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PRODUSE DE BIROU
Descriere Grup Pagina
Accesorii pentru computere 803 705
Bande şi magneţi 836 714
Calculatoare 825 713
Calculatoare mijloace 804 706
Cantare 844 717
Cărucioare 831 717
Ceasuri 802 713
Curăţător pt. table 836 715
Cutii de archivare si accesorii 800 706
Cutii de gunoi 843 716
De încălzire 811 704
Etichete 823 712
Ibrice electrice fara fir 787 704
Instrumente de evidenţiere 846 718
Instrumente de scris 846 718
Instrumente de scris si accesorii 827 712
Instrumente de taiat 840 716
Markere 836 715
Markere cu cerneala 846 718
Notiţe 849 719
Organizatorii 801 706
Perforatoare 838 716
Pilire - buzunare perforate 810 707
Pilire - pârghie Arc 810 707
Placi clip 788 707
Scaune 807 708
Securitate 820 711
Securitate - cabinete cu cheie 820 711
Securitate - inele cheie 820 711
Securitate - oglinzi 820 710
Securitate - seifuri 820 710
Seifuri Rezistente la Foc 820 710
Serviete si bagaje 801 706
Staplere 838 716
Table 836 714
Table de prezentari si conferinte 836 715

AMBALARE şI BENZI
Descriere Grup Pagina
Benzi de frecţie 981 729
Benzi de marcare 981 731
Benzi de mascare 980 731
Benzi industriale 981 730
Cuţite de siguranţă 982 729
Dispensoare de banda 979 728
Impachetare 837 720 - 722
Impachetare - cartoane şi tuburi 837 726
Impachetare - polietilenă 837 723
Impachetare - benzi 981 729
Protecţie pt tuburi 956 727

Conţinut

Produse de
birou şi
rechiziŢie
Sectiunea 8
Grupuri de produse
804 - 849

Productie 

Profesional 

Industrial 

Atelier

Intretinere

Bricolaj

Gradarea produselor



Ibric fără fir
Fierbere rapidă. Indicator al nivelului apei.
Cioc fără picurare. Autoînchidere. Protector
împotriva scurtcircuitelor. 240V, 2200W.

Capacitate Cod Comandă Preţ/1
KBe-787 €

1.7ltr -0080K 15.40

Canistre 
din plastic

Canistre de siguranță pentru apă fabricate
din plastic de grad comestibil diponibile în
capacităţi de 10, 15 şi 20ltr cu un dop cu
înșurubare pentru a se reumple cu ușurință
şi robinet cu răsucire pentru a turna apa
fără scurgeri. Mânerul face 
ca această canistră 
să fie ideală pentru 
transport şi 
depozitarea apei la 
serviciu, acasă sau 
in călătorii.

Capacitate Tip Cod Comandă Preţ/1
KeN-540 €

10ltr Apă -6500K 12.20
15ltr Apă -6520K 14.70
20ltr Apă -6540K 16.10

PRODUSE ELECTRICE
GRUP

787
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1.7
LTR

Aragaz 
electric

TeC-hPO3 
Aragaz compact şi portabil fabricat la specificaţiile CE. Are elemente din fontă şi control
termostatic de la fierbere joasă până la fierbere în clocot în 6 paşi cu o suprafaţă durabilă şi
uşor de curăţat. Două ochiuri 190mm 1.5kW şi 160mm 1kW.

2 ochiuri
1.5kW & 1kW

Putere Culoare Cod Comandă Preţ/1
KBe-787 €

2.5kW Alb -0090K 24.50

3
heAT

SeTTiNgS

Putere Cod Comandă Preţ/1
maximă KBe-828 €
1200W -0140K 21.00

Putere Greut. Cod Comandă Preţ/1
maximă (ind) KBe-828 €
2000W 1.26kg -0120K 15.30

Convertor/ventilator/radiator
2kW cu setare de timp
ChT203
Se poate seta între trei opțiuni de încălzire:
750W, 1250W şi 2000W sau un ventilator de
circulație care se poate folosi pentru aer cald
şi rece. Setare de timp de 24 de ore,
termostat variabil cu protecție împotriva
înghețării și buton de oprire împotriva
supraîncălzirii. Poate sta independent sau se
poate monta pe perete cu manere 
construite in structura. 
Frecvenţă: 50Hz. 
Voltaj: 220 - 240V.

Putere Cod Comandă Preţ/1
maximă KBe-828 €
1200W -0130K 35.00

Control cu
termostat şi
temporizator
programabil.

Radiator cu halogen 1.2kW 
cu 3 setări
Chh203    
Cu trei setări de căldură
400W, 800W şi 1200W. 
Funcție de oscilare
şi două măsuri de
siguranță
încorporate : Buton
de reglare a
înclinării si buton de
oprire.Un radiator
mobil ideal cu
mâner integrat,
ușor de mutat.

Frecvenţă: 50Hz. 
Voltaj: 220-240V. 

Putere Capacitate Cod Comandă Preţ/1
KBe-787 €

20W 40m2 -0170K 28.00

Putere Capacitate Cod Comandă Preţ/1
KBe-787 €

20W 30m2 -0130K 23.10
40W 60m2 -0140K 30.10

20W tub -0150K 1.90
40W tub -0160K 2.40

2kW Radiator plat
Două setări de căldură 1000W și 2000W. 
Termostat variabil cu protecție de înghețare.
Opțiune de siguranță împotriva supraîncălzirii.
Lumină de indicare a electricității.

NOU

NOU

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

2
heAT SeTTiNgS

1
COOL SeTTiNg

Aparate de omorât insecte cu
telecomandă – 20W
Becurile sunt poziţionate în partea de sus,
pentru deschidere pe toate părţile. Număr
model: IKR202. Putere nominală de
intrare: 20W. Tipul tubului: 2 x TLD10W.
Suprafaţă efectivă: 40m. Tub de rezervă:
Cod comandă KBE-787-0150K (pentru un
singur tub).

Aparate de omorât 
insecte

Aparatele Kobe de omorât insecte reprezintă un mod sigur şi igienic de eliminare a
insectelor zburătoare. Are o plasă exterioară de protecţie, un consum scăzut de energie şi
tavă rettractabilă pentru curăţare uşoară. Potrivite pentru suspendare pe perete sau de
tavan. Furnizate împreună cu lanţul de agăţare. 

Aparate de omorât insecte – 20W
Număr model: EIK202. Putere nominală de
intrare: 20W. Tipul tubului: 2 x TLD10W.
Suprafaţă efectivă: 30m. Tub de rezervă:
Cod comandă KBE-787-0150K (pentru un
singur tub).



Spray cu aer 
pentru praf

Fără HFC. Destinat pentru a elimina
praful şi mizeria din arii greu de accesat.
Prietenos cu mediul, nu contribuie la
încălzirea globală. Include tub de
extindere.

400ml.

Spray de curăţare ecran
antistatic
Curăţător de ecran antistatic
pt toate tipurile de ecran
inclusiv TFT, TV şi plasmă.
Fără alcohol, non toxic,
curăţă şi protejează. Reduce
aderenţa prafului şi mizeria
care produc dureri de cap şi
stres vizual.
Spray 250ml. 

Folosiţi cu şerveţele 
Solent-vezi dreapta 
SOL-780-6840E.

şerveţele antistatice
pentru ecran
Şerveţele antistatice pentru ecran.
Presăturate pentru a fi folosite pentru ecrane,
inclusiv TFT, TV şi plasmă. Reduce aderenţa
prafului şi mizeria care produc dureri de cap
şi stres vizual. Bio-degradabil. Fără alcohol,
non toxic, curăţă şi protejează.

Plicuri igienice pentru telefoane 
Curăţă telefoane, receptoare şi orice alt
echipament. care vine in contact cu gura sau
cu urechea. Non-toxic. Reduce aderenţa
prafului şi mizeria.

Plicuri igienice pentru ecrane
Plicuri igienice pentru ecrane. Fără alcohol,
non toxic, curăţă şi protejează. Reduce
aderenţa prafului şi mizeria care produc
dureri de cap şi stres vizual. 

şerveţele universale
Şerveţele antibacteriene 
universale. Curăţă efectiv 
suprafeţele uscate,
carcase de
calculator, mese,
telefoane etc.
Formulă efectivă
împotriva e-coli,
salmonelă, MRSA şi
gripă. Ajută la
prevenirea prafului de
murdărie care permit
înmulţirea
germenilor.

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6880J 2.50

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6890K 6.20

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-7020C 2.50

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6920N 2.50

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6950R 5.90

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6860G 1.80

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6800A 3.80

şerveţele absorbante uscate
Esenţiale pentru curăţarea scurgerilor
accidentale de me masa de lucru. Solide şi
foarte absorbante. Se pot folosi pe orice
ecran, materialul nu va zgâria. Se poate
folosi cu orice lichid de curăţare.

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-6840E 3.40

Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €
-7000A 1.80
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Curăţător pentru tablă albă
Curăţător pt. tablă albă
Curăţă tablele albe de urmele de 
marker uscat, non-toxic,
nepericulos, spumant. A se folosi
cu şerveţele Solent. 
(SOL-780-6840E). 

şerveţele pentru tablă albă
Preînmuiate, curăţă efectiv urmele de marker
uscat. Lasă tablele albe arătând ca noi.

Pachet de 100.

GruP

803

Pachet

100

Pachet

100

Pachet

50

Pachet

50

Pachet

50

Pachet

100



DEPOzITAREA
GRUP

800
Cutii 
de arhivă

Cutie rigidă din carton cu mânere şi capac ataşat pentru a preveni
pierderea/deteriorarea hârtiilor. Pentru depozitarea şi transportul
cantităţilor mari de documente inactive. Se poate
depozita una peste alta. Panou etichetă larg
pentru descriere. 

Dimensiuni (L x Î x A):
430 x 360 x 257mm.

Culoare Cod Comandă Preţ/Pach. 
AVN-801 €

Maro -0040K 27.30

PAChET

10

Serviete laptop 
din aluminiu

Protejează laptop-urile şi accesoriile de daune. Servietă cu lacăt din
aluminiu cu căptuşeală interioară şi patru tampoane laterale liber
poziţionabile. Două benzi elastice fixează laptop-ul în timpul deplasării.
Sub partea inferioară a capacului, se află un compartiment pentru
documente A4 cu două buzunare fixate cu sistem Velcro şi două
suporturi pentru pix. Livrată cu curea  de umăr din nailon lată de 40mm
pentru o cărare mai confortabilă. Dispozitive de fixare cu eliberare rapidă. 
Mâner nealunecos pentru transport. Disponibilă cu cheie sau cifru. 

Dimensiuni Tip Încuietoare Cod Comandă Preţ/1
Interioare OFI-802 €

340 x 290 x 65mm Combinaţie -0160K 26.60
Cheie -0170K 26.60

Geantă de afaceri
Geantă de afaceri din poliuretan cu aspect de piele. Complet
matlasată pentru laptop, secţiune posterioară pentru documente, trei
secţiuni interioare largi, mâner detaşabil şi bandă de umăr
detaşabilă.

Tip Cod Comandă Preţ/1
OFI-804 €

Suport cărţi de vizită -0100K 4.90

A4

Organizator şi suport cărţi de vizită
Organizator personal:
Organizator căptuşit cu PVC, cu aspect ca pielea. Şase buzunare
interne şi prindere cu ştift. Cu 20 de pagini A4 liniate. Cu pix şi
suport de pix.

Suport cărți de vizită:
PVC cu aspect de piele căptuşit.
Organizare, stocare şi
vizualizare până la 96 de carduri.
Dimensiuni (H x W x D):
200 x 120 x 17mm.
= 
Set:
1x organizator şi 
1x suport cărți de vizită.
.

USB 2.0 
Flash Discuri

Rapid şi uşor de folosit, compatibil cu PC şi Mac. Conectaţi-l la portul
USB şi puteţi transfera documete sau prezentaţii imediat. Compatibil
cu majoritatea computerelor.
Caracteristici: Se conectează în 
orice port USB. USB 2 de mare 
viteză. Se potriveşte pe inelul 
de chei sau în buzunar. Se 
poate bloca.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-804 €

2GB -1800K 7.70
4GB -1810K 8.50
8GB -1820K 10.20

Dim: Netbook

Tip Cod Comandă Preţ/1
OFI-804 €

Geantă de afaceri -0090K 23.80P
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Culoare Dim. Pachet Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant OFI-810 €

gri șters A4 10 -0220K 17.50
gri șters Foolscap 10 -0230K 17.50

Biblioraft

Coperţi rezistente din carton. Se pot agăţa cu degetul şi scoate uşor.
Eticheta mare pentru identificare ușoară. Cu piciorușe de protecție.
Cu ochiuri pentru depozitare pe rafturi- nu 
se răstoarnă. Disponibile in 
pachete de 10. A4 și capac.

cAPAcA4

PaChET

10

cAPAcA4

Bibliorafturi colorate
Aceste bibliorafturi sunt acoperite 
cu PVC pentru durabilitate. 
Disponibile in două dimensiuni 
şi trei culori. Excelente pentru 
stocare documente în volum.

PaChET

10

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/Pach.
OFI-810 €

Negru -0240K 19.30
Albastru A4 -0250K 19.30
Verde -0260K 19.30

Buzunare a4 perforate
Deschidere A4 la partea superioară. Fabricate din polipropilenă
rezistentă la uzură, anti-statică şi uşor presată pentru a reduce
strălucirea. Margine de legare ranforsată de mare putere cu 11 orificii
perforate convenţionale adecvate pentru 
tuburi de legare cu 2, 3 şi 4 
inele. Ideale pentru utilizare 
zilnică. Cantitate 
pachet: 100. 

