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Me olemme paikallinen toimistotarvikeliikkeesi,
joka on osa kotimaista Euro Toimistotukut -ketjua.

EURO TOIMISTOTUKUT OY

Euro Toimistotukut Oy on toimistotukkukaupan- ja 
konttorikonealan yrittäjien omistama yhteishankinta- 
ja markkinointiketju. Ketjulla on Suomessa 12 osakas-
ta, jotka omistavat 14 myymälää eri paikkakunnilla. 
Virossa toimivalla osakkaalla on keskusvarasto ja 
kahdeksan myymälää. Ketjulla on molemmissa mais-
sa vahva asema yritys- ja yhteisöasiakkaiden (B2B) 
toimistotukkumarkkinoilla. Ketjun myymälät palvele-
vat myös paikallisia kuluttaja-asiakkaita.

Euro Toimistotukut Oy:n tehtävänä on vahvistaa ja 
tukea ketjuun kuuluvien osakasliikkeiden paikallista 
kilpailukykyä keskistetyn ketjutoiminnan avulla. Kes-
keiset toiminta-alueet ovat yhteishankintasopimukset 
valmistavan teollisuuden ja tukkuportaan jakelijoiden 
kanssa, valikoimanhallinnan kehittäminen sekä valta-
kunnallisen kattomarkkinoinnin toteuttaminen.

Euro Toimistotukut Oy on perustajajäsenenä Nordic 
Office Alliancessa, joka on Itämeren alueen johtava 
toimistoalan yhteishankintaorganisaatio. NOA neu-
vottelee kansainvälisillä markkinoilla alan valmistaji-
en ja brändinomistajien kanssa hankintasopimuksista 
eri maissa toimivien jäsenyritysten eduksi. NOA omis-
taa ja valmistuttaa tuotteita myös omalla rekisteröi-
dyllä tuotemerkillä Nordic Office.

Euro Toimistotukut Oy:n toimisto sijaitsee Tampereella.  
Toimisto vastaa ketjuhallinnon ja sisäisten palveluiden  
tuottamisesta osakasliikkeilleen. Tuotteiden myyntiin 
ja loppuasiakassopimuksiin liittyvistä palveluista 
vastaavat ketjun osakkaat omien toimipisteidensä 
kautta.
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ESSELTE NO1 POWER MUOVIMAPPI PP FSC A4/75MM & 50MM

NORDIC OFFICE MUOVIMAPPI A4/70MM & 50MM

LEITZ KARTONKIMAPPI 180° WOW A4/80MM

 Korkealaatuinen ja kestävä mappi ammattikäyttöön. Ainutlaatuinen No.1 mekanismi varmistaa erinomaisen suorituskyvyn. 

Patentoitu 180° mekanismi 50% leveämpään aukaisuun ja 20% nopeampaan arkistointiin. Kapasiteetti 600 arkkia. 
FSC® sertifi oitu

811300 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm valkoinen 811400 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm valkoinen

811310 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm keltainen 811410 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm keltainen
811330 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm punainen 811430 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm punainen
811350 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm sininen 811450 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm sininen
811360 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm vihreä 811460 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm vihreä
811370 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm musta 811470 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm musta
811380 Esselte No1 Power muovimappi A4/75mm harmaa 811480 Esselte No1 Power muovimappi A4/50mm harmaa

120280 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm punainen 129473 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm valkoinen

120281 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm valkoinen 129474 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm punainen
120282 Nordic Offi  ce  muovimappi A4/70mm sininen 129475 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm sininen
129466 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm vihreä 129476 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm vihreä
129467 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm musta 129477 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm musta
800378 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm keltainen 800308 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm keltainen
800380 Nordic Offi  ce muovimappi A4/70mm harmaa 800352 Nordic Offi  ce muovimappi A4/50mm harmaa

10050001 Leitz kartonkimappi WOW A4/80 valkoinen  

10050023 Leitz kartonkimappi WOW A4/80 pinkki 
10050036 Leitz kartonkimappi WOW A4/80 sininen  
10050016 Leitz kartonkimappi WOW A4/80 keltainen  

TAKUU
3 VUODEN

���ist��n�i��
RESEPTI

No. 1
Patentoitu mekanismi

FSC®

SERTIFIOITU

3 vuoden 
takuu

Aina täydellinen
sulkeutuminen

AINEKSET:

���ist��n�i��
AINEKSET:
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Muovi- ja kartonkimapit Rengaskansiot

ESSELTE VIVIDA -RENGASKANSIO

Perusvärinen rengaskansio rei’itettyjen 
asiakirjojen säilytykseen.

14449 ........ A4/25 mm valkoinen ........ kpl
14453 ........ A4/25 mm vihreä .............. kpl
14454 ........ A4/25 mm musta .............. kpl

Projektikansiot

RENGASKANSIO A4

Kevyet polypropeenirengaskansiot 8 cm/
15 mm rengasmekanismilla.

35204 ....... 15 mm, PP musta ............... kpl
35260 ....... 15 mm, PP-Frost kirkas ...... kpl
35264 ....... 15 mm, PP-Frost savu ......... kpl

LEITZ WOW PP -RENGASKANSIO

Korkealuokkainen PP rengaskansio WOW väreissä 
kaksoisvärityksellä, esityksille ja asiakirjojen säily- 
tykseen. Polypropeenia, selkävahvuus 25 mm, 
2RR-mekanismi. A4.

42570023 .. 2RR/25 pinkki .................. kpl
42570036 .. 2RR/25 sininen ................. kpl

ESSELTE-PANORAMAKANSIO

Panoramakansio ympäristöystävällisestä koho- 
kuvioisesta PP-muovista, liimattu molemmin 
puolin ja saumat viimeistelty.

49709 ....... A4 2DR/30 ....................... kpl
55223 ........ A4+ 2DR/50 ..................... kpl
49705 ....... 4DR/50mm, valkoinen ...... kpl

ESSELTE-ESITYSKANSIO

Laadukas esityskansio sisätaskuilla. Mappime-
kanismi, ympäristöystävällinen PP (polypro- 
peeni), joka on liimattu molemmilta puolilta.

19175 ...........A4+/75 mm, valkoinen .... kpl
19176 ...........A4+/50 mm, valkoinen .... kpl

MINIMAPPI A2

Suosittu kevyt asiakirjakansio, jossa taskut 
etukannessa selässä sekä kulmatasku etu- 
kannen sisäpuolella. 8 cm rengasmekanismi. 
Materiaali polypropeeni.

35290 ....... 20 mm, valkoinen ............. kpl
35291 ........ 20 mm, punainen .............. kpl
35292........ 20 mm, sininen ................. kpl
35293 ....... 20 mm, vihreä................... kpl
35294 ....... 20 mm, musta ................... kpl
35297........ 20 mm, keltainen .............. kpl
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JOB WELL DONE

LEITZ WOW 
VALITSE OMA 
WOW VÄRISI

Näytä oma tyylisi. Esittelyssä Leitz tuotesarjan 
häikäisevät WOW-värit ja uusi geometrinen kuvio.

Katso tarkemmat tuotetiedot ja muut värivaihtoehdot kuvaston tuotesivuilta tai  www.eurotoimistotukut.fi 

UUTUUS

Leitz kartonkimappi A4/80 kelt.
Tuotenumero: 10050016

Leitz laatikkokansio
PP kelt.
Tuotenumero: 
46290016

Leitz kulmalukkokansio A4 kelt.
Tuotenumero: 39820016

Leitz 
kokoojakansio PP 
20 taskua kelt.
Tuotenumero: 
46310016

Leitz lokerikkolaatikko 
Click&Store M kelt. 
Tuotenumero: 60580016

Leitz säilytyslaatikko 
Click&Store CD kelt.
Tuotenumero: 60410016

Leitz lävistäjä   
5008 30 ark. kelt.
Tuotenumero: 50081016

Leitz nitoja 5502 30 arkkia kelt.
Tuotenumero: 55021016

Leitz paristonitoja 5566 
10 ark. kelt.
Tuotenumero: 55661016

Leitz lomakelaatikko 
Plus A4 kelt.
Tuotenumero: 52263016

Leitz lehtikotelo 
Plus kelt. 
Tuotenumero: 
52271016Leitz lomakelaatikko 

Dual-väri kelt.
Tuotenumero: 5361106

Leitz vetolaatikosto 
Cube 4-ltk kelt.
Tuotenumero: 52132016

Leitz läppäkansio 
PP A4 kelt.
Tuotenumero: 
45990016
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60580001

Leitz Click&Store -laatikot

60580016

LEITZ CLICK&STORE -LOKERIKKOLAATIKKO, M, 
WOW 

Lokerikkolaatikko 2-4 muunneltavalla osastolla. Kun ei käytössä, 
voidaan tilaa säästävästi kokoontaittaa. Etiketinpidike laatikon 
nimeämiselle. Laminoitu pinta parempaan ja pitkäikäisempään 
suojaukseen. Nykyaikainen design, joka näyttää upealta. Mitat 
281x100x370 mm.

60580001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
60580036 ....... Sininen ...................................................... kpl
60580095 ....... Musta........................................................ kpl
60580016 ........ Keltainen .................................................. kpl
60580023 ....... Pinkki ........................................................ kpl

60410001

60410095

60410016

LEITZ CLICK&STORE -SÄILYTYSLAATIKKO, CD, 
WOW

CD:lle tai muille pientarvikkeille. Nopea ja helppo kasata. 
Sisältää etikettipidikkeen. Mitat 143x136x352 mm.

60410001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
60410095 ........ Musta........................................................ kpl
60410016 ........ Keltainen .................................................. kpl

60580036

60580095

60580023

Arkistointitarvikkeet
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Leitz MyBox -säilytyslaatikot

SÄILYTYSKAUKALO 

52581001 ......... Long MyBox, valkoinen/harmaa ................ kpl
53220001 ........ MyBox L, valkoinen, kahvalla ..................... kpl

SÄILYTYSLOKERIKKO 

53230001 ........ MyBox S, valkoinen, kahvalla ..................... kpl

52161001

52291001

52571001

SÄILYTYSLAATIKKO 

Leitz MyBox® -modulaarinen säilytysjärjestelmä tuo ainutlaatuista  
tyyliä kotiin sekä toimistoon. Vahva säilytyslaatikko on valmistettu 
korkealuokkaisesta kiiltäväpintaisesta elintarvikekelpoisesta 
materiaalista kaksoisväri tehosteella.

52161001 ......... MyBox L, valkoinen/harmaa, kannella ....... kpl
52291001 ......... MyBox S, valkoinen/harmaa, kannella ....... kpl
52571001 ......... MyBox valkoinen/harmaa ......................... kpl

52581001

53220001

53230001

10202

10203

10204

20002

ARKISTOINTIJÄRJESTELMÄTARVIKKEET 

Classic arkistointijärjestelmästä tarvikkeet kaikkeen asiakirjojen 
pitkäaikaiseen säilytykseen. 

20002 ............. Arkistolevy A4 ........................................... kpl
20060 ............. Arkistoboxi A4/6 cm  ................................. kpl
20080 ............. Arkistoboxi A4/8 cm  ................................. kpl
20006B ........... Arkistoboxi A4/12 cm ................................. kpl
20200 ............. Arkistolaatikko A4+kansi ........................... kpl
20031 .............. Arkistohaarukka, E-Clip ............................. ltk
20034 ............. Arkistohaarukka, 8 cm, Filing Binder .......... ltk

ARKISTOKANSIO / ARKISTOKOTELO A4 

Arkistokansiot ja kotelot on valmistettu 1,0 mm vahvuisesta 
arkistokelpoisesta voimapahvista.

10102H ............ Kansio, 7 cm, piikkimek.+kotelo ................. kpl
10202 .............. Kotelo, 6 cm, nappi/nauha ........................ kpl
10203 .............. Kotelo, 8 cm, nappi/nauha ........................ kpl
10204 .............. Kotelo, 10 cm, nappi/nauha ...................... kpl

3L OFFICE -REIÄNVAHVISTAJA

Itseliimautuva vahvistusrengas mappirei’ityksen tueksi.

293410 ............ (500) ........................................................ ras

3L-ARKISTOINTILIUSKA

3L-arkistointiliuskat yleimappirei’ityksellä.

293610 ............ A5/125 mm (100) ....................................... pss
294110 ............. A4/295 mm (100) ...................................... pss

293410

20200 20034

294110293610
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Esitekansiot

ESITEKANSIO A4

Esitekansio läpinäkyvällä etukannella. Pikanitojamekanismi 
peiteliuskalla.

50600 ............. E-462, valkoinen........................................ kpl
50601 ............. E-462, punainen ........................................ kpl
50602 ............. E-462, sininen ............................................ kpl
50603 ............. E-462, vihreä ............................................. kpl
50604 ............. E-462, musta ............................................. kpl
50607 ............. E-462, keltainen ........................................ kpl

DURACLIP-ESITEKANSIO

DURACLIP-puristekansio, PVC muovista. Kansiossa jousella 
varustettu klipsi. Läpinäkyvä etusivu ja värillinen tausta sekä selkä. 

220001 ............ 30 / 3 mm, musta ...................................... kpl
220002 ........... 30 / 3 mm, valkoinen ................................. kpl
220003 ........... 30 / 3 mm, punainen ................................. kpl
220007 ........... 30 / 3 mm, tummansininen ......................... kpl
220901 ............ 60 / 6 mm, musta ...................................... kpl
220903 ........... 60 / 6 mm, punainen ................................. kpl
220907 ........... 60 / 6 mm, tummansininen ........................ kpl
221302 ............ 30 Plus, taskulla, valkoinen ........................ kpl

DURABLE SWINGCLIP -ESITEKANSIO

Ei tarvetta tehdä papereihin reikiä! Helppo käyttää. 
Kansioon sopii 1-30 A4 kokoista arkkia. 

226001 ............ Musta........................................................ kpl
226003 ........... Punainen ................................................... kpl
226007 ........... Tummansininen  ......................................... kpl

Erikoiskansiot

DURABIND-TILINPÄÄTÖSKANSIO  A4

Helppo ja kestävä sidonta. Paperit kiinnitetään pysyvästi kiinni  
nitojalla ja sen jälkeen liimapintaiset sivut käännetään selän päälle 
ja nitojan jäljet peittyvät tyylikkäästi. Kapasiteetti 30 arkkia.

225001 ............ Musta  ....................................................... kpl
225002 ............ Valkoinen  ................................................. kpl

LEITZ-KULMALUKKOKANSIO, WOW, A4

Katseenvangitseva kartonkinen läppäkansio kirkkaissa WOW-
väreissä. Kuvioitu ja laminoitu pinta viimeistelee kansion.

39820023 ........ Pinkki ........................................................ kpl
39820036 ....... Sininen ...................................................... kpl
39820001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
39820016 ........ Keltainen .................................................. kpl
39820095 ....... Musta........................................................ kpl

LEITZ-LÄPPÄKANSIO, WOW, PP, A4

Korkealuokkainen PP läppäkansio WOW väreissä kaksoisvärityksellä. 
Täydellinen päivittäiseen asiakirjojen ja irtopapereiden säilytykseen.

45990023 ....... Pinkki ........................................................ kpl
45990036 ....... Sininen ...................................................... kpl
45990001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
45990016 ........ Keltainen .................................................. kpl
45990095 ....... Musta........................................................ kpl

LEITZ-LAATIKKOKANSIO, WOW, PP 

Korkealaatuinen ja kevt PP laatikkokansio WOW väreissä ja geo-
metrisellä kuvioinnilla. Täydellinen isojen paperinippujen, taskujen 
ja muiden WOW PP-tuotteiden säilytykseen ja kuljetukseen. Polyp-
ropeenia, kapasiteetti 250 arkkia, selän leveys 30mm. A4.

46290023 ....... Pinkki ........................................................ kpl
46290036 ....... Sininen ...................................................... kpl
46290001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
46290016 ........ Keltainen .................................................. kpl
46290095 ....... Musta........................................................ kpl
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LEITZ-KOKOOJAKANSIO, WOW, PP, 20 TASKUA

Korkealaatuinen ja kevyt PP kokoojakansio kirkkaissa WOW- 
väreissä geometrisellä kuvioinnilla.Täydellinen esitekansioksi 
tai asiakirjojen organisointiin. 20 kirkasta taskua, kapasiteetti 
40 arkkia.

46310023 ........ Pinkki ........................................................ kpl
46310036 ........ Sininen ...................................................... kpl
46310001 ........ Valkoinen .................................................. kpl
46310016 ........ Keltainen .................................................. kpl
46310095 ........ Musta........................................................ kpl

DOCUSMART-KOKOOJAKANSIO

Kevyt ja tyylikäs kokoojakansio. Kannet valmistettu kierrätys-
muovista, 10/20/40 kirkasta kopioturvallista taskua esitteille ja 
dokumenteille.

213010............. 10 taskua, musta ........................................ kpl
213110 ............. 20 taskua, musta ....................................... kpl
213210 ............. 40 taskua, musta ....................................... kpl

KULMALUKKOSALKKU A4 

Kartonkinen kulmalukkokansio 3 läpällä ja kuminauhalla, joka pitää paperit 
tukevasti paikoillaan.

530101 ............ Sininen ...................................................... kpl
530104 ............ Vihreä ....................................................... kpl
530106 ............ Keltainen .................................................. kpl
530107 ............ Valkoinen .................................................. kpl
530109 ............ Punainen ................................................... kpl
530110 ............ Musta........................................................ kpl

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Lasinkirkas polypropeenitasku, yleisrei’tys, 
yläreuna auki.

56066 ....... A4, 55 my, (100) ................ ltk

Kansiotaskut

NORDIC OFFICE -KANSIOTASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, yleis-
rei’tys, yläreuna auki.

800311 ...... A4, 80 my, (100) ................ ltk

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Mattapintainen, vahva 105 my -materiaali, 
yleisrei’itys, kaksi sivua auki.

56193 ........ A4, 105 my, (100) ............... ltk

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Mattapintainen, vahva 105 my -materiaali, 
yleisrei’itys, yläreuna auki.

56093 ....... A4, 105 my, (100) ............... ltk

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, yleis-
rei’itys, pitkä sivu auki.

56143 ........ A4, 85 my, (100) ................ ltk

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, A3-koko, 
yleisrei’itys, yläreuna auki.

55231 ........ A3, 90 my, (50) ................. ltk

ESSELTE-KANSIOTASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, koko A5, 
yleisrei’itys, yläreuna auki.

56123 ........ A5, 75 my, (100) ................ ltk

ESSELTE-KALVOTASKU

Ohut, lasinkirkas PVC-tasku piirtoheitinkalvo-
jen suojaksi.

54927 ....... Mia, A4, 40 my, (100)......... ltk

LEITZ-KANSIOTASKU, RE:CYCLE 

Mattapintainen, 100% kierrätymateriaalia, 
yleirei’itys.

47911003 ... A4, 90 my, (100) ................ ltk

TOIMISTOTARVIKKEET  |  ArkistointiTOIMISTOTARVIKKEET  |  Arkistointi26 27

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

http://www.eurotoimistotukut.fi


ESSELTE PLUS -SIGNAALITASKU A4

Kirkas kansiotasku, jossa 1,5 sivua auki ja värillinen tunnisteraita.

55360 ............. Kirkas, valkoinen (100) .............................. ltk
55361 .............. Kirkas, keltainen (100) ............................... ltk
55363 ............. Kirkas, punainen (100) ............................... ltk
55365 ............. Kirkas, sininen (100) .................................. ltk
55366 ............. Kirkas, vihreä (100) ................................... ltk

SIGNAALITASKU A4

Mattapintainen signaalitasku värillisellä tunnisteraidalla.

24520 ............. 0,12 mm, PP, matta, valkoinen (100) ........... ltk
24521 .............. 0,12 mm, PP, matta, punainen (100) ............ ltk
24522 .............. 0,12 mm, PP, matta, sininen (100) ............... ltk
24523 .............. 0,12 mm, PP, matta, vihreä (100) ................ ltk
24527 .............. 0,12 mm, PP, matta, keltainen (100) ............ ltk

PATENTTITASKU A4 

Vahva ja kestävä tuote on valmistettu 0,17 mm polypropeeni-
muovista. Yleisrei’itys, koko sivun mittainen tunnisteväriraita ja 
5,5 cm leveä läppä, joka estää papereita putoamasta taskusta.

18252 .............. PP, 0,17 mm, sininen (100) .......................... ltk
18253 .............. PP, 0,17 mm, keltainen (100)....................... ltk
18254 .............. PP, 0,17 mm, punainen (100) ....................... ltk
18255 .............. PP, 0,17 mm, vihreä (100) ........................... ltk
18251 ............... PP, 0,17 mm, valkoinen (100) ...................... ltk

Signaali- ja patenttitaskut Muovitaskut

ESSELTE-MUOVITASKU A4

Mattapintaiset, värilliset muovitaskut. 
Kaksi sivua auki.

54834 ....... 105 my, punainen (100) ...... ltk
54837 ....... 105my, sininen (100) .......... ltk
54838 ....... 105my, vihreä (100) ........... ltk
54842 ....... 105my, keltainen (100)....... ltk

NORDIC OFFICE -MUOVITASKU A4

Mattapintainen yleistasku asiakirjojen 
suojaukseen.

800415 ...... 105 my, (100) ..................... ltk

KORTTIKOTELOMUOVITASKU 

Korttikotelot lasinkirkasta polypropeenia. 
Yksi kapeaa sivu auki. Estää tehokkaasti 
korttien vahingoittumisen ja pitää ne siistinä.

47774 ........ A4, (100) ........................... ltk
47775 ........ A5, (100) ........................... ltk
47777 ........ A7, (100) ........................... ltk
47778 ........ A6, (100) ........................... ltk

ESSELTE-MUOVITASKU

Mattapintainen polypropeenitasku, kaksi 
sivua auki.

54832 ....... A4, 105 my, (100) ............... ltk

ESSELTE-MUOVITASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, kaksi 
sivua auki, koko A5. 

54850 ....... A5, 105 my, (100) ............... ltk

ESSELTE-MUOVITASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, vahva 
matariaali, kaksi sivua auki.

23823 ........ A4, 120 my, (100) ............... ltk

ESSELTE-MUOVITASKU 

Mattapintainen polypropeenitasku, erikois-
vahva materiaali, kaksi sivua auki.

54870 ....... A4, 160 my, (100) ............... ltk

MUOVITASKU A3 

Polypropeenimuovitasku A3-kokoiselle 
arkille.

13110 ......... PP, kaksi sivua auki, (100) .. ltk

LEITZ-MUOVITASKU, RE:CYCLE 

Mattapintainen, 100 % kierrätysmateriaali, 
kaksi sivua auki.

40011003 .. A4, 130 my, (100) ............... ltk
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3L-ETIKETTITASKU 

Itseliimautuva etikettitasku mappien ja 
kansioiden selkään.

299400 ..... 55x102 mm, (6) .................. pss

TARRATASKU 

Itseliimautuvat tarrataskut. Eri säilytys-, 
järjestely-, nimeämis- ja tallennustarpeisiin. 

19000 ....... A4, (10) ............................. pss
19010 ........ Tarratasku A4 PP (10) ......... pss
28005 ....... Tarratasku A5 (50) ............ pkt

3L-KYLMÄLAMINOINTITASKU 

Laminointia nopeasti ja helposti ilman 
laitetta. Suojaa laminoitua dokumenttia 
erinomaisesti.

290610 ...... 54x86 mm, (10) ................. pss
290715 ...... A6, 100x150 mm, (10) ......... pss
291110 ....... A4, 225x312 mm, (10) ......... pss

ESSELTE-VALOKUVATASKU 

Lasinkirkas polypropeenitasku valokuville. 
2 x 4 valokuvaa. Yleisrei’itys.

78001 ........ A4, 10x15 cm, 80 my, (10) ... pss

ESSELTE-KÄYNTIKORTTITASKU

Lasinkirkas polypropeenitasku käyntikorteille. 
Tilaa 16 kortille. Yleisrei’itys.

78930 ....... A4/16 (10) ......................... pss

KANSIOPALJETASKU A4 

Tarkoitettu useiden paperien, kuvastojen, 
esitteiden jne. säilyttämiseen kansioissa ja 
mapeissa ilman rei’ittämistä. Vahvistettu 
yleisrei’itys. 

24200 ....... Läpällä, PVC, (10) .............. pss
24203 ....... A4, PVC, (10) ..................... pss

Erikoistaskut

HUOLTO-PALJETASKU

Kestävä muovitasku, jossa on papereille oma tasku ja pieni tasku  
esim. avainten säilyttämiseen. Palje A4 -taskussa mahdollistaa  
isomman määrän papereita taskuun mahtumisen. Vahvuus 0,18 
mm. Yleisrei’itys.

24250 ............. A4, avaintaskulla (50) ............................... kpl

TURVATASKU A4 

Turvataskut suojaavat aineiston ylimääräisiltä katseilta. 
Musta takasivu tukevaa 0,35 mm polypropeenia, etusivu PP 
0,17 mm, kuvioitu niin, että teksti pysyy suojassa katseilta.

21600 ................................................................................ kpl
21610 .............. Kansioreiät ............................................... kpl

SNOPAKE ZIPPA BAG -SÄILYTYSTASKU

Tutut klassikot, monikäyttöiset vetoketjutaskut. Läpinäkyvä ja 
joustava materiaali. Värilajitelma helpottaa lajittelua. 
Vahvuus 0,14 mm, 100 arkin kapasiteetti.

S11463 ............. A4+, vetoketjulla ....................................... kpl 
S11448 ............. A5, vetoketjulla ......................................... kpl

SNOPAKE EVA MESH ZIPPA BAG

EVA Mesh vetoketjutaskut kaikkeen säilytykseen ja pientarvik-
keiden kuljetukseen. 4 eri kokoa, vahvaa 0.3mm materiaalia. 
Erittäin vahva tuote kovaan ja pitkäaikaiseen käyttöön. Musta 
vetoketju, pohjassa levike.

S15856 ............ A6 ............................................................. kpl
S15837 ............ DL ............................................................. kpl
S15838 ............ A5 ............................................................. kpl
S15839 ............ A4 plus ...................................................... kpl
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ESSELTE-MUOVIREKISTERI A4

Valkoinen muovirekisteri (polypropeenia) - 
Etusivulla paljon tilaa sisällön kuvaukselle.

100133 ............ 1-6 .............................. srj
100135 ............ 1-10 ............................. srj
100136 ............ 1-12 ............................. srj
100138 ............ 1-20 ............................ srj
100139 ............ 1-31 ............................. srj
100142 ............ A-Ö ............................. srj

MUOVIREKISTERI A4

A4-kokoinen rekisterisarja laskevalla nume-
roinnilla 12-1. Painettu, kartonkinen etulehti.

14201 .............. 12-1 ............................. srj

NORDIC OFFICE -MUOVI-
REKISTERI A4 

Nordic Office -muovireksiterisarjat on 
valmistettu ympäristöystä- 
vällisestä polypropeenista. Painettu etulehti, 
johon on helppo tehdä merkintöjä.

130589 ............ 1-10 ............................. srj
130590 ............ 1-12 ............................. srj
130881 ............. A-Ö ............................. srj

Muovirekisterisarjat

Rekisterisarjat kartonkia

100133

100136

100139

NORDIC OFFICE -KARTONKI-
REKISTERI A4

Nordic Office-kartonkirekisterit painetulla 
etulehdellä.

115820 ............. 1-6 valkoinen............... srj
115821 ............. 1-12 valkoinen .............. srj
130594 ............ 1-10 valkoinen ............. srj
130595 ............ 1-20 valkoinen ............. srj
130596 ............ 1-31 valkoinen ............. srj
130880 ............ A-Ö  valkoinen ............ srj

KARTONKIREKISTERI A4

Värilliset kartonkirekisterisarjat yleis-
rei’ityksellä.

37205 ....... 5-osainen, värillinen .......... srj
37210 ........ 10-osainen, värillinen ......... srj

ESSELTE-KARTONKIREKISTERI A4

Korkealuokkainen, kirkkaanvalkoinen perinteinen  
kartonkirekisteri. Helppo luetteloida, painettu 
etukansi. Kestävä - vahvennetut mapitusreiät.

92230 ............. 1-6 .............................. srj
92231 .............. 1-10 ............................. srj
92233 .............. 1-12 ............................. srj
92235.............. 1-20 ............................ srj
92237 .............. 1-31 ............................. srj
92239 ............. A-Ö ............................. srj

ESSELTE-MUOVIKIELIHAKEMISTO

Mylar-kartonkirekisterit muovikielekkein. Vahva (160 g) rekisteri 
kirkkaana väriyhdistelmänä. Etusivulla paljon tilaa sisällön 
kuvaukselle.

100160 ............ 1-5 sarja .................................................... srj
100162 ............ 1-12 sarja ................................................... srj
100163 ............ 1-20 sarja .................................................. srj
100164 ............ 1-31 sarja ................................................... srj

Muovikielihakemistot

Esijärjestäjät

LEITZ-ESIJÄRJESTIN

Käytännöllisin ratkaisu asiakirjojen päivit-
täiseen hallintaan, 12 jakajalla. Yleisesti 
käytössä paikoissa, joissa ilmoittaudutaan 
säännöllisesti. Kirjamalli, kovat kannet ja 
laajeneva selkäosa.

58120095 ........ 1-12, kartonkia ............. kpl

ESIJÄRJESTIN 

Perinteinen liuskaesijärjestin tukevaa 
kiiltopahvia.

10950 ....... 1-31, A-Ö, kuukaudet, 
................. päivät ............................... kpl

SNOPAKE ELIGO -PÖYTÄ-
LAJITTELIJA A4 

Pöytälajittelija, johon mahtuu 650 A4-arkkia.

S15174 ....... 13-osainen vaakamalli ....... kpl
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ESSELTE CLASSIC -RIIPPUKANSIO A4 

Erittäin vahva kirkasvärinen riippukansio. 10 kertaa vahvempi kuin aikaisemmin! 
Sisältää kirkkaan muovisen etikettipidikkeen ja siihen sopivan valkoisen etiketin. 
Valmistettu 100 % kierrätetystä Blue Angel-.sertifioidusta kartongista. 25 kpl/ltk. 

90311 .............. Sininen (25) .....................................................................kpl
90314 .............. Keltainen (25) .................................................................kpl
90316 .............. Punainen (25) ..................................................................kpl
90318 .............. Vihreä (25) ......................................................................kpl
90319 .............. Valkoinen (25) .................................................................kpl

Riippukansiot

STAEDTLER MINERVA 

Hyvä ja edullinen lyijykynä. Punainen varsi.

130602 ............HB ......................................................... pkt

STAEDTLER MARS LUMOGRAPH

Premium kynä kirjoittamiseen, piirtämiseen ja luonnosteluun 
paperille. Puu sertifioidusta, kestävästi hoidetuista metsistä.

1002B ..............2B .......................................................... pkt
1002H .............2H ......................................................... pkt
100HB .............HB ......................................................... pkt

STAEDTLER NORICA HB

Hyvälaatuinen lyijykynä, kumipää.

13246HB ..........Kumipää ................................................ pkt

STAEDTLER NORIS ECO HB  

Kestävä HB-lyijy. PVC-vapaa pyyhekumi. 
Puumateriaali sertifioiduista metsistä.

18030HB ....................................................................... pkt
18230HB ..........Kumipää ................................................ pkt

LYIJYKYNÄ HB

Valmistettu puusta ja kierrätetystä muovista. 
Ergonominen 3-kulmainen runko. Vihreä varsi.

445000 ......................................................................... pkt
445100 ............Kumipää ................................................ pkt

Lyijykynät

Kaikki lyijykynät myydään 12 kpl:n pakkauksissa.

1002B

13246HB 18030HB 445100

130602 18230HB
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PILOT PROGREX 

Kynässä yhdistyy tekniikka, taloudellisuus ja ekologisuus. 
Valmistettu 70% kierrätetystä muovista. 10 kpl/pkt.

418365 ............H-123 Begreen, 0,3 mm, punainen ............ kpl
377839 ............H-125 Begreen, 0,5 mm, musta ................. kpl
373428 ............H-127 Begreen, 0,7 mm, sininen ................ kpl
418396 ............H-129 Begreen, 0,9 mm, punainen ............ kpl

STAEDTLER MARS MICRO 775 

Kuminen otepinta, metallinen taskupidike, kärki ja painike.  
Rungon väri sininen. Joustokärkinen klassikko. 10 kpl/pkt.

77503 .............0,3 mm ................................................... kpl
77505 .............0,5 mm ................................................... kpl
77507 ..............0,7 mm .................................................... kpl
77509 .............0,9 mm ................................................... kpl

STAEDTLER GRAPHITE 779 IRTOLYIJYKYNÄ

Ergonomisesti muotoiltu runko, kuminen otepinta. 
Metallinen taskupidike, kärki ja painike. 10kpl/pkt.

779059 ...........0,5 mm ................................................... kpl
779079............0,7 mm .................................................... kpl

PENTEL TWIST-ERASE 

Huippulaadukas ja suosittu irtolyijykynä, jossa käänteentekevä  
kierrettävä Twist-Erase pyyhekumi. Paksu runko ja mukava 
kumigrippi.

QE515A ...........0,5 mm, musta ......................................... kpl
QE517A ...........0,7 mm, musta ......................................... kpl
QE519A ...........0,9 mm, musta ......................................... kpl

BALLOGRAF RONDO

Pehmeä pinta korostaa mukavuutta. Kromatut metalliosat. 
Jousitettu mekanismi lisää kirjoitusmukavuutta ja säästää lyijyä.

755001 ............0,5 mm ................................................... kpl
757001 ............0,7 mm .................................................... kpl

Irtolyijykynät

377839

QE515A

QE519A

QE517A

755001

757001

77505

BALLOGRAF RONDO FUN 

Modernia muotoilua korostettu hauskoilla väreillä jotka piristä-
vät. Pehmeä pinta korostaa mukavuutta. Kromatut metalliosat. 
Jousitettu mekanismi lisää kirjoitusmukavuutta ja säästää lyijyä.

755101 .............0,5 mm, trendivärit .................................. kpl
757101 .............0,7 mm, trendivärit .................................. kpl

BNT/OFFICE

Edulllinen irtolyijykynä jossa miellyttävä otepinta ja tukeva 
rakenne. 

384050 ...........0,5mm harmaa ........................................ kpl
384110 .............0,7mm musta ........................................... kpl 384110

Irtolyijyt

25003HB

25005HB

25007HB

25009HB

200HB

384800

384900

STAEDTLER MARS MICRO -IRTOLYIJY 

Mars Micro -lyijyt kestävät käyttöä lyijyn joustavan rakenteen 
vuoksi, jolloin ne eivät katkea helposti. Lyijy on valmistettu 90 % 
luonnonmateriaaleista. 12 lyijyä/tuubi. 

25003HB .........0,3 mm, HB ............................................. tb
250052H .........0,5 mm, 2H .............................................. tb
25005B ...........0,5 mm, B ................................................ tb
25005F ...........0,5 mm, F ................................................ tb
25005H ...........0,5 mm, H ............................................... tb
25005HB .........0,5 mm, HB ............................................. tb
25007B ...........0,7 mm, B ................................................ tb
25007H ...........0,7 mm, H ............................................... tb
25007HB .........0,7 mm, HB ............................................. tb
25009HB .........0,9 mm, HB ............................................. tb
200HB ............2,0 mm, HB ............................................. tb

BNT/OFFICE -IRTOLYIJY

Vaihtolyijy irtolyijykyniin. 12 lyijyä/tuubi.

384800 ...........0,5 mm, HB ............................................. tb
384900 ...........0,7 mm, HB ............................................. tb
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WRITING .  DRAWING .  QUALITY

MY PASSION, MY

Liquid Gel Ink Roller

Pentel EnerGel -geelikynässä on korkea värikirkkaus ja sitä 
on saatavissa 12 vahvassa, kirkkaassa kirjoitusvärissä. 
Pentel EnerGel tarjoaa todella sileän ja miellyttävän 
kirjoituselämyksen. Erittäin lyhyt kuivumisaika 
estää tahroittumisen ja tekee Pentel EnerGelistä 
arvokkaan kirjoitusvälineen myös vasenkätisille. 
Kaikki Pentel EnerGelit ovat uudelleentäytettäviä 
ja valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetyistä 
materiaaleista.

www.pentel.eu
 PentelArts

 pentel_eu

quick dry

sm

ooth writing

br
illi

ant colours

PAPERMATE FLEXGRIP ULTRA RT M 

Hyvin luistava Floating Ball-muste, mekanismi,  
medium kärki 1 mm, kumipintainen runko, 
valmistettu kierrätysmateriaalista.

S0190393 ........Musta ........................ kpl
S0190433 ........Sininen ...................... kpl

PAPERMATE INKJOY 100RT

Mekanismikuulakynä klipsillä ja ergonomi-
sella kolmiorunkoisella muotoilulla. Medium 
kärki 1 mm. Pehmeästi luistava ULV-muste, 
arkistokelpoinen 12757-2.

S0957040 .......Sininen ...................... kpl
S0957050 .......Punainen .................... kpl
S0957030 .......Musta ........................ kpl
S0957060 .......Vihreä ........................ kpl

PAPERMATE INKJOY 300

Erittäin luistava arkistokelpoinen kuulakynä 
mekanismilla. Metallinen klipsi. Ergonomi-
nen kumimainen otepinta. Rungon väri on 
musteen värinen. Medium kärki 1,0 mm.

S0959920 .......Sininen ...................... kpl
S0959930 .......Punainen .................... kpl
S0959910 ........Musta ........................ kpl

PARKER JOTTER 

Alkuperäinen Parker-klassikko. Nyt kokometallirungolla.  
Sininen arkistokelpoinen muste.

1953207 ..........Bond Street Black M, sininen ................... kpl
1953209 ..........Royal Blue kuulakynä M, sininen  ............. kpl
1953241 ...........Kensington Red M, sininen ....................... kpl

Kuulakynät

1953207 1953209 1953241

PAPERMATE INKJOY QUATRO, 
NELJÄ VÄRIÄ 

Neljä eri kirjoitusväriä samassa kynässä: musta, 
sininen, punainen, vihreä. 1,0 mm kärki.

S0977260 .......................................... kpl

PILOT SUPER GRIP 

Mekanismikynä, jossa miellyttävä otepinta 
ja luistava öljypohjainen muste. Fine- ja 
medium-viivaleveydet. 

154645 ............Fine, musta................. kpl
154669 ............Fine, Sininen............... kpl
154881 .............Medium, musta ........... kpl
154904 ............Medium, sininen ......... kpl

PILOT SUPER GRIP G 

Uuden sukupolven muste ja mukava kumiote,  
antavat Super Grip G kynälle parhaan 
kirjoittamisen tunteen. Vaihdettava säiliö.

524400 ...........Medium, musta ........... kpl
524417 ............Medium, punainen ...... kpl
524424 ............Medium, sininen ......... kpl
524431 ............Medium vihreä ........... kpl
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PILOT G-2

G-2 kynän geelimuste tekee kirjoittamisesta 
vaivatonta. Kumipintainen kirjoitustuki antaa  
hyvän otteen kynästä. Fine- ja medium-viiva- 
leveydet. 

163104 ............0,5 mm, musta ............ kpl
163128 .............0,5 mm, sininen .......... kpl
163166 ............0,7 mm, musta ............ kpl
163180 ............0,7 mm, sininen .......... kpl

PILOT DOWN FORCE

Kuulakynä kovaan käyttöön. Tarttuu lähes 
kaikkiin pintoihin, kirjoittaa myös ylösalaisin 
tai missa asennossa tahansa. Kestävä jousi- 
klipsi. Kuulan halkaisija 1mm, viivan leveys 
0,25 mm. Kestävä ja erottuva keltainen 
muovirunko, musteen väri musta.

237129 ............Keltainen ................... kpl

PILOT ACROBALL METALLIC 
MEDIUM

Metallirunkoinen kuulakynä, jossa ergonomi-
nen kuminen kirjoitustuki. Kuulan halkaisija 
1 mm, viivan leveys 0,28 mm.

376023 ............Musta  ....................... kpl
376030 ...........Punainen .................... kpl
376047 ............Sininen ...................... kpl

PILOT FRIXION CLICKER

Kirjoita, pyyhi ja kirjoita uudelleen! Mekanismikuulakynä, jonka 
jäljen voi pyyhkiä pois. Miellyttävä kuminen otepinta. Kärki 0,7 mm. 
Mekanismi perustuu kitkalämpöön, joten pyyhin ei kulu. Huomaa 
uudet värit!

417498 ............0,7 mm, musta ......................................... kpl
417504 ............0,7 mm, punainen .................................... kpl
417511 .............0,7 mm, sininen ....................................... kpl
417535 ............0,7 mm, violetti ....................................... kpl
417559 ............0,7 mm, pinkki ......................................... kpl
417542 ............0,7 mm, vaalean sininen .......................... kpl
417528 ............0,7 mm, vihreä ........................................ kpl

BALLOGRAF EPOCA PLAST

Klassikon muoviversio, muotoilu pohjautuu 
kirjoitusergonomiatutkimukseen. Kromatut 
osat. Mekanismilla elinikäinen takuu. Vaihto- 
säiliö, kirjoittaa yli 8000 m. Arkistokelpoinen 
(Svenskt Arkiv) muste. 

103001 .............................................. kpl

BALLOGRAF EPOCA CHROME 

Klassinen muotoilu pohjautuu kirjoitusergo-
nomiatutkimukseen. Kromattu kynän yläosa, 
kromatut osat. Mekanismilla elinikäinen 
takuu. Vaihtosäiliö, kirjoittaa yli 8000 m. 
Arkistokelpoinen muste.

102001 .............................................. kpl

PILOT BP-S FINE 

Tulppakynä metallikärjellä. Öljypohjainen 
muste tekee kirjoittamisen vaivattomaksi.

84560 .............Musta ........................ kpl
84577 ..............Punainen .................... kpl
84584 .............Sininen ...................... kpl

FRIXION CLICKER 
KUULAKYNÄ KLIPSILLÄ

FriXion tuoteperheen poispyyhittävät 
kynät eri käyttötarkoituksiin. 
Kirjoita, pyyhi kynän päässä olevalla 
kumilla ja kirjoita vaikka heti uudelleen.

FRIXION REFILL
FRIXION TÄYTTÖMUSTEET CLICKER- 

JA POINT KYNIIN

FRIXION POINT 
GEELIKYNÄ TARKKAAN KIRJOITTAMISEEN

FRIXION FINELINER
KUITUKÄRKIKYNÄ 

FRIXION BALL
GEELIKYNÄ KORKILLA 

FRIXION LIGHT
YLIVIIVAUSKYNÄ 
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ERICHKRAUSE U-29 -MEKANISMIKUULAKYNÄ 

Kuulakynä ohennetulla, neulamaisella kärjellä. Ainutlaatuinen 
Ultra Glide teknologia soveltuu vaivattomaan, nopeaan ja tark-
kaan kirjoittamiseen. Miellyttävä kuminen otepinta. Läpinäkyvä 
kolmiomainen varsi, jossa muoviosat musteen väriset. Kuulan 
halkaisija 0,6 mm. Viivan leveys 0,3 mm, kirjoituspituus 1000 m.

