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Falióra, képkeret

cikkszám megnevezés szín átmérő 
13936000 Hormour falióra ezüst/ lila/ kék/ zöld 30 cm

Kvarcóra, modern, elegáns műanyagkeret, változatos megjelenés, műanyag előlap. 
Nagy precizitású szerkezet. Szélesség: 5,5 cm, számméret: 1,8 cm. 1 darab LR6/AA 
elemmel működik (nem tartozék); zajszint: <15 dB; tömeg: 0,52 kg; 3 év garancia.

ALBA „Hormur” faliórákA

cikkszám megnevezés szín átmérő 
450000032 Classic falióra áttetsző szürke 25 cm

Kvarcóra, modern, elegáns, szürke műanyag keret, műanyag előlap. Nagy precizitású 
szerkezet. Szélesség: 4,4 cm, számméret: 1,8 cm, 1 darab LR6/AA elemmel működik 
(nem tartozék); zajszint: <15 dB; tömeg: 0,36 kg; 3 év garancia.

ALBA „Classic” falióraB

cikkszám megnevezés szín átmérő 
139350099 Big falióra ezüst 38 cm

Kvarcóra, modern, elegáns, szürke műanyag keret, üveg előlap. Nagy precizitású 
szerkezet. Szélesség: 5 cm; számméret: 2,5 cm; 1 darab LR6/AA elemmel működik 
(nem tartozék); zajszint: <15 dB; tömeg: 1 kg; 3 év garancia.

ALBA „Big” falióraC

cikkszám megnevezés szín átmérő 
139350100 Hortime falióra ezüstszürke/fekete 30 cm

Rádióvezérlésű falióra, automatikusan állítja be az időt, így a nyári és téli időszámítás 
miatti váltásoknál sem igényel beavatkozást (a vasbeton szerkezetű épületek befo-
lyásolhatják a rádiójel vételét, így ezeken a helyeken a megfelelő működés nem ga-
rantált). Modern, elegáns, ezüstszürke/fekete műanyag keret, műanyag előlap. Szé-
lesség: 5,5 cm, számméret: 1,8 cm. 1 darab LR6/AA elemmel működik (nem tartozék), 
zajszint: <10 dB; tömeg: 0,54 kg; 3 év garancia. 

ALBA „Hortime” rádióvezérlésű faliórákD

cikkszám típus méret db/csomag
304110100 CLIP-FIX  10,5x15 1
304110120 CLIP-FIX  30x40 1
304110110 CLIP-FIX  21x29,7 1

Keret nélküli fényképtartó. Minőségi, színtelen üveg, gömbölyített szélekkel, Clip-
Fix rendszer az egyszerű és gyors használatért. Egyszerű kialakítás a kortalan design 
érdekében. Minden stílushoz illik.

HAMA képkeretekE
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Asztali lámpa

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340110 Basic asztali lámpa fekete/fehér/piros/kék 60 W

Íróasztali lámpa; hajlítható; magassága: 30 cm; talpazat átmérője: 12,5 cm; foglalat: 
E27; 1×max. 60 W-os izzóval használható (izzó nem tartozék). IP szám (por és víz elleni 
védettség): IP20.

EGLO „Basic” asztali lámpa A

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340100 Pitty asztali lámpa szürke/kék/fekete 20 W

Íróasztali lámpa; teleszkópos szerkezet; állítható magasság: 27-50 cm; talpazat átmé-
rője: 12 cm; acél test; foglalat: G4 (12 V); 1×max. 20 W-os izzóval használható (izzó 
tartozék); IP szám (por és víz elleni védettség): IP20.

EGLO „Pitty” halogén asztali lámpa B

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340120 TopDesk asztali lámpa fekete / ezüst 60 W

Íróasztali lámpa, magassága: 47 cm; állítható fej; talapzat: 14,5x17 cm; foglalat: E27; 
1×max. 60 W-os izzóval használható (izzó nem tartozék). IP szám (por és víz elleni 
védettség): IP20.

EGLO „Top Desk” asztali lámpák C

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340140 Time asztali lámpa ezüst/króm 60 W

Íróasztali lámpa, állítható magasság: max. 82 cm; talapzat átmérője: 19,5 cm; foglalat: 
E27; 1×max. 60 W-os izzóval használható (izzó nem tartozék). IP szám (por és víz elleni 
védettség): IP20.

EGLO „Time” asztali lámpa D

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény

139340130 Banker asztali lámpa zöld-bronz / 
matt króm-fehér 60 W

Elegáns íróasztali lámpa szatinált üveg burával; állítható bura; húzókapcsolós; méret: 
27,5 × 39 cm; talapzat átmérője: 19 cm; foglalat: E27; 1×max. 60 W-os izzóval használ-
ható (izzó nem tartozék). IP szám (por és víz elleni védettség): IP20.

