confort maxim și stabilitate sporită, oferă suport 
pentru perioade îndelungate de timp - centuri ajustabile cu catarame ce se potrivesc 
cu majoritatea scaunelor de birou - design cu detalii moderne pentru orice birou în 
gama cu suportul de încheieturi PlushTouch.
• dimensiuni produs (H x L x l): 35.5 x 9 x 19.5 cm

accesorii ergonomice

SUPORTUL SPATELUI

PREVINE TENSIUNILE SPATELUI

Verifică postura corporală

Un suport pentru picioare și spate vă ajută la asigurarea 

unei poziţii de lucru cât mai confortabile

Abordarea Fellowes®
a celor 4 zone
ergonomice
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Suport pentru picioare Fellowes Refresh™

• suport pentru picioare ventilat ce permite aerului să circule în jurul picioarelor
• înălțime reglabilă pe două nivele
• două secțiuni cu suprafața pentru masaj facilitează poziționarea corectă a picioarelor
• reglare înălțime: 9.5 / 13.5 cm
• dimensiuni: 9.53 x 45.24 x 33.02 cm

Suport pentru picioare Professional 
Series™ Ultimate

• sistemul de forfecare pentru reglarea înălțimii asigură 3 niveluri ale platformei, de la 
100 mm, 135 mm și 165 mm, până la o înclinație de 30°
• bilele pentru masaj de pe suprafața platformei contribuie la eliberarea stresului și la 
revigorarea picioarelor obosite
• fără unghi fix, permite balansarea pentru îmbunătățirea circulației
• dimensiuni: 10 x 38.8 x 33.8 cm

Cod 

FW066001

Cod 

FW002001

accesorii ergonomice

Suport pentru relaxarea picioarelor

• două niveluri de reglare: 85 mm și 105 mm
• textura suprafeței platformei masează tălpile pentru detensionare
• permite numeroase înclinații
• dimensiuni: 7.4 x 44.8 x 3.3 cm

Suport pentru picioare reglabil
Office Suites™ Microban

Funcția integrată Microban oprește formarea bacteriilor dăunătoare pe parcursul 
utilizării produsului.
• poziția poate fi reglată doar apăsând pe platformă; aceasta rămâne în poziția 
preferată până la o nouă reglare la poziția inițială de 30°
• balansare liberă în față și în spate pentru a stimula circulația
• 3 niveluri de înălțime: 108 mm, 127 mm și 146 mm
• dimensiuni: 10.8 x 44.4 x 33.6 cm

Cod 

FWS0002

Cod 

FW002002

Suport ergonomic SoleSaver, pentru picioare

• trei înclinări diferite pentru un confort personalizat 10, 15 sau 20 de grade
• suprafața texturată a panoului previne alunecarea
• picioarele ridicate îmbunătățesc postura și circulația și reduce tensiunea din partea 
de jos a spatelui
• ajută la reducerea presiunii a părții de jos a spatelui și elimină disconfortul
• dimensiuni: 45 x 35 cm

Cod 

SL152000
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Mousepad și suport Crystal Blue

• suport confortabil pentru a atenua punctele de presiune
• fabricate din gel non-toxic, uşor de curăţat cu o lavetă umedă
• bază anti-alunecare adaptabilă oricărui tip de suprafaţă 
• dimensiuni mouse pad (H x L x l): 32 x 202 x 230 mm
• dimensiuni suport articulaţie (H x L x l): 18 x 122 x 88 mm

Mousepad și suport Memory Foam

Pernuța din spumă se mulează pe încheietură, asigurând confort sporit, păstrându-și 
forma. Redistribuie punctele de presiune și asigură poziția corectă a mâinii în timpul 
utilizării mouse-ului.
• dimensiuni suport articulaţie (H x L x l): 23.8 x 490 x 58.7 mm
• dimensiuni mouse pad (H x L x l): 25.4 x 201.6 x 235 mm

Suport ergonomic Plush Touch

Suportul Plush Touch cu tehnologia inovatoare FoamFusion asigură un confort maxim 
și un suport moale pentru a preveni presiunea asupra încheieturilor.
Protecția încorporată Microban previne dezvoltarea bacteriilor dăunătoare pe parcursul 
duratei de utilizare. Datorită materialului moale și pufos, produsul poate fi utilizat 
zilnic. Suport confortabil anti-alunecare pentru odihnă încheieturilor.

Cod Culoare Produs

FWS0021 ■ negru mouse pad

FW002008 ■ albastru mouse pad

FWS0022 ■ negru suport ergonomic

FWS0014 ■ albastru suport ergonomic

Cod Culoare Produs

FW178201 ■ negru suport ergonomic

FW178401 ■ albastru suport ergonomic

FW175801 ■ negru mouse pad

FW172801 ■ albastru mouse pad

Cod Culoare

FW002023 ■ negru

accesorii ergonomice

SUPORTUL ÎNCHEIETURILOR

EVITĂ PRESIUNEA ASUPRA
ÎNCH IETURILOR

Suportă înch ieturile tale.

Menţine antebraţele paralele cu suprafaţa biroului 

și înch ieturile mâinilor într-o poziţie relaxantă.
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Suport HYLYFT pentru laptop

Se pliază complet și vine cu un suport de depozitare care poate fi utilizat ca un 
mousepad, produs perfect pentru personele dinamice. Reglabil fără efort în 6 poziții 
de înălțime. Secțiune decupată pentru a permite fluxul de aer al laptopului lăsând în 
același timp toate porturile și unitățile accesibile. Susține până la 4 kg.

Suport Office Suites pentru laptop

Ridică ecranul laptopului la un unghi optim de vizionare. Ajustabil în 5 poziții, între 
11-16.5 cm. Unghi de ajustare: 14-27.5 grade. Dispozitivul de blocare menține laptopul 
în poziția dorită, se poate utiliza pentru laptopuri de până la 15.6 inch și greutate 
maximă de 5 kg.
• dimensiuni produs (H x L x l): 104 x 386 x 360 mm.

Suport Office Suites pentru monitor

Reglează monitorul la o înălțime adecvată, prevenind încordarea gâtului. Potrivit 
pentru monitoare mari, poate susține până la 36 de kg. Reglabil pe înălțime pe două 
trepte: 10 și 15 cm. Bază prevăzută cu spațiu pentru depozitarea laptopului.
• dimensiuni produs (H x L x l): 100 x 500 x 364 mm.

Suport Premium pentru monitor

Suportă până la 36 kg sau monitor de 21 inch de tip LCD/TFT. Are 3 poziții de reglare a 
înălțimii, între 75-110 mm. Dotat cu raft inferior pentru depozitarea documentelor și 
altor accesorii. Organizare eficientă a monitorului și a cablurilor aferente.
• dimensiuni produs (H x L x l):  74 x 376 x 404 mm.

Suport Designer Suites pentru laptop

Prevăzut cu 4 reglaje ale înălțimii unghiului pentru a ridica ecranul laptopului la un 
nivel optim de vizualizare. Suportă laptopuri de până la 17 ”sau cu o greutate maximă 
de 11,3 kg. Oferă spațiu pentru USB și gestionare ușoară a cablurilor.
• reglaje înălțime: 8.8 -18.4 cm
• unghi de înclinare: până la 30°

Suport pliabil I-Spire Series pentru laptop

Reglare ușoară pe 7 nivele de înclinație maximă de 110°. Inclusiv pentru laptopuri cu 
unghi de deschidere limitat. Margine frontală moale pentru a menține laptopul în 
poziție. Ușor de transportat, se pliază și devine plat.
• dimensiuni: max. laptop: 17” / 43.18 cm
• greutate max. laptop: 4 kg
• reglare înălțime: 3 - 20.5 cm

Cod 

FW010501

Cod 

FWS0006

Cod 

FWS0007
Cod 

FW002022

Cod 

FW038401

Cod 

FW212001

accesorii ergonomice

SUPORTUL LAPTOPURILOR

ELIMINĂ TENSIUNEA LA
NIVELUL GÂTULUI

Asigură o postură co fortabilă.

Poziţia aplecat în faţă și mișcarea de ridicare și coborâre a 

capului pentru a urmări ecranul calculatorului pot determina 

apariţia tensiunilor în zona gâtului și a spatelui.
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Cod Tip Mecanism VESA Greutate

suportată

Dimensiuni

monitor

Dimensiuni 

H x L

FW002102 simplu (negru) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW056201 simplu (alb) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW056401 simplu (argintiu) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW042501 dublu (negru) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW056301 dublu (alb) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW056501 dublu (argintiu) Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg 32” 415 x 505 mm

FW002101 triplu (negru) Cilindru cu presiune 75 / 100 7 kg 27” 435 x 705 mm

FW043401 dublu vertical 

(negru)
Cilindru cu presiune 75 / 100 8 kg

32” alăturat

27” suprapus
717 x 565 mm
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Cod Tip Mecanism VESA Greutate Dimensiuni

monitor

Dimensiuni L

FW049601 simplu static 75 / 100 8 kg 32” 445 mm

FW043601 dublu orizontal static 75 / 100 8 kg 27” 435 mm

FW044001 dublu vertical static 75 / 100 8 kg 32” 885 mm

Stand mobil

Cod Tip Mecanism VESA Greutate Dimensiuni

monitor

Dimensiuni 

H x L

FW512501 simplu static 75 / 100 8 kg 32” 416 x 422 mm

FW522601 dublu static 75 / 100 8 kg 27” 416 x 387 mm
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INTELIGENT

Levado dispune de o paletă 

de control Feather-Lift™ 

sofisticată cu setări de memorie 

programabile și afișaj LED, 

permițând utilizatorilor să-și 

realizeze ajustarea perfectă de 

fiecare dată.

SOFISTICAT

Caracteristica de siguranță 

încorporată de detectare a 

coliziunilor asigură că Levado 

este un birou cu adevărat 

inteligent, iar cablurile sunt ușor 

de gestionat cu găuri pentru 

manșe și suport pentru cabluri 

încorporate, pentru un efect 

minimalist.

RAPID

Economisiți timp și bani cu 

picioarele pliabile care se 

blochează în poziție, fără unelte 

necesare. Este rapid și sigur 

pentru o instalare rentabilă.

FLEXIBIL

Desktopurile din surse 

sustenabile sunt disponibile într-o 

gamă de culori și dimensiuni, 

iar clemele VersaTop™ pot fixa 

o suprafață de lucru existentă 

pe cadru pentru o soluție cu 

adevărat personalizată.

REGLABIL

Picioarele premium în trei trepte 

se ajustează pentru a oferi opțiuni 

generoase de înălțime și lățime 

pentru o flexibilitate pură

H - 640 mm - 1257 mm

1187 mm - 1816 mm

BIROURI REGLABILE

REDUCEREA INACTIVIT ŢII

Asigură mișcarea

Schimbările regulate ale poziţiei de lucru la birou ajută la 

mobilitatea corpului și induce o stare de bine

video

Fellowes® Levado™ 

Height Adjustable 

Desk link
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Dimensiuni disponibile

120 x 80 x 3 cm

140 x 80 x 3 cm

160 x 80 x 3 cm

180 x 80 x 3 cm

Cod Caracteristici

FW708601
Culoare structură argintiu mat - Pantone 10102C

Material blat de lucru plăci aglomerate melaminate (MFC)

Material bază Levado oțel vopsit cu pulbere

Caracteristici memorie 4 setări programabile

Interval reglare înălțime 640 - 1257 mm

Interval lățime birou 1220 - 1620 mm

Viteză reglare înălțime 36 mm pe secundă

Greutate maximă 100 kg

Garanție structură - 15 ani

mecanică - 7 ani

blat - 10 ani

Birou reglabil pe înălțime Levado™

GARANŢIE

15

4 setări programabile

montaj în 90 secunde

• reglare intuitivă cu ajutorul panoului de control Feather-Lift ™
• prevăzut cu patru setări programabile
• economisiți timp și bani cu sistemul SwiftLok ™ - pur și simplu pliați 
picioarele și blocați-le
• funcție de siguranță pentru evitarea accidentărilor
• ajustare la înălțime maximă a picioarelor în 3 etape
• cadrul se potrivește cu gama de blaturi Levado

Cadru pentru birou reglabil
pe înălțime Levado™ și Cambio™

• trecere rapidă din poziția șezut pe scaun la poziția de lucru în picioare
• sistem de ajustare cu 3 funcții programabile și temporizator
• funcție de siguranță pentru evitarea accidentărilor
• ajustare cu 38 mm pe secundă, capacitate de ridicare de 100 kg
• suport pentru cabluri inclus
• cadrul se potrivește cu gama de blaturi Levado

Blaturi pentru birouri reglabile*

Alb Gri Arțar Stejar Nuc

Culori disponibile**

*blaturile se potrivesc la birourile Levado, Cambio și Cambio Bench
**alte culori disponibile la cerere

Cod Model Culoare

FW694001 Cambio ■ gri

FW696001 Cambio Bench ■ gri

FW708601 Levado ■ gri
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Cod 

DN408101

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afisaj, 8 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Funcție radăcină pătrată și calcul procentual. 
Oprire automată. Garanție: 5 ani.
Culoare: negru.
Dimensiuni: 130 x 104 x 19 mm.

Cod 

CN312302

Calculator de birou LS123KBL

Calculator de birou Canon LS123KBL albastru,
12 digiți, ribbon, display LCD, funcție business, 
tax și conversie monedă.

Cod 

DN412801

Cod 

DN412938

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afisaj, 12 cifre și
funcționare cu baterie și încărcare solară. 
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, 
calcul marjă MU, calcul taxei TAX = + TAX-, 
verificare și corectare, zero dublu, memorie, 
sumă totală GT. Oprire automată.
Garantie: 5 ani. Culoare: negru.
Dimensiuni: 140 x 122 x 30 mm.

Calculator de birou Donau Tech

Calculator de birou cu afișaj, 12 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară. 
Funcție radacină pătrată și calcul procentual, 
calcul marjă MU, dublu zero, memorie, setare 
zecimală, rotunjire rezultat, ștergere ultimul 
articol, sumă totală GT, carcasă metalică. 
Garanție: 5 ani. Culoare: negru.
Dimensiuni: 210 x 154 x 37 mm.

Calculator AS-120

Cifre: 12, sursă alimentare baterie+solar, taste 
plastic, ecran înclinat.
Dimensiuni: 145 x 100 x 33.5 mm.
Greutate: 108 g.

Cod 

CN000100
Cod 

CN3120010T

Cod 

CN851302

Calculator WS-1210T

Cifre: 12, sursă alimentare baterie+solar, taste 
plastic, ecran înclinat. Facilități: calcul taxe.
Dimensiuni: 198 x 150 x 38 mm.
Greutate: 238 g.

Calculator de birou LS-102TC

Calculator mic de birou cu 10 cifre ecran, 
prevăzut cu funcție Auto-power Off.
Dimensiuni: 147 x 106 x 22 mm.
Greutate: 113 g.

