
általános ismertető

általános ismertető 1

Idén tizenhárom fejezetbe soroltuk a katalógusban található termékeket, melyet nagy örömmel nyúj-

tunk át vásárlóinknak, hogy ezzel is segítsük a mindennapi munkájukat. 

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az azonosítást, eltérő színmegjelöléssel és sorszámmal láttuk 

el a fejezetek oldalait.

Választékunkban megtalálhatóak papír, írószer, iratrendezés és irodaszer témakörök. Ezek mellett 

irodai kisgépek, kellékek, ragasztás-hibajavítás, irodatechnika, számítástechnika, vizuáltechnika, 

nyomtató kellékanyag, háztartási és vegyi áruk, létesítmények üzemeltetése fejezetek. Korábbi kata-

lógusunktól eltérően egy új fejezetet készítettünk az iskolai termékekre vonatkozólag.

A katalógusban található termékek nagy részét készleten tartjuk, így rövid határidővel tudjuk szállí-

tani.  Kérjük, hogy rendelése leadásakor használja cikkszámainkat az egyértelmű azonosítás végett!  
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Zselés toll

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200620000 kék kék zselés toll 12/144
200620013 fekete fekete zselés toll 12/144
200620020 piros piros zselés toll 12/144
200620040 zöld zöld zselés toll 12/144
189861000 kék zselés betét UMR-1 12/144
189861013 fekete zselés betét UMR-1 12/144
189861020 piros zselés betét UMR-1 12/144

Rozsdamentes acélhegyű, elegáns átlátszó testű, gumi ujjpárnás extrafine zselés 
toll, víz és UV-álló tintával. Rövidített, „INGZSEB” tollszárral, a finom írás kedvelőinek!  
Írásvastagság: 0,1 mm. Négy színben. Betét: UMR-1

UNI UM-151 Signo zselés tollA

12 db0,1
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200820000 kék zselés toll 12/144
200820013 fekete zselés toll 12/144
200820020 piros zselés toll 12/144
189864000 kék zselés betét UMR-83 12/144
189864013 fekete zselés betét UMR-83 12/144
189864020 piros zselés betét UMR-83 12/144

Cserélhető betétes, nyomómechanikás, klipszes zselés toll, a betét színével megegye-
ző kényelmes gumis ujjpárnával. Tintája UV- és vízálló, HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! 
Ajánlott a vékony írás kedvelőinek! 
Betétje: UMR-83. Színek: kék, fekete, piros. 
Írásvastagság: 0,2 mm.

UNI UMN-138 Signo RT zseléstollB

12 db0,2
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200670000 kék zselés toll 12/144
200670013 fekete zselés toll 12/144
200670020 piros zselés toll 12/144
189865000 kék zselés betét UMR-87 12/144

Cserélhető betétes, elegáns megjelenésű fémklipszes, hibridtintás zselés toll a tinta 
színével megegyező nyomógombbal. Különleges fejlesztésű tintája víz- és UV-álló, 
kitörölhetetlen. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! 
Különösen alkalmas okmányok, iratok, jegyzetek 
írásához. Írásvastagság: 0,3 mm, betét: UMR-87.

UNI UMN-207 Signo zselés tollC

12 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200700000 kék zselés toll 12/144
200700013 fekete zselés toll 12/144
200700020 piros zselés toll 12/144
189860000 kék zselés betét UMR-85 12/144
189860013 fekete zselés betét UMR-85 12/144
189860020 piros zselés betét UMR-85 12/144

Cserélhető betétes, átlátszó testű, a tinta színével megegyező gumi ujjpárnájú, a toll-
hegyet kioldó klipszű, „zsebbiztos” hibridtintájú 
zselés toll. Nagytartályos betétjével kiválóan 
alkalmas irodai, iskolai használatra. 
Tintája víz- és UV-álló. 

UNI UMN-152 Signo Micro zselés tollD

12 db0,2
mm

cikkszám írás színe típus írásvastagság db/doboz
200500000 kék zselés toll 0,2 mm 12/144
200500013 fekete zselés toll 0,2 mm 12/144
200500020 piros zselés toll 0,2 mm 12/144
200500040 zöld zselés toll 0,3 mm 12/144
200500099 ezüst zselés toll 0,4 mm 12/144
200500098 arany zselés toll 0,4 mm 12/144
189862000 kék zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144
189862013 fekete zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144
189862020 piros zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144

Rozsdamentes acél hegyű, átlátszó testű, a tinta színével megegyező klipszű zselés 
toll. Jellegzetesen lágy, fényes írásmóddal, víz- és UV-álló tintával, nagy színválasz-
tékban. 
Írásvastagság 0,2–0,4 mm.