EGLO „Banker” asztali lámpák E
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Névkitűzők, tokok, tartozékok

cikkszám megnevezés belső méret külső méret darab/doboz
059100000 kombinált ID 3000 90 × 56 mm 90 × 58 mm 50
059170020 névkitűző tartó ID 0003 87 × 55 mm 90 × 67 mm 50

Műanyag névjegykitűző önzáró csiptetővel és biztonsági tűvel. Nyakba akasztható 
változatban is.

Névkitűző tartókA

cikkszám megnevezés belső méret külső méret
059170200 ID 0001 - fekvő 90 × 60 mm 95 × 75 mm
059170210 ID 0000 - álló 60 × 90 mm 65 × 105 mm
059170220 ID 0005- fekvő 90 × 100 mm 110 × 105 mm

Belépőkártya tartók Soft PVC anyagbólB

cikkszám megnevezés belső méret külső méret
059170230 ID 2010 - fekvő 85 × 54 mm 91 × 63 mm
059170100 ID 2009 - fekvő 90 × 55 mm 93 × 65 mm
059170240 ID 2011v - álló 54 × 85 mm 58 × 94 mm

Belépőkártya tartók kemény zárt műanyagbólC

cikkszám megnevezés típus szín
059170250 jojós névkitűző tartó műanyag vegyes
059170110 rögzítő névkitűző tartóhoz mágneses

059170260 EU-csipesz névkitűző 
tartóhoz

059170120 kombinált névkitűző tartó: 
csiptető és biztosítótű öntapadó hátlap

059170000 nyakba akasztó vegyes

Kiegészítők névkitűző tartóhozD

cikkszám megnevezés típus méret db/doboz
057050100 felül nyitott vékony 90 × 55 mm 100
057050110 oldalt nyitott vastag 90 × 55 mm 100

Erős műanyagból készült bankkártya tokok oldalsó és felső nyílással.

Bankkártya tokokE

50 db

100 db

50 db

1 db

1 db

További névjegykitűzőket
a 32. oldalon talál.



12

275LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

Pénzkazetta, bankjegy vizsgáló

cikkszám megnevezés méret db/csomag
576530000 pénzkazetta A/4 1
576540000 pénzkazetta A/5 1
576560000 pénzkazetta A/6 1

Dobozos csomagolás, érmetartó tálca, 2 db kulcs, rugós automata nyílószerkezet.

Pénzkazetta A

cikkszám megnevezés méret db/csomag

576590000 műanyag kassza
(aprópénztartó) 75 x 330 x 230 mm 1

576590100 érmetartó 40 x 325 x 165 mm 1

Kassza: 2 részes, papír- és aprópénz számára, 8 rekeszes aprópénztároló, könnyű ke-
zelhetőség, törésálló műanyagból készült, matt fekete.
Érmetartó: az új 200 Ft-os érme rendezett tárolásához alkalmas érmetálca; anyaga 
2 mm vastag PVC; 5, 10, 20, 50, 100, 200 Ft-os érmékhez.

Műanyag kassza és érmetartó B

cikkszám típus fénycső db/csomag
272901100 DL-01 1 x 4 W UV-A 1

Kézi bankjegy- illetve okmányvizsgáló 1 x 4 W UV-A cserélhető fénycsővel, méretek: 
165 x 58 x 25 mm; 4 db ceruzaelemmel működik.

Kézi bankjegyvizsgáló lámpa C

cikkszám típus fénycső db/csomag
272901110 DORS 60 2 x 4 W UV-A 1

A DORS 60 elegendő fényerővel rendelkezik ahhoz, hogy irodai megvilágítás mellett 
is biztonságosan vizsgálhatóak a bankjegyek, illetve okmányok. Használható aszta-
lon, illetve két ponton falra is akasztható. Az izzók könnyen cserélhetők. 2 x 4 W UV-A 
fénycsővel.

DORS asztali bankjegyvizsgáló lámpa D

cikkszám típus fénycső db/csomag

272901120 BJ 92 1 x 9 W UV-A
1 x 4 W UV-C 1

UV-A megvilágítás: 1 x 9 Watt. Előnye a nagy fényerő, ami a megvilágított kasszákban 
is jól láthatóvá teszi a bankjegyek biztonsági elemeit.
UV-C megvilágítás: 1 x 4 Watt.
Méretek: 102 x 203 x 108 mm (magasság x szélesség x mélység).
Szűrőhatású árnyékolókkal felszerelve.
A Frederic-Joliot Sugárbiológiai Intézet vizsgálata szerint használata egészségre nem 
ártalmas, időben nem korlátozott.

BJ asztali bankjegyvizsgáló E

1 db A/4 A/5 A/6

1 db
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W
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Bankjegyszámláló, széfek

cikkszám típus db/csomag
272901130 MB 1100 UV 1

Középkategóriás számláló, főként forint számlálására. Felhasználási terület: pénz-
tárak, elszámoló pontok. Tulajdonságok: kötegelési beállítások. Sebesség: 1000 
bankjegy/perc. Adagoló kapacitás: 300 bankjegy. Ügyfélkijelző. Biztonsági elem: UV 
detektoros vizsgálat.