Cod 

CN3160000T

Calculator WST-1610T

Cifre: 16, sursă alimentare baterie+solar, taste 
plastic, ecran înclinat. Greutate: 238 g.
Dimensiuni: 198 x 150 x 38 mm.
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Cod 

DN410138
Cod 

DN410201

Cod 

DN412101
Cod 

DN412201

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 10 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară. Funcție 
radăcină pătrată și calcul procentual, calculul 
marjei MU, TAX = + TAX- calculul taxei, 
verificare și corectare, zero dublu, ștergere 
ultima poziție, memorie. Oprire automată.
Garanție: 5 ani. Culoare: argintiu.
Dimensiuni: 136 x 134 x 28 mm. 

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 10 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Ștergere ultimul element și calculare 
procentuală. Oprire automată. Garanție: 5 ani.
Culoare: negru. Dimensiuni: 122 x 100 x 32 mm.

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 14 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară. Funcție 
rădăcină pătrată și calcul procentual, calcul 
marjă MU, calcul taxă TAX = + TAX-, verificare și 
corectare, zero dublu, memorie calcule.
Oprire automată. Garanție: 5 ani.
Culoare: negru. Dimensiuni: 136 x 134 x 28 mm. 

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 14 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară. 
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, 
calculul marjei MU, calculul taxei TAX = + TAX-, 
verificare și corectare, zero dublu, memorie 
calcule. Oprire automată. Garanție: 5 ani. 
Culoare: negru. Dimensiuni: 136 x 134 x 28 mm. 

Cod 

DN412401

Cod 

DN412509
Cod 

DN412701

Cod 

DN412301

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 12 cifre și
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Funcție de ștergere ultimul articol și calcul 
procentual. Oprire automată. Garanție: 5 ani.
Culoare: negru. Dimensiuni: 122 x 100 x 32 mm.

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 12 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, 
calcul marjă dublu zero MU, ștergerea ultimului 
insert, memorie, setare zecimală, rotunjire 
rezultat. Oprire automată. Garanție: 5 ani. 
Culoare: alb. Dimensiuni: 155 x 152 x 28 mm.

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 12 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, 
calcul marja MU, zero dublu, ștergere ultima 
poziție, memorie, setare zecimală, rotunjire 
rezultat. Oprire automată. Garanție: 5 ani.
Culoare: negru. Dimensiuni: 203 x 158 x 31 mm.

Calculator de birou Tech

Calculator de birou cu afișaj, 12 cifre și 
funcționare cu baterie, încărcare solară.
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, 
calcul marjă MU TAX = + TAX-, verificați și 
corectați, zero dublu, zero triplu, memorie, 
sumă totală GT, setare zecimală, rotunjire 
rezultat. Oprire automată. Garanție: 5 ani. 
Culoare: negru. Dimensiuni: 186 x 142 x 39 mm. 

Cod Nr. cifre

DN414101 14

DN416101 16

Calculator de birou Donau Tech

Calculator de birou cu afișaj, funcționare cu baterie și încărcare solară. 
Funcție rădăcină pătrată și calcul procentual, calcul marjă MU, dublu zero, ștergere 
ultimul articol, memorie, setare zecimală, rotunjire a rezultatului final.
Oprire automată. Garanție: 5 ani. Culoare: negru. Dimensiuni: 190 x 143 x 40 mm.
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Productivitate incomparabilă
De neegalat 

în prevenirea blocajelor

Următoarea generație de distrugătoare de documente

Seria revoluționară LX de la Fellowes oferă performanță și securitate maximă. 

Nivel de securitate P5 Micro cut - distruge cu ușurință o coală A4 în 2000 de particule. 

Intellibar Technology ™ - tehnologie unică cu 5 caracteristici care vă oferă siguranță și 

productivitate.

LX201
12 coli | Micro-Cut

LX211
15 coli | Micro-Cut

LX221
20 coli | Micro-Cut



Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

TE
HN

IC
Ă 

DE
 B

IR
OU

10100% Jam Proof LX

Următoarea generație de  

distrugătoare de documente

  
Securitate maximă.

Powershred® LX201, LX211, LX221 Shredders
Securitate maximă, micro tăiere a unei coli A4 în peste 2000 de particule (2 x 12 mm P-5)
Fiecare model include functii inovatoare ce oferă eficiență în condiții de siguranță, precum și funcționare 
silențioasă fără a perturba activitatea din birou.

Cod: FW122201

Cod: FW222212 Cod: FW222222

Cod: FW122221Cod: FW122211

Cod: FW222202

distruge 15 coli (P5 Micro cut)

Distrugător de documente

Powershred® LX211

BIROURI INDIVIDUALE -  1-3 UTILIZATORI
distruge 15 coli (P5 Micro cut)

Distrugător de documente

Powershred® LX221

BIROURI MICI / MEDII - 3-5 UTILIZATORI
distruge 12 coli (P5 Micro cut)

Distrugător de documente

Powershred® LX201 

BIROU MIC / UZ PERSONAL - 1 UTILIZATOR

Funcție de neegalat ce previne 

blocajele de hârtie

100% Jam Proof – detectează și previne 
automat blocajele, nu necesită intervenție

Siguranță de neegalat

Distrugătorul se oprește 
automat dacă atingi fanta de 

introducere a hârtiei

Productivitate de neegalat 

Știi în orice moment dacă 
distrugătorul este folosit la 

capacitate maximă.

Confort de neegalat

Vă avertizează când coșul
este plin și poate fi golit.

Receptivitate de neegalat  

Avertizează utilizatorul atunci când   
sistemul de tăiere trebuie să se 

răcească.

52cm
53cm

59cm

Model Ciclu de 

funcționare

Tip tăiere Dimensiuni

particule

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea 

fantei de 

intrare

Poate 

distruge

Dimensiuni

H x L x A

Greutate Garanție

Cuțite / Aparat

LX201 10 on / 15 off micro-cut 2 x 12 mm p-5 22 l 230 mm 527 x 356 x 254 cm 9 kg 2 / 5 ani

LX211 10 on / 15 off micro-cut 2 x 12 mm p-5 23 l 230 mm 533 x 362 x 296 cm 12.7 kg 2 / 5 ani

LX221 10 on / 15 off micro-cut 2 x 12 mm p-5 30 l 230 mm 590 x 419 x 299 cm 16.3 kg 2 / 5 ani



®�

auto

MAXIM

STRIP-CUT

≤100 

P-1 P-2 P-3

≥300 

CROSS-CUT

P-3 P-4

≥1000 

MINI-CUT

P-4

≥2000 

MICRO-CUT

P-4 P-5

100%   100%  
Alimentare 
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Distrugător AutoMax™ 200C alimentare automată

DESKSIDE. 3-5 UTILIZATORI
• Distruge 200 coli în modul  automat și 10 coli în modul manual
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă de inactivitate
• AutoMax™ 200M oferă micro-tăiere, mărunțind fiecare coala A4 în peste 2000 de 

fragmente
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 32 l

Distrugător AutoMax™ 550C alimentare automată

UZ PROFESIONAL. 10+ UTILIZATORI
• Capacitate de tăiere 550 coli în modul automat și  14 coli în modul manual
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă de inactivitate
• Sistemul SmartLock™ permite utilizatorului blocarea aparatului pentru a împiedica 

accesul la documente în timp ce sunt distruse 
• Ciclul continuu de lucru înseamnă că distrugătorul este mereu pregătit pentru 

utilizare
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 83 l

distrugătoare de documente

89cm

Cod 

FW000303

Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD cm
Greutate

kg
Garanție

Aparat/Lame

600M Continuu 600 Micro-cut 2 x 12 mm P-5 83 L 230 mm 890 x 441 x 578 38.2 2/7 ani

550C Continuu 550 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 83 L 230 mm 890 x 441 x 578 33.6 2/20 ani

200C 25 on / 25 off 200 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 32 L 230 mm 563 x 346 x 507 14.4 2/7 ani

distrugătoare de documente

89cm

Distrugător AutoMax™ 600M alimentare automată

UZ PROFESIONAL. 10+ UTILIZATORI 
• Capacitate de tăiere 600 coi în modul automat și 14 coli în modul manual
• Micro-fragmente de 2x12mm (DIN P-5) – taie fiecare coala A4 în peste 2000 de 

fragmente!
• Funcționarea silențioasă minimizează zgomotul în spațiile de lucru deschise
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă de inactivitate
• Sistemul SmartLock™ permite utilizatorului blocarea aparatului pentru a împiedica 

accesul la documente în timp ce sunt distruse
• Ciclul continuu de lucru înseamnă că distrugătorul este mereu pregătit în utilizare
• Dimensiuni particule: 2 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-5
• Capacitate coș: 83 l

Cod 

FW657401

56cm

Cod 

FW000301
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Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD cm
Greutate

kg
Garanție

Aparat/Lame

150C 12 on / 25 off 150 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 32 L 230 mm 542 x 346 x 507 14.4 2/5 ani

100M 15 on / 35 off 100 / 10 Mini-cut 4 x 10 mm P-4 23 L 220 mm 673 x 384 x 365 13.2 2/7 ani

80M 7 on / 40 off 80 / 8 Mini-cut 4 x 10 mm P-4 17 L 220 mm 515 x 340 x 245 8,9 2/3 ani

Distrugător AutoMax™ 100M hibrid

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Oferă o tăiere hibridă automată și manuală- 100 coli în modul auto și 10 coli în modul 

manual 
• Funcționare silențioasă
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă
• Taie fiecare coală A4 în peste 1000 de bucățele
• Dimensiuni particule: 4 x 10 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 23 l

Distrugător AutoMax™ 80M hibrid

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR
• Oferă o tăiere hibridă automată și manuală - 80 coli în modul auto și 8 coli în modul 

manual 
• Funcționare silențioasă
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă
• Taie fiecare coală A4 în peste 1000 de bucățele
• Dimensiuni particule: 4 x 10 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 17 l

67cm

51cm

Cod 

FW629201

Cod 

FW621601

54cm

Distrugător AutoMax™ 150C alimentare automată

DESKSIDE. 1-3 UTILIZATORI
• Distruge 150 coli în aproximativ 6 minute
• Funcționare silențioasă
• Funcția Sleep Mode oprește aparatul după o anumită perioadă de inactivitate
• Taie hârtia în fragmente de 4 x 38 mm prin tăiere transversală - aproximativ 400 

bucățele per coală A4
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 32 l

Cod 

FW680101

distrugătorul se oprește 
după două minute de 

inactivitate

aparatul se oprește 
automat atunci când 
zona fantei de acces 

este atinsă

performanțe 
ultra-silențioase pentru 

spațiile de lucru partajate

tăiere în 
microparticule,

coșul se golește mai rar

oprire automată și 
anulare a procesului 

atunci când intervine un 
blocaj al hârtiei

blochează distrugătorul 
pentru a preveni 

accidentele

împiedică distrugătorul 
să se blocheze și 

distruge cele mai dificile 
sarcini

distrugătoare de documentedistrugătoare de documente
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Cod 

FW000310

Cod 

FW000312

Cod 

FW612001

Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD cm
Greutate

kg
Garanție

Aparat/cutite

425Ci Continuu 30-32 Cross-cut 4 x 30 mm P-4 114 L 305 mm 955 x 558 x 508 67 2/20 ani

225Ci Continuu 22-24 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 60 L 240 mm 785 x 454 x 435 37.6 2/20 ani

125Ci Continuu 20 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 53 L 230 mm 735 x 283 x 530 27.4 2/20 ani

Distrugător Powershred® 225Ci

BIROURI. 5+ UTILIZATORI
• Distrugător cu ciclu continuu disponibil cu micro-tăiere, tăiere transversală și tăiere în 
fâșii
• Silentshred™ funcționare ultra silențioasă – perfectă pentru birouri cu mulți utilizatori
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 
intrare a hârtiei
• Coș extractibil pentru deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 60 l

Distrugător Powershred® 425Ci

BIROURI MARI. 10+ UTILIZATORI 
• Distrugătoare performante, ideale pentru birouri mari, cu mulți utilizatori și volum 

mare de hârtie
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• 425Ci include un sistem de auto-lubrifiere a lamelor care mărește performanțele 

distrugătorului
• Coș extractibil mare, pentru deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 114 l

Distrugător Powershred® 125Ci

BIROURI MICI. 3-5 UTILIZATORI. 
• Distrugătoare înguste cu perioade de funcționare extinse – perfecte pentru spații de 

lucru mici
• Silentshred™ - funcționarea ultra silențioasă reduce la minim disconfortul cauzat de 

zgomot
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• Coș extractibil de 53 litri pentru deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 53 l

96cm

74cm

79cm
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Distrugător Powershred® 79Ci

DESKSIDE. 1-3 UTILIZATORI 
• Sistemul 100% Jam Proof elimină blocajele hârtiei și face față unor sarcini dificile
• Silentshred™ - funcționarea ultra silențioasă reduce la minim disconfortul cauzat de 

zgomot
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• Până la 20 de minute de funcționare non-stop. Taie 100 de coli A4 în mai puțin de 

90 secunde
• Dimensiuni particule: 4 x 38 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 53 l

Distrugător Powershred® 485Ci

DESKSIDE. 1-3 UTILIZATORI 
• Distrugător potrivit pentru un număr mare de utilizatori
• Fanta generoasă, de 405 milimetri, pentru hârtie și ciclu de funcționare continuu
• Sistemul 100% Jam Proof elimină blocajele hârtiei și mărește puterea în cazul unor 
sarcini dificile
• Funcția economie de energie reduce consumul în timpul utilizării și oprește aparatul 
după o anumită perioadă de inactivitate
• Tehnologia SilentShred minimizează zgomotul, făcând aparatul ideal în spații de 
lucru comune
• Funcție de auto-ungere
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 142 l

Distrugător Powershred® LX200 Mini-Cut

DESKSIDE. 1-3 UTILIZATORI 
• Sistemul 100% Jam Proof elimină blocajele hârtiei și face față unor sarcini dificile
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• Are un ciclu de funcționare de 10 minute și un coș extractibil de 23 litri pentru 

deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 22 l

47cm

Cod 

FW679004

Cod 

FW699001

Cod 

FW502201

Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD
Greutate Garanție

Aparat/cutite

485Ci 20 on / 30 off 32 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 142 L 405 mm 472 x 382 x 264 cm 12.9 kg 2/5 ani

79Ci 20 on / 30 off 16 Cross-cut 4 x 38 mm P-4 23 L 230 mm 472 x 382 x 264 cm 12.9 kg 2/5 ani

LX200 10 on / 30 off 12 Micro-cut 4 x 12 mm P-4 22 L 240 mm 785 x 454 x 435 cm 37.7 kg 2/5 ani
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Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD cm
Greutate

kg
Garanție

Aparat/cutite

LX220 30 on / 30 Off 20 Mini-cut 4 x 12 mm P-4 30 L 224 mm 470 x 341 x 246 6.6 2/5 ani

LX210 20 on / 10 Off 16 Mini-cut 4 x 12 mm P-4 23 L 230 mm 514 x 381 x 286 4,8 2/5 ani

Distrugător Powershred® LX220 Mini-Cut

DESKSIDE. 3-5 UTILIZATORI 
• Sistemul 100% Jam Proof elimină blocajele hârtiei și face față unor sarcini dificile
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• Are un ciclu de funcționare de 10 minute și un coș extractibil de 23 litri pentru 

deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 30 l

Cod 

FW502601

Cod Cantitate

FW000407 335 ml

Cod Cantitate

DH20790 250 ml

Ulei pentru
distrugătoare

Acest produs ajută la îmbunătăţirea performanţelor 
distrugătorului tău, asigurând o mai bună funcţionare şi 
prelungind durata de viaţă.

