Deschide o ușă
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Deschide o ușă
spre o lume plină
de posibilităţi

Aperta înseamnă, în limba latină, „deschis, limpede, clar”.
Numele Aperta ne-a inspirat, și de această dată, să alcătuim
un catalog cu produse de top în industria papetăriei, noutăţi în
oferta noastră, comunicate clar, în pagini bine definite.
Catalogul Aperta Noutăţi 2020 este un instrument de lucru
destinat revânzătorilor din domeniul papetăriei din România
– simplu, deschis, prietenos, astfel încât să oferim, împreună,
consumatorilor finali produse de ce mai înaltă calitate, originale,
direct de la producător, alese din cele mai noi colecţii, la preţuri
corecte și avantajoase.
V-aţi convins, nu a fost doar un simplu upgrade de imagine!
Noul logo a marcat îmbunătăţirile semnificative pe care le-am
adus platformei noastre de ordering www.aperta.ro, unde am
adăugat noi funcţionalităţi, elevând experienţa dumneavoastră
și simplificând procesele de comandă a produselor – totul la
viteză sporită, în beneficiul dvs.
Vă mulţumim și vă așteptăm 24/24, pe www.aperta.ro!

aperta.ro
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Deschide o ușă
REPREZENTĂM CU PROFESIONALISM ȘI MÂNDRIE,
MĂRCI DE PRESTIGIU

vvv.aperta.ro
AVANTAJELE OFERITE DE APERTA
◆ Experienţă directă de 27 de ani, în domeniul papetăriei
◆ Reprezentare autorizată în România pentru instrumentele de scris Schneider Schreibgeräte GmbH Germania, precum și mulţi alţi
furnizori direcţi. În oferta, Aperta se găsesc în stoc, în permanenţă, aproximativ 90% dintre produsele Schneider.

◆ Sistem de lucru simplu, logic și rapid. Sistemul CRM (Customer Relationship Management), implementat la începutul lui 2015, are
rolul de a eficientiza atât activităţile de gestiune, facturare și contabilitate, cât și relaţiile cu partenerii și activităţile de comunicare și
marketing
◆ Flexibilitate în a oferi soluţii potrivite, și corelate cu principiile eticii profesionale, partenerilor săi
◆ Livrare rapidă în toată ţara, în sistem curierat
◆ Entuziasmul și dedicaţia echipei noastre, pentru a asigura o legătură permanentă de încredere și profesionalism cu toţi partenerii

Sistemul de comandă
Pentru a comanda, este de ajuns să selectaţi codul de produs indicat în tabel (format din 4 cifre sau 3 litere și 3 cifre), să alegeţi
tipul de produs și să precizaţi culoarea sau culorile, după caz. Se vor evita astfel erorile de comandă date de alegerea greșită a
codului de culoare.

Comenzi mai simplu, online:
www.aperta.ro, portalul nostru upgradat de ordering online, este locul ideal de unde puteţi comanda, oricând, produsele
de care aveţi nevoie. După ce v-aţi logat cu user-ul și parola atribuite, nu trebuie decât să tastaţi, în fereastra de căutare, codul
produsului identificat în Catalogul Aperta, să selectaţi culorile și cantităţile dorite și să plasaţi comanda. De asemenea, online
veţi găsi cele mai noi produse, variante de culoare și împachetări disponibile.

Coduri de culoare
În paginile Catalogului Aperta se identifică ușor disponibilităţile de culoare pentru fiecare produs, acolo unde este cazul, sub formă
de pătrate colorate. Astfel, veţi avea o imagine de ansamblu, mult mai ușor de vizualizat, a gamei de culori disponibile.

■ Negru
■ Roșu
■ Albastru
■ Verde
■ Galben

■ Portocaliu
■ Maro
■ Mov
■ Mov pal
■ Roz

■ Roz pal
■ Bleu
■ Vernil
■ Turcoaz
■ Bleumarin

■ Bej
■ Bordo
■ Gri
■ Gri închis
■ Alb

Auriu
Argintiu
Transparent

Împachetări speciale pentru o gamă largă de produse:
Pentru a putea oferi un preţ special, considerabil mai mic, am introdus, pentru o largă gamă din produsele pe care le comercializăm,
posibilitatea achiziţei în variantele USA (unitate superioară de ambalare) și SKU (stock-keeping unit = unitate de ambalare predefinită).
Pe portalul nostru www.aperta.ro, în timpul procesului de ordering, puteţi selecta direct varianta de împachetare dorită – acolo unde
este disponibilă

Notă:

notes

Fotografiile prezentate în Catalogul Aperta sunt orientative, pot fi disponibile și alte culori sau modele pentru produsele
prezentate. Acestea nu constituie obligaţii contractuale. Nuanţele de culoare pot fi diferite faţă de ceea ce se vede în
fotografii, pentru că producătorii au propriile coduri de culori, iar tipărirea pe hârtie și afișarea pe ecranele computerelor
nu poate reda perfect culorile reale ale produselor.
De asemenea, pot surveni modificări ale încadrării produselor în categoriile de discount precum șî a împachetărilor
speciale USA și SKU.

pagina 4 ◆ CATALOG APERTA

●

NOUTĂŢI 2020

CATALOG APERTA ● NOUTĂŢI 2020 ◆ pagina 5

Deschide o ușă

SUMAR
CAPITOLUL 1

INSTRUMENTE
DE SCRIS

pag8 » Pixuri cu Gel și
tehnologia Viscoglide®
pag13 » Pixuri cu pastă
pag16 » Rollere cu cerneală
pag16 » Rezerve cerneală
pag17 » Stilouri și rollere cu
rezerve de cerneală
pag26 » Linere
pag27 » Creioane
pag29 » Markere pentru sticlă
pag30 » Text markere

pagina 6 ◆ CATALOG APERTA

ARTICOLE ȘCOLARE

CAPITOLUL 3

ARTICOLE BIROU

CAPITOLUL 1

pag33 » Caiete și blocnotesuri
pag36 » Carioci
pag39 » Creioane color
pag40 » Creioane cerate
pag42 » Articole pentru lucru
manual
pag45 » Seturi creative
pag46» Penare

pag49 » Agende și notesuri
pag53 » Diverse accesorii birou
pag54 » Carton și hârtie
pag55 » Organizare

INSTRUMENTE
DE SCRIS

CAPITOLUL 2

●

NOUTĂŢI 2020

pag8 » Pixuri cu Gel și
tehnologia Viscoglide®
pag13 » Pixuri cu pastă
pag16 » Rollere cu
cerneală
pag16 » Rezerve cerneală
pag17 » Stilouri și rollere
cu rezerve de cerneală
pag26 » Linere
pag27 » Creioane
pag29 » Markere pentru
sticlă
pag30 » Text markere

CATALOG APERTA

●

NOUTĂŢI 2020 ◆ pagina

INSTRUMENTE DE SCRIS » PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®
PIX SCHNEIDER TAKE 4

PIX SCHNEIDER VIZZ M GELCO TECHNOLOGY 10 CULORI/SET
Pix Schneider Vizz M cu tehnologia Gelco ®, într-un
set de 10 bucăţi.

Pix Schneider Take 4, cu patru culori – negru, roșu, albastru și verde – ideal pentru notiţe, planificare, organizare și structurarea informaţiilor
◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT

AT
E

PIX222

LA BLISTER
COD

CULORI CORP

CULORI SCRIERE

■■
■■

■ ■ ■■
■ ■■■

PIX224
PIX224

PIX223

0,4 (M)

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

GROSIME
SCRIERE (mm)

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

0,4 (M)

5 buc.

ȘCOALĂ_PRO

0,4 (M)

5 buc.

ȘCOALĂ_PRO

CULORI CORP

CULORI SCRIERE

■■ ■■

■■ ■■

GROSIME
SCRIERE (mm)
0,4 (M)

CONŢINE
36 buc.
(câte 18 buc./culoare)

COD
REZ082
REZ083
REZ083
REZ083
REZ083

CULORI REZERVE

■ ■■■
■
■
■
■

AT
E

GROSIME
SCRIERE (mm)

BLISTERUL CONŢINE

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

0,4 (M)

5 rezerve: 2 x albastre,
1 x negru, 1 x rosu, 1 x verde

10 buc. ȘCOALĂ_PRO

0,4 (M)

2 rezerve = 2 x negru

10 buc. ȘCOALĂ_PRO

0,4 (M)

2 rezerve = 2 x roșu

10 buc. ȘCOALĂ_PRO

0,4 (M)

2 rezerve = 2 x albastru

10 buc. ȘCOALĂ_PRO

0,4 (M)

2 rezerve = 2 x verde

10 buc. ȘCOALĂ_PRO
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CATEGORIE
DISCOUNT
ȘCOALĂ_PRO

92%

*

◆ NOUT

COD

CULORI SCRIERE

■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■

GROSIME
SCRIERE (mm)
0,4 (M)

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată
(10/cutie)

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

PORTOFEL 4XSLIDER XB COLOR SCHNEIDER
Cerneala se usucă rapid, chiar și pe hâtrtie lucioasă

MINE PIX SCHNEIDER TAKE 4
LA BLISTER

ibil
Disponiu
lie
5
1
din

PGE105

DISPLAY
COD

ȘCOALĂ_PRO

◆ NOUT

■ ■ ■■
■ ■■■

10 buc.

AT
E

■■
■■

USA

0,4 (M)

*

◆ NOUT

CULORI SCRIERE

92%

AT
E

CULORI CORP

CATEGORIE
DISCOUNT

◆ NOUT

COD
PIX222

GROSIME
SCRIERE (mm)

AT
E

LA BUCATĂ

AT
E

◆ NOUT

◆ Schimbare rapidă și confortabilă a culorilor de scriere, prin apăsarea
ibil
butoanelor
Disponiu
lie
5
în culorile de scriere corespondente
din 1
◆ Produs cu resurse energetice reduse, eco-friendly.
AT
E ◆ NOUT
Corpul instrumentului conţine 92% plastic reciclat
◆ Mină tehnologie Viscoglide®, pentru un scris extraordinar de ușor și lin
◆ Pixul este oferit în două variante de culoare ale corpului – alb&bleu sau bleumarin&bleu
◆ Grosime de scriere, M, cerneală pentru documente, rezistentă la apă, conform ISO 12757-2
◆ Utilizează mine de rezervă Schneider Take 4

◆ Tehnologia patentată Gelco ® asigură o scriere
ușoară și rapidă
◆ Produs cu resurse energetice reduse, eco-friendly.
Corpul instrumentului conţine 94% plastic reciclat
◆ Instrument de scris de unică folosinţă cu corp
transparent și capac de fixare
◆ Grosime scriere M, vârf din oţel inoxidabil, rezistent la uzură
◆ Pixurile de culorile negru, albastru și verde au
cerneală pentru documente, rezistentă la apă
◆ Culoarea capacului este culoarea de scriere
◆ Setul de 10 pixuri Vizz conţine următoarele culori:
negru, roșu, albastru, verde, portocaliu, violet, roz,
bleu, verdrnil, bleumarin

◆ Corp transparent, cu un design sport.
◆ Manșon din cauciuc în culoarea de scriere
◆ De unică folosinţă
◆ Tehnologie de realizare CO2 neutră
◆ Mină tehnologie Viscoglide®, pentru un scris extraordinar de ușor și lin
◆ Culori de scriere indicate de culorile corpului
◆ Grosime de scriere: 0,6 mm (XB), vârf din oţel inoxidabil, rezistent la uzură
◆ Detalii: 4 culori/set
COD

CULORI SCRIERE

4734

■ ■■ ■

GROSIME
SCRIERE (mm)
06 (XB)

CO2
neutral

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

portofel, 4
buc.