BankjegyszámlálóA

cikkszám típus méret (mm) db/csomag
139321100 USE 200 hotelszéf 200 x 310 x 200 1

Masszív acéltest, alul, illetve hátul furatok a rögzítéshez. Elektronikus zár, gyors prog-
ramozási lehetőség. Vésznyitó kulcs, ha már az elem is lemerült, illetve a mesterkód 
sincs meg (sorozathoz 1 kulcspár tartozik). Belső elemtartó, 4 db ceruzaelemmel üze-
mel a szekrény. Jobbos ajtónyílás. Szürkés-fehér színben, méret: 200x310x200 mm; 
tömeg: 6 kg.

BútorszéfB

cikkszám típus méret (mm) db/csomag
139321110 Easy Plus 15” laptop széf 192 x 430 x 350 1

Nagyobb méretű laptopok is behelyezhetőek. Számzáras, motoros záras. Vésznyitás 
mesterkóddal és kulccsal is. Külső áramforrás csatlakozás lemerült elem esetére. Min. 
2 szintű jogosultsági szint. Kijelző, hang és/vagy fényjelzés nyitáskor-záráskor, rossz 
kód beadásakor, merülő elemeknél. Naplózás: - nyitás zárás időpontja, - nyitás zárás 
módja, - felhasználói, mester vagy alkalmazotti kóddal történt-e a nyitás-zárás, - ese-
mények száma.

Easy Plus 15” értékszéfC

cikkszám típus kulcs/szekrény db/csomag
139260210 Durable 48 1

Kulccsal zárható, regiszteres alumínium kulcstartó szekrény, a Durable kulcskazetta 
előnyei: a kulcsok mindig a felirat mögött helyezkednek el, a felirat az egyedi design-
nak köszönhetően a kulcs eltávolítása nélkül cserélhetőek.

KulcsszekrényD

cikkszám típus szín db/csomag
350000000 kulcsjelölő biléta vegyes 100

Műanyag kulcsjelölő készlet a kulcsok megkülönböztetésére.

KulcsjelölőE

1 dbKapacitás

300 db

6
kg

1 dbAA

1 db

1 dbKapacitás

48 db

Csomagár 100 db
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Szerszámkészlet, elemlámpa, biztonsági mellény, autós kiegészítők

cikkszám megnevezés típus db/csomag
350100100 szerszámkészlet 10 db-os 1
350100110 mérőszalag 3 méteres 1

10 db-os ajándék szerszámkészlet, bőr tokban 10 db bittel, tampon nyomással vagy 
lézergravírozással logózható.
A mérőszalag 3 méteres, oldalán klipsszel, vegyes színekben rendelhető. Logózható.

Szerszámkészlet és mérőszalag A

cikkszám típus megnevezés LED-ek száma
138971000 SLL 10 víz- és porálló elemlámpa 3
138972100 SLL 12 víz- és porálló elemlámpa 3
138972000 SLL 20 minőségi alumínium víz-, por-, ütésálló elemlámpa 16
138972110 SLL 60 stílusos, kompakt asztali lámpa 12

SLL 10: fénytávolság: 10 m, fényerősség: 15 lm, működés: 2 x AA (R6) elemmel, égő 
élettartama: akár 100 000 óra, folyamatos égési idő akár: 20 óráig
SLL 12: fénytávolság: 10 m, fényerősség: 15 lm, működés: 4,5 V 3 x D (R20) elemmel, 
égő élettartama: akár 100 000 óra, folyamatos égési idő: akár 90 óráig
SLL 20: fénytávolság: 40 m, fényerősség: 64 lm, működés: 4,5 V 3 x AAA (R03) elem-
mel, égő élettartama: akár 100 000 óra, folyamatos égési idő: akár 10 óráig
SLL 60: fénytávolság: 15 m, fényerősség: 48 lm, működés: 4,5 V 3 x AAA (R03) elem-
mel, égő élettartama: akár 100 000 óra, folyamatos égési idő: akár 15 óráig

SENCOR elemlámpák és asztali lámpa B

cikkszám megnevezés szín db/csomag
350100120 fényvisszaverő mellény sárga/narancssárga 1

Fényvisszaverő mellény sárga és narancssárga színben.

Biztonsági mellény C

cikkszám megnevezés db/csomag
528120100 hólapát (SNOW F11.2882) 1
528120110 ablak kaparó 1

Összecsukható fém lapát, 1050 (710) mm hosszú, praktikus, kis helyigényű.

Hólapát és ablak kaparó D

cikkszám megnevezés szín db/csomag
528120120 csúszásgátló fekete/szürke 1

Univerzális csúszásgátló alátét, 92x142 mm-es méretben. Ideális gépkocsi műszerfa-
lára, rá lehet rakni kulcsot, tollat, napszemüveget, mobiltelefont. Könnyen tisztítha-
tó, szappannal és meleg vízzel mosható.