Ulei pentru distrugătoare

Pentru distrugătoare cu tăiere transversală și micro-tăiere, 
lubrifiați în mod regulat distrugătorul pentru performanțe 
optime.

Distrugător Powershred® LX210 Mini-Cut

DESKSIDE. 3-5 UTILIZATORI 
• Sistemul 100% Jam Proof elimină blocajele hârtiei și face față unor sarcini dificile
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 

intrare a hârtiei
• Are un ciclu de funcționare de 20 minute și un coș extractibil de 23 litri pentru 

deșeuri
• Dimensiuni particule: 4 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 23 l

Cod 

FW502501

51cm
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Cod 

FW630601

Cod 

FW000403

Cod 

FW300701

Model
Ciclu de 

funcționare

Capacitate de 

tăiere  (70gsm)
Tip tăiere

Dimensiune 

resturi

Nivel 

securitate

Capacitate 

coș

Lățimea fantei 

de acces

Potrivit și 

pentru

Dimensiuni 

HxWxD cm
Greutate

kg
Garanție

Aparat/cutite

10M 10 on / 20 off 10 Micro-cut 2 x 12 mm P-5 19 L 220 mm 500 x 345 x 250 cm 8.3 kg 2/5 ani

60Cs 6 on / 30 Off 10 Cross-cut 4 x 40 mm P-4 22 L 230 mm 407 x 233 x 371 cm 5.8 kg 2/5 ani

LX85 2 on / 20 off 12 Cross-cut 4 x 40 mm P-4 19 L 230 mm 320 x 350 x 200 cm 2.99 kg 1/3 ani

LX41M 5 on / 30 off 8 Micro-cut 4 x 12 mm P-4 17 L 220 mm 384 x 305 x 200 cm 4.1 kg 2/3 ani

LX50 5 on / 30 off 9 Cross-cut 4 x 37 mm P-4 17 L 229 mm 378 x 310 x 244 cm 5.6 kg 2/3 ani

Distrugător Powershred® 60Cs

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Tehnologie Safesense® care oprește automat tăierea când atingeți cu mâna fanta de 
intrare a hârtiei
• Taie transversal fiecare coală A4 în aproximativ 400 de fragmente
• Ciclu de funcționare 6-minute
• Dimensiuni particule: 2 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 22 l

Distrugător Powershred® LX41M

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Distruge 8 coli odată în micro-particule taiate transversal
• Blocarea de siguranță dezactivează tocătorul pentru o protecție suplimentară
• Ciclu de funcționare continuu de până la 5 minute, urmat de o răcire de 30 de minute
• Dimensiuni particule: 4 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 17 l

Distrugător Microshred 10M

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Nivel maxim de securitate – taie fiecare coală A4 în peste 2000 de fragmente
• Sistemul brevetat Safety Lock dezactivează distrugătorul pentru a împiedica activarea
• Funcționare non-stop timp de 10 minute și un coș extractibil de 19 litri
• Dimensiuni particule: 2 x 12 mm
• Nivel de securitate: P-5
• Capacitate coș: 19 l

41cm

32 cm

38 cm

39 cm

50cm

m

Cod 

FW400801

Distrugător Powershred® LX85

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Mărunțește fiecare coală A4 în peste 300 de bucățele
• Tehnologia SafeSense - oprește automat distrugerea când mâinile intră în contact cu 
fanta de acces documente
• distruge capse, agrafe și cărți de credit
• Dimensiuni particule: 4 x 40 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 19 l

Cod 

FW406001

Distrugător Powershred® LX50

UZ PERSONAL. 1 UTILIZATOR 
• Blocarea de siguranță patentată dezactivează tocătorul pentru protecție suplimentară
• Funcționare continuă timp de până la 5 minute, urmat de o răcire de 30 de minute
• distruge capse, agrafe și cărți de credit
• Dimensiuni particule: 4 x 37 mm
• Nivel de securitate: P-4
• Capacitate coș: 17 l
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Distrugător manual Leitz IQ Protect

Distrugătorul Leitz IQ Protect, fiind extra silențios, asigură un mediu de lucru calm și 
nu deranjează în timp ce îndeplinești sarcinile zilnice. Coșul de tip sertar, permite un 
acces ușor pentru curățare, iar designul compact se portiveste perfect pentru biroul 
de acasă sau de la muncă. Displayul Touch este intuitv și ușor de folosit, iar nivelul de 
securitate P4 cross-cut, asigură protecție documentelor tale și îmbunătățește camera 
sau biroul prin designul elegant.
• tip tăiere: cross-cut
• capacitate coli manual: 6-10 coli

8

4

12 23
LITRI3

Distrugător manual Rexel Momentum x312 slim

Puterea de a distruge mai multe documente! Distrugătorul subțire Rexel Momentum 
X312-SL distruge până la 12 coli de hârtie o dată, timpul de funcționare continuu fiind 
de 6 minute. Este dotat cu tehnologia anti-jam (împotriva blocării hârtiei), pentru a 
garanta o distrugere neîntreruptă a documentelor. Designul subțire îl face ideal pentru 
utilizarea acasă. Silențios, dotat cu butoane touch intuitive pentru operări ușoare și un 
coș generos cu o capacitate de 23 l.
• tip tăiere: cross-cut
• capacitate coli manual: 12 coli

Cod SL104574
Model Momentum X312 Slim

Dimensiuni particule 5 x 42 mm

Nivel de securitate 3

Capacitate 12 coli manual

Distrugere CD / DVD nu

Ciclu de lucru 6 min

Garanție cuțite 2 ani

Capacitate coș 23 l

Cod SL900000 SL910000 SL920000
Model IQ Protect 6X IQ Protect 8X IQ Protect 10X

Dimensiuni particule 4 x 40 mm 4 x 40 mm 4 x 40 mm

Nivel de securitate 4 4 4

Capacitate 6 coli manual 8 coli manual 10 coli manual

Distrugere CD / DVD nu nu nu

Ciclu de lucru 10 min 10 min 10 min

Garanție 2 ani 2 ani 2 ani

Capacitate coș 10 l 14 l 18 l

GARANŢIE

2

GARANŢIE

2
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Distrugător automat Leitz IQ

Distrugător pentru documente complet automat de la Leitz, cu caracteristici unice de 
golire și curățare. Atât de inteligent, încât lucrează singur, doar introduci documentele 
pe care vrei să le distrugi (inclusiv capse și agrafe de hârtie). Securitate confidențială și 
performanțe excelente cu acest distrugător automat cu funcție anti-blocare, silențios și 
cu funcție de distrugere îndelungată.
Operatiuni simple folosind interfața Control Touch - simplu și intuitiv.
• tip tăiere: cross-cut
• capacitate coli manual: 8-10 coli

10

4

10

4

8 14
LITRI4

Distrugător automat Rexel Optimum

Distrugător automat cu tehnologie automată de tocare a hârtiilor, prevăzut cu funcţia 
SilentShred ce minimizează zgomotul produs. Distribuie uniform particulele tocate 
pentru a împiedica blocarea. Ideal pentru birourile mici sau pentru acasă.
Tip tăiere: cross-cut.
• funcţie de auto-reverse în cazul blocării
• funcţie sleep-mode după 2 minute de inactivitate

Distrugător automat Rexel Secure X8

Gama de distrugătoare manuale pentru documente Rexel Secure este ideală pentru 
distrugerea documentelor cu caracter personal, sau informații sensibile, în confortul 
casei tale. Distrugătorul manual Rexel Secure X8 distruge până la 8 coli A4 (80 gsm) 
dintr-o singură încărcare, prin slotul manual. Distrugător compact ideal pentru birou 
sau acasă datorită dimensiunii mici. 
• tip tăiere: cross-cut
• capacitate coli manual: 8 coli

Cod SL020045 SL020100
Model Automatic 45X Automatic 100X

Dimensiuni particule 4 x 28 mm 4 x 28 mm

Nivel de securitate 4 4

Capacitate 45 coli automat 100 coli automat

Distrugere CD / DVD nu nu

Ciclu de lucru 10 min 20 min

Garanție 2 ani 2 ani

Capacitate coș 20 l 34 l

Cod SL202013
Model Secure X8

Dimensiuni particule 4 x 40 mm

Nivel de securitate 4

Capacitate 8 coli manual

Distrugere CD / DVD nu

Ciclu de lucru 3 min

Garanție 2 ani

Capacitate coș 14 l

Cod SL011000 SL013000 SL015000
Model IQ Small Office IQ Office 150 IQ Office 300

Dimensiuni particule 4 x 28 mm 4 x 28 mm 4 x 28 mm

Nivel de securitate 4 4 4

Capacitate 100 coli automat 150 coli automat 300 coli automat

Distrugere CD / DVD nu nu nu

Ciclu de lucru 20 min 30 min 60 min

Garanție 2 ani 2 ani 2 ani

Capacitate coș 34 l 44 l 60 l

GARANŢIE

2

GARANŢIE

2

GARANŢIE

2
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Aparat de îndosariat Lyra

Aparat de îndosariat cu inele din plastic, perforare verticală manuală.
Sistem patentat de măsurare a inelelor de plastic și a documentelor.
• capsator EasyPress™
• ghid ajustabil pentru margine, aliniază colile cu precizie
• kit de bază inclus pentru 10 documente
• format: A4-A5

  |    |  

Inele din 
plastic

Sistem 
îndosariere

Manual / 
Electric

Capacitate perforare 
(80 gsm)

Capacitate 
îndosariere

Diametru 
max. inel

Ghid dimensiuni 
inel & document

Tavă depozitare Set de bază Garanție

Inele plastic Manual 20 coli 300 coli 38 mm Da 1 1000 capse 2 ani
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Ghilotină Fusion

Ghilotină manuală profesională prevăzută cu pat de tăiere din aluminiu, suport 
integrat anti-alunecare.
• apărătoare SafeCut™ pentru protecție - ghilotina poate fi utilizată numai în cazul în 
care apărătoarea este ridicată
• lamă din oţel inoxidabil - ideală pentru solicitări intense
• bază din metal pentru o durabilitate sporită

Cod FW000900 FW000901
Model Fusion A4 Fusion A3

Lungime maximă de tăiere 320 mm 455 mm

Capacitate de tăiere 10 coli 10 coli

Formate acceptate A6-A4 A6-A3

Dimensiuni 340 x 482 mm 418 x 588 mm

Cod DH00533
Model Dahle 533

Lungime maximă de tăiere 340 mm

Capacitate de tăiere 15 coli

Formate acceptate A6-A4

Dimensiuni 285 x 450 mm

COLI

10A4
COLI

10A3

ghilotine

FW000900 FW000901

Ghilotină Dahle 533

Ghilotină compactă, cu bază solidă din metal și suporți din cauciuc pentru a împiedica 
alunecarea. Scala gradată în milimetri și lamele rezistente din oțel Solingen asigură 
obținerea documentelor cu o imagine profesionistă. Produsul oferă utilizatorului atât 
siguranță, cât și o experiență de tăiere plăcută și ușoară.
• lungime maximă de tăiere: 340 mm
• formate acceptate: A6-A4
• greutate: 3.9 kg

Ghilotină 502

Dimensiunile reduse permit folosirea acestei ghilotine în orice birou. 
Este marcată în cm şi prezintă scală de măsură foto standard.
• lungime maximă de tăiere: 320 mm
• formate acceptate: A6 - A4
• operaţia de presare a hârtiei: manuală
• greutate: 1.2 kg

COLI

8A4
COLI

8

GARANŢIE

4

GARANŢIE

4

GARANŢIE

2

apărătoare transparentă pentru protecţie

COLI

15A4

Cod DH00502
Model Dahle 502

Lungime maximă de tăiere 340 mm

Capacitate de tăiere 8 coli

Formate acceptate A6-A4

Dimensiuni 175 x 420 mm
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COLI

10A4

Cod 

FW410001

Cod 

FW001000

trimmere

Trimmer Neutron A4

Ghilotină manuală profesională prevăzută cu pat de tăiere din aluminiu, suport 
integrat anti-alunecare. Pentru uz ocazional. Bandă de tăiere de înlocuibilă.
• apărătoare SafeCut™ pentru protecție - ghilotina poate fi utilizată numai în cazul în 
care apărătoarea este ridicată
• capacitate de tăiere simultană 10 coli (80 gr) 
• lamă din oţel inoxidabil - ideală pentru solicitări intense
• bază din metal pentru o durabilitate sporită 
• bază solidă din metal, cu suporți anti-alunecare
• lungime maximă de tăiere: 320 mm
• formate acceptate: A6-A4
• greutate: 3 kg
• dimensiuni L x l:  218 X 476 mm.

Trimmer Electron A4

Trimmer profesional, conferă siguranță maximă datorită cartușelor interschimbabile ce 
expun lama numai în timpul tăierii. Ghid transparent și reglabil ce asigură alinierea 
documentelor și tăiere precisă. Clemă pentru fixarea hârtiei în timpul tăierii.
Bază din metal cu ghid gradat, pentru o durabilitate sporită. Indicator cu led pentru 
evidențierea liniei de tăiere. Poate realiza 4 tipuri de tăiere: dreaptă, perforată, 
ondulată sau biguită.
• capacitate de tăiere simultană 10 coli (80 g)
• lungime maximă de tăiere: 380 mm
• formate acceptate: A6-A4
• dimensiuni L x l:  487 x 224 mm.

Trimmer 507/508

Trimmer pe suport metalic, riglă transparentă gradată pe ambele laturi în inch şi cm, 
dispozitiv de blocare automată a colilor pe linia de tăiere, cuţit încorporat în carcasă 
de plastic.

Cod DH00507 DH00508
Model 507 508

Lungime maximă de tăiere 320 mm 460 mm

Nr. coli 8 6

Greutate 1 kg 1.3 kg

Dimensiuni 440 x 211 mm 580 x 211 mm

Formate acceptate A6-A4 A6-A3

DH00508

DH00507

DH00507

COLI

8A4
COLI

6A3

GARANŢIE

2

DH00508
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Aparatele de tăiat permit utilizatorului să decupeze și să taie cantități mari de 

hârtie dintr-o singură acțiune. Sunt acționate printr-o singură mișcare lină care 

asigură o tăiere precisă și o finisare profesionistă. Economisesc timp și efort și 

sunt un instrument esențial atunci când lucrați cu cantități mari de hârtie, cărți, 

documente laminate. Sunt de asemenea ideale pentru fotografii digitale printate.

