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létesítmény üzemeltetés
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Falióra, képkeret

cikkszám megnevezés szín átmérő 
139360004 Hornew 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 Hornew faliórákA

cikkszám megnevezés szín átmérő 
450000032 Classic 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 Horissimo ezüst, zöld, lila 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 Horissimo falióraC

1 dbAA

1 dbAA

1 dbAA

cikkszám megnevezés szín átmérő 
139360000 Hornewrc ezüst 30 cm
139360002 Hornewrc fekete 30 cm

Rádióvezérlésű falióra, automatikusan állítja be az időt, elektromágnesesen árnyé-
kolt környezetben az atomóra jelének vétele akadályokba ütközhet, mely gátolja 
az óra működését, műanyag előlap, átmérő: 30 cm, szélesség: 5,5 cm, számméret: 
1,8 cm, 1 darab LR6/AA elemmel működik (nem tartozék), szinte hangtalan működés 
(zajszint: <10 dB), tömeg: 0,54 kg, 3 év garancia.

ALBA Hornewrc rádióvezérlésű falióraD

cikkszám típus méret db/csomag
304110100 CLIP-FIX  10,5 x 15 cm 1
304110105 CLIP-FIX 15 x 21 cm 1
304110110 CLIP-FIX  21 x 29,7 cm 1
304110120 CLIP-FIX  30 x 40 cm 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 Clip-fix képtartóE

1 dbAA

1 db
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Asztali lámpa

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340140 Time ezüst 60 W

Íróasztali lámpa, méret: 82×19,5 cm; foglalat: E27; 1×max 60W izzóval használható 
(izzó nem tartozék).

EGLO Time asztali lámpa A

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340100 Pitty kék 20 W
139340101 Pitty fekete 20 W
139340102 Pitty ezüstszürke 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

60
W

20
W

1 db

1 db

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139331090 Architect fekete/fehér/króm 11 W

Fényforrás: 1 × 11 W energiatakarékos izzó (nem tartozék). Használható asztalhoz 
rögzítve is, a termék tartalmazza az asztalhoz szorító klipet. Foglalat: E27. Letisztult 
forma, csuklós kar, állítható fej, kétállású kapcsolóval a fején (0, I). Karhossz: 42+39 cm, 
talpátmérő: 20 cm, fejátmérő: 17 cm, tömeg: 3,2 kg, 220/240 V-os hálózatról működik.

ALBA Architect asztali lámpa C

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340150 Halox ezüst 1x35/50 W
139340151 Halox fekete 1x35/50 W

Fényforrás: 1x35/50 W halogénizzó (tartozék), foglalat: GY6,35, egyszerű és elegáns 
dizájn, minden környezetbe illik, állítható fej és kar, háromállású kapcsolóval a talpon 
(0, I, II). Fejhossz: 13 cm, karhossz: 48 cm, talpmagasság: 11 cm, talpméret: 13x8 cm, 
tömeg: 1,6 kg, 220/240 V-os hálózatról működik, áramátalakítóval ellátott.

ALBA Halox asztali lámpa D

11
W

1 db

35/50
W

1 db

cikkszám megnevezés szín max. teljesítmény
139340152 Cajero fekete 4,5 W
139340153 Cajero fehér 4,5 W
139340154 Cajero ezüst 4,5 W

Alacsony energiafelhasználásának köszönhetően környezetkímélő termék. Fényfor-
rás: energiatakarékos 1x4,5W LED panel (beépített), fényerősség: 550 lm, a LED átla-
gos élettartama: 25000 óra, anyaga: műanyag. Magasság: 65 cm, talpátmérő: 10 cm, 
érintő kapcsolóval ellátott, USB töltővel vagy 220/240 V-os hálózatról működik.

EGLO Cajero LED asztali lámpa E

4,5
W

1 db
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Névkitűző tartó, belépőkártya tartó, bankkártya tok, bérlettok

cikkszám megnevezés belső méret külső méret darab/doboz
059100000 csipesz + biztosítótű 90 × 56 mm 90 × 58 mm 50

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

NévjegykitűzőA

50 db

cikkszám típus méret db/csomag
059170500 fekvő 100 x 75 mm 50
059170501 álló 75 x 100 mm 50

Fekvő és álló belépőkártya tartó tok, PP alapanyagból.