UNI UM-100 Signo zselés tollE

12 db0,4
mm

0,3
mm

0,2
mm

fejezet száma 
és színjelölése

termékcsoport

képhely
magyarázó 
szövegszínjelölés

B



FÜZETEK, JEGYZETEK, NYOMTATVÁNYOKtárgymutató

tárgymutató

A
Adrienn termékek ______________ 261
akkumulátor ___________________ 280
akril festék_____________________ 102
aláírókönyv ____________________ 129
alkoholbázisú marker _____________ 85
állványpapír ___________________ 255
általános tisztítószer ____________ 260
alufólia _______________________ 248
aszfaltkréta ____________________ 105
asztali állvány _______________216-217
asztali könyöklő ________________ 213
asztali lámpa ___________________ 267
asztali ragasztószalag adagoló ____ 164
asztali számológép _________ 186-189
automata radír __________________ 88

Á
Ági termékek __________________ 261
árazógép _______________________ 23
árazószalag _____________________ 23
árcímke tok ____________________ 218
ársín__________________________ 218
ásványvíz _____________________ 240

B
bankjegyszámláló ______________ 270
bankjegyvizsgáló _______________ 269
bankkártya tok _________________ 268
beíró _______________________ 40-41
belépőkártya tartó ___________ 43, 268
bélyegző párnák ________________ 156
bélyegzőfesték _________________ 157
bélyegző ______________________ 156
bemutatótábla _________________ 216
bérlettok ______________________ 268
billentyűzet ___________________ 193
billentyűzet és egér szett_________ 193
Bonus termékek ________________ 263
boríték _____________________ 20-22
bútorszéf ______________________ 270
bútortisztító ___________________ 262

C
Canon fénymásoló toner _________ 229
Canon lézer toner _______________ 228
Canon tintapatron __________ 230-231
cappuccino por ________________ 244
CD lemez ______________________ 198
ceruza _________________________ 76
chips _________________________ 245
címke __________________________ 19
cipzáras mappa ________________ 137
citromlé, cukor _________________ 243
cukrásztálca ___________________ 247

CS
csomagolópapír ____________ 253-254
csomagzáró gép ________________ 166
csomagzáró szalag ______________ 166

D
dekorációs marker ______________ 100
dísztasak ______________________ 254
doboz ________________________ 250
Domet termékek _______________ 263
DVD lemez ____________________ 199

E
ecet __________________________ 243
ecset _________________________ 103
ecsettál _______________________ 103
egér __________________________ 194
egészségügyi papír _________ 250, 252
elem _________________________ 280
ellenőrzőtekercs _________________ 23
elosztó _______________________ 196
előrendező ________________ 128-129
elválasztólap ___________________ 122
Epson festékpatron _________ 232-235
Epson szalag ___________________ 237
Epson toner ___________________ 236
esernyőtartó ___________________ 278
etikett ______________________ 24-29
etikett címke ____________________ 13

É
édesítő _______________________ 243
érmetartó _____________________ 269
étlaptartó ______________________ 44

F
fali tartó ______________________ 217
falióra ________________________ 266
faxpapír ________________________ 19
fedeles felírótábla ______________ 130
fejhallgató _____________________ 195
feliratozó gép ______________ 278, 279
feliratozó gép kazetta  _______ 278, 279
felírótábla _____________________ 131
Fellowes ergonómia _________ 202-203
fém fali tartó ___________________ 216
fém fűzőspirál __________________ 182
fénymásolópapír ____________ 8, 9, 10
festőszalag ____________________ 167
flipchart henger és fólia __________ 208
flipchart papír __________________ 207
flipchart tábla ______________ 206-207

fogas _________________________ 278
folyékony mosószer _____________ 259
folyékony ragasztó ______________ 170
folyékony szappan ______________ 259
forgószék _________________ 274-276
formalyukasztó _________________ 110
foszforsavas tisztítószer __________ 262
fotókarton ______________________ 17
fotópapír _______________________ 18
főnöki fotel ____________________ 274
frissentartó fólia ________________ 248
Frosch termékek ________________ 261
függőmappa___________________ 134
fülhallgató ____________________ 195
füzet _______________________ 34-35