Ce tip de sistem de tăiere se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră?

Unde și cât de des va fi folosit trimmerul sau ghilotina?

Ideale pentru tăierea unor cantități mici de 
hârtie. Lama rotundă fixată într-o capsulă 
glisează de-a lungul unei bare metalice de 
ghidaj pentru a realiza o tăiere precisă. Utilizată 
îndeosebi de studiourile de fotografie, grafică și 
școli.

Ideale pentru tăierea unor cantități mari de 
hârtie. O soluție premium, creată pentru tăierea 
unui volum mare de hârtie. Mânerul ghilotinei 
este acționat printr-o singură mișcare pentru o 
tăiere precisă a hârtiei.

Funcții care vor spori productivitatea și creativitatea

Utilizare moderatăUtilizare redusă Utilizare frecventă

Care dintre următoarele funcții sunt necesare?
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Uneori, să fii bun înseamnă să arăți cât mai bine. De aceea, vă oferim câteva 

moduri simple pentru ca documentele dvs. să arate fantastic. Elegante. 

La fel ca dumneavoastră. De la îndosariere până la laminare, produsele 

noastre sunt create pentru ca documentele dvs. să facă ușor impresie.

Pregătit de laminare de fiecare 
dată în 30-60 de secunde 

ermite trecerea imediată, 
manuală de la o grosime a foliei 
la alta

Detectează grosimea foliei și se 
autoreglează pe setările optime 
pentru laminare

Reduce temperatura suprafeței 
laminatorului, care poate fi 
atinsă în siguranță

Mecanismul Clear Path și funcțiile 
de eliberare / returnare a foliei 
previn blocajele atunci când sunt 
folosite folii Fellowes

Detectează posibilele blocaje, 
oprește laminarea și permite 
utilizatorului să scoată și să 
alinieze din nou folia

Se oprește după o anumită 
perioadă de inactivitate, 
reducând consumul de energie

Indicatorul luminos anunță 
utilizatorul atunci când 
laminatorul este pregătit să 
accepte o folie nouă.

Care este grosimea maximă a foliei pe care doriți să o laminați?

Unde veți folosi laminatorul?

Cu cât sunt mai mulți microni, cu atât folia este mai groasă, iar rezultatul final este mai rezistent și mai rigid. Cu cât sunt mai 

groase foliile acceptate, cu atât aparatul este mai versatil și poate fi utilizat pentru mai multe aplicații.

Utilizare moderatăUtilizare redusă Utilizare frecventă
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Aparat de laminat 
iLAM Touch Turbo

Laminator premium de mare viteză, format A3, complet automat cu tehnologie 
inteligentă pe bază de senzori. Recunoaște grosimea documentului și selectează 
automat viteza optimă. Pentru folii de 80 până la 250 microni. Doar 1 minut timp 
de încălzire. Dotat cu sistem unic de inserție a foliei de laminare. Ideal pentru uz 
profesional.

• Fără setări - selectează automat viteza și temperatura potrivite
• Fără blocaje - rezultate perfecte de fiecare dată!

Cod SL091221

Model iLAM Touch Turbo Pro

Format A3

Lăţime maximă de laminare 320 mm

Grosimea maximă a foliei 250 μm

Viteză de laminare 2300 mm/minut

Nr. role 6

Timp de încălzire 1 minut

Dimensiuni (L x H x l) 482 x 125 x 400 mm 

Greutate 7.3 kg

Alte funcţii revers automat

complet automat - nu 
necesită setări prealabile

tehnologie cu senzori - 
laminare inteligentă

aparate de laminat

Laminatoarele inteligente Leitz iLAM touch turbo sunt cele mai rapide din categoria lor. 
Datorită tehnologiei de ultimă generație acestea laminează până la 1.900 mm pe minut.
Leitz iLAM – Tot ce trebuie să știi este ON și OFF!

clape rabatabile - pentru 
o laminare perfect plată

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

3

Aparat de laminat 
iLAM Touch 2

iLAM touch stabileşte noi standarde în laminare. Laminator premium A3, 
100% automat, cu senzori încorporaţi, pentru o utilizare profesională.
• complet automat, de mare viteză, pentru utilizare intensivă
• funcție de revers automat ce previne blocarea documentelor în laminator
• funcţie de auto-stingere după 30 minute de pauză
• consum de energie scăzut

Cod SL091223
Model iLAM Touch 2

Format A3

Lăţime maximă de laminare 320 mm

Grosimea maximă a foliei 250 mm

Viteză de laminare max. 150 cm / minut, variabilă

Nr. role 4

Timp de încălzire 1 minut

Dimensiuni (L x H x l) 482 x 125 x 400 mm

Greutate 6.7 kg

Alte funcţii revers automat

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

3

laminare în 10 secunde

mânere laterale pentru 

transport facil

şase role
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Aparat de laminat Leitz iLAM Home Office

Este disponibil în culorile metalice WOW. Primul laminator 
creat pentru cei care lucrează de acasă. Ideal pentru folii de laminare de 80, 100 sau 
125 microni.
• laminează o folie A4 de 80 de microni în aproximativ 60 secunde
• alertă luminoasă cu LED și sonoră pentru a semnala când laminatorul este pregătit 
pentru utilizare

aparate de laminat

Cod SL187003
Model iLAM Home Office

Format A4

Lăţime maximă de laminare 230 mm

Grosimea maximă a foliei 125 μm

Viteză de laminare 31 cm / minut

Timp de încălzire 3 min

Dimensiuni (L x H x l) 128 x 76 x 370 mm

Greutate 1.37 kg

GARANŢIE

2

Aparat de laminat Leitz iLAM Office

Laminator compact, cu sistem de încălzire rapid, ideal pentru birouri mici.
• alertă luminoasă cu LED și sonoră pentru a semnala când laminatorul este pregătit pentru utilizare
• funcţie de autostingere după 30 minute de pauză
• se recomandă utilizarea alături de Foliile Leitz UDT
• certificare GS/TUV/CE
• kit folii inclus

A

La
• 
• 
• 
• 
• 

GARANŢIE

2 Cod SL187002 SL187001 SL187000
Model iLAM Office Pro iLAM Office iLAM Office

Format A3 A3 A4

Lăţime maximă de laminare 320 mm 320 mm 230 mm

Grosimea maximă a foliei 75/80-175 μm 75/80-125 μm 125 μm

Viteză de laminare 50 cm / minut 40 cm / minut 40 cm / minut

Timp de încălzire 60 s 60 s 60 s

Dimensiuni (L x H x l) 221  x 110 x 498 mm 128 x 76 x 465 mm 128 x 76 x 370 mm

Greutate 4.55 kg 1.74 kg 1.37 kg

consum de energie scăzut

Laminator Leitz iLAM Home Office

Laminator compact A4 cu un design modern și culori metalizate WOW. 
Potrivit pentru biroul de acasă. Rezultate excelente, fără setări complicate. Sistem de 
încălzire rapid, este gata de folosire în doar 3 minute. Consum de energie scăzut și 
funcție de auto-stingere dacă dispozitivul nu este folosit timp de 30 de minute. 
Potrivit pentru folii de 80 - 125 microni. Laminează un document A4 în folie de 80 
microni în aproximativ 45 de secunde. Alertă luminoasă cu LED și sonoră pentru a 
semnala când laminatorul este pregătit pentru utilizare. Include kit de start cu folii de 
laminare. 2 ani garanție și certificare GS / TUV / CE.
Se recomandă utilizarea alături de foliile Leitz UDT.

Cod SL980024 SL980027
Model iLAM Home Office iLAM Home Office A3

Format A4 A3

Lăţime maximă de laminare 230 mm 320 mm

Grosimea maximă a foliei 75/80-125 μm 75/80-125 μm

Viteză de laminare 31 cm / minut 31 cm / minut

Timp de încălzire 3 min 3 min

Dimensiuni (L x H x l) 128 x 76 x 370 mm 128 x 76 x 465 mm

Greutate 1.37 kg 1.7 kg

CALITATE

PREŢ

GARANŢIE

2
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Laminator Fellowes Ion

Laminator pe format A3, ușor de utilizat pentru medii de acasă sau birouri mici.
Laminează documente și fotografii, utilizând folii laminare 80-125 microni.
Gata de laminat după 4 minute de încălzire. Modulul de repaus este activat după 30 
de minute de inactivitate. Include un kit de pornire pentru laminare cu 10 folii.

aparate de laminat

Cod FW560601
Model Ion

Format A3

Lăţime maximă de laminare 320 mm

Grosimea maximă a foliei 125 μm

Viteză de laminare max. 150 cm / minut, variabilă

Timp de încălzire 4 min

Dimensiuni (L x H x l) 482 x 125 x 400 mm

Greutate 1.5 kg

Alte funcţii revers automat

GARANŢIE

2

Venus A3 Laminator - with AutoSense™

UTILIZARE INTENSĂ

• Ultra-rapid! Laminează o husă A4 în doar 10 secunde! Cu viteze mari îmbunătățite 
pentru toate setările de grosime

• Încălzire rapidă de 30-60 de secunde cu tehnologia InstaHeat
• Prioritizează cea mai bună calitate sau cea mai rapidă viteză prin Pro-setting
• Detectează automat grosimea foliei și setează viteza optimă de laminare pentru a 

obține rezultate perfecte
• Sistemul avansat de urmărire a foliei cu mini ghid de lumină detectează potențiale 
blocaje de hârtie și inversează automat, fără blocaje și cu performanțe maxime
• Tăvi de intrare și ieșire mari pliabile, pentru o ghidare perfectă a foliei

Jupiter A3 Laminator - with AutoSense™

UTILIZARE INTENSĂ

• Foarte rapid! Laminează o husă A4 în doar 17 secunde! Cu viteze mari îmbunătățite 
pentru toate setările de grosime

• Încălzire rapidă în 60 de secunde cu tehnologia InstaHeat
• Detectează automat grosimea foliei și setează viteza optimă de laminare pentru a 

obține rezultate perfecte
• Sistemul avansat de urmărire a foliei cu mini ghid de lumină detectează potențiale 
blocaje de hârtie și inversează automat, fără blocaje și cu performanțe maxime
• Tăvi de intrare și ieșire mari pliabile, pentru o ghidare perfectă a foliei

Amaris A3 Laminator
UTILIZARE INTENSĂ

• Laminează o folie A4 în mai puțin de 30 de secunde!
• Încălzire rapidă în 60 de secunde cu tehnologia InstaHeat
• Setările individuale de temperatură pot laminate toate tipurile de folii de până la 175 
microni
• Oprire automată după 30 de minute de inactivitate
• Revers manual pentru îndepărtarea și realinierea foliilor ghidate greșit

Cod 

FW058201

Cod 

FW748401

Cod 

FW746701
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Laminator Saturn 3i

Funcția InstaHeat asigură încălzirea aparatului în 60 secunde de la pornire. 
Prevăzut cu senzor ce oprește laminarea dacă documentul nu este aliniat, permițând 
reașezarea acestuia. Oprire automată după 30 de minute de inactivitate pentru 
reducerea consumului de energie.

Cod FW000500 FW000501
Model Saturn 3i Saturn 3i

Format A3 A4

Lăţime maximă de laminare 320 mm 235 mm

Grosimea maximă a foliei 75/80-125 μm 75/80-125 μm

Viteză de laminare 30 cm / minut 30 cm / minut

Timp de încălzire 60 s 60 s

Dimensiuni (L x H x l) 105 x 532 x 146 mm 105 x 436 x 139 mm

Greutate 2.8 kg 2.25 kg

Laminator Neptune

Laminator cu 4 role, pentru o laminare de înaltă calitate. Dispune de funcția 
AutoSense - sistem unic de detectare a grosimii foliei și de auto-ajustare a vitezei de 
laminare. Funcția InstaHeat asigură încălzirea aparatului între 30 și 60 secunde de la 
pornire, iar funcția manuală de revers asigură operațiuni sigure, în orice moment.

Cod FW000600
Model Neptune

Format A3

Lăţime maximă de laminare 320 mm

Grosimea maximă a foliei 75/80-175 μm

Viteză de laminare 60 cm / minut

Timp de încălzire 1 min

Dimensiuni (L x H x l) 122 x 508 x 140 mm

Greutate 4.3 kg

utilizare facilă funcție manuală de reverse

CALITATE

PREŢ

GARANŢIE

2

CALITATE

PREŢ

GARANŢIE

2

patru role, încălzire rapidă

două role

Laminator Lunar Plus

Laminator elegant pentru utilizare moderată în medii de birou și acasă.
Laminează documente până la dimensiunea A3 cu folii de 80 sau 125 microni.
Declanșatorul antiblocare permite eliberarea și realinierea documentelor alimentate în 
mod necorespunzător. Pregătit de laminat în 4 minute.

Cod FW742701 FW742801
Model Lunar Lunar

Format A3 A4

Lăţime maximă de laminare 320 mm 230 mm

Grosimea maximă a foliei 125 μm 125 μm

Viteză de laminare 30 cm / minut 30 cm / minut

Timp de încălzire 4 min 4 min

Dimensiuni (L x H x l) 10.64 x 49 x 16 mm 10.95 x 40 x 16 mm

Greutate 1.54 kg 1.18 kg

GARANŢIE

2
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Cod Descriere Microni

SL090807 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A5

SL091257 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A5

SL090805 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A4

SL091005 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A4

SL091255 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A4

SL090806 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A3

SL091006 Folie pentru laminare la cald cu UDT, A3

SL091252 Folie MINI pentru laminare la cald, 65x95 mm

Folii pentru laminare Leitz iLAM

Foliile pentru laminare la cald Leitz iLAM îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă, 
asigurând protecţia documentelor importante! Unitate de vânzare: 100 coli/top.

Scanează codul
cu mobilul pentru
a vedea noile
videoclipuri iLAM!

Foliile pentru laminare la cald Leitz iLAM beneficiază de Tehnologia Unică 
de Direcţie (UDT – Unique Direction Technology®), care garantează o 
laminare uşoară, fără blocaje, întotdeauna perfectă.
• tehnologie unică
• uşor de folosit
• fără blocaje
• laminare fină, fără bule de aer
• fără documente distruse
• rezultate perfecte la fiecare utilizare
• îmbunătăţesc aspectul documentelor (culori mai accentuate) şi 
protejează împotriva uzurii
• săgeţile desenate pe folie indică direcţia corectă de introducere
a documentului în laminator şi dispar imediat ce procesul s-a încheiat
• dispariţia săgeţilor este dovada unei etanşări perfecte

80

80

80

125

125

125

100

100

ÎNTOTDEAUNA
PERFECT

GARANTAT

FĂRĂ 
BLOCAJE

GARANTAT

ÎNTOTDEAUNA
UȘOR

GARANTAT

ză o

UNIQUE
DIRECTION
TECHNOLOGY

ă o

QUEUNIQUQ
RECTIONCDIRE

TECHNOLOGYNT

AL
WA

YS PERFECT!