BIROU_PRO
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◆ NOUT

CULORI CORP

CULORI SCRIERE
fiecare dintre cele 5 instrumente are un amestec unic de
culori, precum in imaginea exemplificativă de mai sus

AT
E

0,5

ȘCOALĂ_PRO

●

transparent perlat

■ ■ ■ ■■

NOUTĂŢI 2020

◆ NOUT

◆ NOUT

pagina 10 ◆ CATALOG APERTA

CULORI SCRIERE

AT
E

PGE103

CULORI CORP

0,5

ȘCOALĂ_PRO

◆ Corp ergonomic cauciucat, pentru confort maxim la utilizare
◆ Echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
◆ Display-ul conţine 30 de pixuri, 15 × albastru; 10 × negru; 3 × roșu; 2 × verde

◆
◆
◆
◆

CULORI SCRIERE

■ ■■ ■

CO2
neutral

GROSIME
SCRIERE (mm)
0,6 (XB)

DETALII
Display 30
bucăţi

CATEGORIE
DISCOUNT
BIROU_PRO

Corp realizat în proporţie de 90% din plastic biodegradabil
Culoarea de scriere este indicată în capătul butonului
Echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
Display-ul conţine 30 de pixuri, 15 × albastru; 10 × negru; 3 × roșu; 2 × verde

COD

CULORI SCRIERE

PGE086

■ ■■ ■

GROSIME
SCRIERE (mm)

DETALII
Display 30
bucăţi

0,6 (XB)

CATEGORIE
DISCOUNT
BIROU_PRO

Bio*
based
plastic

neutral

AT
E

AT
E

■ ■■ ■■

CATEGORIE
DISCOUNT

CO2

ibil
Disponiu
lie
din 15

◆ NOUT

COD

AT
E

◆ Pix cu mină retractabilă
◆ Grip din cauciuc moale și confortabil
◆ Clipul de prindere și grip-ul, în culoarea de
scriere
◆ Grosime scriere 0.5 mm, vârf din oţel, conceput
pentru o scriere deosebit de lină
◆ Made in Japan

transparent clar

GROSIME
SCRIERE (mm)

PIX SCHNEIDER SLIDER XITE
30BUC/DISPLAY SIS

PGE053

Setul conţine 5 x Zebra Sarasa Milk – culori: Milk Blue/ Milk Green/ Milk Pink/ Milk Orange/ Milk
White.
Ca și restul instrumentelor de scris din gama Sarasa, și acestea beneficiază de tehnologia
japoneză rafinată, care conferă scrisului o experienţă cu totul specială, fluidă, consistentă și
constantă.
Rezistenţa dinamică la apă și rezistenţa la lumină a gelului de cerneală și manevrabilitatea
instrumentului, combinate cu culorile vibrante, creează echilibrul perfect pentru a se potrivi cu
fiecare situaţie și personalitate. Alegerea perfectă pentru scrierea documentelor pe care doriţi să
le păstraţi pentru o lungă perioadă de timp.
Perfect pentru utilizarea scrisă de zi cu zi la domiciliu, școală sau muncă.

CULORI SCRIERE

PIX SCHNEIDER SLIDER RAVE
XB30/DISPLAY SIS

COD

PIX CU GEL MILK 5 CULORI/SET ZEBRA

CULORI CORP

AT
E

◆ NOUT

LA PORTOFEL
transparent perlat

◆ NOUT

AT
E

PGE104

COD

◆ NOUT

Setul conţine 5 x Zebra Sarasa Neon – culori: galben neon, verde
AT
neon, portocaliu neon, roz neon, violet neon.
E ◆ NOUT
Cerneala de gel conferă un confort de scriere perfect lin, rezistenţă
la apă certificată, iar culorile vii rezistă foarte mult timp, fără a estompa.
◆ Pix cu mină retractabilă
◆ Grip din cauciuc moale și confortabil
◆ Clipul de prindere și grip-ul, în culoarea de scriere
◆ Grosime scriere 0.5 mm, vârf din oţel, conceput pentru o scriere deosebit de lină
◆ Made in Japan

COD

PGE102

ibil
Disponiu
lie
din 15

◆ NOUT

◆ NOUT

O realizare deosebită în lumea instrumentelor de scris cu gel!
AT
Sarasa Marble Gel are toate caracteristicile unui veritabil hit – un corp
E ◆ NOUT
bine proiectat, cu o prindere din cauciuc confortabilă, un vârf robust,
retractabil, un clip mare cu arc, care se atașează ușor la buzunare groase și
huse de carte și, mai ales, cerneală vibrantă, unică, într-un amestec varietat de culori
uimitoare. Cerneala este pigmentată și are o rezistenţă excelentă la apă, decolorare
și ștergere. Aceste instrumente de scris inedite prezintă un amestec de trei culori în
corpul unuia singur, o combinaţie aleatorie de tonuri ce apar pe măsură ce scrieţi.
Corpul din material plastic clar ne oferă o perspectivă a “vârtejului” de culoare din
interior.
Este excelent pentru a crea un aspect unic, colorat mereu altfel, notiţelor din agendă
sau planner, fiind deosebit de apreciat de milioanele de adepţi ai BulletJournaling-ului.
Fiecare set include 5 combinaţii de culori: Blueberry Smoothie, Cotton Candy, Hawaiian Pineapple, Mint Shower, and Tropical Mango.
◆ Pix cu mină retractabilă
◆ Grosime scriere 0.5 mm, vârf din oţel, conceput pentru o scriere deosebit de lină
◆ Made in Japan

CATEGORIE
DISCOUNT

AT
E

PIX CU GEL MILK 5 CULORI/SET ZEBRA

ibil
Disponiu
lie
din 15

GROSIME
SCRIERE (mm)

AT
E

AT
E

PIX CU GEL MARBLE 5 CULORI/SET ZEBRA

◆ NOUT

GROSIME
SCRIERE (mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

0,5

ȘCOALĂ_PRO
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PIX SCHNEIDER SLIDER EDGE & SLIDER
EDGE PASTEL 120BUC/SISDISPLAY

PIX SCHNEIDER EPSILON TOUCH
18 BUC/DISPLAY SIS

PIX SCHNEIDER PERLIA
30BUC/DISPLAY SIS

PIX SCHNEIDER K16
216BUC/DISPLAY SIS

◆ Corp ergonomic, triunghiular și cauciucat
◆ De unică folosinţă, echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
◆ Display-ul conţine 120 de pixuri – 11 culori normale (17 × negru & albastru, 6 ×

◆
◆
◆
◆
◆

Pixul Schneider Perlia este un instrument aspectuos, cu un corp elegant, în diverse
culori perlate discrete. Echipat cu mine Schneider 755 M sau 755 XB.
◆ Culoare de scriere: albastru.
◆ Vârf, agrafă de prindere și buton realizate din metal.
◆ Mină cu rezervor mare și tehnologie Viscoglide, pentru un scris ușor.
◆ Grosimi de scriere M sau XB
◆ Vârf din oţel extrem de rezistent.
◆ Cerneală pentru documente, conform ISO 12757-2
◆ Compatibil cu orice mină Schneider plug & play
◆ Display-ul conţine 30 Perlia, câte 10 pe culoare

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

roșu, 8 ×roz,& violet, 4 × verde, vernil, bleu, portocaliu, maro & galben) 8 culori
pastel (6 × flamingo, mint, ocean, 5 × roze, liliac, 4 × piersică, blush, babyblue)
COD

5780

PGE101

GROSIME
CATEGORIE
SCRIERE (mm) DISCOUNT

CULORI SCRIERE

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

0,6 (XB)

BIROU_PRO

0, 6 (XB)

BIROU_PRO

Corp din plastic opac (alb sau negru cu inserţii color)
Zonă de prindere antiderapantă
Capăt „touch” pentru operare pe ecrane tactile
Echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
Display-ul conţine 18 pixuri Epsilon Touch (câte 5 × alb-argintiu, negru-auriu;
câte 4 × alb-albastru, negru-roz)

COD
PIX149

CULORI
SCRIERE

CULORI CORP

■■■■■■■■ ■

GROSIME
SCRIERE (mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

0,6 (XB)

BIROU_PRO

CO2

CO2

neutral

neutral

COD
CULORI CORP

PIX197

■ ■■

PIX SCHNEIDER CONTRAST
18BUC/DISPLAY SIS

◆ Corp ergonomic cauciucat, pentru confort maxim la utilizare
◆ Echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
◆ Display-ul conţine 30 pixuri Slider Memo XB – (10 ×albastru; 9 × negru; 3 × roșu;

◆ Corp ergonomic cauciucat, pentru confort maxim la utilizare
◆ Echipat cu mină Viscoglide® (combinaţie de pastă și gel)
◆ Display-ul conţine 18 pixuri Contrast câte 9 × negru-negru, bleumarin-bleu)

GROSIME SCRIERE (mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

5768

■■■ ■■■■

0, 6 (XB)

BIROU_PRO

COD

CULORI CORP

CULORI
SCRIERE

6533

■ ■■

■

GROSIME SCRIERE (mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

0,4 (M)

BIROU_PRO

CULORI
CORP

COD
5770

câte 2 × verde, portocaliu, violet, roz)
CULORI SCRIERE

■

0,4 (M)

PIX SCHNEIDER LOOX
30BUC/SISDISPLAY

PIX SCHNEIDER SLIDER MEMO XB
30BUC/DISPLAY SIS

COD

CULORI
SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

COD

CULORI
GROSIME
CATEGORIE
SCRIERE SCRIERE (mm) DISCOUNT

■■■ ■

BIROU_
PRO

0,4 (M)

◆ Corp opac lăcuit (modelele la bucată) sau
corp transparent (modelele la blister și la
display)
◆ Manșon ergonomic din cauciuc de
culoare gri
◆ Display-ul conţine 30 pixuri Loox,
asortate

PIX SCHNEIDER SUPRIMO
30BUC/SISDISPLAY

CO2

CO2

neutral

neutral

COD
PIX147

CULORI CORP/
SCRIERE

GROSIME
SCRIERE (mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

■■■■

0,4 (M)

BIROU_PRO

CATEGORIE
DISCOUNT
BIROU_PRO

6480

CULORI
GROSIME
CATEGORIE
SCRIERE SCRIERE (mm) DISCOUNT

CULORI CORP

■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■

BIROU_PRO

PIX UNICĂ FOLOSINŢĂ SCHNEIDER
TOPS 50 X F +140 X M /DISPLAY SIS
TOPS F
◆ Pix de unică folosinţă
◆ Corp opac, galben
◆ Lungime de scriere: ≈ 4000 m
COD
5779

CULORI CORP

■

TOPS M
◆ Pix de unică folosinţă
◆ Corp transparent
◆ Lungime de scriere: ≈ 3000 m

CULORI SCRIERE

■

F / transparent M

GROSIME SCRIERE
(mm)

CATEGORIE
DISCOUNT

0,4 (M)

BIROU_PRO

PIX LAMBO SCHOOL
Pix Lambo School cu corp mat, de culoare albastră, imprimat cu imaginea
Super-Oiţei Lambo.
◆ Culoare de scriere: Albastru
◆ Grosime de scriere: 0,4 mm (M)
◆ Detalii: 50 buc.
COD
5964

◆ Corp color din plastic transparent, cu

0,4 (M)

CULORI
GROSIME
SCRIERE SCRIERE (mm)

■

0,4 (M)

USA
50 buc.

CATEGORIE
DISCOUNT
ȘCOALĂ_
ECO

manșon ergonomic color
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Wörther Spiral este un instrument de scris cu un design original, extravagant. Realizat din aluminiu anodizat, corpul hexagonal
este răsucit pentru a crea un efect unic de spirală.
Ergonomic, cu un finisaj natural metalic sau un corp în integralitate negru, Wörther Spiral dispune de o clemă din oţel inoxidabil și
garantează durabilitate extremă.
Scrisul fluent este susţinut de o rezervă generoasă și un vârf realizat cu multă atenţie. Spiral este intrumentul perfect, indiferent de
situaţie.
GROSIME
CATEGORIE
◆ Pix realizat din aluminiu anodizat.
COD
CULORI CORP
CULORI SCRIERE
SCRIERE (mm)
DISCOUNT
◆ Clemă de prindere din oţel inoxidabil.
PIX530
aluminiu natur
0,5
BIROU_PRO
◆ Scris fluent, rezervă consistentă.

All metal, all business!
Design elegant. Funcţionalitate superioară.
Acest instrument de scris din oţel inoxidabil rezistent și elegant, extrem de funcţional, este o afirmaţie
a solidităţii și temeiniciei chiar înainte de a scrie primul cuvânt.
Corp din oţel inoxidabil, cu design minimalist și clip de prindere metalic, asigură o stabilitate și încredere superioare la scriere.
Combinând stilul, rezistenţa și valoarea F-701 asigură confortul la scriere cu precizie și stabilitatea unui
lider absolut. Este supranumit “The Classic” dintr-un motiv foarte simplu – este instrumentul de scris
potrivit pentru orice job,în orice împrejurare.