Dim. Pachet Cod Comandă Preţ/Pach.
Cantitate OFI-804 €

A4 100 -0140K 2.80

A4

PaChET

100

suport pentru scris masonite
Suport pentru scris Masonite sunt fabricate din carton maro dur cu
parte frontală lucioasă pentru a asigura o scriere uşoară pe suprafaţa
acestora. Clipsul de mare putere fixează sigur foile. Ideală pentru
magazine, depozite, proceduri de înregistrare a stocurilor şi inspecţie.

suporturi pentru scris din PVC
Fixează hârtia ferm. Placă dură acoperită cu PVC cu clips de mare
putere. Adecvată pentru hârtii concept
şi A4. Varianta cu copertă are
un buzunar interior pentru
protejarea hârtiilor. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-804 €

A4 -1710K 2.70
A3 -1700K 2.30

A4 cAPAc

A4A3

*Culorile din tabel sunt doar pentru orientare.

Culoare Cod Comandă Preţ/Pach.
OFI-810 €

Negru -0010K 1.20
Roşu -0030K 1.20

mape cu clemă
O mapă de documente A4 uşoară, cu copertă transparentă şi
clamă metalică glisant pentru fixarea 
documentelor. Ideală pentru cotaţii, 
rapoarte, propuneri, etc. 

A4

*Culorile din tabel sunt doar pentru orientare.

Culoare Tip Cod Comandă Preţ/Pach. 
OFI-804 €

Negru Singur -1720K 2.10
Albastru Singur -1725K 2.10

Roşu Singur -1730K 2.10
Negru Pliabil -1740K 2.30

Albastru Pliabil -1745K 2.30
Roşu Pliabil -1750K 2.30 
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Gama
extinsa



Tip Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Executive Spate Înalt -0100K 111.70
Medium Spate -0110K 104.70

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Gri închis -0060K 87.20
Albastru regal -0080K 87.20

Roşu -0090K 87.20
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Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Gri închis -0010K 76.70
Albastru regal -0030K 76.70

Roşu -0040K 76.70
Braţe fixe -0050K 10.50

Braţe reglabile -0230K 24.50

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Negru -0250K 104.70

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Negru -0140K 139.70
Scaun de rezervă -0240K 34.60

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Gri închis -0120K 104.70
Albastru regal -0130K 104.70

prODuSELE SuNT DISpONIBILE EXCLuSIV prIN DISTrIBuITOrI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

scaune 
directoriale

Faţă din piele
Scaune directoriale, cu spătar mediu sau
înalt, cu faţă din piele. Gaz de ajustare a
înălţimii şi control duritate şezut. Şezut cu o
grosime de 3" şi căptuşeală spătar pentru
confort optim. Bază de 5 stele pentru
stabilitate cu fugă dublă roţi pe fiecare
direcţie pentru schimbarea locaţiei. Cu
mânere pentru braţe în formă 
comodă. 
Greut. Maximă: 16 stones.
Spate Înalt
Scaun: D508 
x W508mm.
Spate: H699 
x W508mm. 
Inălţime spate: 
460mm. 
Medium Spate
Scaun:
D489 x W536mm. 
Spate:
H508 x W536mm. 
Inălţime spate: 
460mm.

scaun directorial cu 
spătar înalt
Scaun directorial cu spătar înalt, acoperit cu
material textil. Gaz de ajustare a înălţimii şi
control duritate şezut. Şezut cu o grosime de
3" şi căptuşeală spătar pentru confort optim. 
Bază de 5 stele pentru stabilitate cu fugă
dublă roţi pe fiecare direcţie pentru
schimbarea locaţiei. Cu mânere pentru braţe
în formă comodă, disponibil în 3 culori.
Culori: gri închis, 
Albastru regal, Roşu.
Greut. maximă: 16 stones.
Scaun: D504 x W539mm. 
Spate: H628 x W529mm. 
Inălţime spate:
460mm.

Grup

811
scaun operaţional cu 
spătar
Scaun operaţional îmbrăcat în material textil,
cu spătar mediu. Gaz de ajustare a înălţimii
şi control duritate şezut.  Ajustare înălţime
spătar. Şezut cu o grosime de 3” şi
căptuşeală spătar pentru 
confort optim. Bază de 5 stele 
pentru stabilitate cu fugă 
dublă roţi pe fiecare direcţie 
pentru schimbarea locaţiei. 
Culori: gri închis, Albastru 
regal și Roşu.
Greut. maximă:
16 stones. 
Scaun: D470 
x W486mm. 
Spate: H501 
x W460mm. 
Inălţime spate:
460mm. 

Culoare: Negru

scaun de
desenator

Scaun fix, învelit în material textil. Bază de 5
stele pentru stabilitate. Inel la bază din crom
pentru ajustare înălţime (între 200 - 400mm).
Ajustare înălţime şezut (590 - 830mm).
Spătar mediu cu ajustare adâncime.
Disponibil în gri cărbune sau albastru regal. 
Greut. maximă: 16 stones. 
Inălţime ajustabilă 
Picior cu inel din oţel:
(între 200 - 400mm). 
Ajustare Inălţime spate:
(590 - 830mm). 
Spate mediu cu ajustare 
de adâncime.

A NU se utiliza
cu roți

scaun PU industrial fără inel 
Din poliuretan ușor de curățat ideal
pentrupodea de fabrică , ateliere sau
laboratoare.
Culoare: Negru
Dimensiuni:
Scaun: W460 x D420 x H410 - 530mm.
Spătar: H310mm.

scaun PU industrial înalt
Scaun fix, turnat în plastic. Inel la bază din
crom cu înălţime ajustabilă
(între 200 - 400mm).
Ajustare înălţime şezut (590 - 830mm).
Spătar mediu cu ajustare adâncime. 
Greut. maximă: 16 stones. 
Inălţime ajustabilă 
Picior cu inel de oţel:
200 - 400mm.

A NU se utiliza
cu roți

Gamă
extinsă

Gamă
extinsă

NOU
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Scaun conferinţă - Cromat
Scaun ce poate fi stivuit multirol cu cadru
cromat şi şezut şi spătar confortabile şi
adânci din spumă. Garanţie de cinci ani.
Greutatea maximă 114 kg. 
Culoare: albastru şi cărbune.
Dimensiuni:
Partea pentru şezut: 
l415 x g470 x h495mm.
Spătar: l490 x h335mm.

Scaun conferinţă 
Scaune ce pot fi stivuite cu cadru negru stilat,
şezut cu spumă adânc şi spătar curbat.
Greutatea maximă 114 kg.

Culoare: albastru şi cărbune.

Dimensiuni:
Partea pentru şezut: 
l415 x g470 x h495mm.
Spătar: l490 x h335mm.

NOU

NOU

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Albastru -0500K 41.30
Charcoal -0510K 41.30

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Albastru* -0480K 31.50
Charcoal* -0490K 31.50

Scaune recepţie
Lincoln 

Ideal pentru zonele de primire şi sălile de
aşteptare. Design modern stilat pentru
impresionarea reprezentanţilor de
vânzări, directorilor şi VIP-urilor
care vin în vizită. Disponibil din
material textil
cărbune/albastru regal sau cu
faţă din piele pentru a se potrivi
în majoritatea mediilor de lucru.
Asigură un suport de şezut
rotund. Picioare din crom. Perne
de scaun cu grosime de 4”
pentru conform suplimentar.
Cusături de piele duble (doar la
tipul cu piele) 
Culori: piele/neagră şi
piele/albastră. 
Dimensiuni: (l x grosime x h):
700 x 625 x 800mm.

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Piele/Neagru -0150K 139.70
Piele/Albastru -0160K 139.70

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Negru -0350K 24.50
Albastru -0360K 24.50

Gri -0370K 24.50
Roşu -0380K 24.50

Mărimea Cod Comandă Preţ/1
(mm) LNC-811 €

430 x455 x 790 -0560K 21.00

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Negru -0550K 42.00

Taburet
Plastic
Fabricat din plastic de inaltă calitate, uşor si
poate fi mutat cu uşurinţă. Include trei rotile
cu arc care se retrag când se 
aplică greutate. 
Sarcină maximă:
125kg.
Culori: negru, 
albastru, gri sau 
roşu.

Taburet
Metal
Taburet din metal cu trei rotile cu arc pentru
mobilitate maximă şi robustă. Inelul de bază
menţine scaunul rigid pe podea imediat după
aplicarea greutăţii.
Construcţie de 
mare putere.
Culori: negru, 
albastru, gri sau
roşu.
Diametru: 29cm.

Culoare Cod Comandă Preţ/1
LNC-811 €

Negru -0190K 35.00
Albastru -0200K 35.00

Gri -0210K 35.00
Roşu -0220K 35.00

Scaun poliuretan Lincoln 
Scaun turnat din poliuretan prevăzut cu 5 roţi
duble şi control în înălţime pneumatic. 

Diametru scaun:
330mm (13).
Înălţime scaun:
430 - 560mm
(17 - 22).

Culoare: negru

NOU

Scaun plastic pliabil Lincoln 
Scaun din plastic turnat şi suport spate cu
finisaj negru cu cadru şi picioare metalice.
Ideal pentru folosire în sisteme
multi-scaun.
Mărimea: 430 x 455 x 790mm.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA
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NOU
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Oglinzi acrilice 
de securitate

Oglizi interne şi externe convexe acrilice cu 
suporturi de fixare complet ajustabile. 
Pentru a se folosi în toate situaţiile:
securitate, siguranţă, trafic, depozite, 
magazine, parcări, ieşiri spre şosele.
Fiecare oglindă se livrează complet cu 
suporţi de montat şi instrucţiuni pentru 
vizibilitate maximă.

Tip Dim Cod Comandă Preţ/1
(mm) MTL-820 €

Interior 400 -8040K 38.10
Interior 600 -8060K 45.40
Exterior 600 -8160K 95.90

Dimensiuni (mm) Cod Comandă Preţ/1
(H x W x D) MTL-820 €

118 x 83 x 40 -0500K 19.90

Seif cu cheie de
combinaţie

DPC012
Seif cu cheie convenabil puternic, sigur,
pentru realizarea cheilor disponibile pentru
cei în care aveţi încredere. Realizat din oţel
cu finisaj acoperit cu pudră, are patru găuri
de montaj (şuruburi livrate) şi protecţie la
intemperii pentru protecţia închizătorii cu
10 000 de combinaţii resetabil.
Dimensiuni: 150 x 160 mm

Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comandă Preţ/1
Intern Extern ind. MTL-820 €

240x340x195 250x350x250 13.5kg -5020K 53.90
290x370x245 300x380x300 16kg -5030K 70.00

Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comandă Preţ/1
Intern Extern ind. MTL-820 €

145x330x215 250x430x355 30kg -6000K 120.90

Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comandă Preţ/1
Intern Extern ind. MTL-820 €

200x427x290 229x432x360 16kg -7020K 74.60

Seifuri electronice
Seif electronic prevăzut cu bolţuri de montare şi covor pentru
duşumea. 1 seif fix. Cod de blocare din 3 - 8 cifre. Încuietoare
manuală ascunsă pentru urgenţe. Bolţuri duble de blocare.
Înveliş din pudră fină.

Seifuri pentru acasă
RL23W 
Seif cu exterior inteligent pentru utilizare în interiorul şi în jurul casei.
Deschidere motorizată şi încuietoare activată de codul dvs. personal
din 4 - 6 cifre sau codul de urgenţă. Bolţuri cu închidere dublă. 
Carcasă turnată dintr-o bucată prin tehnică unică a învelirii prin 
pulverizare care asigură o carcasă lipsită de rugină timp de minim 
cinci ani. Prevăzută cu un raft fix.

Seifuri electronice 
anti-incendiu

FES249
Construcţie integrală din oţel. Rezistent la majoritatea atacurilor
manuale şi cu unelte mecanice. Codul pin din patru cifre poate fi
schimbat. Capac integrat din plastic pentru taste. Indicator verbal PIN
corect/ incorect. Oferă protecţie de o oră la incendiu la 1000º.
Prevăzut cu set de ancorare pentru rating asigurare numerar şi bijuterii.
* Indicator luminos nivel baterie. Protecţie interioară la balamalele uşii.
Ideal pentru depozitarea articolelor ce necesită protecţie anti-incendiu. 

Dimensiuni (mm) Greut. Cod Comandă Preţ/1
Intern Extern ind. MTL-820 €

240x340x205 250x350x250 113kg -2020K 53.90

Seifuri mecanice cu cheie
Seifuri de înaltă
siguranţă cu cheie, cu
încuietori duble. Finisaj
fin acoperit cu pudră.

Capacitate
Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1

W x D x H (mm) MTL-820 €
48 300 x 100 x 365 -5540K 76.60

Dulap electronic 
pentru chei

Seif electronic pentru chei cu o fantă de depozitare practică-
introduceţi cheile fără a deschide seiful. Se
livrează cu o cheie de 
deschidere manuală, 
inele de chei, etichete 
colorate  şi cuie de 
fixare. Poate păstra 48 
de chei.

4 x Baterii AA.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

NOU



Culoare Cod Comandă Preţ/Pach.
MTL-820 ???

Cu o latură
Roşu -1400K 9.10

Albastru -1410K 9.10
Verde -1420K 9.10
Galben -1430K 9.10
Negru -1440K 9.10

Natural -1450K 9.10
Cu două laturi 

Roşu -1460K 9.80
Albastru -1470K 9.80

Negru -1480K 9.80
Natural -1490K 9.80

Culoare Pachet Lăţime Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant. colier MTL-820 €

Roşu vizitator 10 15mm -1640K 7.70
Albastru contractor 10 15mm -1650K 7.70

Negru personal 10 15mm -1660K 7.70

Culoare Pachet Lăţime Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant. colier MTL-820 €

Negru 25 15mm -1600K 13.60
Roşu 25 15mm -1610K 13.60

Albastru 25 15mm -1620K 13.60
Verde 25 15mm -1630K 13.60

Culoare Dimensiuni Pachet Tip Cod Comandă Preţ/Pach.
(mm) Cant. clemă MTL-820 €

Transparent 60x90 25 Cu -1200K 8.40
Roşu 60x90 25 Cu -1210K 8.40
Albastru 60x90 25 Cu -1220K 8.40
Verde 60x90 25 Cu -1230K 8.40
Galben 60x90 25 Cu -1240K 8.40
Transparent Portret 90x60 25 Cu -1250K 8.40
Transparent 60x90 50 Fără -1260K 9.10
Roşu 60x90 50 Fără -1270K 9.10
Albastru 60x90 50 Fără -1280K 9.10
Verde 60x90 50 Fără -1290K 9.10
Galben 60x90 50 Fără -1300K 9.10
Transparent Portret 90x60 50 Fără -1310K 9.10

PRODUSE DE SECURITaTE
GRUP

820

Culoare Pachet Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant. MTL-820 €

Transparentă 25 -1320K 8.40

Şnururi 
Şnururi cu lăţimea de
15mm. Pachez 
cu 25 bucăţi. 