UEUNIQNN UEUEUQ

WAWW
YA S ERFE

accesorii îndosariere şi laminare

laminare perfectă 

de fiecare dată

Folii pentru laminare

Grosime 216 x 303 mm (A4) 303 x 426 mm (A3)

75 μm AY140754
80 μm AY140854 AY140753
100 μm AY141004
125 μm AY141254 AY141253
175 μm AY141754
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Coperţi din carton colorat

Format: A4. Dimensiuni: 210 x 297 mm. Gramaj: 250 g / mp. 
Unitate de vânzare: 100 coli / top.

Cod Culoare

AY110503 ■ alb

AY110502 ■ albastru

AY110701 ■ negru

Coperţi imitaţie piele

Format: A4. Dimensiuni: 210 x 297 mm. Gramaj: 250 g / mp. 
Unitate de vânzare: 100 coli / top.

Cod Culoare

AY110303 ■ alb

AY110302 ■ albastru

AY110301 ■ negru

Coperţi din plastic pentru îndosariere

Unitate de vânzare: 100 coli/top.

Coperţi din plastic pentru îndosariere

Unitate de vânzare: 100 coli/top.

Cod Culoare Grosime Dimensiuni

AY110105 cristal 150 μm 210 x 297 mm (A4)

Cod Culoare Grosime Dimensiuni 

SL093102 transparent 150 μm 210 x 297 mm (A4)

SL093103 transparent 180 μm 210 x 297 mm (A4)

accesorii îndosariere şi laminare

Cod Grosime Unitate de vânzare

AY100601 6 mm 100 bucăți / cutie

AY100801 8 mm 100 bucăți / cutie

AY101001 10 mm 100 bucăți / cutie

AY101201 12 mm 100 bucăți / cutie

AY101401 14 mm 100 bucăți / cutie

AY101601 16 mm 100 bucăți / cutie

AY101901 19 mm 100 bucăți / cutie

AY102201 22 mm 50 bucăți / cutie

AY102801 28 mm 50 bucăți / cutie

AY103201 32 mm 50 bucăți / cutie

AY103801 38 mm 50 bucăți / cutie

AY104501 45 mm 50 bucăți / cutie

Inele de îndosariere

Culoare: negru.
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Proiecte de mobilier 
pentru birouri

ZONĂ RECEPŢIE

Recomandăm amenajarea recepţiei într-o notă cât 
mai prietenoasă şi primitoare. De asemenea un 
aspect important îl reprezintă zona de aşteptare 
pentru vizitatori.

ZONA DE ȘEDINŢE

Ţine cont de spaţiul disponibil şi amplasarea 
dorită astfel încât să alegi masa de şedinţe 
potrivită şi scaune cât mai comode.

ZONĂ BUCĂTĂRIE
Alege mobilierul de bucătărie în funcţie de 
numărul de angajaţi şi dotările pe care vrei 
să le implementezi.

ZONĂ CALL CENTER

Este indicată amplasarea într-o zonă liniştită. 
Îţi recomandăm o schemă de culori veselă şi 
creativă, panouri despărţitoare cu rol de filtrare 
fonică precum şi scaune ergonomice.

Îţi prezentăm câteva dintre proiectele realizate 

pentru clienţii noştri şi câteva sfaturi utile.

ZONĂ BIROURI

Amenajează zona de birouri astfel încât să 
se potrivească domeniului de activitate şi să 
ofere confortul necesar angajaţilor.
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Produse conexe

ELECTROCASNICE PENTRU 

BUCĂTĂRIE

Îmbină confortul cu utilitatea, dotând 
complet bucătăria cu produsele 
electrocasnice necesare.

TEHNICĂ PENTRU BIROU
Indiferent de domeniul de activitate asigură-te
că nu îţi lipsește aparatura de birou necesară. 
Pentru confidenţialiate recomandăm utilizarea 
distrugătoarelor de documente. De asemenea, 
un aspect important îl reprezintă transmiterea 
profesionistă a informaţiilor, laminatoarele şi 
aparatele de îndosarat fiind importante în
pregătirea documentelor.

IMPRIMANTE

În funcţie de dimensiunea afacerii 
tale, optează pentru imprimanta 
potrivită: imprimante de reţea 
cu volum mare de printare şi 
funcţii multiple sau imprimante 
compacte cu un volum de printare 
mic spre mediu.

Atunci când utilezi cu mobilier un spațiu nou sau când 

dorești o simplă schimbare, nu uita de produsele conexe 

necesare în desfășurarea activității.

TABLE ŞI FLIPCHART-URI 

PENTRU SĂLI DE ŞEDINŢE

Pentru prezentări profesioniste şi 
creative acordă importanţa cuvenită dotării 
eficiente a sălii de sedinţe. Câteva recomandări: 
table şi flipchart-uri, videoproiectoare şi 
ecrane, precum şi accesoriile aferente.

vezi paginile 324-335

vezi paginile 376-398
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ZONĂ VESTIARE

Utilează zona vestiarelor cu mobilierul adecvat 
astfel încat să oferi utilitate maximă, confort 
şi siguranţă angajaţilor.

ZONĂ DEPOZIT

Rafturile metalice suprapuse reprezintă 
soluţia optimă de organizare a spaţiului de 
depozitare. Asigură eficienţă, economie de 
spatiu şi acces facil la produsele depozitate.

ZONĂ ARHIVARE

Cu ajutorul mobilierului special destinat 
arhivării vă puteţi stoca în mod eficient 
documentele, acestea fiind tot timpul 
ordonate şi ușor de identificat.

BANCURI DE LUCRU

Optimizează productivitatea muncii oferind un 
spaţiu optim de lucru precum şi o organizare 
eficientă a uneltelor de lucru.

Amenajează mediul de lucru astfel încât să se 

potrivească domeniului de activitate şi să ofere 

confortul necesar angajaţilor.

Proiecte de 
mobilier industrial
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Produse conexe

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Siguranţa şi protecţia angajaţilor este 
importantă în mediile de lucru cu risc de 
accidentare. Îţi oferim soluţii complete 
de echipamente de protecţie şi consiliere 
de specialitate în alegerea celor mai bune 
opţiuni adaptate nevoilor tale.

Îţi propunem o serie de produse destinate 

utilizării în zonele industriale.

DISPLAY-URI

Proiectate să faciliteze identificarea și 
accesarea uşoară a informațiilor în mediul 
industrial, display-urile de perete sau de 
birou sunt soluția practică pentru expunerea 
fişelor tehnice, ghidurilor de utlizare sau altor 
informaţii importante în activitatea zilnică.

VISUAL MANAGEMENT

Signalectică pentru delimitarea
zonelor periculoase, ghidare, 
atenţionare sau delimitare a 
fluxurilor operaţionale.

BUZUNARE LOGISTICE

Utile pentru marcare şi sortare în fluxurile
logistice. Aplicabile pe rafturi metalice şi 
paleţi, buzunarele logistice sunt uşor de 
folosit şi foarte rezistente.

COVOARE INDUSTRIALE

Pot fi folosite la locul de muncă 
pentru a reduce riscul de 
alunecare, efectul negativ al 
statului în picioare şi pentru a 
crește productivitatea.

vezi pagina 336

vezi paginile 61-64

vezi paginile 14-60
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• Dimensiuni masă: 600 x 400 x 700 mm
• Culoare: fag deschis
• Dimensiuni scaun: 380 x 400 x 420 mm
• Asigurat cu colțuri rotunjite cu margine din PP
• Blat din MDF, grosime: 25 mm
• Construcție metal vopsită cu pulbere de culoare albă cu grosimea de 1,5 mm
• Coș metalic fix sub blatul de lucru pentru depozitarea materialelor didactice

Mese și scaune
ISTUDY WHITE

Certificari:
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA

120

WARRANTY

YEARS

GARANŢIE

5

SUPER

CALITATE

Cod Specificaţii Culoare

OF801078 bancă școlară ergonomică, cu scaun, I-VIII alb / amber 

OF801138 bancă școlară ergonomică, cu scaun, VIII-XII alb / amber 

OF801139 bancă școlară ergonomică, cu scaun, VIII-XII alb / amber 

OF801078 bancă școlară ergonomică, cu scaun, I-VIII alb / amber 
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Bancă școlară JAM
Faceți procesul de învățare interesant și distractiv prin crearea 
unui mediu confortabil și creativ pentru educație.
Forma inovatoare a blatului vă oferă posibilitatea de a 
schimba aspectul oricărei încăperi în doar câteva minute.

• Bancă școlară RFG JAM este potrivită pentru studenții de la clasele până la IV
• Blat cu curbe ergonomice, din MDF cu grosimea de 25 mm
• Dimensiune blat: 700 x 500 mm
• Colțuri rotunjite sigure
• Construcție din oțel acoperit cu pulbere gri
• Coș metalic fix sub blatul mesei pentru depozitarea materialelor de studiu
• Fantă pentru instrumente de scris
• Protecții din plastic pentru picioare pentru a proteja pardoseala

Scaunele pentru elevi au suprafața durabilă, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.
Orificiul de prindere de pe spătar facilitează ușurința transportului.

Cod Specificaţii Dimensiuni Culoare

OF801129 bancă școlară Jam, clasele I-IV 70 x 50 x 67 cm ■ alb

OF801130 bancă școlară Jam, clasele V-VIII 70 x 50 x 71 cm ■ alb

OF801131 bancă școlară Jam, clasele VIII-XII 70 x 50 x 76 cm ■ alb

PL801181 scaun elev Maxima 43 x 45 x 46 cm ■ galben

PL801182 scaun elev Maxima 43 x 45 x 46 cm ■ indigo

PL801183 scaun elev Maxima 43 x 45 x 46 cm ■ verde

PL801178 scaun elev Maxima 43 x 45 x 43 cm ■ galben

PL801179 scaun elev Maxima 43 x 45 x 43 cm ■ indigo

PL801180 scaun elev Maxima 43 x 45 x 43 cm ■ verde
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Masă pentru imprimantă

Cadru metalic alb, vopsit in câmp electrostatic, blat alb.

Masă de conferinţă

Cadru metalic alb, vopsit in câmp electrostatic, blat alb.

Cod Dimensiuni (LxlxH) Culoare

OS50001 210 x 110 x 75 cm blat alb

OS50002 210 x 110 x 75 cm blat stejar ferrara

Cod Dimensiuni Culoare

OS70001 60 x 60 x 75 cm blat alb

OS70002 60 x 60 x 75 cm blat stejar ferrara

managerial line

Birou managerial line

Cod Dimensiuni Culoare

OS10012 120 x 60 x 75 cm stejar ferrara / alb 

OS10056 140 x 80 x 75 cm stejar ferrara / alb 

OS10078 160 x 80 x 75 cm stejar ferrara / alb 

OS10109 180 x 80 x 75 cm stejar ferrara / alb 

Caracterisitici:

- Blat (birouri și mese) și top dulapuri: 25 mm din melamină (lavabilă, rezistentă la 
zgârieturi, nereflectorizantă) margini de protecție ABS drept 2 mm, antişoc
- Laterale și polițe dulapuri: 18 mm din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, 
nereflectorizantă) margini de protecție ABS drept 2 mm, antişoc
- Picioare: structură metalică vopsită în câmp electrostatic, culoare alb.
Disponibile și în culoare gri la comandă specială.
- Dimensiunile sunt exprimate în centrimetri: lungime x lăţime x înălţime
- Garanţia acordată produselor este de 2 ani, pentru utilizarea în condiţii normale.
- Opţiuni culoare: alb / stejar Ferrara / alb + stejar Ferrara

albstejar

GARANŢIE

2
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Dulap deschis, 2 poliţe

Dulap deschis, 4 poliţe

Cod Dimensiuni Culoare

OS90012 80 x 36 x 180 cm stejar ferrara / alb 

Cod Dimensiuni Culoare

OS40012 80 x 36 x 115 cm stejar ferrara / alb 

Dulap cu uși glisante, 1 poliță

Cod Dimensiuni Culoare

OS60012 100 x 46 x 75 cm stejar ferrara / alb

managerial line

Dulăpior mobil 

Dulăpior mobil cu sertare cu 
închidere centralizată.

Cod Dimensiuni Culoare

OS20012 44 x 52 x 67 cm stejar ferrara / alb

Dulap cu uși, 4 poliţe

Cod Dimensiuni Culoare

OS30012 80 x 36 x 115 cm stejar ferrara / alb 

Cod Dimensiuni Culoare

OS80012 80 x 36 x 180 cm stejar ferrara / alb 

Dulap cu uși, 2 poliţe

Nu include yală. 
Se poate adăuga 

opţional.
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Caracteristici:
• Blat: 18 mm, din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, nereflectorizantă), margini de protecţie ABS drept 2 mm, antişoc
• Panouri picioare: 18 mm, din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, nereflectorizantă), margini ABS drept 2 mm, antişoc
• Pazie: din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, nereflectorizantă)
• Dimensiunile sunt exprimate în centimetri şi reprezintă lungime x lăţime x înălţime
• Garanția acordată produselor este de 3 ani, pentru utilizarea în condiții optime

Birouri

Cod Culoare Dimensiuni

OF1006 stejar / negru 120 x 60 x 75 cm

OF1206 stejar / negru 120 x 80 x 75 cm

OF1406 stejar / negru 140 x 80 x 75 cm

OF1606 stejar / negru 160 x 80 x 75 cm

OF1806 stejar / negru 180 x 80 x 75 cm

Cod Culoare Dimensiuni

OF3006 stejar / negru 43 x 52 x 67 cm

OF3007 negru 43 x 52 x 67 cm

Dulăpior mobil

Închidere centralizată, trei sertare egale.

Opţiuni culori OFFICE LINE

7 - negru / negru6- stejar

SFATUL SPECIALISTULUI

1. Calculatorul este recomandat să fie poziţionat în partea de nord sau de vest ca să îţi stimuleze creativitatea.
2. Uşa de la intrare trebuie să se deschidă larg, fără probleme şi să nu întâmpine niciun obstacol. 
3. Masa din sala de întâlniri este recomandat să fie rotundă sau ovală pentru a stimula găsirea de soluţii, negocierea şi 
comunicarea. 
4. Biroul tău ar fi bine să fie poziţionat în partea opusă a intrării, să poţi vedea cine intră, dar nu pe aceeaşi linie cu uşa.
De asemenea, este bine să ai în spate un perete sau o piesă de mobilier, pentru susţinere. 
5. Este indicat să ai o plantă naturală pe birou, un ghiveci cu orice floare preferi. Aceasta absoarbe toxinele din aer şi îţi înveseleşte 
spaţiul de lucru.
6. Nu lăsa cablurile întinse pe jos sau încurcate.
7. Pentru mai multă bună dispoziţie atunci când intri în birou amenajează mai vizibil şi mai plăcut colţul pe care îl vezi prima dată 
când intri în încăpere.

CÂTEVA TRUCURI PENTRU UN SPAŢIU DE LUCRU PRIMITOR, 
ÎN CARE SĂ ÎŢI FACĂ PLĂCERE SĂ LUCREZI!

office line

GARANŢIE

3

stejar bardolino
 (CS)
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Dulap cu două poliţe

O poliţă fixă şi una variabilă pe înălţime.