G
gémkapocs ____________________ 151
gémkapocstartó ________________ 152
genotherm ____________________ 127
golyóstoll ___________________ 54-67
golyóstoll betét _________________ 71
gombostű _____________________ 151
görgős vágógép ________________ 174
grafit ceruza _________________ 78-80
grafitirón _______________________ 97
gumigyűrű ____________________ 253
gumis mappa _______________131-133

GY
gyerek forgószék _______________ 276
gyorsfűző _________________ 123-124
Győri Édes termékek ____________ 245
gyurma _______________________ 107
gyurmaragasztó ________________ 168
gyümölcslé ____________________ 241
gyűrűskönyv ________________ 115-116
gyűrűskönyv pótbetét ____________ 42

H
habdoboz _____________________ 247
habtálca ______________________ 247
hangszóró _____________________ 195
harmonika irattartó _____________ 134
hátlap spirálozáshoz ____________ 182
hegyező _______________________ 89
hegyezőgép ____________________ 89
hibajavító folyadék __________ 160, 161
hibajavító roller ____________ 160-162
hibajavító toll __________________ 160
hőkötőgép ____________________ 180
hősugárzó _____________________ 272
hp eredeti patron, toner _____ 220-226
huB __________________________ 196
hűtőtasak _____________________ 248
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FÜZETEK, JEGYZETEK, NYOMTATVÁNYOKtárgymutató tárgymutató

tárgymutató

I
ice tea ________________________ 241
indigó ________________________ 157
instant kávé ___________________ 244
iratcsipesz _____________________ 150
iratgyűjtő _____________________ 123
iratmegsemmisítő ___________176-179
iratrendező _____________ 112-114, 117
iratsín ________________________ 182
irattartó ________________129-130, 137
irattartó mappa ________________ 134
irattartó papucs ____________ 135-136
irattartó tálca __________________ 136
iratvédő mappa ________________ 128
irodai szék _____________________ 277
irónbél_________________________ 77

Í
írásvetítő fólia __________________ 211
írólapos szék ___________________ 277
írószertartó ________________ 154-155

J
jegyzetfüzet ____________________ 38
jegyzettömb _________________ 44-46
jelölőszalag ____________________ 167

K
kakaó _________________________ 244
kapocskiszedő _________________ 149
karos vágógép _________________ 174
karton _________________________ 18
kávé __________________________ 244
kenőfejes ragasztó ______________ 169
kenyérpirító ___________________ 273
képkeret ______________________ 266
kétoldalas ragasztószalag ________ 167
kéztörlő _______________________ 250
kéztörlő papír __________________ 249
klipmappa _____________________ 128
klórmész ______________________ 260
könyvjelző-vonalzó _____________ 109
könyvtámasz __________________ 213
körsablon _____________________ 109
körző _________________________ 108
körzőhegy _____________________ 108
krepp papír _____________________ 17
krétafogó _____________________ 106
krétamarker ___________________ 211
kréta spray ____________________ 208
kukazsák ______________________ 256
kulcsjelölő _____________________ 270
kulcsszekrény __________________ 270

L
lakkmarker __________________ 86-87
lamináló fólia __________________ 183
laminálógép _______________ 183-185
laptok ________________________ 218
lefűzhető tasak _____________ 125-126
lefűzőcsík _____________________ 124
légfrissítő _____________________ 260
Leitz Complete termékek_________ 138
leporelló _______________________ 19
levélbontó kés _________________ 157
levélmérleg ____________________ 158
lézer mutatópálca ______________ 213

LY
lyukasztó __________________ 140-143

M
mágneses tábla ________________ 208
mágnesezhető/parafa kombitábla _ 212
mappa ________________________ 131
marker _________________________ 84
mediapad _____________________ 192
megállító tábla _________________ 213
memória kártya ________________ 200
memóriakártya olvasó ___________ 196
mérnöki papír ___________________ 12
méz __________________________ 243
mikrohullámú sütő ______________ 272
miltonkapocs __________________ 150
monitor _______________________ 192
mosogatógép tisztító ___________ 258
mosogatószer __________________ 258
mosogatószivacs _______________ 258
mosópor ______________________ 259
muffin papír ___________________ 247
multifunkciós nyomtató _________ 192
mutató ________________________ 41
műanyag alapú papír _____________ 13
műanyag fűzőspirál _____________ 182
műanyag kassza ________________ 269
műanyag szatyor _______________ 255
műszaki rajzlap __________________ 17
műszaki tus _____________________ 71