Cleme pentru insigne
Cleme pentru insigne pentru 
membri Securitate, pentru 
Vizitatori şi insigne 
auto-laminate. Pot fi 
folosite cu insigne ce 
au o gaură perforată 
pentru o clemă. 
Pachetul conţine 25 
de cleme.

Insigne personal securitate/ 
de vizitator

Toc din PVC pentru insigne
personal securitate/ de vizitator
pentru codare pe culori sau
pentru folosirea imaginii
corporaţiei. Decupajul orizontal
permite folosirea insignei fie cu o
clemă de insignă sau cu 
un şnur textil. Sunt livrate 
cu sau fără clemele din 
metal pentru insigne.

Descriere Cod Comandă Preţ/Pach.
DBS-820 €

Inel de chei -0030K 19.20

Pachet Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant. MTL-820 €

10 role -8940K 10.10

Mosor pentru insignă 
cu inel de agăţat cheie  

Inelul de agăţat cheia 
permite atârnarea cheii la 

cârligul mosorului. 

Cleme cu mosor pentru 
insigne  
Suportul de insignă cu ID retractabil 
Matlock cu clemă pentru curea şi mosor cu
rolă retractabilă din nailon ranforsat vă ajută
să aveţi mereu la îndemână cardul de acces/
securitate cu ID cu fotografie. Ideal pentru
cardurile de proximitate cu control al
accesului ce trebuie să fie folosite în cititoare
de carduri de proximitate. 
Diametru mosor: 30mm.
Lungime cablu: 600mm.
Livrat în pachete: 
10 mosoare.  

Pachet

25

Pachet

25

Pachet

10

Pachet

10

NOU

NOU

NOU

Coliere textile tipărite pentru insigne 
Şnururi din poliester de 15mm cu clemă din plastic. 
Pachet cu 10 bucăţi. 

Pachet

10

NOU

NOU

NOU

NOU

Suporturi de carduri 
Suporturi pentru permise de mărimea unui
card de credit. Pot fi folosite cu bande, lanţuri
şi şnururi (dimensiune permis 54 x 86mm).
Sunt disponibile suporturi cu o latură şi cu
două laturi.

Suport cu o latură

Suport cu o latură

Capacitate Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
W x D x H (mm) MTL-820 €

20 160 x 80 x 20 -0200K 9.40
48 180 x 80 x 250 -0250K 14.00
93 240 x 80 x 300 -0300K 19.20

Dulapuri pt. chei
Construcţie de calibru greu din oţel pentru
depozitarea sigură a cheilor. Toate cârligele
pentru chei sunt numerotate pentru o
identificare mai uşoară. Se fixează uşor pe
perete cu şuruburi (nu sunt livrate).

Capacitate Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
W x D x H (mm) MTL-820 €

50 380 x 80 x 550 -0350K 42.00

NOU
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Inele pt. chei
din plastic
albastru 

Fabricate din plastic cu etichetă detaşabilă
pentru adresă. Prevăzute cu inel 
metalic pentru chei.
Pachet de 50 bucăţi. 

Descriere Cod Comandă Preţ/Pach.
MTL-820 €

Inel de chei -9020K 19.90

Pachet

50

Dulap pentru 50 de chei cu
fereastră din plexiglas 
Seif pentru chei din oţel ce poate fi încuiat,
prevăzut cu o fereastră din plexiglas
transparent pentru o uşoară verificare vizuală a
cheilor. Adecvat pentru a fi montat pe perete şi
include găuri pentru montaj făcute în prealabil
şi bolţuri.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

Pachet

25
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Carneţel stenograme
Cea mai populară dimensiune de carneţel
pentru notiţe 128 x 205mm.
Legătură spiralată la partea superioară pentru
rotire rapidă foi, cu copertă spate rigidă.
80 de file fin liniate pe ambele părţi.

Pagini Pachet Cod Comandă preţ/pk
Cant. oFi-827 €

80 10 -0030K 5.00
80 1 -0040K 0.60

seturi de hartie pentru realimentare
Hartie de inalta calitate, cu linii usoare.
Dimensiune A4 si 80 de foi per set, cu 4 găuri
pentru indosariere usoara. Lipite pe marginea de
sus, cu coperta pentru a va proteja notele. cu
spate rigid.

Dosar
l ivr at

sEPar at

Dim Cod Comandă preţ/1
(mm) oFi-827 €

83 x 127 -0080K 1.20

Carneţel de buzunar
Carneţel cu coperte dure cu bandă de legare
elastică fixă. 80 de foi, fin liniate.
dimensiune: 83 x 127mm. 

preţ individual

Pagini Pachet Cod Comandă preţ/pk
Cant. oFi-827 €

80 10 -0010K 7.60
80 1 -0020K 0.80

a4

Etichete pre-decupate 
pentru imprimantă

Etichete universale utilizate cu majoritatea imprimantelor cu laser, cu jet de cerneală şi copiatoare.
Include hârtia de deasupra, care asigură o bună îmbibare cu toner şi asigură faptul că cerneala nu
curge. Hârtia de dedesubt de calitate permite etichetelor să râmână plate, pentru o imprimare fără
probleme.

PACHET

100

Note adezive tiparite
De o singura foaie.  
100 A6 (105 x 148mm) foi per teanc.

PETTY CASH VOUCHER
Date: Requested by: Authorised by:

Required for: £            p

Net.

V.A.T.

Total
OFI-827-0090K

TELEPHONE MESSAGE
Date: For:

Time:

Taken by: From:

Tel. No.:

Message:

OFI-827-0100K

Tiparite Cod Comandă preţ/pk
teancs oFi-827 €

Mărunţiş -0090K 1.10
Telefon -0100K 1.10
Achiziţii -0110K 1.10individual

Post-it note adezive
Având o bandă adezivă specială pe spate
care permite lipirea acestora, îndepărtarea lor
şi relipirea aproape pe orice fel de suprafaţă,
fără a lăsa urme.Disponibile într-o varietate 
de dimensiuni convenabile.
Nepreţuite pentru mesaje şi observaţii. 

Dim Foi Teancuri Cod Comandă preţ/pk
(mm) /Teanc /Pachet oFi-827 €

76x76 75 12 -0060K 3.10
76x125 100 12 -0070K 5.00

Etichete adresă
Rol continuu de etichete de 
adresă. Se pot folosi în maşina de scris.
Autoadezive, aeră imediat, Uşor de jupuit şi
de lipit. Ideae pentru a adresă plicuri şi
dosare. Livrate în dispensator convenient.
dim.: 89 x 36mm.
cantitate: pachet of 250.

Dim. Pachet Cod Comandă preţ/pach.
Cantitate oFi-822 €

89 x 36mm 250 -0130K 1.20

PACHET

250

STORES REQUISITION
Job No.: From: To:

Quantity: Description:

Date: Authorised by:

OFI-827-0110K

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 preţurile nu conţin TVa

Dim. Etichete Cod Comandă preţ/pach.
(mm) pe coală oFi-822 €

1 199.6 x 289 1 -0040K 7.60
2 199.6 x 143.5 2 -0050K 7.60
3 99.1 x 67.7 8 -0060K 7.60
4 99.1 x 38 14 -0070K 7.60
5 99.1 x 34 16 -0080K 7.60
6 63.5 x 46.5 18 -0110K 7.60
7 63.5 x 38 21 -0090K 7.70
8 64 x 33.9 24 -0100K 7.60
9 38.1 x 21.2 65 -0120K 7.60

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Tr eceţ i eTicheTel e pr in  maşina de impr imaT o SinGUr Ă daTĂ
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Calculator mare 
de birou

dlC 012
Marcator prin virgulă cu 3 cifre. 
Afişaj mare oscilant cu 
12 cifre. Solar şi cu baterie.

dimensiuni (l x Î):
140 x 190mm.

Număr Cod Comandă Preţ/1
model edi-801 €

DPS010 -6200K 12.30

Calculator ştiinţific 
dPS 010
Afişaj cu 10 cifre. Funcţie de memorare.
Instrucţiuni utilizare incluse. Solar şi cu
baterie. 158 de funcţii.
Carcasă dură de 
protecţie.
dimensiuni (l x Î):
75 x 130 mm.

Număr Cod Comandă Preţ/1
model edi-825 €

DPC008 -0010K 3.50

Calculator de birou 
dPC008
Afişaj cu 8 cifre. 
Procentul cheie. 
Solar şi cu baterie.
Ecran mare şi
formă tip desktop.
dimensiuni (l x Î):
85 x 140mm.

Număr Cod Comandă Preţ/1
model edi-801 €

DLC012 -6100K 11.90

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFi-802 €

254mm (10”) -0540K 4.60

Ceas de perete
cromat

Ceas tradiţional cu afişaj clasic 12 ore. Afişaj
analog cu cuarţ. Funcţionează cu baterie 1 x
AA, livrată separat – Cod comandă EDI-904-
3020K – pachet de 4 buc. 355mm (14”).
Margine cromată cu cadran alb, cifre negre
foarte mari uşor de citit, diviziuni şi ace mari,
ac secundar roşu. Fabricat conform cerinţelor
CE. Fantă turnată pentru cui agăţare.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFi-823 €

355mm (14”) -0010K 10.50

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFi-823 €

254mm (10”) -0030K 7.00

Ceas de perete alb
Ceas tradiţional cu afişaj clasic 12 ore. Afişaj
analog cu cuarţ. Funcţionează cu baterie 1 x
AA, livrată separat – Cod comandă EDI-904-
3020K – pachet de 4 buc. 25.4 mm (10”).
Margine rotundă argintie cu cadran alb, cifre
negre foarte mari uşor de citit, diviziuni şi ace
mari. Fantă turnată pentru cui agăţare.
Fabricat conform cerinţelor Ce. 

Ceas 24 de ore
Cadran de 254mm (10") cu margine albă de
plastic. Cifre largi uşor de citit, braţe şi
diviziuni.
Fantă turnată pentru cui agăţare. Mişcare
cuarţ, Foloseşte baterie AA, nelivrată.
Conform Ce.

Număr model Cod Comandă Preţ/1
edi-825 €

DPC012 -0020K 6.90

Calculator de birou
dPC012
Afişaj mare cu 12 cifre. Funcţie de 
memorare. Procentul cheie. Solar şi cu
baterie. Închidere automată. Suport fixare. 
dimensiuni (l x Î):
150 x 160mm.

Calculator financiar
Marcare cu virgulă după 3 cifre. Afişaj mare oscilant cu 12 cifre.
Solar şi cu baterie. 
Închidere automată. 
Suport fixare.

dFC 036
Caracteristici suplimentare:
selector locaţie zecimală; „Variabil”,
„După 4,2,1,0 cifre” sau „Adaugă 2
(=împarte la 100)”
Funcţie de rotunjire; „Rotunjire în
sus”, „Rotunjire în jos” sau
„Rotunjire la cel mai apropiat”
Impozit (cu cotă preconfigurabilă),
cost, vânzare, marjă. 

prODuSELE SuNT DISpONIBILE EXCLuSIV prIN DISTrIBuITOrI
© 2014 Preţurile nu conţin tVA

Grup

825

AlimentAre
dublă

AlimentAre
dublă

AlimentAre
dublă

AlimentAre
dublă

Număr Cod Comandă Preţ/1
model edi-801 €

DFC036 -5920K 12.70

AlimentAre
dublă
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Tabla magnetica mobila
Eleganta si moderna, cu rama de
aluminiu, pentru toate conferintele si
intalnirile oficiale. Suprafata
magnetica. Este suspendata pe un
pivot orizontal si mobila cu ajutorul a
patru role.
Disponibila in doua dimensiuni:
1200 x 900mm şi 
500 x 1200mm. 

Table Executive pentru notiţe
Tabla albă cu ştergere uscată OffisTM Executive este ideală pentru
seminarii de instruire, prezentări, în săli de clasă sau în orice alt loc
unde idele sau procedurile trebuie comunicate mai multor persoane în
acelaşi timp. Suprafaţă extra-fină de un alb strălucitor ajută la
ştergere, reduce umbrele şi oferă un bun contrast faţă de orice text
sau desen de pe aceasta. Finisată cu o căptuşeală atractivă de
aluminiu şi colţuri de plastic ABS va înfrumuseţa orice conferinţă sau 
sală de şedinţe. Furnizată împreună cu dispozitive ascunse de fixare
pe perete şi tavă
pentru pixuri.

Descriere Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Magnetică 900 x 600mm -0240K 24.20
1200 x 900mm -0250K 55.80
600 x 300mm -0340K 13.30

Non-magnetică 900 x 600mm -0260K 32.80
1200 x 900mm -0270K 45.20

Tablă ultra fină 
cu ştergere uscată

Ultra fine pentru a îmbunătăţi ştergerea şi pentru a reduce umbrele.
Suprafaţă albă plană, prevăzută cu dispozitive de fixare pe perete şi
tavă pentru pix.
Tablă albă magnetică
Suprafaţa este garantată timp de cinci ani în condiţii normale de
utilizare. Suprafaţa poate fi folosită cu orice markere pentru table
albe şi se şterge uşor. 
Tablă albă 
non-magnetică
Se poate folosi 
cu orice markere 
pentru tablă albă
cu ştergere uscată
şi se şterge cu 
radier.