0,5

BIROU_PRO

◆ NOUT

aluminiu negru

AT
E

PIX530

■
■

Performanţe
ibil
◆ Grip metalic, strunjit din corpul pixului
Disponiu
lie
5
1
◆ Clemă metalică performantă
din
AT
◆ Buton silenţios pentru retractarea minei
E ◆ NOUT
◆ Cerneală fină, ușor glisantă neagră pentru performanţa de scriere a liniei
◆ Vârf extra-dur, din oţel aliat, care permite utilizarea în cazuri de extremă urgenţă (poate
sparge geamurile automobilelor; poate fi utilizat pentru auto-apărare etc.)
◆ Tehnologia patentată de presurizare a minei permite scrierea în cele mai drastice condiţii – unghiuri
extreme, cu vârful în sus, altitudine, umiditate sporită, temperaturi extreme între -350C și 1200C !
◆ Certificat de US Army pentru rezistenţa la cădere
◆ De peste 5 ori mai rezistent decât pixurile obișnuite
◆ Mină specială, cu vârf ultra-rezistent, K-refill
◆ Grosime de scriere 0.8mm
◆ Culoare scriere – albastru
◆ Zonă de prindere cauciucată, aderentă și rezistentă
◆ Greutate: 21 grame

Un instrument de scris pentru condiţii extreme
Zebra X-701 este conceput pentru a performa la capacitate maximă și în cele mai vitrege
condiţii, graţie tehnologiei patentată pentru presurizarea minei. Datorită excepţionalelor
sale performanţe, X-701 a devenit instrumentul preferat al tuturor celor care lucrează
în condţii grele, precum militarii, poliţiștii, pompierii, salvamontiștii, personalul ambulanţelor și nu numai.
Zebra X-701 este atât de versatil și de încredere încât este recomandat inclusiv de experţi
și review-uri specializate, de pe toate meridianele, parte din every-day-carry.
Performanţe
◆ Durabil, ușor, corpul fiind construit din oţel inoxidabil
◆ Vârf extra-dur, din oţel aliat, care permite utilizarea în cazuri de extremă urgenţă
(poate sparge geamurile automobilelor; poate fi utilizat pentru auto-apărare etc.)
◆ Tehnologia patentată de presurizare a minei (rezerva) permite scrierea în cele mai drastice condiţii – unghiuri extreme, cu vârful în sus, altitudine, umiditate sporită, temperaturi
extreme între -350C și 1200C !
◆ Prevăzut cu buclă din oţel pentru prindere cu șnur sau carabină
◆ Certificat de US Army pentru rezistenţa la cădere
◆ De peste 5 ori mai rezistent decât pixurile obișnuite
◆ Mină specială, cu vârf ultra-rezistent, K-refill
◆ Grosime de scriere 0.7 mm
◆ Culoare scriere – albastru
◆ Zonă de prindere cauciucată, aderentă și rezistentă
CULORI
CULORI
GROSIME
COD
CORP
SCRIERE
SCRIERE (mm)
◆ Greutate: 17 grame
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PIX527

oţel natur

REZ081

–

■
■

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

0,7

10 buc.

BIROU_PRO

0,7

10 buc.

BIROU_PRO

AT
E

◆ NOUT

PIX METALIC TACTIC X-701 ZEBRA ȘI REZERVĂ

◆ NOUT

PIX METALIC F-701 ZEBRA

AT
E

PIX ALUMINIU SPIRAL WÖRTHER

COD

CULORI
CORP

CULORI
SCRIERE

GROSIME
SCRIERE (mm)

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

PIX523

oţel natur

■

0,8

10 buc.

BIROU_PRO
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INSTRUMENTE DE SCRIS » ROLLERE CU CERNEALĂ ◆ REZERVE CERNEALĂ
ROLLER 0.6MM SCHNEIDER ONE
CHANGE 30 BUC/DISPLAY SIS
ROG126

■ ■■■ ■

GROSIME
SCRIERE (mm)

DETALII
la display
(30 bucăţi)

0,6 (XB)

CATEGORIE
DISCOUNT
ȘCOALĂ_PRO

◆ Rezervă cu vârf Ultra-Smooth pentru un scris cursiv și frumos
◆ Corp ergonomic cu manșon cauciucat și clemă din metal
◆ Sistem Super-Flow pentru un flux constant de cerneală
◆ Fiecare roller este echipat cu 2 rezerve One Change
◆ Grosime de scriere 0,6 mm
◆ Rezistenţă la apă, certificată ISO 14145-2
◆ Uscare rapidă
◆ Disponibil în diverse culori
◆ Clemă din metal de înaltă calitate

COD
ROG069

CULORI SCRIERE

■■■■

GROSIME
SCRIERE (mm)
0,3 (F)

DETALII
la display
(30 bucăţi)

CATEGORIE
DISCOUNT
ȘCOALĂ_PRO

◆ Sistem inovator Super-Flow pentru o scriere extrem de ușoară
◆ Vârf subţire tip „ac” din oţel inoxidabil, potrivit pentru lucrul cu șabloane
◆ Zonă de prindere cauciucată pentru ca mâna să nu obosească

◆ Stilou cu modele imprimate unice, în relief
◆ Trei modele moderne și trendy
◆ Profil de prindere ergonomic cauciucat
◆ Vârf de oţel inoxidabil de înaltă calitate cu vârf de iridiu M
◆ Echipat cu cartuș de cerneală standard, albastru regal
◆ Clip metalic robust
◆ Potrivit pentru stângaci și dreptaci

CULOARE CORP

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

STI150

Crosses, Lines, Labirint

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

STI151

motive imprimate
Crosses, Lines, Labirint

display 17 buc.
+ 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

COD

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci
◆ NOUT

AT

E ◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
5
1
din

cerneală
rezistentă
la apă

AT
E

AT
E

cerneală
rezistentă
la apă

◆ NOUT

CULORI SCRIERE

STILOU SCHNEIDER GLAM & DISPLAY 17BUC. 2020

AT
E

COD

ROLLER 0.3 MM SCHNEIDER ONE
HYBRID N 30/DISPLAY SIS

INSTRUMENTE DE SCRIS » STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

◆ N O UT

STILOU & ROLLER SCHNEIDER INX SPORTIVE & DISPLAY 17BUC. 2020

ȘCOALĂ_PRO

◆ Rezervă de cerneală, la călimară, resigilabilă
◆ Pentru stilouri prevăzute cu piston convertor
◆ Culori : albastru și negru
◆ Cerneala neagră nu se șterge cu pic-ul
◆ Conţinut: 33 ml

PISTON CONVERTOR SCHNEIDER
COD
CER036
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CATEGORIE
DISCOUNT
ȘCOALĂ_PRO

◆ Mecanism cu piston ce acţionează prin rotire
◆ Pentru reâncărcarea rezervelor stilourilor, din călimară
◆ Potrivit pentru toate stilourile Schneider
◆ Tehnologie de fabricare prietenoasă cu mediul

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci

COD
ROG147
STI145
ROG148
STI146

◆ NOUT

AT
E

ibil
Disponiu
lie
5
1
din

◆ NOUT

cerneală
rezistentă
la apă

ȘCOALĂ_PRO

AT
E

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

CATEGORIE
DISCOUNT

◆ NOUT

0,5 (B)

■■

◆ N O UT

AT
E

AT
E

■■■ ■

CER035

AT
E

◆ NOUT

ROG068

DETALII
la display
(30 bucăţi)

pentru
dreptaci și
stângaci

AT
E

CULORI SCRIERE

CULORI SCRIERE

◆ NOUT

COD

CATEGORIE
DISCOUNT

AT
E

COD
GROSIME
SCRIERE (mm)

potrivit

ibil
Disponiu
lie
5
1
din

◆ NOUT

CERNEALA SCHNEIDER 33 ML

Stilou cu peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
Roller cu vârf din oţel inoxidabil foarte rezistent
Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci
Zonă de prindere cu manșon ergonomic
Funcţionează cu patron standard de cerneală

AT
E

ROLLER 0.5 MM SCHNEIDER ONE
HYBRID C 30/DISPLAY SIS

◆
◆
◆
◆
◆

◆ N O UT

CULOARE CORP

■■
■■
■■
■■

snowboard
surf
snowboard
surf

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

la bucată

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

display 17 buc. + tester

—

ȘCOALĂ_PRO

display 17 buc. + tester

—

ȘCOALĂ_PRO
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INSTRUMENTE DE SCRIS » STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ
STILOU UNICA FOLOSINTA ZEBRA FUENTE

STILOU & ROLLER SCHNEIDER ZIPPI 2020

Zebra Fuente este mai mult decât un stilou de unică folosinţă! Așa cum îi spune și numele, (Fuente,
în spaniola înseamna fântână, izvor) este un izvor de creativitate, o sursă a scrisului fluent, cursiv și
frumos.
Cu un design fresh, specific produselor japoneze Zebra, acest stilou este perfect în mediul școlar sau
oriunde cineva caută să își găsească originalitatea în scris.
Rezerva de cerneală integrată în corp asigură o utilizare îndelungată, fără grija reumplerii sau schimbării patronului, și beneficiază de calitatea peniţei, realizată din oţel inoxidabil. Culoarea scrisului este
indicată de cea a corpului, realizat din plastic durabil.
În esenţă, Zebra Fuente este un upgrade al filosofiei de caligrafie niponă, compatibil cu cerinţele vieţii
urbane contemporane. Un instrument precis, estetic, ieftin și de calitate, ideal pentru școlari, mai ales
că este inevitabil să nu-și piardă sau rătăcească stiloul, pe undeva.
◆ Vârf de 0.6mm, cu peniţă din oţel inoxidabil.
Graţie tehnologiei speciale de fabricare a peniţei, aceasta nu zgârie hârtia, oferind o experienţă a scrisului cu stiloul deosebit de lină.
◆ Stilou de unică folosinţă.
◆ Scrie aproximativ 1500 m (
◆ Disponibil în mai multe culori de scriere, indicate de culoarea corpului.
◆ Design japonez, Made in Japan

Create special pentru copii, stilourile și rollerele Schneider
Zippi sunt instrumentul perfect pentru cei mici, care învaţă
să scrie. În plus, se remarcă prin designul atractiv pentru
cei mici, în tonuri pastelate.
◆ Ergonomice și solide
◆ Dimensiuni reduse, instrumente de scris recomandate începătorilor
◆ Peniţă / vârf din oţel inoxidabil
◆ Zonă de prindere cu manșon ergonomic
◆ Funcţionează cu patron standard de cerneală
◆ Potrivite atât pentru dreptaci

COD
STI132

CULORI CORP

CULORI SCRIERE

■■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■

GROSIME
SCRIERE (mm)

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

0,6

10 buc.

BIROU_PRO

LA BUCATĂ
COD

■
■

STI143
ROG145

CULOARE CORP
pisici
pisici

USA

CATEGORIE DISCOUNT

lei

căţei

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

lei

căţei

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

■ ■
■ ■

LA BLISTER
COD
2909_RV

■

CULOARE CORP
pisici

■ ■
lei

căţei

DETALII

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

la bucată

10 buc.

ȘCOALĂ_PRO

LA DISPLAY
COD
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DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

STI144

40 buc. asortat

ȘCOALĂ_PRO

ROG146

40 buc. asortat

ȘCOALĂ_PRO
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INSTRUMENTE DE SCRIS » STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ
STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER RAY &
RAY PASTEL 12 BUC/ DISPLAY SIS
Paleta de culori este completată acum de nuanţele pastel verde, corai și onix.
Modern, dinamic și plin de tinereţe, Schneider Ray este un instrument de scris
popular și apreciat, pentru cei care nu fac compromisuri când vine vorba de
performanţă.
◆ Stilou cu peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
◆ Roller cu vârf din oţel inoxidabil foarte rezistent
◆ Zonă de prindere cu manșon ergonomic
◆ Funcţionează cu patron standard de cerneală
◆ Disponibil (modele diferite) pentru dreptaci și pentru stângaci
TIP

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

STI098

COD

stilou pentru dreptaci

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

STI099

stilou pentru stângaci

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

ROG089

roller

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

STI105

stilou

display 12 buc. + 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

ROG122

roller

display 12 buc. + 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

STI141

stilou pastel

display 12 buc. + 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

ROG143

roller pastel

display 12 buc. + 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

STILOU ALUMINIU COMPACT WÖRTHER
Stiloul Wörther Compact este realizat integral din aluminiu anodizat
și tratat cu un film de oxid protector.
Mulţumită designului minimalist, ce fuzioneaza geometria simplă
a corpului hexagonal cu liniile organice și finisajul metalic natural,
rezultatul garantează un aspect unic,
clasic, peren.
Wörther Compact funcţionează cu
rezerve standard de cerneală. Vârful
peniţei este realizat din iridiu și astfel,
scrisul fluent și ușor poate fi interpretat ca o extensie directă a instrumentului.
Destinat tuturor iubitorilor scrisului
de mână, cu un stilou clasic – de la
școlari până la directori de companii!
◆ Peniţă cu vârf din iridiu pentru un
scris fluent și frumos
◆ Compatibil cu rezervele standard
potrivit
de cerneală
pentru
◆ Corp realizat integral din aluminiu
dreptaci
și
anodizat, extrem de durabil.

COD
STI109

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

aluminiu anodizat natur

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

stângaci

STILOU ALUMINIU PROFILWÖRTHER
Stiloul Wörther Profil este rezultatul unui studiu de design care își propune să fuzioneze funcţionalitatea unui instrument de scris cu estetica stilului tranziţional.
Realizat din aluminiu anodizat pentru o durabilitate crescută și echipat cu o peniţă Wörther cu
vârf din iridiu, Profil este un stilou compatibil cu rezervele standard de cerneală și totuși distins
prin originalitate. Destinat tuturor iubitorilor scrisului de mână, cu un stilou clasic – de a școlari
până la directori de companii!
◆ Peniţă cu vârf din iridiu pentru un scris fluent și frumos
◆ Compatibil cu rezervele standard de cerneală
◆ Design unic, ergonomic, realizat integral din aluminiu finisat natural și anodizat
COD
STI110

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

aluminiu anodizat natur

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci

STILOU LAMBO SCHOOL
Stiloul Lambo School are corpul de dimensiuni reduse (10 cm),
semitransparent – color, imprimat cu imaginea Super-Oiţei Lambo.
Ideal pentru începători.