33569 .............Musta ..................................................... kpl
33568 .............Sininen ................................................... kpl
33570 .............Punainen ................................................. kpl

ERICHKRAUSE R-301 CLASSIC 

Klassinen stick-tulppapäinen kuulakynä. Kahdeksankulmainen, 
läpinäkyvä muovirunko, jossa miellyttävä otepinta. Kynän yläosa  
ja tulppa musteen väriset. 1.0mm kuula ja nopeasti kuivuva  
muste mahdollistavat siistin ja vaivattoman kirjoittamisen.  
Viivan leveys 0,5 mm ja kirjoituspituus 2000 m.

43184 ..............Sininen ................................................... kpl
43185 ..............Musta ..................................................... kpl
43186 ..............Punainen ................................................. kpl

BALLOGRAF-PÖYTÄKYNÄ KETJULLA 

12823 ..............Musta ..................................................... kpl

KETJUKYNÄ SCHNEIDER KLICK-FIX KP 

Schneider kuulakynä tarrakiinnitteisellä telineellä. Ketjussa roikkuva  
kynä napsahtaa vaivattomasti telineeseen ja pysyy tallessa.

4120 ............................................................................... kpl

BALLOGRAF EPOCA PLASTIC FUN

Klassikon muoviversio, trendiväreissä.

103121 ............................................... kpl

BALLOGRAF RONDO 

Rungon pehmeä pinta korostaa kirjoitusmu-
kavuutta. Kromatut metalli osat. Mekanismilla  
elinikäinen takuu. Vaihtosäiliö, kirjoittaa yli 
8000 m. Arkistokelpoinen (Svenskt Arkiv) 
muste.

10800001 .......................................... kpl

BALLOGRAF RONDO FUN 

Modernia muotoilua korostettu hauskoilla 
väreillä. Rungon pehmeä pinta korostaa 
kirjoitusmukavuutta. Kromatut metalliosat. 
Mekanismilla elinikäinen takuu. Vaihtosäi-
liö, kirjoittaa yli 8000 m. Arkistokelpoinen 
(Svenskt Arkiv) muste.

1081001 ............................................. kpl

12823

4120

BALLOGRAF EPOCA -KUULAKYNÄN SÄILIÖ

Vaihtosäiliö Ballograf Epoca -kyniin.

190001 ............M, sininen ............................................... kpl
190011 .............F, sininen ................................................. kpl
190101 .............M, punainen ............................................ kpl

PILOT FRIXION -SÄILIÖ 

Älä hävitä fantastista FriXion Ball tai Clicker kynääsi musteen 
loputtua. Voit yksinkertaisesti täyttää sen uudelleen vaihtamalla 
siihen uuden FriXion -säiliön! Rasiassa on kolme vaihtosäiliötä, 
jotka sopivat Frixion Ball ja FriXion Clicker 1.0 kyniin. Vaihtosäiliön 
avulla säästät rahaa sekä ympäristöä, joten ei ole mitään syytä 
jättää uudelleentäyttöä tekemättä. Rasiassa kolme vaihtosäiliötä.

356056 ...........BLS-FR7-S3, musta, (3-pack).................... ras
356063 ...........BLS-FR7-S3, punainen, (3-pack) .............. ras
356070 ...........BLS-FR7-S3, sininen, (3-pack) .................. ras

Kuulakynien säiliöt
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SHARPIE PROFESSIONAL, VIISTO

Professional huopakynä teollisuuskäyttöön. 
Soveltuu erityisesti märälle ja öljyiselle 
pinnalle. Viistokärki 1,5 x 5,3 mm.

S0810750 ........Musta ........................ kpl

SHARPIE MAGNUM, VIISTO

Permanent huopakynä teollisuuskäyttöön ja 
näkyvään merkkaukseen. Viistokärki 14,8 mm.
Metallirunko

S0949860 .......Sininen ...................... kpl
S0949870 ........Punainen .................... kpl
S0949850 .......Musta ........................ kpl

SHARPIE TWINTIP 

Permanent kahdenkärjen merkkauskynä 
ammattikäyttöön. 

S0811120 ..........0,3/1 mm, sininen ....... kpl
S0811110 ..........0,3/1 mm, punainen ... kpl
S0811100 .........0,3/1 mm, musta ........ kpl

SHARPIE CHINA MARKER

Vahamerkkauskynä metallille, lasille, muoville, sekä huokoisille 
materiaaleille. Ei tarvitse teroittaa.

S0305061 ........2,0 mm, valkoinen ................................... kpl
S0305071 ........2,0 mm, musta ......................................... kpl
S0305101 .........2,0 mm, keltainen .................................... kpl

STAEDTLER 348 DUO, PYÖREÄ 

Staedtler Duo huopakynissä on kaksi kärkeä. Soveltuu lähes kaikille  
pinnoille. DRY SAFE- voi olla useita päiviä ilman tulppaa kuivumatta.

3483 ...............Sininen, 0,6/1,5 mm ................................ kpl
3482 ...............Punainen, 0,6/1,5 mm .............................. kpl
3489 ...............Musta, 0,6/1,5 mm .................................. kpl
348WP4 ..........4 väriä, 0,6 mm/1,5 mm ........................... srj

PENTEL N50

Klassikkohuopakynä, jossa kestävä alumiini- 
runko ja muotonsa säilyttävä pyöreä kärki.  
Pysyvä muste. Voi kirjoittaa lähes mihin tahansa  
pintaan: kartonki, metalli, puu, muovi ja lasi. 
Ei sisällä ksyleeniä. Viivaleveys 1-2 mm.

N50AE ............Musta, pyöreä ............ kpl
N50BE ............Punainen, pyöreä ....... kpl
N50CE ............Sininen, pyöreä .......... kpl
N50DE ............Vihreä, pyöreä ........... kpl

PENTEL N60 

Klassikkohuopakynä, jossa kestävä alumiini- 
runko ja muotonsa säilyttävä viistokärki.  
Pysyvä muste. Voi kirjoittaa lähes mihin tahansa  
pintaan: kartonki, metalli, puu, muovi ja lasi. 
Ei sisällä ksyleeniä. Viivaleveys 1-5 mm.

N60AE ............Musta, viisto ............... kpl
N60BE ............Punainen, viisto .......... kpl
N60CE ............Sininen, viisto ............. kpl
N60DE ............Vihreä, viisto .............. kpl

Huopakynät

PENTEL N50XL 

Uusi XL-kokoinen viistokärkinen huopakynä 
pysyvällä musteella ja alumiinirungolla. 
Soveltuu käytettäväksi lähes  
kaikille pintamateriaaleille.  
Kärki kestää hyvin kulutusta.  
Viivanpaksuus 11 tai 17 mm.

N50XLA...........Musta ........................ kpl
N50XLB ...........Punainen .................... kpl
N50XLC ..........Sininen ...................... kpl
N50XLD...........Vihreä ........................ kpl

STAEDTLER LUMOCOLOR

Lumocolor permanent merkkauskynät kaikille pinnoille: paperi, 
kartonki, muovikalvo, lasi, muovi, metalli, nahka, kivi, posliini ja 
puu. Kuivuu nopeasti, soveltuu hyvin myös vasenkätiselle. DRY SAFE.

3132 ..........S313 superfine, punainen, 0,4 mm .................. kpl
3133 ..........S313 superfine, sininen, 0,4 mm ...................... kpl
3135 ..........S313 superfine, vihreä, 0,4 mm ....................... kpl
3139 ..........S313 superfine, musta, 0,4 mm ....................... kpl
313WP4 .....S313 superfine, 4 värin sarja, 0,4 mm .............. srj
3182 ..........F318, punainen, 0,6 mm ................................. kpl
3183 ..........F318, sininen, 0,6 mm ..................................... kpl
3185 ..........F318, vihreä, 0,6 mm ...................................... kpl
3189 ..........F318, musta, 0,6 mm ...................................... kpl
318WP4 .....F318, fine, 4 värin sarja, 0,6 mm ..................... srj
3172 ..........M317, Punainen, 1,0 mm ................................. kpl
3173 ..........M317, sininen, 1,0 mm .................................... kpl
3175 ..........M317, vihreä, 1,0 mm ..................................... kpl
3179 ..........M317, musta, 1,0 mm ...................................... kpl
317WP4 .....M317, medium, 4 värin sarja, 1,0 mm .............. kpl

STAEDTLER

Staedtler huopakynät kaikkeen merkkaukseen. Nopeasti kuivuva 
muste, sopii siksi hyvin myös vasenkätisille. DRY SAFE, voi olla useita  
päiviä ilman tulppaa kuivumatta.

3503 .........350, sininen, 2-5 mm, viisto ............................ kpl
3502 .........350, punainen, 2-5 mm, viisto ........................ kpl
3509 .........350, musta, 2-5 mm, viisto ............................. kpl
3505 .........350, vihreä, 2,5 mm, viisto ............................. kpl
350WP4 ....350, 4-värin sarja, 2-5 mm, viisto ................... srj
3523 .........352, sininen, 2 mm, pyöreä............................. kpl
3522 .........352, punainen, 2 mm, pyöreä ......................... kpl
3529 .........352, musta, 2 mm, pyöreä .............................. kpl
3525 .........352, vihreä, 2 mm, pyöreä .............................. kpl
352WP4 ....352, 4-värin sarja, 2 mm, pyöreä .................... srj
3883 .........388, sininen, 2-12 mm, viisto ........................... kpl
3882 .........388, punainen, 2-12 mm, viisto ....................... kpl
3889 .........388, musta, 2-12 mm, viisto ............................ kpl

STAEDTLER LUMOCOLOR 319F SPECIAL 

Erikoismuste mahdollistaa pysyvän merkinnän esim laboratorio- 
käytössä useille vaativille pinnoille. Sään- ja valonkestävä, 
mietotuoksuinen.

319F9 ..............Musta, 0,6 mm ........................................ kpl
319M9 .............Musta 1,0mm ........................................... kpl 

STAEDTLER 319L LAUNDRY -MERKKAUSKYNÄ

Vedenkestävä pyykinmerkkauskynä.

319LMF9 ..........Musta 0,6mm .......................................... kpl

STAEDTLER LUMOCOLOR CD/DVD 
-MERKKAUSKYNÄ 

CD/DVD-levyjen turvalliseen merkkaukseen. Kärki ja muste 
eivät vahingoita levyjen pintaa.

310CDS9 .........Musta, 0,4 mm ........................................ kpl

3509

3883 3132

313wp4

319F9

319LMF9

310CDS9
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PILOT FINELINER

Extra fine kuitukynä kestävällä metalli- 
vahvisteisella kuitukärjellä.

85949 .............1,2 mm, musta ............. kpl
85956 .............1,2 mm, punainen ........ kpl
85963 .............1,2 mm, sininen ........... kpl

PILOT FRIXION FINELINER 

Frixion kuitukärkikynän jälki on  
pyyhittävissä kynän tulpassa  
olevalla kumilla. Soveltuu  
kirjoittamiseen ja piirtämiseen.  
Kärjen leveys 1,3 mm, viivan leveys 0,45 mm.

560484 ...........Musta ........................ kpl
560491 ............Punainen .................... kpl
560507 ...........Sininen ...................... kpl

STAEDTLER PIGMENT LINER 308 

Sopii tarkkaan merkitsemiseen ja viivaimien 
kanssa työskentelyyn. Arkistointikelpoinen 
muste (ISO 14145-2). Musta.

308019 ............0,1 mm ....................... kpl
308029 ...........0,2 mm ....................... kpl
308039 ...........0,3 mm ...................... kpl
308059 ...........0,5 mm ...................... kpl
308079 ...........0,7 mm ....................... kpl

STAEDTLER PIGMENT LINER 308 

Ohut kuitukärkikynä kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Paperilla 
vedenkestävä, valonkestävä ja arkistokelpoinen. Viivaleveys  
0,5 mm. Kuusi väriä kätevässä pöytäkotelossa.

30805-SSB6 ....6 värin sarja, 0,5 mm ............................... srj

STAEDTLER TRIPLUS FINELINER 334 

Metallivahvistetulla kuitukärjellä varustettu kynä. Kolmionmuotoinen 
ergonominen varsi, Dry Safe ominaisuus (ei kuivu vaikka tulppa 
jäisi auki). Sopii käytettäväksi erilaisten viivaimien kanssa. 
Superfine, viivan leveys n. 0,3 mm. Sarjassa 10 loistavaa väriä.

334SB10 ..........0,3 mm, 10-v sarja ................................... srj

Kuitukärkikynät

SCHNEIDER TOPLINER 967

Kuitukynä, jossa metallivahvistettu 0,4mm kärki tarkkaan kirjoitta-
miseen. Sopii käytettäväksi viivaimien ja kaavaimien kanssa.

9671 ................Musta ..................................................... kpl
9672 ...............Punainen ................................................. kpl
9673 ...............Sininen ................................................... kpl
9674 ...............Vihreä ..................................................... kpl

PAPERMATE FLAIR MEDIUM 

Vesipohjainen muste, joka ei vuoda paperin läpi. Metallinen klipsi 
korkissa. Runko ja korkki musteen värinen, medium kärki 1 mm.

2077174 ...........Musta ..................................................... kpl
2077175 ...........Sininen ................................................... kpl
S0190993 ........Punainen ................................................. kpl

PAPERMATE INKJOY GEL MEDIUM -GEELIROLLERI

Geelirolleri, jonka muste ei leviä. Jälkikuivuu nopeasti. Medium 
kärki 1 mm, Kuminen otepinta, ergonominen pitää kädessa.

1957053 ..........Musta ..................................................... kpl
1957054 ..........Sininen ................................................... kpl

PILOT B2P BEGREEN M -GEELIKYNÄ

Pulloista kynäksi! Kynän rungon materiaalina on käytetty ekolo- 
gisesti kierrätettyjä vesipulloja. Kynissä on hyvin luistava geeli-
muste. Mekanismi - ei irrallista tulppaa. Kärjen leveys 0,5 mm, 
viivaleveys 0,32 mm.

377464 ............Sininen ................................................... kpl
377440 ............Musta ..................................................... kpl
377457 ............Punainen ................................................. kpl

PENTEL ENERGEL BL77 0.7 -GEELIROLLERI

Pentel Energel -geelikynäperheen lippulaivamalli. Musteen 
ansiosta kirjoittaminen on todella sujuvaa. Ryhdikäs metallin- 
värinen runko ja tyylikäs muotoilu. Runko valmistettu 54 % kier-
rätysmateriaalista. Kuminen grippi helpottaa kirjoittamista. 

BL77A ..............Musta ..................................................... kpl
BL77B ..............Punainen ................................................. kpl
BL77C .............Sininen ................................................... kpl
BL77D ..............Vihreä ..................................................... kpl

PENTEL ENERGEL BLN75 0.5 -GEELIROLLERI

Pentel Energel -geelikynäperheen ohutkärkinen malli. Musteen 
ansiosta kirjoittaminen on todella sujuvaa. Ryhdikäs metallin- 
värinen runko ja tyylikäs muotoilu. Runko valmistettu 54 % kierrätys- 
materiaalista. Kuminen grippi helpottaa kirjoittamista.

BLN75A ...........Musta ..................................................... kpl
BLN75B ...........Punainen ................................................. kpl
BLN75C ...........Sininen ................................................... kpl

Geelikynät/rollerit

1957054

377464

BL77A-BL77D

BLN75A-BLN75C
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PILOT SPOTLITER VW BEGREEN

Käytännöllinen kaksipäinen korostuskynä:  
keltainen ja pinkki samassa kynässä. Neste- 
mäinen muste. Runko valmistettu 78,7 % kier- 
rätetystä muovista. Viivan leveys 3,30 mm.

324536 ...........kaksiväri .................... kpl

STAEDTLER TEXTSURFER 

Textsurfer sopii kaikille papereille: itsejäljentäville papereille ja 
mustesuihkutulosteille. Ei sotke tulosteita eikä käsinkirjoitettua  
tekstiä. Nopeasti kuivuva muste.Viisto kärki, viivan leveys 1-5 mm.

3641 ................Keltainen ................................................ kpl
3642 ...............Punainen ................................................. kpl
3643 ...............Sininen ................................................... kpl
3644 ...............Oranssi ................................................... kpl
3645 ...............Vihreä ..................................................... kpl
3646 ...............Violetti.................................................... kpl
36423 .............Pinkki ..................................................... kpl
364WP4 ..........4 värin sarja ............................................ srj
364WP8 ..........8 värin sarja ............................................ srj
364CWP6 ........Pastellisävyt, 6 värin sarja ....................... srj

ERICHKRAUSE VISIOLINE V-12

Visioline V-12 korostuskynät soveltuvat merkintään 
kaikille paperilaaduille. Vesipohjainen muste kuivuu 
nopeasti eikä imeydy paperin läpi. Kärjen mitat 5,2x0,6 mm.

32496 .............Keltainen ................................................ kpl
32497..............Vihreä ..................................................... kpl
32498 .............Pinkki ..................................................... kpl
32499 .............Oranssi ................................................... kpl
32500 .............Sininen ................................................... kpl
32504 .............4-värin sarja ........................................... kpl

STAEDTLER TEXTSURFER

Musta korostuskynä: jälki peittää tekstin  
ja viivat, teksti on silti helposti luettavissa.  
Kopioitaessa teksti muuttuu lukukelvottomaksi.

364C9.............Musta ........................ kpl

PILOT FRIXION LIGHT   

Korostuskynä jonka musteen voi pyyhkiä 
pois. Kirkkaat, kuultavat värit. Viistokärki. 
Päässä pyyhekumi.

375118 .............Vaaleanpunainen ....... kpl
375132 ............Keltainen ................... kpl
375149 ............Vihreä ........................ kpl

Korostuskynät

364WP4

364WP8

32504

3641–36423

364CWP6

32496
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PILOT PINTOR CLASSIC FINE

Pyöreä kärki, 6-perusväriä:  musta, sininen, 
vihreä, keltainen, valkoinen, punainen.

517405 ............6-pack ...................... kpl

PILOT PINTOR METALLIC FINE 

Pyöreä kärki, 6-metallihohtoväriä.

517443 ............6-pack ...................... kpl

PILOT PINTOR PASTELL FINE

Pyöreä kärki, 6-pastellisävyä.

517467 ............6-pack ...................... kpl

SHARPIE METALLIC

Maalikynä, jota ei tarvitse ravistella eikä pumpata. Kirkasvärinen 
muste, joka kestää kulutusta ja vettä.

1891062 ...........1,4 mm, kulta ........................................... kpl
1891063...........1,4 mm, hopea ......................................... kpl

SCHNEIDER MAXX 270 

Schneider maalikynissä on erinomainen pigmentti ja pysyvä 
muste, joka kestää valoa, säätä ja vettä. Lämmön kesto jopa 
300 astetta. Korkealaatuinen ja lähes hajuton.

127001 .............1-3 mm, pyöreä kärki, musta .................... kpl
127002 ............1-3 mm, pyöreä kärki, punainen ............... kpl
127003 ............1-3 mm, pyöreä kärki, sininen .................. kpl
127004 ............1-3 mm, pyöreä kärki, vihreä .................... kpl
127005 ............1-3 mm, pyöreä kärki, keltainen ............... kpl
127049 ............1-3 mm, pyöreä kärki, valkoinen .............. kpl

SCHNEIDER MAXX 271 

127153 .............1-2 mm, pyöreä kärki, kulta ..................... kpl
127154 .............1-2 mm, pyöreä kärki, hopea .................... kpl
127149 .............1-2 mm, pyöreä kärki, valkoinen............... kpl

Maalikynät

Pilot Pintor malikynät merkintään, askarteluun ja koristeluun. Tarttuu lähes kaikille pinnoille, hyvin peittävä väri. 
Veden ja valonkestävä. Tekstiilipinnoissa väri kiinnittyy pysyväksi silittämällä.

1891062–1891063

127001–127049

127153

PILOT V BOARD MASTER -VALKOTAULUKYNÄ

Pilotin V-Board Master on täytettävä valkotaulukynä. Uudenlaisen  
mustejärjestelmän ansiosta kynää ei tarvitse pumpata tai ravistaa. 
Kynän läpi kulkee jatkuvasti mustetta, joten sen jälki pysyy yhtä 
hyvänä viimeiseen pisaraan asti. Vahva pigmentti.

358371 ............5-väriä, viisto .......................................... srj 
358388 ............5-väriä, pyöreä ....................................... srj

STAEDTLER-VALKOTAULUKYNÄ, 4-VÄRIN SARJA

Ohutvartiset valkotaulukynät soveltuvat pienten valkotaulujen ja 
suunnittelutaulujen kanssa käytettäväksi.

301WP4 ...........1,0 mm, ohut varsi .................................... srj
341WP4 ...........1-2 mm, ohut varsi ................................... srj

STAEDTLER-VALKOTAULUKYNÄ 

Staedtler valkotaulukynän jälki on helposti pyyhittävissä lasi- ja 
emalitaulujen pinnasta jälkiä jättämättä. Nopeasti kuivuva DRY 
SAFE -muste.

3513 ................Sininen, 2 mm, pyöreä ............................. kpl
3512 ................Punainen, 2 mm, pyöreä ........................... kpl
3519 ................Musta, 2 mm, pyöreä ............................... kpl
3515 ................Vihreä, 2 mm, pyöreä............................... kpl
351WP4 ...........4-värin sarja, 2 mm, pyöreä ..................... srj
351B3 ..............Sininen, 2-5 mm, viisto ............................. kpl
351B2 ..............Punainen, 2-5 mm, viisto .......................... kpl
351B9 ..............Musta, 2-5 mm, viisto ............................... kpl
351B5 ..............Vihreä, 2-5 mm, viisto .............................. kpl
351BWP4 .........4-värin sarja, 2-5 mm, viisto .................... srj

Taulukynät

351BWP4

358388

341WP4

3513–3515 351WP4

351B3–351B5
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100401511

STAEDTLER-FLÄPPITAULUKYNÄ

Staedtler erikoiskynä fäppitaulukäyttöön. Muste ei imeydy 
paperin läpi. Lähes hajuton DRY SAFE -muste.

356WP4 ..........4-värin sarja, 2 mm, pyöreä ..................... srj

NOBO-LASITAULUKYNÄ

Nobo lasintaulun kuivapyyhittävät kynät.  
3 mm pyöreä kärki. Mustesäiliöikkuna ilmoittaa  
mustetilanteen.

1905322 ..........Musta (4) ................................................ srj
1905323 ..........Valkoinen (4) .......................................... srj
1905324 ..........4-värilajitelma ........................................ srj

ERICHKRAUSE W-500 -VALKOTAULUKYNÄ 

Kuivapyyhittävä taulukynä, jossa nopeasti kuivuva  
alkoholipohjainen muste. Pyöreä kärki, viivan leveys  
2,2-0,8 mm. Myrkytön, xyleeni ja tolueeni vapaa.

12845 ..............Musta ..................................................... kpl
12846 ..............Sininen ................................................... kpl
12847 ..............Punainen ................................................. kpl
12848 ..............Vihreä ..................................................... kpl

SECURIT-LIITUTAULUTUSSI 

Huopakynä liitutauluille sekä lasipinnoille.  
Ei pölyä kuten perinteinen liitu.  
Helposti poispyyhittävissä.

100401505 ......Valkoinen, 7-15 mm, 4 kpl ........................ srj
100401506 ......Värilajitelma, 7-15 mm, 8 kpl.................... srj
100401511 ........Värilajitelma, 2-6 mm, 4 kpl, vedenkest. .... srj

356WP4

1905324

100401506

12845

100401505

1905322 

1905323

STAEDTLER-SUHDEVIIVAIN 

Sudeviivaimet valkoista muovia. Yleisimmät 
mittasuhteet, jotka helposti erotettavissa 
väritunnisteen avulla. Toimitus iskunkestä-
vässä muovikotelossa.

561981 ............A 1:20-25...125 ............ kpl
561984 ............B 1:100...500 .............. kpl

M+R-GEOKOLMIO 

Geokolmiot tarkalla astemitalla. Kirkasta 
polystyreeniä.

23180100 .........16 cm, kahvalla .......... kpl
23160000 ........16 cm ......................... kpl

ERICHKRAUSE-VIIVAIN 

Yleisviivaimet kirkasta polystyreeniä. Tarkka 
mitta-asteikko ja viistetty reuna soveltuvat 
tekniseen suunnitteluun. 

39074 .............20 cm, kirkas.............. kpl
39076 .............30 cm, kirkas ............. kpl

STAEDTLER-METALLITEROITIN

Perinteinen metallinen teroitin, 1 tai 2 reikää.  
Kaksireikäinen soveltuu puuvärikynien 
teroittamiseen.

51010 ........ 1 reikä ............................. kpl
51020 ........2 reikää ........................... kpl

STAEDTLER-TEROITIN SÄILIÖLLÄ

Staedtler teroitin säiliöllä. Vakiokokoisille 
lyijykynille. Eri värisiä.

511006 ...... 1 reikää ........................... kpl

STAEDTLER-TEROITIN SÄILIÖLLÄ 

Teroitin, jolla voi teroittaa vakiomittaiset  
lyijykynät sekä paksuvartiset lyijy- ja värikynät.

512001 ......2 reikää ........................... kpl
511001 ....... 1 reikä ............................. kpl

KYNÄNTEROITIN 

Yksinkertainen muovinen kynänteroitin. Värillinen kansi,  
ja läpinäkyvä keräysastia. 4 eri väriä lajitelmana. 

448400 ...........1 reikä, säiliö .......................................... kpl

STAEDTLER-KYNÄNTEROITTAJA 

Pöytään kiinnitettävä veivattava teroituskone omalla säiliöllä.

501180 ............Pöytäkiinnitys ........................................ pkt

Viivaimet

Teroittimet

448400

501180
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STAEDTLER-PYYHEKUMI, 
PVC-VAPAA  

Hyvälaatuinen pyyhekumi, joka ei sisällä 
PVC:tä eikä lateksia. Mitat 43x19x13 mm. 
30 kpl/rasia.

525B30 ............................................. kpl

STAEDTLER-PYYHEKUMI,  
MUOVIKOTELOSSA 

Pyyhekumi muovikotelossa. Ei sisällä PVC:tä 
eikä lateksia. Kotelon ansiosta pyyhekumia 
on siisti käyttää. 12 kpl/rasia.

525PS1 .............................................. kpl

STAEDTLER MARS PLASTIC -PYYHEKUMI

Premium pyyhekumi, koko 65x23x13 mm.

52650 ............................................................................ kpl

BNT/OFFICE-PYYHEMUOVI

PVC-vapaa pyyhekumi, yleiskäytöön. Mitat 60x26x10 mm.

471007 ........................................................................... ras

Pyyhekumit

STAEDTLER COMFORT

Comfort-laatuinen harppi, max ympyrän Ø350 mm, 2 mm lyijy, 
mukana 2 varalyijyä.

55201 ............................................................................. kpl

STAEDTLER BASIC 

Peruslaatuinen harppi. Harpissa 2 mm lyijy, mukana 2 varalyijyä.

559WP00 ........Lyijyllä .................................................... kpl

STAEDTLER RASOPLAST 
-PYYHEKUMI

Hyvälaatuinen ja reilunkokoinen pyyhekumi,  
65x23x13 mm suojapaperilla. Ei sisällä 
lateksia. 20 kpl/rasia. 

526B20 ............................................. kpl

Harpit

55201 559WP00

STAEDTLER NORIS JUMBO 
-HUOPAKYNÄ

12 värin huopakynäsarja. Paksu varsi, josta 
saa hyvän otteen. 3 mm:n viivaleveys. Pes-
tävissä helposti pois useimmista kankaista.

340WP12 .........12 väriä ...................... srj

STAEDTLER NORIS -HUOPAKYNÄ 

Noris huopakynillä n. 1 mm:n viivaleveys. 
Useimmista vaatemateriaaleista jälki lähtee 
pois pesussa.

325WP12 .........12 väriä ...................... srj
325WP24 .........24 väriä ..................... srj

STAEDTLER NORIS -PUUVÄRIKYNÄ 

Noris puuvärikynät klassisella 8-kulmaisella  
varrella. Lyijyn suojana on valkoinen a.b.s- 
valkoinen päällyste, joka tekee lyijystä kestä- 
vämmän. Erityisen pehmeä sävykäs värilyijy.

144NC12 ..........12 väriä ...................... srj
144NC24 .........24 väriä ..................... srj

STAEDTLER NORIS JUMBO 
-PUUVÄRIKYNÄ 

Kuusikulmainen jumbo puuvarikyna (värin 
halkaisija 6 mm > super jumbo koko) ihan-
teellinen pienille lapsille piirustuskynäksi.

128NC10 ..........10 väriä, Triplus .......... srj
128NC6 ...........6 väriä Triplus............. srj

STAEDTLER NORIS -PUUVÄRI, 
AKVARELLI 

Akvarellilyijyllä varustettu puuvärikynä.  
Pakkauksessa mukana 12 kynää ja sivellin.

14410NC12 ......12 kpl ......................... srj

ASKARTELUKARTONKILEHTIÖ

Tukeva askartelukartonki (300 g/m2), 10 eriväristä arkkia. 

P606 ...............22x33 cm, 10 väriä .................................. pkt
P607 ...............A3, 10 väriä ............................................ pkt

SILKKIPAPERI

Arkkikoko 50x70 cm, 20 g/m2, 

91025 ..............5 värin lajitelma, 
.......................5 arkkia/pussi ........... pkt
91009 .............10 värin lajitelma, 
.......................10 arkkia/pussi ......... pkt

Askartelutarvikkeet

P606 P607
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ASKARTELUHUOPA 

150 g askarteluhuopa valmiina arkkeinä. 
Pakkauksessa 10 väriä: musta, harmaa, 
valkoinen, ruskea, tummanvihreä, tumman- 
sininen, lila, tummanpunainen, oranssi, 
keltainen. 20x30 cm/arkki, 150 g/m2, 
10arkkia/pkt.

520409 .....Värilajitelma ................... pkt

ASKARTELUPUNOS 
(PIIPUNRASSI) 

77809 ....... 10 värin lajitelma ............ pkt

VESIVÄRIT + SIVELLIN

Vesivärit käyttövalmiina kovassa muovi-
kotelossa. 10 eri väristä nappia. Napin 
halkaisija 44 mm.

A10S ......... 10-värin kova muovirasia ... srj

SORMIVÄRIT 

TD6E .........6-värin lajitelma

PLASTILINA-MUOVAILUVAHA + LASTA

Muovailuvahat askartelukäyttöön joko yksittäisinä väreinä tai 
värisarjoina.

550100 ...........550 g, valkoinen .................................... pkt
550201 ............550 g, keltainen ..................................... pkt
550310 ............550 g, punainen ..................................... pkt
550530 ...........550 g, sininen ........................................ pkt
550610 ............550 g, vihreä .......................................... pkt
T200 ...............200 g, 12 väriä ....................................... pkt
265CP6 ...........115 g, 6 väriä .......................................... pkt

VALMIS PRIMO-TEMPERAVÄRI/ 
-PEITEVÄRI 

Valmis temperaväri/peiteväri, 500 ml / 
pullo, nestemäinen, vesiliukoinen.

201100 ......500 ml, valkoinen ........... plo
201201 .......500 ml, keltainen ............ plo
201380 ......500 ml, punainen ............ plo
201501 ......500 ml, sininen ................ plo
201800 ......500 ml, musta ................. plo

ASKARTELUKARTONKI 

Askartelukartonki, 25-väriä/pakettia.

612299 ......50x70 cm värilajitelma.... pkt

T200

550201

265CP6

14574

1396513959

14576

14855

APLI-LIITUTUSSISARJA 

Ikkunoiden ja lasipintojen koristeluun, pyöreä kärki 5,5 mm. 
Myrkytön. Helposti puhdistettavissa.

13959 ..............5 väriä  .................................................. srj

APLI-LIITUTUSSISARJA 

Ikkunoiden ja lasipintojen koristeluun, leveä kärki 10x15 mm.

13965 ..............5 väriä, leveä ......................................... srj

APLI-TAULULIITU 

10 eri väristä taululiitua rasiassa.

14574 ..............Värilajitelma (10) ................................... ras

APLI-TAULULIITU 

Pölyämätöntä taululiitu rasiassa.

14576 ..............Valkoinen (10) ........................................ ras
14577 ..............Valkoinen (100) ...................................... ras

APLI JUMBO -LIITUPURKKI 

Paksut katuliidut pienessä sangossa.

14855 ............................................................................ prk

14577
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LEITZ WOW DUAL -VÄRI

Katseenvangitseva ja korkealuokkainen Leitz-lomakelaatikko 
häikäisevällä ja tyylikkäällä metallisella kaksoisvärityksellä  
sekä kiiltävällä viimeistelyllä. Lomakelaatikko sopii täydellisesti 
yhteen muiden Leitz WOW tuotteiden kanssa.

53611001 .........Valkoinen ................................................ kpl
53611023 .........Pinkki ..................................................... kpl
53611036 .........Sininen ................................................... kpl
53611016 .........Keltainen ................................................ kpl

LEITZ PLUS WOW 

Katseenvangitseva, korkealaatuinen ja kiiltäväpintainen Leitz- 
lomakelaatikko häikäisevänä ja tyylikkäänä metallinvärisenä. 
Lomakelaatikko sopii täydellisesti yhteen muiden Leitz WOW 
-tuotteiden kanssa.

52263023 ........Pinkki ..................................................... kpl
52263036 ........Sininen ................................................... kpl
52263016 ........Keltainen ................................................ kpl

LEITZ PLUS

Kestävä ja korkealaatuinen kiiltäväpintainen lomakelaatikko. 
Osa Leitz Plus -lomakelaatikko säilytysjärjestelmää, jossa kaikki 
3 kokoa voidaan yhdistää toisiinsa pystysuoraan tai ”portait-
tain”. Design ja värikoordinoitu Leitz Plus -kovamuovisarjaan, 
joka tekee siitä täydellisesti yhteensopivan.

52272003 ........Kirkas ..................................................... kpl
52272025 ........Punainen ................................................. kpl
52272035 ........Sininen ................................................... kpl
52272095 ........Musta ..................................................... kpl

DURABLE TREND 

Raikas TREND-lomakelaatikko A4 ja C4 -kokoisille papereille. 
Laatikossa on kätevä taivutusmekanismi.

1701626060 .....Musta ..................................................... kpl
1701626400 .....Kirkas ..................................................... kpl

Lomakelaatikot

LEITZ WOW CUBE -VETOLAATIKOSTO

Katseenvangitseva, korkealaatuinen WOW CUBE häikäisevän ja 
tyylikkään kaksivärisenä, kiiltävällä viimeistelyllä pinnalla. Tämä 
vahva CUBE on täysin yhteensopiva muiden Leitz WOW -tuote-
sarjan tuotteiden kanssa. 4 laatikkoa (2 korkeaa, 2 matalaa).

52132001 .........4-ltk, valkoinen ....................................... kpl
52132023 .........4-ltk, pinkki ............................................ kpl
52132036 ........4-ltk, sininen ........................................... kpl
52132016 .........4-ltk, keltainen ....................................... kpl

LEITZ-VETOLAATIKOSTO

Houkutteleva, tukeva sarja säilyttämään ja keräämään asiakirjat, 
pientarvikkeet jne. Vaaleanharmaa runko ja värilliset laatikot.

52800035 .......5-osainen, sininen ................................... kpl

DURABLE VARICOLOR 3 -LOMAKELAATIKOSTO 

Varicolor 3 on tyylikäs lomakelaatikosto tyylikkäissä väreissä. 
Laatikostoja voi pinota päällekkäin luistamattomien kumitassujen 
ansiosta. Mitat: 280x95x356 mm.

760327 ........................................................................... kpl

Laatikostot
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DURABLE VARICOLOR 5 -LOMAKELAATIKOSTO 

Varicolor 5 on tyylikäs lomakelaatikosto tyylikkäissä väreissä. 
Laatikot avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. 
Laatikostoja voi pinota päällekkäin luistamattomien kumitassujen 
ansiosta. Mitat: 292x280x356 mm.

760527 ............5 väriä ....................... kpl

DURABLE VARICOLOR -LOMAKELAATIKKOSARJA 

Elegantti lomakelaatikosto, jossa värilliset tarttumakohdat  
helpottamaan järjestystä. Voidaan pinota suoraan tai viistoon.

770557 ............Harmaa .................................................. kpl

DURABLE VARICOLOR 10 -LOMAKELAATIKOSTO

Varicolor 10 on tyylikäs lomakelaatikosto, jossa on 10 pehmeästi 
sulkeutuvaa laatikkoa. Laatikostoja voi pinota päällekkäin luista-
mattomien kumitassujen ansiosta. Mitat: 292x280x356 mm.

761027 ............5 väriä .................................................... kpl

DURABLE VARICOLOR SAFE 4 -LOMAKELAATIKOSTO

Klassinen tyylikäs lomakelaatikosto, joka sopii kaikkiin standardi-
kalusteisiin. Ylin laatikko on lukittava. Kaksi laatikkoa on XXL-kokoa 
ja kaksi normaalikokoista, laatikot ovat eri värisiä, jolloin paperien 
värikoodaus onnistuu helposti. Laatikot avautuvat ja sulkeutuvat 
pehmeästi. Tuotteen mitat 280x292x356 mm.

760627 ........................................................................... kpl

LEHTIKOTELO CLICK & STORE WOW

Lehtikotelo, jossa etiketinpidike sekä edessä että takana. Kun 
ei käytössä, voidaan tilaa säästävästi kokoontaittaa. Laminoitu 
pinta parempaan ja pitkäikäisempään suojaukseen. Nykyaikainen 
design, joka näyttää upealta missä tahansa toimistossa.

60470001 ........Valkoinen ................................................ kpl
60470023 .......Pinkki ..................................................... kpl
60470036 .......Sininen ................................................... kpl
60470064 .......Vihreä ..................................................... kpl
60470095 .......Musta ..................................................... kpl

LEHTIKOTELO LEITZ PLUS WOW 

Katseenvangitseva, korkealuokkainen Leitz lehtikotelo häikäisevän  
ja tyylikkään metallinvärisenä viimeistellyllä kiiltävällä pinnalla. 
Tämä kestävä lehtikotelo täydentää upeasti muita Leitz WOW 
sarjan tuotteita. Nykyaikainen muotoilu, joka näyttää upealta 
niin kotona kuin toimistossakin.

52771023 .........Pinkki ..................................................... kpl
52771036 .........Sininen ................................................... kpl
52771016 .........Keltainen ................................................ kpl

LEHTIKOTELO LEITZ PLUS 

Kestävä, korkealaatuinen lehtikotelo. Design ja värikoordinoitu 
Leitz Plus kovamuovisarjan kanssa. Voiidaazn käyttää vaaka- ja 
pystysuunnassa.

24760003 ........Kirkas ..................................................... kpl
24760025 ........Punainen ................................................. kpl
24760035 ........Sininen ................................................... kpl
24760095 ........Musta ..................................................... kpl

Lehtikotelot
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KIRJATUKI, METALLIA

Vahvat metalliset kirjatuet kirjahyllyihin. Kaksi kokoa ja kaksi 
väriä.

741507 ............20 cm, valkoinen ..................................... kpl
741510 .............20cm, musta ........................................... kpl
741607 ............15 cm, valkoinen ...................................... kpl
741610 .............15 cm, musta ........................................... kpl

TREND-KUVASTOTELINE

Tyylipuhdas kuvastoteline kansioille, kuvastoille yms. 3 osiota, 
65 mm leveitä.

1701395060 .....Musta ..................................................... kpl
1701395400 .....Kirkas ..................................................... kpl

DURABLE FLEXI PLUS A4/6 -SEINÄESITETELINE

Esiteteline, jossa  A4-kokoiset esitteet tulevat kauniisti esille. 
Vaaka-asennossa oleva teline, jossa 6 lokerikkoa. 
Mitat: 520x340x100 mm (KxLxS). 

1700014061 .....Vaakamalli, musta ................................... kpl
1700014401 .....Vaakamalli, kirkas ................................... kpl

Kirja- ja kuvastotelineet

DURABLE BASIC -PAPERIKORI

Pyöreä paperikori, jossa tarttumista helpottava reunus. Tilavuus 
13 l. Kierrätetystä materiaalista.

1701572010 ......Valkoinen ................................................ kpl
1701572221.......Musta ..................................................... kpl

DURABLE TREND -PAPERIKORI

Tilavuus 16 l. Kahva helpottaa käsittelyä. 
Mitat: halkaisija 315 mm, korkeus 330 mm. 

1701710060 .....Musta ..................................................... kpl
1701710400......Kirkas ..................................................... kpl

POLJINROSKIS, METALLIA

Poljinroskakori metallista, tyhjennystä helpottaa erillinen 
kahvalla oleva sisäastia. Luistamaton pohja. 
12 l, halkaisija 250 mm, mitat 310x400 mm.
20 l, halkaisija 292mm, mitat 360x455 mm.

3411 ................12 l, pyöreä ............................................. kpl
3412 ................20 l, metallia ........................................... kpl

OSTOSKORI 

Tukeva ja pinottava ostoskori, jossa tarttumisystävällinen kahva. 
Tilavuus 19 l. Koko: 24,9x40x30 cm.

1801565040 .....Sininen ................................................... kpl
1801565060.....Musta ..................................................... kpl

Paperikorit, ostoskorit

TOIMISTOTARVIKKEET  |  KovamuovituotteetTOIMISTOTARVIKKEET  |  Kovamuovituotteet62 63

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

http://www.eurotoimistotukut.fi


SOUND LEITZ WOW -KYNÄKOTELO

Katseenvangitseva ja korkealuokkainen Leitz-kynäkotelo häikäise-
vällä ja tyylikkäällä metallisella kaksoisvärityksellä sekä kiiltävällä 
viimeistelyllä. Puhelimen ääntä tehostava kynäkotelo sopii täydel-
lisesti yhteen muiden Leitz WOW tuotteiden kanssa. Nykyaikainen 
design, joka sopii täydellisesti sekä kotiin että toimistoon.

53631001 .........Valkoinen ................................................ kpl

TREND-KYNÄPURKKI

Näppärä TREND-kynäteline. Kynille, saksille, tusseille. 
Mitat: halkaisija 80 mm, korkeus 102 mm. 

1701235010 ......Valkoinen ................................................ kpl
1701235060 .....Musta ..................................................... kpl
1701235400 .....Kirkas ..................................................... kpl

Työpistetarvikkeet
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Tuotekatalogi 2020 

Esitetelineet ja -kehykset

DURABLE FLEXI PLUS 6 SEINÄESITETELINE  
A4 KIRKAS

Nykyaikaisesti suunniteltu lomaketeline esittelle ja lomakkeille 
yms. 6 osaa, A4 pysty. Kokoa omien tarpeidesi mukaan, helppo 
lisätä ja vähentää osioita. 

1700008401 ...................................................................kpl

ESITETELINE

Kirkkaat ja vahvat akryyliset esitetelineet. Toimistot, vastaanot-
totilat, ravintolat, kahvilat… Useita kokoja ja malleja eri tarkoi-
tuksiin.