ECONOMIX belépőkártya tartóB

cikkszám megnevezés típus méret db/doboz
057050100 felül nyitott vékony 100 x 60 mm 100
057050110 oldalt nyitott vastag 90 × 55 mm 100

Erős műanyagból készült bankkártya tokok oldalsó és felső nyílással.

Bankkártya tokE

cikkszám típus méret db/csomag
059170502 fekvő 90 x 54 mm 10
059170503 álló 54 x 90 mm 10
059170504 fekvő 85 x 54 mm 5

Belépőkártya tartó tok rugalmas műanyagból. 

OPTIMA belépőkártya tartóC

cikkszám szín méret db/csomag
059170270 átlátszó 86 x 54 mm 50
059170280 piros 86 x 54 mm 50
059170290 sötétkék 86 x 54 mm 50
059170300 fekete 86 x 54 mm 50
059170310 víztiszta 86 x 54 mm 50

Fekvő belépőkártya tartó tok kemény zárt műanyagból. Belső mérete: 86 x 54 mm. 
Külső mérete: 91 x 63 mm.

MAS belépőkártya tartóD

cikkszám megnevezés méret db/csomag
057000000 bérlettok 90 × 120 mm 100

BérlettokF

csomagár 50 db

csomagár 5 db 10 db

50 db

100 db

100 db
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Névkitűző kiegészítők, pénzkazetta, műanyag kassza, érmetartó, bankjegyvizsgáló

1 db

cikkszám megnevezés szín db/csomag
059170130 1 nyakpánt kék 100
059170131 nyakpánt fekete 100
059170132 nyakpánt piros 100
059170133 2 nyakpánt fehér 100
059170251 kihúzható jojó belépőkártya tartóhoz kék 25
059170252 kihúzható jojó belépőkártya tartóhoz fehér 25
059170253 kihúzható jojó belépőkártya tartóhoz fekete 25
059170254 3 kihúzható jojó belépőkártya tartóhoz piros 25
059170256 kihúzható jojó belépőkártya tartóhoz krómozott 25
059170261 4 fém krokodil csipesz 1200

Nyakpánt fém csipesszel a végén. Négy féle színben.
jojós, kerek, színes, műanyag névkitűző tartó. A zsinór 74 cm-es hosszúságra húzható ki.
Fém csipesz belépőkártyákhoz.

Kiegészítők névkitűző tartóhoz A 1

2

3

4

cikkszám megnevezés méret db/csomag
576521000 5 rekeszes 250 x 200 x 90mm B/5+ 1
856145000 6 rekeszes 150 x 110 x 80 mm A/6 1
856170000 6 rekeszes 200 x 160 x 90 mm A/5 1
856160000 6 rekeszes 250 x 180 x 90 mm B/5 1
856150000 9 rekeszes 300 x 240 x 90 mm A/4+ 1

Pénzkazetta 5 méretben és 3 színben. Kulccsal zárható, belül kivehető pénztartó re-
kesszel.

SaKOTA pénzkazetta B

cikkszám típus db/csomag
272901150 Safescan 40H 1

UV fénnyel történő ellenőrzés, bankjegyek, hitelkártyák, bankkártyák és egyéb do-
kumentumok vizsgálatához. Könnyen magunkkal vihetjük, kis helyen is elfér. Fehér 
LED világítás ellenőrzi a bankjegyeken a vízjeleket. 4x1,5 V AA elemmel működik 
(elem nem tartozék). Méret: 16 x 5,6 x 2,2 cm.

SAFESCAN kézi bankjegyvizsgáló lámpa D

cikkszám típus db/csomag
272901110 Safescan 50 1

4 x hosszabb UV megvilágítás. Alkalmas bankjegyek, hitel- és bankkártyák, különbö-
ző dokumentumok ellenőrzésére. Minden pénznemmel kompatibilis. Erős UV fény és 
megvilágítás. Hálózati áramról működik.

SAFESCAN asztali bankjegyvizsgáló E

1 dbAA

1 db

1 db

cikkszám megnevezés méret db/csomag
576590000 műanyag kassza (aprópénztartó) 68 x 325 x 225 mm 1
450011600 érmetartó 40 x 307 x 153 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 is alkalmas érmetálca; anyaga 
2 mm vastag PVC; 5, 10, 20, 50, 100, 200 Ft-os érmékhez.