- Suprafaţă albă foarte fină

- Include tăviţa pentru markere

Descriere Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Standard 900 x 600mm -0030K 20.70
1200 x 900mm -0040K 30.80

Magnetică 900 x 600mm -0010K 24.20
1200 x 900mm -0020K 39.10

Tablă magnetică 
albă şi şevalet cu 
flipchart
Înălţime ajustabilă. 
Suprafaţă de scriere 
magnetică albă cu două 
părţi cu ştergere uscată. 
Tablă albă oscilantă pt 
modificări finale 
prezentare. Tavă 
suspendată pt pix. 
Adecvată pt format A1, 
mape fixate cu două 
găuri. Picioarele dintr-o 
bucată pot fi dublate ca 
bară pentru a împiedica 
deplasările nedorite. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
(mm) OFI-836 €

1200 x   900 -0360K 69.70
1500 x 1200 -0370K 104.70

Dim. Cod Comandă Preţ/1
(mm) OFI-836 €

1200 x 900 -0350K 58.80

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

600 x 900mm -0180K 45.20

Tabla magnetica pliabila
Tabla plianta cu margini albe.
Dimensiuni:
1200 x 900mm cu două panouri laterale pliabile, care dublează suprafaţa de scriere.
Panourile pot fi închise; Utilă la ascunderea informaţiilor delicate, de exemplu. Include
tăviţa pentru markere şi elementele de fixare pe perete.

Descriere Dim. Cod Comandă Preţ/1
(mm) OFI-836 €

Bandă marcare 1.50 x 16.5 -0480K 3.10
3.00 x 16.5 -0490K 3.50

Dispensor bandă -0520K 0.80

Banda adeziva pentru table 
banda de vinyl nemagnetica ideala pentru a
crea partitii pe table de prezentare. 
Culoare: negru.

Magneti pentru tabla
Magneti pentru table magnetice, un mod
efectiv de a fixa grafice, tabele si
altele pe table
magnetice. 
Pachete de 10
culori asortate.

Dim. Culoare Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

20mm Asortate -0500K 2.80
35mm Asortate -0510K 2.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA



Culoare Dim Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Albastru -0280K 29.40
Verde 900 x -0290K 29.40

Gri 600mm -0300K 29.40
Albastru -0310K 49.00
Verde 1200 x -0320K 49.00

Gri 900mm -0330K 49.00

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Albastru 900 x -0050K 18.90
Verde 600mm -0060K 18.90
Roşu -0080K 18.90

Albastru -0090K 25.20
Verde 1200 x -0100K 25.20

Gri 900mm -0110K 25.20
Roşu -0120K 25.20

Tablă din plută pentru notificări
Arată excelent în ramă din lemn sau aluminiu
anodizat. Indiferent dacă sunt folosite ca
table de informare sau pentru reamintire,
tablele din plută sunt preferate pentru
afişarea de notificări şi comunicate deoarece
vă eliberează zona de lucru de aglomeraţie.
La scoaterea acelor, găurile se retrag. Tabla
va rezista ani de zile în ciuda utilizării zilnice.

Pagina715
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Table pentru notificări 
acoperite cu pâslă
Table pentru notificări acoperite cu pâslă, cu
cadru din aluminiu. Disponibile pe albastru,
verde şi gri cu finisaj satinat.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Finisaj Aluminiu
600 x 450mm -0160K 17.20
900 x 600mm -0170K 20.70

Finisaj Lemn
600 x 450mm -0130K 4.90
900 x 600mm -0140K 6.30
900 x 600mm -0150K 13.30
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Tablă din pâslă pentru notificări
Tablă acoperită cu pâslă într-o multitudine de
culori pentru birou sau uz personal. Patru
culori material: albastru, verde, gri şi roşu. 
În două dimensiuni: 900 x 600mm
şi 1200 x 900 mm.

A4

Ramă de informare
Rame ușoare pentru a se folosi in interior si
exterior. Rame atractive cu finisaj lucios. din
aluminiu. Cearsaf transparent flexibil pentru a
proteja documentele.
Înălțime variabilă și
dispozitiv cu clichet
prin alunecare pentru
ajustare rapidă.
Finisaj lucios. Pentru
holuri, recepții sau
ca semn de trafic
temporar.

Ajustare cu
clichet
glisantă

Markere uscate tip glont
Pentru folosire cu table. Se usucă 
imediat. Se poate șterge cu cârpă 
uscată. Cerneală netoxică.

Cadru “A”
independent de tip A1

Adecvat pentru afişarea în interior/afară de
postere A1. Cadru independent ce poate fi
poziţionat în cea mai excelentă poziţie pe
duşumea pentru vizibilitate maximă. Are două
părţi pentru a afişa simultan instrucţiuni de
direcţie diferite. Coperta de poster din PVC
lipsită de strălucire protejează împotriva 
condiţiilor 
meteorologice 
şi ajută la 
menţinerea unei 
vizibilităţi maxime.

Descriere Cod Comandă Preţ/1
OFI-836 €

Ramă de afişe A1 -0190K 476.10

·
Finisaj 

Aluminiu

·
Finisaj Lemn

1200
x 900

900
x 600

1200
x 900

900
x 600

600
x 450

900
x 600

Gamă Diam. Greut. Cod Comandă Preţ/1
Înâlţ. (mm) de bază (ind.) OFI-836 €
1050-1450 245 2.5kg -0460K 24.50

Lichid de curăţat
tablă şi şerveţele

Lichid pentru tablă
Curăță tablele albe de urmele de marker
uscat, netoxic, nepericulos, spumant.
șervețele uscate Solent (SOL-780-6840E)
disponibil separat.
Șervețele pentru tablă
Șervețele umede pentru tablă albă, curăță
efectiv urmele de marker. Lichid netoxic şi
nepericulos.
Pachet 100.

Descriere Cod Comandă Preţ/1
SOL-780 €

Lichid -7000A 1.80
Cutie 100 şerveţele -7020C 2.50

PACHET

100

Culoare Pachet Cod Comandă Preţ/Pac.
Cant. OFI-846 €

Negru 10 -0170K 4.60
Albastru 10 -0180K 4.60

Roşu 10 -0190K 4.60

PACHET

10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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CaPSaTOaRE, TĂIETOaRE, PERfORaTOaRE şI COşURI DE GUNOI
GRUP

838
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Capsator semi-fâşie
Capsator semi-fâşie cu bază metalică. Se
deschide complet pentru montaj. Încărcare
verticală. Capsează până la 15 foi de 80grm
în acelaşi timp

Capsator cu suport vertical
Aceste capsatoare atractive sunt proiectate
ergonomic cu mâner conturat din 
cauciuc pentru utilizare 
confortabilă. Caracteristica de 
verticalitate oferă o amprentă pe 
birou mai mică şi ajută la 
localizarea mai uşoară a 
acestora.

Tip Cod Comandă Preţ/1
OFI-838 €

Bandă integrală mare -0050K 3.10
Jumătate de bandă medie -0060K 2.80

Bază Culoare Cod Comandă Preţ/1
OFI-838 €

Plastic Albastru/Galben -0040K 2.20

Perforatoare 
de hârtie

Perforatoare hârtie cu preţ deosebit de competitiv cu ghidaje
ajustabile pentru hârtie. Construcţie robustă din metal. Mânere mari
pentru o mai bună manevrabilitate şi efort redus. Reziduurile sunt
păstrate în compartimentul de la bază cu tăviţă detaşabilă. Sunt
disponibile trei mărimi diferite:
PHP210 perforează 2 găuri în până la 10 foi,
PHP218 perforează 2 găuri în până la 18 foi. 
PHP418 perforează 4 găuri în până la 18 foi.

-0020K

-0030K

Mărime Cod Comandă Preţ/1
cutter OFI-840 €

A4 -0030K 27.70

Coşuri de gunoi din oţel
de 48 ltr
O gamă durabilă de coşuri de
gunoi din oţel proiectate pentru
eliminarea în condiţii de siguranţă
a reziduurilor şi maculaturii. 

Culoare Cod Comandă Preţ/1
OFI-843 €

Gri deschis -0030K 35.00
Negru -0040K 35.00

Set coşuri de gunoi ReCycle Now 
Un set de trei coşuri pentru reciclare de 54 litri, ideal pentru acasă
sau la birou. Coşuri cu capace colorate:
Roşu: pentru plastic
Albastru: pentru hârtie.
Galben: cutii metalice.

Coş de gunoi din metal
Cu margini nervurate, fund aplicat şi muchii
răsucite.
Dimensiune: 305 x 292 mm (diam. x înălţime)
Greutate fiecare: 1,00 kg.

Culoare Cod Comandă Preţ/1
OFI-843 €

Gri deschis -0010K 8.70
Negru -0020K 8.70

Capac rotativ 25ltr
De culoare gri ideal pentru acasă
sau la birou. Capac balansat
pentru închidere şi deschidere
uşoară. Punga de gunoi se poate
fixa sub capac.

Culoare Cod Comandă Preţ/1
OFI-843 €

Gri ardezie -0100K 13.30

Descriere Cod Comandă Preţ/1
OFI-843 €

Set de 3 -0090K 69.70

Tăietor rotativ 4 în 1
Tăietor rotativ muti funcţional. Ideal pentru birou, acasă sau în
şcoală. Taie drept, ondulat, perforeaza şi crestează. Capacitate 5 foi
de 80gsm. Cap de tăiere de siguranţă cu lama rotunda din inox.
Ajutoare vizuale de poziţionare. Panou de protecţie transparent
pentru degete. Picioare din cauciuc fără alunecare.
Max. lungime tăiere: 300mm.

Model Tip Capacitate Cod Comandă Preţ/1
Nr. foi OFI-838 €

PHP210 2 găuri 10 -0010K 1.00
PHP218 2 găuri 18 -0020K 1.80
PHP418 4 găuri 18 -0030K 3.50

A4

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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CÂNTAR/SETURI DE REChIzITE
GRUP
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Troleu de
serviciu

Cu trei rafturi
Foarte puternic, din polietilenă. Din material
neconductiv care nu este afectat de solvenţi,
produse de curăţare sau acide de baterie.
Dimensiuni(L x W x H):
610 x 458 x 840mm.

Cod Comandă Preţ/1
MTL-985 €
-3220K 179.70

Cântar
Gama Oxford de echipamente de cântărire vă oferă o varietate de
opţiuni pentru capacitate şi acurateţe 
pentru majoritatea scopurilor.
Cântar suspendat
Acest cântar robust are un cadran 
cu citire dublă acoperit de o 
carcasă din plastic. Cu o 
capacitate de până la 
25kg/55lb, este ideal 
pentru magazine, şcoli şi 
birouri şi are o repunere 
la zero de ±15% cu o 
precizie de 1 parte la 
250. Este furnizat cu 
cârlige superioare şi 
inferioare din vanadiu 
cromat.

Model Max. Cod Comandă Preţ/1
Nr. Cap. OXD-844 €

WS-6E 06kg -2200K 80.90
WS-15E 15kg -2220K 80.90

Cântar 
electronic

Adecvate pentru aplicaţii de birou, poştă şi magazine, aceste
cântare au o citire digitală clară cu interfaţă RS232 pentru transfer
date pe PC. Proiectate să funcţioneze în reţele de curent furnizat
prin adaptor de 12 Vdc 650mA AC sau baterie reîncărcabilă
6V4AH (inclusă). Ambele unităţi vor funcţiona până la 20 de ore pe
o singură încărcare completă. 
Model WS-6E:
Capacitate 6kg/12lb.
Gradaţie 0,001kg/0,00lb.
Model WS-15E:
Capacitate 15kg/31lb
Gradaţie 0,002kg/0,005lb. 

Model Max. Cod Comandă Preţ/1
Nr. Cap. OXD-844 €

55-25M 25kg -3500K 12.20

Set de 
birou

Ideal pentru utilizare generală şi valoare excelentă.

Conţinut set: * Carcasă depozitare, 1 x pix albastru, 1x creion HB, 
2x radiere din plastic, 
1x ascuţitoare simplă creioane, 
1x pix creion 0.5mm 
+ vârfuri de 0.5mm (12 buc.), 
1x pastă corectoare, 
(5mm x 5m), 2x carioci, 
1x riglă de 30cm, 
1x carnet notiţe, 
1x mapă cu carneţel 
A4 interschimbabil fin liniat, 
1x calculator de birou cu 
10 cifre.
* Conținutul prevăzut poate 

varia puțin.

Descriere Cod Comandă Preţ/1
OFI-801 €

Set Rechizite 14 Piese -0070K 12.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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INSTrumENTE DE SCrIS
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Tip Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet OFI-830 €

Plastic 5 -0010K 0.30
48 -0020K 3.20

Dim. Tip Cod Comandă Preţ/1
OFI-830 €

30cm/12” Standard -0050K 0.30

Culoare Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet OFI-846 €

Negru 10 -0140K 3.90
Albastru 10 -0150K 3.90

Roşu 10 -0160K 3.90

Culoare Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet KEN-734 €

Negru 10 -5020K 14.00
Albastru 10 -5060K 14.00

Roşu 10 -5040K 14.00
Verde 10 -5070K 14.00

Culoare Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet OFI-846 €

Asortat 4 -0090K 1.50
10 -0100K 3.90

Galben 10 -0110K 3.90
Roz 10 -0120K 3.90

Markere

Culorile strălucitoare şi fosforescente subliniază cuvinte importante. Cerneală
îmbunătăţită pentru a dura mai mult. Se usucă rapid şi nu se scurge. Pentru orice fel de
hârtie.

Pachete asortate
Set de 4:
Galben, Roz, Portocaliu, Verde (x1 din fiecare).
Set de 10:
Galben x3, Roz x3, Portocaliu x2, Verde x1, Albastru x1,

Marker
permanent

Proiectate pentru utilizare pe orice suprafaţă. Rezistente la apă, cu conţinut 
scăzut de solvenţi. Fără xilen. 

Marker permanent
Marker permanent. Cerneală bazată pe alcool fără miros. Non toxic. 
Rezistă la apă. Se usucă rapid. Vârf în formă de glonţ.

Mine  Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Dim. Pachet OFI-846 €

HB 0.5mm 12 -0020K 0.60
HB 0.7mm 12 -0030K 0.60

Mine pt creion automat

Dim. Mină Cod Comandă Preţ/1
OFI-846 €

0.5mm -0050K 1.60
0.7mm -0060K 1.60

Rigle transparente din plastic
Rigle de calitate înaltă folosite în birou, la şcoală sau acasă. Din plastic de calitate, marcat în milimetri
şi inch.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-846 €

8mm diam. -0200K 0.40

Ascuţitoare
De uz pt un singur creion,
diametru 8 mm. 