370100 .....................1-osainen, 1/3-A4 ..........................kpl
370200 ....................4-osainen 1/3-A4 ..........................kpl
370300 ....................2-osainen A5 .................................kpl
370400 ....................4 -osainen A5 ................................kpl
370500 ....................1-osainen A4 .................................kpl
370600 ....................3-osainen A4 .................................kpl

370700 ....................A7 L-malli .....................................kpl
370900 ....................A5 L-malli .....................................kpl
371000 .....................A4 L-malli .....................................kpl
371100 ......................A7 T-malli .....................................kpl
371300 .....................A5 T-malli .....................................kpl

371400 .....................4-osainen A4 pöytämalli ................kpl
371600 .....................1-osainen A5 .................................kpl
371700 .....................A4 T-malli .....................................kpl

370100 370200 370300

370400 370500 370600

370900370700 371000

371100 371300 371400 371600 371700

DURAFRAME MAGNEETTIKEHYS

Liimapinnan avulla kiinnittyvä kehys kaikille sileille pinnoille (ei 
maali tai tapetti). Kiinnitettäessä ikkunaan, kehyksen voi lukea 
molemmilta puolilta ja se voidaan poistaa jälkiä jättämättä ja 
kiinnittää uudelleen. Voidaan käyttää sekä vaaka- että pysty- 
suorassa. Paketissa 2 kehystä. Väri hopea. 

487001 .....................A6 musta (2) .................................pkt
487101 ......................A5 musta (2) .................................pkt
487123......................A5 hopea (2) .................................pkt
487201 .....................A4 musta (2) .................................pkt
487223 .....................A4 hopea (2) .................................pkt
487301 .....................A3 musta (2)..................................pkt

DURAFRAME SUN MAGNEETTIKEHYS

Kehys kiinnittyy ikkunaan staattisesti ja kestää jopa 70 astetta 
suoraa auringonpaistetta. UV säteilysuoja 2 vuotta. Kehykseen on 
helppo vaihtaa informaatio etusivua nostamalla ja sivu sulkeu-
tuu sen jälkeen magneettisesti. Kehys voidaan irrottaa ikkunasti 
helposti pesun ajaksi ja kiinnittää taas uudelleen. Ei jätä jälkiä. 
Luettavissa molemmin puolin. Paketissa 2 kehystä. 

484101 .....................A4 musta (2) .................................pkt
484123 .....................A4 hopea (2) .................................pkt
484201 .....................A3 musta (2)..................................pkt
484223 .....................A3 hopea (2) .................................pkt

DURAFRAME WALLPAPER

Itseliimautuva irrotettava Duraframe Wallpaper infokehys on 
ammattimainen tapa informoida. Voidaan kiinnittää tapettiin, 
puuhun, muoviin tai muille aroille pinnoille, joista se on myös irro-
tettavissa. Materiaali on helppo ja nopea laittaa magneettisen 
etukannen alle, sopii kaikille A4-A3 materiaaleille, se voidaan 
sijoittaa joko vaaka- tai pystysuoraan ja se näyttää samalta 
kummaltakin puolelta. Mukana toimitetaan 4 ylimääräistä kiinni-
tysliuskaa.

484301 .....................A4 musta .......................................pkt
484323 .....................A4 hopea ......................................pkt
484401 .....................A3 musta .......................................pkt
484423 .....................A3 hopea ......................................pkt

DURAFRAME MAGNEETTIKEHYS A4

Kehys kiinnittyy metallipintaan tai magneettiseen valkotauluun 
magneettisesti. Voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuorassa. 
Koko A4. Paketissa 5 kehystä. 

486901 .....................musta, metalli (5) ..........................pkt
486923.....................hopea, metalli (5) .........................pkt
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DURAFRAME POSTER 50 X 70 -MAGNEETTIKEHYS

DURAFRAME itseliimautuva infokehys julisteille 50 x 70 cm.

499601 .....................musta ...........................................kpl
499623 ....................hopea ...........................................kpl

DURAFRAME NOTE A4 -MAGNEETTIKEHYS

Liimapinnan avulla kiinnittyvä kehys kaikille sileille pinnoille (ei 
maali tai tapetti). Kehyksen etupuoli on avoin, joten siihen voi 
kirjoittaa suoraan nostamatta etusivua. Kehyksen reunassa on 
myös kätevästi paikka kynälle. Kehyksen sisään sopii 5 paperia. 
Paketissa yksi kehys. 

499301 .....................musta (1) .......................................pkt
499323 ....................hopea (1) ......................................pkt

DURAFRAME POSTER SUN -MAGNEETTIKEHYS 
MUSTA

Kehys kiinnittyy ikkunaan staattisesti ja kestää jopa 70 astetta 
suoraa auringonpaistetta. UV säteilysuoja 2 vuotta. Kehykseen on 
helppo vaihtaa informaatio etusivua nostamalla ja sivu sulkeutuu 
sen jälkeen magneettisesti. Kehys voidaan irrottaa helposti ja 
kiinnittää taas uudelleen. Ei jätä jälkiä. Luettavissa molemmin 
puolin. Koko 50 x 70 cm. Paketissa yksi kehys. 

500501 ....................50 x 70 musta ...............................kpl
500701 .....................70 x 100 musta ..............................kpl

499301 499323

NOBO CLIP/SNAP -JULISTEKEHYS

Clip/Snap julistekehystä voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa. 
Säänkestävä kehys suojaa mainosta/ilmoitusta heijastamatto-
man PVC-kalvon alla. Nostat vain snap-alumiinikehyksen ylös  
ja vaihdat nopeasti uuden ilmoituksen.

1902209 ...................70 X 100 cm ..................................kpl
1902210 ....................50 x 70 cm ....................................kpl
1902212 ....................A2 .................................................kpl
1902213 ....................A3 ................................................kpl
1902214 ....................A4 ................................................kpl

NOBO CLIP/SNAP -MENUTELINE A4

Teline Snap-kehyksillä sisä-tai ulkokäyttöön. Voit säätää te-
leskooppivarresta oikean korkeuden, 85 -140 cm. Snap-kehys 
voidaan laittaa vaaka- tai pystyasentoon. Koko A4.

1902383 ........................................................................kpl

DIPLOMIKEHYS 21 X 30 CM, HOPEA

A4-kokoisille diplomeille, kunniakirjoille ja todistuksille.

2695S ...........................................................................kpl

Viimeisteltyä 
viestintää 

tyylikkäillä 
kehyksillä.
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Vaatesäilytys

NAULAKKO UNILUX FOLDY

Naulakko, joka on helppo aukaista kun 
tarve vaatii taitettuna vie vahan tilaa 
mahtuu 40 vaateripustinta helppo lii-
kutella pohjassa olevien pyorien avulla 
mitat: 88 x 180 cm.

400050665 ............................ kpl

NAULAKKO UNILUX TIPY

Varsi koostuu 4 risteavästä puisesta 
runkotolpasta, jotka kääntyvät 
koukuiksi. Korkeus 177 cm.

400124575 ............................. kpl

VAATENAULAKKO UNILUX 
BOUQUET HARMAA/PUU

Kuusi ripustinkoukkua, sateenvarjoteline 
ja tippa-astia. Runko harmaata 
3,5 mm teräsputkea, jalustan paino 
4 kg ja halkaisija 34 cm. Naulakon 
korkeus 173 cm.

400069048 ............................ kpl

UNILUX KLASSIK HENKARI 
MUOVIA 45 X 15 CM

100340719 .............................. kpl

UNILUX WOODY HENKARI 
PUINEN 45 X 16 CM

100340720 ............................. kpl

NAULAKKO UNILUX STEELY 
MAGNET MUSTA

Magneettinen naulakko, yksi ripustus-
piste. Helppo asentaa ja poistaa ilman 
työkalua! Kiinnittyminen mihin tahansa 
metallipintaan (seinä, ovet jne.).  
Kannattelee jopa 12 kg:n painon.

100340733 ............................. kpl

NAULAKKO UNILUX MIKADO

Puuvarsi, jossa 8 puista koukkua, 
naulakon korkeus 177 cm.

400124574 ............................. kpl

Paperipuristimet ja -liittimet

LIITIN KIRKAS 26 MM (100)

Sinkitty paperiliitin. Pituus 26 mm. 
Kätevä 100 kpl:een rasia.

120625 ................................... ras

PAPERIPURISTIN MUSTA

Puristin pitää isommankin nipun paperia järjestyksessä, rasiassa 
12 kpl.

744210 ............................. 19 mm ................................... ras 
744310 ............................. 30 mm ................................... ras
744410 ............................. 40 mm ................................... ras
744510 ............................. 50 mm ................................... ras

LIITIN KIRKAS 26 MM (1000)

Sinkitty paperiliitin. Pituus 26 mm. 
1000 kpl / ltk.

120725 ................................... ltk

DURAFIX CLIP MUSTA

Kiinnitä muistiinpanot nopeasti ja 
helposti DURAFIX®: n avulla. Kiinnitä 
magneetti vain valitulle pinnalle, avaa 
klippi, aseta muistiinpano sisään ja 
sulje.

470501 ........ 60 mm (5) .............kpl 
470601 ........ 210 mm (5) ............kpl

APLI PAPERIPURISTIN 19MM VÄRILAJITELMA (6)

Värillinen paperipuristin leveys 19 mm, rasiassa 6 kpl.

12675 ............................................................................. ras 

470501

470601
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LIITIN VÄRILLINEN 26 MM 
(125)

Paperiliitin, värillinen 26 mm (125 kpl).

124000 ................................... ras

DURABLE TREND LIITINRASIA

TREND liitinrasia. Mukana 100 kpl 
liittimiä. 

1709051400 .........kirkas ............kpl
1709051060.........musta ............kpl

LIITIN KUPAROITU 26 MM 
1 KG

Kuparoitu paperiliitin riittoisissa 1 kg:n 
pakkauksissa.

129124 .......................................kg 

LIITIN KUPAROITU 45 MM 
1 KG

Kuparoitu paperiliitin riittoisissa 1 kg:n 
pakkauksissa.

129224 ......................................kg

MAGNEETTINEN LIITINRASIA, 
MUSTA

Läpinäkyvä magneettinen liitinrasia, 
koko 68 x 42 mm.

744610 ......................................kg

APLI SIDONTARENGAS METALLIA

Metallinen sidontarengas, halkaisijat 20 mm, 32 mm ja 46 mm.

00451 .....................20 mm (20) .................................. pkt
00453 .....................32 mm (20) ................................... pkt
00455 .....................46 mm (10) ................................... pkt

LIITIN KUPAROITU 50 MM 
(100)

Kuparoitu paperiliitin. Pituus 50 mm. 
Kätevä 100 kpl:een rasia.

121224 .................................... ras

1709051400 1709051060

KARTTANEULA TASAKANTA

Neulan kokonaispituus 20 mm. Neulaosan pituus 10 mm. 
Rasiassa 100 kpl.

745600 ......................värilajitelma (100) ...............ras
745607.......................valkoinen (100) ....................ras

Karttaneulat ja nastat

745600 745607

KARTTANEULA PYÖREÄ

Karttaneulat pyöreällä 4 mm:n päällä. Pituus 20 mm. 
Rasiassa 100 neulaa.

745800 ......................värilajitelma (100) ...............ras
745900 ......................valkoinen (100) ....................ras
746000 ......................musta (100) ..........................ras 
746100 .......................sininen (100) ........................ras
746200 ......................punainen (100) .....................ras
747000 ......................keltainen (100) ....................ras
747100 .......................vihreä (100) .........................ras

NASTA VÄRILAJITELMA (100)

Perinteinen nasta kiinnitykseen. Rasiassa 100 nastaa.

746300 ..................................................................ras

745800 745900 746000

746100 746200 747000

747100
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Sormikumit

Kumirenkaat

Leimasimet

VELOS SORMIKUMI

Sormikumi kuittien ja paperien selaamiseen. Helpottaa arkin 
etsimistä, täydellinen suoja. Useita eri kokoja, rasiassa 10 kpl. 

23520303 ................ 00 oranssi 14 mm (10) ..................pkt
23520304 ................ 0 oranssi 16mm (10) .....................pkt
23520305 ................ 1 oranssi 18 mm (10) .....................pkt
23520306 ................ 2 oranssi 20 mm (10) ....................pkt
23520307 ................ 3 oranssi 22 mm (10) ....................pkt

KUMIRENGAS

Ruskeat kumirenkaat, luonnonkumipitoisuus 60 %. Pakattu 
suojapussiin ja pakkauslaatikkoon. Pakkauskoko kaikissa 500 g.

190300 ...............Nr 14 1,5x50 mm 500 g .....................ltk
190400 ...............Nr 16 1,5x63 mm 500 g .....................ltk
190500 ...............Nr 18 1,5x76 mm 500 g .....................ltk
190600 ...............Nr 31 3x63 mm 500 g .......................ltk
190900 ...............Nr 34 3x100 mm 500 g .....................ltk
191100 .................Nr 36 3x150 mm 500 g .....................ltk

NUMEROINTILEIMASIN 
REINER B6K 6 X 4,5 MM

5500001 ........................kpl

Numeroleimasimet

Päivitä leimasimesi 
2020-luvulle!

Päiväysleimasimet

PÄIVÄYSLEIMASIN COLOP PRINTER S220 EKO

Itsevärjäytyvä, muovirunkoinen päiväysleimasin. Numerokorkeus 
4 mm.

7770220 ....................................kpl

PÄIVÄYSLEIMASIN REINER D28

Metallirunkonkoinen päiväysleimasin. Kätevä näppäinvaihto. 
Numerokorkeus 4 mm.

5500010 ...................................kpl

COLOP MINIDATER S120

Pienikokoinen päiväysleimasin.

7770120 ..................................................................... kpl

COLOP MINI-INFO DATER S120/WD

Itsevärjäytyvä muovirunkoinen päiväysleimasin. 10 eri 
vaihdettavaa INFO-tekstiä: mm. saapunut, maksettu, 
tarkastettu. Rivikorkeus 4 mm.

7700120 ................................................................... kpl
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Itsevärjäytyvät tekstileimasimet

Itseladottavat leimasimet

COLOP PRINTER 40

Itsevärjäytyvä kumileimasin. 
Tekstiala 58 x 23 mm (3-6riviä).

7770040 ....................................kpl

COLOP PRINTER 10

Itsevärjäytyvä pieni kumileimasin. 
Tekstiala 27 x 10 mm (1-3riviä).

7770010 ....................................kpl

PERMA STAMP 1-3 RIVIÄ MAX. 55 MM PITKÄ

Ennaltavärjätty ja itsesäätyvä Perma Stamp-leimastin. Kevyt 
painallus riittää! Uudelleen värjättävissä Point leimasinvärillä.

201063R13 .................................................................. kpl

PERMA STAMP 4-6 RIVIÄ MAX. 55 MM PITKÄ

Ennaltavärjätty ja itsesäätyvä Perma Stamp-leimastin. Kevyt 
painallus riittää! Uudelleen värjättävissä Point leimasinvärillä.

201063R46 ................................................................... kpl

COLOP PRINTER 50

Itsevärjäytyvä kumileimasin. 
Tekstiala 68 x 29 mm (3-7riviä).

7770050 ....................................kpl

ITSELADOTTAVA LEIMASIN COLOP PRINTER 

Tee itse oma leimasin. Paketissa valmiit kirjaimet ja pinsetti 
joilla teksti ladotaan.

7770200 ...................20/1 Set, 1-4 riviä ....................... kpl
7770300 ...................30/2 Set, 1-5 riviä ....................... kpl

Elektroninen merkintälaite

COLOP E-MARK

E-Mark on ainutlaatuinen elektroninen ja mobiili merkintälaite, 
jolla voit luoda ja muuttaa omia leimoja puhelinaplikaation tai 
PC-liitännän avulla. Leimat voivat sisältää värikästä tekstiä, kuvaa, 
viiva- tai QR-koodeja.Tulosta leimat kevyesti pyyhkäisemällä!

7770001 .................................................................... kpl
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Leimasintyynyt

MICRO 2

Oikean tyynyn tunnistamiseksi tarvitaan leimasinrungon numero 
tai tyynyn takaa löytyvä tyynyn numero, esimerkiksi E/30 tai 
6/4912, sekä tieto väristä.

744210 .................... 7 x 11 cm väri, musta ........................ kpl
744310 .................... 7 x 11 cm väri, punainen ................... kpl
744410 .................... 7 x 11 cm väri, sininen ...................... kpl 
744510 .................... 7 x 11 cm väri, violetti ...................... kpl

744210 744310

744410 744510

TYYNY MUSTA D28 (221026-000)

Oikean tyynyn tunnistamiseksi tarvitaan leimasinrungon numero 
tai tyynyn takaa löytyvä tyynyn numero, esimerkiksi E/30 tai 
6/4912, sekä tieto väristä.

902054M ....................................................................... kpl

TYYNY TYPE 2-000 MUSTA

Oikean tyynyn tunnistamiseksi tarvitaan leimasinrungon numero 
tai tyynyn takaa löytyvä tyynyn numero, esimerkiksi E/30 tai 
6/4912, sekä tieto väristä.

902048M ....................................................................... kpl

Leimasinvärit

POINT-VÄRI

Point-väri, ennaltavärjätyn leimasimen jälleenvärjäykseen, 
10 ml:n plo.

1006140 ................... 10 ml, violetti ............................. kpl
1006141 .................... 10 ml, sininen ............................. kpl
1006142 ................... 10 ml, musta .............................. kpl
1006143 ................... 10 ml, punainen ......................... kpl

KUMILEIMASINVÄRI

Leimasinväri Colop- ja Trodat-leimasimiin sekä perinteisiin 
kumileimasimiin. 

10112 ........................ 25/28 ml, violetti ....................... kpl
10113 ........................ 25/28 ml, sininen ....................... kpl
10111 ......................... 25/28 ml, musta ......................... kpl
10114 ........................ 25/28 ml, punainen .................... kpl

10112 10113 10111 10114
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Korjaushiiret

TOMBOW KORJAUSROLLERI MONO YT 
4,2 MM X 10 M, VIOLETTI

Tarkka ja kätevä korjausjälki sivusuuntaisella korjausnauhan 
syötöllä. Ei kuivumisaikaa, korjausnauhan päälle voi kirjoittaa 
välittömästi. 

CT-YT4 ....................................................................... kpl

PAPERMATE DRYLINE ULTRA KORJAUSHIIRI 
5 MM X 6 M

1981906 ......................................................................kpl

PAPERMATE DRYLINE GRIP RECYCLED 

Korjausnauhan leveys 5 mm, pituus 8,5 m. Valmistettu 67 % 
kierrätetystä materiaalista.

S0846031 ..................................................................... kpl

PAPERMATE DRYLINE ULTRA KORJAUSHIIREN 
(1981907) TÄYTTÖ

1981907 .......................................................................kpl

Kassalippaat

Käyntikorttikansiot

KASSALIPAS 10” MUSTA

Lippaan koko: 250 x 180 x 90 mm Lippaassa erillinen lokerikko 
kolikoille. Mukana kaksi avainta.

477310 ....................................................................... kpl

APLI KÄYNTIKORTTIKANSIO 160 KORTILLE MUSTA

Käyntikorttikansio 80 (160) kortille musta kansi, kiinteät sivut.

12114 .......................................................................... kpl

KASSALIPAS 8” MUSTA

Lippaan koko: 200 x 160 x 90 mm Lippaassa erillinen lokerikko 
kolikoille. Mukana kaksi avainta.

477210 ....................................................................... kpl

KASSALIPAS 12” MUSTA

Lippaan koko: 300 x 540 x 90 mm Lippaassa erillinen lokerikko 
kolikoille. Mukana kaksi avainta.

477410 ....................................................................... kpl

KÄYNTIKORTTITELINE PÖYTÄMALLI

Kirkas pöytäteline käyntikorteille. Mahtuu n. 50 kpl 90 mm 
leveitä käyntikortteja.

371500 ....................................................................... kpl

KASSALIPAS 6” MUSTA

Lippaan koko: 152 x 115 x 80 mm. Lippaassa erillinen lokerikko 
kolikoille. Mukana kaksi avainta.

477110 ........................................................................ kpl
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Avainkaappi ja avaimenperät

Nimikorttikotelot ja tarvikkeet

AVAIMENPERÄ

Muoviset, tekstikentällä varustetut avaimenperät.  
10 kpl / pss.

477001 ..................... sininen (10) ................................ pss
477004 .................... vihreä (10 .................................. pss
477006 .................... keltainen (10) ............................ pss
477007 ..................... valkoinen (10) ............................ pss
477009 .................... punainen (10) ............................ pss
477010 ..................... musta (10) ................................. pss
477099 .................... värilajitelma (10 ........................ pss

AVAINKAAPPI 48 VALKOINEN/HARMAA

Lukollinen avainkaappi, metallia, lukittava, väri valkoinen/
harmaa, 48 avaimelle, mitat: 250 x 180 x 80 mm.

477600 ...................................................................... kpl

DURABLE TURVAKORTTIPIDIKE KLIPSILLÄ (25)

Henkilökorttipidike. Korttipidikettä voi käyttää joko vaaka-  
tai pystysuorassa. Kortissa on mukana klipsi, mutta se voidaan 
yhdistää myös kaulanauhaan, ketjuun tai jojoon. Paketissa 25 
pidikettä. Koko: 54 x 85 mm. Väri kirkas.

811819 ........................................................................pkt

DURABLE TURVAKORTTIPIDIKE ILMAN KLIPSIÄ 
MUSTA (10)

Henkilokorttikotelo ilman klipsiä. Voidaan yhdistää kaulanau-
haan, jojoon tai klipsiin. Koko 54 x 85 mm. Paketissa 10 kpl.

891801........................................................................pkt

DURABLE TEKSTIILIKAULA-
NAUHA 15 MM (10)

Turvakaulanauha erityisen miellyttä-
vällä nauhalla, joka on 12 mm leveä. 
Voidaan käyttää korttipidikkeiden 
kanssa. Erittäin vahva metallinen kiinni-
tysmekanismi. Pituus 88 cm. Paketissa 10 
kpl. Väri musta.

812701 ....................................pkt

DURABLE NIMIKORTTI- 
KOTELO KLIPSI+NEULA  
54 X 90 MM (50)

Kortttikotelo, jossa kiinnitysmekanismi 
sekä hakaneula että hauenleuka. Koko 
54 x 90 mm. Paketissa 50 kpl. Mukana 
myös nimilaput. Nimilappuja voi tilata 
myös erikseen A4 kokoisina arkkeina, 
tuote 1456. Käytä netissä ilmaista 
DURAPRINT ohjelmaa nimilappujen 
tuottamiseen.

814519 ....................................pkt

DURABLE KAULANAUHA  
10 MM KLIPSI JA TURVA- 
AVAUS (10)

Turvakaulanauha klipsillä. Kaulanauhan 
leveys 10 mm. Kaulanauha avautuu 
automaattisesti sen joutuessa jumiin. 
Kaulanauhaa voidaan käyttää kortti-
pidikkeiden kanssa. Nauhan pituus 88 
cm. Paketissa 10 kpl. Väri musta.

811901 ....................................pkt

DURABLE NIMIKORTTITASKU 
NEULALLA 54 X 90 MM (50)

Korttikotelo kirkkaasta muovista. 
Kiinnitysmekanismi neula. Kortin koko 
54 x 90 mm. Paketissa 50 kpl. Mukana 
myös nimilaput. Nimilappuja voi tilata 
myös erikseen A4 kokoisina arkkeina, 
tuote 1456. Käytä netissä ilmaista 
DURAPRINT ohjelmaa nimilappujen 
tuottamiseen.

814419....................................pkt

DURABLE NIMIKORTTITASKU 
ILMAN KLIPSIÄ 60 X 90 MM 
(20)

Korttikotelo kirkkaasta PVC muovista. 
Etusivu on matalampi, joten kortin 
vaihto on helppoa. Voidaan käyttää 
kaulanauhan tai jojon kanssa. Koko: 
60 x 90 mm. Vaaka. Paketissa 20  
korttia. Mukana myös nimilaput. Nimi- 
lappuja voi tilata myös erikseen A4 
kokoisina arkkeina, tuote 1456. Käytä 
netissä ilmaista DURAPRINT ohjelmaa 
nimilappujen tuottamiseen.

813619 ....................................pkt

DURABLE NIMIKORTTI-
KOTELO KLIPSILLÄ 
54 X 90 MM (25)

Korttikotelo kirkkaasta PVC muovista. 
Etusivu on matalampi, joten kortin 
vaihto on helppoa. Kortissa klipsikiin-
nitys. Voidaan käyttää myös kaula-
nauhan tai jojon kanssa. Koko: 60 x 
90 mm. Vaaka. Paketissa 25 korttia. 
Mukana myös nimilaput. Nimilappuja 
voi tilata myös erikseen A4 kokoisina 
arkkeina, tuote 1456. Käytä netissä 
ilmaista DURAPRINT ohjelmaa nimilap-
pujen tuottamiseen.

814719 ....................................pkt
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DURABLE KIRKAS NIMIKORTTIPIDIKE (10)

Kulkukorttipidike, jossa kätevä aukko peukalolle kortin poistamista 
varten. Kotelo antaa suojan kortille likaa ja kulutusta vastaan. 
Sitä voi käyttää joko pysty- tai vaakasuorassa. Kiinnitetään joko 
klipsillä, kaulanauhalla tai jojolla. Koko 54 x 86 mm. Paketissa  
10 kpl.

890519 ........................................................................ pkt

DURABLE KULKUKORTTIPIDIKE A6 DUO 
KAULANAUHALLA (10)

Kulkukorttikotelo A6 koossa. Kotelossa tuplalukolla kiinnittyvä 
kaulanauha. Kätevä messuille tai muuhun tilaisuuksiin, jossa 
halutaan ladata käyntikorttiin paljon informaatiota. Paketissa 10 
korttia kaulanauhoineen. Mukana myös A6 laput. Niitä voi myös 
tilata erikseen A4 koossa tulostettavissa arkeissa. Tuotenumero 
1420.

852501 ........................................................................ pkt

DURABLE CLICK FOLD NIMIKORTTITASKU 
90 X 54 KLIPSI+NEULA (25)

CLICK FOLD korttikotelo kombiklipsillä. Koteloon on erittäin 
kätevää vaihta kyltti. Kätevän muotoilun ansiosta kyltti on myös 
helppo lukea. Koko 54 x 90 mm. Paketissa 10 korttia. Mukana 
myös nimilaput. Nimilappuja voi tilata myös erikseen A4 kokoi-
sina arkkeina, tuote 1456. Käytä netissä ilmaista DURAPRINT 
ohjelmaa nimilappujen tuottamiseen.

821419 ......................................................................... pkt

DURABLE CLICK FOLD MAGNET 
90 X 54 NIMIKORTTITASKU (10)

CLICK FOLD korttikotelo magneetilla. Magneettikiinnitys säästää 
vaatteita. Koteloon on erittäin kätevää vaihta kyltti. Kätevän 
muotoilun ansiosta kyltti on myös helppo lukea. Koko 54 x 90 
mm. Paketissa 10 korttia. Mukana myös nimilaput. Nimilappuja 
voi tilata myös erikseen A4 kokoisina arkkeina, tuote 1456. Käytä 
netissä ilmaista DURAPRINT ohjelmaa nimilappujen tuottamiseen.

821519 ......................................................................... pkt

DURABLE NIMIKORTTIPIDIKE JOJO (10)

Jojo, jossa 80 pitkä naru. Kiinnittyy taustassa olevan metalliklipsin 
avulla esimerkiksi taskun reunaan tai housun vyötäröön. Paketissa 
10 kpl.

815258 ........................................................................ pkt

DURABLE CLICK SIGN OVIKYLTTI 149 X 52,5 MM

Ovikyltti, jossa modernit pyöreät kulmat. Kylttiin on helppo vaih-
taa nimikyltti, nosta vai läpinäkyvää paneelia ja vaihda kyltti. Se 
voidaan kiinnittää joko mukana seuraavilla tarroilla tai ruuveillä. 
Kyltteihin voi myös ostaa erillisiä A4 kokoisia arkkeja, joilla voi 
tulostaa lisää ovikylttejä. Kyltin koko: 149 x 52,5 mm.

486037 ....................................................................... kpl

DURABLE NIMIKORTTIPIDIDKE JOJO STYLE (10)

Modernisti muotoiltu litteä jojo. Kiinnittyy housun vyötärön  
nauhaan kätevän klipsin avulla. Pituus 80 cm. Paketissa 10 kpl.

832401 ........................................................................ pkt

DURABLE CLICK SIGN OVIKYLTTI 149 X 105,5 MM

Ovikyltti, jossa modernit pyöreät kulmat. Kylttiin on helppo vaih-
taa nimikyltti, nosta vai läpinäkyvää paneelia ja vaihda kyltti. Se 
voidaan kiinnittää joko mukana seuraavilla tarroilla tai ruuveillä. 
Kyltteihin voi myös ostaa erillisiä A4 kokoisia arkkeja, joilla voi 
tulostaa lisää ovikylttejä. Kyltin koko: 149 x 105,5 mm.

486137 ........................................................................ kpl
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Magneetit

Sakset

TAULUMAGNEETTI

Pyöreät taulumagneetti materiaalin kiinnittämiseksi valko- 
tauluihin tai mihin vain metallipintoihin. 

884501 .................... 20 mm, sininen (8) ..........................pkt 
884504 ................... 20 mm, vihreä(8) ............................pkt
884507 ................... 20 mm, valkoinen (8) ......................pkt
884509 ................... 20 mm, punainen (8) .......................pkt
884510 .................... 20 mm, musta (8) ............................pkt

884601 .................... 30 mm, sininen (6) ..........................pkt
884604 ................... 30 mm, vihreä (6) ...........................pkt
884607 ................... 30 mm, valkoinen (6) ......................pkt
884609 ................... 30 mm, punainen (6).......................pkt
884610 .................... 30 mm, musta (6)............................pkt

884701 .................... 40 mm, sininen (4) ..........................pkt
884704 ................... 40 mm, vihreä (4) ...........................pkt
884707 .................... 40 mm, valkoinen (4) ......................pkt
884709 ................... 40 mm, punainen (4) ......................pkt
884710 .................... 40 mm, musta (4)............................pkt

FISKARS UNIVERSAL YLEISSAKSET

Fiskarsin oranssikahvaiset sakset ovat maailmanlaajuisesti rakas-
tettu muotoiluklassikko jo neljän vuosikymmenen takaa. Nykyään 
saksivalikoimamme on laajempi kuin koskaan. Olipa leikkaamis-
urakkasi kuinka haastava tahansa, voit olla varma, että meiltä 
löydät siihen sopivat sakset.

1005148 .................. 21 cm oikea ....................................kpl
1005147 ................... 21 cm vasen ....................................kpl

FISKARS MULTI-PURPOSE SAKSET 17 CM

1005150 .........................................................................kpl

FISKARS HOBBY ASKARTELUSAKSET 13 CM

1005154 .........................................................................kpl

ERICHKRAUSE STANDARD SAKSET

Saksien terät korkealuokkaista ruostumatonta terästä. Kädensijat 
iskunkestävää ABS muovia

14861 ...................... 17 cm .............................................kpl
21881 ....................... 19 cm .............................................kpl

LEITZ SAKSET TITANIUM 205MM WOW 

Korkealuokkaiset titaanipintaiset, ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut toimistosakset. Ergonomisesti muotoilulla kaksiväri-
sellä kädensijalla. Kestävät titaanipäällysteiset terät pysyvät 
kauemmin terävinä verrattuna perusteriin.

53192001 ................. valkoinen .......................................kpl
53192023 ................ pinkki.............................................kpl
53192036 ................ sininen ...........................................kpl
53192016 ................. keltainen ........................................kpl

ERICHKRAUSE® DYNAMIC SAKSET 21 CM

Saksien terät korkealuokkaista ruostumatonta terästä. Kädensijat 
iskunkestävää ABS muovia. Useita trendikkäitä värejä!

50031 .............................................................................kpl

14861 21881

53192001 53192023

53192036 53192016
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Nitojat ja lävistäjät

GERMANY
DESIGNED IN

LEITZ NEW NEXXT 
ELECTRIC STAPLER

Leitz NeXXt WOW paristonitoja
Paristokäyttöinen, 4 x 1.5V AA LR6 paristot (ei sis. pakkaukseen). 
Käyttää niittiä Leitz Electric E1, varmistaen täydellisen nidonnan.

Väri Tuotenumero
Musta 55661095

Keltainen 55661016

Pinkki   55661023

Sininen 55661036

Leitz niitit sähkönitojaan 55680000

10
arkkia

Leitz NeXXt sähkönitoja
Säännölliseen käyttöön. Luotettava suorituskyky verkkovirtaa 
käyttämällä. Helppo yhden käden käyttö. Käyttää niitttejä Leitz 
Electric E1 (10 arkkia) tai E2 (20 arkkia), varmistaen täydellisen 
nidonnan.

Väri 10 arkkia 20 arkkia
musta 5532-00-95 5533-00-95

Leitz niitit       5568-00-00       5569-00-00

    55685568     5008

&&
E1

    55685568
E1

    5568    5568     5008

&&
E1

E1 E2

E1
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Tuotenumero Tuotekuvaus Väri

10BX 10 arkkia

5000295 paristot musta

20EX 20 arkkia

5000297 verkkovirta musta

10
ARKKIA

20
ARKKIA24862000 Rapid Strong niitit 26/6 5.000 kpl

2 vuoden takuu *

* Käytettäessä Rapid 
niittejä

50
ARKKIA

Rapid 5050e
5050e vaivattomaan nidontaan. Patentoitu kasettiteknologia nitoo 5,000 kertaa 
ilman täyttöä ja riippumatta arkkien määrästä. Suunniteltu 500.000 nidontakerralle. 
50 arkin nidontakapsiteetti.

KASETTINIDONTA

• Valmistettu  korkealuokkaisesta materiaalista, joka    
   varmistaa jopa 80 arkin kapasiteetin

• Flat Clinch teknologia säästää jopa 30% arkistointitilaa

• Korkea kapasiteetti – 5.000 yhdellä kasetilla

• Kuluvat osat vaihtuvat  kasetin myötä

Paristonitoja Rapid 10BX 10 arkkia
Kompakti ja kuljetettava paristonitoja, 4 x R6 paristoa (ei sis. pakkaukseen) 
työpöydälle, vastaanottotiskille, kassalle tai kotiin. Kätevä yhden käden käyttö 
työpöydällä tai matkalla. Helppo niitin täyttö edestä. 

Tuotenumero Tuotekuvaus Väri
20993212 verkkovirta musta

20993500 Niittikasetti R5050 (5000)

25
ARKKIA

Rapid 5025e
Vaivaton, patentoitu, niittikasettiteknologia säännöllisiin nidontatilanteisiin, kuten 
hotellin vastaanotossa ja kassalla. LED ohjausjärjestelmä näyttää tarkasti niitin 
ulostulopaikan. 

Tuotenumero Tuotekuvaus Väri
25095200 valkoinen

25095202 sininen

23271900 Niittikasetti 5025 (2x1500)

www.rapid.comRapid Elektroniset nitojat

TYÖSKENTELE NOPEASTI JA 
TEHOKKAASTI KÄTEVÄLLÄ 
SÄHKÖNITOJALLA. 
Tärkeimmät erot elektronisen ja manuaalisen nidonnan välillä:
• Yhden käden nidonta
• Ergonominen, vähemmän voimaa tarvitseva
• Nopea
• Jatkuvaan käyttöön

Sähkönitoja Rapid 20EX 20 arkkia
Kompakti sähkönitoja työpöydälle, vastaanottotiskille, kassalle tai kotiin. Toimii 
verkkovirralla (adapteri sis. pakkaukseen) helppo yhden käden toiminta. Helppo 
niitin täyttö edestä. 
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Leitz NeXXt metallilävistäjä
Vahva lävistäjä paksuille paperinipuille. Patentoitu käsituki ja erittäin 
terävät terät vähentävät voiman tarvetta. 

Väri Tuotenumero

Musta 51380095

40
arkkia TAKUU

10  VUODEN

40
arkkia TAKUU

10  VUODEN

30
arkkia TAKUU

10  VUODEN

30
arkkia TAKUU

10  VUODEN

30
arkkia TAKUU

10  VUODEN

16
arkkia TAKUU

10  VUODEN

&
5504

Lukittava mekanismi 
helppoon säilytykseen

Leitz WOW metallilävistäjä 5008
WOW värinen 30 arkin metallilävistäjä. Päivittäiseen käyttöön. 
Patentoitu käsituki ja erittäin terävät terät vähentävät lävistysvoiman 
tarvetta.Väri Tuotenumero
Musta 50081095

Pinkki 50081023

Keltainen 50081016

    5562
5502 stapler 
& 5008 punch

&&

5502 stapler 
& 5008 punch

&&

Leitz lävistäjä 5038
Patentoitu käsituki ja erittäin terävät terät vähentävät voiman 
tarvetta. Lävistyskapasiteetti 16 arkkia.
Väri Tuotenumero
Musta 50380095

&&
    5501

LEITZ LÄVISTÄJÄT: AINA TÄYDELLINEN LOPPUTULOS

Käsituki ja 
terävämmät terät 
vähentävät voiman 
tarvetta 

Selkeä kehys ja 
vahva paperinohjain 
varmistavat täydellisen 
arkin sijoittamisen

Vahva metallinitoja päivittäiseen käyttöön. Avoin, suljettu ja naulanidonta.

Väri Tuotenumero
Musta 55040095

Leitz niitit 55710000

    
5571
    
5571

P4
(24/8)

P4

WOW värinen 30 arkin metallinitoja. Päivittäiseen käyttöön.  

Väri Tuotenumero
Valkoinen 55021001

Pinkki 55021023

Keltainen 55021016

Leitz niitit 55710000

Takuu voimassa käytettäessä Leitz niittejä

    
5570
    
5570

P3
(24/6)     5008

&&

Flat Clinch teknologia säästää 30% arkistointilaa. Patentoitu Direct 
Impact Teknologia varmistaa täydellisen nidonnan.

Väri Tuotenumero
Musta 55050095

Leitz niitit 55710000

    
5570
    
5570

P3
(24/6)

&&
    5008

LEITZ NITOJAT: AINA TÄYDELLINEN LOPPUTULOS

Vaivaton ja 
tarkka nidonta 
patentoidulla Direct 
Impact teknologialla

Integroitu 
niitinpoistaja

Innovatiivinen Flat Clinch teknologia 
säästää arkistointitilaa 30%

-30%

Metallinitoja Leitz 5504 New NeXXt 40 arkkia

Leitz metallinitoja WOW 5502 30 arkkia

Metallinitoja Leitz 5505NeXXt 30 arkkia Flat Clinch

P4

P4
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Rapid Omnipress SO60 nitoja
Patentoidulla Omnipress® teknologialla varustettu nitoja. Ainutlaatuinen SuperFlatClinch 
teknologia pienentää paperipinoa 40%:lla. Nidontakapasiteetti 60 arkkia.

Tuotenumero Väri

5000538 Musta/punainen

60
ARKKIA

5000561 Rapid Omnipress 60 niitit    5.000 kpl

Rapid SP30 lävistäjä
Lävistäjä varustettuna Press Less™ teknologialla, joka vähentää voiman tarvetta yli 50%:lla 
verrattuna perinteisiin lävistäjiin.  30 arkille.

Tuotenumero Väri
24127301 Musta

PöydälläKädessä Omnipress teknologia

40%

SuperFlatClinch teknologiaTavallinen nidonta

Rapid S27 nitoja
SuperFlatClinch teknologialla, pienentää paperipinoa 40%:lla. 30 arkille.  Nidontasyvyys 
40mm.

Rapid S17 nitoja
SuperFlatClinch teknologialla, pienentää paperipinoa 40%:lla. 30 arkille. Nidontasyvyys 57mm.

Tuotenumero Väri
5000538 Musta

Tuotenumero Väri
5000541 Musta

SuperFlatClinch teknologia - pienentää paperipinoa 40%:llaOmnipress® Teknologia - paina mistä kohtaan tahansa ja saavuta teho sekä 
pöydällä että kädessä tapahtuvaan nidontaan.

30
ARKKIA

30
ARKKIA

30
ARKKIA
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Lukitusmekanisimi 
helppoon säilytykseen

Leitz Heavy Duty 5180 lävistäjä
Voimaa säästävä teknologia tarkoittaa vaivatonta lävistämistä 65 
arkille.

Väri Tuotenumero
Hopea 51800084

&&
    5552

Leitz Heavy Duty 5182 lävistäjä
Voimaa säästävä teknologia mahdollistaa vaivattomasti jopa 250 
arkin lävistyksen. 

Väri Tuotenumero
Hopea 51820084

Suojatut terät 
turvalliseen 
käyttöön 

Helppo tyhjentää, 
osittain kiinteä 
roska-astia 

Selkeä ja vahva 
paperinohjain, A3 
kokoon saakka  

&&
    5553

Leitz Heavy Duty 5114 lävistäjä
Täydellinen kalentereille. Reikien lukumäärä ja etäisyys helposti 
säädettävissä. 

Väri Tuotenumero
Hopea 51140084

Varaterä 6mm 51230000

Varaterä 8mm 51240000

Lukitusmekanismi 
säästää 
säilytystilaa 

Helposti 
säädettävä  mitta-
asteikko

Helppo terien 
siirto mahdollistaa 
reikien määrän 
ja etäisyyden 
muuttamisen 

&&
    5552

Leitz NeXXt pitkävartinen nitoja
Vahva metallinitoja esitteiden nidontaan. Nidontasyvyys 300mm. 
Patentoitu Direct Impact Teknologia varmistaa täydellisen nidonnan. 

Väri Tuotenumero
Musta 55600095

Leitz niitit 55710000

65
arkkia TAKUU

10  VUODEN

30
arkkia TAKUU

10  VUODEN

40
arkkia TAKUU

10  VUODEN

250
arkkia TAKUU

10  VUODEN

P4

CBT27304_cp_Euro_chain_catalogue_2020_FIN_v4.indd   5CBT27304_cp_Euro_chain_catalogue_2020_FIN_v4.indd   5 06.02.20   09:1406.02.20   09:14

Leitz Heavy Duty 5552 Flat Clinch nitoja
Heavy duty nitoja päivittäiseen käyttöön. Jousimekanismi helpottaa niittien täyttöä. 

Väri Tuotenumero
Hopea 55520084

Leitz niitit 55740000

Leitz Heavy Duty 5553 Flat Clinch nitoja
Heavy duty Flat Clinch nitoja ammattimaisiin nidontatehtäviin. Kätevällä niittimäärän 
osoittimella. Täydellinen postitushuoneeseen tai toimistoon. Säilytyslokero ylimääräisille 
niiteille.

Väri Tuotenumero
Hopea 55530084

Leitz niitit 55790000

    5182

    5180

K6

P6

Rapid DUAX Heavy Duty nitoja 

Vallankumouksellinen, patentoitu DUAX® teknologia tarkoittaa, että tarvitset ainoastaan 
yhden niittikoon 2-170 arkille. Flat Clinch teknologia mahdollistaa 30% enemmän 
arkistointitilaa. Täydellinen toimistoon, postitushuoneeseen ja painotaloille.

Tuotenumero Väri
21698301 Hopea/oranssi

21808300 Rapid niitti

Rapid HD9 nitoja 
Heavy duty  metallinitoja. 5 – 110 arkille, paperin pysäytin. Täydellinen postitushuoneeseen 
ja toimistoon. 

Tuotenumero Väri
10264021 Musta/valk.