N
Naga mágneses üvegtábla, heti  
   tervező, mágnes, kellékek ____214-215
névjegykártya tartó ______________ 43
névjegykitűző ___________________ 42
névkitűző kiegészítők ___________ 269
névkitűző tartó _________________ 268
névtartó ______________________ 218
notebook _____________________ 192

NY
nyomtatvány ________________ 30-32

O
ohp marker _________________ 82-83
oklevéltartó ____________________ 44
okmányhenger _________________ 117
olajpasztell ________________ 104, 105
olló ______________________ 108, 153

Ö
öblítő _________________________ 259
önátíró papír ____________________ 12
önátíró tömb ___________________ 41
öntapadó jegyzettömb ________ 47-51
öntapadó jelölő ______________ 50-51

P
padlóápolás _______________ 261, 262
padlófelmosó __________________ 262
paletta ________________________ 103
papír zsebkendő________________ 249
papírkosár _________________ 270, 271
papírzacskó ___________________ 257
parafatábla ____________________ 212
páramentesítő _________________ 264
pauszpapír _____________________ 18
pC tisztító szerek _______________ 204
pendrive ______________________ 201
pénzkazetta ___________________ 269
pénzvizsgáló __________________ 158
pillanatragasztó ________________ 171
pilóta termékek ________________ 245
pixirón ______________________ 74-76
porpasztell ____________________ 104
porszívó ______________________ 273
postairón ______________________ 92
progresso ______________________ 97
prospektustartó _____________217-218

R
radír ________________________ 89, 98
radírbetét ______________________ 88
ragasztó bélyegző ______________ 165
ragasztó roller _________________ 168
ragasztó-eltávolító spray _________ 169
ragasztópisztoly ________________ 171
ragasztópont __________________ 165
ragasztóspray ______________ 168-169
ragasztószalag _________ 164-165, 168
ragasztószalag adagoló __________ 163
rajzlap _________________________ 18
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4 tárgymutató

tárgymutató

rajzszén _______________________ 105
rajzszög _______________________ 151
regiszter ______________________ 121
roller toll ____________________ 69-70
rostirón ________________________ 99
rovarölő szer ___________________ 264
rovatolt papír ___________________ 42
rögzítő sablon _________________ 124

S
Samsung eredeti toner __________ 227
sebtapasz _____________________ 264
selyemfényű levélpapír ___________ 16
simítózáras tasak _______________ 255
só ____________________________ 243
sós snack ______________________ 245
sósav _________________________ 260
spirálfüzet ___________________ 35-39
spirálozógép _______________ 180-181
stift ragasztó ___________________ 169
súrolószer _____________________ 259

SZ
szalagos számológép ____________ 188
szalvéta _______________________ 246
szappan ______________________ 259
székalátét _____________________ 277
szemetes ______________________ 271
szemeteszsák __________________ 256
szendvicssütő __________________ 273
szénsavas üdítő ________________ 241
színes ceruza ___________________ 93
színes fénymásolópapír ________ 11, 14
színes karton ________________ 14-15
színesceruza-készlet __________ 93-97

színtáblázat ____________________ 16
szivacskendő __________________ 258
szövegkiemelő _______________ 87-88

T
táblakréta _____________________ 106
táblamágnes ___________________ 211
táblamarker _______________ 209-211
táblamarker utántöltő ___________ 210
táblaszivacs ___________________ 106
táblaszög _____________________ 213
táblatisztító spray _______________ 208
táblatörlő _____________________ 209
takarító eszközök _______________ 263
takarófólia _____________________ 255
tárgyalószék ___________________ 277
tasak __________________________ 21
tea ___________________________ 242
tej ___________________________ 244
tejpor ________________________ 244
telefonregiszter _________________ 43
tempera ___________________101-102
téphetetlen papír ________________ 13
textilfilc ________________________ 86
thermotekercs __________________ 23
tinta ___________________________ 71
tinta patron _____________________ 71
toll tok _________________________ 70
tortacsipke ____________________ 247
triplex lemez ____________________ 17
tudományos számológép __186, 188, 190
tűfilc __________________________ 81
tűzőgép __________________ 142-148
tűzőkapocs ________________ 149-150
ujjnedvesítő ___________________ 158

U, Ú
újraírható CD és DVD lemez ______ 200
uSB kábel _____________________ 197
uzsonnatasak __________________ 248