Ascuţitoare dublă
Dublă, diametru 8 şi 11 mm.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-846 €

8 & 11mm diam. -0210K 0.70

Ascuţitoare dublă din plastic
pentru creioane
Ascuţitoare dublă pentru creioane de 8mm şi
10mm cu coş integrat pentru reziduuri.
Partea superioară se
deşurubează pentru a
permite eliminarea
resturilor.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
OFI-846 €

8 & 10mm -0040K 0.80

Gume de şters
Gumă de şters din plastic de uz general.
Şterge urmele de creion fără urmă. Pentru
uz general în birou sau acasă. Livrate în
pachete de 5 sau 48.
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GruP

846

Creion automat
cu mină

Butonul se apasă eliberând o cantitate exactă de mină de scris. Deține până la 12 mine
de schimb, fără reâncărcare. 

Pachet

4
Pachet

10

Pachet

10

Pachet

10
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TABELE DE REFERINţă
GRUP
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Produs Cod Comandă Preţ/1
CAT-849 €

carte de referinţă -2621A 1.10

Conţinut:
• Forme bazice de tratament cu căldură

Tabeluri colorate pentru călire, întărire şi forjare
• Grupuri de materiale

tabel cu liste de prelucrare şi tărie, codată,
• Tărie şi rezistenţă

tabele cu tăria şi rezistenţa la rupere echivalentă,
cu conversiuni.

• Selectarea lubrifianţilor
Tabel de materiale codate colorat cu direcţii  de
diluare.

• Toleranţe de găuri şi tije
H7-e8 toleranţe pentru freze incluse

• dimensiuni în metric ale ale şuruburilor şi
găurilor

• Notări de filet
Explica terminologie de definire a filetelor

• Forme standard de filete
Aranjate logic, cu dimensiuni integrate, sisteme
de introducere şi mărimi de găuri, totul într-un
tabel unic cu codare colorată pentru uz uşor.
Include măsuri speciale în metric şi NPT,
distincţiile dintre diferitele serii BSP. ISO 529 şi
diagrame. De asemenea conţine spaţiu de
eliberare pentru freze.

• dimensiunile tipurilor comine de coadă
Acum include coadă filetata, Weldon, DIN Taper,
BT Taper, ISO Taper şi detalii de coadă con
Morse.

• Standarde pentru desene tehnice
Lista uşoară şi completă inclusiv liste
contemporane şi ilustraţii.

• Abreviatii folosite în desen tehnic
• Coduri CNC comune

Lista uşoară şi completă inclusiv liste
contemporane şi ilustraţii. 

• Nume de axe pentru maşini unelte
pagină nou adăugată explicând modul de
adresare cu litere pentru a defini mişcarea
direcţională.

• Formule trigonometrice
Ilustraţii în CAD pentru referinţe uşoare

• Sinus şi Cosinus
calculate la 6 decimale, codate colorat

• Tangenţe şi cotangenţe
calculate la 6 decimale, codate colorat.

Tabele de referinţe pentru ingineri
38 de pagini de informaţie pentru ingineri. Fiecare pagină are o îmbrăcare laminată
anti strălucire pentru a împotriva condiţiilor de atelier.

Mărime de buzunar
164 x 84mm

*EDIţIA DE
BIROU

*EDIţIA
LAmINATă

ediţiA A PATrA
Versiunea cu conţinut extins

Carte de referinţe pentru
ingineri
• Carte practică de referinţe
• Pentru proiectare, birou şi atelier
• 9 secţiuni
• 209 pagini.

• Coordinate pentru găuri egale în adâncime
Diagrama CAD clare şi uşor de folosit

• Lista de coeficienţi de îndoire
Listate ca raze metrice şi grosime cu cel mai
apropiat coeficient SWG pentru ghidare.
enumerate ca rază metrice şi grosime cu cel mai
apropiat SWG echivalente dat pentru îndrumare. 
Diagrama CAD clare şi uşor de folosit

• Calculator pentru viteze de tăiere
Ofera RPM necesare pentru viteze de tăiere şi
diametre de tăietoare cunoscute. oferă necesare
RPM pentru diametre de tăiere cunoscute şi de
tăiere viteze.

• Conversii pentru mărimi de burghie standard
marimi indicate în litere şi cifre integrate într-un
singur tabel, cu mărimile standard marcate în text
bold. Gama de mărimi extinse de la  25.25mm
până la 32.50mm. Toate mărimile în fracţiuni de
inch şi convertite in echivalentul in milimetri, lus

in inch şi dimensiuni cod morse sunt indicate
conform gamelor de burghie.

• Abreviaţii şi formule
Definiţii de termeni standard cu atenţie
specifică acordată turnării, tăierii şi găuririi.

• Sisteme de greutate şi măsurare, conversiuni
şi constante folositoare 
Lista completă de sisteme contemporane şi
vechi, cu conversiile necesare.

Produs Cod Comandă Preţ/1
CAT-849 €

Carte de referinţă -0356A 2.80

NOU
"WIRO"
LEGAT

Mărime de buzunar
148 x 100mm

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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Oţelul 
Înfăşurarea cu bandă de oţel are un palmares îndelungat şi fiabil
pentru fixarea încărcăturii. Principalul avantaj faţă de benzile din
plastic este faptul că plasticul are o slăbiciune esenţială: este
extrem de susceptibil la alungire. Datorită acestui criteriu,
înfăşurarea cu bandă de oţel obţine avantajul. Rata medie de
alungire a oţelului este o fracţie dintr-un procent pentru orice
sarcină dată, în timp ce banda de
polipropilenă se poate întinde
până la douăzeci şi cinci de
procente, cauzând ruperea
acesteia şi deplasarea
încărcăturii. 
Aplicaţii: 
Cea mai obişnuită aplicaţie
pentru înfăşurarea cu bandă de
oţel este industria oţelului,
dar poate fi folosită în
majoritatea sectoarelor
de producţie, în timp
ce plasticul este
folosit pentru
aplicaţii industriale
mai uşoare, unde
nu există muchii
ascuţite sau
încărcături şoc. 

Poliester (PET)
Folosit în sectorul ambalajelor de mare capacitate - aplicat
manual sau mecanic - rezistenţa ridicată la rupere a
poliesterului şi proprietăţile de robusteţe asociate sunt cele
care garantează utilizarea sa continuă. Reţinere a tensiunii şi
memorie foarte bună în majoritatea aplicaţiilor, o alternativă
sigură la oţel. Inoxidabilă, nu lasă urme pe ambalaj sau
produs. Alungire mică pentru sarcini rigide.

Aplicaţii: 
•Cărămizi, blocuri şi ţiglă 
•Bare şi ţevi 
•Paleţi cu sticle şi bidoane
•Ambalaje de mare capacitate

Împachetare cu bandă sau legare: 
Oţel, polipropilenă, poliester.
Care e mai bună?

Poliester împletit  
Nu rugineşte şi nu lasă urme pe produse. Uşor, rezistent la
raze UV şi sigur în utilizare. Poate fi retensionat şi refolosit -
acest aspect este extrem de important la înfăşurarea
produselor din lemn care se pot micşora când sunt
depozitate şi benzile pot rămâne largi. După utilizare, este
mai simplu de îndepărtat. Are aceleaşi proprietăţi ca banda
de PET cu o elasticitate mai mare, care va ajuta reţinerea
tensiunii. 

A se vedea
pagina  
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Polipropilena (PP)  
Specificată pentru un număr mare de utilizări, cea mai vastă
aplicaţie este pentru împărţirea pe unităţi, balotare,
stabilizare, împiedicarea spargerii în tranzit, securitate şi
reducerea la minim a greutăţii suplimentare a pachetelor.
Proprietăţi de alungire extremă - permite contractarea benzii
în jurul pachetelor care se aşează în poziţie. Banda neagră
este rezistentă la degradare din cauza razelor UV. Rezistentă
la abraziune şi uzură. 
Aplicaţii: 
•Aplicaţiii striate 
•Alimente 
•Cherestea 
•Baloţi de ziare 
•Pachete cu o greutate medie spre uşoară
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Benzi de 
Polipropilenă

Benzi de polipropilenă livrate pe role pentru legare 
manuală. Negre, împachetate individual. 
Lăţime: 12mm. 
tensiune aproximativă de rupere:
R13: 130kg, R21: 210kg, R30: 300kg.
tensiune de rupere până la 300kg.

Polipropilenă

Benzi de polipropilenă pentru împachetare mecanică
Utilizate cu maşini de legat. Livrate pe rolde de carton groase de  200/190mm 
Culoare: albastru. 
tensiune aproximativă de rupere: 130kg*.

Polipropilenă

Tip Lungime Cod Comandă Preţ/1
(m) AVN-837 €

R13 2000 -1800K 27.30
R21 1300 -1810K 28.00
R30 1000 -1820K 30.10

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-837 €

12mm x 3000m -1790K 45.20

Tip Cant Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet AVN-835 €

Polipropilenă
Normal 2000 -0690K 18.90
Greu 2000 -0700K 30.40

Polipropilenă & Poliester - Zimţat
12mm 1000 -0770K 34.60
16mm 1000 -0780K 50.00

Sigilii pentru benzi de
polipropilenă 
Pentru strângerea benzilor 
de polipropilenă în 
jurul altor obiecte.
Lăţime: 12mm.

Polipropilenă

Înfăşurată la presă: Fiecare strat oscilează
transversal pe stratul de dedesubt, uniform şi

strâns transversal pe lăţimea de 63,5mm a
bobinei. Grosime 0,5mm.

Tensiune aproximativă de rupere: 
12mm: 561kg, 
16mm: 714kg, 
19mm: 846kg.

Lungime aprox pe roată:
12mm: 965m, 
16mm: 763m, 
19mm: 643m.

Preţurile pentru banda
de oţel se pot

schimba in funcţie de
suprataxa furnizorului

Panglica: fiecare strat este împachetat
direct peste cel anterior astfel încât
lăţimea rolei este lăţimea benzii.
Grosime 0,5mm. 
Tensiune aproximativă de rupere:
12mm: 561kg, 
16mm: 714kg, 
19mm: 846kg.
Lungime aprox pe 
roată:
12mm: 330m, 
16mm: 334m, 
19mm: 335m.

Oţel

Panglică Înfăşurată la presă
Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1

AVN-837 €
12mm x 965m -1760K 98.00
16mm x 763m -1770K 100.10
19mm x 643m -1780K 101.50

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-837 €

12mm x 330m -1730K 42.00
16mm x 334m -1740K 45.50
19mm x 335m -1750K 52.50

Tip Cant Dim. Cod Comandă Preţ/1
Pachet (mm) AVN-835 €
1000 12 -0710K 18.90

Capsare 1000 16 -0720K 20.80
1000 19 -0730K 22.70
4000 12 -0740K 87.20

Infăşurare 2500 16 -0750K 76.60
2000 19 -0760K 76.90

Sigilii
Cu finisare zinc
Închidere: Aşezaţi
peste capetele
benzii, aşezate unul
peste altul
Sigilare: Trebuie
aşezate corect pe
ambele capete
înainte de a aplica
presiune.

Întinzător cuplare -
polipropilenă
Întinzător clicheţi robust, anti-alunecare, cu
cutter pentru cuplarea polipropilenei. Poate fi
utilizat pe orizontală la paletizarea bunurilor. 
A se utiliza împreună cu maşina de 
ambutisat. 
Capacitate: 12 - 15mm

Ermetizator din oţel
Potrivit pentru utilizarea unor straturi de
ermetizare de 13mm, 16mm şi 
19mm. A se utiliza împreună cu 
un Întinzător (AVN-835-0880K).
Capacităţi: 13, 16 & 19mm.

Capacităţi Cod Comandă Preţ/1
AVN-835 €

13, 16 & 19mm -0890K 31.20

Capacitate Cod Comandă Preţ/1
AVN-835 €

12 -15mm -0880K 45.20

Toate tensiunile de rupere 
sunt aproximative.

NOU

NOU

Panglici de oţel pentru 
legare manuală
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Dimensiune  Grosime Cod Comandă Preţ/Pach.
cataramă sârmă AVN-835 €
13mm 3.3mm Ø -0840K 45.20
16mm 3.5mm Ø -0850K 55.70
19mm 3.8mm Ø -0860K 69.70

Lăţime x Lungime Forţa la Cod Comandă Preţ/1
rupere AVN-837 €

13mm x 1100m 375Kg -1860K 94.20
16mm x 850m 450Kg -1870K 83.70
19mm x 600m 550Kg -1880K 79.20

Cleme de bandă
Cleme galvanizate pentru folosire cu benzi din
polipropilenă şi material compozit. Disponibile
în trei grosimi diferite.
Cantitatea cutiei:
1000 cleme

Suport pentru bandă static
Suport pentru bandă static folosit pentru
banda din poliester împletită. Butia din plastic
montată în spate asigură păstrarea la
îndemână a benzii şi uneltelor.

Bandă din poliester împletit
Bandă din poliester împletită având aproape rezistenţa unei benzi din
oţel şi neafectată de temperaturile extreme. Poate fi refolosită prin
asigurarea cu catarame din metal. 
Dimensiune miez: 78 mm.

Descriere Cod Comandă Preţ/1
AVN-835 €

Dispensor static -0830K 52.20

Poliester
împletit

Poliester
împletit

Colţare închise
Colţarele din plastic plin reprezintă un mod
economic de protejare a colţurilor vulnerabile
în timpul transportului. Ideale pentru folosire
la mese, birouri, uşi, indicatoare, oglinzi sau
mobilă etc.

Dim Cant Cod Comandă Preţ/Pach.
(mm) Pachet AVN-830 €

60 x 60 x 15 1000 -2250K 59.20
60 x 60 x 18 1000 -2260K 66.20
60 x 60 x 22 850 -2270K 62.50
60 x 60 x 28 700 -2280K 59.50

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-837 €

12.0 x 0.60mm x 2500m -0480K 84.00
12.0 x 0.68mm x 2200m -0490K 94.50
15.5 x 0.68mm x 1750m -0500K 94.50

Legături 
de poliester

Reţinere excelentă a presiunii aplicate, cu uşurinţă de aplicare şi
scoatere, cu un coeficient redus de alunecare. Uşor de folosit în
împachetare manuală sau mecanică.