24871000, 248712000, 24871400, 24871500 Rapid niitit

Rapid HDC150 lävistäjä
Heavy duty 150 arkin (80 gsm) lävistykseen. Voimaa säästävä äärettömän terävä lävistys . 
Ergonominen kuminen kahva. Lävistyskiekkoja ja - teriä voi vaihtaa (myydään erikseen).

Tuotenumero Väri
23000600 Hopea/oranssi

80
arkkia TAKUU

10  VUODEN

120
arkkia TAKUU

10  VUODEN
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Tuote  Arkkia Pakkaus  Nitoja Tuotekoodi

Leitz pöytänitojat

24/6 30 1000 5502, 5505 5570-00-00

24/8 40 1000 5504, 5560 5571-00-00

Elektroniset nitojat

10 2500 5532, 5566 5568-00-00

20 2500 5533 5569-00-00

Heavy Duty nitojat

25/10 60 1000 5552 5574-00-00

23/15 XL 120 1000 5553 5579-00-00

E1

E2

P5

P6

Laadukasta nidontaa
Leitz niitit takaavat ongelmattoman ja laadukkaan nidonnan. Valmistettu galvanoidusta ja 
hapettumattomasta teräslangasta. Jopa 10 vuoden takuu yhdessä Leitz nitojan kanssa.

P3

P4

E1

LEITZ ELEKTRONISET NITOJAT

Leitz 5532
10 arkin elektroniseen nidontaan

Leitz 5533
20 arkin elektroniseen nidontaan

E1 E2

Leitz 5566
WOW paristonitoja

LEITZ HEAVY DUTY NITOJAT

Leitz 5552
Niitit: 25/10

P5

Leitz 5553
Niitit: 23/15 XL

P6

LEITZ PÖYTÄNITOJAT

Leitz 5502, 5505
Niitit: 24/6

P3

Leitz 5504, 5560
Niitit: 24/8

P4

55680000

55700000

55740000

55710000

55790000

55690000
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Valitse oikea nitomanasta

Olipa nitoja ja sen käyttö mikä tahansa - meiltä löydät juuri oikean niitin käyttöösi.

OMNIPRESS 

Omnipress

•  Korkealuokkainen niitti vähemmän voimaa tarvittavaan nidontaan
• Suunniteltu erityisesti Omnipress nitojalle
• Galvanoitu teräs

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

5000561 Omnipress 60 1,000 kpl 60 arkkia

STANDARD

Standard

• Päivittäiseen nidontaan maksimi 20 arkkia
• Nopea nidonta
• Galvanoitu teräs

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

24855600 Standard 24/6mm 1,000 kpl 20 arkkia
24859800 Standard 24/6mm 5,000 kpl 20 arkkia
24862900 Standard 10/4mm 1,000 kpl 10 arkkia
24867500 Standard 21/4 2000 kpl 12 arkkia

Strong

•  Kova, galvanoitu teräs, nidontakapasiteetti vähintään 30 arkkia
• Terävä langan pää, helppo paperin lävistys
• Sopii erityisesti paksuille papereille, muoville jne.
• Suositellaan käytettäväksi Rapid flat clinch nitojien kanssa

STRONG

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

11700245 Red-Stripe 24/6 2000 kpl 30 arkkia
 24867400 Strong 21/4 5000 kpl 15 arkkia

 SUPER
STRONG

SuperStrong

•Erittäin vahva, galvanoitu teräs vähintää 50 arkin nidontaan
•Terävä langan pää, helppo paperin lävistys
• Pitkät jalat, varmistavat niitin täydellisen sulkeutumisen                                                                                                      
• Sopii erityisesti paksuille nipuille ja papereille, muoville jne.

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

24860100 SuperStrong 24/8+ 5,000 kpl 50 arkkia
24871000 SuperStrong 9/8 5000 kpl 10-40 arkkia
24871200 SuperStrong 9/10 5000 kpl 40-70 arkkia
24871400 SuperStrong 9/12 5000 kpl 60-90 arkkia  
24871500 SuperStrong 9/14 5000 kpl 80-110 arkkia 

STANDARD

Rapid 10BX
Niitit: Standard

 SUPER
STRONG

Rapid K1
Niitit: Super Strong

Rapid niittikasetti 5050e
Niitit: Strong

Rapid Omnipress SO 60
Niitit: Omnipress

Rapid Duax

Niitit: Duax

OMNIPRESS 

Niittikasetit

•  Helposti ladattava patentoitu kasetti
• Kuluneet osat vaihtuvat uuden kasetin avulla
• Galvanoitu teräs

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

23271900 Cassette R5025e 2x1,500 kpl 25 arkkia
20993500 Cassette R5050 5,000 kpl 50 arkkia
20993700 Cassette R5080 5,000 kpl 80 arkkia

ELECTRIC

ELECTRIC

Duax

•  Heavy duty niitit
• Ainutlaatuinen galvanoitu lanka

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkaus Kapasiteetti

21808300 Duax 1,000 kpl 170 arkkia

STRONG

Supreme Super 
Flat clinch nitoja
Niitit: Strong
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Yleisteipit

Asiakirjateipit

SCOTCH GREENER CHOICE NÄKYMÄTÖN TEIPPI 
19 MM X 30 M (3)

3 rullan pakkaus. Selkäaine puupohjaista selluloosa-asetaattia. 
Keskiö ja pakkaus 100 % kierrätyskartonkia.

91930R ........................................................................ pkt

SCOTCH 550 YLEISTEIPPI

Laadukas, läpinäkyvä Scotch®-teippi sulkemiseen, etiketöintiin 
ja korjaamiseen. Erinomainen pito, liimaa het. iKäsin repäistävä, 
saksia tai katkaisulaitetta ei tarvita.

5501266 ......................... 12 mm x 66 m ........................... rll
5501933 ......................... 19 mm x 33 m ........................... rll

55019335501266

SCOTCH MAGIC 810 NÄKYMÄTÖN TEIPPI 

Laadukas mattapintainen toimistoteippi asiakirjojen korjaami-
seen, merkitsemiseen ja sulkemiseen.Rullassa mattapintainen, 
mutta näkymätön liimauksen jälkeen; ei näy useimmilla paperi-
pinnoilla

8101933 ............... 19 mm x 33 m ....................................rll
81933R8 .............. 19 mm x 33 m hyllypakkaus (8) ..........pkt

8101933

81933R8

Kiinnitysteipit

SCOTCH 136D KAKSIPUOLINEN TEIPPI,  
2 MM X 6,3 M

Teipissä on molemmilla puolilla pysyvä, ph-neutraali liima-aine. 
Näppärä katkaisija.

136DUKNOEU .............................................................. rll

SCOTCH KAKSIPUOLINEN KIINNITYSTEIPPI  
19 MM X 1,5 M, ERITTÄIN LUJA

Soveltuu sekä koville että epätasaisille pinnoille sisä- ja  
ulkotiloissa. 30 cm teippiä kannattelee 6 kg.

40011915B ................................................................... rll

TOIMISTOTEIPPI TESA REVITTÄVÄ 19 MM X 25 M

Käsin katkaistava tesafilm® hand-tearable on läpinäkyvä 
teippi helppoon ja nopeaan käyttöön. Teipissä on repäisemis-
tä helpottavat reunat, jolloin se voidaan kätevästi katkaista 
käsin myös ilman annostelijaa. Keittiöön tai taide- ja askar-
telukäyttöön soveltuva teippi on valmistettu polypropeenista, 
eikä se sisällä PVC:tä eikä liuotteita. Äänettömästi kelautuva 
teippi tarttuu luotettavasti ja kestää hyvin ikääntymistä. Teippi 
soveltuu kodin ja toimiston yleisteipiksi, joka on aina käsillä ja 
käyttövalmis ilman mitään välineitä.

57520-00001-02 ......................................................... rll

APLI ASIAKIRJATEIPPI 19 MM X 33 M

Erinomaisen hinta/laatusuhteen omaava asiakirjateippi. 
Mattapintainen, näkymätön teippi, jonka päälle voi kirjoittaa. 
35rll/ltk.

12533 .......................................................................... rll
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TESA KAKSIPUOLINEN TEIPPI PEILI 1,5 M X 19 MM

Peilien ja muiden tasaisten esineiden pysyvään kiinnitykseen 
Voidaan käyttää kosteissa tiloissa – esim. kylpyhuoneissa. 
Pysyvä ja varma kiinnitys ilman ruuveja, nauloja ym. Voidaan 
kiinnittä kaakeliin, kipsiin, puuhun, tapettiin ja useimpiin  
muoveihin. Mitat: 1,5 m x 19 mm.

55732-00000-00 ........................................................ rll

TESA ASENNUSTEIPPI 1,5 M X 19 MM LÄPINÄK

tesa®-asennusteippi läpinäkyviin pintoihin ja lasiin 20 kg/m 
on suunniteltu nopeaan, varmaan ja pysyvään pitoon kaikilla 
sileillä ja riittävän kovilla pinnoilla. Soveltuu erityisesti lähes 
näkymättömään asennukseen läpinäkyville pinnoille, kuten lasi, 
peilit ja akryyli tai läpinäkyville esineille ja sovelluksille.

77740-00005-00 ......................................................... rll

TESA ASENNUSTEIPPI 1,5 M X 19 MM KAAKELI

tesa®-asennusteippi laatta- ja metallipinnoille 100 kg/m on 
vahvin asennusteippimme. Se on suunniteltu erityisesti erittäin 
vahvaan ja varmaan pitoon kiinteillä ja sileillä pinnoilla, kuten 
laatat, metalli ja useimmat muovit. Enintään 6 kg:n esineiden 
kiinnittämiseen.

77746-00005-00 ......................................................... rll

TESA ASENNUSTEIPPI 1,5 M X 19 MM TIILI

tesa®-asennusteippi tiili- ja kivipinnoille 10 kg/m on kehitetty 
erityisesti esineiden, kuten talonnumeroiden, kiinnitykseen 
kiinteille pinnoille myös ulkotiloihin. 

77748-00005-00 ......................................................... rll

SCOTCH MAGIC 900 ETUPAKKAUS:  
C38 + 3 RLL  SCOTCH MAGIC 900

Sisältää 1 mustan Scotch® C38 -katkaisulaitteen + 3 rullaa 
ympäristöystävällisempää Scotch® Magic™ -teippiä, 
19 mm x 33 m.

91933R3C38 ................................................................ pkt

SCOTCH H-127 KATKAISULAITE 19 MM:N TEIPILLE

Uudelleen täytettävä teippiteline. Rullan koko max 
19 mm x 33 m. Keskiö 25 mm.

H127 ............................................................................ kpl

SCOTCH® C60-TEIPPIANNOSTELIJA, HOPEA

C60ST ......................................................................... kpl

Katkaisulaitteet ja annostelijat

SCOTCH C38-TEIPPIANNOSTELIJA MUSTA

Teippikatkoja 6 - 25 mm leveille ja 10 - 35 m pitkille teippi-
rullille. (Keskiö vähintään 20 mm) 100 % kierrätettyä materiaalia. 
Likuesteet pohjassa.

C38SV ......................................................................... kpl

Toimivat 
katkojat kaikille 
teippilaaduille.

SCOTCH C-10 KATKAISULAITE, 66 M:N TEIPEILLE, 
MUSTA

Tukeva pöytäteline, joka pysyy tukevasti paikallaan. Soveltuu 
maksimissaan 25 mm x 66 m teippirullille.

C10 ............................................................................. kpl
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Liimapuikot

SCOTCH 6208D LIIMAPUIKKO

Vesipohjainen ja myrkytön. Pitkäkestoinen. Ei rypistä 
paperia. Scotch® liimapuikko sopii paperille, pahville, 
valokuville, kankaalle ja kevyille esineille. Levittyy 
helposti. Riittoisa - yhdellä vedolla pysyvä pito. 

6208D30 .......................8 g ............................ kpl
6221D20 ........................12 g ........................... kpl

ERICHKRAUSE LIIMAPUIKKO EXTRA

ErichKrause liimapuikoissa on erikoisvahva PVP-poh-
jainen koostumus, nopea ja luotettava pito. Vesipestä-
vä ja myrkytön: ei sisällä liuottimia. Paperin, kartongin 
ja kankaan liimaamiseen.

4433 .............................8 g ...........................kpl
4443 .............................15 g .........................kpl
2368 .............................21 g ..........................kpl
14443 ............................36 g .........................kpl

LIIMAPUIKKO TESA ECOLOGO EASY 
STICK, 25 G

Ympäristöystävällinen. Kolmikulmainen liimapuikko joka 
soveltuu liimaukseen reunoja myöten. Soveltuu paperille, 
pahville ,valokuville ym. 100 % kierrätysmuovia Liima-
aines valmistettu 65 %sta biomateriaalista. Liuotinai-
neeton. Kierrätyspakkaus (IP-dislay). Voidaan pestä pois 
vedellä. Kolmikulmainen muoto estää puikon kierähtä-
mistä pöydältä.

57030-00200-00 ..............................................kpl

6221D206208D30

Yleisliimat

3M TARRALIIMA 9475 400 ML

Nopeasti kuivuva sprayliima, joka ei rypisty eikä haurastu aikaa 
myöten. Kiinnittää pysyvästi ja varmasti mutta antaa aikaa 
uudelleen asetteluun jos se on tarpeen. 

7243 ........................................................................ plo

PIKALIIMA TESA 4,5 G KP

Erittäin vahva pikaliima nopeisiin korjauksiin. Sopii lähes kaikille 
materiaaleille ja pienille, sileille ja huokoisille pinnoille. Nopea 
ja vahva liimautuvuus. Kestää kylmää ja kuumaa. Paino: 4,5 g.

57040-00005-00 ........................................................ kpl

CASCO SCHOOL YLEISLIIMA

Vesipohjainen yleisliima kartongille, paperille, puulle ja 
kankaalle.

495077 ............................ 750 ml ............................... plo
495076 ............................ 100 ml ............................... plo

CASCO UNIVERSAL YLEISLIIMA 40 ML

Yleisliima kotiin, toimistoon ja harrastuksiin. Liimaa useimpia 
materiaaleja. Vesipohjainen.

494124 ..................................................................... tbi

CASCO EXPRESS PIKALIIMA 5 G

Erittäin vahva pikaliima. Kovettuu muutamassa sekunnissa.

494206 .................................................................... kpl

495077 495076

Pikaliimat
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Liimarollerit

Kiinnitystarrat

LIIMAROLLERI TESA KERTAKÄYT. EI-PERM.

tesa Liimarolleri –ei-permanentti. Liimatut kohteet voidaan 
siirtää tai poistaa siististi. Liimaa paperia, kartonkia, valokuvia, 
muovia ja lasia. Kellertävä liima osoittaa selvästi missä liimaa 
on jo käytetty. Murtumaton materiaali (PET). Liuotinaineeton. 
Mitat: 8,5 m x 8,4 mm.

59190-00005-00 ..................................................... kpl

LIIMAROLLERI TESA KERTAKÄYTTÖINEN PERM.

tesa Liimarolleri– permanentti. Erittäin vahva liima. Siisti, nopea 
ja pysyvä liimautuvuus. Liimaa paperia, pahvia ja valokuvia. 
Punertava liima osoittaa missä liimaa on jo käytetty. Murtuma-
ton materiaali (PET) Liuotinaineeton. Kertakäyttöinen. Mitat: 
8,5 m x 8,4 mm.

59090-00005-00 ..................................................... kpl

APLI TACK TARRA 57 G 
SININEN

Sininen kiinnitystarra, 57 g. Moneen 
kiinnitystarpeeseen koulussa, kotona ja 
konttorissa. Helppo muotoilla, kiinnit-
tää ja irrottaa jälkiä jättämättä.

11703 ...................................... kpl

APLI DOT KIINNITYSTARRA

Läpikuultava, irrotettava kiinnitystarra 
huomaamattomaan kiinnitykseen. 64 
tarraa kotelossa.

12871 ...................................... kpl

APLI TACK TARRA 75 G 
VALKOINEN

Tahraamaton, valkoinen Apli-tack kiin-
nitysmassa (sinitarra). Helppo irrottaa 
ja käyttää uudelleen. Jaettu käyttöä 
helpottaviin paloihin. 12 levyä/pkt.

11803 ..................................... kpl

Pikahakutelineet ja -tarvikkeet

VARIO 20 A4 PÖYTÄTELINE, VÄRILAJITELMA

Vario pöytätelineessä ovat tiedot helposti saatavilla. Metalli-
nen teline toimitetaan täydellisenä 20 taskun kanssa. Taskujen 
värit ovat punainen, keltainen, vihreä ja sininen, ratsastajat 
toimitetaan mukana. Tuotteella on viiden vuoden takuu, mitat 
460 x 405 x 370 mm.

569900 .........................................................................srj

SHERPA SOHO 5 A4 PÖYTÄTELINE MUSTA

Tilaa säästävä pieni 5 selailutaskun pöytäteline on oiva 
apulainen kaikissa kotitoimistoissa. Toimitetaan täydellisenä 
taskuineen, tuotteella on viiden vuoden takuu, mitat 480 x 385 
x 380 mm.

554001 ......................................................................... srj

VARIO PRO 10 A4 PÖYTÄ/SEINÄTELINE,  
VÄRILAJITELMA

Vario Pro seinä- ja pöytätelineessä ovat tiedot helposti saa-
tavilla. Metallinen teline toimitetaan täydellisenä 10 taskun 
kanssa. Voidaan sijoittaa pöydälle tai seinälle Taskujen värit 
ovat punainen, keltainen, vihreä, sininen ja musta, ratsastajat 
toimitetaan mukana. Tuotteella on viiden vuoden takuu.

557900 .................................................................... srj

VARIO 10 A4 PÖYTÄTELINE

Vario pöytätelineessä ovat tiedot helposti saatavilla. Metalli-
nen teline toimitetaan täydellisenä 10 taskun kanssa. Ratsas-
tajat toimitetaan mukana. Tuotteella on viiden vuoden takuu, 
mitat 390 x 405 x 370 mm.

557001 ........................Musta ........................................ srj
557002 .......................Valkoinen ................................... srj

557001

557002
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X

SHERPA MOTION 10 A4 PÖYTÄTELINE MUSTA

Käyttäjäystävällinen Sherpa pöytäteline toimitetaan 10 A4 
selailutaskun kanssa. Tuotteella on viiden vuoden takuu, mitat 
530 x 490 x 380 mm.

558701 ....................................................................... srj

SHERPA STYLE 10 A4 PÖYTÄTELINE MUSTA

Täydellinen 10 A4 selailutaskun pöytäteline. Teline on helposti 
laajennettavissa halutun kokoiseksi lisäämällä telineiden määrää. 
Tuotteella on viiden vuoden takuu. Mitat 500 x 420 x 385 mm.

585501 .........................................................................srj

VARIO 10 A4 SEINÄTELINE, VÄRILAJITELMA 

Vario seinätelineessä ovat tiedot helposti saatavilla. Metallinen 
teline toimitetaan täydellisenä 10 taskun kanssa. Se kiinnitetään 
helposti metalliseinään magneettisesti. Tuotteella on viiden 
vuoden takuu, 390 x 325 x 260 mm.

556700 ........................................................................ srj

SHERPA 10 A4 PÖYTÄTELINE, 
MUSTA/VALKOINEN

Täydellinen 10 A4 selailutaskun pöytäteline. Teline on helposti 
laajennettavissa halutun kokoiseksi lisäämällä telineiden mää-
rää. Tuotteella on viiden vuoden takuu.

563222 .........................................................................srj

X

VARIO MAGNET 5 A4 SEINÄTELINE, MUSTA

Vario seinätelineessä ovat tiedot helposti saatavilla. Metallinen 
teline toimitetaan täydellisenä 5 taskun kanssa. Se kiinnitetään 
helposti metalliseinään magneettisesti. Tuotteella on viiden 
vuoden takuu, mitat 360 x 325 x 260 mm.

591401 ........................................................................... srj

SHERPA SWINGARM SELAILUTELINE A4 
10-TASKUA

Sherpa 10 A4 selailutaskun pöytäteline kääntyvällä varrella. 
Tilaa taskut erikseen. Tuotteella on viiden vuoden takuu.

563610 ........................................................................... srj

SHERPA 10-TASKUN LAAJENNUSOSA

Sherpa A4 selailutelineen kätevä laajennusosa sisältää 10 
taskua, 5 mustaa ja 5 harmaata. Laajenna telineitä 5519, 5520, 
5623 ja 5632. Tuotteella on viiden vuoden takuu. Mitat: 530 x 
405 x 370 mm.

581122 ............................................................................ kpl

SHERPA A4 10-TASKUA, VÄRILAJITELMA 
SEINÄKIINNIKE

Täydellinen 10 A4 selailutaskun seinäteline. Teline on helposti 
laajennettavissa halutun kokoiseksi lisäämällä telineiden määrää. 
Tuotteella on viiden vuoden takuu. Mitat 500 x 350 x 285 mm.

563122 ........................................................................srj
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SHERPA TASKU A4 MUSTA, KIINNITYSNASTA

Selailutasku A4 integroidulla kiinnitysnastalla. Huom. ei sovi 
Vario tai Sherpatelineisiin. Saatavana myös muita värejä.

558201 ........................................................................ kpl

DURABLE KIRJOITUSALUSTA 53 X 40 CM

Durablen kaikki kirjoitusalustat ovat valmistetut takaamaan 
käyttäjän kirjoitusmukavuuden, monista eri vaihtoehdoista 
löytyy jokaisella sopiva ja miellyttävä vaihtoehto. Ei luista pois 
paikaltaan, mitat 530 x 400 mm.

710201 .....................53 x 40 cm musta ........................... kpl 
710207 ....................53 x 40 cm sininen .......................... kpl

710301 .....................65 x52 cm musta ............................ kpl
710303 ....................65 x 52 cm punainen ...................... kpl

710307 ....................65 x 52 cm tummansininen .............. kpl
710310 .....................65 x 52 cm harmaa ......................... kpl

SHERPA TASKU A4 PP MUSTA

Sherpa A4 selailutaskut mattapintaista heijastamatonta polyp-
ropyleenia värillisillä kehyksillä, auki yläreunasta. Sopivat kaik-
kiin Sherpa- ja Variotelineisiin, asennettaessa taivuta taskua 
varovasti keskeltä ja kiinnitä telineeseen. Useita värejä.

560601 ......................................................................... kpl

DURAGLAS KIRJOITUSALUSTA 42 X 30 CM 
KIRKAS

Kirkas pieni kirjoitusalusta kokoushuoneisiin ja seminaaritiloihin.

711119 ............................................................................ kpl

Kirjoitusalustat

DURAGLAS KIRJOITUSALUSTA 53 X 40 CM 
KIRKAS

Läpinäkyvä ja häikäisemätön kirjoitusalusta pitää muistilaput 
näkyvillä.

711219......................................................................... kpl

DURAGLAS KIRJOITUSALUSTA 65 X 50 CM 
KIRKAS

Läpinäkyvä ja häikäisemätön kirjoitusalusta.

711319 ....................................................................... kpl

DURABLE KIRJOITUSALUSTA 65 X 52 CM, 
MUSTA KANSILÄPÄLLÄ

Kirjoitusalusta 4 vuoden kalenterilla, suojapinnoite.

720401 ........................................................................kpl

DURABLE KIRJOITUSALUSTA KANSIMUOVILLA 
53 X 40 CM

Kirjoitusalusta kirkkaalla suojapinnalla.

720201 ....................musta ...........................................kpl
720207 ....................sininen .........................................kpl
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Käsikirjoitus- ja keräilyalustat

LEITZ KÄSINKIRJOITUSALUSTA WOW 

Korkealaatuinen kovamuovinen (polystyreeni) kiiltäväpintai-
nen kirjoitusalusta WOW väreissä. Voidaan käyttää alustana 
puheita ja esityksiä pidettäessä sekä paperien säilytykseen 
kuljetuksen aikana.

39710016 ..........................keltainen .......................... kpl 
39710023 .........................pinkki ............................... kpl
39710036 .........................sininen .............................. kpl
39710095 .........................musta ................................ kpl

ESSELTE KÄSIKIRJOITUSALUSTA A4 SININEN

Vahva polypropeenialusta liikkeellä tapahtuvaan kirjoittami-
seen. Metalliklipsi, kapasiteetti 200 arkkia.

27355 ........................................................................ kpl 

39710016

39710036

39710023

39710095

APLI KÄSIKIRJOITUSALUSTA KIRKAS A4

Tukeva kirjoitusalusta kirkasta naarmuuntumatonta muovia. 
Alustan yläosassa metallinen paperipuristin. Alustan koko 
230 x 320 mm.

13780 ........................................................................ kpl 

APLI KÄSIKIRJOITUSALUSTA PUINEN A4

Puinen kirjoitusalusta soveltuu kaikkeen liikkuvaan kirjoittami-
seen. Metallinen paperipidike, alustan koko 230 x 320 mm.

14684 ........................................................................ kpl 

BAMBU -KIRJOITUSALUSTA A4

Tyylikäs ja erottuva kirjoitus- ja keräilyalusta paperipuristimella 
ekoystävällistä Bambu-puuta. Toimii hyvin tyylikkäänä alustana 
ravintoloiden ruokalistoille.

C001 ......................................................................... kpl 

KERÄILYALUSTA A4 SININEN

Perinteiset kirjoitusalustat paperiklipsillä varastokeräilyyn, 
inventointiin ym.

230001 ...................................................................... kpl 

KERÄILYALUSTA A4 KANNELLA SININEN

Perinteiset kirjoitusalustat paperiklipsillä varastokeräilyyn, 
inventointiin ym.

231001....................................................................... kpl 
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DISCOVERY-KOPIOPAPERI, A4, 75 G

75 g kopiopaperi, jossa tulostusjälki parempi kuin useimmissa 
80 g laaduissa. Ympäristötietoisen laatuvalinta. 5 riisiä/ltk.

DISCOV75A4 .................................................................. riisi

NAVIGATOR UNIVERSAL UHD -KOPIOPAPERI, 
80 G

Premiumkopiopaperi uudella UHD-pinnoitteella. 99,99 % 
tukkeutumaton, erinomainen värintoisto ja tulostuslaatu 
kaikilla tulostimilla. 5 riisiä/ltk.

NAVUNI080A4............ A4 ............................................... riisi
NAVUNI080A3 ............ A3 ............................................... riisi 

NORDIC OFFICE STANDARD -KOPIOPAPERI.
A4, 80 G

Toimiston yleispaperi mustavalkotulostukseen laser- ja muste-
suihkutulostimilla sekä kopiointiin. 5 riisiä / ltk.
 
800693 .......................................................................... riisi

IMAGE VOLUME -KOPIOPAPERI, A3, 80 G

Järkevä valinta taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi.  
Soveltuu mustavalkoiseen laser- ja mustesuihkutulostukseen  
sekä kopiointiin. 5 riisiä/ltk.
 
IMAGV080A3 ................................................................. riisi

XEROX BUSINESS -KOPIOPAPERI, A4, 80 G 

Xerox® Business on yleispaperi jokapäiväiseen kopiointiin, laser- 
ja mustesuihkutulostukseen ja jopa offsetpainamiseen. 5 riisiä/ltk.
 
003R91802 ................. (reijitys 8 cm) .............................. riisi
003R91823 ................. (reijitys 8-8-8cm)......................... riisi

NAVUNI080A4

DISCOV75A4

Kopiopaperit

003R91802

800693

IMAGV080A3

All Navigator range, with exception of 160g.m-2, has been awarded EU Ecolabel

ULTRA HIGH
DEFINITION
THE ULTIMATE PAPER 
TECHNOLOGY WITH 
A SPECIAL SURFACE 
TREATMENT

MAAILMASSA MISSÄ 
YKSITYISKOHDAT 
RATKAISEVAT

VALITSE
NAVIGATOR.
Jotkut näkevät sen lisäarvona, jota kukaan ei koskaan huomaa. 
Kilpailumaailmassa tiedetään, että pienet yksityiskohdat ratkaisevat 
ja ne saavat sinut erottumaan joukosta. Navigator tietää tämän 
ja on siksi johtava premium-kopiopaperibrändi. Valitse Navigator.
NAVIGATOR. WE KNOW, YOU GROW
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Värikopiopaperit

NAVIGATOR PRESENTATION UHD, 
A4, 100 G

Erityisesti kaksipuolisten, värikkaiden digitaalisten  
julkaisujen tulostukseen, 500 arkkia/riisi. 
5 riisiä/ltk.

NAVPRE100A4 ................................................................ pkt

NAVIGATOR COLOUR DOCUMENTS UHD 
A4, 120 G

Korkearesoluutioisten kuvien ja dokumenttien tulostamiseen,  
250 arkkia/pkt. 8 pkt/ltk.
 
NAVDOC120A4 ............................................................... pkt

NAVIGATOR OFFICE CARD 
A4, 160 G

Värikkäisiin digitaalisiin tulosteisiin 250 arkkia/pkt. 
5 pkt/ltk.
 
NAVOFF160A4 ................................................................ riisi

NAVIGATOR BOLD DESIGN, A4, 200 G

Värikopiopaperi laadukkaisiin tuote-esitteisiin ja julkaisuihin,  
150 arkkia/pkt. 7 pkt/ltk.
 
NAVBOL200A4 ............................................................... riisi

NAVIGATOR HARD COVER, A4, 250 G

Vahva väritulostusmateriaali loistaviin kansiarkkeihin,  
kortteihin ja esitteisiin, 125 arkkia/pkt. 7 pkt/ltk.
 
NAVHAR250A4 ............................................................... riisi

003R99000 ................ A4, 90 g ..................................... riisi
003R99001................. A3, 90 g ..................................... riisi
003R99004 ................ A4, 100 g .................................... riisi
003R99009 ................ A4, 120 g .................................... riisi
003R99014 ................. A4, 160 g .................................... pkt
003R99018 ................. A4, 200 g ................................... pkt
003R99019 ................. A3, 200 g .................................... pkt

XEROX COLOTECH+, A4, 90 G

Xerox® Colotech+ on digitaalisen väritulostuksen huippupaperi. 
Tämä päällystämätön, puhtaanvalkoinen paperi on erittäin sileä-
pintainen, joten se tehostaa tekstin ja kuvien kirkkautta ja kont-
rastia kaikissa digitaalisissa väritulosteissa. Paperi sopii ihanteel-
lisesti laadukkaaseen värilliseen digitaaliseen tuotantoon.
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Image Coloraction on värillinen, hiokkeeton sileäpintainen tulostuspaperi,  
joka soveltuu huomiotaherättävään sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Image Coloraction värilliset paperit  

toimivat sekä laser- että mustesuihkutulostuksessa sekä kopiokoneissa. Paperit ovat FSC sertifioituja.

IMAGE COLORACTION

Värilliset kopiopaperit

VAALEAT SÄVYT
 617012 .............. A4/80 g, vaniljankeltainen ............... riisi
 617013 .............. A4/80 g, kermankeltainen ................ riisi
 617014 .............. A4/80 g, hiekanruskea ..................... riisi
 617025.............. A4/80 g, vaaleanpunainen ............... riisi
 617053 ............. A4/80 g, vaaleankeltainen ............... riisi
 617028 .............. A4/80 g, korallinpunainen ................ riisi
 617055 ............. A4/80 g, keltainen ........................... riisi
 617061 .............. A4/80 g, vaaleanvihreä .................... riisi
 617072 .............. A4/80 g, vaaleansininen................... riisi
 617094 ............. A4/80 g, harmaa ............................. riisi
 617261 .............. A3/80 g, vaaleanvihreä .................... riisi
 617275 .............. A3/80 g, sininen ............................... riisi
 617455 .............. A4/120 g, keltainen .......................... pkt
 617475 .............. A4/120 g, sininen.............................. pkt
 617775 .............. A4/160 g, sininen ............................. pkt

KESKISÄVYT
 617027 .............. A4/80 g, appelsiininkeltainen ........... riisi
 617056 ............. A4/80 g, rypsinkeltainen .................. riisi
 617058 ............. A4/80 g, auringonkeltainen .............. riisi
 617049 ............. A4/80 g, sitruunankeltainen ............. riisi
 617048 ............. A4/80 g, oranssi ............................... riisi
 617256 .............. A3/80 g, rypsinkeltainen .................. riisi
 617477 .............. A4/120 g, vedensininen .................... pkt
 617456 ............. A4/160 g, rypsinkeltainen ................. pkt

VOIMAKKAAT SÄVYT
 617029 ............. A4/80 g, punainen ........................... riisi
 617067 ............. A4/80 g, ruohonvihreä ..................... riisi
 617068 ............. A4/80 g, smaragdinvihreä ................ riisi

VÄRILAJITELMAT
608005 ................ Rainbow A4/80 Strong ..................... pkt
608006 ................ Rainbow A4/80 Pastel ...................... pkt

Paperirullat

Mitat: rullan leveys x halkaisija x hylsyn sisähalkaisija (pituus).

KASSAKUITTIRULLAT

4000041 .............. 57x70x12 mm (45 m), 60 g, 100 rll/ltk ..................... rll
4000039 .............. 44x70x12 mm (45 m), 60 g, 100 rll/ltk ..................... rll
4000043 .............. 76x70x12 mm (45 m), 60 g, 100 rll/ltk ..................... rll

BISFENOLI-A VAPAAT LÄMPÖPAPERIRULLAT

Kaikilla lämpöpaperirullilla on 10 vuoden arkistokelpoisuus.

4800004 .............. 44x70x12 mm (63 m), 100 rll/ltk .............................. rll
4800016 ............... 57x57x12 mm (45 m), 50 rll/ltk ............................... rll
4800021 ............... 76x70x12 mm (62 m), 50 rll/ltk ................................ rll
4000407 .............. 57x25x12 mm hylsytön (8 m), 20 rll/ltk .................... rll
4000007 .............. 57x30x12 mm (8 m), 100 rll/ltk ................................ rll
4000010 .............. 57x40x12 mm (20 m), 100 rll/ltk .............................. rll
4800297 .............. 80x80x12 mm (80 m), 50 rll/ltk ............................... rll

FENOLIVAPAAT LÄMPÖPAPERIRULLAT

4000163 ............... 57x35x12 mm (15 m), 100 rll/ltk ............................... rll
4000297 .............. 80x80x12 mm (80 m), 50 rll/ltk ............................... rll
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Piirturipaperit

Mitat: rullan leveys m x halkaisija mm x hylsyn sisähalkaisija mm.

MUSTESUIHKUVEDOSPAPERI INKJET

Puuvapaa päällystämätön paperi 2” hylsyllä offset-tulostukseen  
ja lasertulostus-käyttöön. Hyvä tulostettavuus 3/4 väritulostuksessa.  
Paperin valmistusmaa Suomi.

3000303 .........610 mm x 46 m x 50,8 mm, 90 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000309 .........914 mm x 46 m x 50,8 mm, 90 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000359 .........297 mm x 50 m x 50,8 mm, 75 g ...... 12 rll/ltk ............rll
3000372 .........594 mm x 50 m x 50,8 mm, 75 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000389 .........610 mm x 50 m x 50,8 mm, 75 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000427 .........914 mm x 50 m x 50,8 mm, 75 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000444 .........1067 mm x 50 m x 50,8 mm, 75 g ..... 1 rll/ltk ..............rll

VÄRI INKJET PAPERIT

Päällystetty paperi. Monipuoliseen väripintatulostukseen.  
Dye- sekä pigment musteille.

3000728..........610 mm x 45 m x 50,8 mm, 90 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000719 ..........914 mm x 45 m x 50,8 mm, 90 g ...... 6 rll/ltk .............rll
3000727 ..........1067 mm x 45 m x 50,8 mm, 90 g .... 1 rll/ltk ..............rll

PPC-PAPERI 

Puuvapaa päällystämätön paperi 3” hylsyllä offset-tulostukseen  
ja lasertulostus-käyttöön. Hyvä tulostettavuus 3/4 väritulostuksessa.  
Paperin valmistusmaa Suomi.

3000041..........297 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ........ 4 rll/ltk .............rll
3000100 .........420 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ........ 4 rll/ltk .............rll
3000108 ..........620 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ........ 2 rll/ltk .............rll
3000120 ..........594 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ........ 2 rll/ltk .............rll
3000203 .........841 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ......... 2 rll/ltk .............rll
3000237 .........891 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ......... 2 rll/ltk .............rll
3000260 .........914 mm x 175 m x 76 mm, 75 g ......... 2 rll/ltk .............rll

APLI TULOSTUSETIKETIT

01233 ................... 190x61 mm, 4-osaa, 100 etikettiä, .......................pkt
01243 ................... 210x148 mm (A5), 200 etikettiä ...........................ltk
01244 ................... pyöreä 60 mm, 1200 etikettiä..............................ltk
01263 ................... 64,6x33,8 mm, 24-osaa, 2400 etikettiä ...............ltk
01264 ................... 210x148 mm, 2-osaa, 200 etikettiä ......................ltk
01270 ................... 70x25,4 mm, 33-osaa, 3300 etikettiä ..................ltk
01271 .................... 32x70 mm, 27-osaa, 2700 etikettiä ......................ltk
01272 ................... 70x35 mm, 24-osaa, 2400 etikettiä .....................ltk
01273 ................... 70x37 mm, 24-osaa, 2400 etikettiä .....................ltk
01274 ................... 37x105 mm, 16-osaa, 1600 etikettiä .....................ltk
01275 ................... 105x40 mm, 14-osaa, 1400 etikettiä ....................ltk
01276 ................... 42,4x70 mm, 21-osaa, 2100 etikettiä ....................ltk
01277 ................... 42,4x105 mm, 14-osaa, 1400 etikettiä ..................ltk
01278 ................... 105x57 mm, 10-osaa, 1000 etikettiä ....................ltk
01279 ................... 74x105 mm, 8-osaa, 1000 etikettiä ......................ltk
01280 ................... 105x148 mm, 4-osaa, 400 etikettiä ......................ltk
01281 .................... 210x297 mm, 1-osa, 100 etikettiä .........................ltk
01283 ................... 21,2x38 mm, 65-osaa, 6500 etikettiä ...................ltk
01284 ................... 21,2x52,5 mm, 56-osaa, 5600 etikettiä ................ltk
01285 ................... 48,5x25,4 mm, 44-osaa, 4400 etikettiä ...............ltk
01286 ................... 29,7x52,5 mm, 40-osaa, 4000 etikettiä ...............ltk
01289 ................... 105x48 mm, 12-osaa, 1200 etikettiä .....................ltk
01290 ................... 67,7x70 mm, 12-osaa, 1200 etikettiä ....................ltk
01291 ................... 97x67,7 mm, 8-osaa, 800 etikettiä ......................ltk
01295 ................... 42,4x70 mm, 15-osaa, 1500 etikettiä ...................ltk
01298 ................... 70x36 mm, 24-osaa, 2400 etikettiä .....................ltk
11787 .................... 210x287 mm ES, 1-osa..........................................ltk
12061 ................... 70x37 mm Eco, 24-osaa ......................................ltk

Tulostustarrat ja -etiketit

01233

01277
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NORDIC OFFICE TULOSTUSETIKETIT

103500 .......70x37 mm, 24-osaa, 100 arkkia ........................... ltk
103502 ....... 105x37 mm, 16-osaa, 100 arkkia .......................... ltk 
103503 .......70x36 mm, 24-osaa, 100 arkkia ........................... ltk 
103505 .......210x297 mm, 1-osa, 100 arkkia ............................. ltk 
103507 ....... 105x74 mm, 8-osaa, 100 arkkia ............................ ltk 
103510 .......38x21,2 mm, 65-osaa, 100 arkkia ......................... ltk 
103520 ....... 105x148 mm, 4-osaa, 100 arkkia .......................... ltk 
800714 .......210x148 mm, 2-osaa, 100 arkkia ........................... ltk

103500

APLI TULOSTUSETIKETIT, PYÖREÄT KULMAT

02409 ..... 64x33,9 mm, PK, 24-osaa, 2400 etikettiä ............... ltk
02414 ...... 63,5x38,1 mm, PK, 21-osaa, 2100 etikettiä .............. ltk
02416 ...... 63,5x72,0 mm, PK, 12-osaa, 1200 etikettiä .............. ltk
02418 ......99,1x34 mm, PK, 16-osaa, 1600 etikettiä ................ ltk
02420 ..... 99,1x67,7 mm, PK, 8-osaa, 800 etikettiä ................ ltk
02421 ...... 99,1x93,1 mm, PK, 6-osaa, 600 etikettiä ................ ltk
02422 ...... 99,1x139 mm, PK, 4-osaa, 400 etikettiä ................. ltk

APLI VÄRILLISET TULOSTUSETIKETIT

01591 ...... 70x37,mm keltainen, 24-osaa, 480 etikettiä ........... pkt 
01592 ...... 70x37 mm sininen, 24-osaa, 480 etikettiä .............. pkt 
01593 ...... 70x37 mm punainen, 24-osaa, 480 etikettiä ........... pkt 
01594 ...... 70x37 mm vihreä, 24-osaa, 480 etikettiä ............... pkt 
01599 ..... 210x297 mm keltainen, 1-osa ................................. pkt 
02871 ...... 64x33,9 mm neonoranssi, 24-osaa, 480 etikettiä .... pkt 

02422

02871

Erikoistarrat ja käyntikorttipohjat

APLI SÄÄNKESTÄVÄT ETIKETIT

Apli polyester säänkestävät etiketit valkoisena sekä transparenttina. 
Pakkauksessa 20 arkkia.

01228 .........muovitarra 210x297 mm valkoinen ....................... pkt
01223 .........kuultotarra A4, 48,5 x 25,4 mm ............................ pkt 
01224 .........kuultotarra A4, 70 x 37 mm .................................. pkt 
01225 .........kuultotarra A4, 210 x 297 mm ............................... pkt 

DURABLE TULOSTETTAVAT NIMIKORTIT

Durable tulostettavilla nimikorttipohjilla tulostat nopeasti siistit  
ja tyylikkäät nimikortit. Tukeva 150g paperi.

142002 .......A4/A6 (20) ......................................................... pkt
145302 .......75x40 mm (240) .................................................. pkt 
145502 .......54x90 mm (200) ................................................. pkt 
145602 .......90x60 mm (160) .................................................. pkt 

Huom! Tulosta kortit kätevästi www.duraprint.eu-palvelun avulla!

01223

XEROX TULOSTUSMATERIAALIT

003R97246......DocuCard A4, 86x54 mm, 100 arkkia .............. ltk
003R97344 .....DuraPaper-tarra, A4, 228 g, 50 arkkia............. pkt 
007R90516 ......Premium NeverTear Matt White, 50 arkkia ...... pkt 

003R97246

142002
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KIERREVIHKO, VÄRILAJITELMAT

Kotimaiset kierrevihkot. 60 g/m2 paperissa 7x7 mm ruudutus.  
Värilajitelmassa sininen, punainen, keltainen ja vihreä.  
Valmistettu Suomessa. Tuotteella Joutsenmerkki ja Avainlippu.

0364 ...............A6/40 .................................................... kpl
03448 .............A4/40 .................................................... kpl 
03488 .............A4/80 ..................................................... kpl 
03548 .............A5/40 .................................................... kpl 
03588 .............A5/80 ..................................................... kpl 

Vihkot

KIERREVIHKOT, MUOVIKANTISET

Kotimainen muovikantinen kierrevihko, 0,5 mm polypropeiini kansilla.