Ü
ügyféltoll ___________________ 65-66

V
vendégkönyv ___________________ 44
ventilátor _____________________ 272
Versatil ceruza __________________ 77
VGA kábel _____________________ 197
Vileda termékek ________________ 262
vízálló papír ____________________ 13
vízfesték ______________________ 101
vízforraló ______________________ 273
vízkőoldó _____________________ 260
vonalzó _______________________ 109

W
wC higiénia ___________________ 260
webkamera ____________________ 196
well Done termékek _____________ 261

ZS
zsebszámológép ________186-187, 189
zseléstoll ____________________ 67-70
zsineg ________________________ 253
zsírkréta __________________ 104-105



1. fejezet: 
 IRODAI PAPÍROK 7

fénymásolópapír ________________ 8-10
színes fénymásolópapír _____________ 11
mérnöki papír, önátíró papír _________ 12
műanyag alapú, téphetetlen,  
   vízálló papír, etikett címke _________ 13
színes fénymásolópapír _____________ 14
színes karton __________________ 14-15
színtáblázat, selyemfényű levélpapír __ 16
krepp papír, triplex lemez, fotókarton, 
   műszaki rajzlap __________________ 17
rajzlap, karton, pauszpapír,  
    fotópapír _______________________ 18
faxpapír, leporelló, címke ___________ 19
boríték _______________________ 20-22
tasak ____________________________ 21
ellenőrzőtekercs, thermotekercs 
   árazószalag, árazógép _____________ 23
etikett ________________________ 24-29
nyomtatvány __________________ 30-32

2. fejezet:  
 FÜZETEK,  
 JEGYZETEK

33

füzet _________________________ 34-35
spirálfüzet _____________________ 36-37
jegyzetfüzet, spirálfüzet ____________ 38
spirálfüzet ________________________ 39
beíró ____________________________40
beíró, mutató, önátíró tömb _________ 41
rovatolt papír, gyűrűskönyv pótbetét, 
   névjegykitűző ___________________ 42
telefonregiszter, névjegykártya tartó,  
   belépőkártya tartó _______________ 43
oklevéltartó, vendégkönyv, étlaptartó, 
  jegyzettömb _____________________44
jegyzettömb ___________________ 45-46
öntapadó jegyzettömb, jelölő ____ 47-51

3. fejezet:
 ÍRÓSZEREK, 
 RAJZESZKÖZÖK

53

golyóstoll _____________________ 54-67
ügyféltoll _____________________ 65-66
zselés toll _____________________ 67-70
roller toll ______________________ 69-70
toll tok ___________________________ 70
tinta, tinta patron, műszaki tus,  
   golyóstoll betét __________________ 71
parker golyóstoll __________________ 72
pixirón ________________________ 74-76
ceruza ___________________________ 76
irónbél, Versatil ceruza______________ 77
grafit ceruza ___________________ 78-80
tűfilcek __________________________ 81
ohp marker ___________________ 82-83
marker ___________________________84
alkoholbázisú marker _______________ 85
textilfilc, lakkmarker________________ 86
lakkmarker, szövegkiemelő __________ 87
szövegkiemelő, automata radír,  
   radírbetét _______________________ 88
radír, hegyező, hegyezőgép _________ 89

4. fejezet: 
 ISKOLASZEREK 91

postairón ________________________ 92
színes ceruza _____________________ 93
színesceruza-készlet ____________ 93-97
grafitirón, progresso _______________ 97
radír _____________________________ 98
rostirón __________________________ 99
dekorációs marker, vízfesték ________ 100
vízfesték, tempera ________________ 101
tempera, akril festék ______________ 102
ecset, ecsettál, paletta _____________ 103
zsírkréta, olajpasztell,  
   porpasztell _________________ 104-105
rajzszén, aszfaltkréta ______________ 105
táblakréta, krétafogó, táblaszivacs ___ 106
gyurma _________________________ 107
olló, körző, körzőhegy _____________ 108
vonalzó, körsablon ________________ 109
formalyukasztó __________________ 110