Cod Culoare Dimensiuni

OF3086 stejar/negru 80 x 36 x 78 cm

Dulap cu o poliţă

O poliţă fixă.

Cod Culoare Dimensiuni

OF3286 stejar/negru 80 x 36 x 115 cm

Etajeră cu patru poliţe

O poliţă fixă şi trei variabile pe înălţime.

Cod Culoare Dimensiuni

OF3896 stejar / negru 80 x 36 x 185 cm

OF3897 negru 80 x 36 x 185

Dulap cu patru poliţe

O poliţă fixă şi trei variabile pe înălţime.

Cod Culoare Dimensiuni

OF3886 stejar / negru 80 x 36 x 185 mm

OF3887 negru 80 x 36 x 185 mm

Nu include yală. 
Se poate adăuga 

opţional.

office line

Nu include yală. 
Se poate adăuga 

opţional.

Nu include yală. 
Se poate adăuga 

opţional.
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Dulapuri metalice cu uşi culisante

Dulap fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm.
Capacitate de încărcare pe poliţă: 60 kg.
Posibilitate ajustare poliţă pe înălţime: 21 mm.
Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. 
Culoare: gri.
Închidere cu yală, două chei.

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr rafturi

CHD120 120 x 42 x 1200 cm 2

CHD195 120 x 42 x 195 cm 4

CHD195

Dulapuri metalice cu uşi batante

Dulap fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Uşi ranforsate cu amortizoare 
pentru zgomot.Capacitate de încărcare pe poliţă: 45 kg. Posibilitate ajustare poliţă 
pe înălţime: 36 mm.Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. 
Închidere cu yală în două puncte, două chei. Culoare: gri.

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr rafturi

CH075 80 x 38 x 75 cm 1

CH120 92 x 42 x 120 cm 2

CH308 92 x 42 x 194.5 cm 4

CH075CH120
CH308

Cod Dimensiuni (L x A x H)

CH126 92 x 42 x 194.5 cm

Dulap curățenie

Dulap confecționat din tablă cu grosimea de 0.7 mm sudată, vopsită în câmp 
electrostatic RAL 7035. Două uși ramforsate echipate cu butuc cu cheie (2 chei). 
Deschiderea ușilor este la 180o, balamale din metal. Interiorul este compartimentat.

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

dulapuri metalice

CHD120

GARANŢIE

2
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Cod Dimensiuni (L x A x H)

CHB195 92 x 42 x 194.5 cm

Dulap metalic cu seif

Dulap fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Uşi ranforsate, prevăzute cu 
amortizor pentru zgomot. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la 
coroziune. Culoare: gri.
Închidere cu yală în două puncte, două chei.

Dulap metalic pentru haine

Dulap fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Uşi ranforsate, prevăzute cu 
amortizor pentru zgomot. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la 
coroziune. Culoare: gri.
Închidere cu yală în două puncte, două chei.

Cod Dimensiuni (L x A x H)

CHM195 92 x 50 x 195 cm

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr rafturi

CHK100 120 x 42 x 100 cm 2

CHK195 120 x 42 x 195 cm 4

Dulap metalic cu uşi pliabile

Dulap fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Uşi ce se pot deschide către interior 
la 180°, prevăzute cu amortizor pentru zgomot. Două yale pe dulap, câte una pe 
fiecare uşă, cu chei individuale. Capacitate de încărcare pe poliţă: 60 kg. Posibilitate 
ajustare poliţă pe înălţime: 36 mm. Vopsit în câmp electrostatic,  
cu vopsea rezistentă la coroziune.
Culoare: gri.
Închidere cu yală, două chei.

Cod Dimensiuni (L x A x H)

TH308 183 x 80 x 44 cm

Dulap metalic cu uşi batante

Fabricat din tablă de oțel, culoare gri RAL 7038. Capacitatea de încărcare pe poliţă  este de 35 
kg, uniform distribuite. Două uși batante cu cheie, patru polițe reglabile pe înălțime, patru 
accesorii din plastic pentru picioare.
Se livrează demontat.

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

dulapuri metalice
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Clasificator metalic

Fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Capacitate 
de încărcare pe sertar: 50 dosare. Sistem de amortizare 
a zgomotului. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea 
rezistentă la coroziune. Culoare: gri.
Închidere centralizată cu două chei.

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr

sertare

CH306 46.3 x 62 x 102.2 cm 3

CH305 46.3 x 62 x 132.8 cm 4

Clasificator metalic dublu

Fabricat din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Capacitate 
de încărcare sertar: 100 dosare. Sistem de amortizare 
a zgomotului. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea 
rezistentă la coroziune.Rezistenţă crescută la uzură. 
Culoare: gri.
Închidere centralizată cu două chei.

*nu permite deschiderea simultană a două sau mai multor sertare, 
astfel încât se evită răsturnarea clasificatorului

Cod Dimensiuni

(L x A x H)

Număr 

sertare

CH110010 84 x 62 x 102 cm 3

CH110011 84 x 62 x 133 cm 4

Cod Dimensiuni (L x A x H) Număr de uşi

CH304 590 x 500 x 1800 mm 2

CH310 870 x 500 x 1800 mm 3

CH311 1185 x 500 x 1945 mm 6

Vestiare metalice

Fabricate din tablă sudată, grosime 0.7 mm. Vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea 
rezistentă la coroziune. Culoare: gri. Yală individuală pentru fiecare uşă.
Include bară de umeraşe şi poliţă pentru cască.

CH310 CH311CH304

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

clasificatoare şi vestiare

Vestiarele RTC pot fi comandate şi cu uşi colorate. Corpul dulapului va 
rămâne în toate cazurile gri-deschis ( 7035), în schimb uşile colorate, 
înviorează atmosfera din vestiarul dumneavoastră. 
Culori disponibile: roșu, albastru, crem, gri închis, negru.

Vestiare metalice cu uși colorate

Cod Dimensiuni (L x A x H)

CH214 38 x 47 x 61.5  cm

Dulăpior mobil pentru dosare 
suspendabile

Rollbox metalic cu 3 sertare, sertarul inferior este 
special conceput pentru depozitarea dosarelor 
suspendabile. Tablă vopsită în câmp electrostatic 
acoperită cu pulbere epoxidică-poliester.
Închidere centralizată.

GARANŢIE

2

sistem* anti-tilt

capacitate: 100 dosare /sertar

sistem* anti-tilt

sistem anti-tilt

nu necesită

montaj
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Coloană rotativă pentru bibliorafturi

Posibilitate adăugării unor nivele suplimentare. Structură din oţel, cu plăci realizate 
din PFL laminat, cu margini de protecţie de PVC. Capacitatea maximă a unei etajere 
este de 24 bibliorafturi.

Cod Tip Dimensiuni (L x A x H) Număr coloane

CHT801 extensie 80 x 36.5 cm 1

CHT802 coloană 80 x 93 cm 2

Raft pentru depozitare

Structură metalică. Vopsit în câmp electrostatic, culoare Gri RAL 7038.
Asigură posibilitatea utilizării spaţiului în mod raţional. Solid, practic şi funcţional.
5 poliţe reglabile pe înălțime.

Cod Dimensiuni Poliţe Portanţă / poliţă

TH041 100 x 40 x 190 cm 5 70 kg

TH8011 100 x 40 x 180 cm 5 100 kg

CHT801

CHT802

GARANŢIE

2

SUPER

CALITATE

Cuier tip pom

Este realizat din structură metalică neagră cu bază rotundă rezistentă și elemente 
asamblabile. Are cârlige pentru haine și compartiment pentru umbrele cu taviță de 
scurgere a apei. Prevăzut cu 8 agăţători.

Cod Culoare Materiale Înălţime

LP906 negru metal 178 cm

LP911 cromat metal 178 cm

LP906 LP911

GARANŢIE

2

sisteme de arhivare şi cuiere

Cod Dimensiuni (L x l x H) Portanţă / poliţă

TH800001 100 x 50 x 200 cm 180 kg

Raft metalic pentru arhivare

Rafturi metalice formate din stâlpi cornier și polițe, realizate din tablă de oțel, 
folosind tehnologii cu linii continue. Vopsirea este executată cu pulberi epoxidice 
termoîntăritoare la cuptor, după un tratament de fosfodegresare.
Culoare: Gri RAL 7038.

GARANŢIE

2
GARANŢIE

2

180 kg / poliță
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Seif Rottner Toscana 26 EL

Închidere electronică cu două coduri 
programabile (cod master și cod de utilizator).
Timp de întârziere în cazul în care codurile 
introduse incorect de 3 ori. Raft reglabil.
Posibilitate de fixare. Kit de fixare inclus.
Protecția împotriva incendiilor mici.

Seif Rottner Toscana 40 DB

Încuietoare mecanică de înaltă securitate.
Livrat cu 2 chei. 2 găuri pentru fixare în bază și 
pe peretele din spate al seifului.
Kit de fixare inclus. Raft reglabil.
Protecția împotriva incendiilor mici.

Dimensiune externă: 270 x 370 x 280 mm
Dimensiune internă: 190 x 300 x 185 mm
Capacitate: 10 litri
Greutate: 28 kg
Clasa I de siguranță în conformitate cu CSN EN 1143-1 + A1:2009
Grosime ușă 62 mm în total
Grosime foaie uşă: 12 mm
Bolțuri pe 3 laturi
Ușa se deschide la unghi de 90°

Dimensiune externă: 300 x 420 x 390 mm
Dimensiune internă: 220 x 345 x 295 mm
Capacitate: 22 litri
Greutate: 38 kg
Grosime ușă: 62 mm în total
Grosime foaie uşă: 12 mm
Blocare bolțuri pe 3 laturi
Ușa se deschide la unghi de 90°

Cod

RS70007

Cod

RS700008

GARANŢIE

1

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

1

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

1

SUPER

CALITATE

Seif Rottner Sydney 55 EL antifoc 

Un seif cu protecție sporită la foc timp de 60 
min pentru hârtie (LFS 60P conform EN 15659 
ECB-S). Prevăzut cu încuietoare electronică, 
bateriile nu sunt incluse. Compartimentul 
bateriei se află în exterior, sub tastatură.
Kitul de montaj este inclus.

Cod

RS005437

Seif Rottner Fifty EN1 

Seiful este echipat cu protecție anti-foraj
avand corpul cu pereți multipli. Încuietoare 
dublă. Protecție împotriva incendiilor ușoare
Clasa I de siguranță conform CSN EN 1143-1 
certificat SZU CZ.

Seif Rottner Toscana 50 EL

Închidere electronică cu două coduri 
programabile (cod master și cod de utilizator).
Timp de întârziere în cazul în care codurile sunt 
introduse incorect de 3 ori. 2 găuri pentru fixare 
în bază și pe peretele din spate al seifului.
Raft reglabil. Kit de fixare inclus.

Dimensiune externă: 420 x 350 x 380 mm
Dimensiune internă: 340 x 275 x 285 mm
Capacitate: 27 litri
Greutate: 43 kg
Protecția împotriva incendiilor mici
Grosime ușă 62 mm în total
Grosime foaie uşă: 12 mm
Blocare bolțuri pe 3 laturi
Ușa se deschide la unghi de 90°

Dimensiune externă: 250 x 360 x 310 mm
Dimensiune internă: 194 x 312 x 228 mm
Capacitate: 13.8 litri
Greutate: 44 kg
Grosime perete: 24 mm
Grosime ușă: 66 mm în total
Grosime foaie uşă: 10 mm
Blocare bolțuri pe 3 laturi
Ușa se deschide la unghi de 90°

Dimensiune externă: 515 x 445 x 450 mm
Dimensiune internă: 405 x 340 x 290 mm
Capacitate: 40 litri
Greutate: 54 kg
Protecția împotriva incendiilor mici
Grosime ușă 62 mm în total
Grosime foaie uşă: 12 mm
Blocare bolțuri pe 3 laturi
Ușa se deschide la unghi de 180°

Cod

RS700001

Cod

RS006374

GARANŢIE

1

SUPER

CALITATE

GARANŢIE

1

SUPER

CALITATE
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Cutie pentru chei

Prevăzută cu sistem de montare pe perete. Încuietoare cu două chei, se livrează 
împreună cu 6 suporturi pentru etichetă (culori asortate). Culoare: gri.

Cutie pentru chei Burg Wachter

Realizată din tablă de oțel. Ușă prevăzută cu încuietoare (două chei).
Culoare: gri deschis. 

Cod Dimensiuni Capacitate

DB195223 302 x 208 x 118 mm 36 chei

DB195323 302 x 280 x 118 mm 54 chei

Cod Dimensiuni Capacitate

AC102001 250 x 200 x 75 mm 48 chei

Cod Dimensiuni Capacitate

AC9141 560 x 280 x 60 mm 48 chei

SUPER

CALITATE

Durable îţi oferă soluţia modernă pentru păstrarea în siguranţă 
a cheilor. Cutia din aluminiu este proiectată pentru a fi folosită 

împreună cu noul suport pentru etichetă. Datorită acestui sistem, 
eticheta va fi întotdeauna vizibilă, cheia fiind situată în spatele 
acesteia.

Cod

AC1852

Suport etichetă pentru cheie

Fabricat din plastic, diverse culori: negru, roşu, gri, albastru.
Unitate de vânzare: 10 bucăţi / cutie.

Cutie pentru chei Burg Wachter Point

Fabricată din metal. Ușă prevăzută cu încuietoare, două chei și magnet, orificii pentru 
montarea pe perete sau în interiorul mobilierului. Se livrează împreună cu suporturi 
de etichetă pentru chei (câte una pentru fiecare cârlig).

Suport etichetă pentru cheie

Fabricat din plastic, uşor de utilizat. 
Unitate de vânzare: 6 bucăţi / set.

Cod Culoare

DB195701 ■ negru

DB195703 ■ roşu

DB195704 ■ galben

DB195707 ■ albastru

SUPER

CALITATE

SUPER

CALITATE

cutii pentru chei

SUPER

CALITATE
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Mese și scaune

Fotolii și canapele

RTC comercializează mobilier profesional dedicat HoReCa sau spațiilor de relaxare, de luat masa, 

sau recepțiilor din cadrul clădirilor de birouri. În funcție de destinația acestuia, te ajutăm să alegi 

mobilierul perfect pentru proiectul tău, personalizat pe măsura locației tale.

Mobilier HORECA
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vezi online
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Fotoliu Stilo Eco

Scaunul Stilo este o alegere extraordinară, deoarece se diferențiază de majoritatea 
produselor prin aspectul său modern. Design-ul sofisticat se îmbină cu un grad de 
confort ridicat, datorită elementelor de calitate superioară. Se potrivește perfect 
cu orice tip de birou. Prevăzut cu interioare din lemn stratificate și rezistente la 
încovoiere, mecanism oscilant, brațe și bază din polipropilenă. Se poate tapița cu 
diverse materiale textile, piele ecologică sau piele naturală. Recomandat pentru 
birouri, săli de conferinţă, birouri open-space, acasă sau recepţii.
Greutate suportată: 120 kg.