034841 ............A4/80 sininen ......................................... kpl
034843 ...........A4/80 keltainen ...................................... kpl 
034876 ............A4/80 oranssi ......................................... kpl 
034877 ............A4/80 lime ............................................. kpl 
035832............A5/80 oranssi ......................................... kpl 
035833 ...........A5/80 lime ............................................. kpl 
035835 ...........A5/80 punainen ...................................... kpl 
03584 .............A5/80 sininen ......................................... kpl

KIERREVIHKOT, KOVAKANTISET

Kotimainen muovikantinen kierrevihko A4/80.  
Tavallista tukevammat kannet, kääntyvät kirjoitusalustaksi.  
Kestävät, läpinäkymättömät 0,8 mm polypropeenikannet.  
7x7 mm ruudutus, 80 lehteä, valkoinen 60 g paperi.  
Tuotteella Avainlippu.

03489 .............A4/80 musta ........................................... kpl
03589 .............A5/80 musta ........................................... kpl

NIDOTUT VIHKOT

Kotimaiset nidotut vihkot, 7x7 mm ruudutus, 40 lehteä, valkoinen  
60 g paperi, värilajitelmissa: sininen, punainen, keltainen ja vihreä.

04448 .............A4/40 .................................................... kpl
04548 .............A5/40 .................................................... kpl .
0464 ...............A6/40 .................................................... kpl

KOULUVIHKOT

Laadukas kotimainen peruskouluvihko, 60 g valkoinen paperi.

0431 ................A4/20, 477 .............................................. kpl
0432 ...............A4/40, 447 ............................................. kpl
0433 ...............A5/20, 577 .............................................. kpl
0434 ...............A5/40, 547 ............................................. kpl
0436 ...............A6/20, 677 ............................................. kpl
04400 .............A4/20, 400, blanco ................................. kpl
04504 .............A5/20, 504, musiikki ............................... kpl
04510 .............A5/20, 510, 10 x 10 mm ruudut ................. kpl
04511 ..............A5/20, 511, 11 viivainen ............................ kpl

VAHAKANSIVIHKOT

Aina yhtä suosittu vahakansivihko on Paperipisteen vanhin edel- 
leen tuotannossa oleva tuote, eli todellinen klassikko! Nykyvihko- 
jen kansissa ei enää käytetä vahaa, vaikka se tuotenimeen onkin 
jäänyt elämään. Taipuisat kestävät vahakannet, vihkon ulkoreunat 
punattu, 7x7 mm ruudutus, erittäin kestävä liimasidonta.

0441................A4/100, musta vahakansi ........................ kpl
0451................A5/100, musta vahakansi ........................ kpl
0461 ...............A6/100, musta vahakansi ........................ kpl
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MUISTIKIRJA LEITZ COMPLETE

Muistikirja tunnetulla korkealuokkaisella Leitz laadulla. 
Nykyaikainen design päivittäisille muistiinpanoille. 
Houkutteleva keinonahkainen ja miellyttävän tuntuinen 
pinta. Innovatiiviset ominaisuudet varmistavat optimaalisen 
muistiinpanojen organisoinnin.

44720095........A4, viivat, musta ...................................... kpl
44770095........A5, ruutu 5x5, musta ................................ kpl 
44780095 .......A5, viivat, musta ...................................... kpl 

Muisti- ja konttorikirjat

MUISTIKIRJA LEITZ WOW

Häikäisevän ja tyylikkään värinen muistikirja. 
Laminoitu pinta antaa kiiltävän ja laadukkaan ulkonäön 
ja tunteen. 90 g paperi ja 80 sivua.

46271001 .........A5, viivat, valkoinen ................................ kpl
46271036 ........A5, viivat, sininen .................................... kpl
46271064 ........A5, viivat, vihreä ..................................... kpl
46271095 ........A5, viivat, musta ...................................... kpl
46271001 .........A5, viivat, valkoinen ................................ kpl
46271016 .........A5, viivat, keltainen ................................. kpl
46281001 .........A5, ruutu 5x5, valkoinen .......................... kpl
46281023 ........A5, ruutu 5x5, pinkki ................................ kpl
46281036 ........A5, ruutu 5x5, sininen .............................. kpl
46251001 .........A4, viivat, valkoinen ................................ kpl
46251016 .........A4, viivat, keltainen ................................. kpl
46251023 ........A4, viivat, pinkki ..................................... kpl
46251036 ........A4, viivat, sininen .................................... kpl

MUISTIKIRJA LEITZ WOW PP

Korkealuokkainen PP muistikirja kirkkaissa WOW väreissä.  
Täydellinen muistiinpanojen tekemiselle sekä irtopaperien  
ja pientarvikkeiden säilyttämiselle.

46390023 .......A5, viivat, pinkki...................................... kpl 
46390036 .......A5, viivat, sininen .................................... kpl 
46390064 .......A5, viivat, vihreä ..................................... kpl 
46410023 ........A5, ruutu 5x5, pinkki ................................ kpl 
46410036 ........A5, ruutu 5x5, sininen .............................. kpl 

KONTTORIKIRJA BINDERBOOKS A4/192 
VIIVOITETTU

Kovakantinen, 9 mm viivoitus, musta, lankasidottu.

BN810042 ...................................................................... kpl

KONTTORIKIRJA BINDERBOOKS A4/192 
RUUDUTETTU

Kovakantinen, 7x7 mm ruudutus, musta, lankasidottu.

BN810042S ..................................................................... kpl

KONTTORIKIRJA BINDERBOOKS A4/160  
RUUDUTETTU, KIERRE 

Kovakantinen, 7x7 mm ruudutus, musta, kierresidottu.

82021S ............A4/160 ................................................... kpl
82022S ............A5/160 ................................................... kpl

VIERASKIRJA,  
KANNESSA TEKSTI 

Kovat kannet, 18x23,5 cm musta kansi, 
hopea selkä, 64 lehteä.

VK01 .............................................................................. kpl
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Lehtiöt

LUENTOLEHTIÖT JA PAPERIT

7x7 mm ruudutus.

0646 ...............A4/60, kierre .....................................kpl   
0649 ...............A4/100, lehtiö ....................................kpl 
0651 ...............A5/100, lehtiö ....................................kpl 
0546 ...............A4/100, paperi ..................................pkt

KONSEPTIPAPERIT

Yhdessä kutisteessa on 250 kpl A3-kokoista arkkia.  
Arkit on taitettu A4-kokoon, valkoinen 60 g paperi.

0700 ...............A4, 7x7 mm ........................................pkt
0703 ...............A4, 10x10 mm .....................................pkt 

AVOLEHTIÖT

Laadukkaat kotimaiset avolehtiöt ilman kansipaperia.  
7x7 mm ruudutus, 70 lehteä, 60 g paperi.  
Yläreunassa on perforointi helpottamassa lehden irtirepäisyä.  
Teknikkolehtiössä on yleisrei’itys sekä liimaus yläreunassa.

0143 ................A4/70 ................................................kpl 
0153 ................A5/70 ................................................kpl 
0163................A6/70 ................................................kpl 
0170 ................A7/70 ................................................kpl 
0244 ...............Teknikkolehtiö A4/70 .........................kpl

LIUSKELEHTIÖ

5-osainen, kotimainen, 5x70 sivua, 60 g paperi.

0180 ...............A5/70 ................................................kpl

0700

0244

05460646

0651

0143

 0180

RESEPTILEHTIÖ

Laadukas kotimainen avolehtiö. 
100x210 mm, 50 lehteä, 80 g paperi, 
yläreunassa perforointi.

0190 ......... 100 x 210 mm/50 ............. kpl

TASKULEHTIÖ 90 X 148/50

Sinikuvioinen kartonkikansi,  
koko: 90x148 mm, 7x7 mm ruudutus,  
kierresidonta yläreunassa.

0191 .................................................. kpl

PIIRUSTUSLEHTIÖ

Laadukas kotimainen piirustuslehtiö jossa on 20 arkkia.  
Blanco, erityisesti piirtämiseen sopiva 120 g valkoinen paperi.  
Liimaus lehtiön yläreunassa.

0922 .........A2/20 .............................. kpl
0932 .........A3/20.............................. kpl
0943 .........A4/20 ............................. kpl

TASKULEHTIÖ

Taskulehtiö kannella,  
kierresidottu.

0196 .........A6/50 Poliisilehtiö  .......... kpl
0197 ..........Taskulehtiö A7/50 ............ kpl

MILLIMETRILEHTIÖ 

Luotettava ja laadukas millimetripaperi,  
20 lehteä, valkoinen 80 g paperi,  
oranssilla painettu ruudutus.

10321 .........A3/20.............................. kpl
10421 ........A4/20 ............................. kpl
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Erikoispaperit

APLI GLOSSY LASERPAPERI A4 210 G

Kiiltävä glossy-laserpaperi, 210 g, A4, 100 arkkia/pkt

11833 .............................................................................. ltk

APLI EVERYDAY A4 180G PAPERI

Kiiltävä glossy-paperi mustesuihkutulostukseen, 
180 g, A4, 20 arkkia/pkt

12080 ............................................................................. pkt

SYNTEETTINEN PAPERI A4/165 G 
VALKOINEN (100)

Säänkestävä synteettinen paperi kopiointiin 
ja tulostukseen. 100 arkkia/pkt

1030816 ......................................................................... pkt

11833

12080

XEROX PREMIUM

Xerox Premium -paperit laserkopiointiin ja -tulostukseen.  
Repeytymätön, säänkestävä materiaali

003R92340 .....NeverTear Opaque Vivid Yellow 
.......................123 mikronia A4 ....................................... riisi
003R98056 .....NeverTear 95 mikronia A4 ....................... pkt
003R98058 .....NeverTear 120 mikronia A4 ...................... pkt
003R98059 .....NeverTear 120 mikronia A3 ...................... pkt
003R98092 .....NeverTear 195 mikronia A4 ...................... pkt
003R99070 .....Digital Carbonless A4 CFB-valkoinen ....... pkt

003R98056 003R99070

Lomakkeet

AJOPÄIVÄKIRJA COPY A5

Suomi/ruotsi, vaakamalli, musta, muovikannet.

160 ...........A5 ...............................................kpl
150 ...........A5/50 vaaka, jäljentävä .............. kpl

150

KASSAKIRJA COPY A4/100, JÄLJENTÄVÄ

2 tiliä, sivunumerointi, jäljentävä paperi, 
irroitettava jäljennöslehti, 50+50 lehteä, suomi/ruotsi 

502 ...............................................................kpl

TILAUS/LÄHETE COPY A5/100 PYSTY, JÄLJENTÄVÄ

Pysty, 75 lehteä 1-5 kopiota, perforoitu, 
viivaus, suomi/ruotsi.

575 ...............................................................kpl

KUITTILOMAKE COPY

vaaka, laskelma, 50+50 lehteä, suomi/ruotsi/englanti. 
1+1 kopiota, perforoitu, viivaus.

600L .........A6/100 vaaka, jäljentävä ............. kpl
605L .........A5/100, vaaka, jäljentävä ............ kpl

LASKULOMAKE COPY A5/100 PYSTY, JÄLJENTÄVÄ

Pysty, 75 lehteä, suomi/ruotsi/englanti 1-5 kopiota, 
perforoitu, viivaus.

575P .............................................................kpl

160
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Viestilaput

654NGNR

654S6

654TFEN

655NY

675SS3CY

6546SSJP

6546SSMIA

6556SSEG

6556SSMAR

6556SSRIO

6753SSMX

46453SSAN

POST-IT® NEONVÄRISET VIESTILAPUT

Värikkäät Post-it®-viestilaput karkottavat arjen harmauden. 
Post-it®-viestilaput on valmistettu 100 % PEFC-sertifioidusta 
paperista. Lehtiössä on 100 lappua.

655NY ............Neonkeltainen, 76x127 mm ...................... nid
654NGNR .......Neonvihreä, 76x76 mm ............................ nid
654TFEN .........Värilajitelma Energetic, 76x76 mm (6) ...... pkt

POST-IT® SUPER STICKY

Post-it® Super Sticky -viestilaput soveltuvat erinomaisesti 
pystysuorille ja epätasaisille kiinnityspinnoille. Ne tarttuvat 
tiukemmin ja pysyvät pidempään kiinni! Post-it® Super Sticky 
-viestilaput ovat superkestäviä, supermonipuolisia ja super-
erottuvia. Post-it® Super Sticky -viestilaput on valmistettu 
100-prosenttisesti PEFC-sertifioiduista paperikuiduista.  
60 % liima-aineesta on uusiutuvaa luonnonmateriaalia, 
joka saadaan vuosittain uudelleen kasvavasta kasvista.

65412SSCY ......Keltainen, 76x76 mm ............................... pkt
6546SSJP ........Bora Bora -värilajitelma, 76x76 mm (6) .... pkt
6546SSMIA .....Miami-värilajitelma, 76x76 mm (6) .......... pkt
654S6 .............Ultrakeltainen, 76x76 mm ........................ nid

6556SSEG .......Bangok-värilajitelma, 76x127 mm ............. kpl
6556SSMAR .... Marrakesh-värilajitelma, 76x127 mm (6) ....pkt
6556SSRIO ......Rio-värilajitelma, 76x127 mm (6) .............. nid

6753SSMX ....... Viestilappulehtiö, 100x100 mm, viivoitettu ..pkt
46453SSAN .....Viestilappulehtiö, 102x152 mm, 
 Ultra-viivoitettu (3) ................................. pkt

675SS3CY .......Meeting Notes CY, 101x101 mm, 
 viivoitettua lehtiö (3) ............................... pkt

65412SSCY

KELTAINEN VIESTILAPPU

Moderni klassikko. Alkuperäisellä Post-it®-viestilapulla viestisi  
menee varmasti perille. Tee muistiinpanoja tai jätä viestejä  
kotona tai töissä. Post-it® keltaiset viestilaput on valmistettu  
100 % PEFC-sertifioidusta paperista. Lehtiössä on 100 lappua.  
Lapun koko on 51x76 mm. Post-it® notes yellow canary 656 - 
51x76 mm size - 100 sheets per pad. Aidoilla ja alkuperäisillä 
keltaisilla viestilapuilla viestisi tarttuu. Käytä viestien jättämiseen, 
muistilistoina, kirjanmerkkeinä ja monessa muussa.

655861 ............76x127 mm .............................................. nid
655CY .............51x76 mm ................................................ nid
654-937 ..........76x76 mm ............................................... nid
653CY .............38x51 mm ................................................ nid

6541RP6

6551BRY

655861

655CY

654-937

653CY

800131 800132

800133

800683

EKOLOGINEN VIESTILAPPU

Ekologiset Post-it®-viestilaput tarttuvat kuten kaikki Post-it®-
viestilaput ja auttavat sinua samalla pienentämään on eko-
jalanjälkeäsi, sillä ne on valmistettu 100 % uusiopaperista

6541RP6 ..........Värilajitelma 76x76 mm (6) ...................... nid
6551BRY ..........Keltainen 127x76 mm (6) .......................... nid

NORDIC OFFICE VIESTILAPPU

100 kpl/nide. Viestilapuissa vesipohjainen liima-aine.

800131 ............Keltainen, 50x40 mm .............................. nid
800132 ............Keltainen, 75x75 mm ............................... nid
800133 ............Keltainen, 125x75 mm .............................. nid
800683 ...........3 neonvärin lajitelma, 75x75 mm .............. nid
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Viestilappukuutiot

POST-IT® 2028 VIESTILAPPUKUUTIO 

Post-it®-viestilappukuutiot sopivat niille, joilla on paljon 
sanottavaa. Ahkeran viestijän valinta. Reilu määrä värikkäitä 
Post-it®-viestilappuja ulottuvillasi näppäränä kuutiona. Sininen 
pastelli: pastellinsininen, smaragdi, taivaansininen, ultrasininen, 
4x valkoinen. Post-it®-viestilappukuutiot on valmistettu 100 %  
PEFC-sertifioidusta paperista. Kuutiossa on 450 lappua. Lapun 
koko on 76x76 mm.

2028B .............Sininen pastelli, 76x76 mm ....................... kpl
2028G .............Vihreä pastelli, 76x76 mm ........................ kpl
T2028NP .........Pinkki neon, 76x76 mm ............................ kpl

NORDIC OFFICE -KUUTIO, 
3 NEONVÄRIN LAJITELMA

800685 .......................................................................... kpl

2028B 2028G

T2028NP

POST-IT® MERKKAAJA, NEONVÄRILAJITELMA

Jaottele tärkeät tiedot värikoodein. Ihanteellinen sivujen merk-
kaamiseen ja kirjoittamiseen. 100 % PEFC-sertifioitua paperia. 
Sisältää 4 lehtiötä, joissa kussakin on 50 lappua, eri neonväreissä.

6704N ............20x38 mm (4 x 50) ................................. pkt

Teippimerkit

POST-IT® INDEX TEIPPIMERKKI, STRONG

Järjestä dokumenttisi Post-it® Index Strong -teippimerkeillä. Tee aineistoistasi  
huoliteltuja ja helpommin hahmotettavia. Teippimerkeille voi kirjoittaa.  
Merkit ovat kestävää muovia, ja ne on tarvittaessa helppo irrottaa ja  
siirtää toiseen paikkaan. 

686F1 ..............Suora, 2 tuumaa leveä, kirjoitustilaa, 4x6 merkkiä ......... kpl
686PGOT ........Arkistointiin 25x38 mm, pinkki/vihreä/oranssi............... pkt
686PLOY .........50 mm, värilajitelma, 4x6 merkkiä ................................ pkt
686RYB ...........Arkistointiin 25x38 mm, punainen/keltainen/sininen ..... pkt

POST-IT® INDEX TEIPPIMERKKI

Nopein reitti oleelliseen tietoon! Post-it® Index -teippimerkkien avulla merkitset 
ja luokittelet tietoa, jolloin löydät sen nopeasti uudelleen. Post-it® Index -teippimerkit 
pysyvät varmasti, mutta irtoavat jälkiä jättämättä.

6801R ..............Punainen ...................................................................... pkt
6802MB ..........Sininen ........................................................................ pkt
6803G ............Vihreä .......................................................................... pkt
680PBG ..........3x20 merkkiä annostelijassa ......................................... kpl
6835CB ...........3x20 merkkiä annosteiljassa ......................................... kpl

6801R 6802MB 6803G 6835CB

686F1
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Anna ajan hallita, sillä se onAnna ajan hallita, sillä se on
neuvonantajista viisain.neuvonantajista viisain.

- Perikles

AT CH* CY DE* ES FI GR HR IT ME PL RU SE SK 

Tammikuu/Januari/January 2020

Harri / Harry Harriet 6-360

Loppiainen
Trettondagen
Epiphany

2

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Helmi/Feb/Feb 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

5                                    1     2
6       3     4     5     6     7     8     9
7      10  11  12  13  14  15  16
8      17  18  19  20  21  22  23
9      24  25  26  27  28  29     
                                             

Maalis/Mars/March 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

9                                          1
10     2     3     4     5     6     7     8
11     9   10  11  12  13  14  15
12   16  17  18  19  20  21  22
13   23  24  25  26  27  28  29
14   30  31                             

Huhti/April/April 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

14                1     2     3     4     5
15     6     7     8     9   10  11  12
16   13  14  15  16  17  18  19
17   20  21  22  23  24  25  26
18   27  28  29  30                 
                                             

Touko/Maj/May 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

18                            1     2     3
19     4     5     6     7     8     9    10
20   11  12  13  14  15  16  17
21   18  19  20  21  22  23  24
22   25  26  27  28  29  30  31
                                             

Joulu/Dec/Dec 2019

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

48                                        1
49     2     3     4     5     6     7     8
50     9   10  11  12  13  14  15
51   16  17  18  19  20  21  22
52   23  24  25  26  27  28  29
1      30  31                             

Tammi/Jan/Jan 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

1                  1     2     3     4     5
2       6     7     8     9   10  11  12
3      13  14  15  16  17  18  19
4      20  21  22  23  24  25  26
5      27  28  29  30  31           
                                             

Maanantai                
Måndag
Monday 6

ME MK RS RU 

Aku Aukusti August / August Augusta 7-359

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tiistai                          
Tisdag
Tuesday 7

ME RU 

Titta Hilppa / Gunnar 8-358

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keskiviikko               
Onsdag
Wednesday 8

2

Viikko/Vecka/Week 2

Heinä/Juli/July 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

27                1     2     3     4     5
28     6     7     8     9   10  11  12
29   13  14  15  16  17  18  19
30   20  21  22  23  24  25  26
31   27  28  29  30  31           
                                             

Kesä/Juni/June 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

23     1     2     3     4     5     6     7
24     8     9   10  11  12  13  14
25   15  16  17  18  19  20  21
26   22  23  24  25  26  27  28
27   29  30                             
                                             

Syys/Sep/Sep 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

36          1     2     3     4     5     6
37     7     8     9   10  11  12  13
38   14  15  16  17  18  19  20
39   21  22  23  24  25  26  27
40   28  29  30                       
                                             

Elo/Aug/Aug 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

31                                  1     2
32     3     4     5     6     7     8     9
33   10  11  12  13  14  15  16
34   17  18  19  20  21  22  23
35   24  25  26  27  28  29  30
36   31                                   

Marras/Nov/Nov 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

44                                        1
45     2     3     4     5     6     7     8
46     9   10  11  12  13  14  15
47   16  17  18  19  20  21  22
48   23  24  25  26  27  28  29
49   30                                   

Loka/Okt/Oct 2020

Vk   Ma  Ti   Ke  To  Pe  La  Su
V     Må  Ti   On  To   Fr   Lö  Sö
W   Mo Tu  We Th   Fr   Sa  Su

40                      1     2     3     4
41     5     6     7     8     9   10  11
42   12  13  14  15  16  17  18
43   19  20  21  22  23  24  25
44   26  27  28  29  30  31     
                                             

Veikko Veli Veijo Veikka / Bror 9-357

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Torstai                        
Torsdag
Thursday 9

Nyyrikki / Sigurd 10-356

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Perjantai                6
Fredag
Friday 10

Kari Karri / Osvald

Toini / Eivor

11-355

12-354

Lauantai                    
Lördag
Saturday 11

Sunnuntai                 
Söndag
Sunday 12

© Ajasto Paperproducts Oy, 2019. Nimipäivät © Helsingin yliopisto.  *suositeltu liputuspäivä.

Kuva: Ismo Pekkarinen

31

32

33

34

35

6 3

Nea Linnea Vanamo

10

Lauri Lasse Lassi

17

Verneri Venni

24

Perttu Bertta

4

Veera

7 11

Sanna Susanna Sanni

18

Leevi

9 25

Loviisa

36

5

Salme Sanelma

12

Kiira Klaara

8 19

Mauno Maunu

26

Ilmi Ilma Ilmatar

6

Toimi Keimo

13

Jesse Okko

20

Sami Samuli Samu

27

Rauli

7

Lahja

14

Onerva Kanerva

21

Soini Veini

28

Tauno

1

Maire

8

Sylvi Sylvia Silva

15

Marja Jaana Marjo

22

Iivari Iivo

29

Suomen luonnon päivä* nIina Iines Inna

2

Kimmo

9

Erja Eira Nadja

16

Aulis

23

Signe Varma

30

Eemeli Eemil Eemi

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

vk

Elokuu 2020

Heinäkuu 2020vk M T K T P L S
27

1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

Syyskuu 2020vk M T K T P L S
36

1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

31

Arvi

Kirjekuoret

KIRJEKUORI POSTAC

Postacin avulla käsinpostittaminen sujuu helpostui ja nopeasti.  
Vain tarranauha irti - ja kuori kiinni. Valkoiset, vakiokokoiset  
kirjekuoret täysin laatikoin.

120150 ............Kirjekuori ST C4 AH POSTAC (500) ............................ltk
121150 .............Kirjekuori ST C5 RH POSTAC (1000) ...........................ltk
121153 .............Kirjekuori ST C65 RH POSTAC (1000) .........................ltk
121154 .............Kirjekuori ST C6 RH POSTAC (1000) ...........................ltk

IKKUNAKIRJEKUORI POSTAC

Postacin avulla käsinpostittaminen sujuu helpostui ja nopeasti.  
Vain tarranauha irti - ja kuori kiinni. Valkoiset, vakiokokoiset  
ikkunakirjekuoret täysin laatikoin.

121169 .............Ikkunakuori ST C4 AH 9060 POSTAC (500) ................ltk
121171 ..............Ikkunakuori ST E4 AH 9060 POSTAC (500) .................ltk
121174 ..............Ikkunakuori ST E4 AH 9535 POSTAC (500) .................ltk
125131 .............Ikkunakuori ST C5 RH 6090 POSTAC (1000) ...............ltk
125146 .............Ikkunakuori ST E65 RH 3090 POSTAC (1000) ..............ltk
125147 .............Ikkunakuori ST E5 RH 3090 POSTAC (1000) ................ltk

KIRJEKUORI POSTSEC

PostSec-kirjekuoret on kehitetty postilähetyksiin, joilta vaaditaan ehdotonta  
luottamuksellisuutta. Avattaessa kuori rikkoutuu kätevästi perforointia pitkin,  
eikä sitä voi sulkea uudelleen jälkiä jättämättä. Painettu turvakuori varmistaa  
läpinäkymättömyyden.

120180 .............Kirjekuori STC4AHSC POSTSEC (500) ........................ltk
121180 .............Kirjekuori STC5RHSC POSTSEC (1000) .......................ltk
125148 .............Ikkunakuori STE5RHSC POSTSEC (1000) ....................ltk

120150

121153

121169

121174

125146

120180

125148

121180

125147

125131

121173

121154

121150

Kattavaan valikoimaamme kuuluu valkoista, värillistä, uusiota ja voimaa useissa kokoformaateissa. 
Kirjekuoret ovat ikkunallisia tai ikkunattomia, ja niiden suljentatapoina 

käytetään irroitettavaa suojateippiä sekä kostutettavaa liimaa.
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Postituspussit

Pienpakatut kirjekuoret

KIRJEKUORI

Valkoiset kirjekuoret kätevissä pienpakkauksissa. 
Kysy myös kokoja!

146202 ............Kirjekuori ST C6 RH POSTAC (100) ............ pkt 
146330 ............Kirjekuori ST C5 RH POSTAC (100) ............ pkt 
141320 .............Ikkunakuori ST E5 RH 3090 POSTAC (25) .. pkt

KIRJEPUSSI

Päällystämätöntä valkoista paperia, täysin peittävä 
harmaa sisäpäinatus, tarrasuljenta.

10128 ...............KPB4AHST, 250x353 mm, (250) ................ ltk
160105 ............KPC4AHST, 229x324 mm, (500) ................ ltk

SIVULEVIKEPUSSI 

Valkoinen tarrasuljenta.

11623 ...............250x353x30 mm, (200) ............................ ltk
48783 ..............250x353x20 mm, (200) ............................ ltk

25 kpl/st
Kirjekuoria/Kuvert

E5, 156 x 220 mm

141320_STE5RH3090.pdf   1   24.4.2014   7.05

100 kpl/st
Kirjekuoria/Kuvert

C5, 162 x 229 mm

146330_STC5RH.pdf   1   4.4.2014   7.57

100 kpl/st
Kirjekuoria/Kuvert

C6, 114 x 162 mm

146202_STC6RH.pdf   1   4.4.2014   8.44

146202

146330

141320
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Näyttö:         

Pyörällinen jalusta näytölle:
     2204172 SMS Flatscreen FH MT1450 EU mobiilijalusta - musta, Max 50kg                                                                          

Pyörällinen jalusta näytölle sähköisellä korkeussäädöllä:
     2213921 CHIEF XPD1U-EU - XL sähköisesti korkeussäädettävä jalusta, 3 muistipaikkaa, Max 140,6kg, musta                                                                                     

     2215621 LG 55’’ 55UT640S, 3840x2160, 400nits, 16/7, Speakers, LAN/Wi-Fi, Hotel Mode         
     2215759 LG 60’’ 60UT640S, 3840x2160, 350nits, 16/7, Speakers, LAN/Wi-Fi, Hotel Mode         
     2215758 LG 70’’ 70UT640S, 3840x2160, 350nits, 16/7, Speakers, LAN/Wi-Fi, Hotel Mode       

     2214044 LG 86’’ 86UL3E-T, 3840x2160, 350nits, 16/7, Speakers, Wi-Fi, WebOS Commercial       

1

1

2

2

3 3

4

4

Langaton esityslaitteisto:
     2351072 BenQ WDC10 - InstaShow – langaton esityslaitteisto. sisältäen
  2x InstaShow lähettimet, pöytätelineen ja vastaanottimen.

5

5

Neuvottelupuhelin:
     2327482 Yamaha YVC300 Personal USB- & Bluetooth videoneuvottelupuhelin.    6

6

Videoneuvottelupuhelin kameralla:
     2380632 Yamaha CS-700AV, videoneuvottelu soundbar jossa FullHD kamera
  mikrofonit ja laadukas äänentoisto.                                  

77

Neuvotteluhuoneen varusteiden 
hankinta on helppoa!
Valitse sopivat välineet ja pyydä tarjous omalta
Euro-kauppiaaltasi.

Projektorit

Tutustu monipuoliseen projektorivalikoimaamme ja asennustelineisiin: www.eurotoimistotukut.fi

PROJEKTORI OPTOMA W334E 

Kirkas WXGA-projektori -3700 ANSI lumenia, helppo liitettävyys: 
HDMI, VGA, USB Power, hyvälaatuinen audio: 10W kaiutin, kevyt 
ja helposti kuljetettava.

E1P1A1YBE1Z2 ..................................................................... kpl

PROJEKTORI CASIO XJ252 

Green Slim sarjan matala ja kevyt projektori. Laser/LED-
tekniikalla 300 ANSI lumenin valovoima.WXGA-resoluutio.

XJ-A252/EU ...................................................................... kpl

PROJEKTORI CASIO XJ-V100W

Uusi Core-sarjan projektori elohopeavapaaseen projisointiin. 
Edullinen, laser/led-hybriditeknologia tuottaa 3500AL valotehon 
ja 20000:1 kontrastisuhteen. Valolähteen käyttöikä jopa 20000h. 
WXGA.

XJ-V100W-EJ .................................................................... kpl
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PROJEKTORI BENQ MW855UST EDU WXGA DLP 

Valovoimainen ultralähioptiikkaprojektori loistavalla kuvalla. 
Suunniteltu erityisesti luokkahuonekäyttöön. EDU Ultrashort-
Throw WXGA 1280x800 - DLP, 3500 ANSI, 29dB (eco), sisältää 
seinätelineen  (9H.JC677.24E).

9H.JC677.24E .................................................................... kpl

PROJEKTORI BENQ MW535 DLP 

Uuden sukupolven laser-tekniikka, valonlähteen kesto 20000 
tuntia. Pölysuojattuna täysin huoltovapaa, takuu 5 vuotta. Lens 
shift ja laaja optiikka takaa sopivuuden lähes tilaan kuin tilaan. 
24/7 käyttöön sopiva. WXGA, 3600ANSI, 15000:1 -kontrasti.

9H.JJX77.33E .................................................................... kpl

CLEVERTOUCH IMPACT PLUS -KOSKETUSNÄYTTÖ

CleverTouch Plus sarjan kosketusnäytöt uudistuneilla ominaisuuksilla: 
Super Glide pinta, erittäin tarkka kosketus, Dual Application-tila 
(kahden sovelluksen yhtäaikainen käyttö, älykkäät henkilökohtaiset 
profiilit ym. 4K Ultra HD, w/Android OS, 20-points touch, 16GB 
HDD, 4GB RAM & AG glass.

15475IMPACTPLUSEX.......... 75” .......................................... kpl
15465IMPACTPLUSEX ......... 65” ......................................... kpl

Kosketusnäytöt

Infonäytöt/TV:t

NEC MULTISYNC C551 55” -INFONÄYTTÖ 

NEC C-sarjan matalat ja tyylikkäät Full HD LED-infonäytöt sovel-
tuvat vaativaan käyttöön missä vain. 55”, 1920 x 1080 pixels, 400 
cd/m², 3X HDMI.

60004238 ......................................................................... kpl

PHILIPS 75BDL3050Q 75” Q-LINE -INFONÄYTTÖ

Philips Q-Line tehokkaaseen ja näkyvään, mutta energiatehok-
kaaseen viestintään. 75”, 4K UHD (3840 x 2160).

75BDL3050Q/00 ............................................................... kpl

SONY FWD-75X85G/T 75” 4K, TV-VIRITIN 

Sonyn älynäyttö/TV ammattikäyttöön. Vaikuttava 4K HDR kuvan-
laatu ja vahvat audio-ominaisuudet yhdistyvät tyylikkääseen ja 
kevyeen rakenteeseen.

FWD-75X85G/T ................................................................. kpl
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SAMSUNG FLIPBOARD WM55R UHD, 220NITS, 
KOSKETUSNÄYTTÖ, SÄHKÖINEN FLÄPPITAULU, VALKOINEN

Samsung Flip on innovatiivinen ja uusi tapa korvata vanhat fläppitaulut nykyai-
kaan; kirjoita, piirrä, tallenna ja lähetä palaverin osallisille materiaalit. Ei voisi 
olla helpompaa. Näytössä mukana erittäin helppokäyttöinen ohjelmisto.

LH55WMRWBGCXEN ...............................................................................kpl

SAMSUNG FLIPBOARD VM55R JALUSTA VALKOINEN 

Samsung Flip jalusta suunniteltu Samsung Flip näytölle.

STN-WM55RXEN .....................................................................................kpl

brother.fi/yritystulostimet

SUUNNITELTU
YRITYKSILLE

AMMATTIKÄYTTÖÖN!
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Neuvotteluhuonevarusteet

Pyydä tarjous täydellisestä koulutus-/neuvottelutilavarustuksesta omalta 
Euro Toimistotukut -kauppiaaltasi. Käyttövalmiiksi toimitettuna!

YAMAHA CS700 SOUNDBAR, MIKROFONI 
JA KAMERA INTEGROITU, MUSTA

All-In-One ratkaisu videoneuvotteluun. Taltioi äänen 6 metrin etäisyy-
deltä. Yamaha huippulaatua. Tarvitset vaih yhden laitteen videoneu-
votteluun jossa kaikki tarvittava; kamera, kaiuttimet, ja mikrofonit.

CS700AV ........................................................................... kpl

BENQ WDC10, INSTASHOW -LANGATON ESITYSJÄRJESTELMÄ, 
HDMI-LÄHETTIMILLÄ. MUKANA  2 KPL 

BenQ InstaShow on ainutlaatuinen ohjelmistovapaa ratkaisu, jossa usempi käyt-
täjä (jopa 16) voi esittää sisältöä langattomasti omilta laitteiltaan ilman ohje-
mien tai ajureiden asentamista. InstaShow on yhteensopiva eri käyttöjärjestel-
mien ja laitteiden kanssa. Liitä vain tietokoneeseesi ja esitys voi alkaa. Sisältää 
kaksi lähetintä ja vastaanottimen sekä pöytätelineen lähettimille. Markkinoiden 
ainoa todellinen Plug and Play laite! Tukee videokuvaa 1080P resoluutioon asti.

9H.JF878.N4E ..........................................................................................kpl

KRAMER TAVOR 5-O - 5,25” -AKTIIVIKAIUTIN 
PARI 2X30W

Perusaktiivikaiutin esimerkiksi luokka tai neuvotteluhuonekäyttöön.  
Sisältää seinätelineen. Myydään pareittain. 2 x 30W. Väri valkoinen. 

60-000215041 ................................................................. pari

EVOKO LISO ROOM MANAGER - 8” -NEUVOTTELUHUONEEN 
VARAUSJÄRJESTELMÄ

Evoko Liso neuvotteluhuoneiden varausjärjestelmä. Kosketusnäytöltä voit varata 
neuvotteluhuoneet ja näet jo kaukaa onko neuvotteluhuone varattuna, kiitos 
Lison kirkkaan informaatiovalon. Täysi integroitavuus mm.Office 365, Microsoft 
Exchange, Google G-suite, Lotus Domino jne.

ERM2001 .................................................................................................kpl

YAMAHA YVC300 -NEUVOTTELUHUONEPUHELIN/KAIUTIN/
MIKROFONI, USB, BLUETOOTH 

Todella laadukas neuvotteluhuonepuhelin, uusimmalla äänenkaappaus 
ja kaiunpoistotekniikalla.

YVC300 ..................................................................................................kpl
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PRO BLACK WRITESCREEN 

Pro Black WriteScreen on puolikiiltävä heijastuspinta, joka 
soveltuu lähiprojisointiin  ja toimii myös kuivapyyhittävänä kirjoi-
tuspintana. Tauluun kirjoitetaan tussitaulutusseilla ja pyyhkimi-
nen tapahtuu normaalisti tussitaulupyyhkimellä ja tarvittaessa 
puhdistusnesteellä. Taulun pinnalla on elinikäinen takuu. Tuote 
viimeistellään mustalla Pro-alumiinireunalistalla ja pyöristetyillä 
kulmapaloilla. Reunalista voidaan leikata myös tarkkaan jiirikul-
maan, joka voidaan maalata halutulla RAL Classic-värikartan 
sävyllä.

2200LGM ........2000 x 1200 mm ...................................... kpl
215250LGM .....2500 x 1500 mm ...................................... kpl

TK-TEAM MANUAALINEN -VALKOKANGAS 

Manuaaliset valkokankaat voidaan asentaa kotelon päistä suo-
raan seinään, kattoon tai konsoleihin. Kankaan mukana toimite-
taan ripustuslenkit koukkuja tai liukukiskoja varten. Katselukulma 
60’ ja heijastuskerroin 1,0 sekä valkoinen teräsputkikotelo.

7686TK ............1800 x 1800 mm ...................................... kpl
7284TK ............2000 x 2000 mm ..................................... kpl
7285TK ............2400 x 2400 mm ..................................... kpl

TK-TEAM -JALUSTAVALKOKANGAS 

Korkealaatuinen mattavalkoinen kolmikerroskangas helppokäyt-
töisellä mekanismilla. Musta teräsputkilo ja teleskooppivarsi. 
Neliön muotoinen 1:1.

7382TK ............TRS160 1600 x 1600 mm  ......................... kpl
7383TK ............TRS180 1800 x 1800 mm .......................... kpl

Valkokankaat ja heijastuspinnat

KENSINGTON LANGATON PRESENTER 
PUNAISELLA LASERVALOLLA

Neljän painikkeen avulla voit siirtyä eteenpäin ja takaisin 
PowerPoint®- tai Keynote®-sivuilla, pysäyttää ruudun tai ottaa 
punaisen laserosoittimen käyttöön. Langaton Plug & Play 2.4 
GHz USB-liitäntä tallennettu kätevästi kaukosäätimen sisään. 
Toimintasäde 19 metriä.

33374EU ......................................................................... kpl

KENSINGTON LANGATON PRESENTER 
VIHREÄLLÄ LASERVALOLLA & KURSORILLA

Taustavalaistu painike ohjaa sivuja eteen / taaksepäin, pimentää 
näytön ja aktivoi vihreän laserosoittimen. Langaton 2,4 GHz -vas-
taanotin säilyy kätevästi kaukosäätimen sisällä. Korosta vihreällä 
laservalolla, joka on 10 kertaa kirkkaampi kuin tavallinen punainen 
laser. Täydellinen isoille huoneille ja LED/LCD näytöille. Toiminta-
säde jopa 45 metriä.

K72426EU ...................................................................... kpl

Laserosoittimet

KENSINGTON LANGATON PRESENTER 
VIHREÄLLÄ LASERVALOLLA & KURSORILLA

Kensington Ultimate Presenter™ on optimoitu käytettäväksi 
TV-näytöillä varustetuissa kokoustiloissa, online-kokouksissa ja 
useimmalla näytöllä varustetuissa isoissa auditorioissa. 
Langaton 2.4 GHz -vastaanotin. Toimintasäde 20 metriä.

K75233EU....................................................................... kpl

KENSINGTON-OSOITIN POWERPOINTER

PowerPointer-esityksien kauko-ohjain virtuaalisella osoittimella 
online-kokouksiin ja esityksiin.  Intuitiiviset painikkeiden asettelu, 
uudelleen ladattava paristo ja 15 metrin langaton toimintasäde.

K75241EU ....................................................................... kpl
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Lehtiötaulut

LEHTIÖTAULU NOBO CLASSIC STEEL TRIPOD

Korkeussäädettävä. Kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi 
sisäänvedettävät jalat. Mukana säädettävät lehtiökoukut, 
kynäkaukalo ja marker-kynä.

1901916 .......................................................................... kpl

LEHTIÖTAULUTELINE MOBIL NOBO WB/ARM

Ripustustangot mahdollistavat 3 sivun samanaikaisen käytön. 
Siirrettävä viivain suoran tekstin kirjoittamiseen ja alleviivauksiin. 
Taitettava kynäteline ja korkeussäädettävä alusta lukittavilla 
pyörillä. Mukana säädettävät lehtiökoukut, marker-kynät ja 
magneettisetti.

1901920 ......................................................................... kpl

LEHTIÖTAULU NOBO CLASSIC STEEL MOBILE 

Korkeussäädettävä alusta lukittavilla pyörillä. Mukana toimite-
taan säädettävät lehtiökoukut, marker-kynät ja magneettisetti.

1902386 ......................................................................... kpl

LEHTIÖTAULU NOBO DIAMOND GLASS MOBILE 

Magneettinen turvalasipinta säännölliseen käyttöön. Kehyksetön 
muotoilu korkealuokkaisella alumiinikynäkaukalolla. Korkeus-
säädettävä alusta lukittavilla pyörillä. Mukana säädettävät 
lehtiökoukut, Nobo-kynä ja erittäin vahvat magneetit. 
Elinikäinen takuu.

1903949 ......................................................................... kpl
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TK-TEAM LASINEN MOBILE -LEHTIÖTAULU

Mitat: 700 x 1000 mm. Greenwhite lasipinta, johon voi kiinnittää 
magneetteja. Säädettävä lehtiöpidike. Korkeussäädettävä 
jalusta. Vaalean harmaassa jalustassa viisi lukittavaa pyörää.

821303 ........................................................................... kpl

TK-TEAM DELUX -LEHTIÖTAULU

Mitat: 710 x 1010 mm. Valkoinen P3 teräsemalipinta. 
Vaaleanharmaa teleskooppijalusta. Säädettävä lehtiöpidike.

820100 ........................................................................... kpl

TK-TEAM MOBILE DELUXE -LEHTIÖTAULU

Mitat: 710 x 1010 mm. Valkoinen P3 teräsemalipinta. Säädettä-
vä lehtiöpidike. Korkeussäädettävä jalusta. Vaaleanharmaassa 
jalustassa viisi pyörää, joista kolme lukittavissa. Kaksi paperin 
kiinnitystankoa.

821500 ........................................................................... kpl

TK-TEAM ECONOMY PLUS MOBILE -LEHTIÖTAULU 

Mitat: 710 x 1010 mm. Edullinen lehtiötaulu, valkoinen 
kirjoituspinta, säädettävä lehtiöpidike, magneettinen. 

821301 ............................................................................ kpl
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Kirjoitustaulut

NOBO-LASITAULU WIDESCREEN 

Widescreen koko tarjoaa laajemman käyttöalan sekä tyylikkään 
ulkonäön säädettävällä kynätelineellä. InvisaMount™ järjestelmä 
tekee kiinnityksen helpoksi ja jättää kiinnikkeet kätevästi taulun 
taakse. Sisältää siirrettävän alumiinisen kynäkotelon. Taulun 
magneettinen lasipinta tarjoaa kestävän ja helposti puhdistetta-
van pinnan säännölliseen käyttöön. Lasipinnalla 25 vuoden takuu.