◆ Funcţionează cu patron standard de cerneală.
◆ Se livrează cu un patron de cerneală albastră

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci
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COD

CULORI SCRIERE

GROSIME SCRIERE (mm)

USA

CATEGORIE DISCOUNT

5965

■

0,4 (M)

50 buc.

ȘCOALĂ_ECO
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INSTRUMENTE DE SCRIS » STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ
STILOU SCHNEIDER CEOD CLASSIC
30 BUC/DISPLAY SIS

STILOU SCHNEIDER CEOD SHINY
30 BUC/DISPLAY SIS
COD

COD

CULOARE CORP

STI124

■■

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

Stiloulrile Schneider Ceod Classic sunt instrumente de scris elegante, cu un
design definit de forme și materiale clasice. Corpul este disponibil în alb sau
negru, iar performanţa de scriere este pe măsura variantei metalice Shiny.

◆
◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Peniţă ultra-rezistentă din iridiu
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

potrivit

CULOARE CORP

■■

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

Schneider Ceod Classic Basic este un stilou elegant, cu un design definit de
forme și materiale clasice. Corpul este disponibil în alb sau negru, iar scrisul este
cursiv și curat.

◆
◆
◆
◆
◆

■■■■■

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Stilourile Schneider Ceod Shiny transmit un look îndrăzneţ, cu un design metalic
elegant și dinamic. Culorile sunt inspirate de cele mai trendy gadget-uri ale anului, iar
performanţa de scriere este pe măsură.

◆
◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil și iridiu
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Corp imprimat tridimensional (design în relief)
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

Corp cu manșon ergonomic
Peniţă ultra-rezistentă din iridiu
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

CULOARE CORP

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

STI112

COD

■■■

display SIS 17 buc.

ȘCOALĂ_PRO

STI136

floral, ornament sau galaxy

display 17 buc.

ȘCOALĂ_PRO

STI140

floral, ornament sau galaxy

display SIS 17 buc.

ȘCOALĂ_PRO

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci

pentru
dreptaci și
stângaci

STILOU SCHNEIDER CEOD CLASSIC
BASIC 30 BUC/DISPLAY SIS
COD

STI115

DETALII

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci

STI127

CULOARE CORP

STILOU SCHNEIDER GLAM ȘI GLAM VIP 17 BUC/DISPLAY SIS

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

potrivit

COD

CULOARE CORP

ROG125

■■ ■■■

NOUTĂŢI 2020

USA

CATEGORIE DISCOUNT

—

ȘCOALĂ_PRO

COD

CULOARE CORP

ROG135

■■

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

Rollerele Schneider Ceod Classic sunt instrumente de scris elegante, cu un
design definit de forme și materiale clasice. Corpul este disponibil în alb sau
negru, iar performanţa de scriere este pe măsura variantei metalice Shiny.

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

pentru
dreptaci și
stângaci
●

DETALII
display 30 buc.

ROLLER SCHNEIDER CEOD CLASSIC
30 BUC/DISPLAY SIS

Rollerele Schneider Ceod Shiny transmit un look îndrăzneţ, cu un design metalic
elegant și dinamic. Culorile sunt inspirate de cele mai trendy gadget-uri ale anului, iar
performanţa de scriere este pe măsură.

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci
pagina 22 ◆ CATALOG APERTA

ROLLER SCHNEIDER CEOD SHINY
30 BUC/DISPLAY SIS

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci
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INSTRUMENTE DE SCRIS » STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ
ROLLER SCHNEIDER EASY 2019/2020
30BUC/DISPLAY SIS

STILOU SCHNEIDER BASE 2020
Stilourile Schneider Base au un design contemporan, minimalist, potrivite atât la
școală cât și la job. Noile culori disponibile acum, Turcoaz, Fucsia și Albastru
constituie un upgrade vizual în ton cu moda acestui an.
◆ Peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
◆ Zonă de prindere cu manșon ergonomic
◆ Funcţionează cu patron standard de cerneală
◆ Disponibil (modele diferite) pentru dreptaci și pentru stângaci
◆ Versiunea L = penţa și manșonul ergonomic de prindere adaptate pentru stângaci
◆ Culori corp stilou – Turcoaz, Fucsia și Albastru

STI149

display 12 buc. + 1 tester

asortat

CATEGORIE DISCOUNT

—

ȘCOALĂ_PRO

COD

CULOARE CORP

ROG142

■■

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

Rollerele Schneider Easy cu design nou pentru 2019-2020, într-o schema de culori
inspirată de tendinţele curente, cu tonuri de alb și negru complementate elegant de
un model metalic.

Rollerele Schneider Voice sunt echipate cu un vârf din oţel inoxidabil și un
corp din plastic cu manșon ergonomic cauciucat. Scrisul fluent și frumos este
garantat de compatibilitatea cu rezervele de cerneală Schneider.

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

ȘCOALĂ_PRO
ȘCOALĂ_PRO
ȘCOALĂ_PRO

◆ NOUT

pentru stângaci

USA

ibil
Disponiu
lie
din 15

AT
E

STI148

■■ ■
■■ ■

◆ NOUT

pentru dreptaci

DETALII
display 30 buc.

CATEGORIE DISCOUNT

AT
E

STI147

CULORI

◆ NOUT

DETALII

CULOARE CORP

■■ ■■

AT
E

COD

COD
ROG141

ROLLER SCHNEIDER VOICE 2019/2020
30BUC/DISPLAY SIS

AT
E

◆ NOUT

potrivit

potrivit

pentru
dreptaci și
stângaci

pentru
dreptaci și
stângaci

ROLLER SCHNEIDER VOYAGE
30 BUC/DISPLAY SIS
STILOU SCHNEIDER BASE KID 12/DISPLAY SIS
◆
◆
◆
◆

COD
5745

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

COD
STI076

TIP
pentru stângaci și
pentru începători

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

display 12 buc. + 1 tester

ȘCOALĂ_PRO

CULOARE CORP

■■ ■■

ROLLER SCHNEIDER ZIPPI
40BUC/DISPLAY SIS

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

COD

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

5755

Practic și dar trendy! Noile rollere Schneider Voyage au un design inspirat de
tendinţele anului 2019. Corpul realizat din plastic este imprimat cu modele în culori
metalice, iar capacul este translucid.

◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

CULOARE CORP

■■ ■

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO

Schneider Zippi este un roller recomandat începătorilor, cu o formă adaptată școlarilor dornici să își formeze un scris frumos, fluent și corect. Corpul realizat din plastic
este decorat cu un model vesel, plin de culoare și dispune de un manșon cauciucat,
aderent și ergonomic. Capacul protejează vârful durabil,
realizat din oţel inoxidabil, ce nu zgârie hârtia.

◆
◆
◆
◆
◆

Corp cu manșon ergonomic
Vârf ultra-rezistent din oţel inoxidabil
Compatibil cu rezervele standard de cerneală
Clemă din metal
Potrivit pentru stângaci și dreptaci

pentru
stângaci

potrivit

pentru
începători
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INSTRUMENTE DE SCRIS » CREIOANE MECANICE

INSTRUMENTE DE SCRIS » LINERE

➔
➔

0,4 mm

1,0 mm

LINER 04MM/ 1.0MM LINK-IT SCHNEIDER DISPLAY 100&160 BUC.
◆ Display Schneider Link-It cu linere gemene, ideale pentru combinaţii de scris și desenat!
◆ Click! Primul sistem modular care cuplează în mod inteligent două instrumente de scrisPentru a se putea prinde, două

Bio
based
plastic

COD

LIN053

CULORI SCRIERE

GROSIME SCRIERE (mm)

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

0,4 – 1 mm

la display

ȘCOALĂ_PRO

0,4 – 1 mm

la display

ȘCOALĂ_PRO

■ ■■■ ■ ■■■
■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■

LINER 0.4MM LINE-UP SCHNEIDER 120 BUC/DISPLAY SIS

CO2
neutral

AT
E

AT
E

*

LIN056

◆ NOUT

◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
5
din 1

◆ NOUT

◆

AT
E

◆
◆
◆
◆

AT
E

◆

instrumente de scris Link-It (orice culoare și orice tip de vârf – liner 0,4 sau carioca 1,0 mm) trebuie puse capăt în capăt,
cu săgeţile pe aceeași parte, și împinse una în cealaltă până se aude click.
Fineliner cu vârf tip „ac” din fibră, prins în manșon robust din oţel inoxidabil și
carioca cu vârf din fibră și grosime de scriere de 1,0 mm
Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporţie de 88% din plastic biodegradabil
Respectă standardul privind siguranţa jucăriilor; potrivit pentru copii mai mari de trei ani
Grosime de scriere: 0,4 și 1,0 mm
Display 100 buc./ (10 negru și albastru, 5 roșu, verde, roz, bleu, mov și violet, din fiecare grosime)
Display 120 buc./ (12 negru și albastru, 5 roșu, verde, roz, bleu, mov și violet, galben, portocaliu, vernil, verde închis, din fiecare grosime)

◆ NOUT

CREION MECANIC 0.5MM, RHODIA scRipt
Realizat integral din aluminiu, creionul mecanic Rhodia scRipt este un instrument de precizie, cu un design atent studiat, tipic francez, deloc excesiv însă plin de farmec și eleganţă.
◆ Corp hexagonal
◆ Dimensiune: 128 mm
◆ Utilizează mine din grafit de 0.5 mm, standard
◆ Vârful de ghidare a minei, din oţel, este retractabil
◆ Gumă de șters, sub butonul de acţionare a minei
◆ Vârful de ghidare a minei, din oţel, este retractabil
◆ Oferit în trei variante de culoare. Corp discret metalizat – roșu-rodie, albastru-navy, portocaliu
◆ Se livrează în cutie-cadou, în culoarea corpului instrumentului

◆ Display Liner Schneider Line-Up – Fineliner pentru performanţe colorate!
◆ Line-Up este finelinerul perfect pentru lucrul cu șabloane, realizare de contururi pentru desen și scriere foarte
◆
◆
◆
◆

fină.
Vârf tip „ac” din fibră, prins în manșon robust din oţel inoxidabil
Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporţie de 88% din plastic biodegradabil
Grosime de scriere: 0,4 mm
Detalii: 120 bucăţi/display în 14 de culori diferite

COD
CRM103

CULOARE CORP

■■■

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

Bio* CO2
based
plastic

COD

LIN048

CULORI SCRIERE

■ ■■■ ■■ ■■■
■ ■■■ ■■ ■■■
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DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

0,4

la display
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INSTRUMENTE DE SCRIS » CREIOANE MECANICE ◆ BOARD MARKER
CREION MECANIC 0.5 MM SCHNEIDER 568

MARKER PENTRU STICLĂ SCHNEIDER MAXX 245

Creion mecanic cu corp robust, conic, ideal pentru scris și desen.
Zona de prindere cauciucată asigură o prindere sigură, pentru o scriere relaxată. Echipat cu conducte fine de
polimer HB, lăţime de plumb 0,5 mm. Tubul de plumb este complet retractabil în butoi. Dacă presiunea este prea
mare, plumbul amortizat recuperează și asigură astfel o rezistenţă mai mare la rupere. Cu clema practică, creionul
mecanic poate fi depozitat în siguranţă într-un buzunar de cămașă sau atașat la un caiet. Ștergătorul este integrat
în butonul de apăsare.

◆ Utilizează mine standard de 0.5 mm
◆ Vârful de ghidare a minei este complet retractabil
◆ Sistem special de amortizare, asigură o rezistenţă

COD

CULOARE CORP

CRM103

■■■

INSTRUMENTE DE SCRIS » PAINT MARKERE

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

Markerele pentru sticlă Schneider Maxx 245 dispun de un vârf rotund, ideal pentru
suprafeţele lucioase și tabla de sticlă.
◆ Marker special pentru suprafeţe lucioase și tablă de sticlă
◆ Grosime vârf: 2-3mm
◆ Stergere uscată
◆ Acoperire mare, rezistenţă la lumină
◆ Culori strălucitoare, persistente și luminoase
◆ Valvă specială pentru controlul cernelii
◆ Culori fluorescente la lumină UV: albastru, verde, galben și roz

COD
MKP032
MKP033
MKP033
MKP034

CULOARE CORP

■■■■■■
■■■■
■ ■■■
■■■■■■

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

SET1

la portofel

ȘCOALĂ_PRO

SET1

la portofel

ȘCOALĂ_PRO

la portofel

ȘCOALĂ_PRO

sporită la rupere și apăsare

◆ Dotat cu clemă practică și solidă
◆ Gumă de șters, sub butonul de acţionare a minei

2-3 mm

2-3 mm

Set1

Set2

BOARD MARKER SCHNEIDER 293 2-5MM 64BUC/DISPLAY SIS
Markerele Schneider pentru whiteboard pot fi folosite și pentru scrierea pe
hârtia de flipchart datorită cernelii speciale. Aceasta poate fi ștearsă ușor de pe
tabla whiteboard și nu se vede pe partea cealaltă a hârtiei de flipchart.
◆ Conţine cerneală fără miros și fără solvenţi
◆ Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile
◆ Grosime de scriere: 2-5 mm
◆ Detalii: 64 buc./display
COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

MKW020

la display

ȘCOALĂ_PRO

2-3 mm
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INSTRUMENTE DE SCRIS » TEXT MARKERE
TEXTMARKER SCHNEIDER JOB PASTEL

TEXTMARKER SCHNEIDER ONE 30/DISPLAY SIS

Textmarker Schneider Job Pastel, perfect pentru evidenţiere pe hârtie standard, de
copiator și de fax.
Poate evidenţia mai mult de 15.000 de cuvinte.
Culori trendy, pastelate, puternic vizibile, cu strălucire maximă.
Produs premiat cu iF și Reddot Design Award.
◆ Vârf teșit
◆ Grosime de scriere: 1-5 mm
◆ Corp din polipropilenă, complet reciclabil.
◆ Capacul are clip de prindere
◆ Culori intense, rezistente la lumină

la display

–

ȘCOALĂ_PRO

la portofel 4 buc

–

ȘCOALĂ_PRO

la portofel 6 buc

–

ȘCOALĂ_PRO

USA

CATEGORIE DISCOUNT

TMK035

■■■■

display 30 buc.