Műanyag kassza és érmetartó C
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Bankjegyszámláló, bútorszéf, kulcsszekrény, kulcsjelölő, papírkosár

cikkszám típus db/csomag
272901130 2210 1

Ellenőrzi a bankjegyeken található UV-fényben látható elemeket. A fejlett ellenőrző 
és riasztó rendszer hangjelzéssel és a készülék leállításával jelzi, ha hamis vagy eltérő 
méretű bankjegyet érzékel.
• percenként 1000 bankjegyet számol UV-fényes hamisítvány-felismeréssel • hozzá-
adás és kötegelő funkció • hangriasztás és automatikus leállítás gyanús bankjegy ese-
tén • 100%-os kompatibilitás az új Európa sorozatú euró bankjegyekkel • automatikus 
indítási és leállítási funkció • minden pénznem számlálására ideális • nagyméretű és 
átlátható LCD kijelző.

SAFESCAN bankjegyszámlálóA

cikkszám típus méret (mm) db/csomag
139321100 Azurit I. 280 x 340 x 300 1

Új formavilágú, szolid eleganciával készített Black Edition kulcsos bútorszéf. Irodai, 
üzleti felhasználásra, iratok, ékszerek tárolására kiválóan alkalmas értéktároló. A/4-es 
iratmappák (gyűrűs mappák), házi pénztárak, pénzkazetták tárolására szolgál. Fel-
használóbarát, strapabíró bútorszéf, méretét és könnyű használhatóságát tekintve 
kiválóan alkalmas hivatalokba, kereskedelmi egységekbe. Kisebb méretben otthoni 
használatra is tökéletes választás.

BútorszéfB

cikkszám típus kulcs/szekrény db/csomag
139260200 Donau 48 1

- fémből készült
- biztonsági zárral, 2 db kulccsal és bilétákkal
- falra szerelhető, tartozékokkal
- méret: 250 x 180 x 80 mm

DONAU kulcsszekrényC

cikkszám típus méret szín db/csomag
350000001 kulcsjelölő biléta 60 x 22 mm vegyes 10
350000002 kulcsjelölő biléta 55 x 28 mm vegyes 10
350000003 kulcsjelölő biléta 73 x 38 mm vegyes 10

Műanyag kulcsjelölő készlet a kulcsok megkülönböztetésére.

ECONOMIX kulcsjelölőD

1 dbkapacitás

300 db

1 db

1 dbkapacitás

48 db

csomagár 10 db

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145830000 11 liter fekete 1 

Műanyag papírkosár 11 literes kapacitással. Mérete: 27 cm magas, 29 cm széles.

ARK papírkosárE

11 l 1 db
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Papírkosár, szemetes

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 papírkosár B

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760200 11 liter fekete 1 

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

CURVER papírkosár C

cikkszám űrtartalom szín db/doboz
145760220 10 liter ezüst/grafit 1 
145760255 25 liter ezüst/szürke 1 
145760256 50 liter ezüst/szürke 1

Műanyag billenős 10, 25 és 50 literes szemeteskosár. 
10 literes méretei: 189 x 350 x 235 mm,
25 literes méretei: 260 x 340 x 470 mm,
50 literes méretei: 294 x 376 x 653 mm.

CURVER Pacific billenős szemetes E

14 l

11 l

10 l

18,6 l10 l 12 db

1 db

1 db

1 db

A Vivida termékcsalád többi 
tagját a 113, 115, 119, 124, 128, 

133-137. oldalon találja!

cikkszám űrtartalom szín méret db/doboz
145760256 50 liter fehér 635 x 335 x 365 mm 1 
145760255 25 liter fehér 325 x 265 x 505 mm 1 

Click-It billenős szemetes

CURVER Click-It billenős szemetes D

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
145820100 28 cm 10 liter kerek fekete 12

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

Fémhálós papírkosár A

1 db

25 l 50 l
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Ventilátor, hősugárzó, mikrohullámú sütő

cikkszám típus átmérő sebesség teljesítmény db/csomag
541000000 SFE2320WH 23 cm 2 30 W 1
541021000 SFE3020WH 30 cm 3 40 W 1
541020000 SFN4044WH 40 cm 3 50 W 1