Extruded
Poliester

Dim. Cod Comandă Preţ/1
(Lăţime x Lungime) AVN-835 €

12mm x 800m -0870K 24.20

Tensune de rupere
300kg  -0480K
350kg  -0490K
450kg  -0500K

Trusă de bandă de
etanşare din
polipropilenă 
Bandă din polipropilenă portabilă pentru
aplicaţii de uz intens generale de lipire şi
ambalare. Perfectă pentru rezolvarea
problemelor legate de pachetele mici,
ambalare şi stabilitate.
Trusa conţine:
Bandă din polipropilenă de 1 x
12 mm x 800 m, în cutie
din carton reciclabilă.
300 de dispozitive de
etanşare din metal semi-
deschise.

300 dispozitive de
etanşare metalice

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
NOU

NOU

Polipropilenă

Tip Cant Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet AVN-835 €

12mm 1000 -0770K 34.60
16mm 1000 -0780K 50.00

Sigilii pentru benzi de polipropilenă
Pentru strangerea benzilor de polipropilenă
in jurul altor obiecte.

Preţ pe pachet

Extruded
Poliester

Polipropilenă

Tip Cant Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet AVN-835 €

Mediu 1000 -0910K 76.70
Mare 250 -0920K 195.70

Colţare închise extensibile
Colţarele din plastic solid reprezintă un mod
economic de protejare a colţurilor vulnerabile
în timpul transportului. Ideale pentru folosire la
mese, birouri, uşi, indicatoare, oglinzi, mobilă,
etc. 
Dimensiune medie:
16-40mm.
Dimensiune mare: 
35-70mm.

Dim Cant Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet AVN-830 €

Mică 1000 -0290K 15.40
Medie 1000 -0300K 25.20
Mare 1000 -0310K 52.10

Protecţii pentru muchii  
Protecţiile muchiilor paleţilor din plastic ajută
la împiedicarea tăierii legăturilor, protejând în
acelaşi timp produsele de pe palet de
tensiunea legăturii.
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Pungi din polietilenă cu auto
închidere- pe care se poate scrie
Pungi Gripseal cu autoinchidere cu trei benzi
pe care se poate scrie.
Pachet de 1000.

Dim. Dim. Cod Comandă Preţ/Pach.
(mm) (inch) AVN-837 €

57 x   57 21/4” x 21/4” -1580K 3.50
75 x   86 3” x 33/8” -1590K 8.70
90 x 115 31/2” x 41/2” -1610K 10.50
100 x 140 4” x 51/2” -1620K 14.00
127 x 190 5” x 71/2” -1630K 21.00
150 x 230 6” x 9” -1640K 28.00
203 x 280 8” x 11” -1650K 45.50
255 x 355 10” x 14” -1660K 70.00
320 x 225 123/4” x 9” -1670K 70.00

Pungi din 
polietilenă (Simple)

O gamă de pungi din polietilenă de diverse grosimi şi mărimi pentru orice nevoi zilnice.

Dim. Dim. Cod Comandă Preţ/Pach.
(mm) (inch) AVN-837 €

38 x   40 11/2” x 21/2” -1420K 2.80
223 x 280 8” x 11” -1520K 26.90
250 x 350 10” x 14” -1540K 49.00
324 x 324 123/4” x 123/4” -1560K 59.50
400 x 500 15” x 20” -1570K 105.00

Pungi cu auto închidere simple
Pungi simple cu 
închizătoare. 
Pachet de 
1000.

Tuburi din polietilenă Layflat
Tuburi din polietilenă care se pot folosi pentru a crea diferite mărimi 
de pungi din polietilenă, conform cu necesităţile dvs. Tuburile se 
pot lipi, capsa sau lega.

DimenSiUni 
mai mari

DiSPonibiLe La 
cerere

Lăţime Cod Comandă Preţ/Pach. Cod Comandă Preţ/Pach.
AVN-837 € AVN-837 €

250g Grosime/330m Transparent 500g Grosime/165m Transparent
100mm -0750K 23.10 - -
200mm -0780K 39.30 - -
225mm - - -0945K 44.80
300mm -0800K 58.60 - -
400mm -0830K 76.40 - -
500mm -0850K 95.20 - -
800mm -0875K 145.70 - -

Dim. Cant. AVN-837 Preţ/Pach. Cant. AVN-837 Preţ/Pach.
Pachet Sarcina medie € Pachet Sarcina mare €

9” x 12” - - - 250 -1315K 18.00
10” x 12” 500 -1200K 19.20 - - -
15” x 20” - - - 100 -1370K 18.80
24” x 36” - - - 100 -1400K 54.20

PACHET

1000
PACHET

1000

Saci împletiţi din polietilenă
Un material făcut cu țesut din polipropilenă în
două direcţii creând un material poros pentru
seminţe, minerale sau orice alte produse.
Cea mai bună împachetare pentru o varietate
de produse agricole, chimice, mecanisme,
produse de minerit, materiale de construcţie
etc. Aceşti saci oferă economie, protecţie
bună, economie de spaţiu şi de greutate şi
putere mai mare decât alţi saci.

Dim. Dim.
Cod Comandă Preţ/Pach.

(mm) AVN-918 €
230 x 310 9” x 12” -0020K 12.50
310 x 460 12” x 18” -0030K 16.60
380 x 500 15” x 20” -0040K 25.10
460 x 620 18” x 24” -0050K 29.50
620 x 1000 24” x 40” -0060K 42.00

Unealtă pentru legat saci
Răsuceşte legătura în jurul gurii sacului cu
uşurinţă pentru a lega rapid şi strâns.

Legături pentru saci 
Legături pentru saci din inox acoperite cu
PVC cu țesut din polipropilenă și polietilenă.
Din fir gros de 1.2 mm. Fiecare legătură are
ochiuri la mabele capete. Se vând in
manunchiuri de 1000 şi se aplică cu unealta
de legat saci de mai sus.

Descriere Cod Comandă Preţ/Pach.
AVN-835 €

Unealtă de legat saci -0790K 23.00

Dim.
Cod Comandă Preţ/Pach.
AVN-835 €

150mm (6”) -0800K 16.40
200mm (8”) -0810K 19.20
230mm (9”) -0820K 21.90

PACHET

100

PACHET

1000

Size Cant. Cod Comandă Preţ/Pach.
Pachet AVN-830 €

BB7 100 -2040K 46.30

Pungi cu bule de aer
Sistem de împachetare foarte versatil. Mii de
bule cu aer protejează conţinutul pachetelor
dvs împotriva aerului şi şocurilor. Se pot
folosi ca amortizor pt a 
umple spaţii goale în 
cutii şi asigură 
atenuarea şocurilor 
prin scuturare. 
Autoadezive. Pentru 
mărimi vezi mai jos.

Dimensiuni:
380 x 435mm.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA



ÎmPaChETaRE
GRUP

837

Pagina724

P
R
O

D
U

S
E
 D

E
 B

IR
O

U
 ş

I 
R
E
C
h

Iz
IŢ

IE

Folie de polietilenă multiuz
Folii de polietilenă de calitate ideală pentru protecţie împotriva
prafului, inclusiv împachetare, protecţie a podelelor şi împotriva apei.
Calitate superbă.  
Livrată pe role pentru depozitare uşoară.

Toate preţurile sunt per rolă

Toate preţurile sunt per rolă

Dim Grosime Cod Comandă Preţ/1
(Micron) AVN-837 €

660m/1.0m 65 -1700K 122.50
660m/0.75m 65 -1710K 105.00

Grad Dim Grosime Cod Comandă Preţ/1
(Micron) AVN-837 €

Standard 500mm x 1350m 23 -1910K 66.10
Super Power 500mm x 1550m 20 -1920K 69.60

Folie 
extensibilă

Pentru împachetarea şi stabilizarea încărcăturii pe palete. Potejează
de vreme şi praf, în tranzit sau depozitare. Adezivă la ea însăşi şi nu
la obiectele ambalate. Toate sunt ambalate cate 6 cu excepţia. 
100mm x 150m care sunt 
ambalate câte 48. (*Suport ieşit în afară)

Lăţime foaie Lung. Cod Comandă Preţ/1
(Împătuită/Deschisă) Totală Micron AVN-837 €

1.0m/2.0m 300m 32 -0070K 70.00
0.9m/1.8m 100m 50 -0080K 34.60
0.5m/1.0m 100m 100 -0085K 80.50
1.0m/2.0m 50m 125 -0090K 54.60
1.0m/4.0m 50m 30 -0100K 27.60
1.0m/4.0m 50m 60 -0110K 52.10
1.0m/4.0m 25m 130 -0120K 55.60
1.0m/4.0m 25m 200 -0125K 80.10

Folie de polietilenă
Folie de 65 micron polietilenă ideală pentru protecţie împotriva
prafului, inclusiv împachetare, protecţie a podelelor şi împotriva apei.
Disonibil într-o varietate de lăţimi 750 mm şi 1 m şi lungime de
660m.

Folie preîntinsă
Folia inovativă preîntinsă Avon Q-Lite, face împachetarea paleţilor
mult mai uşoară şi rapidă. Nu este nevoie să întindeţi folia pentru
sustinere maxima a paleţilor. Operatorii vor aprecia cât de uşor să
aplice această folie. Permite reducerea risipei, pentru că
caracteristicile foliei permit folosirea până la capătul rolei. 

Folie întindere pentru utilaje
Membrana turnată este extrudată ca folie plată, ceea ce duce la
rezultate mai bune decât prin extrudarea membranei umflate.
Membrana turnată predomină la aplicaţiile cu utilaje şi, de obicei, are
proprietăţi optice superioare de claritate şi luciu.
Membrană turnată standard
Se întinde cu 140% mai mult. A se utiliza cu utilaje standard de
ambalare.
Membrană pre-întinsă Super Power
Se întinde cu 250% mai mult pe un utilaj electric de pre-întindere.

Descriere Grosime Cod Comandă Preţ/1
(Micron) AVN-837 €

400mm x 600m 8 -1830K 9.10
450mm x 600m 8 -1840K 10.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

gamĂ
extinsĂ

NOU

Dim.l Grosime Culoare Cod Comandă Preţ/1
Dim (Micron) AVN-837 €

17 Transparentă -0520K 2.80
100mm x 150m 20 Transparentă -0530K 2.80

22 Negru -0620K 5.90
400mm x 200m 34 Transparentă -0680K 13.90

15 Transparentă -0540K 8.70
17 Transparentă -0550K 10.10

400mm x 300m 20 Transparentă -0560K 12.90
25 Negru -0570K 17.10
17 Roşu -0580K 11.50
17 Albastru -0590K 11.50

500mm x 300m 20 Transparentă -0670K 14.00
500mm x 200m 35 Transparentă -0660K 12.90
400mm x 300m 17 Transparentă -0600K 11.50

(Suport ieşit în afară) 20 Transparentă -0610K 12.20
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Lăţime foaie Grosime Lung. Cod Comandă       Preţ/1
(Împătuită/Deschisă) (Micron) Totală AVN-837 €
1.25/2.50m 125 micron 85m -0020K 122.10
1.00/2.00m 125 micron 99m -0025K 115.10
1.50/3.00m 150 micron 58m -0050K 115.10

Lăţime foaie Grosime Lungime Greutate Cod Comandă Preţ/1
(Împătuită/Deschisă) (Micron) rolă AVN-837 €

1.25/2.25m 125 micron 50m 27kg -0030K 139.60
1.20/2.30m 200 micron 30m 26kg -0040K 139.60

Pozare în tub de protecţie
plat - Tip VH
Tub de ambalare cu îmbinare. Simplu
şi uşor de folosit. Pentru împachetarea
paleţilor de diverse înălţimi. Disponibil în
două dimensiuni. 

Folie de ambalat 
din polietilenă 

Folie pliată central - Tip AS
Adecvată pentru produse cu formă neregulată sau ciudată, precum
cărucioare, camioane, maşini şi mobilier. Se livrează pliată central pe
rolă. 
Greutate rolă: 25kg.

Folie de mare întindere
Ideală pentru împachetarea paleţilor de formă uniformă în mod
eonomic. Această folie cu densitate mai mică va fi la fel de eficace
ca cea de calitate mai înaltă pe paleţi uniformi de greutate uşoară
până la medie. Se foloseste pentru a proteja şi împacheta paleţi,
pentru a preveni degradarea în timpul livrării. Adezivă la ea însăşi şi
nu la obiectele ambalate. 

Dim. Rolă Grosime Cant Cod Comandă Preţ/1
(mm x m) Cutie AVN-837 €
400 x 300 12 Micron 6 rolls -0700K 6.60

Descriere Cod Comandă Preţ/1
AVN-834 €

Dispensor standard -0130K 25.00
Mini Dispensor -0070K 3.50
Dispensor ajustabil -0110K 28.00

Dispensor de folie
Dispensor ajustabil
Bază puternică şi uşoară de aluminiu şi rol 
de aluminiu. se poate ajusta de la 12 la 20 
cu mâner de spumă.
Capacităţi: bandă elastică
lăţime 12” to 20”.
Dimens. rolă plastică: 11/2”, 2” şi 3”.

Dispensor pentru minirolă de folie preîntinsă
Folosirea unei folii preîntinse fără nucleu înseamnă fără pierderi,
economisirea de bani -  economii de până la 17,5% pe rolă
comparativ cu o minirolă cu nucleu. Ajută la economisirea timpului
pierdut cu schimbarea rolelor - nu există un nucleu de schimbat în
dispensor. 

Descriere Cod Comandă Preţ/1
AVN-834 €

Dispensor -0170K 3.50

Dim Grosime Cod Comandă Preţ/1
(W x L) (Micron) AVN-837 €

100mm x 150m 17 -1850K 1.80

prODuSELE SuNT DISpONIBILE EXCLuSIV prIN DISTrIBuITOrI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

Grup

837

Ajustabilă

Dispensor standard
Pentru folie elastică
400/50mm pe rol
38/50/75mm Greut
1.45kg.