—

ȘCOALĂ_PRO
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F T H E YE
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DETALII

PLI

10 buc

CULOARE CORP

RC

E

la bucată

COD

M

MKP034

CATEGORIE DISCOUNT

CO M

TMK038

USA

016
R2

TMK040

■■■■■■
■■■■■■
■■■■
■■■■■■

DETALII

IAL

UP

TMK037

CULOARE CORP

PRO
D

COD

◆ Sistem inovator Super-Flow de
reglare a fluxului de cerneală pentru
un scris fără întrerupere
◆ Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc
◆ Cerneală fluorescentă în culori
puternice
◆ Vârf teșit
◆ Grosime de scriere: 1-4 mm
Detalii: 30 buc./display, culori asortate

O F FI C E

S

TEXTMARKER KIRARICH GLITTER 5 CULORI/SET ZEBRA
Adăugaţi sublinieri sclipitoare, în culori fabuloase, cărţilor, notelor și calendarelor
dvs. cu aceste textmarkere sosite direct din Japonia. „Kira” înseamnă „scânteie” în
japoneză, "Rich", în engleză, însemnând bogat. Din alăturarea celor două cuvinte
rezultă un nume perfect potrivit pentru a descrie efectul acestor instrumente deosebit de populare, nu doar în Ţara Soarelui Răsare. Cerneala specială, un amestec de
pigmenţi pe bază de apă, este impermeabilă și infuzată cu argint și sticlă pulverizată.
Concepute să semene cu produse cosmetice fanteziste, corpurile stiloului sunt la fel
de scânteietoare și atractive ca și cerneala lor.
Acest set conţine 5 culori: albastru, verde, roz, violet și galben.

COD

CULOARE CORP

■■■■■

TMK042

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la portofel

ȘCOALĂ_PRO

Notă: culorile roz și galben sunt mai luminoase și mai fluorescente decât apar în
fotografiile alăturate.
◆ Dimensiune: 13.3 cm
◆ Vârf de 3,5 mm lăţime, din fetru
◆ Culori strălucitoare, persistente și luminoase
◆ Valvă specială pentru controlul cernelii

◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT

AT
E

AT
E

AT
E

◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
din 15
◆ NOUT

Display-ul conţine
35 textmarkere
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ARTICOLE ȘCOLARE » CAIETE
CAIET CAPSAT A5+(14,8X21CM), 48 FILE, CLAIREFONTAINE , COLECŢIA 1951

◆ Caiet A5+ (14,8 x21 cm) capsat Claire-

fontaine 1951, 48 file, dictando
◆ Coperta originală din carton color

mat, cu grafică vintage reinterpretată,
celebrand istoria brandului.
◆ Logo Clairefontaine si zona pentru
etichetă pe coperta
◆ Colturi rotunjite
◆ Hârtie de calitate superioară,
ibil
90grame
Disponiu
lie
5
1
◆ Certificare PEFC.
din

COD

◆ NOUT

◆ NOUT

AT
E

AT
E

AT
E

pag33 » Caiete și
blocnotesuri
pag36 » Carioci
pag39 » Creioane color
pag40 » Creioane cerate
pag42 » Articole pentru
lucru manual
pag45 » Seturi creative
pag46» Penare

◆ NOUT

ARTICOLE
ȘCOALARE

AT
E

CAPITOLUL 2

Pentru a celebra istoria mărcii, Clairefontaine a reintrodus copertele originale, cu
design vintage, ale notebook-urilor modernă a iconicului caiet francez. Colecţia
1951, combină renumita hârtie netedă, de
90 g, satinată, Clairefontaine și aspectul
clasic și atemporal al copertelor originale.
O colecţie excepţională, care oferă un
aspect de înaltă calitate, în concordanţă
cu standardel brandului francez.

◆ NOUT

LINIATURĂ

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

dictando

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI243

Primul logo Clairefontaine
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ARTICOLE ȘCOLARE » CAIETE
CAIET A5, CAPSAT, CLAIREFONTAINE , COLECŢIA KOVERBOOK
◆ Caiet format A5 capsat, Clairefontaine KOVERBOOK, 48 file

dictando și 80 file matematică
◆ Coperta din polipropilenă opacă, extrafină
◆ Culori trendy, pastel, având tonuri complementare pe co-

perţi
◆ Buzunare integrate la coperta interioară
◆ Colţuri rotunjite
◆ Hârtie de calitate superioară , 90grame
◆ Conoscutul logo Clairefontaine tiparit alb pe coperta faţă
◆ Certificare PEFC.

Buzunare practice,
integrate în coperta
interoară
5 combinaţii de culori
pastel, complementare,
pe copertă

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

CAI250

dictando

48

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI251

matematică

80

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT
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E

AT
E
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E

◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
5
1
din
◆ NOUT

CAIET CAPSAT A5, A5+ ȘI A4 CLAIREFONTAINE, COLECŢIA MIMESYS
◆ Caiet capsat Clairefontaine Mymesys, 48 file, dictando
◆ Copertă flexibilă din polipropilenă translucidă, color.
◆ Numărul de pagini este indicat pe coperta faţă
◆ Logo Clairefontaine pe ambele coperţi
◆ Colţuri rotunjite
◆ Hârtie de calitate superioară , 90grame
il
◆ Certificare PEFC.
isponib
AT
E

◆ NOUT

◆ NOUT

FILE

◆ NOUT

LINIATURĂ

AT
E

COD

AT
E

AT
E

D
lie
din 15 iu
◆ NOUT

COD
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FORMAT

FILE

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

CAI244 dictando/ matematică

LINIATURĂ

A5+

36

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI245

matematică

A4

48

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI245

dictando

A4

48

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI246

matematică

A5

48

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI247

dictando

A5+

48

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE ȘCOLARE » CARIOCI
CARIOCA JUMBO SUPERWASHABLE 50/GALETUȘĂ

CARIOCA PASTEL 8/SET

CARIOCA MINI 12/SET

◆ Corp gros, octogonal
◆ Vârf rotund, gros, rezistent la apăsare
◆ Grosime de scriere: 6 mm
◆ Cerneală non-toxică care se curăţă foarte ușor, doar cu apă
◆ Capac ventilat, antisufocare în caz de înghiţire accidentală

Cele opt culori sunt perfecte pentru colorat, schiţe sau
marcarea textelor.
◆ Portofelul conţine 8 culori pastel
◆ Capac ventilat
◆ Superlavabile, se curăţă ușor cu apă și săpun
◆ Vârful este blocat și rezistă la apăsare moderată
◆ Cerneala culorilor este non-toxică
◆ Made in Italy

◆ Carioci mini, dimensiune 10 cm
◆ Vârf conic
◆ Superlavabile, se curăţă ușor cu apă și săpun
◆ Vârful este blocat și rezistă la apăsare moderată
◆ Cerneala culorilor este non-toxică, realizată pe bază de
coloranţi alimentari

USA

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

12 seturi

ȘCOALĂ_PRO

COD
SKR195

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la portofel

ȘCOALĂ_PRO

COD
SKR196

ER

E

BL

P

C

WA S H

A

KE

O

L AT E D

A L ST R

AP

DU

TI

P

N

SU

I
CKED T

VE

B

LO

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la portofel
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I U M TI P

DETALII

mix

1

ED

CULORI

M

COD
SKR154

CO N I C A L

Carioca Super Brush 20/cut
◆ Set 20 buc. Super Brush
◆ Vârful pensulei este moale și flexibil
◆ Conţine cerneală lavabilă
◆ Culori super strălucitoare
◆ Un instrument perfect și pentru caligrafie
COD
SKR155

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la cutie

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE ȘCOLARE » CREIOANE COLOR

ARTICOLE ȘCOLARE » CARIOCI
CARIOCA AQUARELL 12/SET

CREIOANE COLOR CARIOCA BICOLOR 12/SET CREIOANE COLOR CARIOCA PASTEL 12/SET

Carioci cu vârf tip pensulă, cu efect de acuarelă. Solubile în apă,
pot fi ușor mixate cu pensula clasică pentru efecte uimitoare.
◆ Capac ventilat
◆ Vârf tip pensulă de 3mm
◆ Culori non toxice, fără gluten
◆ Setul include 12 culori
◆ Made in Italy

Creioane cu două culori diferite, la cele două capete, corp
triunghiular, cu mina de diametrul de Ø 3,3 mm, de o
calitate excelentă, rezistentă la rupere și ușor de ascuţit.
◆ 12 creioane, 24 de culori
◆ Corp triunghiular, din lemn lăcuit
◆ Mină de cea mai bună calitate
◆ Rezistenţă ridicată la rupere
◆ Culori strălucitoare, cu opacitate ridicată
COD
SKR156

COD
SKR156

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

12 culori/set

la bucată

24 cutii

ȘCOALĂ_PRO

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

12 culori/set

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

Creioane colorate, cu mina în tonuri pastel. Scriu deosebit de ușor, a
mina cu diametrul de Ø 3,3 mm, de o calitate excelentă, ușor de ascu
◆ Cutia conţine 12 culori, în nuanţe pastelate
◆ Corpul creionului este hexagonal, realizat din lemn
◆ Vârf rezistent la cădere
◆ Creionul se ascute foarte ușor

COD
SKR191

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

12 culori/set

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CARIOCA PARFUMATĂ CARIOCA STAMP 8/SET
Cariocile Perfume Stamps sunt parfumate doar cu esenţe
non-toxice, fără alergeni. Capătul conic este perfect pentru linii
subţiri sau groase, iar cel tip ștampilă are 8 modele diferite,
fiecare cu altă aromă.
◆ Vârf conic Double Stroke
◆ Vârf-ștampilă, la capătul opus
◆ Non-toxic
◆ Parfumuri fără alergeni
◆ Setul include 8 culori cu modele si arome diferite
◆ Made in Italy

COD
SKR157

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

8 culori/set

la bucată

24 cutii

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE ȘCOLARE » CREIOANE CERATE
CARIOCA BABY 1+ CREIOANE CERATE TEDDY

CREIOANE PLASTIFIATE CARIOCA PLASTELLO 6 ȘI 12/SET

Creioane cerate în forma de ursuleţi, concepute pentru a stimula prinderea cu degetele la micuţii de 1 an. Forma este perfectă
pentru linii mari și puncte, cu zonă specială de grip.
◆ 100% non-toxice
◆ Stimulează creativitatea și joaca
◆ Ușor de ţinut în mână
◆ Setul include 6 ursuleţi de culori diferite
◆ Made in Italy

Creioane realizate din material plastic special, care nu lasă
urme de culoare pe mâini. Durează și scriu de până la trei
ori mai mult decât creioanele cerate.
◆ Seturi de 6 sau 12 creioane din plastic special
◆ Culori strălucitoare
◆ Lavabile, se curăţă ușor cu apă și săpun
◆ Ușor de ascuţit
COD

COD
SKR149

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

6 culori/set

la bucată

12 cutii

ȘCOALĂ_PRO

CULORI

DETALII

SKR189

6 culori/set

la bucată

CATEGORIE DISCOUNT
ȘCOALĂ_PRO

SKR1

12 culori/set

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

W

AS

H A BL

E

CARIOCA MASK-UP PARTY 6/SET

CARIOCA BABY 2+ CREIOANE CERATE WILD

Setul Mask-up PARTY, de la Carioca, este soluţia perfectă pentru
a realiza machiaje artistice pentru copii (și nu numai) pentru că
textura culorilor este concepută pentru a adera pe piele și materiale
utilizate sunt 100% non-toxice.

Creioane cerate super-moi, non-toxice, cu corp ușor de ţinut în
mână. Solubile în apă pentru a obţine efecte noi.
◆ Lavabile de pe orice suprafaţă
◆ Stimulează capacităţile motorii
◆ Pot fi ușor ascuţite
◆ Nu pătează
◆ Pe bază de uleiuri
◆ Setul include 8 culori
◆ Made in Italy

Pentru utilizare, rotiţi stick-ul cu vopsea solidă pentru faţă și
utilizaţi-l ca pe un ruj.