1905175 ...........31”, valkoinen.......................................... kpl
1905176 ...........45”, valkoinen ......................................... kpl
1905177 ...........57”, valkoinen ......................................... kpl
1905178 ...........85”, valkoinen ......................................... kpl

NOBO-LASITAULU WIDESCREEN 
PYÖREÄT KULMAT

Widescreen koko tarjoaa laajemman käyttöalan sekä tyylikkään 
ulkonäön pyöreillä kulmilla ja säädettävällä kynätelineellä. 
InvisaMount™ järjestelmä tekee kiinnityksen helpoksi ja jättää 
kiinnikkeet kätevästi taulun taakse. Taulun magneettinen lasipinta 
tarjoaa kestävän ja helposti puhdistettavan pinnan säännölliseen 
käyttöön. Lasipinnalla 25 vuoden takuu.

1905191 ...........45”, valkoinen ......................................... kpl
1905192 ...........57”, valkoinen ......................................... kpl
1905193 ..........85”, valkoinen ......................................... kpl

VALKOTAULU NOBO NANO CLEAN STEEL

Nobo Nano Clean™ valkotaulusarjalla on ainutlaatuinen Nobon 
tarjoama Nano Clean™ -pinta. Nano Clean™ -valkotaulu on 
korkealuokkaisesta anodisoidusta alumiinista ja mukana toimi-
tetaan Nobo-kynä. 15 vuoden takuu.

1905166 ..........600x450 mm ........................................... kpl
1905167 ...........900x600 mm .......................................... kpl
1905168 ..........1200x900 mm ......................................... kpl
1905169 ..........1500x1000 mm ........................................ kpl
1905171 ...........1200x1800 mm  ....................................... kpl

NOBO-VALKOTAULU CLASSIC EMALI

Nykyaikainen ja huomaamaton kehys maksimoi käyttöalan.  
Taulun alareunassa oleva tilava kynäteline ei vie kirjoituspintaa.  
InvisaMount™ -järjestelmä tekee kiinnityksestä helpon ja jättää  
kiinnikkeet taulun taakse piiloon. Valkotaulun magneettinen  
emalipinta tarjoaa erittäin helpon pyyhittävyyden säännölliseen  
käyttöön. Emalipinnalla 25 vuoden takuu.

1905219 ...........600x450 mm ........................................... kpl
1905220 ..........900x600 mm .......................................... kpl
1905221 ...........1200x900 mm ......................................... kpl

NOBO-VALKOTAULU WIDESCREEN EMALI

Emalipintaisen widescreen valkotaulun nykyaikainen ja huomaa-
maton kehys maksimoi käyttöalan. Taulun alareunassa oleva 
tilava kynäteline ei vie kirjoituspintaa. InvisaMount™-järjestelmä 
tekee kiinnityksestä helpon ja jättää kiinnikkeet taulun taakse 
piiloon. Valkotaulun magneettinen emalipinta tarjoaa erittäin 
helpon pyyhittävyyden säännölliseen käyttöön. 
Emalipinnalla 25 vuoden takuu.

1905301 ..........32”, 710x400 mm ..................................... kpl
1905302 ..........40”, 890x500 mm.................................... kpl
1905303 ..........55”, 1220x690 mm ................................... kpl
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NOBO DESKTOP -LASITAULU PÖYDÄLLE 

Lasipintainen kirjoitusalusta, joka on helppo puhdistaa. 
Kannen alla säilytystila pientarvikkeille. 
Mukana lasipinnalle soveltuva kynä. 

1905174 .......................................................................... kpl

NOBO DESKTOP -KIRJOITUSALUSTA LASIPINNALLA

Lasipintainen käsikirjoitusalusta paperipuristimella. 
Mukana lasipinnalle soveltuva kynä. 

1905173 ...........215x295 mm ............................................ kpl

SIIRTOTAULU NOBO DIAMOND MOBILE 
-LASIPINTA

Nobo Diamond Mobile -lasitaululla on magneettinen karkaistu 
turvalasipinta, jolla on erinomainen pyyhittävyys. Kaksipuolinen 
mobiilitaulu vaakatasossa ja helposti ohjattavat pyörät. Iso 
kynäteline sekä mukana toimitetaan Nobo-kynä ja setti erittäin 
vahvoja Nobo lasitaulumagneetteja. Elinikäinen takuu.

1903943 ..........900x1200 mm ......................................... kpl

TK-TEAM PRO MOBILE -SIIRTOTAULU

Korkealaatuinen e3 teräsemali tussi- tai liitupinta.  Yksi tai 
kaksipuolinen tauluosa. Kaksipuolinen on käännettävissä 
jalustassaan ympäri.
- Eloksoidut alumiinireunalistat
- Vaalean harmaa jalusta, korkeus 1950 mm
- Jalustassa neljä pyörää, joista kaksi lukittavissa

215221 .............1510x1210 mm, tussi/tussi ......................... kpl

TK-TEAM PRO -PELLAVATAULU 

Vaaleasävyinen pellava sopii monenlaisiin ympäristöihin. Kaunis pellavataulu 
luo pehmeyttä. Taulu viimeistellään Pro-alumiinireunalistalla pyöristetyin 
kulmapaloin. Suositulla pellavataululla on M1-sisäilmaluokitus.

140600 ...........610x460 mm .............................................................kpl
140900 ...........910x610 mm ..............................................................kpl
141000 ............1010x1210 mm ............................................................kpl
141200 ............1210x910 mm .............................................................kpl
141500 ............1510x1210 mm ............................................................kpl

TK-TEAM PRO -KORKKITAULU 

Luonnon korkkipinta. Pro-alumiinireunalista pyöristetyillä kulmapaloilla  
viimeistelee taulun ulkonäön.

306000 ...........610x460 mm .............................................................kpl
309000 ...........910x610 mm ..............................................................kpl
310000 ...........1010x1210 mm ............................................................kpl
312000 ............1210x910 mm .............................................................kpl
315000 ............1510x1210 mm ............................................................kpl
320000 ...........2010x1210 mm ...........................................................kpl

Ilmoitustaulut
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HUSH FELT ROUND -ILMOITUSTAULU 

Pyöreä A-luokan akustiikkapaneeli Camira Cara -kankaalla. 
Useita värivaihtoehtoja. Toimii myös ilmoitustauluna.

15060FR .......... 600 mm .................................................... kpl
15080FR .......... 800 mm ..................................................... kpl
15120FR ........... 1180 mm .................................................... kpl

HUSH LIGHT ROUND -AKUSTIIKKAPANEELI 

Pyöreä ilmoitustaulu huopamaisella kaikuja vähentävällä pinnalla. 
Useita värivaihtoehtoja. Piilonappikiinnitys.

15060LR .......... 600 mm .................................................... kpl
15080LR .......... 800 mm ..................................................... kpl
15120LR ........... 1180 mm .................................................... kpl

NOBO-ILMOITUSTAULU WIDESCREEN HUOPA

Widescreen huopataulu nykyaikaisella, ohuella ja huomaamat-
tomalla kehyksellä tarjoaa laajemman käyttöalan. InvisaMount™ 
järjestelmä tekee kiinnityksen helpoksi ja jättää kiinnikkeet 
kätevästi taulun taakse. Täydellinen pinta ilmoituksien kiinnityk-
selle ja näyttämiselle. Koko: 71x40 cm.

1905310 ..........32” punainen ........................................... kpl
1905314...........32” vihreä ............................................... kpl
1905318 ...........32” keltainen .......................................... kpl
1905311 ...........40” punainen .......................................... kpl
1905315...........40” vihreä ............................................... kpl
1905319 ..........40” keltainen .......................................... kpl
1905312 ...........55” punainen .......................................... kpl
1905316 ..........55” vihreä ............................................... kpl
1905320 ..........55” keltainen .......................................... kpl

NOBO-ILMOITUSTAULU, WIDESCREEN KORKKI

Widescreen korkkitaulu nykyaikaisella, ohuella ja huomaamat-
tomalla kehyksellä tarjoaa laajemman käyttöalan. InvisaMount™  
-järjestelmä tekee kiinnityksen helpoksi ja jättää kiinnikkeet 
kätevästi taulun taakse. Täydellinen pinta ilmoituksien kiinnityk-
selle ja näyttämiselle

1905306 ..........32” ......................................................... kpl
1905307 ..........40” ......................................................... kpl
1905308 ..........55” ......................................................... kpl

NORDIC OFFICE -TAULULEHTIÖ 

50x50 mm ruudut, 50 sivua. Perforoitu paperi ja yleinen 
ripustusjärjestelmä.

800198 ............60x85 cm/50 ruudutettu ......................... kpl

NORDIC OFFICE -TAULULEHTIÖ

50 sivua, perforoitu paperi ja yleinen ripustusjärjestelmä.

800200 ...........60x85 cm/50 blanco .............................. kpl

ESSELTE-LEHTIÖTAULUPAPERI

Ruutu/blanco. Perforoitu paperi ja yleinen ripustusjärjestelmä.

96551 ..............59x80 cm ................................................ kpl

Taulutarvikkeet
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NOBO-LASITAULUN MAGNEETIT

Läpinäkyvät Nobo-lasitaulun magneetit muistilappujen ja 
viestien turvalliseen kiinnitykseen. Vahvan magneetin ansiosta 
optimoitu käytettäväksi lasitauluun, 10 magneetin pakkaus, hal-
kaisijaltaan 32 mm magneetti pitää 6 paperiarkkia 
Nobo magneettisessa lasitaululla.

1903854 ..........32 mm, kirkas (10) ................................... pkt

NOBO-LASITAULUN MAGNEETIT

Läpinäkyvät Nobo-lasitaulun magneetit muistilappujen ja 
viestien turvalliseen kiinnitykseen. Vahvan magneetin ansiosta 
optimoitu käytettäväksi lasitaululla. 4 magneetin pakkaus, 
halkaisijaltaan 32 mm magneetti pitää 6 paperiarkkia 
Nobo magneettisessa lasitaululla.

1904116 ...........32 mm, kirkas (4) ..................................... pkt

NOBO-ILMOITUSTAULUNASTAT 

Muoviset nastat, jotka sopivat käytettäväksi korkki- ja huopa-
pintaisille ilmoitustauluille. Pakkaus: 100 oranssi nastaa

1905329 ..........Oranssi (100) ........................................... ras

NOBO-LASITAULUN STARTER KIT

Tästä aloituspakkauksesta löydät kaikki mitä tarvitset 
aloittaessasi lasitaulun käytön.

1905330 ......................................................................... set

NOBO-VALKOTAULUN TARVIKESETTI

Kuivapyyhittävän valkotaulun tarvikepakkaus sisältää valkotaulu-
kynät, pyyhkimen, puhdistussprayn, puhdistusliinan ja magneetit.

1901430 ......................................................................... set

NOBO VALKOTAULUN PUMP-ACTION -SPRAY 

Valkotaulun puhdistusspray, joka toimii pumpputoiminnalla ja 
sopii valkotaulun kuivapyyhittäville pinnoille, 250 ml.

1901435...........250 ml .................................................... plo

NOBO-SUUNNITTELUTAULUTEIPPI

Tarttuva vinyyliteippi on helppo tapa tehdä pysyviä ristikoita, 
taulukoita ja viivoja kuivapyyhittävälle, magneettiselle taululle. 

1901122 ...........3 mm x 10 m mu ....................................... rll

NOBO-TELESKOOPPIOSOITIN JA -KYNÄ 

Teleskooppiosoitin on sekä osoitin että kynä. Musta kotelo. 

34431151 ..........625 mm ................................................... kpl

LEITZ EASY FLIP -KALVO PERFOROINNILLA

Leitz EasyFlip -kelmurulla (PP) , sähköstaattisuuden ansiosta 
itseliimautuva, 20 m pitkä, 60 cm leveä, perferointi 80 cm välein, 
valkoinen. Käytetään yhdessä saatavilla olevilla permanentti- 
tai valkotaulukynien kanssa.

70500001 ....................................................................... kpl 

NOBO-LASITAULUPYYHIN 

Valkotaulun pyyhin, joka on optimoitu vahvan magneettinsa 
ansiosta kuivapyyhittävälle lasitaululle.

1904100 ..........Hopea .................................................... kpl
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NOBO MAGNEETTINEN VALKOTAULUPYYHIN 

Magneettinen kuivapyyhittävä valkotaulunpyyhin siirtää tehok-
kaasti kuivapyyhittävän valkotaulukynän jäljet pois taululta.

1905325 ..........Valkoinen ................................................ kpl 

VALKOTAULUPYYHKIMEN VAIHTOPINTA

Vaihtopinta valkotaulupyyhkimeen 381100. 12 kpl/pakkaus.

381200 ............14 x 4 cm (12) .......................................... pkt

MAGNEETTINEN VALKOTAULUPYYHIN

Edullinen, magneettinen valkotaulupyyhin peruskäyttöön.

381100 ............14 x 4 cm ................................................ kpl

NOBO-VALKOTAULUPYYHKIMEN VAIHTOPINNAT 

Vaihtopintojen avulla saat pyyhkimestä parhaan mahdollisen 
hyödyn. Pakkauksessa 10 vaihtopintaa, jotka sopivat pyyhkimeen 
1905325.

1905326 .......... (10) ........................................................ pkt

KANSAINVÄLISESTIKKIN PALKITTU UUTUUS  
MARKKINAJOHTAJALTA! CLEVER TOUCH  

IMPACT-SERIES KOSKETUSNÄYTÖT, OLKAA HYVÄ!

Miksi valita Impact? Näytössä on liiketunnistin, joka sammutaa
sen automaattisesti kun sitä ei käytetä säästäen näin energiaa 

ja ympäristöä. Uusi Android 8.0 ja Palm rejection -teknologia
suojaa kirjoittaessa kosketuksen virhemerkinnöiltä. Käsialan

tunnistus. Mahdollisuus hoitaa liitäntä vain yhdellä 
USB-C kaapelilla! (video, ääni, lataus, kosketus).

 Koot55”, 65”, 75” ja 86”. Takuu 5-vuotta.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN AITO 
LANGATON 4K JÄRJESTELMÄ!

VisionShare on markkinoiden ainoa rat-
kaisu, joka takaa langattoman 4K kuvan-
siirron ilman viivettä. Kytke vain lähetin 
läppäriin ja esitä langattomasti ilman 
ajureiden ja ohjelmistojen asentamista! 

EI ENÄÄ KATOAVIA ADAPTEREITA NEUVOTTELUHUONEISTA!

Vivolink Premium design alumiiniset adapterirenkaat ratkaisevat 
neukkarin kytkentäongelmat. Adapteri lukitaan runkokaapeliin, joten 
ne eivät häviä. Kaikki liittimet tukevat 4K@60Hz resoluutiota.

PROADRING5C

4K@60Hz USB-C | Displayport | DP-mini | HDMI mini

PROADRING3C

4K@60Hz USB-C | Diplayport | DP-mini | HDMI mini | Lightning

A40 Wireless Presentation
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Ergonomisen työskentelyn edelläkävijä!

Sähköisesti korkeussäädettävä näytön lattiateline, lukittavilla pyörillä. 
VESA 200x200-800x600. Korkeussäätö 1150-1650mm, 42”-100” 
näytölle max 130kg. Saatavana mustana ja hopeisena.

Tilttaava näytön seinäteline 37”-75” näytöille. VESA 200x200-
600x400mm. Max 35kg. Telineen syvyys 8,9cm jossa tilaa mm. Mini PC:lle.

Kaasujousella oleva näytön teline, 10”-49” näytöille. VESA 
75x75-100x100mm. Max 16kg.

Kahdelle näytölle teline, kaasujousella. 10”-32”. Max 8kg per näyttö. 
VESA 75x75-100x100mm. Tiltti 20-astetta. Kääntyy 360-astetta. 

Korkeus 27-63cm.

Kolmelle näytölle teline, kaasujousella. 17”-24”.Max 6kg per 
näyttö. VESA 75x75-100x100mm. Tilt 20-astetta. Kääntyy 
360-astetta. Korkeus 27-60cm.

Pöytäteline 10”-30” näytölle. Max 8kg. VESA 75x75-100x100mm.

Kahden näytön teline 10”-27” näytöille. Max 8kg per näyttö. 
VESA 75x75-100x100mm. 

Kolmen näytön teline 10”-27” näytöille. Max 8kg per näyttö. VESA 
75x75-100x100mm. Mallit saatavilla valkoisena, mustana ja hopeisena.

PLASMA-M2250SILVER

LFD-W2640MP

NM-D135D3BLACK

NM-D775BLACK

LFD-W2640MP

NM-D775DX3BLACK

NM-D135BLACK

NM-D135DBLACK

Dokumenttikamera
Tarkkuus 1080P, 8MP kamera/30fps, 16xdigital zoom, 
HDMI In/Out.

AverVision F17-8M

Langaton dokumenttikamera 
Tarkkuus 3840x2160 4K, 13MP kamera /60fps,  
23xdigitaalinen zoom, 10xoptinen zoom, wifi, HDMI In/Out, 
USB 2, ladattava akku.

Aver GM M70W

Web ja videoneuvotteluihin
4K USB Soundbar kääntöpää kameralla kokoushuoneisiin. Eriomainen ratkaisu näytön alle 
ripustettavaksi. USB-C In liitäntä, HDMI out näytölle, 3,5mm puhelimen liittämistä varten, 
Mic In, 120-asteen kääntöpää kamera Pan and Tilt, kaukosäädin ohjaamiseen.

AVER VB342+ USB Conference Soundbar

Aver CAM340+ 
4K USB neuvottelukamera 120 -asteen optiikalla ja  
mikrofonilla. Toimii USB 3-virralla. Mukana toimitetaan 
46mm leveä kiinnike näytöille ja kosketusnäytöille. 

Aver CAM340+ 4K neuvottelukamera

Aver VC520+ PTZ-kameralla varustettu neuvottelu  
paketti ratkaisu  
Kamerassa FullHD tarkkuus. 12x optinen zoom, neuvottelu
pöytämikrofoni/kaiutin 10W, kaukosäädin, 5m USB 2.0 PC:lle, 
seinäteline. Kaiuttimia on mahdollista linkittää useita, jolloin 
järjestelmä toimii myös isommassa neuvotteluhuoneessa. 

Aver VC520+ 

Aver- kaikkea mitä tarvitset onnistuneeseen neuvotteluun



CASIO SL-305 ECO

Klassisen tyylikäs taskulaskin, jossa iso näyttö. Valmistettu kierrä-
tysmuovista. Valokenno + paristovarmennus (elohopeavapaa). 
Valuutta- ja verolaskenta. Metallikuori.

142067 ........................................................................... kpl

CASIO SL-320TER+

Lompakkomallinen valokennolaskin. 12 numeron iso näyttö, 
valuuttalaskenta, verolaskenta, etumerkin vaihto.

142069 ........................................................................... kpl

CASIO SL-210 TE

Taitettavalla kannella. 10 numeron näyttö, pikakorjaus, valuutta-
muunnokset, verolaskenta, riippumaton muisti, kahden nollan 
näppäin.

127711 ............................................................................. kpl

Taskulaskimet

CASIO

ClassWiz-sarjan laskimissa on uusi korkean resoluution näyttö, 
jossa on 192 x 63 pikseliä. Lisäksi ClassWiz sarjan malleissa on 
uusi nopeampi prosessori ja kaksinkertainen määrä muistia.

141860 ............FX-82EX .................................................. kpl
141868 .............FX-991EX ClassWiz .................................. kpl

Funktiolaskimet

CASIO SL-310UC 

Monipuolinen taskulaskin trendiväreissä! Yleistiedot: 10 numeron 
ISO näyttö, toimintojen symbolit näytössä. Virtalähde valoken-
no, paristovarmennus. Pikakorjaus, 7 toiminen %-näppäin (mm. 
katelaskenta), Aikalaskenta HMS, Verolaskenta TAX.

142019.............sininen .................................................... kpl

CASIO HS-8 VER 

Lompakkomallinen peruslaskin, valuuttalaskenta, riippumaton 
muisti, katelaskenta.

140253 ........................................................................... kpl

141868141860
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CASIO JW-200SC BK DESIGN

12 numeron iso näyttö, 7 toiminen %-näppäin, valuuttalaskenta, 
verolaskenta, kokonaissummamuisti.

142036 ............musta ..................................................... kpl

CASIO MS-88TER II

8 numeron näyttö, valuuttalaskenta, pikakorjaus, katelaskenta, 
verolaskenta.

140652 ........................................................................... kpl

CASIO MS-120TER II 

12 numeron näyttö, metallikuori, valuutta- ja verolaskenta, 
katelaskenta.

140654 ........................................................................... kpl

CASIO MS-120BM 

12 numeron ISO näyttö. Mitat:(KxLxP): 29 x 103 x 147 cm. 
Muovinäppäimet. Paino: 115 g. Valokenno, paristovarmennus. 
Vero- ja hinnoittelulaskenta. Katelaskenta. 00-näppäin. 
+/- näppäin. Metallikuori.

140649 ........................................................................... kpl

CASIO DH-12 TER 

12 numeron iso näyttö, kahden nollan näppäin, neliöjuuri, 
verolaskenta.

140661 ........................................................................... kpl

Pöytälaskimet

140652

140654

140649

140661

142036 CASIO DF-120TER II 

12 numeron näyttö, keräilymuisti, valuuttalaskenta, katelaskenta, 
desimaalin säätö.

140660 .......................................................................... kpl 

CASIO MS-20UC BU

12 numeron näyttö, 7 toiminen %-näppäin, aikalaskenta, 
verolaskenta,  useita eri värejä!

142010 ............ sininen ................................................... kpl

kuva: 142010 ...

CASIO WATERPROTECTED

Vesi- ja pölysuojatut laskimet. Pyyhittävä ja pestävä näyttö. 
12 numeron iso näyttö. IP-54 standardin mukainen vesi- ja 
pölysuojaus. Valokenno, paristovarmistus.

141004 ............ WM-320MT ............................................ kpl
141005 ............ WD-320MT ............................................. kpl

141004 141005
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CASIO FR-620RE

12 numeron Digitron-näyttö, kaksiväritulostus, tulostusnopeus 
3,5 riviä/sek, verkkovirta, valuuttalaskenta, katelaskenta, 
verolaskenta, prosentti-/deltaprosenttilaskenta, kellonajan 
ja päivämäärän tulostus.

142040 ........................................................................... kpl

CASIO DR-420RE

12 numeron Digitron-näyttö, kaksiväritulostus, tulostusnopeus 
4,4 riviä/sek, valuuttalaskenta, katelaskenta, verolaskenta, 
prosentti-/deltaprosenttilaskenta, kellonajan ja päivämäärän 
tulostus, aikalaskenta.

142042 ........................................................................... kpl

CASIO DR-320RE

14 numeron Digitron-näyttö, kaksiväritulostus, tulostusnopeus 
3,5 riviä/sek, verkkovirta, valuuttalaskenta, katelaskenta, 
verolaskenta, prosentti-/deltaprosenttilaskenta, kellonajan 
ja päivämäärän tulostus.

142041 ............................................................................ kpl

CASIO HR-8 RCE PIENOISNAUHALASKIN 

12 numeron näyttö, virtalähde: (4 x AA paristot), euro-laskenta 
(kaksi kurssia Local 1, Local 2), katelaskenta (COST, SELL, MAR), 
verolaskenta TAX-, TAX+, prosenttilaskenta, desimaalivalitsin 
(0,2), tuhatlukuerotin, kahden nollan näppäin, riippumaton 
muisti MRC, M-, M+, pyöristys ja desimaalin valitsin DEC 
(F,CUT,5/4), korjaustoiminto CHECK&CORRECT, After-Print- 
ja Re-Print –toiminto.

141382 ............................................................................ kpl

142040

Nauhalaskimet

142042

142041

141382

DYMO M1 KIRJEVAAKA

Helppokäyttöinen digitaalivaaka kirjekuorten ja pienten pa-
kettien punnitsemiseen. M1 & M2 -kirjevaa’alla voit määrittää 
kirjeiden ja pienten pakettien tarkan painon ja laskea siten 
postimaksut. Tarkassa ja laadukkaassa vaa’assa on pito- ja 
tyhjäpainotoiminto sekä lukuisia muita lisätoimintoja.

S0928980 ........1 kg ........................................................ kpl
S0928990 .......2 kg ........................................................ kpl

DYMO M5 KIRJEVAAKA 

DYMO M5/10 -kirjevaa’alla voit punnita helposti kirjeet ja pa-
ketit ja laskea siten postimaksut. Toimii kolmella AAA-paristolla 
(eivät sisälly toimitukseen) tai USB-kaapelilla kytkettynä PC:hen 
tai Maciin. Tarkassa ja laadukkaassa vaa’assa on pito- ja tyhjä-
painotoiminto sekä lukuisia muita lisätoimintoja. Automaattinen 
virrankatkaisu pidentää paristojen käyttöikää.

S0929000 .......5 kg ........................................................ kpl
S0929010 ........10 kg ...................................................... kpl

DYMO S50 PAKETTIVAAKA

Tehokas USB-liitäntäinen vaaka punnitsee paketit tarkasti ja 
nopeasti. Langallinen digitaalinen näyttö tarjoaa monipuoliset 
käyttömahdollisuudet.

S0929020 .......50 kg ...................................................... kpl
S0929030 .......100 kg .................................................... kpl

Kirje- ja pakettivaa`at

S0929000

S0929020

S0928980
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Rexel Auto+ paperintuhoojat
Säästä 98 % ajastasi

Rexel Auto+ 600X

• Silppuamiskapasiteetti 600 arkkia(80gsm)

• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet

• P4, 4x45mm ristiinleikattu silppu 

• Silppusäiliön koko 80 litraa

• 2103500EUA

Rexel Auto+ 750X

• Silppuamiskapasiteetti 750 arkkia(80gsm)
• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet
• P4, 4x45mm ristiinleikattu silppu
• Silppusäiliön koko 115 litraa
• 2103750EU
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+
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Rexel Auto+ 300X

• Silppuamiskapasiteetti 300 arkkia(80gsm)

• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet

• P4, 4x45mm ristiinleikattu silppu

• Silppusäiliön koko 40 litraa

• 2103250EU
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Rexel Auto+ 200X   

• Silppuamiskapasiteetti 200   
arkkia(80gsm)

• Silppuaa luottokortit, niitit   
ja paperiliittimet

• P4, 4x45mm ristiinleikattu silppu

• Silppusäiliön koko 32 litraa

• 2103175EU

Rexel Auto+ 130X  

• Silppuamiskapasiteetti 130   
arkkia(80gsm)

• Silppuaa luottokortit, niitit   
ja paperiliittimet

• P4, 4x45mm ristiinleikattu silppu

• Silppusäiliön koko 26 litraa

• 21025598EUA
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Rexel Auto+ 90X
• Silppuamiskapasiteetti 90 

arkkia(80gsm)

• P3, 4x45mm ristiinleikattu silppu

• Silppuaa luottokortit, niitit     
ja paperiliittimet

• Silppusäiliön koko 20 litraa 

• 2103080EUA
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Rexel Auto+  300M
• Silppuamiskapasiteetti   

300 arkkia(80gsm)

• P5, 2x15mm mikroleikattu silppu

• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja 
paperiliittimet

• Silppusäiliön koko 40 litraa

• 2104300EU
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Paperintuhoojien tarvikkeet:

1765028EU Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 20L Auto+ 90 laitteeseen (20 kpl)

2102577 Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 26L Auto+ 130 laitteeseen (20 kpl)

1765031EU Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 32L Auto+ 200 laitteeseen (20 kpl)

1765029EU Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 40L Auto+ 300 laitteeseen (20 kpl)

2105902 Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 40L Auto+ 200/300 laitteeseen (100 kpl)

2105903 Rexel kierrätettävä kartonkinen säkki 115L Auto+ 750 laitteeseen (50 kpl)

40060 Rexel muovisäkki 40L Auto+ 200/300 laitteeseen (100 kpl

40095 Rexel muovisäkki 175L Auto+ 600/750 laitteeseen (100 kpl)

1760049 Rexel paperintuhoojan öljy 600/750 laitteisiin

2101948 Rexel paperintuhoojan öljyarkit 60/90/130/200/300 laitteisiin (12 kpl)
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Momentum Paperintuhoojat
Silppuaa pidempään

Rexel Momentum X420
• 20 arkkia kerralla,     

yhtäjaksoisesti 4 tuntia
• P4, ristiinleikattu silppu    

4x40m
• Silppuamiskapasiteetti    

275 arkkia(80gsm)
• Silppusäiliön koko 30 litraa
• 2104578EU 

Rexel Momentum M510
• 10 arkkia kerralla,      

yhtäjaksoisesti 2 tuntia
•  P5, Micro Cut silppu     2x15mm
• Silppuamiskapasiteetti      

250 arkkia(80gsm)
• Silppusäiliön koko 23 litraa
• 2104575EU
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Jopa 4 tunnin yhtäjaksoinen 
toiminta-aika

Yksinkertaiset ja intuitiiviset 
kosketussäätimet

Paperitukoksia estävä   
Anti-Jam –teknologia

Rexel Momentum
Silppuaa pidempään

2 vuoden takuu

JAM
ANTI-

YEAR
GUARANTEE
2

YEAR
GUARANTEE
2

Rexel Momentum X410
• 10 arkkia kerralla,     

yhtäjaksoisesti 6 minuuttia
•  P4, ristiinleikattu silppu     

4x30mm
• Silppuamiskapasiteetti     

225 arkka(80gsm)
• Silppusäiliön koko 23 litraa
• 2104571EU
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2101948 Rexel paperintuhoojan öljyarkit (12kpl)

Paperintuhoojien tarvike:
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Ei mikä tahansa tuhooja, vaan hiljainen sekä tyylikäs, jonka 
laajasta valikoimasta voi valita omansa mihin tahansa 
toimistoon tai kotiin. Kosketusnäyttönäppäimet Silppusäiliön ikkuna

LEITZ IQ:
Älykäs ja hiljainen tuhooja

NEW

Kosketusnäyttönäppäimet Silppusäiliön ikkuna

80080000 Leitz IQ Paperintuhoojan silppusäkki 40L (100)

Paperintuhoojien tarvike:

Leitz IQ Offi ce Pro P5

Leitz IQ Offi ce Pro P4

Leitz IQ Offi ce P4

Leitz IQ Home Offi ce P4

Leitz IQ SL Home Offi ce P4    

• 15 A4 arkkia kerralla 

• P5, micro cut 2x15mm

• Silppusäiliön koko 30 litraa

• 80050000

• 20 A4 arkkia  

• P4, ristiinleikattu 4x40mm

• Silppusäiliön koko 30 litraa

• 80060000

• 15 A4 arkkia kerralla 

• P4, ristiinleikattu 4x40mm

• Silppusäiliön koko 23 litraa

• 80030000

• 10 A4 arkkia kerralla 

• P4, ristiinleikattu 4x28mm

• Silppusäiliön koko 23 litraa

• 80090000

• 10 A4 arkkia kerralla 

• P4, ristiinleikattu 4x28mm

• Kompakti kapea koko helppoon sijoittamiseen

• Silppusäiliön koko 23 litraa

• 80010000
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REXEL-PAPERILEIKKURI SMARTCUT 
A425 4-IN-1 A4 HARMAA

Monipuolinen rullaleikkuri ammattilaiselle, 4 leikkuuterää: suora, 
aalto, nuuttaus, perferointi. Vaihda terät turvallisesti ja helposti kiek-
koa kääntämällä. Rullaleikkurilla luot kauniisti viimeisteltyjä kortteja, 
kutsuja tai A4 kokoisia kansioita. Helppo ja turvallinen leikkaustyylin 
vaihto - käännät vain valintapyörää ”easy-to-grip” kahvasta. Vahva 
metallipohja antaa leikatessa vakautta ja tarkkuutta, merkattu pa-
perinohjaimella A4, A5 ja A6 koossa. Leikkauspituus: A4 (320 mm).

2101965 .......................................................................... kpl

Paperileikkurit

REXEL-PAPERILEIKKURI SMARTCUT 
A445 4-IN-1 A3 HARMAA

Monipuolinen rullaleikkuri ammattilaiselle, 4 leikkuuterää: suora, 
aalto, nuuttaus, perferointi. Vaihda terät turvallisesti ja helposti 
kiekkoa kääntämällä. Rullaleikkurilla luot kauniisti viimeisteltyjä 
kortteja, kutsuja tai A3 kokoisia kansioita.

2101966 .......................................................................... kpl

REXEL-PAPERILEIKKURI CL200 GUILLOTINE 
A4 HARMAA

Tyylikäs, mutta tukeva, kuljetettava ClassicCut™ CL200 on 
erittäin turvallinen A4 giljotiini, joka on täydellinen toimistoihin 
ja kouluihin. Särkymätön suojus ja terälukko suojaavat sormet 
itseteroittuvalta terältä ja säädettävä paperinreunan ohjain 
varmistaa tarkan leikkuun maksimissaan 15 arkille kerrallaan.

2101972 .......................................................................... kpl

REXEL-PAPERILEIKKURI CL420 GUILLOTINE A3 

Rexel ClassicCut™ CL420 on paperigiljotiinien tähti. A3, 25 ar-
kin kapasitetti ja laservalo ohjaamaan leikkuutta - täydellinen 
kiireisiin toimistoihin ja kouluihin. Heavy-duty leikkuupohjassa 
on käytännöllisiä ominaisuuksia kuten paperin ohjain ja ristikko, 
jotka takaavat tarkan viimeistelyn.

2101974 .......................................................................... kpl

REXEL-PAPERILEIKKURI CLASSICCUT CL100 A4

Leikkaa 10 A4 paperiarkkia turvallisesti, nopeasti ja tarkasti 
kevyellä ClassicCut™ CL100 giljotiinilla – täydellinen kotitoimis-
toon tai työpisteelle. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
leikkuuterä on itseteroittuva, aina puhdas leikkaus ja samalla 
sen katkeamaton suojus suojaa sormet.

2101970 .......................................................................... kpl

Environmental globe
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Tuotekoodi Tuotenimi

4410012 75 mic kiiltävä laminointikasetti (laminoi 250 A4 asiakirjaa)

4410018 100 mic kiiltävä laminointikasetti (laminoi jopa 190 A4 asiakirjaa)

4410013 125 mic kiiltävä laminointikasetti (laminoi jopa 150 A4 asiakirjaa)

75
mic

100
mic

125
mic

Automaattinen laminointilaite

GBC Foton 30 laminointikasetti 
• Helppokäyttöinen laminointikasetti

GBC Foton 30 automaattinen laminointilaite
• Laminoi automaattisesti jopa 30 A4 asiakirjaa kerrallaan
• Automaattinen paperin ohjaus täydellisen laminointituloksen 

varmistamiseksi
• Manuaalinen toiminto paksulle paperille ja poikkeavan muotoisille 

asiakirjoille
• Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
• Merkkivalo näyttää, kun laminointikalvo on vähissä ja kasetti 

vaihdettava

VALMISKÄYNNISTÄLATAA

AUTOMAATTINEN LAMINOINTI
S Ä Ä S T Ä  A I K A A S I  J O P A  9 8 % 

GBC Foton 30. Ensimmäinen täysin automaattinen laminointilaite.
Täydellinen laminointitulos kerta toisensa jälkeen. GBC Foton 30 laminoi ja viimeistelee 30 A4 asiakirjaa kerralla, yhdellä napin 
painalluksella. Enää ei tarvitse hukata aikaa laminointitaskujen asetteluun ja niiden syöttämiseen yksi kerrallaan laminointilaitteeseen. 
GBC Foton 30 laminoi ja sinä voit tehdä muuta.

Tuotekoodi Tuotenimi

4410011 GBC Foton 30 automaattinen laminointilaite 

AUTO
FEED 30

ARKKIA
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AUTOMAATTINEN LAMINOINTI
S Ä Ä S T Ä  A I K A A S I  J O P A  9 8 % 

Fusion laminointilaitteet

Erinomainen nopeus

4402134EU  GBC Fusion™ Plus 6000L A3     

4402133EU  GBC Fusion™ Plus 7000L A3     

GBC Fusion™ Plus 7000L A3
• 1 minuutin nopea esilämmitys 
• Laminoi A4 arkin alle 13 sekunnissa

GBC Fusion™ Plus 6000L A3 
• 1 minuutin nopea esilämmitys
•  Laminoi A4 arkin alle 15 sekunnissa

2x
250
micron

2x
250
micron

GBC Fusion™ Plus 6000L A3 

GBC Fusion™ Plus 7000L A3

4400750EU GBC  Fusion 3100L laminointilaite A3

GBC Fusion™ 3100L A3
• Esilämmitysaika 1 minuutti 
• Laminoi A3 asiakirjan 20 sekunnissa käyttäen 75 mikronin taskuja 
• Vihreä valo ja äänimerkki ilmaisevat laitteen olevan käyttövalmis 

2x
125
micron

GBC Fusion™ 3100L A3
Esilämmitysaika 1 minuutti 
Laminoi A3 asiakirjan 20 sekunnissa käyttäen 75 mikronin taskuja 

4400746EU GBC Fusion 1100L laminointilaite A4 

4400747EU GBC Fusion 1100L laminointilaite A3

GBC Fusion™ 1100L A3/A
• Esilämmitysaika 3 minuuttia 
• Laminoi A4/A3 asiakirjan alle minuutissa käyttäen 

75 mikronin taskuja

2x
175
micron

GBC Fusion™ 1100L A3/A

GBC laminointitaskut  
3200723 GBC laminointitasku A4 2x125mic (100) 

3200725 GBC laminointitasku A3 2x125mic (100) 

3200749 GBC laminointitasku A5 2x125mic (100)

3740300 GBC korttilaminointitasku 54x86mm 2x125mic (100)

3740306 GBC laminointitasku A4 2x100mic (100)

3740307 GBC laminointitasku A3 2x100mic (100) 

3740442 GBC laminointitasku A6 2x125mic (100) 

3743156 GBC laminointitasku rei´itetty 2x125mic (100) 

3747235 GBC laminointitasku A3 2x125mic matta (100) 

3747241 GBC laminointitasku A4 2x125mic matta (100) 

3747243 GBC laminointitasku tarrapinnalla A4 2x125mic (100)  

3747348 GBC Laminointitasku Highspeed 2X125mic (100) 
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iLAM Touch 2 Turbo A3
Täysin automaattinen A3 erittäin nopea 
korkealuokkainen laminointilaite 
ainutlaatuisella älykkäällä sensori teknologialla. 
• Sopii 80-250 mikronin taskuille
• 1 minuutin esilämmitysaika
• Käyttöä helpottavalla yksinkertaisella ja 

helpolla syöttöjärjestelmällä

up to
250
micron

20
sec* 6x

1min.
warm-up 

time

iLAM Touch 2 Turbo A3 75200000

Leitz laminointilaite iLAM Offi  ce Pro A3   75180084

Leitz laminointilaite iLAM Offi  ce A3   72530084

*A4, 80 micron

Leitz laminointilaite iLAM Offi  ce Pro A3   75180084 Leitz laminointilaite iLAM Home Offi  ce A3  74400089

Leitz laminointilaite iLAM Home Offi  ce A4 73680089

Leitz laminointilaite iLAM Touch Turbo Pro A3  75190000

iLAM Home Offi ce iLAM Offi ce iLAM Touch

Koko A4 A3 A3 Pro A3 Touch 2 Turbo A3 Touch Turbo Pro A3

Maksiminopeus 60 sek. 
300 mm/min

60 sek. 
300 mm/min

45 sek. 
400 mm/min

40 sek. 
500 mm/min

20 sek. 
1500 mm/min

15 sek. 
2000 mm/min

Telat 2 2 2 4 6 6

Esilämmitysaika 3 min 3 min 1 min 1 min 1 min 1 min

Käyttö

Taskut

Ominaisuudet • automaattinen 
virrankatkaisu

• automaattinen 
virrankatkaisu

• automaattinen 
virrankatkaisu

• automaattinen 
virrankatkaisu

• kosketus-
näyttö

• LED 
ready-valo

• automaattinen 
virrankatkaisu

• sensoriteknologia
• automaattinen 

palautus
• suojaläpät
• syöttöjärjestelmä

• automaattinen 
virrankatkaisu

• sensoriteknologia
• automaattinen 

palautus
• suojaläpät 
• syöttöjärjestelmä

1001008080 125125

PP

8080 100100 125125 175 2508080 100100 125125 175

P

1001008080 125125

74780000       Leitz laminointitasku A4 UDT 80 mic. (100) 
74810000        Leitz laminointitasku A4 UDT 125 mic.(100) 
74880000       Leitz laminointitasku A3 UDT 125 mic (100) 
74930000       Leitz laminointitasku A5 UDT 125 mic (100)  

 Leitz laminointitaskut:  
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Sidonta ei voisi olla 
enää helpompaa!

GBC kampasidontalaite 
CombBind® C200 
• Sidontakapasiteetti 330 arkki (80gsm), 38mm 

kammalla
• Manuaalinen lävistys 20 arkkia (80gsm) 
• Paperiarkin leveys: Letter, DIN A4 – 297 mm

4401845 GBC kampasidontalaite CombBind® C200

IB386817  GBC kansiarkkimuovi PolyOpaque A4 300mic 
valkoinen (100)

IB386831 GBC kansiarkkimuovi PolyOpaque A4 300mic 
musta (100) 

4028174 Leitz kampasidontakampa 8mm musta (100)

4028175 GBC kampasidontakampa 10mm musta (100)

4028177 GBC kampasidontakampa 10mm musta (100)

4028185 GBC kampasidontakampa 38mm musta (50) 

Leitz laminointilaite iLAM Home Offi  ce A3  74400089

GBC liimasidontalaite 
ThermaBind® T200 
• Sidontakapasiteetti 200 arkkia (80gsm), 

20mm ThermaBind® kansilla
• Liiman sulamisaika 40 sekuntia 
• Merkkiääni ja -valo ilmoittavat kun sidonta 

valmis

4400409 liimasidontalaite ThermaBind® T200

TC080070 GBC liimasidontakansi 1.5mm valkoinen (100)

TC080370 GBC liiimasidontakansi 3mm valkoinen (100)

Leitz kirjasidontalaite impressBIND 280
• Helppokäyttöinen, ei rei´itystä tai liimaa - paperit kannen sisään ja 

puristus

• Maksimissaan 2 painallusta, vihreä väri näyttää milloin sidonta valmis

• Uudelleen sidonta mahdollistaa sivujen vaihtamisen 
(purkulaite 73890000) 

Sidontatarvikkeet
73880000 Leitz krjansidontalaite Impressbind 280 

73900095 Leitz kirjansidontakansi kova pellava 3.5mm musta 

73980001 Leitz kirjansidontakansi pehmeä 3.5mm valkoinen/kirkas  

73990001 Leitz kirjansidontakansi pehmeä 7.0mm valkoinen/kirkas  

Leitz laminointilaite iLAM Touch Turbo Pro A3  75190000
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DYMO tarra- ja teippikirjoittimet

DYMOn elektronisissa LabelManager -tarratulostimissa on runsaasti kuluttajien innoittamia ominaisuuksia: 
muokkaus kosketusnäytössä, suuri näyttö tulostuksen esikatselulla, helppo käyttöliittymä, pikanäppäimet ja paljon muuta. 