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

SENCOR ventilátorokA

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

sFh8010: Fűtőventilátor túlmelegedés elleni védelemmel, 2 fűtési szint. Folyamatos 
hőmérsékletszabályozás állítható termosztáttal. Jellemzői: 2 fűtő teljesítményszint - 
1000/2000  W. Hideg levegő funkció, bekapcsolást jelző fény, fogantyú az egyszerű 
áthelyezéshez.
sFh8011: A kerámia hősugárzó a fogantyúnak köszönhetően egyszerűen áthelyezhe-
tő. PTC fűtőelem a hatékony hőtermelésért. Bekapcsolást jelző fény. Jellemzői: 2 fűtő 
teljesítményszint - 900/1500 W. Hideg levegő funkció. Túlhevülés elleni védelem. 

SENCOR hősugárzókB

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/csomag
541160000 SMW 1917WH 17 l 700 W 1

Mikrohullámú sütés • egyszerű kézi beállítás • külső palást, fehér festék • térfogat 17 li-
ter • 5 mikrohullámú teljesítményszint • felolvasztás funkció • 30 perces időkapcsoló 
• 700 W-os mikrohullámú teljesítmény • hangjelzés • ajtónyitás a beépített fogantyúval 
• forgótányér átmérő: 245 mm • méret (szé × ma × mé): 452 × 262 × 355 mm • tömeg: 
10,5 kg.

SENCOR mikrohullámú sütő, analógC

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 sü-
tés / főzés • 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, digitálisE

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/csomag
541180000 SMW 3817D 17 l 700 W 1

Mikrohullámú sütés / főzés • digitális vezérlés • 17 liter űrtartalom • kiolvasztás súly 
alapján • gyorsindítás funkció • 95 perces időzítő • 700 W teljesítmény • 5 teljesítmény-
fokozat • óra • automatikus sütés / főzés • többlépcsős sütés / főzés • előprogramozás 
• hangjelzés • gyerekzár • ajtónyitó gomb • 5 mikrohullámú teljesítményszint • főző / 
kiolvasztó funkció.

SENCOR mikrohullámú sütő, digitális D

17 l700
W

20 l700/1000
W

17 l700
W

30
W

40
W

50
W

2000
W

1500
W

SFE2320WH

SFE3020WH

SFN4044WH

SFH 8010
SFH 8011

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db
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Vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, porszívó

cikkszám típus űrtartalom teljesítmény db/doboz
541290000 SWK 1210SS 1,2 l 1450 W 1
541300100 SWK 1500 1,5 l 2000 W 1
541310000 SWK 1746BK 1,78 l 2000 W 1

sWk 1210ss: 1,2 l űrtartalom; vízszintjelzés; kivehető és mosható szűrő a szennyező-
dések és lerakódások felfogására; tápkábel tároló a talpban; fűtőtest alj nemesacélból 
rejtett fűtőspirállal; a fedő könnyű nyitása a fogantyú felső részén levő gombbal; fedő 
biztonságos rögzítése zárt helyzetben; túlmelegedés elleni védelem víz nélküli be-
kapcsolás esetén; önműködő kikapcsolás talpról levétel esetén; önműködő kikapcso-
lás a forráspont elérése után; központi, 360°-os csatlakozás; bekapcsolás/kikapcsolás 
gomb háttérvilágítással; megfelelő halláskárosult ügyfeleknek is (működésjelző kont-
rollfény); 1450 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 1746bk: 1,78 l űrtartalom, vízszint-ellenőrző indikátor, tápkábel-tartó a talpba 
építve, a fogantyú felső részébe épített fedélnyitó gomb, kivehető, így könnyedén 
tisztán tartható vízkőmentesítő és tisztító szűrő, nemesacél fűtőtalp fedett fűtőegy-
séggel, kettős biztonsági rendszer, túlhevülés elleni védelem víz nélküli bekapcsolás 
esetére, automatikus kikapcsolás az alapról történő eltávolítás esetén, központi, 360°-
os csatlakozás, ki/bekapcsoló gomb, bekapcsolást jelző fény, ergonómikus tervezésű 
fogantyú, 2000 W teljesítmény.