COD

SKR197

◆ 6 culori pentru faţă și două tutoriale pentru realizarea de desene
◆ Culori strălucitoare și lavabile, testate dermatologic
◆ Puteţi amesteca culorile între ele
◆ Nu este nevoie de apă pentru aplicare
◆ Culori lavabile, ce pot fi ușor curăţate cu apă și săpun

COD
SKR150

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

8 culori/set

la bucată

6 cutii

ȘCOALĂ_PRO
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CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

6 culori/set

la bucată

12 cutii

ȘCOALĂ_PRO

CATALOG APERTA

●

NOUTĂŢI 2020 ◆ pagina 41

ARTICOLE ȘCOLARE » ARTICOLE PENTRU LUCRU MANUAL
PLASTILINĂ CARIOCA PLASTY SPECIAL 400GR + INSTRUMENTE

PLASTILINA MODELIGHT CARIOCA ANIMALE

◆ Setul Maxi Plasty onţine:

◆ Plastilină super ușoară, elastică și maleabilă
◆ Se usucă la aer
◆ Odată uscată, poate fi colorată cu o gamă diversă de produse, pentru

-24 blocuri de plastilină, in 12 culori
-20 de forme pentru decupare – geometrice, fructe, animale
-4 spatule pentru decorare
-1 rolă pentru modelare
◆ Plastilină ușor de modelat
◆ Nu se usucă la aer și rămâne maleabilă
◆ Plastilina nu se micșorează, poate fi folosită de foarte multe ori
◆ Culori luminoase care pot fi amestecate între ele
◆ Ghid creativ inclus
◆ Nu conţine gluten

a face detalii
◆ Nu murdărește mâinile
◆ Culori luminoase, mixabile între ele
◆ Plastilina ModeLight poate fi reutilizată amestecând-o cu puţină apă
◆ Nu conţine gluten
◆ Tutorial pentru utilizare, pas cu pas, inclus în pachet
COD
SKR200

COD
SKR202

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

12 culori/set

cutie

ȘCOALĂ_PRO

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

3 culori/set

cutie

ȘCOALĂ_PRO

PLASTILINA MODELIGHT CARIOCA FRUCTE
◆ Plastilină super ușoară, elastică și maleabilă
◆ Se usucă la aer
◆ Odată uscată, poate fi colorată cu o gamă diversă de produse, pentru

a face detalii
◆ Nu murdărește mâinile
◆ Culori luminoase, mixabile între ele
◆ Plastilina ModeLight poate fi reutilizată amestecând-o cu puţină apă
◆ Nu conţine gluten
◆ Tutorial pentru utilizare, pas cu pas, inclus în pachet
COD
SKR199

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

3 culori/set

cutie

ȘCOALĂ_PRO

PLASTILINA MODELIGHT CARIOCA MIJLOACE DE TRANSPORT
PLASTILINĂ CARIOCA PLASTY 12 CUL0RI 150 GR

PLASTILINĂ CARIOCA PLASTY 3/SET

◆ Plastilină ușor de modelat
◆ Nu se usucă la aer și rămâne maleabilă
◆ Plastilina nu se micșorează, poate fi folosită de foarte multe ori
◆ Culori luminoase care pot fi amestecate între ele
◆ Nu conţine gluten

◆ Plastilină ușor de modelat
◆ Nu se usucă la aer și rămâne maleabilă
◆ Plastilina nu se micșorează, poate fi folosită de foarte multe ori
◆ Culori luminoase care pot fi amestecate între ele
◆ Nu conţine gluten

COD
SKR203

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

12 culori/set

cutie

ȘCOALĂ_PRO

COD
SKR193

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

3 culori/set mix

cutie

ȘCOALĂ_PRO

◆ Plastilină super ușoară, elastică și maleabilă
◆ Se usucă la aer
◆ Odată uscată, poate fi colorată cu o gamă diversă de produse, pentru

a face detalii
◆ Nu murdărește mâinile
◆ Culori luminoase, mixabile între ele
◆ Plastilina ModeLight poate fi reutilizată amestecând-o cu puţină apă
◆ Nu conţine gluten
◆ Tutorial pentru utilizare, pas cu pas, inclus în pachet
COD
SKR201

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

3 culori/set

cutie

ȘCOALĂ_PRO

PLASTILINA BIO CU ALOE VERA ARTBERRY 4X35G EK
Plastilina modelatoare ArtBerry Bio cu Aloe Vera
este fabricată din ingrediente vegetale și sunt folosiţi
coloranţi alimentari. Principalul său ingredient este
”aluatul” produs din grâu dur cu ulei de măsline. Compoziţia naturală a „aluatului” definește principalele
sale proprietăţi: se usucă la contactul cu aerul și pot
apărea fisuri pe figurine. Uscarea durează în medie 24
de ore, în funcţie de nivelul de detaliere. Pentru a păstra elasticitatea „aluatului”, păstraţi-l într-un recipient
bine închis.
COD
SKL024
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CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

4 culori/set

cutie

24 seturi

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE ȘCOLARE » ARTICOLE PENTRU LUCRU MANUAL
LIPICI CU SCLIPICI CARIOCA 60 BUC X10,5ML/DISPLAY
Display lipici cu sclipici, alcătuit din 18 tuburi Spark, 18 tuburi Neon și
24 de lipiciuri Mix.
◆ Ideal pentru decoraţiuni diverse
◆ Se usucă complet după 5 ore
◆ Se curăţă ușor cu apă și săpun
◆ Cantitate: 60 x 10,5 ml
COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

Display

ȘCOALĂ_PRO

SKR160

TI

AP

VE
N

L AT E D

C

W

AS

H A BL

CREION-TEMPERA TEMPERELLO
FABRIC CARIOCA 10/SET

◆ Ideale pentru pictură și decorări diverse
◆ Diferite dimensiuni
◆ Setul conţine 6 pensule

Extraordinarele culori tempera la tub Temperello au acum o
variantă destinată materialelor textile! Cu ajutorul lor pot fi
realizate modele incredibile pe hăinuţe, ușor de fixat cu fierul
de călcat.
◆ Culori rezistente în timp
◆ Hainele colorate pot fi spălate până la 60 de grade
◆ Fără solvenţi
◆ Sistem Twist & Paint
◆ Setul include 10 culori

COD

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

blister

12 blistere

ȘCOALĂ_PRO

SETURI CREATIV CARIOCA BABY 2+ COMBINO JOBS, ROBOTS & TALES
Seturile creative Combino Jobs, Robots și Tales sunt minunate pentru micii artiști jucăuși! Acestea includ, fiecare, 8 markere super-lavabile CARIOCA Baby 2+ și 12 piese de colorat din carton tematice, ce
pot fi combinate în noi figurine simpatice.
◆ Include 8 markere non-toxice, super-lavabile
◆ Piesele din carton pot fi combinate pentru a crea diverse modele
◆ Carioci cu capace ventilate
◆ Culori intense și frumoase
◆ Dimensiuni: 21,7 cm x 19 cm x 4,5 cm

COD

SET

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

SKR151

JOBS

cutie

12 seturi

ȘCOALĂ_PRO

SKR153

ROBOTS

cutie

12 seturi

ȘCOALĂ_PRO

SKR152

TALES

cutie

12 seturi

ȘCOALĂ_PRO

E

PENSULE DIN PAR SINTETIC
ARTBERRY 6/BLISTER EK

SKR142

ARTICOLE ȘCOLARE » SETURI CREATIVE

HARTIE MINI COLORING ROLL CARIOCA 85X10 CM
◆ Mini rulou adeziv,

COD
SKR158

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

la cutie

12 cutii

ȘCOALĂ_PRO

pentru colorat (85 x 10
cm).
◆ Se aplică pe suprafeţe verticale sau
orizontale.
◆ Nu lasă reziduuri la
îndepărtare.
◆ Poate fi lipit și re-lipit
de mai multe ori.
◆ 6 mini-creioane colorate incluse, în cutie.

GUMA DE STERS CARIOCA 20 BUC/
DISPLAY
COD
SKR159

DETALII

USA

CATEGORIE
DISCOUNT

display

12 display

ȘCOALĂ_PRO

◆ Radieră CARIOCA pentru

toate tipurile de hârtie.
◆ Perfectă pentru uzul școlar

COD
SKR198

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

set creativ

ȘCOALĂ_PRO

LIPICI CARIOCA GLITTER 2/BLISTER
Lipici cu sclipici, cu efect pronunţat potrivit pentru decoraţiuni și lucrări creative, acasă sau la școală.
Blisterul conţine două tuburi, a câte 10,5 ml. Aplicare de
precizie, datorită vârfului special.
◆ Ideal pentru decoraţiuni diverse
◆ Se usucă complet după 30 minute
◆ Se curăţă ușor cu apă și săpun
◆ Cantitate: 10,5 ml
COD
SKR194
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blister
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ARTICOLE ȘCOLARE » PENARE
PENAR CARIOCA GNAM POUCH

PENARE CLAIREFONTAINE CUIRISE COLOR PIELE, CILINDRICE

Penar cu un singur fermoar, dotat cu un compartiment de dimensiuni mari și un buzunar interior secundar. Odată deschis,
poate fi utilizat ca suport pentru creioane, mulţumită magnetului integrat în material.
◆ Dimensiuni: 44x19x28 cm

Penar cilindric, realizat din piele naturală de calitate superioară, tăbăcită cu extracte vegetale de mimosa și quebracho.
Catifelat și plăcut la atingere, penarul Cuirise este un accesoriu elegant și util, în culori speciale, cu adevărat unice.
◆ Dimensiuni: 5.5 x 22 cm
◆ Material: piele veritabilă
◆ Fără crom sau arsenic
◆ Un singur fermoar
◆ Culori iridiscente:

COD

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

SKR161

Diverse

cutie

6 penare

ȘCOALĂ_PRO

COD

SKE039

CULORI
Brown
Cherry
Copper
Golden
Graphite
indigo
Oil
Silver

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

PENAR CARIOCA KIMONO POUCH PASTEL
Penarul CARIOCA Kimono este realizat din materiale de
calitate și are un design inedit: odată deschis, poate fi utilizat
vertical, ca o trusă de instrumente școlare.
◆ Fermoar rezistent și materiale de înaltă calitate
◆ Design inteligent, cu diferite combinaţii de culori
◆ Încăpător și perfect pentru orice școlar

COD

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

SKR162

Diverse

cutie

6 penare

ȘCOALĂ_PRO

PENARE PIELE CLAIREFONTAINE COSMICUIR, PLATE

PENAR CARIOCA GNAM POUCH
Penarul CARIOCA Kimono Pastel este realizat din materiale de
calitate și are un design inedit: odată deschis, poate fi utilizat
vertical, ca o trusă de instrumente școlare.
◆ Culori pastel
◆ Fermoar rezistent și materiale de înaltă calitate
◆ Design inteligent, cu diferite combinaţii de culori
◆ Încăpător și perfect pentru orice școlar
COD

CULORI

DETALII

USA

CATEGORIE DISCOUNT

SKR163

Diverse

cutie

6 penare

ȘCOALĂ_PRO
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Penar tip plic, realizat din piele naturală de calitate superioară, tăbăcită cu extracte vegetale de mimosa și quebracho.
Catifelat și plăcut la atingere, penarul Cosmicuir este un
accesoriu elegant și util, în culori speciale, decorat cu un
model inspirat din tendinţele curente.
◆ Dimensiuni: 11 x 22 cm
◆ Material: piele veritabilă
◆ Fără crom sau arsenic
◆ Un singur fermoar
◆ Culori metalizate Gold, Copper, Silver
COD
SKE040

CULORI
Copper
Gold
Silver

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT

AT
E

◆ Agendă nedatată A5,
Rhodia Perpetual, 64 file,
are o coperta moale, flexibilă, din carton îmbracat în piele ecologică
extrafina, color.
◆ Plic carton color ce permite arhivarea de
notiţe, plasat pe coperta interioară dreapta.
◆ Hartie de calitate superioara, 90 grame
◆ Colţuri inferioare microperforate
◆ Permite deschidere faciă la 1800
◆ Pagini introductive ce conţin index și
enumerare luni
◆ Organizare logică: 7 coloane ce reprezintă zilele săptămânii, cap tabel ce conţine:
săptămâna/luna/an. În partea dreaptă
corespondent cap tabel ce conţine zilele
lunii, pe coala punctată ce încurajează
notare grafică și desene/schiţe, în stil Bullet
Journal
◆ Logo embosat Rhodia 365 perpetual
◆ Închidere cu elastic potocaliu.
COD

CAI238

CULORI
Silver
Balck
Chocolate
Taupe
Beige
Anise green
Turquoise blue
Sapphire blue
Iris
Purple
lilac
Raspberry
Poppy
Tangerine
Orange
Daffodil yellow

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

AGENDA NEDATATA A5+ RHODIARAMA

◆ NOUT

AT
E
◆ NOUT

◆ Agendă nedatată A5+, Rhodia

◆ NOUT

pag49 » Agende și
notesuri
pag53 » Diverse accesorii
birou
pag54 » Carton și hârtie
pag55 » Organizare