Lisäksy tietyt LabelManager -mallit toimivat ladattavalla akulla - ei enää hankalia, kalliita ja kertakäyttöisiä alkaliparistoja.

DYMO LABELMANAGER 160

Helppokäyttöinen tarrakirjoitin, jossa on muotoilun pikanäppäi-
met. Tulostusleveydet 6, 9 ja 12 mm.

S0946320.......................................................................... kpl

2094492

S0968920

DYMO LABELMANAGER 210D KITCASE

Monikäyttöinen tarratulostin, jossa on suuri graafinen näyttö. 
Pikanäppäimet symboleille, välimerkeille ja erikoismerkeille. 
Tallenna jopa 9 viimeksi käytettyä tarraa. Käyttää 6, 9 ja 12 mm 
D1-teippejä. KitCase-pakkaus sisältää 210D tarratulostimen, 
D1 12 mm mu/va teippikasetin, pehmustetun kantolaukun sekä 
verkkoadapterin.

2094492............................................................................ kpl

DYMO LABELMANAGER 280

Näppärä ja monipuolinen tulostin, jossa myös PC/MAC-liitäntä. 
Mukana akku ja laturi. Tulostusleveydet 6.9 ja 12 mm.

S0968920 ......................................................................... kpl

S0946320

DYMO LABELMANAGER 360D

Lisää tehoa, lisää toimintoja, ei enää hankalia paristoja. 
Tulostusleveydet 6, 9, 12 ja 19 mm.

S0879470 .......................................................................... kpl

DYMO LABELMANAGER 420P

Tehokas tarrakirjoitin, jonka voit liittää PC- tai Mac-tietokoneeseen. 
Tulostusleveydet 6, 9, 12 ja 19 mm.

S0915440 .......................................................................... kpl

DYMO LABELMANAGER PNP

Kytke, kirjoita ja tulosta – näin helppoa se on! 
Tulostusleveydet 6, 9 ja 12 mm.

S0915350 .......................................................................... kpl
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Kytke DYMO LabelWriter -tarratulostin PC- tai MAC -tietokoneeseesi ja 
olet valmis tulostamaan osoitetarroja, arkistointikansiotarroja, nimilappuja ja paljon muuta. 

Lämpötulostusteknologian ansioistatarrojen tulostamisessa ei ole enää musteen ja 
väriaineen kustannuksia eikä tarra-arkkien käsittelyvaivaa.

DYMO LABELWRITER WIRELESS MUSTA

DYMO LabelWriter Wireless -tarratulostin tuo langattoman tulostuk-
sen kätevyyden tarroituksen maailmaan. Kiinteän Wi-Fi®-yhteyden 
kautta voit tulostaa tarroja suoraan Mac- ja PC-tietokoneista, 
älypuhelimista ja tableteista. Voit myös liittää DYMO LabelWriter 
Wireless -tulostimen verkkoon, jolloin se on helppo jakaa muiden 
käyttäjien kanssa. Tällä suoraa lämpötulostustekniikkaa käyttävällä 
tarratulostimella vältät tarrojen turhan hävikin, sillä voit tulostaa 
juuri oikean määrän tarroja etkä tarvitse pöytätulostimien kalliita 
väriaineita ja musteita. 

2000931 ............................................................................ kpl

DYMO LW 450 DUO

Tulosta upeita osoitetarroja, lähetystarroja, kansiotarroja, 
nimikylttejä ja paljon muita jopa 71 tarran minuuttinopeudella. 
Voit myös tulostaa pysyviä DYMO D1 -muovitarroja erikokoisina 
ja -värisinä – loistava vaihtoehto, kun tarvitset kestäviä tarroja 
toimistoon tai työpaikalle.

S0838920 .......................................................................... kpl

DYMO LW 450

Merkitse nopeammin. Lähetä postia kätevämmin. Tee vaikutus.
Tulosta tarroja kaikessa rauhassa DYMO® LabelWriter™ 450
-tarratulostimella. Merkitse, lähetä postia ja arkistoi kätevästi
patentoidun DYMO Label™ v.8 -ohjelmiston avulla. DYMO 
Label™ versio 8 -ohjelmistolla voit luoda ja tulostaa osoite-,
lähetystieto-, arkisto-, kansio- ja viivakooditarroja, nimikilpiä 
ja paljon muuta – ilman tavallisen tulostimen käyttämisestä 
koituvaa lisätyötä ja tarra-arkkien tulostuksen aiheuttamaa 
vaivaa.

S0838770 .......................................................................... kpl

DYMO LW 450 TURBO

Laadukkaan tulostusjäljen ja joustavien toimintojen sekä tehon ja 
nopeuden ansiosta säästät aikaa ja rahaa. Tulostaa nopeasti – 
jopa 71 tarraa minuutissa (nelirivinen osoitetarra).

S0838820 .......................................................................... kpl

www.DYMO.com

450LabelWriter™

Tuotenumero S0838770

Laitteen myyntipakkauksen 
sisältö:
• LabelWriter 450
• Aloitusrulla osoitetarroja
• Virtajohto
• Verkkovirtalaite
• USB-kaapeli
• Pikaopas
• 2 + 1 vuoden rajoitettu takuu**

Sopii mainiosti tarroitukseen, kirjekuoriin, pakkauksiin, toimistotarvikkeisiin, 
säilytyslaatikoihin, IT-kalustoon ja moneen muuhun.

* Nelirivinen osoitetarra
** +1 vuosi, jos rekisteröidyt DYMO-verkkosivustossa

Tulostat nopeammin. Postitat 
kätevämmin. Teet vaikutuksen!
• Tulostaa jopa 51 tarraa minuutissa.*
• Kalliita musteita tai väriaineita ei tarvita – käyttää lämpötulostustekniikkaa.
•  Tulostaa erittäin selkeitä viivakoodeja, tarroja ja kuvia 600 x 300 dpi:n 

tarkkuudella.
•  Luo ja tulosta tarroja suoraan tekstistä Microsoft Wordissa®, Excelissä®, 

Outlookissa®, Google Contactsissa ja monissa muissa ohjelmissa DYMO® 
Connect Desktop Software -ohjelmistolla.

TOIMISTO- JA ESITYSTEKNIIKKA  |  Teippi- ja tarrakirjoittimet184

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi

http://www.DYMO.com
http://www.eurotoimistotukut.fi


DYMO RHINO 4200 

DYMO Rhino 4200:lla merkintä on nopeaa ja tarkkaa. Tutulla 
tietokonetyylisellä näppäimistöllä käyttö on helppoa. Pikanäp-
päimillä voit luoda ja muokata kietaisu- ja lipputarroja, Code 
39- ja Code 128 -viivakoodeja, kiinteäpituisia tarroja, moduu-
litarroja ym. yhdellä painalluksella. Voit tulostaa jopa 19 mm 
leveitä joustavia nailontarroja, pysyviä polyesteritarroja ja ja 
kestäviä vinyylitarroja sekä tulostaa suoraan kutisteputkiin.

S0955990 ......................................................................... kpl

DYMO XTL 300 24 MM LABEL MAKER KIT, QWERTY

Todellista tulosta vastaava tarran esikatselu ja valmiiksi asen-
netut tarrasovellukset säästävät aikaa luettelointitarroja, kaa-
pelien kietaisutarroja ja muita tarroja luotaessa. Salkkupakkaus, 
jossa mukana akku ja laturi. Tulostusleveydet 6, 9, 12, ja 24 mm.

1873488 ............................................................................. kpl

DYMO XTL 500 54 MM LABEL MAKER KIT, QWERTY

Värillinen kosketusnäyttö helpottaa tarrojen luomista, ja todellista 
tulosta vastaava tarran esikatselu näyttää tulostetun tarran ulko-
asun tarkasti. Salkkupakkaus, jossa mukana akku ja laturi. Tulostus-
leveydet 6, 9, 12, 24, 41 ja 54mm.

1873489 ............................................................................ kpl

DYMO RHINO 5200

Tämä täydellinen pakkaus kovine laukkuineen tarjoaa helpoimman 
ja nopeimman tavan ammattimaisen RHINO™5200-tarrakirjoit- 
timen käyttöön. Kätevä laukku sisältää kaiken, mitä tarvitset: moni-
käyttöisen RHINO 5200 -merkintälaitteen, kaksi erilaista tarraka-
settia, ladattavan litium-ioniakun ja verkkolaitteen. Nopea, kestävä 
ja aikaa säästävä RHINO 5200 auttaa täyttämään ANSI/TIA/
EIA-606-A-standardien vaatimukset, ja se on suunniteltu ammatti-
asentajille todellisiin työoloihin. Pikanäppäinten avulla on helppo 
tulostaa valmiiksi muotoiltuja tarroja johtoihin ja kaapeleihin, 
päätelohkoihin, sähkö- ja kytkentäpaneeleihin pystysuuntaisina ja 
kiinteillä pituuksilla. RHINO 5200:ssa käytetään helposti kiinnitet-
täviä tarroja, joissa on teollisuusluokan liima-aineet ja viisi erilaista 
materiaalivaihtoehtoa.

S0841400 .......................................................................... kpl

DYMOn teollisuustuotteet antavat asennustöillesi siistin ja ammattimaisen ilmeen.  
Tuotteemme kestävät toimialasi karuimmatkin olosuhteet.

S0955990

S0841400

1873488

1873489

DYMO D1 -TARRATEIPIT 

DYMO LabelManager- ja LabelPoint-tarratulostimia varten suunnitellut DYMO 
D1 -teipit tarjoavat kaikissa merkintätöissä vaadittavaa suorituskykyä ja moni-
puolisuutta. Teipit on pakattu käteviin kasetteihin. Saatavana 12 eri väriä ja 5 
eri leveyttä: valitse vakiotarra, joustava tarra tai pysyvä tarra.

S0720770 ........ 6 mm, mu/ki ..............................................................kpl
S0720780 ........ 6 mm, mu/va ..............................................................kpl
S0720790 ........ 6 mm, mu/ke ..............................................................kpl
S0720670 ........ 9 mm, mu/ki ..............................................................kpl
S0720680 ........ 9 mm, mu/va ..............................................................kpl
S0720690........ 9 mm, si/va ................................................................kpl
S0720700 ........ 9 mm, pu/va ..............................................................kpl
S0720720 ........ 9 mm, mu/pu .............................................................kpl
S0720730 ........ 9 mm, mu/ke ..............................................................kpl
S0720740 ........ 9 mm, mu/vi ...............................................................kpl
S0718040 ........ 12 mm, mu/va .............................................................kpl
S0718060 ........ 12 mm, mu/va, pysyvä polyester ..................................kpl
S0720500 ....... 12 mm, mu/ki .............................................................kpl
S0720510 ........ 12 mm, si/ki ................................................................kpl
S0720520 ........ 12 mm, pu/ki ..............................................................kpl
S0720530 ........ 12 mm, mu/va .............................................................kpl
S0720540 ........ 12 mm, si/va ...............................................................kpl
S0720550 ........ 12 mm, pu/va .............................................................kpl
S0720560........ 12 mm, mu/si ..............................................................kpl
S0720570 ........ 12 mm, mu/pu ............................................................kpl
S0720580 ........ 12 mm, mu/ke .............................................................kpl
S0720590........ 12 mm, mu/vi ..............................................................kpl
S0720600 ....... 12 mm, va/ki ..............................................................kpl
S0720610 ........ 12 mm, va/mu .............................................................kpl
S0720820 ........ 19 mm, mu/ki .............................................................kpl
S0720830 ........ 19 mm, mu/va ............................................................kpl
S0718050 ........ 19 mm, mu/va, nylon ..................................................kpl
S0718070 ........ 19 mm mu/va, pysyvä polyester ...................................kpl
S0720840 ........ 19 mm, si/va ...............................................................kpl
S0720860 ........ 19 mm, mu/si ..............................................................kpl
S0720870 ........ 19 mm, mu/pu ............................................................kpl
S0720880 ........ 19 mm, mu/ke ............................................................kpl
S0720890 ........ 19 mm, mu/vi .............................................................kpl
S0720910 ........ 19 mm, va/mu ............................................................kpl
S0720920 ........ 24 mm, mu/ki .............................................................kpl
S0720930 ........ 24 mm, mu/va ............................................................kpl
S0720930 ........ 24 mm, mu/va ............................................................kpl
S0720980 ........ 24 mm, mu/ke ............................................................kpl

DYMO tarrakirjoittimien tarvikkeet

DYMO D1 DURABLE -TARRAT

DYMO D1 -kestotarroissa käytetään teollisuustasoista liima-ainetta, ja ne 
kestävät valon, kuumuuden, kosteuden ja puhdistusaineiden aiheuttamaa 
haalistumista, irtoamista ja kulumista

1978364 .......... 12 mm x 5,5 m mu/va ..................................................kpl
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DYMO LABELWRITER -TARRAT

Tarratyypit: pysyvät valkoiset paperitarrat, irrotettavat valkoiset  
paperitarrat, pysyvät läpinäkyvät muovitarrat ja irrotettavat laput.

S0722370 ........ Pieni osoitetarra, 89 x 28 mm (2) .................................kpl
S0722380 ........ Pieni osoitetarra 89 x 28 mm, värilajitelma (4) .............kpl
S0722400 ........ Suuri osoitetarra, 89 x 36 mm (2) .................................kpl
S0722410 ......... Suuri osoitetarra, 89 x 36 mm, muovi ...........................kpl
S0722430 ........ Lähetys/nimitarra 101 x 54 mm ...................................kpl
S0722440 ........ Suuri yleistarra ...........................................................kpl
S0722460 ........ Riippukansiotarra 50 x 12 mm .....................................kpl
S0722470 ........ Kapea mappitarra 38 x 190 mm ..................................kpl
S0722480 ........ Leveä mappitarra 59 x 190 mm ...................................kpl
S0722520 ........ Palautusosoitetarra 54 x 25 mm ..................................kpl
S0722530 ........ Yleistarra 13 x 24 mm ..................................................kpl
S0722540 ........ Yleistarra 57 x 32 mm .................................................kpl
S0722550 ........ Yleistarra 19 x 51 mm ..................................................kpl
S0722560 ........ Nimitarra 41 x 89 mm .................................................kpl

DYMO LW -KESTOTARRAT

Valmistettu polypropeiinista. Repeytymätön, kestää kosteutta, öljyä sekä 
kemikaaleja. Tarrassa teollisuusluokan liima-aine. Voidaan käyttää monissa 
materiaaleissa, myös epätasaisille pinnoille.

1933085 .......... Viivakooditarra 19 x 64 mm ........................................kpl
1933086 .......... Extra-large rahtitarra 104 x 159 mm ............................kpl
1933087 .......... Large hyllytarra 59 x 190 mm ......................................kpl
1933084 .......... Medium monikäyttötarra 57 x 32 mm ..........................kpl
1933081 ........... Hyllynreunatarra 25 x 89 mm ......................................kpl
1976200 .......... Hyllynreunatarra 25 x 89 mm blister ............................kpl
1933088 .......... Rahtitarra 59 x 102 mm ...............................................kpl
1976414 ........... Rahtitarra 59 x 102 mm blister.....................................kpl
1976411............ Pieni monikäyttötarra 25 x 54 mm blister .....................kpl
1933083 .......... Neliö monikäyttötarra 25 x 25 mm ..............................kpl

1933085

S0722370

S0722460

DYMO LabelWriter -tarroissa käytetään lämpötulostusteknologiaa: sotkuisia ja kalliita 
muste- tai värikasetteja ei enää tarvita. Tarrat on pakattu rulliin: voit tulostaa yhden tarran 

tai useita satoja vaivatta - ei tarra-arkkitukoksia, asetteluvaivaa eikä tuhlausta.

DYMO XTL™ -TARRAT

Dymo XTL™ -tarrat kestävät vaativissa olosuhteissa tahraantumatta ja 
haalistumatta. Teollisuusluokan liima-aineet saavat tarrat pysymään kiinni.

1868806 .......... Joustava nailonteippi 12 mm, mu/va ...........................kpl
1868807 .......... Joustava nailonteippi 19 mm, mu/va ...........................kpl
1868737 ........... Pysyvä polyesterteippi 12 mm, mu/va ..........................kpl

1868752 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 19 mm, mu/va .......................kpl
1868753 .......... Monikäyttö vinyyliteippi 24 mm, mu/va .......................kpl
1868764 .......... Monikäyttö vinyyliteippi 41 mm, va/pu ........................kpl
1868765 .......... Monikäyttö vinyyliteippi 54 mm, va/pu .......................kpl
1868774 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 41 mm, mu/ke .......................kpl
1868775 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 54 mm, mu/ke ......................kpl
1868751 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 12 mm, mu/va .......................kpl
1868761 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 12 mm, va/pu ........................kpl
1868762 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 19 mm, va/pu ........................kpl
1868763 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 24 mm, va/pu .......................kpl
1868771 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 12 mm, mu/ke .......................kpl
1868772 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 19 mm, mu/ke .......................kpl
1868773 ........... Monikäyttö vinyyliteippi 24 mm, mu/ke .......................kpl

DYMO RHINO -TARRAT

Rhino-tarrat on kehitetty vaativiin käyttöympäristöihin ja ne kestävät 
kulumista , eri lämpötiloja, kemikaaleja, liuottimia, vettä ja UV-säteilyä.

18051 .............. Kutistesukka 6 mm valkoinen ......................................kpl
18053 .............. Kutistesukka 9 mm valkoinen ......................................kpl
18055 .............. Kutistesukka 12 mm valkoinen .....................................kpl
18057 .............. Kutistesukka 19 mm valkoinen .....................................kpl
18432 .............. Kestävä ja joustava vinyyliteippi 12 mm keltainen ........kpl
18433 .............. Kestävä ja joustava vinyyliteippi 19 mm keltainen ........kpl
18443 .............. Kestävä ja joustava vinyyliteippi 9 mm valkoinen .........kpl
18444 .............. Kestävä ja joustava vinyyliteippi 12 mm valkoinen ........kpl
18445 .............. Kestävä ja joustava vinyyliteippi 19 mm valkoinen .......kpl
18483 .............. Pysyvä polyesteriteippi 12 mm valkoinen ......................kpl
18484 .............. Pysyvä polyesteriteippi 19 mm valkoinen......................kpl
18488 .............. Joustava nylonteippi 12 mm valkoinen .........................kpl
18489 .............. Joustava nylonteippi 19 mm valkoinen .........................kpl

18051

18432

1868806

1868752

18483
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Brother tarra- ja teippikirjoittimet

Brother P-touch -tarratulostimet on suunniteltu tarratulostusratkaisuiksi kotiin ja toimistoon. 
Brotherin tulostimet käyttävät TZe-tarranauhaa, joka kestää useiden vuosien käyttöä. Laitteilla on 3 vuoden takuu.

BROTHER PT-H110 -TARRATULOSTIN

Selkeän näppäimistön ja grafiikkanäytön ansiosta luot ja tulostat 
kestäviä tarroja helposti. Voit tulostaa jopa 12 mm leveitä tarroja. 
Tämä monipuolinen tarratulostin tarjoaa käyttöösi monia eri font-
teja, tekstityylejä, kehyksiä ja symboleita joilla voit personoida 
tarran haluamallasi tavalla.

PTH110 .............................................................................. kpl

BROTHER PT-E110VP -TARRATULOSTIN

Tarratulostin sähköalan ammattilaisile. Tulostusleveys 12 mm. 
Mukana verkkolaite, tarranauha ja laukku. Voit luoda kestäviä 
tarroja monina eri väriyhdistelminä ja merkintäsi säilyvät vuosia. 
Sähköasentajien ja muiden ammattilaisten käyttöön suunnattu 
tarratulostin tarjoaa erilliset painikkeet, joilla usein toistuvat 
sähkömerkinnät onnistuvat nopeasti ja helposti. PT-E110VP toimi-
tetaan kestävällä laukulla.

PTE110VP ........................................................................... kpl

BROTHER PT-D210VP -TARRATULOSTIN

Ulkomitoiltaan pieni tarratulostin on nopea ja helppokäyttöinen. 
Voit luoda koristeellisia tarroja monia erilaisia kuvioita, valmiita 
tarramalleja ja selkeää helppolukuista grafiikkanäyttöä käyt-
täen. Tarratulostimen mukana verkkolaite, tarranauha ja laukku. 
Tarraleveydet 3.5, 6, 9 ja 12 mm.

PTD210VP .......................................................................... kpl

BROTHER PT-P300BT CUBE -TARRATULOSTIN

P-touch CUBE on pieni ja tyylikäs tarratulostin, joka on helppo 
liittää perheesi älypuhelimiin ja tabletteihin Bluetooth-yhteydellä. 
Tarrat luodaan P-touch Design&Print appsilla, joka on saatavana 
veloituksetta iOS- ja Android-laitteille. Voit luoda tarroja eri värei- 
nä ja leveyksinä moniin kodin eri käyttökohteisiin. Käytettävissäsi 
yli 1000 symbolia ja emojia, 23 fonttia ja 61 raamia, joilla voit 
kehystää tekstiäsi.

PTP300BT .......................................................................... kpl

Helppokäyttöiset Brother QL-etikettitulostimet tarjoavat näppärän tavan korkealaatuisten ja ammattitasoisten 
tarrojen tulostamiseen moniin eri käyttötarkoituksiin

BROTHER QL-700 -ETIKETTITULOSTIN 

Monipuolinen QL-700 sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston sekä 
integroinnin Microsoft office sovelluksiin. Tällä etikettitulostimella 
tulostat osoitetarrat vaivattomasti. Kytke ja Tulosta -toiminnolla 
voit luoda tarrat heti. Monimutkaista ohjelmien tai ajurien asenta-
mista Windows-tietokoneeseesi ei tarvita.

QL700 ............................................................................... kpl

BROTHER QL-810W -ETIKETTITULOSTIN 

Etikettitulostin USB-, Wi-Fi- ja AirPrint -yhteyksin. Tulostaa mustana 
ja punaisena. Tämä nopea etikettitulostin on helppo liittää PC- tai 
Mac-tietokoneeseesi, tablettiisi tai älypuhelimeesi USB:llä tai Wi-Fi 
-yhteydellä. Integroitu P-touch Editor Lite tarrasuunnitteluohjelma 
tekee tarratulostuksen erittäin helpoksi - liität vain etikettitulosti-
men tietokoneeseesi, klikkaat ohjelmaikonia ja sitten vain suunnit-
telet ja tulostat tarrasi.

QL810W ............................................................................ kpl
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TZE131

Brother tarrakirjoittimien tarvikkeet

BROTHER-TARRANAUHAKASETTI 

Laminoidut tarranauhat kestävät suuria lämpötilavaihteluita, 
kemikaaleja, hankausta, auringonvaloa ja vettä, jonka vuoksi ne 
soveltuvat erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön. TZe-tarranauhoja 
on saatavina useina eri tarraleveyksinä, -väreinä ja materiaa- 
leina, joten löydät varmasti käyttötarkoituksesi mukaisen nauhan.  
Tarranauhojen vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

TZe121 ............. 9 mm mu/ki .............................................. kpl
TZe131 ............. 12 mm mu/ki ............................................. kpl
TZe231............. 12 mm mu/va............................................. kpl
TZe233 ............ 12 mm si/va ............................................... kpl
TZe335 ............ 12 mm va/mu............................................. kpl
TZe431 ............ 12 mm mu/pu ............................................ kpl
TZe531 ............ 12 mm mu/si .............................................. kpl
TZe631 ............ 12 mm mu/ke ............................................ kpl
TZe731............. 12 mm mu/vi .............................................. kpl
TZeS231 ........... 12 mm strong, mu/va ................................. kpl

BROTHER DK -TARRARULLA

DK-tarrarullilla luot helposti ammattitasoisia merkintöjä. Käytet-
tävissäsi laaja valikoima valmiiksi muotoon leikattuja tarroja sekä 
jatkuvaa rullatarra, jota käyttämällä tulostat kätevästi esimerkiksi 
sisätiloissa tarvittavat opasteet, pysäköintiluvat ja vierailijoiden 
nimikyltit.

DK11201 ........... 29x90 mm ................................................. kpl
DK11202 .......... 62x100 mm ................................................ kpl
DK11208 .......... 38x90 mm ................................................. kpl
DK11209 .......... 29x62 mm ................................................. kpl 
DK11241 ........... Lähetetarra ............................................... kpl 
DK22205 ......... Tarrarulla 62 mm x 30,5 m .......................... kpl
DK22210 .......... Tarrarulla 29 mm x 30,5 m .......................... kpl
DK22211 ........... Jatkuva tarra, valkoinen 29 mm, filmi ......... kpl
DK22212 .......... Jatkuva tarra, valkoinen 62 mm, filmi ......... kpl
DK22243 ......... Tarrarulla 102 mm x 30,5 m ........................ kpl

Brother Tze-tarranauhat P-touch-tarratulostimiin. 
Runsaasti useita teippileveyksiä ja värejä.

DK-rullavalikoima Brotherin QL-etikettitulostimiin.

TZES231

DK11241

DK22205

BROTHER-TEKSTIILINAUHA 

Haluatko tehdä lahjoistasi, korteistasi tai käsitöistäsi entistäkin 
persoonallisempia? Tarvitset vain hieman mielikuvitusta ja Brothe-
rin alkuperäisen TZeR231-satiininauhan. Tulosta tekstisi valkoiselle 
satiininauhalle lahjanauhaksi tai lisää se korttiisi. Satiininauha sopii 
P-touch-tarratulostimiin, joiden tarrakasetissa on TZ- tai TZe-logo.

TZeR231 ........... Musta/valkoinen 12 mm (4 m) .................... kpl
TZeR234 .......... Kulta/valkoinen 12 mm (4 m) ..................... kpl
TZeRE34 .......... Kulta/pinkki 12 mm (4 m) .......................... kpl
TZeRN34 ......... Kulta/laivastonsininen 12 mm (4 m) ............ kpl
TZeRW34......... Kulta/viininpun. pohja, 12 mm (4 m) ........... kpl

Brother HSe-kutistesukat mustalla tekstillä ja valkoisella 
pohjalla, kaapeleiden ja johtojen pysyvään merkintään.

Brother satiininauhat lahjoihin, askarteluun 
ja juhlakoristeluun

HSE231

BROTHER-TARRANAUHAKASETTI 

Brotherin alkuperäinen HSe231-kutistesukka sopii kaapeleille 
ja johdoille, joiden halkaisija on 3,6 - 7,0 mm. Kaapeli tai johto 
työnnetään tulostetun kutistesukan sisään ja lämmitetään kuuma- 
ilmapistoolilla, jolloin se kutistuu jopa puoleen alkuperäisestä 
koostaan. Kutistesukka kiinnittyy kaapeleihin ja johtoihin pysyvästi 
ja ilman liimaa, joten merkintä pysyy lämpötilasta riippumatta.

HSE231 ............ 12 mm ....................................................... kpl
HSE241 ............ 18 mm ....................................................... kpl
HSE251 ............ 24 mm ....................................................... kpl

TZER231

TOIMISTO- JA ESITYSTEKNIIKKA  |  Teippi- ja tarrakirjoittimetTOIMISTO- JA ESITYSTEKNIIKKA  |  Teippi- ja tarrakirjoittimet192 193

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

http://www.eurotoimistotukut.fi


Laatu- ja 
toimivuustakuu

Huolehdi 
ympäristöstä

Säästä 
tulostuskustan-

nuksissa

YM

PÄRISTÖMERKK
I 

3008 0038

Nordic Office värikasetit 
Kestävää kehitystä sekä ympäristölle että taloudelle!
Nordic Office värikasetit ovat saatavilla useimpiin 
tulostinmerkkeihin ja -malleihin kuten HP, Canon, Brother, 
Samsung jne. Kaikki suosituimmat kasetit ovat Joutsenmerkittyjä.

Pelasta maailma kasetti 
kerrallaan

Lisätietoja Nordic Office kasettien ympäristömyönteisistä omi-
naisuuksista saat omalta Euro Toimistotukut-kauppiaaltasi.

MILJÖMÄRKT

Tutustu valikoimaan: www.eurotoimistotukut.fi    
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Lukitus

Kensington N17 -lukko,      
Dell-laitteisiin

• Lukkopää uusimpien Dell kannettavien ja tablettien Wedge/Noble lukkopaikkaan 
• Ainutlaatuinen ja vahva lukistussysteemi
• Kestävä ja vahva hiiliteräskaapeli
• Pyörivä ja kääntyvä lukkosarana
• Kensington Register & Retrieve palvelusta voi tilata tarvittaessa uuden avaimen

*Asiakirjojen silppuaminen,
tietojen suojaus ja järjestely
tukevat GDPR-asetuksen
noudattamista

Tuotenumero: K64440WW

Tuotenumero: 64020Tuotenumero: 64020

Standard Kensington Security Slot™ (T-Bar™) Wedge Security Slot Nano Security Slot™

Valitse laitteellesi oikea lukko: www.kensington.com/securityselector  

Kensington Microsaver     
Notebook Lock, vaijerilukko

• Maailman eniten myyty lukko kannettaville tietokoneille ja muille 
tietokonelaitteille.
• Mukana kaksi avainta
• Kaapelin pituus: 1.8m

Kensington pöytätietokoneen     
& oheislaitteiden lukitussetti 2.0

Kensington       
Ultra -yhdistelmälukko

• Vahva lukituspää  
• 5mm avainjärjestelmä
• Patentoitu Hidden Pin™ teknologia
• 2 adapteria ja kaapelilukko oheislaitteille
• Kestävä ja vahva hiiliteräskaapeli

• Avaimeton 4-rivinen yhdistelmälukko
• Kensington lukko kiinnittyy useimmissa kannettavissa tietokoneissa ja muissa 

laitteissa olevaan Kensington Security Slot™-lukkopesään
• Painikenäppäin suunniteltu yhdellä kädellä kiinnittämistä varten
• Hiiliteräskaapelia ei voi leikata, ja sen voi kiinnittää esim. pöytään tai muuhun 

kiinteään esineeseen

Tuotenumero: K64675EU
Tuotenumero: K64424WW

Tuotenumero:64020

Kensington ClickSafe 2.0     
vaijerilukko kannettaville     
 ja muille laitteille

• Pieni lukituspää
• 5mm avainjärjestelmä
• ClickSafe Locking™  -teknologialla
• Kestävä ja vahva hiiliteräskaapeli
• Pyörivä ja kääntyvä lukkosarana

mm

5 1.8

m 5mm

Kensington NanoSaver™     
kannettavan lukko

• 10mm lukituspää Cleat Locking™-teknologialla  
• 5mm avainjärjestelmä
• Kestävä ja vahva hiiliteräskaapeli
• Pyörivä ja kääntyvä lukkosarana
• Patentoitu Hidden Pin™ teknologia

Tuotenumero: K64444WW Tuotenumero: K64435WW

Kannettavien tietokoneiden ja muiden 
tietokonelaitteiden turvaaminen vähentää 
varkauksien riskiä ja suojaa siten tiedot paremmin. 
Kensington on ykkösbrandi kannettavien 
tietokoneiden lukoissa - innovaatioita yli 35 vuoden 
ajan!

CBT27328_cp_Kensington_locks_cataloguepage_FIN_v3.indd   1CBT27328_cp_Kensington_locks_cataloguepage_FIN_v3.indd   1 09.01.20   11:5709.01.20   11:57

Lataustarvikkeet

USB-muistit

DURACELL MICROUSB 2.4A LATURI 
1M KAAPELILLA

DMAC10-EU ....................................kpl

DURACELL APPLE LIGHTNING 2.4A 
LATURI 1M KAAPELILLA

DMAC11-EU .....................................kpl

DURACELL USB 3.0 A TO C 
KAAPELI 1M

USB5031A........................................kpl

DURACELL MICROUSB LATAUS- JA 
DATAKAAPELI 1M

USB5013A........................................kpl

DURACELL APPLE LIGHTNING 
LATAUS- JA DATAKAAPELI 1M

USB5012A ........................................kpl

KINGSTON 128GB USB3.0 
DATATRAVELER 100

DT100G3/128GB ..............................kpl

KINGSTON 32GB USB3.0 
DATATRAVELER 100 G3

DT100G3/32GB ...............................kpl

KINGSTON 64GB USB3.0 
DATATRAVELER 100 G3

DT100G3/64GB ...............................kpl

Valikoima laadukkaita ja käyttömukavuudeltaan erinomaisia Duracell-latureita ja -kaapeleita puhelimien 
ja tablettien lataamiseen, MicroUSB ja Lightning -vaihtoehtoineen. Lighting käy Applen laitteisiin 

(Applen hyväksymä verkkolaturi) ja MicroUSB lähes kaikkiin muihin.

DT100G3 on pienikokoinen ja kustannustehokas, joten siirtyminen USB 3.0 -tasolle ei vaadi suurta investointia. 
DT100G3:a on saatavana eri kokoluokissa 32–256 Gt**, se on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa  

ja sillä on viiden vuoden takuu.

DMAC10-EU USB5031ADMAC11-EU

USB5013A USB5012A

DT100G3/128GB

DT100G3/32GB

DT100G3/64GB
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KINGSTON DTIG4 32GB USB 3.0 
DATATRAVELER I GEN4

Generation 4 (DTIG4) -USB-flash-muistiasemassa 
on USB 3.0 -liitäntä musiikin, videoiden ja muiden 
sisältöjen siirtämiseksi nopeasti. Sen käytännöllinen 
rakenne ja tyylikkäät värit tekevät siitä ihanteellisen 
jokapäiväiseen käyttöön työssä, kotona, koulussa ja 
missä tahansa, missä tietoja on käsiteltävä.

DTIG4/32GB .................................................kpl

KINGSTON 16GB USB 2.0 STICK DT SE9

Kingstonin DataTraveler SE9 on tyylikäs ja siro 
USB-muisti (2.0). Metallisen materiaalinsa vuoksi se 
on erittäin kestävä. Muistitikku on helppo kiinnittää 
laukkuun, kaulanauhaan tai avainnippuun, jolloin 
tallennustilaa on aina saatavilla. Muistitikulla on 5 
vuoden takuu.

DTSE9H/16GB ...............................................kpl

MAXELL CD-R 10-PACK SPINDLE

624027 ........................................... pkt

MAXELL CD-R 80 XL-S / 10MM CASE 
10-PACK

624826 ........................................... pkt

MAXELL CD-R 80 25-PACK SPINDLE

628522 ........................................... pkt

MAXELL DVD-R 4,7 GB 16X DATA/VIDEO

275517............................................ pkt

MAXELL DVD+R 5-PACK

275521............................................ pkt

DTIG4/32GB

DTSE9H/16GB

Tallennusmediat
Kattava valikoima erilaisia tallennusvälineitä töihin ja kotiin. Luotettavat tyhjät tallenteet soveltuvat hyvin 
tiedon säilyttämiseen. Kertakirjoitteinen CD-R levy säilyttää tiedot optimiolosuhteissa jopa 100 vuotta, kun 

taas DVD-R levyt yltävät jopa viiteenkymmenen vuoteen. Levyt saatavissa kätevissä monipakkauksissa. 

624027

624826

628522

275517

275521

KENSINGTON SECURETREK 17 OVERNIGHT 
ROLLER LAUKKU MUSTA

Olipa sitten työmatkalla tai kokouksessa, SecureTrek 17 Over-
night Roller ei vain suojaa kannettavaa tietokonetta vaurioilta, 
vaan tarjoaa myös varkaudenestojärjestelmän. Suojaa sisältö 
klikkaamalla vetoketju SecureTrek Lock Base -asentoon ja 
lisää sitten Kensington-lukko lukitsemaan laukku kiinteään 
esineeseen. Tai voit lentäessä käyttää TSA-hyväksyttyä lukkoa. 
Suojattu kestävällä Poly Twill kankaalla, kannettava tietokone 
ja tabletti pysyvät pehmustetuissa osastoissa ja ne on suojattu 
iskuilta suojatulla vetoketjulla. Tilaa henkilökohtaisille tavaroille 
ja vaatteille. 10 -vuoden rajoitettu takuu.

K98620WW .................................................................kpl

KENSINGTON SECURETREK 15.6 LAPTOP 
REPPU MUSTA

Olipa sitten työmatkalla tai kokouksessa, SecureTrek 15.6 ” 
-kannettavan reppu ei vain suojaa kannettavaa tietokonetta 
vaurioilta, vaan tarjoaa myös varkaudenestojärjestelmän. Suo-
jaa reppusi sisältö klikkaamalla vetoketju SecureTrek Lock Base 
-asentoon ja lisää sitten Kensington-lukko lukitsemaan reppu 
kiinteään esineeseen. Tai voit lentäessä käyttää TSA-hyväksyt-
tyä lukkoa. Suojattu kestävällä Poly Twill kankaalla. Kannettava 
tietokone ja tabletti pysyvät pehmustetuissa osastoissa ja ne on 
suojattu iskuilta suojatulla vetoketjulla. Tilaa henkilökohtaisille 
tavaroille. 10- vuoden rajoitettu takuu.

K98617WW ..................................................................kpl

Kensington 
Kensinton SecureTrek™ laukkusysteemi. Lukkopesä, joka pitää tarvikkeet turvasssa. 

Kensintgon SecureTrek™ laukut voi kiinnittää erillisellä lukolla kiinteään esineeseen esim hotelleissa, 
ravintoloissa tai muissa julkisissa tiloissa. 

KENSINGTON SECURETREK 15.6 
OLKALAUKKU MUSTA

Olipa sitten työmatkalla tai kokouksessa, SecureTrek 15.6 ” 
-kannettavan laukku ei vain suojaa kannettavaa tietokonetta 
vaurioilta, vaan tarjoaa myös varkaudenestojärjestelmän. Suo-
jaa reppusi sisältö klikkaamalla vetoketju SecureTrek Lock Base 
-asentoon ja lisää sitten Kensington-lukko lukitsemaan reppu 
kiinteään esineeseen. Tai voit lentäessä käyttää TSA-hyväksyt-
tyä lukkoa. Suojattu kestävällä Poly Twill kankaalla. Kannettava 
tietokone ja tabletti pysyvät pehmustetuissa osastoissa ja ne on 
suojattu iskuilta suojatulla vetoketjulla. Tilaa henkilökohtaisille  
tavaroille. 10 -vuoden rajoitettu takuu.

K98616WW .................................................................kpl

KENSINGTON SECURETREK 17 OVERNIGHT 
REPPU MUSTA

Olipa sitten työmatkalla tai kokouksessa, SecureTrek 17.0 ” 
-kannettavan reppu ei vain suojaa kannettavaa tietokonetta 
vaurioilta, vaan tarjoaa myös varkaudenestojärjestelmän. Suo-
jaa reppusi sisältö klikkaamalla vetoketju SecureTrek Lock Base 
-asentoon ja lisää sitten Kensington-lukko lukitsemaan reppu 
kiinteään esineeseen. Tai voit lentäessä käyttää TSA-hyväksyt-
tyä lukkoa. Suojattu kestävällä Poly Twill kankaalla. Kannettava 
tietokone ja tabletti pysyvät pehmustetuissa osastoissa ja ne on 
suojattu iskuilta suojatulla vetoketjulla. Tilaa henkilökohtaisille 
tavaroille ja myös vaatteille. 10 -vuoden rajoitettu takuu.

K98618WW ..................................................................kpl
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KENSINGTON REPPU CONTOUR 2.0 LAPTOP 
15.6” MUSTA

Lämpöä alentava selkäosa, joka on muotoiltu vartalon mukaan 
tuoden painopisteen lähemmäksi vartaloa. Lukittava, iskunkes-
tävä vetoketju. RFID turvaosasto luottokorteille. Kestävä, vettä 
hylkivä materiaali (1680D ballistic polyester). Kannettavalle tieto- 
koneelle pehmustettu tila, joka suojaa laitetta sen pudotessa. 
Saa kiinni vetolaukkuun, sisäänrakennettu paikka juomapullolle. 

K60382EU ...................................................................kpl

KENSINGTON LAPTOP-LAUKKU CONTOUR 
2.0 15.6” MUSTA

Ergonominen muotoilu, joka tuo painopisteen lähemmäksi 
vartaloa. Lukittava, iskunkestävä vetoketju. RFID turvaosasto 
luottokorteille. Kestävä, vettä hylkivä materiaali (1680D ballistic 
polyester). Kannettavalle tietokoneelle pehmustettu tila, joka 
suojaa laitetta sen pudotessa. Saa kiinni vetolaukkuun, sisään-
rakennettu paikka juomapullolle. 

K60386EU ...................................................................kpl

KENSINGTON CONTOUR 2.0 PRO OVERNIGHT 
LAPTOP SPINNER 17” MATKALAUKKU PYÖRILLÄ 
MUSTA

Ergonominen muotoilu, joka tuo laukkua nostaessa painopisteen 
lähemmäksi vartaloa. Joka suuntaan kääntyvät renkaat (4 kpl), 
helppo kuljettaa. Lukittava, iskunkestävä vetoketju. Kannetta-
valle tietokoneelle pehmustettu tila, joka suojaa laitetta sen 
pudotessa. Kestävä, vettä hylkivä materiaali (1680D ballistic 
polyester). Kahdella varrella oleva teleskooppikahva.

K60384WW .................................................................kpl

Kensington Contour™ 2,0 laukut on ergonomisesti suunniteltu. 
Laukuissa on kaarevat muotoilupaneelit ja painonjakojärjestelmä, joiden avulla painopiste 

on lähempänä sinua ja vahvimpia lihaksia. Tämä vähentää painon vaikutusta 35 %.

KENSINGTON REPPU SP25 15.6” MUSTA

Klassisen ja tyylikäs reppu, joka on valmistettu kevyestä polyes-
teristä. Pehmustettu sisätasku tarjoaa suojan kannettavalle tieto- 
koneelle ja kätevät vetoketjulliset taskut, joissa on runsaasti 
tilaa lisätarvikkeille. Pehmustetut olkahihnat, jotka on suunniteltu 
helpottamaan niska- ja olkapään rasitusta.

K63207EU ...................................................................kpl

KENSINGTON LAUKKU SIMPLY PORTABLE 15.6”

Kensington SP15 Neoprene Sleeve -suojataskun ominaisuutena 
neopreeni-ulkopinta, joka suojaa kannettavan tietokoneesi 
tehokkaasti. Pehmeän miellyttävät kantokahvat. Etu- ja sisätas-
kuissa on runsaasti tilaa lisätarvikkeille ja tärkeille tiedostoille. 

K62562EU ...................................................................kpl

KENSINGTON LAPTOP-LAUKKU SP80 15.6” 
MUSTA

Materiaalina kestävä nylon, suojaa tehokkaasti tietokoneen 
ja tarvikkeet. Sopii 15,6 / 39.6 cm kannettaville tietokoneille. 
Pehmustetut olkahihnat, paljon erilaisia taskuja. Saa kiinni 
vetolaukkuun.

K62564EU ...................................................................kpl

Kensington SP Simply Portable tietokonelaukut

Kaikki
kokousvälineet

tyylikkäästi
mukanasi!