SENCOR vízforraló A

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 kenyérpirító B

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 szendvicssütő C

cikkszám megnevezés teljesítmény db/doboz
541460100 SVC 730 GR , RD 800 W 1

800 W teljesítmény; zajszint: <76 dB; nemesacél teleszkópos cső; mosható be-
meneti h.e.p.a. szűrő; a motor túlmelegedését gátló hőfokszabályzó; gumi 
bevonatos első kerék a kényelmes mozgatásért; 5 szintes szűrőrendszer; 2 par-
koló pozíció a szívófej részére; 5 m hosszú tápkábel; automatikus kábel vissza-
tekerés; mosható porgyűjtő (1,5 l); elektronikusan vezérelhető szívóerő; univer-
zális szívófej kicsúsztatható kefével; tartozékok: kárpittisztító szívófej, résszívó;  
méretek (sz x mé x ma): 280 x 410 x 260 mm; tömeg: 5,8 kg. Kétféle színben rendel-
hető: zöld, piros.

SENCOR porzsák nélküli porszívó D

2000
W

800
W

850
W

700
W

800
W

SWK 1210SS

SWK 1500

SWK 1746BK

STS 2651

STS 2604

1 db

1 db

1 db

1 db

1450
W
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Főnöki fotel, forgószék

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400300 hintamechanikás mesh kárpitozott 110 kg

Termékjellemzők: ívelt, deréktámaszos, feszített hálós háttámla • nagyméretű, fekete 
mesh ülőlap • szögletes, fix műanyag karfa • állítható rugózási  keménységű hintame-
chanika • krómozott lábkereszt • gázliftes magasságállítás • teherbírás: 110 kg.

AUSTIN II forgószékE

50 50

11,3

48-60

92-104

59

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570000000 hintamechanikás textilbőr 110 kg

Termékjellemzők: magas háttámla • állítható rugózási keménységű hintamechanika 
• gázliftes magasságállítás • fekete, puha poliuretán textilbőr • kárpitozott karfa top 
• elegáns műanyag lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

BALTIMORE PU-textilbőr fotelA

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400010 hintamechanikás textilbőr 110 kg

Termékjellemzők: fekete poliuretán textilbőr • világosszürke díszszegély • magas hát-
támla •  műanyag karfa •  állítható rugózási keménységű hintamechanika •  gázliftes 
magasságállítás • krómozott lábkereszt és gázlift • teherbírás: 110 kg.

LGA 71 CR bőrfotelB

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570150000 hintamechanikás bonded-bőr 110 kg

Termékjellemzők: magas háttámla fejtámasszal • műanyag karfa • állítható rugózási 
keménységű hintamechanika • gázliftes magasságállítás • krómozott lábkereszt • te-
herbírás: 110 kg • Bonded leather – 30%-ban újrahasznosított valódi bőrt és szinteti-
kus anyagot tartalmaz.

LGA 68 CR bonded-bőr fotelC

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400020 hintamechanikás mesh kárpit 110 kg

Termékjellemzők: magas háttámla fejtámasszal •  műanyag karfa kárpitozott 
támfelülettel • tartós szivacsozás az ülőlapon • állítható rugózási keménységű hinta-
mechanika • gázliftes magasságállítás • műanyag lábkereszt.

MODUS T vezetői székD

1 db

50 52

15,4

52-62

108-118

64

49 50

13,3

49-59

109-119

68

48 51

13,3

48-58

110-120

64

52 52

15,4

48-58

106-116

65
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Forgószék

1 db

1 db

1 db

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
450044843 aszinkron mechanika kárpitozott 110 kg

Termékjellemzők: magas, ergonomikus, kényelmes,  állítható magasságú háttámla 
(U&D) •  ergonomikus ülőlap •  állítható magasságú karfa •  aszinkron mechanika: az 
ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül állítható • BR FRITZ állítható 
magasságú karfa • műanyag lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

XENIA ASYN LX forgószék A

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
452550070 hintamechanikás mesh kárpit 110 kg

Termékjellemzők: magas, hálós háttámla műbőr betéttel a fejtámlán • mesh kárpi-
tozású ülőlap • fix műanyag karfa króm szárral • állítható rugózási keménységű hin-
tamechanika • gázliftes magasságállítás • krómozott lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