Szilikonos csúszásgátló E

1 db

SLL 12

SLL 20

SLL 60

SLL 10

1 db

1 db

1 db
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Szemetesek

cikkszám méret űrtartalom típus szín db/doboz
145790013 35 cm 18,6 liter kerek fekete 12
145890099 35 cm 18,6 liter kerek ezüst 12
145820042 28 cm 12,15 liter kerek fenyőzöld 12
145780013 38 cm 19,45 liter sarok fekete 12
145780099 38 cm 19,45 liter sarok ezüst 12

Tartós fémhálóból készült, elegáns formatervezésű kerek és sarokba ajánlott 
szemetes kosarak.

SaKOTA fémhálós papírkosárA

További fémhálós
termékeinket

a 145. oldalon találja!

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760190 14 liter fehér 1
145760113 14 liter fekete 1
145760100 14 liter kék 1
145760120 14 liter piros 1
145760140 14 liter zöld 1
145760170 14 liter sárga 1

Modern formatervezésű papírkosár különleges négyzetmintás Vivida textúrával 
élénk, vidám színekben. Tökéletesen kiegészíti az Europost termékcsaládot és más 
Vivida termékeket. Sima belső felület a könnyű tisztításhoz. Merev perem a hulla-
dékzsák rögzítéséhez és a kosár könnyű ürítéséhez. Egymásba helyezhető termékek.

ESSELTE Europost Vivida papírkosárB

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760000 18 liter áttetsző kék 12
145760085 18 liter áttetsző szürke 12

Egyedi formatervezésű papírkosár divatos, fényes felülettel. Tökéletesen illik a töb-
bi Allura íróasztali kiegészítőhöz. Kreatív formatervezésű, könnyen tisztítható belső 
felületű papírkosár. Fogantyú segítségével emelhető, a szemeteszsák behelyezését 
a merev perem segíti. Tárolás során több termék egymásba helyezhető. Kapacitása: 
18 liter.

LEITZ Allura papírkosárC

Keresse az Allura
írószertartót a 145. oldalon!

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760200 11 liter fekete 1 
145760210 11 liter szürke 1 

Műanyag papírkosár, mely részben újrahasznosított anyagokból készül. Űrtartalom: 
11 liter. Átmérő: 30 cm. Magasság: 30 cm.

CURVER papírkosárD

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760220 10 liter ezüst/antracit 1 
145760230 10 liter fehér/narancssárga 1 
145760240 10 liter fehér/piros 1

Műanyag billenős 10 literes szemeteskosár. Méretei: 189 x 350 x 235 mm.

CURVER Pacifi c billenős szemetesE

18 l

14 l

11 l

10 l

18,6 l12,1 l 19,4 l 12 db

1 db

12 db

1 db

1 db
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Ventilátor, mikrohullámú sütő

cikkszám típus átmérő sebesség teljesítmény db/csomag
541000000 SFE2320 23 cm 2 27 W 1
541021000 SFE3020WH 30 cm 3 30 W 1
541020000 SFN4044WH 40 cm 3 50 W 1

Vízszintes légeloszlás, oszcilláló mozgás, függőlegesen állítható fej, több fokozatú 
sebesség.

SENCOR ventilátorok A

cikkszám típus fűtő fokozat teljesítmény db/csomag
541110000 SFH 8010 2 2000 W 1
541120000 SFH 8011 2 1500 W 1

Fűtőventilátor túlmelegedés elleni védelemmel, 2 fűtési szint. Folyamatos hőmérsék-
letszabályozás állítható termosztáttal. Jellemzői: 2000 W teljesítmény. 2 fűtő teljesít-
ményszint - 1000/2000 W. Hideg levegő funkció, bekapcsolás jelző fény, fogantyú az 
egyszerű áthelyezéshez.
A kerámia hősugárzó a fogantyúnak köszönhetően egyszerűen áthelyezhető. PTC 
fűtőelem a hatékony hőtermelésért. Hideg levegő funkció. Bekapcsolást jelző fény. 
Jellemzői: 1500 W teljesítmény. 2 fűtő teljesítményszint - 900/1500 W. Túlhevülés elleni 
védelem. 

SENCOR hősugárzók B

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/csomag
541151200 SMW 2320 20 l 700 W 1

Mikrohullámú sütő mechanikus vezérléssel, mikrohullámú sütés/főzés, 5 mikrohullám 
teljesítményszint, 30 perces időzítő, felolvasztás funkció, hangjelzés, beépített ajtó-
nyitó fogantyú. 