5. fejezet: 
 IRATRENDEZÉS,  
 RENDSZEREZÉS

111

iratrendező ___________________ 112-114
gyűrűskönyv __________________115-116
iratrendező, okmányhenger ________ 117
archiváló termékcsalád _________118-120
regiszter ________________________ 121
elválasztólap_____________________ 122
iratgyűjtő, gyorsfűző ______________ 123
gyorsfűző, lefűzőcsík, rögzítő sablon __ 124
lefűzhető tasak _______________ 125-126
genotherm ______________________ 127
klipmappa, iratvédő mappa,  
   előrendező _____________________ 128
előrendező, aláírókönyv, irattartó ____ 129
irattartó, fedeles felírótábla _________ 130
mappa, felírótábla, gumis mappa ____ 131
gumis mappa _________________132-133
irattartó mappa, harmonika irattartó, 
   függőmappa ___________________ 134
irattartó papucs ______________ 135-136
irattartó tálca ____________________ 136
irattartó, cipzáras mappa ___________ 137
Leitz Complete termékek __________ 138

6. fejezet: 
 IRODAI KISGÉPEK  
 ÉS KELLÉKEK

139

lyukasztó____________________ 140-143
tűzőgép ____________________ 142-148
kapocskiszedő, tűzőkapocs _________ 149
tűzőkapocs, iratcsipesz,  
   miltonkapocs ___________________ 150
rajzszög, gombostű, gémkapocs ____ 151
gémkapocstartó __________________ 152
olló ____________________________ 153
írószertartó __________________ 154-155
bélyegzők, párnák ________________ 156
bélyegzőfesték, indigó,  
   levélbontó kés __________________ 157
ujjnedvesítő, levélmérleg,  
   pénzvizsgáló ___________________ 158

7. fejezet:
 RAGASZTÁS,  
 HIBAJAVÍTÁS

159

hibajavító toll, hibajavító roller,  
   hibajavító folyadék __________ 160-162
ragasztószalag adagoló ____________ 163
asztali ragasztószalag adagoló,  
   ragasztószalag ______________ 164-165
ragasztó bélyegző, ragasztópont ____ 165
csomagzáró gép, csomagzáró  
   szalag _________________________ 166
kétoldalas ragasztószalag,  
   festőszalag, jelölőszalag __________ 167
ragasztószalag, gyurmaragasztó,  
   ragasztó roller, ragasztóspray ______ 168
ragasztó-eltávolító spray,  
stift ragasztó, kenőfejes ragasztó ____ 169
folyékony ragasztó ________________ 170
pillanatragasztó, ragasztópisztoly ___ 171

8. fejezet:
 IRODATECHNIKA

173

görgős vágógép, karos vágógép ____ 174
iratmegsemmisítő ____________ 176-179
hőkötőgép, spirálozógép __________ 180
spirálozógép _____________________ 181
műanyag fűzőspirál, fém fűzőspirál,  
elő- és hátlap spirálozáshoz, iratsín __ 182
laminálógép, lamináló fólia _____ 183-185
zsebszámológép, asztali számológép, 
   tudományos számológép _____ 186-190

9. fejezet: 
 SZÁMÍTÁSTECHNIKA 191

notebook, mediapad, monitor, 
multifunkciós nyomtató ___________ 192
billentyűzet, egér _________________ 193
egér ____________________________ 194
fülhallgató, fejhallgató, hangszóró ___ 195
webkamera, memóriakártya olvasó, 
   huB, elosztó ____________________ 196
uSB kábel, VGA kábel ______________ 197
CD lemez ________________________ 198
DVD lemez ______________________ 199
újraírható CD és DVD lemez,  
   memória kártya _________________200
pendrive ________________________ 201
Fellowes ergonómia __________ 202-203
pC tisztító szerek _________________204

10. fejezet: 
 VIZUÁLTECHNIKA 205

flipchart tábla ________________ 206-207
flipchart papír ____________________ 207
mágneses tábla, flipchart henger és  
   fólia, táblatisztító spray, kréta spray __208
táblatörlő, táblamarker ____________209
táblamarker, táblamarker utántöltő __ 210
táblamarker, krétamarker, táblamágnes, 
   írásvetítő fólia __________________ 211

5tárgymutató tartalomjegyzék

tartalomjegyzék



FÜzetek, jegyzetek, nyomtatVányokFÜzetek, jegyzetek, nyomtatVányok6 tartalomjegyzék, színminták

tartalomjegyzék

mágnesezhető/parafa kombitábla, 
parafatábla ______________________ 212
táblaszög, asztali könyöklő,  
   megállító tábla, lézer mutatópálca, 
   könyvtámasz ___________________ 213
Naga mágneses üvegtáblák ________ 214
Naga mágneses heti tervező,  
   mágnes, kellékek ________________ 215
asztali állvány, fém fali tartó,  
   bemutatótábla __________________ 216
fali tartó, asztali állvány,  
   prospektustartó _________________ 217
prospektustartó, laptok, ársín,  
   névtartó, árcímke tok ____________ 218