Mini Dispensor
Pentru rolele de folie elastică
100mm x 150m 
role de folie elastică

NOUNOU



ÎMPAChETARE
GRUP

837
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Plicuri din polietilenă pt expediere
Această gamă de plicuri de polietilenă autoadezivă asigură ca documentele importante de
expediţie ca notele de livrare, chitanţele şi listele de conţinut ajung la consumatorul dvs.
în siguranţă. Conţinutul este vizibil clar fără a fi nevoie să se desfacă. Rezistente la apă
şi ulei. NU se rup. Grosime 60 microni.

Dim Tip Pachet Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant AVN-830 €

A4 Simplu 500 -2050K 50.00
A4 Doc Incl. 500 -2114K 50.00
A4 Doc Incl. 1000 -2112K 59.20
A5 Doc Incl. 1000 -2060K 53.80
A5 Simplu 1000 -2070K 57.70
A6 Simplu 1000 -2080K 34.60
A6 Doc Incl. 1000 -2090K 33.40
A7 Doc Incl. 1000 -2100K 23.00
A7 Simplu 1000 -2110K 23.00

DIN Lung Doc Incl. 1000 -2116K 50.00
DIN Lung Simplu 1000 -2118K 50.00

Plasaţi documentele în
plic

Înlaturaţi hârtia de
suport dn solicon de pe

spate

1

2

3

Poziţionaţi domunemtul
în plic şi apăsaţi

tuburi poştale
Tuburi puternice din 
carton întărite cu 
plastic şi capse. 
Pentru piese de 
artă, planuri, hărţi, 
grafice etc.

Dim Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
Dia. x L (mm) AVN-830 €

A4 50 x 330 -2150K 0.60
A2 50 x 430 -2140K 0.80
A1 50 x 625 -2130K 0.80
A0 50 x 890 -2120K 1.40

Perete 1 strat Perete 2 straturi

seturi de hîrtie cerată Kraft
O hârtie impermeabilă creată prin cerare pe
ambele fețe, folosite în mod frecvent pentru
împachetarea 
pieselor 
electronice.

Dim.
Cod Comandă Preţ/Pach.
AVN-830 €

900mm x 100m (55gsm) -0260K 22.40

Tipus Cod Comandă Preţ/1
AVN-830 €

VCI -1890K 55.40

Role de hârtie antirugină
Hârtie VCI: Hârtie Inhibitoare de Coroyiune
Volatilă (VCI). Chimicalele VCI se
volatilizeaza, se ataşează de metal şi
formează un strat protector gros de numai
câteva molecule. Acest strat previne
umezeala, sare şi mizerie de la a se depozita
pe metal şi a cauza coroziune.Testat şi
aprobat  conform standardului German TL
8135-0002 .
Hârtie MPI: Hârtie
superioară
universală care
inhibă coroziunea,
pentru ambalarea
tuturor metalelor,
de ex. role
laminare, sau ca
hârtie adăugată
între componentele
uşoare la ambalare.
Mărime: 900mm x
200m.

sachete de gel silica
Absorb până la 40% din greutatea proprie
în apă pentru a crea uscăciuni şi împiedică
degradarea ca rugina, coroziune, mucegai,
ciuperci, tonare etc.

Pachet Greut. Cod Comandă Preţ/Pach.
Cant. ind. AVN-780 €

25g -0020K 56.00

100
50g -0030K 87.50
100g -0040K 115.50
250g -0010K 175.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

Cartoane 
întărite

O gamă de cutii de carton inclusiv unele cu adâncime variabilă care se potrivesc pentru
necesităţi de împachetare variate. Din carton de înaltă calitate, ideale pentru transport
pe calea ferată, camion sau avion.

Preţ pe pachet

*Multi-adâncime

Preţ pe pachet
Dimensiuni Pk Cod Comandă Preţ/Pach.

L x W x H (mm) Cant AVN-830 €
Cutii cu pereţi 2 straturi

*305 x 229 x 229 20 -0690K26.10 26.10
254 x 254 x 254 20 -0685K27.70 27.70

*305 x 305 x 305 20 -0700K35.60 35.60
355 x 355 x 355 15 -0705K34.60 34.60

*406 x 406 x 406 20 -0710K55.40 55.40
*457 x 305 x 305 20 -0720K34.60 34.60
*457 x 457 x 457 20 -0730K75.30 75.30

Dimensiuni Pk Cod Comandă Preţ/Pach.
L x W x H (mm) Cant AVN-830 €

Cutii cu pereţi 1 strat
152 x 101 x 101 25 -0330K11.90 11.90
152 x 152 x 152 25 -0340K12.20 12.20
178 x 127 x 127 25 -0350K12.60 12.60
203 x 203 x 203 25 -0360K13.60 13.60
229 x 152 x 152 25 -0370K11.80 11.80
610 x 394 x 280 25 -0760K39.60 39.60
305 x 229 x 152 25 -0670K11.80 11.80
305 x 229 x 229 25 -0380K 11.50
305 x 305 x 305 25 -0390K 26.90
381 x 254 x 254 25 -0400K 26.90
457 x 305 x 305 25 -0410K 30.70

gamĂ
extinsĂ



MATERIALE DE PROTECŢIE
gRUP

956

Codul de comandă pt. mostre AVN-956-2000K

Plase industriale de protecţie pt. ţevi
• Materialele sunt fabricate din polimeri inerţi şi rezistenţi la 

substanţe chimice.
• Netede şi uşor de utilizat în orice fază a procesului de

fabricaţie/distribuţie.
• Pot fi păstrate până la final şi pot ‘adăuga valoare’ 

produselor la vânzare.
• Etalon mare/deschidere mică. • Protecţie de nivel înalt.
• 11 mărimi codificate pe culori. • Încercate şi testate mai mulţi ani.

Culoare Diametru Total Cod Comandă Preţ/1
Gamă Lungime AVN-956 €

Roşu 6 - 13 50m Scul -0060K 17.30
Negru 13 - 26 50m Scul -0130K 29.90

Portocaliu 26 - 40 25m Rolă -0260K 22.00
Maro 40 - 50 25m Rolă -0400K 25.10
Alb 50 - 65 25m Rolă -0500K 29.40
Gri 65 - 80 25m Rolă -0650K 33.70

Galben 80 - 100 25m Rolă -0800K 38.90
Albastru 100 - 125 25m Rolă -1000K 49.50
Verde 125 - 160 25m Rolă -1250K 62.40
Paie 160 - 190 25m Rolă -1600K 78.10

Albastru Regal 190 - 225 25m Rolă -1900K 93.80

Plase standard de 
protecţie pt. ţevi

Excepţionale, eficiente şi economice, pentru toate tipurile de
produse.
• Ideale pentru protejarea componentelor fabricate în timpul 

producţiei şi depozitării.
• Utilizate deseori şi pentru a proteja componentele/produsele

ceramice, din sticlă sau fragile la depozitare şi distribuţie.
• Destinate prevenirii deteriorării la impact a suprafeţelor.
• Produse „amortizate” în timpul transportului.
• 6 mărimi codificate pe culori.
• Foarte elastice, pentru produse/componente cu un diametru 

de până la 400mm.
• Adaptabilitate şi flexibilitate extraordinară, pentru protejarea 

formelor neregulate şi complicate.
• Furnizate în cutii special proiectate.

Mostre
Ne face plăcere să vă furnizăm mostre din materialele de protecţie
Avon pentru evaluare. Vă rugăm contactaţi filiala locală.

Plase separatoare
• Protecţia ideală pentru componentele depozitate sau expediate 

pe stative.
• Fabricate din polietilenă dură, durabilă.
• Rezistente la ulei şi substanţe chimice
• Modelul tip plasă permite uleiului şi 

prafului să se 
scurgă printre 
ochiuri.

• Mărimea rolei: 
1m x 50mm.

Dimensiune rolă Cod Comandă Preţ/1
AVN-956 €

1 x 50m -2100K 235.20

Culoare Diametru Total Cod Comandă Preţ/1
Gamă Lungime AVN-956 €

Roz 20 - 45 50m Scul -2200K 26.30
Violet 40 - 80 50m Rolă -2400K 32.60
Verde 75 - 125 25m Rolă -2750K 27.50

Întindere ridicată
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Culoare Diametru Total Cod Comandă Preţ/1
Gamă Lungime AVN-956 €

Portocaliu 6 - 17 250m Rolă -4260K 47.90
Negru 10 - 25 250m Rolă -4130K 71.50
Violet 25 - 60 50m Rolă -5500K 15.70
Roşu 50 - 100 50m Rolă -4060K 27.50

Galben 100 - 200 50m Rolă -4800K 47.60
Albastru Regal 200 - 400 50m Rolă -5000K 69.90



DISPENSOARE DE BANDĂ
GRUP

979

Distribuitor de
bandă pentru birou

Pentru utilizarea cu benzi standard de 76mm
şi lăţime de până la 25mm

Tip Greutae Cod Comandă Preţ/1
ind KEN-979 €

Bench 682g -1080K 3.50Top

Culoare Greutate Cod Comandă Preţ/1
ind AVN-979 €

Roşu 1.357kg -2160K 2.40
Albastru -2100K 2.40

Distribuitoare 
de bandă

Construcţie robustă, cu placă fără retur şi frână fixă. Pentru 
utilizarea cu benzi cu miezul de 76mm. Disponibile cu două lăţimi 
şi cu sau fără reglarea întinderii.

Distribuitor
pentru birou

Pentru utilizarea cu benzi standard de 33mm şi
lăţime de până la 19mm. Cu greutate pentru
utilizarea rapidă cu o singură mână.

toate cu 
non-reversibile şi

caracteristici de frână

Standard
50mm

Reglabile
75mm

Lăţime Cod Comandă Preţ/1Tip AVN-979 €
Standard -2400K 5.60
Reglabile 50mm -2420K 5.20

Lamă de rezervă -3010K 0.90
Stergator de schimb -3020K 0.90

Lăţime Cod Comandă Preţ/1Tip AVN-979 €
Reglabile 75mm -2440K 5.90

Lăţime Cod Comandă Preţ/1Tip AVN-979 €
Rezistent 50mm -2360K 12.20

Stergator de schimb -3030K 0.90

Reglabile
50mm

Rezistent
50mm

Distribuitor de bandă
cu menghină de fixare

Se fixează pe bancă sau masă, pentru a fi
folosit cu bandă cu miez de 75mm. Susţine
bandă de 1x 55mm lăţime sau 2x 25mm
lăţime.

Număr Cod Comandă Preţ/1
produs AVN-979 €
CBD50 -1150K 14.00

Bandă 
de celuloză

Transparentă, bandă normală de lipit de
calitate. Rolă de 76mm.

Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

12mm x 66m -6380K 1.50
19mm x 66m -6390K 2.20
24mm x 66m -6400K 2.50
50mm x 66m -6420K 5.70

Culoare Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Albastru -2000K 6.30
Roşu -2010K 6.30

Sigilator pungi
Poate fi utilizat la sigilarea pungilor de
alimente, de depozitare şi cu ţevi din plastic
plate. Finisaj rezistent la coroziune.
Deschidere de 10mm pt. utilizarea cu miezuri
de 75mm cu banda sus de 12mm lăţime x
66m. Baza de metal cu pernuţe anti-
alunecare şi poate fi fixat pe masă cu 4
şuruburi, pentru stabilitate.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
AVN-979 €

75mm -0010K 11.90

Bandă 
din vinil

Role de bandă adezivă albastră din vinil. Cu
lăţimea de 9mm şi lungimea de 66m, pe
miez de 75mm. Poate fi utilizată la multe
aplicaţii, însă este vândută în general pentru
utilizarea la sigilatorul de pungi. 
Vândută în pachete de câte 6

PAChET

6 Lăţime x Lungime Role/ Cod Comandă Preţ/1
cutie AVN-981 €

19mm x 50m 64 -0060K 2.90
25mm x 10m -0180K _ 1.00
25mm x 50m 48 -0010K _3.20
38mm x 50m 24 -0020K 5.20
50mm x 10m -0190K 2.10
50mm x 50m 18 -0030K 6.60
75mm x 50m 18 -0040K 10.50
100mm x 50m 18 -0050K 14.00

Bandă filament
Folie transparentă din 
polipropilenă, întărită cu 
filamente din fibră de sticlă 
întreţesute într-un adeziv 
agresiv. Rezistenţă mare pe 
lăţime şi pe lungime. Utilizată 
pentru întărirea şi etanşarea
cutiilor.Aderentă la
toate tipurile de
hârtie, carton şi
plastic.

Extrem de ridicat cu filament
cruce Forţa de aderenţă
ţesute întind pe toată
lungimea şi lăţimea benzii.

145 Micron
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BANDĂ INDUSTRIALĂ
GRUP

981

Bandă acrilică cu zgomot redus
Bandă din polipropilenă cu eliberare lentă şi
aproape silenţioasă (similară cu cea din
vinil). Cea mai evidentă diferenţă faţă de cea
din vinil este că această bandă
se rupe foarte greu cu degetele.
A se utiliza cel mai bine cu un distribuitor cu
lamă.
Mărimea: 48mm x 66m.

Tip Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Standard -2060K 2.80
Rezistent -2260K 3.50

Tip Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Piele de bivol -5000K 1.80

• Polipropilenă: Ideală pentru carton.
• Bandă din vinil: Rezistentă la rupere, durabilă pe hârtie de etanşare,

carton şi suprafeţe de plastic. Rezistentă la umiditate şi fluctuaţii de
temperatură - ideală pentru cartoane pentru depozitare pe termen lung.

• Fără zgomot: Dispensare solenţioasă. Confecţionată din adeziv acrilic fără
solvenţi, pe bază de apă. 

• Filament: Întărită cu fibră de sticlă, foarte rezistentă şi rezistentă la rupere.

Bandă colorată din
polipropilenă
Acrilică. Bandă standard – preţ competitiv,
utilizată la scară largă la ambalaje. 
Cu eliberare rapidă de pe rolă, aplicată cel
mai bine cu un 
distribuitor cu 
frână.
Mărimea:
50mm 
x 66m.