SENCOR mikrohullámú sütő, analóg C

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/csomag
541151100 SMW 5220 20 l 700/1000 W 1

Kombinált sütés (mikrohullám + grill), automatikus felolvasztás az étel tömege alap-
ján, programozható sütés-főzés (8 menü), gyorsindítás funkció, 5 mikrohullámú sütés 
teljesítményfokozat, 2 kombinált sütés teljesítményfokozat, automatikus sütés / fő-
zés, előprogramozás funkció, grillrács, hangjelzés, óra, beépített ajtónyitó fogantyú, 
gyerekzár, forgótányér átmérő: 245 mm, méretek (Sz x Mé x Ma): 440 x 360 x 257 mm. 

SENCOR mikrohullámú sütő grill funkcióval, digitális D

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/csomag
541151000 SMW 3917 17 l 700 W 1

Programozható mikrohullámú sütés-főzés (8 menü), gyorsindítás funkció, 5 mikro-
hullám teljesítményszint, ezüst színű kivitel, automatikus kiolvasztás funkció, óra, 
60 perces időzítő, hangjelzés, gyerekzár, beépített ajtónyitó fogantyú.

SENCOR mikrohullámú sütő, digitális E

TMÉNY ÜZEMELTETÉS
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Vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, porszívó

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/doboz
541290000 SWK 1200 1,2 l 2000 W 1
541300000 SWK 1500 1,5 l 2000 W 1
541310000 SWK 1753 1,8 l 2000 W 1

SWK 1200: 1,2 l űrtartalom; kétoldalas vízszint-ellenőrző indikátor; tápkábeltartó 
a talpba építve; biztonsági zárral ellátott fedél; kivehető, így könnyedén tisztán tart-
ható vízkőmentesítő és tisztító szűrő; nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel; kettős 
biztonsági rendszer; túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére; auto-
matikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén; központi, 360°-os csatlako-
zás; fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb; bekapcsolást jelző fény; ergonomikus 
tervezésű fogantyú; 2000 W teljesítmény.
SWK 1500: 1,5 l űrtartalom; kétoldalas vízszint-ellenőrző indikátor; tápkábeltartó 
a talpba építve; biztonsági zárral ellátott fedél; kivehető, így könnyedén tisztán tart-
ható vízkőmentesítő és tisztító szűrő; nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel; kettős 
biztonsági rendszer; túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére; auto-
matikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén; központi, 360°-os csatlako-
zás; fogantyúba épített ki/bekapcsoló gomb; bekapcsolást jelző fény; ergonomikus 
tervezésű fogantyú; 2000 W teljesítmény.
SWK 1753: 1,8 l űrtartalom; vízszint-ellenőrző indikátor; tápkábeltartó a talpba építve; 
a fogantyú felső részébe épített fedélnyitó gomb; kivehető, így könnyedén tisztán tart-
ható vízkőmentesítő és tisztító szűrő; nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegységgel;kettős 
biztonsági rendszer; túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás esetére; auto-
matikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén; központi, 360°-os csatlako-
zás; ki/bekapcsoló gomb; bekapcsolást jelző fény; ergonomikus tervezésű fogantyú; 
2000 W teljesítmény.

SENCOR vízforralóA

cikkszám típus teljesítmény sütési fokozat db/doboz
541350000 STS 2651 850 W 7 1
541360100 STS 2604 800 W 6 1

STS 2651: 850 W teljesítmény; nemesacél kivitel; egyszerre 2 szelet pirításához; vastag 
és vékony szeletekhez is; elektronikus időzítő; 7 pirítási szint; kiemelő funkció a kisebb 
szeletek egyszerű kivételéhez; kioldó funkció; melegítés funkció; kiolvasztás funkció; 
kivehető morzsatálca; tápkábeltároló hely.
STS 2604: 800 W teljesítmény; egyszerre 2 szelet pirításához; vastag és vékony szele-
tekhez is; elektronikus időzítő; 6 pirítási szint; kioldó funkció; melegítés funkció; kiol-
vasztás funkció; kivehető morzsatálca; tápkábeltároló hely.

SENCOR kenyérpirítóB

cikkszám megnevezés teljesítmény db/doboz
541410000 SSM 3100 700 W 1

4 db háromszög alakú szendvics készítéséhez; automatikus hőmérséklet szabályo-
zás; könnyen tisztítható, tapadásmentes bevonattal ellátott sütőfelület; hőszigetelt 
test és fogantyú; hálózati feszültség jelző - piros lámpa, kész sütés - zöld fény; függő-
leges tárolási lehetőség; olvadó biztosíték; 75 cm tápkábel hossz; felvett teljesítmény 
700 W; méretek (sz x h x m): 230 x 215 x 90 mm; tömeg: 1 kg.

SENCOR háromszög szendvicssütőC

cikkszám megnevezés teljesítmény db/doboz
541460100 SVC 730 GR 1800 W 1

1800 W teljesítmény; szívóerő: 300 W; zajszint: <81 dB; nemesacél teleszkópos cső; 
mosható bemeneti H.E.P.A. szűrő; a motor túlmelegedését gátló hőfokszabály-
zó; gumi bevonatos első kerék a kényelmes mozgatásért; 5 szintes szűrőrendszer; 
2 parkoló pozíció a szívófej részére; 5 m hosszú tápkábel; automatikus kábel visz-
szatekerés; mosható porgyűjtő (1,5 l); elektronikusan vezérelhető szívóerő; uni-
verzális szívófej kicsúsztatható kefével; tartozékok: kárpittisztító szívófej, résszívó; 
méretek (sz x mé x ma): 280 x 410 x 260 mm; tömeg: 5,8 kg.