TENNESSEE forgószék B

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

452550051 hintamechanikás mesh kárpit 110 kg

Termékjellemzők: magas, hálós háttámla • billenthető fejtámla • állítható magasságú 
deréktámasz-öv • mesh kárpitozású ülőlap • fix műanyag karfa króm színű díszítéssel 
• állítható rugózási keménységű hintamechanika • gázliftes magasságállítás • krómo-
zott lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

JACKSON forgószék C

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

452550052 aszinkron mechanika kárpitozott 110 kg

Termékjellemzők: magas, ergonomikus háttámla •  markáns, H-alakot formázó de-
réktámasz • nagy méretű, ergonómiailag formázott, 3 rétegű, kagylósított üléspárna 
•  aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül 
állítható • gázliftes magasságállítás • állítható magasságú karfa • műanyag lábkereszt 
• teherbírás: 110 kg.

PANTERGOS LX forgószék D

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

452550053 XXL BN, OP, TAM típusú szövet 140 kg

Termékjellemzők: kerek formájú háttámla és ülőlap • dönthető, állítható magasságú 
(U&D) és mélységű háttámla • műanyag lábkereszt • gázliftes magasságállítás • teher-
bírás: 140 kg • a terméket félig szerelve szállítjuk.

AMERICA MEK forgószék XXL E

46 50

13,3

49-62

106-119

63

46 50

13,3

49-62

106-119

63

49 50

13,3

46-56

102-112

64

51 51

13,3

48-61

102-115

64

1 db

48 51

13,3

44-57

100-113

63
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Forgószék, gyerek forgószék

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570400200 hintamechanikás műanyag, szövet 110 kg

Termékjellemzők: középmagas háttámla •  állítható rugózási keménységű hintame-
chanika (TEXAS) vagy multiblock mechanika (TEXAS multi) • fix műanyag karfa • gáz-
liftes magasságállítás • krómozott lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

TEXAS forgószékA

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
450046611 magas háttámla műanyag, szövet 110 kg

Termékjellemzők: magas, dönthető, állítható magasságú és mélységű háttámla 
• BR25 JAZZ fix karfa • gázliftes magasságállítás • műanyag lábkereszt •  teherbírás: 
110 kg.

MEGANE LX karfás forgószékC

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570030000 orsós műanyag, szövet 45 kg

Termékjellemzők: gyerekmintás szövet • orsós magasságállítás • műanyag lábkereszt 
• karfa nem szerelhető!

CLIO gyerekszékE

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570440000 ergonomikus műanyag, szövet 110 kg

Termékjellemzők: magas, dönthető háttámla • állítható háttámla magasság és távol-
ság • ergonomikus ülő- és hátlap • BR25 Jazz fix karfa • gázliftes magasságállítás • mű-
anyag lábkereszt • teherbírás: 110 kg.

BRAVO LX karfás forgószékB

45 47

10,3

48-61

100-113

60

49 49

13,5

47-55

104-112

68

39 40

5,13

47-59

76-88

54

1 db

1 db

1 db

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570020000 alacsony támlás műanyag, szövet 110 kg

Termékjellemzők: alacsony háttámla •  gázliftes magasságállítás •  műanyag lábke-
reszt • karfa nem szerelhető!

ASTRA forgószékD

40,5 44,5

10,2

44-57,5

77,5-104,5

60

1 db

45 47

10,3

47-60

100-113

60
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Irodai szék, írólapos szék, tárgyalószék, székalátét

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
450043988 tárgyalószék fém, szövet 110 kg

Termékjellemzők: fekete porszórt acélváz • hátlap és ülőlap szivacs: 20 mm • rétegelt 
falemez ülőlap és háttámla panel • ülőlap alatt fedőkárpit • rakásolható • teherbírás: 
110 kg.

LUCIA irodai szék A

TAURUS TN MAXI + TA írólapos szék
cikkszám típus alapanyag terhelhetőség

570130000 írólapos fém, szövet 110 kg

Termékjellemzők: fekete, karfás acélváz • kihajtható műanyag asztalka jobbkezes ki-
vitelben • az asztalka lehajtva kb. 80 mm-rel növeli a szék szélességét • hátlap szivacs: 
25 mm, ülőlap szivacs: 30 mm • rétegelt falemez ülőlap és háttámla panel •  műanyag 
ülőlap burkolat • rakásolható • teherbírás: 110 kg.