Fotoliu 5600 SETT

Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc cu antișoc, interior din lemn stratificat 
(monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau material textil. Brațele 
scaunului din oțel cromat sunt tapițate parțial. Baza stea cu cinci brațe este din 
aluminiu șlefuit. Piele ecologică.
• pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
• role gumate
• spătar curbat ergonomic
• șezut și spătar generos

Cod Culoare

PL691501 ■ negru

Cod Culoare

PL800129 ■ albastru

GARANŢIE

2

8 ORE

fotolii directoriale

Fotoliu Stilo

Fotoliu directorial din stofă neagră ce îmbină confortul cu un aspect elegant.
Oferă posibilitatea reglării înălţimii şezutului şi balans. Fotoliu tapiţat cu stofă neagră, 
prevăzut cu rotile, braţe şi picioare negre din plastic. 
Greutate suportată: 120 kg.

Cod Culoare

PL575705 ■ negru
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Alte culori disponibile 
la comandă.

GARANŢIE

2
8 ORE

Fotoliu LGA

Şezut şi spătar din piele ecologică. Spate şi laterale din piele ecologică. 
Înălţime reglabilă, mecanism oscilant. Bază cromată. Greutate suportată: 120 kg.

Cod Culoare

PL6411 ■ negru

14
00

-1
55

0

 ø 660

GARANŢIE

1
8 ORE
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Scaun operațional Bogart Eco

• spătar ergonomic
• tapițate cu piele eco de înaltă calitate
• cotiere fixe cromate cu perne moi tapițate
• forță de balansare reglabilă
• înălțimea scaunului ușor reglabilă
• blocarea în poziție de lucru
• bază stabilă cromată cu cinci brațe
Greutate suportată: 120 kg.

Scaun operațional Crono Eco

• spătar ergonomic
• tapițate cu piele eco de înaltă calitate
• cotiere fixe cromate cu perne moi tapițate
• forță de balansare reglabilă
• înălțimea scaunului ușor reglabilă
• blocarea în poziție de lucru
• bază stabilă cromată cu cinci brațe
Greutate suportată: 130 kg.

Cod Culoare

PL801171 ■ negru

Cod Culoare

PL801174 ■ alb

Scaun operațional Brian Eco

Acest scaun de birou combină stilul clasic și confortul. Spătar cu element decorativ din 
lemn cu un design sofisticat accentuat, finisaj clasic și bază cromată. Șezut și spătar 
ergonomic turnat anatomic din spumă poliuretanică, tapițat cu piele ecologică de 
înaltă calitate. Forța de balansare reglabilă cu capacitatea de blocare în patru poziții. 
Posibilitate de reglare lină a înălțimii scaunului cu ajutorul unui amortizor de gaz, 
clasa 4, cu o rază de acțiune de 10 cm. Piele ecologică.
Greutate suportată: 130 kg.

Scaun directorial CMX 2048

Scaun directorial cu spătar înalt, mecanism cu balans blocabil într-o singură poziție, 
brațe din polipropilenă, bază polipropilenă, tapițerie eco piele neagră, cilindru cu gaz, 
aparator cilindru negru din PP, role din nylon. Piele ecologică.
Greutate suportată: 90 kg.

Cod Culoare

PL801175 ■ negru

Cod Culoare

PL800311 ■ negru

scaune operaţionale
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Scaun operațional Oklahoma

Scaun ergonomic rotativ, mecanism sincron, reglaj lombar (adâncime & înălțime), 
bază piramidală din aluminiu, spătar din plasă neagră, șezut tapițat cu material textil 
de culoare neagră, reglabil pe înălțime. Tetieră și brațe reglabile incluse.

Scaun ergonomic cu tetieră Techmax

Scaun ergonomic rotativ, cu suport lombar, prevăzut cu mecanism multifuncțional 
pentru blocarea scaunului în poziție de lucru. Bază stabilă cromată cu cinci raze.
Înălțimea spătarului și adâncimea de ședere sunt reglabile. Șezut și spătar din material 
respirabil de tip plasă.
Greutate maximă susținută: 250 kg.

Scaun operațional Aero Pro

Scaun ergonomic rotativ cu tetieră, mecanism sincron cu antișoc blocabil în poziție 
avansată, șezut generos, spătar, șezut și tetieră tapițate cu mesh negru W09-01, suport 
lombar reglabil vertical, bază din polipropilenă rezistentă la șocuri, role cu diametru 
mare (60 mm), brațe reglabile vertical cu top PU moale.

Cod Culoare

PL800024 ■ negru

Cod Culoare

PL801176 ■ negru

Cod Culoare

PL800170 ■ negru
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Scaun Lucas cu tetieră

Scaun ergonomic Lucas cu suport lombar și brațe fixe cromate.
Prevăzut cu tetieră.
Greutate suportată: 120 kg.

Scaun Lucas

Scaun ergonomic Lucas cu suport lombar și brațe fixe cromate.
Greutate suportată: 120 kg.

Scaun operațional Smart

Scaun ergonomic Smart cu mesh și suport lombar, șezut din stofă.
• înălțime și balans reglabil
• brațe fixe
Greutate maximă susținută: 120 kg.

Scaun operațional Meteor

Scaun ergonomic cu tetieră reglabilă și material respirabil
• spătar curbat ergonomic, tapițat cu material respirabil
• cotieră 4D cu tapițerie moale
• spătar reglabil în 4 poziții
Greutate maximă susținută: 130 kg

Cod Culoare

PL801156 ■ roșu

PL801157 ■ albastru

PL801158 ■ negru

Cod Culoare

PL801151 ■ roșu

PL801152 ■ albastru

PL801153 ■ negru

Cod Culoare

PL801140 ■ gri

PL801141 ■ albastru

PL801142 ■ roșu

PL801143 ■ negru

Cod Culoare

PL801164 ■ negru
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Cod Culoare

PL801104 ■ negru

Scaun operațional Pure Mesh

Dotări standard: mecanism sincron multibloc cu antișoc, șezut generos din poliuretan 
de densitate mare, posibilitatea reglării tensiunii de oscilație, bază piramidală din 
aluminiu, (opțional bază din polipropilenă) și role gumate.
Greutate suportată: 120 kg. Înălțime max: 134 cm. Cod Culoare

PL800025 ■ albastru

PL801118 ■ negru

Scaun operațional Zen
             
Scaun ergonomic rotativ, mecanism multibloc cu o manetă, burete injectat, șezut din 
material textil negru, spătar “mesh” negru, suport lombar reglabil, brațe reglabile cu 
top PU moale, bază din polipropilenă piramidală, destinat pentru birouri sau săli de 
conferință. Cursă suport lombar: 60 mm. Grosime șezut poliuretan injectat: 70 mm.

Cod Specificaţii

PL5810 ■ stofă neagră

Scaun operațional Mesh CMX

Scaun rotativ cu spătar mediu și șezut tapiţat cu piele sintetică. Spătar tapiţat cu plasă 
şi imitaţie piele. Bază cromată.
Greutate suportată: 110 kg.

GARANŢIE

1
6 ORE

Scaun operațional 1600 Blanca

Scaun ergonomic rotativ cu brațe fixe incluse din polipropilenă albă, mecanism 
oscilant cu funcție de balans și blocare a șezutului în poziție orizontală, spătar tapițat 
cu mesh gri și șezut tapițat cu material textil negru, bază din polipropilenă albă, 
cilindru cu gaz, role gumate pentru parchet sau mochetă.

Cod Culoare

PL800172 ■ stofă neagră

scaune operaţionale
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Cod Culoare

PL801119 ■ negru

Scaun Xenia

Scaun ergonomic rotativ reglabil vertical, prevăzut cu șezut interior din lemn stratificat 
curbat ergonomic, destinat pentru birouri, săli de conferință. Spătar ergonomic și  
șezut din polipropilenă. Burete densitate mare (25 kg / m3), grosime 50 mm, rezistent 
la compactare. Mecanism permanent cu 2 clapete. Este posibilă reglarea spătarului în 
diverse poziții.
Greutate suportată: 120 kg.
Înălțime max: 118 cm.

scaune operaţionale

Scaun Panther 

Scaun ergonomic rotativ reglabil vertical, destinat spațiilor de birou.
Șezut interior din lemn stratificat curbat ergonomic. Acoperitor șezut din polipropilenă.
Poliuretan de 40 mm cu densitate 30 kg / m3.
Spătar cu formă curbată ergonomic.
Înălțime scaun max: 112 cm
Lățime totală: 58.5 cm
Diamentru bază: 60 cm

Cod Culoare

PL801121 ■ negru

PL801122 ■ portocaliu

Cod Specificaţii

PL5528 ■ stofă neagră, cu cotiere  

PL5529 ■ stofă neagră, fără cotiere

Scaun operațional Torino

Este un scaun mobil, ergonomic, cu spătar, care asigură o poziţie confortabilă. 
Înălţimea scaunului se poate regla cu ajutorul cilindrului cu gaz. Spătarul poate fi 
înclinat şi blocat în poziţia dorită. Greutate suportată: 120 kg.

ø 600
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Alte culori disponibile 
la comandă.

Alte culori disponibile 
la comandă.

Alte culori disponibile 
la comandă.

Alte culori disponibile 
la comandă.

GARANŢIE

2

Cod Culoare

PL801129 ■ negru

Scaun vizitator Lupo

Scaun ergonomic rotativ cu mecanism reglare a înălțimii, șezut interior din 
polipropilenă curbat ergonomic și spătar curbat ergonomic. Destinat spațiilor de birouri.
Acoperitor șezut din polipropilenă având densitatea poliuretanului de 25 kg / m3.
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Scaun operațional RTC 3509BK

Scaunul de birou operațional 3509 este perfect pentru persoanele care au nevoie 
de un scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu 
balans blocabil într-o singură poziție. Pentru a asigura funcționalitatea, acest scaun 
are spătarul curbat ergonomic, și ramă metalică. Spătarul este tapițat cu piele eco de 
culoare neagră iar șezutul este tapițat cu piele ecologică de culoare neagră.

Scaun operațional RTC 3508BK

Scaunul de birou operațional 3508 este perfect pentru persoanele care au nevoie 
de un scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu 
balans blocabil într-o singură poziție. Pentru a asigura funcționalitatea, acest scaun 
are spătarul curbat ergonomic și rama metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu 
piele eco de culoare neagră.

Scaun operațional RTC 3509WH

Scaunul de birou operațional 3509 este perfect pentru persoanele care au nevoie 
de un scaun funcțional, ergonomic. Acesta are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură poziție. Pentru a asigura funcționalitatea, spătarul este curbat 
ergonomic și rama metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu piele eco de culoare 
albă.

Scaun operațional RTC 3508WH

Scaunul de birou operațional 3508 este perfect pentru persoanele care au nevoie 
de un scaun funcțional, ergonomic. Acesta are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură poziție. Pentru a asigura funcționalitatea, spătarul este curbat 
ergonomic și rama metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu piele eco de culoare 
albă.

Cod Culoare

PL800505 ■ negru

Cod Culoare

PL800503 ■ negru

Cod Culoare

PL800506 ■ alb

Cod Culoare

PL800504 ■ alb
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Scaun operațional RTC 3503BK

Scaunul de birou operațional 3503 este perfect pentru persoanele care au nevoie de un 
scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură pozitie. Pentru a asigura funcționalitatea, acesta are spătarul 
curbat ergonomic și ramă metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu material mesh 
de culoare neagră.

Scaun operațional RTC 3502BK

Scaunul de birou operațional 3502 este perfect pentru persoanele care au nevoie de un 
scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură pozitie. Pentru a asigura funcționalitatea, acesta are spătarul 
curbat ergonomic și ramă metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu material mesh 
de culoare neagră.

Scaun operațional RTC 3503WH

Scaunul de birou operațional 3503 este perfect pentru persoanele care au nevoie de un 
scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură pozitie. Pentru a asigura funcționalitatea, acesta are spătarul 
curbat ergonomic și ramă metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu material mesh 
de culoare albă.

Cod Culoare

PL800507 ■ negru

Cod Culoare

PL800500 ■ negru

Cod Culoare

PL800502 ■ alb

Scaun operațional RTC 3502WH

Scaunul de birou operațional 3502 este perfect pentru persoanele care au nevoie de un 
scaun funcțional, ergonomic. Acest tip de scaun are integrat un mecanism cu balans 
blocabil într-o singură pozitie. Pentru a asigura funcționalitatea, acesta are spătarul 
curbat ergonomic și ramă metalică. Spătarul și șezutul sunt tapițate cu material mesh 
de culoare neagră.

Cod Culoare

PL800501 ■ alb
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Cod Culoare

PL800310 ■ negru

Cod Culoare

PL801123 ■ negru

Cod Specificaţii

PL801124 ■ negru, piele eco

PL801125 ■ negru, textil

Scaun Strike

Scaun vizitator suprapozabil destinat spațiilor HORECA. Cadrul scaunului este din oțel 
cromat cu patru picioare, dedicat folosirii intense. Scoica scaunului este realizată din 
polipropilenă, disponibilă în diferite culori. Alte accesorii: protecții pardoseală din 
polipropilenă. Opțional: șezut tapițat. Dimensiuni: 78 x 52 cm.

Scaun 5650 SETT

Fotoliu directorial destinat pentru birouri, săli de conferință.

Scaun RIVA S

Fotoliu directorial destinat pentru birouri, săli de conferință.

scaune vizitator

SFATUL SPECIALISTULUI

Avantajele oferite de multitudinea modelelor de scaune ergonomice de birou pot fi hotărâtoare în 
alegerea produselor potrivite:
• Menţinerea unei poziţii corecte a corpului - scaunele ergonomice pot asigura o menţinere a corpului 
într-o poziţie corectă pentru foarte mult timp. În acest fel, durerile de spate şi cele lombare pot fi evitate.
• Reducerea durerilor de mâini şi braţe - datorită braţelor reglabile cu care sunt echipate majoritatea 
modelelor de scaune, se elimină apariţia durerilor de mâini şi de braţe în cazul în care se stă mult timp 
în faţa calculatorului.

AVANTAJELE SCAUNELOR ERGONOMICE

Scaun Line

Scaun fix de vizitator, prevăzut cu brațe. Cadrul este din țeavă metalică îndoită 
prevăzut cu cotiere din lemn. Greutate suportată: 110 kg.

Cod Culoare

OF801112 ■ verde

OF801115 ■ alb

OF801111 ■ albastru

OF801113 ■ gri

OF801114 ■ negru

Alte culori disponibile 
la comandă.

Alte culori disponibile 
la comandă.

Alte culori disponibile 
la comandă.
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Scaun Niky

Şezut şi spătar din material textil negru. Structură metalică foarte rezistentă de culoare 
neagră. Componente interne din lemn. Greutate suportată: 120 kg.