SENCOR porzsák nélküli porszívóD
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Főnöki fotel, tárgyalószék

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400100 hintamechanikás fém, műbőr 110 kg

Állítható rugózási keménységű hintamechanika; gázliftes magasságállítás; ezüst-
szürke színű acél lábkereszt; terhelhetőség: 110 kg. Választható kivitel: különféle szí-
nű műbőr kárpit; középmagas háttámla; ezüstszürke karfa műbőr kárpitozású puha 
támfelülettel. 

PETERSBURG műbőr főnöki fotel A

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570240000 hintamechanikás műanyag, bőr 110 kg

Tulajdonságok: bőr főnöki fotel; magas háttámla; ergonomikus ülő- és hátlap; gáz-
liftes magasságállítás; műanyag lábkereszt és karfa; állítható rugózási keménységű 
háttámla és ülőlap.

STILO P bőrfotel B

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570150000 hintamechanikás műanyag, 
bonded leather* 110 kg

Tulajdonságok: magas háttámla fejtámasszal; műanyag karfa; műanyag lábkereszt; 
állítható rugózási keménységű hintamechanika; gázliftes magasságállítás. 
*Bonded leather – 30%-ban újrahasznosított valódi bőrt és szintetikus anyagot tar-
talmaz.

LGA 68 Bonded műbőr fotel C

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570090000 hintamechanikás műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: magas háttámla; szövet kárpitozás; műanyag lábkereszt; állítható 
rugózási keménységű hintamechanika; gázliftes magasságállítás; fi x műanyag karfa; 
opció: multiblock mechanika.

3500 szövetfotel D

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570100000 szánkótalpas műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: fekete fém szánkótalp; középmagas háttámla; fi x műanyag karfa; 
szövet kárpitozás. 

3550/S szövetfotel E

44 51

18

47

98

48 47

13,3

47-57

103-113

60

53 50

14,9

51-56

111-118

65

50 52

15,4

48-58

104-114

67

44 51

20,5

48-56

116-124

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db



12

282 LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

Bőrfotel, forgószék, gyerekszék

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400000 hintamechanikás műanyag, fa, bivalybőr 110 kg

Tulajdonságok: magas háttámla; fa karfa bőr támrésszel; fa lábkereszt; fékezős gör-
gők; állítható rugózási keménységű hintamechanika; gázliftes magasságállítás. 

LGA 72 Wood bőrfotelA

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400200 hintamechanikás műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: magas háttámla; fi x műanyag karfa; krómozott lábkereszt; hintame-
chanika; gázliftes magasságállítás. Választható kivitel: váz szín: króm, szövet szín: 
„DO” szövettel rendelhető. Választható színek: bordó, fekete, kék, szürke.

TEXAS forgószékB

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570000000 alacsony támlás műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonság: alacsony háttámla gázliftes magasságállítás; műanyag lábkereszt. Karfa 
nem szerelhető!

ASTRA forgószékC

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570010000 magas támlás műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: magas, dönthető háttámla; gázliftes magasságállítás; műanyag láb-
kereszt; karfa nem szerelhető! 

GOLF forgószékD

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570030000 orsós műanyag, szövet 45 kg

Tulajdonságok: színes mintás gyermekszövet; orsós magasságállítás; műanyag láb-
kereszt; karfa nem szerelhető!

CLIO gyerekszékE

52 53

23,5

46-56

114-124

67

40,5 44,5

10,2

44-57,5

77,5-104,5

60

49 49

13,5

47-55

104-112

68

40 52

8,3

45-57

102-114

60

39 40

5,13

47-58

76-88

52

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db



12

283LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

Forgószék, tárgyalószék

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570440000 ergonomikus műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: magas, dönthető háttámla; állítható háttámla magasság és távolság; 
ergonomikus ülő- és hátlap; BR25 Jazz fi x karfa; gázliftes magasságállítás; műanyag 
lábkereszt.

BRAVO LX karfás forgószék A

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570140000 labor szék műanyag, poliuretán 110 kg

Tulajdonságok: speciális poliuretán ülő- és hátlap; dönthető háttámla; gázliftes ma-
gasságállítás; műanyag lábkereszt.

1290 NOR forgószék B

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570040000 ergonomikus műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: közepes magasságú dönthető háttámla; ergonomikusan formázott 
ülő- és hátlap; gázliftes magasságállítás; műanyag lábkereszt.