B

41 46

4,9

46

82

42 47

6

45

79

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570110002 tárgyalószék fém, szövet 130 kg

Termékjellemzők:  fekete porszórt, erősített acélváz •  egyéb festett vázszín felára: 
950 Ft • hátlap és ülőlap szivacs: 40 mm • rétegelt falemez ülőlap és háttámla panel 
• műanyag ülőlap burkolat • nem rakásolható • teherbírás: 130 kg.

1121 TN H tárgyalószék C

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

Termékjellemzők: víztiszta székalátét • kopásálló felület • 1,5 mm vastag • lekerekített 
sarkok.

Székalátét E

42 47

7,6

51

84

1 db

1 db

1 db

1 db

cikkszám típus alapanyag terhelhetőség
570110003 tárgyalószék acélváz 110 kg

Termékjellemzők: fekete porszórt (PN)  vagy krómozott (PC) acélváz • műanyag kagy-
lóülés • választható színek: bézs, csontszín, drapp, fehér, fekete, kék, narancs,  piros, 
sötétbarna, sötétkék, szürke, zöld • rakásolható • teherbírás: 110 kg.

VICENZA tárgyalószék D

41 50

3,3

44

78

1 db
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Fogas, esernyőtartó, feliratozó gép, feliratozó gép kazetta

cikkszám típus magasság
570270000 fém, fa 179 cm

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

ORIONE fogasA

cikkszám típus magasság
570280000 fém, fa 174 cm

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

DALLAS fogasB

cikkszám típus szín magasság
630270000 fém, műanyag szürke 179 cm

Műanyag/fém kombinációjú ruhafogas, 4 db kabátakasztóval, 4 db kis akasztóval 
a kiegészítőknek, esernyőtartóval, levehető esővíz-csepegtető tálcával. Magasság: 
179 cm, talpátmérő: 38 cm.

ALBA „Stily” ruhafogasC

cikkszám típus szín magasság
570270010 fém, műanyag fekete 175 cm
570270011 fém, műanyag króm 175 cm

Műanyag/fém kombinációjú ruhafogas, 5 db kabátakasztóval, 5 db kis akasztóval a 
kiegészítőknek, esernyőtartóval. Magasság: 175 cm, talpátmérő: 50 cm.

ALBA „Cleo” ruhafogasD

cikkszám típus szín magasság
570210020 Rainy szürke 60 cm
570210021 Rainy fekete 60 cm

Innovatív, elegáns dizájn, egyedi ovális forma. Kapacitás: 10 db esernyő. Magasság: 
60 cm, átmérő: 23,5 cm.

ALBA „Rainy” esernyőtartóE

cikkszám 24 mm cikkszám 19 mm betű színe / szalag színe
095230201  095220100  fekete/fehér
095230200  095220150  fekete/víztiszta
095230203  095220200  fekete/sárga
095230202 095220210 piros/fehér

Jól tapad műanyag, papír, fém, fa, üveg felületekhez. Víz-, olaj-, zsír-, oldószer-, UV-ál-
ló, ellenáll a hidegnek (-30°C) és a melegnek (+150°C). Könnyű leválasztás. A szalagok 
hosszúsága: 7 méter.

DYMO kazetta MobileLabeler feliratozógéphezG

cikkszám típus szín
273200210 MobileLabeler 1978246 fehér

MobileLabeler a DYMO Label szoftver segítségével Mac OS® és Windows® rendsze-
reken egyaránt használható. A Bluetooth® kapcsolat gyors és zökkenőmentes tele-
pítést biztosít okostelefonon vagy táblagépen. Az ingyenes DYMO Connect mobil-
alkalmazás iOS és Android platformokon is fut, a helyesírás-ellenőrzés és diktálási 
funkciók időt takarítanak meg. Könnyen készíthet egyedi címkéket Google és Apple 
betűtípusokkal és stílusokkal, valamint sablonjainkkal és szegélyeinkkel – ezek mind 
elérhetők a DYMO Connect alkalmazásból. Az összes 6-9-12-19-24 mm-es D1-es és 
ID1-es kazettával működik, melyek több színben is elérhetők. Az automatikus vágó-
késsel a többcímkés nyomtatás is könnyen elvégezhető. Újratölthető akkumulátorral 
működik – nincs szükség elemekre. 