◆ NOUT

AT
E

AT
E

ARTICOLE
BIROU

AGENDA NEDATATA A5 RHODIA PERPETUAL

AT
E
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Disponiu
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CAPITOLUL 3

ARTICOLE BIROU » AGENDE

il
isponib

COD

CAI239
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AT
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D
lie
RhodiaRama, 80 file, are o copdin 15 iu
erta moale, flexibilă, din carton
AT
E ◆ NOUT
îmbracat în piele ecologică
extrafina, color.
◆ Plic carton color ce permite arhivarea de
notiţe, plasat pe coperta interioară dreapta.
◆ Elastic integrat in coperta spate ce poate acomoda instrumente de scris
◆ Semn de carte textil, portocaliu.
◆ Hartie de calitate superioara, 90 grame
◆ Margine de prindere in cotor colorata portocaliu
pana la limita de microperforare a colilor.
◆ Permite deschidere faciă la 1800
◆ Pagini introductive ce conţin index și enumerare luni
◆ Organizare logica: 2 coloane ce reprezinta zone
notite si actiuni , cap tabel ce contine data
◆ Logo embosat Rhodia 365 perpetual
◆ Închidere cu elastic potocaliu.
CULORI

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

Silver, Balck, Chocolate
Taupe, Beige
Anise green, Turquoise blue
Sapphire blue, Iris, Purple
Lilac, Raspberry, Poppy
Tangerine, Orange
Daffodil yellow

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE BIROU » AGENDE
DISPLAY 20 BUC CARNET NEDATAT A5+ 60 FILE, MATEMATICA RHODIA UNLIMITED

AT
E

◆ NOUT

COD

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

CAI240

Orange
Negru

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT

◆ NOUT

◆ NOUT

◆ NOUT

AT
E

◆ Carnet nedatat A5+ (9x14cm), 60 file, matematica Rhodia Unlimited. ◆ Copertă flexibilă ''soft touch'' în culori contrastante
◆ Hârtie de calitate superioară, 80 grame, alb, cu micoperforaţii și
colţuri rotunjite
◆ Zona superioară a paginii este liniată pentru a permite organizarea facilă
◆ Logo tipărit Rhodia Unlimited
◆ Închidere cu elastic bicolor, in contrast cu nuanţa copertei faţă.

AT
E

AT
E

AT
E

ibil
Disponiu
lie
5
din 1

AT
E
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E

◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
5
1
din
◆ NOUT

CAIET CUSUT A5+, 48 FILE, CLAIREFONTAINE NEO DECO
◆ Caiet A5+ (14,8 x21 cm) cusut Clairefontaine Neo Deco, 48 file,
dictando
◆ Copertă originală, din carton color mat, cu grafică Art Deco
reinterpretată; modele organice și geometrice în culori sobre,
cu accente elegante, aurii
◆ Liniatură dictando

NOTEBOOK CLAIREFONTAINE FUNNY COMPANY CUSUT 160 PAGINI
Notebook-ul din colecţia Funny Company este propunerea Clairefontaine pentru cei îndrăgostiţi de arta
scrisului, la birou, în parc sau în aula universităţii.
Coperţile inspirate sunt realizate din hârtie kraft, iar
paginile veline sunt legate cu o cusătură intenţionat
vizibilă. Experienţa scrisului, pe un astfel de caiet este
incomparabilă și datorită structurii prinderii.
◆Pagini: 160
◆Dimensiune: A5
◆Hârtie: craft
COD
CAI199

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

Beige
Light Brown

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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◆ Logo Clairefontaine in print auriu
◆ Colturi rotunjite
◆ Hartie ivory de calitate superioară , 90grame
◆ Certificare PEFC.
COD
CAI242

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

Copertă cu design Art Deco

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

NOTEBOOK PIELE A5, 72 FILE, DICTANDO, CLAIREFONTAINE CELESTE
◆ Coperta în două variante disponibile – moale, flexibilă sau
tare, rigidă – îmbracată în piele naturală extrafină, color
◆ Plic carton ce permite arhivarea de notiţe , plasat pe coperta
interioară dreapta
◆ Hartie de calitate superioară, 90 grame, ivory
◆ Colturi rotunjite
◆ Permite deschidere facilă la 180 grade
◆ Închidere cu elastic asortat culorii copertei ce permite păs-

trarea în confidenţialitate a informaţiilor
◆ Logo embosat Rhodia, pe coperta spate
◆ Semn de carte din șnur color asortat copertei.
CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

CAI248

COD

Copertă moale

la bucată

ȘCOALĂ_PRO

CAI249

Copertă tare

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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ARTICOLE BIROU » AGENDE

ARTICOLE BIROU » DIVERSE ACCESORII

◆ NOUT

AT
E

◆ NOUT

AT
E

AT
E

BANDA DUBLU ADEZIVĂ 12,7MMX22,8M
SCOTCH

Notesurile Super Sticky sunt super puternice, super versatile și
super rezistente. Ideale pentru a lua notiţe în timpul întalnirilor
sau pentru a face liste lungi și perfecte pentru suprafetele greu
de lipit (monitoare. computer, uși, pereţi)
◆ Dimensiuni: 101 x 101 mm
◆ Nr. file: 3 x 70 file liniate

◆ Perfect transparentă, ideală pentru lipiri ușoare de hârtie,
carton sau fotografii
◆ Adezivul este permanent și rezistent la umiditate
◆ Banda rulează fără zgomot și nu se îngălbenește în timp
◆ Dimensiuni: 12,7 mm x 22,8 m
◆ Rezervă pentru Banda dublu adezivă Scotch® cu dispenser,
(cod BAD046)

AT
E

◆ NOUT

ibil
Disponiu
lie
din 15

NOTES ADEZIV CONFERINŢĂ LINIAT
SUPER STICKY POST-IT 3M

◆ NOUT

COD

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

NOT097

Asortat

la bucată

BIROU_PRO

LIPICI GEL UNIVERSAL 30ML FARĂ
SOLVENT SCOTCH 3M
◆ Ideal pentru a lipi hârtie, plicuri și
carton
◆ Transparent, fără dizolvant, lavabil și
fără miros
◆ Cantitate: 30 ml

COD

DETALII

CATEGORIE
DISCOUNT

BAD084

la bucată

BIROU_PRO

HUSA LAPTOP TARIFOLD
◆ Produs ecologic și practic, cu un grad ridicat de calitate
◆ Material: pâslă obţinută 100% din materiale reciclate
◆ Grosime pâslă: 3 mm husa și 2 mm clapa de închidere
◆ Dimensiuni: 360 x 250 mm

NOTEBOOK A5+ CU SPIRA, 90 FILE , CLAIREFONTAINE BIND'O BLOCK
◆ Notebook A5+ (16X21CM) cu spiră, Clairefontaine Bind'O
Block , 90 file, dictando
◆ Coperta din carton laminat, lucios în diverse culori
◆ Hârtie de calitate superioară , 90 grame prevazută cu microperforaţii pentru rupere ușoară și 6 găuri pentru îndosariere facilă
◆ Liniatura cu margine și zonă datare distinctă, ce permite
gestionarea optimă a notiţelor
◆ 3 separatoare repoziţionabile din polipropilenă, cu margine color, ce facilitează organizarea în funcţie de stilul personal
◆ Certificare PEFC
◆ Logo Clairefontaine printat pe coperta faţă
si coperta interioară

COD
LIP043

COD

CULORI

LINIATURĂ

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

CAI230

Diverse

Dictando
Matematică

la bucată

ȘCOALĂ_PRO
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COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

TEL038

la bucată

BIROU_PRO

HUSA TELEFON TARIFOLD

◆ Produs ecologic și practic, cu un
grad ridicat de calitate
◆ Material: pâslă obţinută 100% din materiale
reciclate
◆ Grosime pâslă: 3 mm
husa și 2 mm clapa de
închidere
◆ Dimensiuni: 270 x 210
mm

◆ Produs ecologic și practic,
cu un grad ridicat de calitate
◆ Material: pâslă obţinută
100% din materiale reciclate
◆ Grosime pâslă: 3 mm husa
și 2 mm clapa de închidere
◆ Dimensiuni: 132,5 x 80 mm

TEL039
●

CATEGORIE DISCOUNT

HUSA TABLETĂ TARIFOLD

COD
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CULORI
Gri/Negru
Verde/Negru

DETALII
la bucată

CATEGORIE DISCOUNT
BIROU_PRO

COD
TEL040

CULORI

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

Gri/Negru
Verde/Negru

la bucată

BIROU_PRO
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TROPHÉE guarantees an irreproachable paper quality. Thanks to its
excellent opacity, duplex printing is perfect, with the assurance of faithful
colour restitution. Its stiffness assures impeccable machine running
behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
and the remaining quantity can be easily checked.

ARTICOLE BIROU » CARTON ȘI HÂRTIE

ISO 9706

TROPHÉE guarantees an irreproa
excellent opacity, duplex printing is
colour restitution. Its stiffness ass
behavior. Its transparent and resea
and the remaining quantity can be

NF EN 12281

Mill certifications
ISO 14001

ARTICOLE BIROU » ORGANIZARE

ISO 9001

TROPHÉE offers you an irreproachable print quality in copier, inkjet and
laser. Its homogenous structure guarantees jam-free running through
copiers.

CARTON A3, 160G CULORI INTENSE CLAIREFONTAINE TROPHEÉ

TROPHÉE offers you an irreproach
laser. Its homogenous structure g
copiers.

HÂRTIE A3 80G/MP COLOR INTENS 500/TOP CLAIREFONTAINE

Technical speciﬁcations
Substance

g/m²

80

100

120

160

180

210

240

270

NF EN ISO 536

Substance

Thickness

µm

106

131

154

205

227

265

298

326

NF EN ISO 534

Thickness

cm3/g

1,33

1,31

1,28

1,28

1,26

1,26

1,24

1,21

NF EN ISO 534

Bulk

180

180

180

ISO 8791-2

Bendtsen roughness

6.0

6.0

6.0

NF EN ISO 20287

Absolute humidity

%H2o

48

48

48

Sword measurement

Relative humidity

% dans l’air

Bulk

ml/min

150

180

180

180

180

Absolute humidity

%H2o

5.0

5.0

5.5

5.5

6.0

Relative humidity

% dans l’air

38

38

Bendtsen roughness

Disponibilă într-o paletă impresionantă de culori. Poate fi utilizată pentru
aplicaţii diverse: prezentări, pliante promoţionale, lucrări, felicitări, cărţi de
vizită, etc. Cartonul este colorat în masă, prietenos cu mediul, certificare FSC
◆Dimensiune = A3
COLI TOP
DETALII
CATEGORIE DISCOUNT
◆Gramaj carton= 160 gr COD
◆250 coli per top
HCO366
250
la top
BIROU_PRO

With

44
44
Coulour
paper

TROPHÉE
TROPHÉE
These values are not contractual.
Revision date : 29/07/2019

by Clairefontaine

Description

Description

CARTON A3, 160G CULORI PALE CLAIREFONTAINE TROPHEÉ

Technical speciﬁcation

Disponibilă într-o paletă impresionantă de culori. Poate fi utilizată pentru
aplicaţii diverse: prezentări, pliante promoţionale, lucrări, felicitări, cărţi de
vizită, etc.
◆ Dimensiune = A3
COLI TOP
DETALII
CATEGORIE DISCOUNT
◆ Gramaj hârtie = 80 gr COD
Fax +33 3 29 42 42 22
commercial@clairefontaine.eu
◆ 500 coli per top
HCO365
500
la top
BIROU_PRO

Coulour
paper

Tel. +33 3 29 42 42 42

With TROPHÉE freely express your desires, play the colour card !

48

Coulour
paper

Paper certifications

With its wide and rich palette of colours, the TROPHÉE range offers you
the freedom
to mix
and matchyour
the most
elegant colours
TROPHÉE
freely
express
desires,
playwith
therefinement.
colour card
Warm colours and cool colours are light resistant.

HARTIE
MILIMETRICA A4 90G/MP
Paper certifications
!
12COLI/PLIC CLAIREFONTAINE

TROPHÉE

TROPHÉE
guarantees
an irreproachable
Thanks range
to its
With its wide
and rich
palette
of colours,paper
the quality.
TROPHÉE
offers
you
ISO 9706
NF EN 12281
excellent opacity, duplex printing is perfect, with the assurance of faithful
◆ Format: A4 (210 x 297 mm)
the freedom
to restitution.
mix andItsmatch
mostimpeccable
elegantmachine
colours
with refinement.
colour
stiffnessthe
assures
running
Mill
certifications
behavior.
Its transparent
and resealable
wrapper
means that both colour
◆ Gramaj: 90 g/mp
Warm colours
and
cool colours
are light
resistant.
and the remaining quantity can be easily checked.