1042 MEK ERGO forgószék C

45 45

11,5

46-58

89-101

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570400300 forgószék műanyag, műbőr, 
feszített hálós háttámla 110 kg

570400400 tárgyalószék műanyag, műbőr, 
feszített hálós háttámla 110 kg

Közös tulajdonságok: feszített hálós háttámla; fi x deréktámasz; egyedi megjelené-
sű fi x karfa; PU műbőr felületű ülőlap;
forgószék: állítható rugózási keménységű hintamechanika; műanyag lábkereszt; 
parkettagörgők;
tárgyalószék: krómozott szánkótalp.

AUSTIN székek D

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570450000 ergonomikus műanyag, szövet 110 kg

Tulajdonságok: magas, széles háttámla; ergonomikus kialakítás; krómozott lábke-
reszt; BR 30 Jack fi x karfa.

PEGAZ CLX karfás forgószék E
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Tárgyalószék, fogas, székalátét

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570130000 tárgyalószék fém, műanyag 110 kg

Tulajdonság: fekete pórszórt acélváz; lyukacsos műanyag ülő- és hátlap; rakásolható..

TAURUS PN LayerA

FELICIA irodai szék
cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570110000 tárgyalószék fém, szövet 110 kg

Tulajdonságok: fekete színű fém váz; kárpitozott ülő- és hátlap; hátlap szivacs: 
25 mm; ülőlap szivacs: 30 mm; ülőlap alatt fedőkárpit; rakásolható.

B
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cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570120000 tárgyalószék fém, szövet 110 kg

Tulajdonságok: fekete színű fém váz; műanyag karfa; kárpitozott ülő- és hátlap; ülő-
lap alatt fedőkárpit; rakásolható. Hát- és ülőlapszivacs 30 mm.

LAGUNA LXNC

cikkszám típus magasság
570270000 fém, fa 179 cm

Fém állófogas fekete vagy ezüst színben esernyőtartóval. Magassága: 179 cm, talp-
átmérő: 37 cm.

ORIONE fogasD

cikkszám típus magasság
570280000 fém, fa 174 cm

Fém állófogas ezüst színben, esernyőtartó nélkül. Magassága: 174 cm, talpátmérő: 
36 cm.

DALLAS fogasE

cikkszám típus méret db/csomag
450044976 szőnyegre 90 x 120 cm 1
570700000 parkettára 90 x 120 cm 1

Víztiszta székalátét szőnyegre és kemény padlóra, kiképzett kopófelület a tartós 
használatért, lekerekített sarkok.

SzékalátétF
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Feliratozógép

cikkszám típus db/csomag
273200100 LabelManager 160 1

Szerezzen be egy hordozható, megfi zethető DYMO® LabelManager™ 160 fel ira tozó-
gépet és már címkézhet is! Írja be a szöveget és formázza meg az egyérintéses okos 
gombokkal – ilyen egyszerűen készíthet profi  kinézetű címkéket az irodában és 
az iroda körül. Jellemzők: Könnyű szövegbevitel a számítógép jellegű billentyűze-
ten, országonként eltérő kiosztással; gyorsan formázhat az egyérintéses okos gom-
bokkal: szövegméret, félkövér és dőlt betűk, aláhúzás, keret és függőleges szöveg; 
nyomtatás előtt megnézheti, hogyan fog kinézni a címke – előnézet a nagy LCD kijel-
zőn; 6 betűméret, 8 szövegstílus, 4 szövegkeret valamint aláhúzás közül választhat; 
profi  hatású és kinézetű címkéket készíthet 228 szimbólum és clipart kép segítségé-
vel; gyorsbillentyűkkel írásjeleket vihet be; 6 db AAA alkáli elemmel (nem tartozék) 
vagy opcionális hálózati adapterrel működik.

DYMO LabelManager 160 feliratozógép A

cikkszám 12 mm cikkszám 9 mm cikkszám 6 mm szín
095210000 095200000 095190000 fekete/víztiszta
095210800 – – kék/víztiszta
095210900 – – piros/víztiszta
095210100 095200100 095190100 fekete/fehér
095210300 095200300 – kék/fehér
095210400 095200400 – piros/fehér
095210500 095200500 – fekete/kék
095210600 095200600 – fekete/piros
095210200 095200200 095190200 fekete/sárga
095210700 095200700 – fekete/zöld

Az LM és LP szériákhoz és az LW Duo etikettnyomtatóhoz. Jól tapad műanyag, papír, 
fém, fa, üveg felületekhez, víz-, olaj-, zsír-, oldószer- és UV-álló, ellenáll a hidegnek 
(-30°C) és a melegnek (+150°C); könnyű leválasztás.