11. fejezet:
           NYOMTATÓKELLÉKEK

219

hp eredeti toner ______________ 220-222
hp eredeti patronok ___________ 223-226
SAMSuNG eredeti toner ___________ 227
Canon lézer toner _________________ 228
Canon fénymásoló toner ___________ 229
Canon tintapatron ____________ 230-231
Epson festékpatron ___________ 232-235
Epson toner _____________________236
Epson szalag _____________________ 237

12. fejezet: 
 ÉLELMISZEREK,  
  HÁZTARTÁSI ÉS  
 VEGYI ÁRUK

239

ásványvíz _______________________ 240
szénsavas üdítő, gyümölcslé, ice tea __ 241
tea _____________________________ 242

cukor, édesítő, citromlé, méz,  
   ecet, só ________________________ 243
kávé, instant kávé, cappuccino por,  
   tej, tejpor, kakaó ________________244
sós snack, chips, pilóta termékek,  
Győri Édes termékek ______________ 245
szalvéta _________________________ 246
tortacsipke, cukrásztálca,  
muffin papír, habdoboz, habtálca ___ 247
alufólia, frissentartó fólia,  
   uzsonnatasak, hűtőtasak _________ 248
kéztörlő papír, papír zsebkendő _____ 249
doboz, légpárnás fólia,  
   egészségügyi papír, kéztörlő ______ 250
egészségügyi papír _______________ 252
csomagolópapír, gumigyűrű, zsineg _ 253
csomagolópapír, dísztasak _________254
simítózáras tasak, műanyag szatyor, 
takarófólia, állványpapír ___________ 255
szemeteszsák, kukazsák ___________256
papírzacskó _____________________ 257
mosogatószer, mosogatószivacs,  
   szivacskendő, mosogatógép  
   tisztító ________________________ 258
súrolószer, szappan, folyékony  
   szappan, mosópor, folyékony  
   mosószer, öblítő ________________ 259
általános tisztítószer, vízkőoldó, sósav, 
   klórmész, wC higiénia, légfrissítő ___ 260
Adrienn, Ági, well Done, Frosch  
   termékek, padlóápolás ___________ 261
bútortisztító, padlófelmosó,  
   foszforsavas tisztítószer, padlóápoló, 
   Vileda termékek _________________ 262
Bonus, Domet termékek,  
   takarító eszközök ________________ 263
rovarölő szer, sebtapasz,  
   páramentesítő __________________264

13. fejezet: 
 LÉTESÍTMÉNY  
 ÜZEMELTETÉS

265

falióra, képkeret ________________ 266
asztali lámpa ___________________ 267
névkitűző tartó, belépőkártya tartó, 
bankkártya tok, bérlettok ________ 268
névkitűző kiegészítők, pénzkazetta,  
   műanyag kassza, érmetartó,  
   bankjegyvizsgáló _______________ 269
bankjegyszámláló, bútorszéf,  
   kulcsszekrény, kulcsjelölő,  
   papírkosár _____________________ 270
papírkosár, szemetes ______________ 271
ventilátor, hősugárzó,  
   mikrohullámú sütő ______________ 272
vízforraló, kenyérpirító,  
   szendvicssütő, porszívó __________ 273
főnöki fotel ______________________ 274
forgószék ___________________ 274-276
gyerek forgószék _________________ 276
irodai szék, írólapos szék,  
   tárgyalószék, székalátét __________ 277
fogas, esernyőtartó _______________ 278
feliratozó gép,  
   feliratozó gép kazetta  ________ 278-279
elem, akkumulátor ________________280

00 HB

01 B

02 2B

03 3B

20 F

31 H

32 2H

00 középkék

08 királykék

10 mélysötétkék

13 fekete

15 rózsa

19 ciklámen

20 piros

24 mélybordó

40 középzöld

42 sötétzöld

49 lila

60 középbarna

62 sötétbarna

66 vajsárga

70 citromsárga

80 narancssárga

83 középszürke

98 arany

99 ezüst

színminták graFit keménység

FÜzet mintázatok

00 
kockás

01 
vonalas

02 
sima

03 
francia-
kockás