ISO 9001
◆ Culoare
faţă: Maro

ISO 14001

offers you an
an irreproachable
print quality
in copier,
inkjet andThanks◆
TROPHÉETROPHÉE
guarantees
irreproachable
paper
quality.
toCuloare
its
verso: Bleu
ISO 9706
NF EN 12281
laser. Its homogenous structure guarantees jam-free running through
excellent opacity,
duplex printing is perfect, with the assurance of faithful
◆ Detalii: 12 buc./set
copiers.
colour restitution. Its stiffness assures impeccable machine running
Mill certifications
behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
and the remaining quantity can be easily checked.
14001
ISO 9001
Paper certifications
With TROPHÉE freely express your desires, play theISO
colour
card !
Technical speciﬁcations

Description

TROPHÉE offers you an irreproachable print quality in copier, inkjet and
With its wide and rich palette of colours, the TROPHÉE range offers you
laser. Its homogenous
structure
guarantees
jam-free
through
g/m²
Substance
80
100
120
160 running
180
210
240
270
NF EN ISO 536
the freedom to mix and match the most elegant colours with refinement.
copiers. Thickness
µm
106
131
154
NF EN ISO 534
205
227
265
298
326
Warm colours and cool colours are light resistant.
Bulk

cm3/g

Bendtsen roughness

1,33

1,31

1,28

1,28

1,26

1,26

1,24

1,21

NF EN ISO 534

150

180

180

180

180

180

180

180

ISO 8791-2

2

Technical speciﬁcations
Substance
Thickness

CUTIE
ARHIVARE
ALBA
200MM
80 you100
120
160print quality
180
210
240 and 270
NF EN ISO 536
TROPHÉE offers
an irreproachable
in copier,
inkjet
by Clairefontainelaser. Its homogenous structure guarantees jam-free running through
106
131
154
NF EN ISO 534
205FORSTER
227
265 25/SET
298
326
g/m²

Fax +33 3 29 42 42 22

commercial@clairefontaine.eu

cm /g

1,33

1,31

1,28

1,28

1,26

1,26

1,24

1,21

ml/min

150

180

180

180

180

180

180

180

Absolute humidity

%H2o

5.0

5.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

Relative humidity

% dans l’air

48

48

48

48

Bulk

3

Bendtsen roughness

Disponibilă într-o paletă impresionantă de culori pal. Poate fi utilizată pentru
aplicaţii diverse: prezentări, pliante promoţionale, lucrări, felicitări, cărţi de
vizită, etc. Cartonul este colorat în masă, prietenos cu mediul, certificare FSC
◆Dimensiune = A3
COLI TOP
DETALII
CATEGORIE DISCOUNT
◆Gramaj carton= 160 gr COD
◆250 coli per top
HCO364
250
la top
BIROU_PRO

Tel. +33 3 29 42 42 42

µm

copiers.

38
38
44
44
Coulour
Technical
speciﬁcations

These values are not contractual.
Revision date : 29/07/2019

paper

organiza
diferite tipuri de documente,
NF EN ISO 20287
în funcţie de culoarea de pe
Sword
measurement
cotorul
cutiei.

100

120

160

180

ton alb,240
ondulat,
210
270cu perforaţii
NF EN ISO 536

Thickness

µm

106

131

154

205

227

326

cm /g

1,33

1,31

1,28

1,28

3

Bendtsen roughness
ml/min
Tel. +33 3 29 42
42 42

150Fax +33
1803 29 42
18042 22180

Absolute humidity

5.0

5.0

38

38

%H2o
Paper certifications
% dans l’air

Relative humidity

5.5

5.5

44
Coulour
paper
44

With its wide and rich palette of colours, the TROPHÉE range offers you
the freedom to mix and match the most elegant colours with refinement.
Warm colours and cool colours are light resistant.

These values are not contractual.
: 29/07/2019

ml/min

These values are not contractual.
Revision date : 29/07/2019

TROPHÉE
by Clairefontaine

Description

With TROPHÉE freely express your desires, play the colour card !

CUTII AMBALARE CARTON C3 NATUR

With its wide and rich palette of colours, the TROPHÉE range offers you
the freedom to mix and match the most elegant colours with refinement.
Warm colours and cool colours are light resistant.

Cutiile de carton sunt o modalitate de ambalat simplă, ieftină și cu uz
TROPHÉE guarantees an irreproachable paper quality. Thanks to its
universal.
excellent opacity, duplex printing is perfect, with the assurance of faithful
colour restitution.
Its stiffness
assurescare
impeccable
machine running
Acestea sunt realizate din 3 straturi
de carton
ondulat,
protejează
behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
cu succes majoritatea bunurilorandstandard.
Acestcanambalaj
este ecologic
the remaining quantity
be easily checked.
și complet reciclabil. Cutiile de carton
cu clape sunt pliabile, avand o
TROPHÉE offers you an irreproachable print quality in copier, inkjet and
laser.
Its homogenous
jam-free
stabilitate și rezistenţă excelentă.
Acest
lucru structure
le faceguarantees
deosebit
derunning
potri-through
copiers.
vite pentru transportul și depozitarea bunurilor și a materialelor.
◆ Confecţionate din carton CO3 cu 3 straturi: 1 strat T- testliner natur, 2
straturi F-fluting, tip ondulă C.
Technical speciﬁcations
◆ Greutate carton: 435 g/mp
◆ Grad de umiditate: 8 – 12%
g/m²
Substance
80
100
120
160
18
µm
Thickness
106
131
154
205
22
◆ Culoare: Natur
cm /g
Bulk
1,33
1,31
1,28
1,28
1,2
◆ Detalii: 20 buc./set
Bendtsen roughness

COD

CUTII / SET

ml/min

DIMENSIUNI
Absolute humidity

%H2o

150

180

180

38BIROU_PRO
38
44

ARH205

20 buc.

330 L xRelative
250 l humidity
x 100 h mm% dans l’air

ARH017

20 buc.

330 LThese
x 250
x 150
h mm
valuesl are
not contractual.

ARH216

20 buc.

330 L x 250 l x 230 h mm

BIROU_PRO

ARH218

20 buc.

350 L x 250 l x 320 h mm

BIROU_PRO

ARH213

20 buc.

450 L x 320 l x 300 h mm

ARH217

20 buc.

570 L x 220 l x 340 h mm

BIROU_PRO

ARH217

20 buc.

570 L x 400 l x 340 h mm

BIROU_PRO

Revision date : 29/07/2019

by Clairefontaine

180

18

CATEGORIE
5.0
5.0 DISCOUNT
5.5
5.5

6.0

44

48

BIROU_PRO

Tel. +33 3 29 42 42 42

BIROU_PRO

Fax +33

◆ Cutie de arhivare din car-

80

With TROPHÉE freely express your desires, play the colour card !

HÂRTIE A3 80G/MP COLOR INTENS FLUO 500/TOP CLAIREFONTAINE

Ideale
pentru a
ISO
8791-2

g/m²

Bulk

by Clairefontaine

Description

NF EN ISO 534

Substance

TROPHÉE

µm
cm3/g

3

TROPHÉE
guarantees
an 5.5
irreproachable
paper quality.
Thanks
to its
%H o
Absolute humidity
NF SET
EN ISO 20287 DETALII ISO CATEGORIE
5.0
5.0
5.5
6.0
6.0
6.0 COLI
COD 6.0
DISCOUNT
9706
NF EN 12281
excellent
opacity,
duplex
printing
is
perfect,
with
the 48
assurance
of faithful
Relative humidity
38
38
44
Sword measurement
44
48
48
48
% dans l’air
colour restitution. Its stiffness assures6175
impeccable machine
runningla set
12 buc.
BIROU_PRO
Mill certifications
behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
These values are not contractual.
Revision date : 29/07/2019 and the remaining quantity can be easily checked.
ISO 14001
ISO 9001
ml/min

g/m²

pe cotor.
265
298

NF EN ISO 534

◆ Se livrează neasamblate.
NF EN ISO 534
1,26
1,26
1,24
1,21
◆ Toate
cutiile
de arhivare
ISO 8791-2
180
180
180
180
commercial@clairefontaine.eu
sunt albe
◆ Seturi
NF EN ISO 20287
6.0
6.0
6.0 de câte
6.025 buc
◆ Dimensiuni:
350 x Sword
250 measurement
48
48
48
48
x200 mm

TROPHÉE

Revision
date
TROPHÉE guarantees an irreproachable paper quality. Thanks
to its
excellent opacity, duplex printing is perfect, with the assurance of faithful
colour restitution. Its stiffness assures impeccable machine running
behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
and the remaining quantity can be easily checked.

ISO 9706

NF EN 12281

Mill certifications
ISO 14001

ISO 9001

by Clairefontaine

Description

Tel. +33 3 29 42 42 42

TROPHÉE offers you an irreproachable print quality in copier, inkjet and
laser. Its homogenous structure guarantees jam-free running through
copiers.

Disponibilă într-o paletă impresionantă de culori. Poate fi utilizată pentru aplicaţii diverse:
Paper certifications
With TROPHÉE freely express your desires, play the colour card !
prezentări, pliante promoţionale, lucrări, felicitări, cărţi de vizită, etc.
COD
With its wide and rich palette of colours, the TROPHÉE range offers you
◆Dimensiune = A3
COD
COLI TOP
DETALII
CATEGORIE DISCOUNT
ARH027
the freedom to mix and match the most elegant colours with refinement.
Technical speciﬁcationsWarm colours and cool colours are light resistant.
◆Gramaj carton=90 gr
HCO367
500
la top
BIROU_PRO
◆500 coli per top
TROPHÉE guarantees an irreproachable paper quality. Thanks to its
ISO 9706
g/m²
Substance
80
100
excellent
opacity,120
duplex 160
printing is180
perfect,210
with the 240
assurance
of faithful
270
NF EN ISO 536
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colour restitution. Its stiffness assures impeccable machine running
Thickness
Bulk

µm

cm3/g

106

131

154

205

227

265

298

326

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

la set 25 buc

BIROU_ECO

NF EN 12281

NF EN ISO 534

behavior. Its transparent and resealable wrapper means that both colour
1,33 the 1,31
1,28
NF EN ISO 534
1,28
1,26
1,24
1,21
and
remaining
quantity
can be1,26
easily checked.
ISO 14001

Fax +33 3 29 42 42 22

Mill certifications

ISO 9001

commercial@clairefontaine.eu
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ARTICOLE BIROU » ORGANIZARE
SERVIETA PLASTIC 1 COMPARTIMENT
MEGAPOLIS ERICH KRAUSE
◆ Mapa cu un compartiment
◆ Permite selecţionarea și depozitarea în ordine a documentelor de
care aveţi nevoie.
◆ Mapa este dotată cu mâner
◆ Este confecţionată din material plastic rezistent.
◆ Disponibila in culorile: negru, gri, albastru

FOLIE A4 CU RAMA PLASTIC TARIFOLD
◆ Potrivită pentru afișarea informaţiilor, în suportul mural Tarifold
(cod ACA028.)
◆ Material: plastic transparent cu proprietăţi antireflexe
◆ Material ramă: plastic
◆ Format: A4

COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

FPA031

la bucată

BIROU_PRO

DOSAR DE ÎNCOPCIAT 1/1 CU GHEARE
ÜBERS
◆ Dosar de încopciat cu
gheare, color, copertă 1/1 al
cărui sistem de prindere cu
gheare permite scoaterea
și reintroducerea rapidă în
bibliorafturi fără a fi necesară
scoaterea celorlalte dosare.
◆ Format: A4
◆ Culori disponibile: Albastru, Galben, Portocaliu, Roșu,
Verde
COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

SEC016

la bucată

BIROU_ECO

DOSAR DE INCOPCIAT 1/1 ȘI 1/2, CU
GHEARE, FORSTER
Dosar de încopciat cu gheare, economy, copertă 1/1 Alb al cărui sistemul de prindere cu gheare permite scoaterea și reintroducerea rapidă
în bibliorafturi fără a fi necesară scoaterea celorlalte dosare.
Dosar de încopciat cu gheare, economy, copertă 1/2 Alb similar cu
dosarul de încopciat cu gheare cu copertă 1/1. Este însă mai economic
și permite vizualizarea primei pagini din dosar.
◆ Format: A4

COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

DCA070

la bucată

BIROU_ECO

DOSAR DE ÎNCOPCIAT 1/2 CU GHEARE
ÜBERS
◆ Dosar de încopciat cu
gheare, color, copertă 1/2 al
cărui sistem de prindere cu
gheare permite scoaterea
și reintroducerea rapidă în
bibliorafturi fără a fi necesară
scoaterea celorlalte dosare.
◆ Format: A4
◆ Culori disponibile: Albastru, Galben, Portocaliu, Roșu,
Verde

SCRIBANT DISTRIBUTION SRL
REPREZENTANT & DISTRIBUITOR
UNIC ÎN ROMÂNIA AL MOLOTOW™
Descărcaţi catalogul nostru
MOLOTOW & Artă 2020

www.molotow-romania.ro
COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

DCA068

la bucată

BIROU_ECO

DCA066

la bucată

BIROU_ECO
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COD

DETALII

CATEGORIE DISCOUNT

DCA069

la bucată

BIROU_ECO

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să
contactaţi reprezentantul nostru zonal

&

Pentru detalii
și comenzi, vă
rugăm contactaţi
reprezentantul zonal

Vă așteptăm online:

www.aperta.ro