DYMO D1 kazetta elektromos feliratozógépekhez B

cikkszám típus db/csomag
273200000 LetraTag 19757 1

Az egyszerűen használható rendszerrel pontosan olyan feliratot készíthet, amilyet 
szeretne. A készülék nyomtat a legkülönbözőbb címkékre, de olyan népszerű funk-
ciókkal is rendelkezik, mint a többféle betűstílus, az aláhúzás, a vastagítás, a szöveg 
méretezése és sok más egyéb. Más feliratozóktól eltérően az exkluzív grafi kus kijelző 
a képernyőn pontosan mutatja, hogyan fog kinézni a címke a valóságban. Nem kell 
többé találgatnia, hogy milyen is lesz a címke! A felirat ugyanolyan lesz a valóság-
ban, mint a képernyőn! Jellemzők: Ergonomikus formatervezés a könnyű kezelés 
érdekében • Nagyméretű 13 karakteres kijelző előzetes nyomtatási képpel a felirat 
nyomtatás előtti szerkesztéséhez • Navigációs gombok könnyítik meg a hozzáférést 
a speciális funkciókhoz; 9 címkememória; Kétsoros nyomtatás; 5 betűméret, 8 doboz-
stílus; automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság érdekében; dátum funkció; 
többnyelvű RACE technológia; 4 db „AA” elemmel működik (a készlet nem tartalmaz-
za) vagy kapható hozzá váltóáramú adapter LetraTag Razor elektromos feliratozó. 
Nagyon egyszerű, könnyen kezelhető és praktikus nyomtató a teljes magyar ABC-vel. 
12 mm x 4 m-es Letratag szalagokkal működik.

Dymo LetraTag 19757 C

cikkszám szín megnevezés típus
273510090 fehér LETRATAG 59421 papír
273500000 kék LETRATAG 59426 műanyag
273500020 piros LETRATAG 59424 műanyag
273500040 zöld LETRATAG 59425 műanyag
273500070 sárga LETRATAG 59423 műanyag
273500090 fehér LETRATAG 59422 műanyag

Speciális kazetták Letratag gépekhez. A kinyomott betű színe minden esetben fe-
kete.

DYMO kazetta Letratag feliratozógéphez D

1 db
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10 db

1 db
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Elem, akkumulátor, töltő

cikkszám megnevezés típus név db/bliszter
295880000 mikro elem LR03/AAA Ultra + 4
296000000 ceruza elem LR6 /AA Classic 4
296010000 mikro elem LR03/AAA Classic 4
295710000 ceruza elem L91/AA Ultimate Lithium 2
295720000 mikro elem L92/AAA Ultimate Lithium 2

ENERGIZER Ultra+, Classic, Ultimate Lithium elemA

cikkszám megnevezés típus kapacitás db/bliszt.
296110100 ceruza akku AA 2400 mAh 4
296160100 mikro akku AAA 850 mAh 4
296250000 töltő, 2x2000 mAh ceruza AA 2000 mAh 1
296270000 töltő, 2x850 mAh mikro AAA 850 mAh 1

ENERGIZER akkumulátor és akkumulátortöltőB

cikkszám megnevezés típus feszültség db/bliszter
296730000 Pro Power tartós mikro LR03/AAA 1,5 V 4
296710000 Pro Power tartós ceruza LR6 /AA 1,5 V 4
296960010 Alkaline Power  mikro R03/4BP 1,5 V 4
296960000 Alkaline Power  ceruza R6/4BP 1,5 V 4
296960020 Alkaline Power  9 V 6LR61/1BP 9 V 1
296960030 Alkaline Power  Góliát LR20/2BP 1,5 V 2
296960040 Alkaline Power  Baby LR14/2BP 1,5 V 2
296910000 Special féltartós, mikro LR03/AAA 1,5 V 4
296900000 Special féltartós, ceruza LR6 /AA 1,5 V 4
296960100 Lítium gombelem 2016 3 V 2
296960110 Lítium gombelem 2025 3 V 2
296960120 Lítium gombelem 2032 3 V 2
296790000 Alkaline (autó riasztóba) LRV08/1BP 12 V 1

Panasonic tartós, féltartós elemekC

cikkszám megnevezés típus feszültség db/bliszter
297140100 NiMh ceruza akku, 1800 ciklus AA/2 2000 mAh 2
297140000 NiMh ceruza akku, 1800 ciklus AA/4 2000 mAh 4
297140120 NiMh mikro akku, 1800 ciklus AAA/2 800 mAh 2
297140110 NiMh mikro akku, 1800 ciklus AAA/4 800 mAh 4
297250100 Overnight töltő + 4x AA 1
297140200 EVOLTA NiMH ceruza akku AA/4 2050 mAh 4
297140210 EVOLTA NiMH mikro akku AAA/4 800 mAh 4
297250120 töltő szett 4x2050 P6EVOLT 1

READY TO USE technológia, amely az elemek és akkumulátorok tulajdonságait ötvö-
zi. 1000x, 1800x újratölthető.

Sanyo, Panasonic tölthető akkumulátor és töltőD

TETÉS

2972

READY TO USE techno
zi. 1000x, 1800x újratölthető

Csomagár

Csomagár

Csomagár

Csomagár

1 bliszter

1 bliszter

1 bliszter

1 bliszter