DYMO MobileLabelerF

Orione

Dallas

Stily

Cleo

Rainy
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Feliratozó gép, feliratozó gép kazetta 

cikkszám típus db/csomag
273200100 LabelManager 160 1

Szerezzen be egy hordozható, megfizethető 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 betű színe / szalag színe
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. A szalagok hossza: 7 méter.

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 grafikus 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). 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

1 db

5 db

10 db

1 db

cikkszám szalag színe 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  
fekete. A szalag hossza: 4 méter.

DYMO kazetta Letratag feliratozógéphez D
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280 létesítmény üzemeltetés

Elem, akkumulátor

cikkszám típus feszültség db/bliszter
295850000 MAX AA (ceruza) 1,5 V 4
295880000 MAX AAA (mikro) 1,5 V 4
295900000 MAX Baby 1,5 V 2
295910000 MAX Góliát 1,5 V 2
295920000 MAX 6LR61 9 V 1
296000000 Alkaline AA 1,5 V 4
296000010 Alkaline AA 1,5 V 8
296010000 Alkaline AAA 1,5 V 4
296010010 Alkaline AAA 1,5 V 8
296010100 Alkaline Baby 1,5 V 2
296010120 Alkaline Góliát 1,5 V 2
296010140 Alkaline 6LR61 9 V 1

ENERGIZER Max és Alkaline Power elemekA

csomagár

csomagár1 bliszter

1 bliszter

cikkszám megnevezés típus feszültség db/ 
bliszter

297140100 NiMh ceruza akku, AA, 2100 ciklus BK3MCCE-2BE 1900 mAh 2
297140000 NiMh ceruza akku, AA, 2100 ciklus BK3MCCE-4BE 1900 mAh 4
297140120 NiMh mikro akku, AAA, 2100 ciklus BK4MCCE-2BE 750 mAh 2
297140110 NiMh mikro akku, AAA, 2100 ciklus BK4MCCE-4BE 750 mAh 4

PANASONIC Eneloop tölthető akkumulátorC

cikkszám megnevezés típus feszültség db/bliszter
297140240 PRO 2xAA akku BK3HCDE-2BE 2500 mAh 2
297140241 PRO 4xAAA akku BK4HCDE-4BE 930 mAh 4
297140242 NiMH 2xAA akku BK3HGAE-2BE 2700 mAh 2
297140243 NiMH 4xAA akku BK3HGAE-4BE 2700 mAh 4
297140244 NiMh 2xAAA akku BK4HGAE-2BE 1000 mAh 2
297140245 Lite 4xAAA akku BK4LCCE-4BE 550 mAh 4

Azonnal használható előre töltött akkumulátorok.

PANASONIC Eneloop tölthető akkumulátorD

cikkszám megnevezés típus feszültség db/bliszter
297250100 Overnight töltő + 4xAA KKJ51MCC40E 4x1900 mAh 1
297250101 PRO gyorstöltő+4xAA KKJ55HCD40E 4x2500 mAh 1
297250102 gyorstöltő+4xAA KKJ55MCC40E 4x1900 mAh 1

PANASONIC Eneloop akkumulátor töltőE

1 bliszter

1 bliszter

1 bliszter

cikkszám megnevezés típus feszültség db/bliszter
296730000 Pro Power tartós mikro LR03 AAA/4BP 1,5 V 4
296710000 Pro Power tartós ceruza LR6 AA/4BP 1,5 V 4
296960010 Alkaline Power  mikro LR03 AAA/4BP 1,5 V 4
296960000 Alkaline Power  ceruza LR6 AA/4BP 1,5 V 4
296960020 Alkaline Power  9 V 6LR61APB-1BP 9 V 1
296960030 Alkaline Power  Góliát LR20APB/2BP 1,5 V 2
296960040 Alkaline Power  Baby LR14APB/2BP 1,5 V 2
296910000 Special féltartós, mikro LR03 AAA/4BP 1,5 V 4
296900000 Special féltartós, ceruza LR6 AA/4BP 1,5 V 4
296960100 Lítium gombelem CR2016L/2BP-PAN 3 V 2
296960110 Lítium gombelem CR2025/2B-PAN 3 V 2
296960120 Lítium gombelem CR2032/2B-PAN 3 V 2
296790000 Alkaline (autó riasztóba) LRV08/1BP-PAN 12 V 1

PANASONIC tartós, féltartós elemekB