Ghid rapid privind cele patru tipuri principale de benzi pentru ambalaje

Bandă din vinil de înaltă
calitate pentru cutii
Grosimea 35µ, silenţioasă, cu eliberare
lentă. Poate fi ruptă cu degetele, evitând
necesitatea unui 
distribuitor.
Miez 76mm.
Mărimea: 
50mm x 66m.

25 Micron

Culoare Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Piele de bivol -1060K 1.10
Transparent -1070K 1.10

Culoare Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Transparent -2070K 2.2.80

35 Micron

Bandă acrilică de înaltă calitate
Bandă acrilică de înaltă calitate pentru
sigilarea cutiilor. Eliberare silenţioasă şi lentă
şi poate fi ruptă doar cu degetele, evitând
necesitatea unui distribuitor. Uz general (35
microni). Uz în condiţii grele (60 microni).
Miez 76mm.
Mărimea: 50mm x
66m

Bandă pentru ambalaje

Culoare Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Alb -1080K 1.40
Roşu -1090K 1.40

Albastru -1100K 1.40
Verde -1110K 1.40
Galben -1120K 1.40

25 Micron
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Benzi de etanşare din carton vinil pentru mesaje imprimate Avon
Benzi imprimate de vinil cu acţiune de reducere a zgomotului şi mesaje uşor de citit. Pre-
imprimat cu instrucţiuni de manipulare şi informaţii privind controlul calităţii pentru avertizarea
transportatorilor şi pentru a se asigura că coletele şi cutiile dumneavoastră sunt
manipulate cu grijă, pentru a permite ajungerea la destinaţie în siguranţă a mărfurilor fragile
sau lichide. Scris imprimat clar cu roşu pe un fundal alb. Se poate folosi cu
mâner de pistol sau dozatoare de banc.
Dimensiune: toate 50mm x 66m.

Mesaj Cod comandă
AVN-981

Fragile -6200K
Handle with Care -6210K
Caution -6220K
‘Glass’(Handle with Care) -6230K
Scrap -6240K
Passed -6250K
This Way Up -6260K

Mesaj Cod comandă
AVN-981

QC Inspected -6270K
QC Rejected -6280K
QC Accepted -6290K
Quarantine -6300K
Awaiting Inspection -6310K
Caution Liquids -6320K
Reject -6330K

Atenţie pachet greu -
6340K
Preţ/1
€ 2.10

Preţ per rolă

Cuţit pentru curele şi carton
Se foloseşte pentru benzile de ambalat
carton şi legăturile din plastic. Lama este
parţial expusă 
pentru a preveni 
tăieturile 
accidentale.

Lung Greut Cod Comandă Preţ/1
Totală ind SEN-537 €
80mm 10g -2000K 1.00

Lung Cod Comandă Preţ/1
Totală AVN-537 €

155mm -0010K 4.70

Lung Cod Comandă Preţ/1
Totală AVN-537 €

154mm -0020K 1.60

Cuţit de tăiere legături şi
pelicule
Lama este încastrată în mânerul de plastic rezistent
la impact  pentru a asigura siguranţă maximă a utilizatorului şi a
preveni prejudicii accidentale asupra produsului care este
deschis. Pentru a 
tăia foli de plastic, 
legaturi de 
plastic, rafie, 
ambalaje cu bule 
de aer şi spumă.

Cuţit de siguranţă de unică
întrebuinţare
Cuţitul de siguranţă Avon™ Fish 2000 are o
lamă inclusă cu un spaţiu liber de 4.7mm şi o
lamă cârlig autoretractabilă pentru a asigura
siguranţă maximă pentru utilizator şi pentru a
evita prejudiciile aduse produsului din cutia de
carton pe care o desface. Se poate folosi cu
ambele mâini, atât dreapta cât şi stânga.

35 Micron
sau 65 Micron

Bandă din polipropilenă 
pentru cutii

Acrilică. Bandă standard – preţ competitiv,
utilizată la scară largă la ambalaje. 
Cu eliberare rapidă de pe rolă, aplicată cel
mai bine cu un distribuitor 
cu frână.
Mărimea: 50mm 
x 66m.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA
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Culoare Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

Negru 50mm x 33m -0090K 3.50
Alb -0100K 3.50

Negru 75mm x 33m -0110K 5.90
Alb -0120K 5.90

Culoare Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

Negru -4010K 6.30
Clar 25mm x 3m -4020K 7.00
Alb -4030K 7.00

Negru 50mm x 3m -4060K 15.30
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Bandă din folie de aluminiu
4123
Bandă din folie de aluminiu de 30 microni cu
interior şi adeziv din cauciuc care se topeşte
la căldură. Conformă cu BS 476 Partea 6
Clasa 0 şi Partea 7 Categoria 1. Pentru
îmbinarea panourilor de izolaţie din aluminiu
şi a ţevilor din metal. 
Temperatura de utilizare: Între -30°C şi 85°C.

Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

50mm x 45m -0070K 6.00
75mm x 45m -0080K 8.70

Bandă antirugină
Bandă cu unsoare, impermeabilă.
Protejează conductele de apă şi gaz,
articulaţii metalice şi bare de tensiune
împotriva ruginii. 
Conform cu British Gas Standard
BG/PS/CW2.

Bandă pentru intervenții
Ideal pentru uz interior şi exterior şi pentru
reparaţii pe majoritatea suprafeţelor. Această
bandă autosigilantă poate crea un sigiliu anti
aer şi anti apă perfect. Rezistă la
combustibili, uleiuri, aciduri, dizolvanţi, apă
sărăta, sare pentru drumuri şi raze UV.
Sigilează furtunuti găurite, 
conducte, tuburi şi 
garnituri. Folositoare 
in orice situatie, 
nu lasă urme.

Culoare Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

Negru 25mm x 10m -0940K 4.30

30 Micron

Bandă impermeabilă din pânză
colorată
Etanşează şi este complet impermeabilă – 
nu este afectată de umiditate. Fabricată prin
laminarea cu folie din polietilenă a
bumbacului; cu adeziv din răşină extrem de
rezistent. Foarte flexibilă şi poate fi ruptă
uşor cu mâna. Poate fi îndepărtată fără urme
atunci când este utilizată la reparaţii
temporare.
Mărimea: 50mm x 50m.

Bandă impermeabilă
din pânză

Etanşează şi este complet impermeabilă.
Fabricată prin laminarea cu folie 
din polietilenă a bumbacului; cu adeziv din
răşină extrem de rezistent. 
Foarte flexibilă şi poate fi ruptă uşor cu
mâna. Poate fi îndepărtată fără urme atunci
când este utilizată la reparaţii temporare.
Pentru aplicaţii unde este necesară
protecţia pe ermen lung, utilizaţi banda
‘Argint LT’.

Culoare Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

Albastru -3100K 5.20
Verde -3120K 5.20
Roşu -3140K 5.20
Alb -3160K 5.20

Galben -3180K 5.20

Culoare Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

Argint
50mm x 33m -5140D 6.40
75mm x 33m -5170D 9.40

Bandă cu putere adezivă triplă
Banda cu putere adezivă tripla Avon cu o
legare adezivă unică şi agresivă care se
lipește de orice. Spatele unic de polietilena
este dur şi durabil şi 100% impermeabil.
Banda nu se va răsuci sau increți ca benzile
inferioare de pe piata. Fabricată cu cea mai
modernă tehnologie banda va lucra în condiții
de vreme extremă şi nu vă va dezamăgi. 

Culoare Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

Argint -3060K 4.904.90
Argint LT 50mm x 50m -0810K 9.109.10

Negru -3260K 5.205.20
Argint 75mm x 50m -3070K 6.606.60
Negru -3280K 7.007.00

50 de metri

50 metres

33 de metri

Bandă adezivă din PVC pentru
cosntructori
Bandă puternică pentru constructori cu
adeziv versatil. Ideal pentru lipirea
membranelor PVC, izolarea uşilor şi
ferestrelor în timpul zugrăvelii şi pentru lipirea
pungilor şi paleilor.
Dimensiuni: 50mm x 33m şi 75mm x 33m.

Bandă pentru repararea ţevilor
Bandă de înaltă calitate, cu auto-îmbinare.
Utilizată la impermeabilitate. Învelişul
superior protector este îndepărtat şi banda
cu auto-îmbinare de dedesubt este aplicată
în jurul conexiunii care trebuie să fie
impermeabilă. Utilizată la repararea rapidă,
temporară a furtunurilor şi ţevilor de apă.
Impermeabilă şi rezistentă la UV. Utilizată la
îmbinarea şi repararea unei game largi de
cabluri de distribuţie de până la 46kV. 
Pentru subteran şi suprateran. Excelente
caracteristici în materie de căldură şi
învechire.
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Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

50mm x 10m -7100K 5.30
75mm x 10m -7110K 7.60
100mm x 10m -7120K 10.50
150mm x 10m -7130K 15.70
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Culoare Grosime Cod Comandă Preţ/1
x lăţime AVN-981 €
Lungime rolă 10m
0.8 x 12mm -1710K 6.50

Gri 0.8 x 19mm -1720K 9.70
0.8 x 25mm -1730K 12.00
1.0 x 12mm -1740K 8.70

Transparentă 1.0 x 19mm -1750K 10.50
1.0 x 25mm -1760K 14.00
1.1 x 12mm -1770K 6.60

Albă 1.1 x 19mm -1780K 9.70
1.1 x 25mm -1790K 12.00
Lungime rolă 33m

Gri 0.8 x 12mm -1810K 14.00
0.8 x 19mm -1820K 24.50
1.0 x 12mm -1840K 22.70

Transparentă 1.0 x 19mm -1850K 31.50
1.0 x 25mm -1860K 42.00
1.1 x 12mm -1870K 17.50

Albă 1.1 x 19mm -1880K 28.00
1.1 x 25mm -1890K 35.00

Bandă cu două feţe
Bandă din material cu două feţe, cu adeziv
acrilic. Se poate rupe cu  mâna, conformitate
bună, interior stabil, rezistenţă excelentă la
ultraviolete şi plasticizator. Ideală pentru
lipirea metalelor, plăcuţelor, materialelor şi 
suprafeţelor din plastic.

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

25mm x 10m -5900K 0.80
25mm x 33m -6010K 2.80
25mm x 50m -5910K 3.10
50mm x 10m -6030K 1.50
50mm x 33m -6020K 4.10

Bandă absolută cu două feţe
Pentru numeroase aplicaţii de lipire unde
este necesară o lipire permanentă. Întărită cu
fibră pentru putere şi 
adeziune. 
Căptuşeală 
este hârtie 
siliconată 
care permite 
juluirea 
uşoară. 

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-981 €

25mm x 5m -6110K 4.90
50mm x 5m -6120K 9.40

Bandă roşie
‘Lo-Tac’

Bandă cu adezivitate redusă.
Potrivită pentru
poziţionarea temporară a
etichetelor, etc.
poate fi îndepărtată fără
deteriorarea
suprafeţei de contact.

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
KEN-981 €

25mm x 66m -6200K 4.90

Bandă
de mascare

Auto calitate
Înaltă calitate. Uşor de îndepărtat. Potrivită
pentru mascarea la pulverizare sau vopsire
şi la temperaturi de 
până la 
150°F
/80°C.

Uz general
Potrivită pentru pereţi şi sticlă.
Nu lasă urme. Pentru utilizarea la
temperaturi de 
până la 
105°F
/60°C.

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-980 €

12mm x 50m -1020K 0.90
19mm x 50m -1030K 1.30
25mm x 50m -1040K 1.60
38mm x 50m -1050K 2.20
50mm x 50m -1060K 2.80
75mm x 50m -1070K 3.50

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-980 €

19mm x 50m -2020K 1.00
25mm x 50m -2030K 1.40
38mm x 50m -2040K 2.10
50mm x 50m -2050K 2.70
75mm x 50m -2060K 3.50

Lăţime x Lungime Cod Comandă Preţ/1
AVN-980 €

25mm x 10m -0030K 0.60
25mm x 50m -0010K 2.80
50mm x 10m -0040K 1.20
50mm x 50m -0020K 3.90

Bandă albastră de mascare 14
zile
Bandă albastră de înaltă calitate din hârtie
creponată cu adeziv acrilic. Adezivul speciale
permite îndepărtarea fără urme de pe diferite
suprafeţe timp de 
14 zile.

Bandă de exterior pentru vreme
Bandă transparentă pentru orice vreme
pentru utilizarea la îmbinarea tablei din
polietilenă, repararea serelor, prelate de
camion, corturi şi umbrele.

Banda pentru 
gips-carton

Auto-adezive din fibră de sticlă bandă 
gips-carton pentru aplicarea rapidă, cu o
legătură puternică. Nu se va rupe, întinde,
psihiatru sau bule, şi ajută la prevenirea
fisurilor din tencuială finisaje.
Culoare: alb. 
Dim.:
50mm x
90m.

Bandă Low Tac
O bandă de polietilenă  low-tack de
proţectie pentru folosire în exterior.
Pentru oţel moale, inox şi aluminiu. Ideală
pentru protecţia pe termen scurt a UPVC şi
profilelor din aluminiu, ca rame de fereastră
scări din de aluminiu. 
Grosime: 0.08mm.
Rezistentă la rupere: 17n/cm.
Alungire: 350%.
Adeziune la oţel:
2.2n/cm.
Culoare: 
negru.

Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

25mm x 100m -0805K 4.204.20
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Grup

981
Bandă din spumă acrilică cu
faţă dublă pentru lipire
eficientă
Bandă cu faţă dublă pentru lipire eficientă
ce lipeşte metale, plastic şi sticlă. Suficient
de rezistent pentru a înlocui niturile,
bolţurile, sudurile şi alte sisteme de fixare
mecanice! Rezistentă la vibraţii şi la
intemperii. Folosită în industria
indicatoarelor şi a transportului.

NOU

Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

50mm x 20m -0500K 4.20

Lăţime x Cod Comandă Preţ/1
Lungime AVN-981 €

50mm x 90m -0130K 3.80
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