Cod Specificaţii

PL5211 ■ stofă neagră

PL5625 ■ stofă gri

PL575710 ■ stofă neagră, cotieră şi măsuţă

dimensiuni măsuţă: 34.5 x 26 cm

PL800078 ■ stofă bordeaux
81

0
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GARANŢIE

2
6+ ORE

scaune vizitator

Alte culori disponibile 
la comandă.

Scaun Edda

Şezut şi spătar din material plastic. Structură metalică. 
Greutate suportată: 110 kg.

Cod Culoare

PL5213 ■ negru

PL52131 ■ albastru

PL52132 ■ roşu

GARANŢIE

2
6 ORE

Scaun Taurus cu spătar

Scaun de conferință fix, cu cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Destinat pentru 
săli de așteptare, săli de conferință etc. Șezut și spătar din lemn stratificat lăcuit.
Țeavă din oţel 30 x 15 mm, grosime perete: 1.2 mm.

Cod Specificații

PL800286 lemn natur GARANŢIE

1
6+ ORE

stofă

plastic

lemn

plastic
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Suport pentru Picioare Professional 
Series™ Ultimate

• ridică picioarele pentru a detensiona spatele
• sistemul de forfecare pentru reglarea înălțimii asigură 3 niveluri ale platformei, de la 
100 mm, 135 mm și 165 mm, până la o înclinație de 30°
• bilele pentru masaj de pe suprafața platformei contribuie la eliberarea stresului și la 
revigorarea picioarelor obosite
• fără unghi fix, permite balansarea pentru îmbunătățirea circulației
• designul platformei permite menținerea picioarelor într-o poziție corectă
• dimensiuni produs: 100 x 388 x 338 mm

Suport pentru relaxarea picioarelor

• două niveluri de reglare: 85 mm și 105 mm
• textura suprafeei platformei masează tălpile pentru detensionare
• permite numeroase înclinații
• dimensiuni produs: 74 x 448 x 330 mm

Suport de scaun pentru spate

Reduce tensiunea prin înlăturarea presiunii asupra curbei lombare din partea 
inferioară a spatelui. Se mulează uşor pe conturul corpului pentru a asigura nivelul 
maxim de susţinere. Ţesătura cu ochiuri permite circulaţia aerului pentru asigurarea 
confortului personal. Se ataşează cu uşurinţă oricărui tip de scaun.

Cod

FWS0005

accesorii mobilier

Cod

FW002001

Covor de protecţie pentru mochetă

Asigură protecţia mochetei din biroul dumneavoastră. Stratul antiderapant asigură o 
fixare bună. Realizat din policarbonat.
Dimensiuni: 120 x 100 cm.
Grosime: 0.8 mm.

Cod

RC9212201

Suport pentru picioare reglabil
Office Suites™ Microban

• funcția integrată Microban oprește formarea bacteriilor dăunătoare pe parcursul 
utilizării produsului.
• previne disconfortul spatelui și a picioarelor, asigurând poziția corectă a corpului
• poziția poate fi reglată doar apăsând pe platformă; aceasta rămâne în poziția 
preferată până la o nouă reglare la poziția inițială de 30°
• balansare liberă în față și în spate pentru a stimula circulația
• 3 niveluri de înălțime: 108 mm, 127 mm și 146 mm
• dimensiuni produs: 108 x 444 x 336 mm

Cod 

FW002002

Suport pentru picioare Fellowes Refresh™

• suport pentru picioare ventilat ce permite aerului să circule în jurul picioarelor
• înălțime reglabilă pe două nivele
• suportul se mișcă înainte și înapoi pentru a permite găsirea înclinației preferate
• două secțiuni cu suprafață pentru masaj facilitează poziționarea corectă a picioarelor
• ridică tălpile și picioarele pentru a reduce presiunea asupra spatelui
• dimensiuni: 9.53 x 45.24 x 33.02 cm
• platforma: 45.2 x 33 cm
• reglare înălțime: 9.5 / 13.5 cm

Cod 

FW066001

Cod 

FWS0002
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Instrumente de scris

Căni și termosuri

SETURI DE INSTRUMENTE 

DE SCRIS DE LUX

Potrivite pentru momente speciale, 
sunt un cadou elegant pentru 
partenerii de afaceri.

INSTRUMENTE DE SCRIS 

PENTRU TOUCHPAD

Practice şi versatile, combină utilitatea unui 
pix cu funcţionalitatea touch pe device-urile 
mobile.

INSTRUMENTE DE SCRIS FUNNY

Amuzante şi noncomformiste, disponibile 
în diverse forme şi culori, aduc o notă fresh 
oricărui eveniment.

INSTRUMENTE DE SCRIS CLASICE

Diverse sortimente şi modele ce pot fi 
personalizate rapid şi în volume mari. Sunt 
articolele promoţionale cu cea mai mare 
răspândire, disponibile în stoc, cu livrare rapidă.

CĂNI DIN CERAMICĂ SAU PORŢELAN

Un cadou simplu şi de impact care va sta 
în permanenţă pe birourile şi în atenţia 
partenerilor de afaceri.

CĂNI TERMOREZISTENTE

Ideale pentru deplasări sau în masină. Un 
accesoriu modern şi util persoanelor care 
preferă să bea cafeaua în drum spre birou.

TERMOSURI

Pentru timp liber sau
călătorii, termosurile 
sunt ideale pentru 
păstrarea constantă a 
temperaturii lichidelor 
pentru timp cât mai 
lung. 

STICLE PENTRU APĂ

Din ce în ce mai răspândite, 
pot fi folosite pentru 
alimentare de la dozatoarele 
de apă. Igienice şi practice, 
pot înlocui cu succes paharele 
de unică folosinţă sau
pet-urile.
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Textile

Articole sezoniere

BATERII EXTERNE / STICK-URI USB

Accesoriu binevenit, partenerul perfect pentru 
telefonul tău.

BOXE / SMARTWATCH-URI

La birou sau acasă, alungă plictiseală şi 
energizează atmosfera.

PACHETE CADOU
Oferiți cele mai frumoase coșuri cadou
angajaților sau partenerilor de afaceri!

AGENDE ȘI CALENDARE
Modalitatea eficienta de 
promovare a brandului 
companiei!

TRICOURI SAU ALTE ARTICOLE DE 

ÎMBRĂCĂMINTE 

Gamă difersificată de culori şi modele, ce pot fi
personalizate rapid şi cu impact maxim.

ȘEPCI

Un accesoriu util şi mereu la modă, destinat în
special evenimentelor outdoor.

UMBRELE

Utile şi practice, reprezintă întotdeauna un 
cadou binevenit.

GENŢI ŞI RUCSACI

Ideale atât pentru evenimente de afaceri cât şi 
pentru activităţi sportive sau team 
buildung-uri.

Gadget-uri



Condiţii generale de vânzare a produselor

1. Generalităţi
Clauzele prezentate mai jos sunt valabile pentru achiziţii standard şi pot fi modificate în anumite situaţii, fără o notificare prealabilă. Ele pot fi modificate prin 
negociere cu reprezentanţii Vânzătorului sau prin orice ofertă ori contract de achiziţie ce poate conţine clauze specifice. Ofertele sau contractele vor fi valabile doar la 
data emiterii acestora sau pe perioada de valabilitate înscrisă în ofertă ori contract. Informaţiile despre articole publicate în cataloage, broşuri, pliante, pe site sau în 
alte materiale de promovare, sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar şi a limitărilor tehnologice. Pozele produselor vor fi considerate cu titlu informativ. Orice 
înţelegere devine valabilă doar după confirmarea acesteia în scris.

2. Calitatea produselor, garanţia şi returul
Calitatea produselor este cea prevăzută în specificaţiile şi standardele tehnice ale producătorului. Orice reclamaţie legată de calitatea sau conformitatea produselor 
trebuie semnalată în maximum 3 zile de la livrare. Informaţii despre reţelele autorizate de service pentru fiecare produs sunt disponibile pe certificatul de garanţie. 
La prezentarea produsului în locaţia de service, pe lângă certificatul de garanţie trebuie prezentată şi factura de achiziţie.
Soluţionarea reclamaţiilor se va realiza în raport cu prevederile legale în vigoare, în minimum 48 de ore de la livrare, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul 
înregistrării reclamaţiei, pe următoarele căi: repararea defectelor reclamate sau înlocuirea produselor reclamate. Returul mărfurilor neconforme de către Cumpărător 
se va face în colete sigilate, ştampilate şi însoţite de o copie a documentului de livrare, pe care se va trece şi numărul coletelor returnate.
Returul mărfurilor se face numai după înştiinţarea şi obţinerea acordului Vânzătorului. Vânzătorul nu are nicio răspundere pentru cazul în care mărfurile livrate nu 
corespund scopului pentru care au fost achiziţionate de către Cumpărător.

3. Livrarea produselor
Livrarea produselor este gratuită pentru comenzi/facturi a căror valoare depăşeşte 250 lei fără TVA . Pentru comenzi/facturi a căror valoare este mai mică decât 250 
lei fără TVA, se va percepe taxă de transport. Pentru produsele din stoc livrarea se va face în termen de: maximum 24 ore în Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ şi 
maximum 72 ore în orice alt punct de livrare de pe teritoriul României. Pentru produsele ce nu se află în stoc, termenul de livrare este variabil şi se stabileşte de 
comun acord cu Cumpărătorul, în raport cu diverşi factori care pot influenţa livrarea respectivă. Produsele vor fi livrate în colete sigilate şi ştampilate.

4. Recepţia produselor
Dacă livrarea se realizează de către Vânzător la sediul Cumpărătorului, Cumpărătorul are obligaţia de a face recepţia cantitativă a coletelor sigilate şi de a verifica 
integritatea acestora în prezenţa reprezentantului Vânzătorului. Recepţia produselor din interiorul coletelor se va face ulterior de către Cumpărător.
Dacă marfa este ridicată de către Cumpărător din depozitul Vânzătorului, Cumpărătorul are obligaţia de a face recepţia cantitativă a coletelor şi verificarea integrităţii 
acestora la uşa depozitului. De asemenea, poate realiza şi recepţia produselor din interiorul coletelor, dacă doreşte. La primirea/ridicarea mărfii, Cumpărătorul are 
obligaţia de a trece pe documentele de livrare următoarele însemne: numele în clar, semnătura, CNP sau seria CI. Compania se obligă să remedieze eventualele 
neconcordanţe cantitative sau calitative constatate de Cumpărător în momentul recepţiei dacă se dovedeşte că producătorul, vânzătorul sau transportatorul său poartă 
responsabilitatea acestor neconcordanţe. 
Sugestiile şi sesizările se pot face pe e-mail, la adresa: sesizari@rtc.ro 

5. Preţuri şi modalităţi de plată
Preţul poate fi discutat cu reprezentantul de vânzări, alocat în raport cu particularităţile fiecărei achiziţii. Preţul final al produselor este cel indicat în documentul de 
însoţire a mărfii. Modalităţi de plată acceptate în raport cu particularităţile fiecărui client: numerar, ordin de plată, bilet la ordin sau filă CEC. Termenul de plată se 
stabileşte în raport cu particularităţile achiziţiei.

6. Penalizări
Pentru neplata preţului la termenul scadent specificat pe factură, Cumpărătorul datorează Vânzătorului penalizări de 0.15 % pe zi în primele 30 de zile de la data 
scadenţei, iar începând cu cea de-a 31-a zi de întârziere penalizările sunt de 0.3%/zi, calculate din valoarea sumei scadente şi neachitate. Cuantumul penalităţilor 
poate depăşi valoarea mărfii. În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte în mod corect obligaţiile de plată sau în cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii 
care reduc credibilitatea Cumpărătorului, toate creanţele devin imediat scadente, iar Vânzătorul este îndreptăţit să se retragă din toate contractele existente, fără a 
fi necesară preavizarea. În acest caz, Vânzătorul este îndreptăţit să nu mai onoreze nicio comandă lansată de Cumpărător.

7. Dreptul de proprietate
Mărfurile livrate de Vânzător Cumpărătorului rămân în proprietatea Vânzătorului până la achitarea lor integrală, plăţile parţiale ale unor facturi nu operează transfer 
de proprietate. În cazul plăţii facturilor prin filă(e) CEC sau trată, se consideră achitate datoriile către Vânzător abia după încasarea banilor şi nu la data predării 
filei CEC sau tratei. În cazul în care marfa este vândută mai departe, creanţele pe care Cumpărătorul le dobândeşte prin vânzarea mărfii Vânzătorului se consideră 
cesionate acestuia până la plata facturilor.

8. Litigii
În cazul oricăror neînţelegeri care se vor ivi în cursul executării prezentului contract, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părţile acceptă 
competenţa instanţelor judecătoreşti de la sediul Vânzătorului.

9. Dispoziţii finale
Clauzele comerciale internaţionale, cum ar fi CIF, FOB, etc. se vor înţelege aşa cum sunt cel mai recent publicate de către Camera de Comerţ Internaţional (INCOTERMS). 
La baza relaţiilor de afaceri stau prevederile legale ale României. Dacă orice prevedere de mai sus este sau devine nulă, celelalte prevederi rămân valabile. Orice 
prevedere nulă va fi  înlocuită de drept cu o dispoziţie legală aplicabilă, fiind avut în vedere sensul sau scopul celor de mai sus.

Pentru Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vizitaţi site-ul rtc.ro  sau contactaţi responsabilul cu protecția datelor 

personale RTC Proffice Experience SA:

email: dpo@rtc.ro

telefon: 021.408.23.71

Adresă de corespondență: RTC Proffice Experience SA, AFI Tech Park 1, Etaj 1, Bulevardul Tudor Vladimirescu 29, sector 5, București, 050881

Pozele au caracter informativ şi nu prezintă obligaţie contractuală. Informaţiile despre articole sunt prezente sub rezerva 
erorilor de tipar. © RTC 2023, drepturi rezervate.

condiții comerciale



gamă completă

acoperire națională

livrări în 24 h

consiliere

nivel ridicat de 
serviciu

transport asigurat

Oricare ar fi activitatea companiei 
tale, avem produsele potrivite!

un singur furnizor, o singură factură

Îți eficientizăm afacerea şi te ajutăm 
să faci economii la buget!

economisești bani scutești timp calitate optimă

În 2008, RTC a devenit 
membru al EOSA (European 
Office Supply Alliance, 
Uniunea europeană a 
distribuitorilor de papetărie)

EOSA

Premiul Emerging 
Reseller acordat de OPI, 
ne poziționează alături 
de cele mai mari firme 
de profil din Europa.

OPIISO

Certificările ISO garantează 
nivelul ridicat de serviciu 
pe care îl putem acorda 
partenerilor noștri.

Contactează consultantul de vânzări și suntem bucuroși să găsim 
pentru tine cele mai bune propuneri pentru produsele sau 
serviciile de care ai nevoie în activitatea ta, chiar dacă acestea nu 
sunt listate în catalog.

De asemenea ne poți contacta la adresa,
detaliază-ne solicitarea și iți răspundem cu drag.

comenzi@rtc.ro

Cauți ceva anume și nu ai găsit în catalog?