202 203

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

TIETOHALLINTO JA ERGONOMIA  |  Laukut ja reput TIETOHALLINTO JA ERGONOMIA  |  Laukut ja reput

http://www.eurotoimistotukut.fi


Pierre

PIERRE ORIGINAL COMPUTER 
BACKPACK TROLLEY 17”

Mahtuu jopa 17” kannettava, teles-
kooppiaisa sekä 2 pyörää. Isommassa 
osastossa pehmustettu lokero kannet-
tavalle sekä tilaa vaatteille. Pienem-
mässä lokerossa edessä on tilaa tar-
vikkeille ja henkilökohtaisille tavaroille. 
Lukitusmahdollisuus. Laptop-laukku, 
polyester, 3,6 kg, H54 x W36 x D28 cm, 
takuu 5 vuotta.

400047235 ............................. kpl

PIERRE BRIEFCASE BLACK 
BUFFALO LEATHER

Puhvelinnahasta valmistettu laukku 
kannettavalle. Laukussa useita lokeroja 
henkilökohtaisille tavaroille, laturille 
ym. Kannettavallle pehmustettu lokero. 
Kantokahvat sekä pehmustettu olka-
hihna. Takana hihna jonka saa matka-
laukun vetoaisan ympäri. Laptop-laukku, 
Anti Waxy Buffalo Leather, 1,2 kg, 
H28,5 x W39,5 x D9,5 cm, musta.

400113540.............................. kpl

PIERRE WEEKEND BAG BUFFALO LEATHER

Nahkainen viikonloppulaukku, jossa useita lokerikkoja sekä  
ulkopuolella että sisällä. Kantokahvat sekä pehmustettu 
olkahihna. Kahvaan kinnitetty nahkainen nimilappu. Pohjassa 
metallijalat suojaamassa lialta. Musta ja ruskea.

400114169 ...................... musta ................................kpl
400114180 ...................... ruskea ...............................kpl

PIERRE SLIM BRIEFCASE 
LEATHER 14”

Erittäin ohut ja kevyt nahkalaukku jossa 
tilaa maks 14” kannettavalle sekä 
tabletille ja A4 asiakirjoille. Edessä 
osasto kynille, puhelimelle jne. Lap-
top-laukku, nahkaa, 0,6 kg, H28 x W39 
x D2,5 cm, musta ja ruskea.

400113541 ...... musta ...............kpl
400113542 ...... ruskea ..............kpl

400113541

400113542

400114169

400114180
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Bestlife

LAUKKU PYÖRILLÄ BUSINESS 
C PLUS USB + TYPE-C

Business Plus pyörällinen laukku max 
15.6-tuumaiselle kannettavalle tieto-
koneelle ja monille muille tarvikkeille. 
Sisältö on kaksiosainen, väliseinässä on 
useita taskuja pienille esineille. Kaksi 
kankaista kantokahvaa, ulosvedettävä 
metallinen kahva ja erittäin kestävät 
pyörät. Voit asettaa varavirtalähteen 
repun sisään, ja ladata laitteesi kä-
tevästi USB ja TYPE-C porttien kautta 
repun ulkopuolelta. Repun tilavuus 29 
litraa. Mitat: 43 x 32 x 21 cm.

BT3335BK-15.6 ........................kpl

REPPU BUSINESS LA MINOR 
15.6”

Tyylikäs läppärireppu suurilla soljilla ja 
leveillä olkaimilla. Valmistettu vettä- 
pitävästä materiaalista. Useita eriko-
koisia taskuja. Repun tilavuus 21 litraa. 
Mitat: 32 x 15 x 43 cm.

BLB3036R1 ................................kpl

REPPU TRAVELSAFE CALPE 
15.6” USB VAALEANHARMAA

Repussa oma lokero kannettavalle 
tietokoneelle ja tabletille. Ulkokuori on 
kova ja kestävä ja pitää hyvin muotonsa. 
Voit asettaa varavirtalähteen repun 
sisään, ja ladata laitteesi kätevästi 
USB ja TYPE-C porttien kautta repun 
ulkopuolelta. Repun tilavuus 23 litraa. 
Mitat 17 x 29 x 46 cm. Väri: kuvioitu 
vaaleanharmaa.

BB-3456GR-15.6 .......................kpl

REPPU TRAVELSAFE LORCHA 
15.6” USB + TYPE-C CORAL

Repun ulkokuori on kova ja kestävä 
ja pitää hyvin muotonsa. Voit asettaa 
varavirtalähteen repun sisään, ja ladata 
laitteesi kätevästi USB ja TYPE-C port-
tien kautta repun ulkopuolelta. Repun 
tilavuus 23 litraa. Mitat 17 x 29 x 46 cm. 
Väri hemaiseva lohenpunainen (coral).

BB-3456PI-15.6 .........................kpl

REPPU TRAVELSAFE NEOTON 
15.6” USB

TraveSafe-reput on suunniteltu turvalli-
suutta silmälläpitäen. Tavarasi ovat pa-
remmassa turvassa kun kannat reppua 
selässä, koska vetoketju on sijoitettu 
selkäpuolelle piiloon ulkopuolisilta. 
Etupuolella lisäksi kaksi pienempää 
vetoketjutaskua. Repussa oma lokero 
kannettavalle tietokoneelle ja tabletille. 
Voit asettaa varavirtalähteen repun 
sisään, ja ladata laitteesi kätevästi 
USB ja TYPE-C porttien kautta repun 
ulkopuolelta. Repun tilavuus 23 litraa. 
Mitat 17 x 29 x 46 cm.

BB3410-15.6 ..............................kpl
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Johtosuojat
Cavoline BOX on tyylikäs suoja pistorasialle ja verkkojohdolle. Kannessa läpivienti esim. kännykän latausjohdolle. 

Pohjassa hyvin pitävät kumitassut.

Cavoline kaapelikiinnikkeet ja sidontatarvikkeet:

CAVOLINE BOX S PISTORASIASUOJA

Mitat 246 x 116 x 128 mm (L x K x S) -3-osaiselle pistorasialle.

5035 .........................................................................kpl

CAVOLINE CLIP 1 
KAAPELIPIDIKE

Itseliimautuva kiinnike 1:lle USB- 
kaapelille, valkoinen, 6 kpl / pkt.

5037 ...................................... pkt

CAVOLINE CLIP MIX 
KAAPELIPIDIKELAJITELMA

Itseliimautuvat kiinnikkeet 1-4:lle 
USB-kaapelille, 7 kpl / pkt.

5041....................................... pkt

CAVOLINE CLIP 3 
KAAPELIPIDIKE

itseliimautuva kiinnike 3:lle USB- 
kaapelille, valkoinen, 2 kpl / pkt.

5039 ...................................... pkt

CAVOLINE GRIP 20 
KAAPELINSIDONTANAUHA

Takiaistarralla varustettu 2 cm leveä 
kaapelinauha, pituus 1 m. 

5032 ...................................... rll

EASY COVER JOHTOSUOJA 
25 MM X 2 M, MUSTA

Siisti suoja johdoille ja kaapeleille. 
Johdot viedään suojan sisälle mukana 
tulevalla kuvassa näkyvällä työkalulla. 
Helppo käyttää.

790480 .................................. kpl

CAVOLINE BOX L PISTORASIASUOJA

Mitat 406 x 139 x 156 mm (L x K x S) -5-osaiselle pistorasialle.

5030 .......................................................................... kpl

CAVOLINE CLIP PRO 1 
KAAPELIPIDIKE

Itseliimautuva kiinnike 1:lle virtajohdolle, 
valkoinen, 6 kpl / pkt.

5042 ...................................... pkt

PC-puhdistustarvikkeet

SCREENCLEAN DUO MÄRKÄ/
KUIVAPYYHE (10 PARIA) 

Liinat yksittäispakattu. Märkä/kuiva-
liina näyttöjen ja lasipintojen puhdis-
tamiseen.

572102 ................................... pkt

SCREENCLEAN PUHDISTUS-
PYYHE (50) 

Yksittäispakatut, nukkaamattomat 
liinat näyttöruutujen ja lasipintojen 
puhdistukseen. Antistaattinen, ei sisällä 
alkoholia.

578702 ................................... pkt

POWERCLEAN STANDARD 
PAINEILMA 400 ML

Air Duster, joka poistaa likaa herkistä 
laitteista ja hankalista paikoista. 
Voidaan käyttää mm. kannettaviin 
tietokoneisiin, näppäimistöihin, tulosti-
miin, valokuvaus- ja videolaitteisiin.

579619 ................................... plo

SCREENCLEAN PUHDISTUS-
PYYHEPURKKI (100) 

Näyttöjen puhdistuspyyhe. 100 kpl /
purkki.

573602 .................................. prk

SUPERCLEAN YLEISPUHDIS-
TUSLIINA (50)

Yksittäispakatut, nukkaamattomat 
liinat muovipintojen puhdistukseen. 
Antistaattinen, ei sisällä alkoholia.

578802 ................................... pkt

POWERCLEAN PAINEILMA 
350 ML, SYTTYMÄTÖN

Paineilmanpuhdistin, joka poistaa 
likaa herkistä laitteista ja hankalista 
paikoista. Syttymätön!

582919 ................................... plo

SCREENCLEAN PUHDISTUS-
SPRAY 250ML 

Näyttöruutujen, tietoturvasuojien ja 
lasipintojen puhdistukseen.

578219 ................................... plo

SCREENCLEAN NÄYTÖNPUH-
DISTUSSETTI 200 ML + LIINA

Puhdistusspray (200 ml), mukana 
puhdistusliina pakattuna kätevästi 
pullon korkkiin.

582300 .................................. pkt

Yhtenäinen 
tuoteperhe kaikkien 

tietovälineiden 
puhdistukseen.
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Näppäimistön ranne- ja kyynärvarsituet

KENSINGTON NÄPPÄIMIS-
TÖN RANNETUKI MUSTA
 
Rannetuki kohottaa ranteita ergono-
misesti hyvän asennon säilyttämiseksi.

62383 .................................... kpl

KENSINGTON RANNETUKI 
SLIM KEYBOARD HARMAA

Erittäin pehmeän tuntuinen ulkopinta, 
sisällä geelitäyte. Suunniteltu käytet-
täväksi matalan näppäimistön kanssa 
(korkeus max 10 mm). Rannetuessa yhdis- 
tyy vertaansa vailla oleva pehmeys ja 
ergonomisuus, ja se on täydellinen sekä 
päätetyöhön että peleihin.

K50434EU .............................. kpl

KENSINGTON RANNETUKI 
DUOGEL WAVE SININEN/ 
SAVUNHARMAA

Pehmeä, ergonominen rannetuki 
geelitäytteellä. Suunniteltu pitämään 
ranteet viileänä ja kuivana, kun tukea 
käyttää pidempiä aikoja kerrallaan. 
Helppo puhdistaa.

62397 .................................... kpl

TC906 KYYNÄRVARSITUKIPARI 
/TUMMANHARMAA PU
 
Kyynärvarsituki TC906 on kehitetty 
erityisesti käytettäväksi uusien matalien 
näppäimistöjen sekä MouseTrapper 
ja Rollermouse hiiriohjainten kanssa.  
Tuki sopii käytettäväksi myös muiden 
hiiriohjainten kanssa.

114018 .................................... kpl

TC934 KYYNÄRVARSITUKI  
/MUSTA KEINONAHKA

Kyynärvarsituki TC934 sopii erinomai-
sesti käytettäväksi Mousetrapper 
ja Jobmate hiiriohjainten kanssa. 
Voidaan käyttää myös muiden hiirioh-
jainten kanssa. Materiaali helposti 
puhdistettava musta keinonahka. Mitat 
683 x 205 mm, kapein kohta 36 mm.

600209 .................................. kpl

RANNETUKI UNILUX ROLLING 
MUSTA

ROLLING, liikkuva rannetuki, joka mu-
kautuu jokaiseen liikkeeseesi. ROLLING 
voi parantaa työn tehokkuutta, estää 
tuki- ja liikuntaelinten häiriöitä, vähen-
tää ranteen väsymystä ja vähentää 
loukkaantumisriskiä. ROLLING tukee 
ranteesi ja pitää sen optimaalisessa 
asennossa.

400110158 .............................. kpl

Hiirialustat

ESSELTE HIIRIMATTO SININEN

Korkeakitkainen pinta takaa täsmälli-
sen hiiren ohjauksen. Liukumaton pohja. 
Mitat: 220 x 6 x 230 mm.

90885 .................................... kpl

DURABLE HIIRIMATTO MUSTA

Pehmeä hiirialusta tarkkaan työsken-
telyyn. Luistamaton solukumipohja sekä 
kangaspinta. 260 x 6 x 220 mm.

570158 ................................... kpl

DURABLE HIIRIALUSTA  
RANNETUELLA MUSTA

Ergonomisesti muotoiltu hiirimatto, 
jossa on integroitu geelitäytteinen 
rannetuki.

574858 ................................... kpl

3M MS200PS PRECISE HIIRI-
ALUSTA TARRATAUSTALLA

Tarrataustainen hiirialusta pysyy mat-
kustettaessa näppärästi kannettavan 
tietokoneen kyljessä ja on aina valmii-
na käyttöön. 3M Precise Battery-Sa-
ving -pinta, joka pidentää langatto-
man hiiren patterin käyttöikää ja jolla 
optinen hiiri ohjautuu tarkasti.

TMP200PS .............................. kpl

KENSINGTON HIIRIALUSTA 
RANNETUELLA MUSTA
 
Geelipehmuste toimii kuin tyyny ja se 
mukautuu ranteesi mukaan. Liukumaton 
pohja auttaa pitämään hiirenpidik-
keen hyvin paikallaan.

62384 .................................... kpl

KENSINGTON HIIRIALUSTA 
DUO GEL WAVE SININEN/
SAVUNHARMAA

Pehmeä, ergonominen hiirialusta 
rannetuella geelitäytteellä. Suunniteltu 
pitämään ranteet viileänä ja kuivana, 
kun alustaa käyttää pidempiä aikoja 
kerrallaan. Helppo puhdistaa.

62401 ..................................... kpl

KENSINGTON HIIRIALUSTA 
WRISTREST STD SININEN

Ergonominen hiirimatto rannetuella, jossa on erittäin pehmeä 
ulkopinta, sisällä geelitäyte. Suunniteltu käytettäväksi standard 
kokoisen hiiren kanssa. Hiirimatto soveltuu sekä optiselle että 
laser-sensorilla varustetulle hiirelle.

K52888EU ......................................................................kpl
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Jalkatuet

KENSINGTON SOLESAVER TILT SÄÄDETTÄVÄ 
JALKATUKI 

Kolme asennustilaa mukavuuden räätälöimiseksi. 10, 15 ja 
20 astetta. Nostaa jalat paremman ryhdin ja verenkierron 
saamiseksi. Vähentää painetta lanneselässä ja lisää mukavuutta.

56152 ..........................................................................kpl

JALKATUKI UNILUX UPDOWN MUSTA

UNILUX on luonut uuden sukupolven jalkatuen. UPDOWN-toi-
mintoa voidaan käyttää: - istuma- tai seisontatilassa, joka 
parantaa verenkiertoa ja vähentää väsymystä. Dynaamisen ja 
modernin muotoilun ansiosta UPDOWN luo läpimurron jalka-
tukiin. Tuote on on kevyt ja helppo kuljettaa missä tahansa, 
ergonomisen kahvan ansiosta. Leveys 45 cm x syvyys 32 cm. 
10 vuoden takuu.

400095456 .................................................................kpl

JALKATUKI UNILUX ROLLER FEET

Innovatiivinen ergonominen muotoilu, hyödyntää kehon luonnolli-
sia itseparanemisprosesseja, syvähieroo jalan lihaksia, vähentää 
lihaskipuja ja kireyttä jalkapohjissa. Lisää tuottavuutta, nostaa 
vireystilaa sekä vähentää stressiä.

400125220 ..................................................................kpl

Hiiret

KENSINGTON HIIRI PROFIT 
ERGO LANGATON

Monipuolinen hiiri. Yhdistää pallohiiren 
ja perushiiren parhaat puolet saumat- 
tomaksi kokonaisuudeksi. Tracball-toi-
minto Sopii kumpaankin käteen. 
Optinen sensori.

K75404EU .............................. kpl

KENSINGTON HIIRI PROFIT 
FULLSIZE LANGATON

Langaton täysikokoinen hiiri oikeakä-
tiselle. Ergonominen muotoilu 2,4 GHz 
langaton yhteys. 5 näppäintä, tarkkuus 
on valittavissa: 800/1200/1600 dpi.

K72370EU............................... kpl

KENSINGTON HIIRI  
VALUMOUSE 3-NÄPPÄINTÄ 
LANGALLINEN

Tarkka, käytössä hiljainen hiiri. HD- 
optinen sensori tarjoaa luotettavan ja 
reagoivan ohjauksen navigoidessasi ja 
miellyttävä muotoilu sopii sekä oikea- 
että vasenkätisille. 3 painiketta ja 
vierityspyörä. Helppo ja nopea Plug  
& Play asennus.

K72110EU ................................ kpl

KENSINGTON PRO FIT LANGATON HIIRI

Keskikokoinen langaton hiiri oikeakätiselle. Hiiressä on nano- 
vastaanotin, joka pysyy hyvin kiinni kannettavassa ja on siksi 
täydellinen esim. liikkuvaan työhön. Ergonominen ja oikeakä-
tinen muotoilu, jossa teräväpiirtoinen optinen sensori tarjoaa 
tarkan ja reagoivan hallinnan.

K72421WW ............................. sininen ............................ kpl
K72422WW ............................. punainen ......................... kpl
K72423WW............................. harmaa ........................... kpl

KENSINGTON HIIRI PRO FIT MOBILE LANGATON

Pienikokoinen, langaton hiiri, joka on ihanteellinen liikkuvaan 
työhön. 2,4 GHz langaton yhteys. Teräväpiirtoinen 1000 DPI- 
lasertunnistin tekee hiirestä erittäin tarkan käyttää. Kaksi-
painikkeinen vierityspyörä, toimii yhtä hyvin sekä oikea- että 
vasenkätisille. Helppo ja nopea Plug & Play -asennus.

K72452WW .................................................................kpl

K72421WW
K72422WW

K72423WW
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DELUX XL PYSTYHIIRI LANGATON

Delux XL on ergonominen 5-näppäiminen pystyhiiri. Muotoilunsa 
ansiosta käsi asettuu luonnolliseen “tervehdys”-asentoon, joka 
vähentää ranteen rasitusta. Hiiressä on irroitettava tukiosa 
takana ja vieritysrullassa klikkaustoiminto.

120021 .........................................................................kpl

6D MINI PYSTYHIIRI LANGATON

6D mini pystyhiiri on yksi markkinoiden pienimmistä pystyhiiristä, 
joka sopii siis erityisesti pienikätisille käyttäjille. Hiiri tarjoaa 
neutraalin ja rennon asennon kädelle sekä ranteelle. Ranteen 
ollessa luonnollisessa asennossaan, veri kiertää kunnolla eivätkä 
liikkeet rasita kättä samalla tavalla kuin perinteinen tietokone-
hiiri. Tällöin ”hiirikäsi” -vaivojen riski pienenee tai niihin voi olla 
apua hiirestä. 6D mini on saatavilla sekä langattomana että 
langallisena.

120031.........................................................................kpl

UNIMOUSE WIRED TIETOKONEHIIRI

Unimouse on markkinoiden ensimmäinen täysin säädettävä 
tietokonehiiri. Unimousea voi säätää pystysuunnassa ja siinä on 
myös säädettävä peukalotuki, minkä ansiosta käden asento on 
parempi ja luonnollisempi. Patentoidun nivellyksemme ansiosta 
voit säätää hiiren kallistuskulmaksi portaattomasti 35–70 astetta. 
Voit vaihtaa asentoa vaivattomasti ja helposti, jolloin vältät 
staattiset työskentelyasennot, jotka kuormittavat aina samoja 
lihaksia ja jänteitä.

UNIMOUSE .................................................................. kpl

UNIMOUSE WIRELESS TIETOKONEHIIRI

Unimouse on markkinoiden ensimmäinen täysin säädettävä 
tietokonehiiri. Unimousea voi säätää pystysuunnassa ja siinä on 
myös säädettävä peukalotuki, minkä ansiosta käden asento on 
parempi ja luonnollisempi. Patentoidun nivellyksemme ansiosta 
voit säätää hiiren kallistuskulmaksi portaattomasti 35–70 astetta. 
Voit vaihtaa asentoa vaivattomasti ja helposti, jolloin vältät 
staattiset työskentelyasennot, jotka kuormittavat aina samoja 
lihaksia ja jänteitä.

UNIMOUSE -WL ........................................................... kpl

Hiiriohjaimet
Rollermouse-hiiriohjaimet ja tarvikkeet

ROLLERMOUSE FREE3

Virtaviivaisen ja matalan muotoilunsa ansiosta Contourin 
RollerMouse Free3 soveltuu täydellisesti ohuille ja pienikokoisille 
näppäimistöille. RollerMouse Free3 on todella kevyt, joten 
se on täydellinen valinta, mikäli vaihtelet toisinaan työpistettä 
mutta et halua tinkiä RollerMousen ergonomiasta ja käyttö- 
mukavuudesta.

RM-FREE3 ....................................................................kpl
RM-FREE3-WL ..........Wireless .......................................kpl

ROLLERMOUSE RED

RollerMouse Red on keskitetty hiirimalli, jonka palkittu muotoilu 
tarjoaa sinulle vaihtelua ja tarkkuutta tuntikausien tietokone-
työskentelyyn. RollerMouse Red -hiiriohjaimen painikkeiden ja 
avoimen ohjaustangon ansiosta voit käyttää hiirityöskentelyyn 
vuorotellen oikeaa ja vasenta kättä. Näin ehkäiset yksipuolisesta 
lihasten ja jänteiden käytöstä johtuvia rasitusvammoja sekä 
lisäät jaksamistasi tuntikausien hiirityöskentelystä huolimatta.

RM-RED .......................................................................kpl
RM-RED MAX............Max .............................................kpl

ROLLERMOUSE RED PLUS

RollerMouse Redin palkittu muotoilu tarjoaa sinulle vaihtelua ja 
tarkkuutta tuntikausien tietokonetyöskentelyyn. Hiiren erittäin 
syvä rannetuki madaltaa käsiesi väliä työpöytään ja pitää 
ranteet ihanteellisessa kulmassa. Redin innovatiivinen tekniikka 
ennakoi käsien liikkeitä ja isojen painikkeiden sekä kuvioidun 
avoimen ohjaustangon ansiosta voit käyttää hiirityöskentelyssä 
molempia käsiä ja työskennellä entistä ergonomisemmin.

RM-RED PLUS ...............................................................kpl

ROLLERMOUSE PRO3

Contourin RollerMouse Pro3 edustaa tutkittua ja kestävää 
muotoilua ja sopii hyvin täysikokoiselle näppäimistölle. Kevyen 
ohjaustangon ansiosta voit ohjata hiirtä puristamatta, mikä 
vähentää käsien ja sormien rasittumista työpäivän aikana. 
RollerMouse Pro3 -hiiriohjain korjaa istuma-asentoasi luonnolli-
semmaksi ja tasapainoisemmaksi. Kun kädet lepäävät vartalon 
edessä, kehon kuormitus vähenee sormenpäistä hartioihin ja 
niskaan saakka. Näin voit keskittyä paremmin työtehtäviisi ja 
työskennellä mukavammin ja tehokkaammin.

RM-PRO3 .....................................................................kpl
RM-PRO3 PLUS .........Plus .............................................kpl
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Rollermouse rannetuet:

CONTOUR RED PLUS PALM SUPPORT

Red plus -rannetuki on isompi rannetukemme, joka takaa 
entistä mukavamman työskentelyasennon. Red plus -rannetuki 
on kehitetty erityisesti RollerMouse Rediä varten, ja se tarjoaa 
pidemmän ja luontevamman siirtymän pöydän, RollerMousen ja 
näppäimistön välille.

RED PS-PLUS ................................................................kpl

CONTOUR ARMSUPPORT RED

Kyynärvarsituki tarjoaa nopean avun, sillä se on helppo kiinnit-
tää ja sopii kaikenlaisiin työpöytiin, joiden paksuus on 0,5–3 cm.

RM-AS RED ...................................................................kpl

CONTOUR ROLLERWAVE3

Isompi tuki – Lisää mukavuutta RollerWave3 on laajennettu 
rannetuki ja se tukee käsivarsia entistä mukavammin. Tuki on 
yhteensopiva RollerMouse Pro3 hiiren kanssa.

RM-WAVE3 ...................................................................kpl

CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS WIRELESS 
TRAVELKIT

Contour RollerMouse Red plus Wireless -hiiriohjain – jotta voit 
työskennellä ergonomisesti rennossa ja luonnollisessa asennossa. 
Contour Balance Keyboard -langaton näppäimistö – jotta voit 
asettaa näppäimistön negatiiviseen kallistuskulmaan ja saat 
näin optimaalisen kirjoitusmukavuuden Contour Laptop stand 
-kannettavan teline – jotta voit nostaa kannettavan tietoko-
neen silmiesi korkeudelle ja vältät näin niskasi taivuttamista. 
Contour Universal Sleeve -suojapussi – Suojapussissa työväli-
neet kulkevat kätevästi mukana.

RM-RED PLUS-WL-TK ....................................................kpl

Lisää 
käyttömukavuutta 

alkuperäisillä 
Contour-tarvikkeilla.
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Ergonomiset RollerMouse - hiiret
Harvardin yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan RollerMouse-hiiri parantaa käden, ranteen ja olkapään asentoa  
huomattavasti verrattuna perinteiseen hiireen. RollerMouse -hiirillä ennaltaehkäiset tehokkaasti tuki- ja liikuntaelinten  
kiputiloja ja vaivoja ja sitä kautta vähennät yrityksen sairauspoissaoloja. Myös työterveysalan ammattilaiset suosittelevat  
RollerMouse -hiiren käyttöä. Onko sinulla varaa olla ilman?

Balance Keyboard - näppäimistö
Langaton näppäimistö, joka on tehty sinua ja työs ken-
te ly ta paa si varten. Balance Keyboard on suunniteltu  
yhteensopivaksi RollerMouse Red-, Free3- ja Unimouse 
-hiirien kanssa. Näppäimistön säädettävien jalkojen ja 
kallistusmahdollisuuden ansiosta voit helposti säätää 
näppäimistön negatiiviseen, neutraaliin tai positiivisen 
kirjoituskulmaan. Yhdessä tämä näppäimistö ja Contour  
Designin hiiri tuovat sinut ja työpöytäsi lähemmäksi toisiaan.

Unimouse - säädettävä pystyhiiri
Uusi Unimouse -pystyhiiri edustaa ergonomisten hiirten 
seuraavaa sukupolvea. Neljällä täysin käyttäjän tarpeisiin  
säädettävällä ominaisuudella varustettu Unimouse -hiiri  
tarjoaa käyttömukavuutta ja tukea kaikenkokoisille käsille. 
Säädettävän kallistuskulman ja nivelletyn peukalotuen (ATS)  
ansiosta jokainen käyttäjä löytää helposti juuri itselleen par-
haiten sopivan ergonomisen työskentelyasennon.

Työskenteletkö paljon tietokoneella? Jos vastauksesi on KYLLÄ, 
suosittelemme panostamaan hyvään työergonomiaan.
Contour Designin tuotteiden avulla helpotat näyttöpäätetyöskentelystä aiheutuvia vartaloon kohdistuvia kiputiloja ja 
paineita huomattavasti sekä vähennät erityisesti olkapää-, niska-, hartia- ja kyynärpääseudun rasitusta.

”Kaikista työntekijöistä kallein 
on se, joka ei ole töissä.”
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Mousetrapper-hiiriohjaimet

MOUSETRAPPER FLEXIBLE

Pienikokoinen, kevyt ja langaton – kaikkein kompaktein 
Mousetrapper-tuotteista. Käyttäjälle, joka työskentelee 
mobiilisti tai jolla on rajoitetusti toimintatilaa.

SMT507 ........................................................................kpl

MOUSETRAPPER LITE

Perusmalli – moderni design, helppo käyttää. Ainutlaatuiset 
ergonomiset ominaisuudet, mm. kookas pehmeä rannetuki. 
USB-liitäntä kannettavaan tai pöytätietokoneeseen.

MT114 ...........................................................................kpl

MOUSETRAPPER PRIME

Sellaiselle käyttäjälle, jolla on tarvetta useammalle mukautetta-
valle, ohjelmoitavalle painikkeelle ja joka haluaa työskennellä 
langattomasti. Rannetuki on helppo vaihtaa, ja sen voi desin-
fioida alkoholilla.

SMT607 ........................................................................kpl

MOUSETRAPPER ADVANCE 2.0

Mousetrapper Advance 2.0 on myyntimenestystuotteemme. Se 
on tarkoitettu käyttäjälle, joka haluaa mukauttaa painikkeiden 
toimintoja mieleisekseen. Pehmeä rannetuki on helppo vaihtaa. 
USB-liitäntä tietokoneeseen.

MT112 ...........................................................................kpl

MOUSETRAPPER ALPHA

Tämä tuote sopii kaikille, jotka haluavat työskennellä ergonomi-
sesti paikasta huolimatta. Alpha on ergonominen hiirivaihtoehto 
integroidulla näppäimistöllä. Se on kokonaisvaltainen tuote, 
joka sopii kaikille, jotka työskentelevät vaihtelevassa toimisto-
ympäristössä tai jotka vain haluavat kaiken samassa paketissa.

MT116 ...........................................................................kpl
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Näppäimistöt

CONTOUR BALANCE KEYBOARD PAN NORDIC

Balance Keyboard on langaton näppäimistö, joka sopii täydel-
lisesti yhteen RollerMouse Red- ja RollerMouse Free2 -hiirien 
kanssa. Näppäimistön etureuna on hyvin matala, ja voit helposti 
säätää näppäimistön sopivaan kulmaan.

BALANCE-PN ...............................................................kpl

KENSINGTON NÄPPÄIMISTÖ ADVANCEFIT  
LANGATON

Ohut, langaton näppäimistö, jossa matalan profiilin näppäimet. 
128-bittinen AES-salattu langaton nanovastaanotin, jonka kan-
tavuus on 10 metriä. Täysikokoinen numeronäppäimistö.

K72344PN ....................................................................kpl

KENSINGTON PAN NORDIC NÄPPÄIMISTÖ

Hyvän hinta-laatusuhteen langallinen perusnäppäimistö. 
Helppo ja nopea Plug & Play -asennus.

1500109PN ...................................................................kpl

STOO® LANGATON MININÄPPÄIMISTÖ

Stoo® Mininäppäimistöllä tuot hiiren lähemmäksi käyttäjää, 
jolloin voit parantaa hiirityöskentelyn ergonomiaa. Mininäp-
päimistö on myös erittäin kätevä kuljettaa mukana, joten 
työergonomian parantaminen onnistuu helposti missä tahansa. 
Käyttämällä laptop -telinettä, pystyhiirtä ja mininäppäimistöä, 
kannettavalla tietokoneella tehtävän työn ergonomisuus paran-
tuu huomattavasti. Bluetooth, WI, OS, iOs, Android, skandinaavi-
nen layout, ohut ja kevyt.

250010 .........................................................................kpl

Työpisteapuvälineet

DURABLETABLET HOLDER PÖYTÄMALLI

Laadukas pöytäteline tabletille ammattikäyttöön. Toimistoon, 
vastaanottotiloihin ja myynnninedistämiseen näyttelytiloissa. 
Tabletti on lukittavissa telineeseen ja telineen voi lukita  
erillisellä vaijerilukolla.

893023 ........................................................................kpl

KENSINGTON SMARTFIT SPIN2 MONITORITELINE 
HARMAA

Kensington SmartFit Spin2 monitoriteline harmaa 4 4801 
KENSINGTON Ammattimainen näyttöjalusta. Säädä monitori 
helposti sopivalle korkeudelle SmartFit teknologian avulla.

60049EU ......................................................................kpl

KENSINGTON SMARTFIT MONITORITELINE, 
HARMAA

SmartFit®-järjestelmä - Mittaa, säädä, sovita. Työtila, joka 
toimii sinulle. Jalusta tuo näytön silmiesi korkeudelle, joka 
vähentää silmien ja kaulan rasitusta. Kolme korkausasetusta. 
Lisävarusteita voidaan säilyttää seisomaan pöydän tilaa mak-
simoidakseen. 11,5 ””välystä jalustan välissä. Tyylikäs rakenne ja 
väri täydentävät mitä tahansa sisustusta Universal-alusta sopii 
kaikille, jopa 36 kg painaville ja 21”” kokoisille näytöille.

60089 ..........................................................................kpl

LUKUTELINE TC128/HOPEA

Vapaasti pöydällä seisova lukuteline, jonka kaltevuus on sää-
dettävissä portaattomasti. Teline voidaan sijoittaa pöydälle 
joko näppäimistön ja kuvaruudun väliin tai kuvaruudun sivulle. 
Magneettiviivain kuuluu vakiovarustukseen.

606129 .........................................................................kpl
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STOO SINGLE NÄYTÖN VARSI

Stoo® näytönvarren avulla asetat näytön vaivattomasti juuri 
oikealle korkeudelle sekä liikuttelet näyttöä helposti ja kevyesti. 
Näytönvarsi vie vain hieman tilaa pöydän reunasta, joten 
pöytätilaa vapautuu käyttämällä näytönvartta. Kaasujouselli-
nen kaksinivelinen varsi. Vakiona kiinnitys pöydän reunaan tai 
läpipulttaus. Stoo® näytönvarret ovat erittäin helppo ja nopea 
asentaa, asennusaika alle 2 minuuttia! Näytön koko 18”-28”, 
kuormitus 1-7 kg. 

230010 .........................................................................kpl

KENSINGTON MEMORY FOAM MUOTOILTU 
ISTUINTYYNY

Istuintyynyn ergonominen muotoilu parantaa istuma-asentoa ja 
verenkiertoa sekä tukee häntäluuta ja alaselkää. Premium High 
Density Memory Foam materiaali muovautuu kehoa mukaillen 
ja muistaa istuinasentosi. Istuintyynyn päällinen on pestavä ja 
valmistettu liukumattomasta materiaalista. Kantokahva.

K55805WW ..................................................................kpl

KENSINGTON KYLMÄGEELI ISTUINTYYNY

Viilentävä kangas ja Cool-Gel sisätyyny laskee kehon lämpö-
tilaa sekä tarjoaa mukavuutta istumiseen. Istuintyynyn ergono-
minen muotoilu parantaa istuma-asentoa ja verenkiertoa sekä 
tukee häntäluuta ja alaselkää. U-muotoinen muotoilu pitää selkä- 
rangan luonnollisessa asennossa. Kennomainen Memory Foam 
materiaali muovautuu kehoa mukaillen ja muistaa istuinasentosi. 
Istuintyynyn päällinen ja pestavä ja valmistettu liukumattomasta 
materiaalista. Kantokahva.

K55807WW  .................................................................kpl

STOO DUAL NÄYTÖN VARSI

Stoo® näytönvarren avulla asetat näytön vaivattomasti juuri 
oikealle korkeudelle sekä liikuttelet näyttöä helposti ja kevyesti. 
Näytönvarsi vie vain hieman tilaa pöydän reunasta, joten 
pöytätilaa vapautuu käyttämällä näytönvartta. Kaasujouselli-
nen kaksinivelinen varsi. Vakiona kiinnitys pöydän reunaan tai 
läpipulttaus. Stoo® näytönvarret ovat erittäin helppo ja nopea 
asentaa, asennusaika alle 2 minuuttia! Näytön koko 18”-28”, 
kuormitus 1-7 kg. 

230020 ........................................................................kpl

KENSINGTON SMARTFIT CONFORM SELKÄTUKI

Tämä selkänoja mahdollistaa henkilökohtaisen korkeusasetuk-
sen, joten voit asettaa sen sellaiseen asentoon, joka tarjoaa 
enemmän mukavuutta ja tukea selkärangallesi.

K60412WW...................................................................kpl

ILMANPUHDISTAJA UNILUX AIR PURIFIER 
R´CLEAN VALKOINEN

R´´CLEAN Air Purifier on suunniteltu puhdistamaan ilmaa huo-
maamattomasti neljässä vaiheessa: Ensimmäinen suodatin 
sieppaa suuret epäterveelliset hiukkaset, hiilisuodatin poistaa 
epämiellyttävät hajut ja ionisaatiojärjestelmä poistaa nopeasti 
haitalliset hiukkaset. Puhdistaa 160 m³ / tunti 30 m²: n 
huoneessa.

400110240....................................................................kpl

ILMANPUHDISTAJA UNILUX AIR PURIFIER  
VALKOINEN

Tehokas ja ekologinen! Unilux Air Purifier käytää sähköjännitet-
tä elektronisesti varautuneiden molekyylien ionisoimiseen. Tämä 
järjestelmä on tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin 
perinteinen suodatinmenetelmä. Soveltuu n. 10 m²:n tilaan.

400095490 ..................................................................kpl

Puhdas 
huoneilma edistää 

työhyvinvointia.
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Kompressiotuotteet

KOMPRESSIOHIHAT TRITANIUM MUSTA

Korkealaatuiset eXtend – kompressiohihat ovat kotimaista 
huippusuunnittelua ja ne soveltuvat erinomaisesti henkilöille, 
jotka joutuvat työssään kuormittamaan käsivarsien lihaksistoa 
ja niveliä. eXtend – kompressiohihat sopivat myös niille, jotka 
kärsivät erilaisista työperäisistä kyynärvarren ja kyynärpään 
alueen kiputiloista tai ongelmista (esim. hiiri- ja tenniskyynär-
pää, nivelkivut). 

6430063432373 ............ S-koko ................................par
6430063432380 ............ M-koko ...............................par
6430063432397 ............ L-koko .................................par
6430063432403 ............ XL-koko ...............................par

KOMPRESSIORANNETUET TRITANIUM MUSTA

Korkealaatuiset eXtend – kompressiorannetuet ovat kotimaista 
huippusuunnittelua ja ne soveltuvat erinomaisesti henkilöille, 
jotka joutuvat työssään tai harrastuksissaan kuormittamaan ran-
teen ja kyynärvarren alueen lihaksistoa sekä niveliä. eXtend – 
kompressiorannetuet sopivat myös niille, jotka kärsivät erilaisista 
rasitusperäisistä ranteen ja kyynärvarren alueen kiputiloista  
/ ongelmista (esim. rasitus-, tulehdus- ja nivelkivut).

6430063430638 ............ S-koko ................................par
6430063430645 ............ M-koko ...............................par
6430063430652 ............ L-koko .................................par
6430063430669............ XL-koko ...............................par

KOMPRESSIOSUKAT PITKÄT TRITANIUM MUSTA 

Korkealaatuisten eXtend Low – kompressiosukkien ainutlaatui-
nen käyttömukavuus, tieteellisesti optimoitu asteittainen matala 
kompressiopaine (10-15mmHg), sekä miellyttävät materiaa-
lit auttavat jalkoja jaksamaan paremmin työkäytössä olipa 
kyseessä pitkäkestoinen istuminen tai seisominen. Sukkien avulla 
voidaan tehostaa jalkojen verenkiertoa, vähentää ja ennalta-
ehkäistä jalkojen turvotusta, väsymistä sekä erilaisia jalkojen 
kiputiloja. Sukat soveltuvat erinomaisesti myös matkustamiseen, 
kevyen intensiteetin liikuntaan ja rasituksesta palautumiseen.

6430063431338 ............. S1-koko ...............................par
6430063431345............. S2-koko ...............................par
6430063431352 ............. S3-koko ...............................par
6430063431369 ............ S4-koko ...............................par
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Tritanium eXtend
-kompressiotuotteet

- TYÖHYVINVOINNIN UUSI AIKAKAUSI ON TÄÄLLÄ -

Pidä henkilöstösi tyytyväisenä ja säästä yrityksesi työterveyskuluissa 
sekä vähennä sairaspoissaoloja kevyemmän paineluokan (10-15mmHg) 
kompressiotuotteilla!

Tuotteilla tehostetaan raajojen verenkiertoa ja aineen-
vaihduntaa, vähennetään turvotuksia ja ennaltaehkäis-
tään väsymistä sekä erilaisia kiputiloja ja 
ennen kaikkea ne auttavat työntekijöitäsi 
jaksamaan paremmin olipa kyseessä sit-
ten pitkäkestoinen istuminen, seisominen 
tai fyysisesti raskas “toistotyö”. Tuotteet 
estävät tehokkaasti myös työperäisten 
rasitusvammojen syntymistä.

Matalan paineen kompressiotuotteet ovat 
oiva apu henkilölle, joka:
                                     
• seisoo ja kävelee paljon (seisomatyö)
• istuu pitkiä aikoja esim. työkoneen ääressä
• tekee fyysisesti raskasta työtä tai “toistotyötä”
• matkustaa paljon (esim. lentäminen ja ajaminen)
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KOMPRESSIOSUKAT PITOPOHJ.TRITANIUM  
MUSTA

Korkealaatuiset eXtend GRIP – matalavartiset kompressiosukat 
pitopohjalla ovat kotimaista huippusuunnittelua ja soveltuvat 
erinomaisesti henkilöille, jotka joutuvat työssään kävelemään 
tai seisomaan pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Grip -sukat so-
veltuvat erinomaisesti myös liikunta- ja urheilukäyttöön. GRIP 
-kompressiosukkien ainutlaatuisen rakenteen ja tieteellisesti 
optimoidun kompressiopaineen (20-25mmHg) ansiosta jalka-
terän lihakset saavat ns. mekaanista tukea ja jalat kestävät 
päivittäistä rasitusta paremmin. Pitopohjan ansiosta sukat 
antavat myös hyvän pidon alustaan sekä kenkään, jonka myötä 
sukat ovat turvalliset työkäytössä ja niiden avulla jalkasi voivat 
paremmin. 

6430063433004 ............ S-koko ................................par
6430063433011 ............. M-koko ...............................par
6430063433028 ............ L-koko .................................par
6430063433035 ............ XL-koko ...............................par

KOMPRESSIOSÄÄRYSTIMET TRITANIUM MUSTA

Korkealaatuisten eXtend säärystimien ainutlaatuinen käyttö-
mukavuus, tieteellisesti optimoitu asteittainen matala kompres-
siopaine (10-15mmHg), sekä miellyttävät materiaalit auttavat 
jalkoja jaksamaan paremmin työkäytössä olipa kyseessä pitkä-
kestoinen istuminen tai seisominen. Säärystimien avulla voidaan 
tehostaa jalkojen verenkiertoa, vähentää ja ennaltaehkäistä 
jalkojen turvotusta, väsymistä sekä erilaisia jalkojen kiputiloja. 
Säärystimet soveltuvat erinomaisesti myös matkustamiseen, 
kevyen intensiteetin liikuntaan ja rasituksesta palautumiseen.

6430063431253 ............. S-koko ................................par
6430063431260 ............ M-koko ...............................par
6430063431277 ............. L-koko .................................par
6430063431284 ............. XL-koko ...............................par

Työtuolit

TYÖTUOLI COMFO ONE

Comfo One-työtuoli on kevyehkö moderni työtuoli, joka on suun-
niteltu kokopäiväiseen toimistotyöskentelyyn. Tuolin istuinmuka-
vuus yhdistettynä monipuolisiin säätömahdollisuuksiin takaa er-
gonomisen työasennon niin pienelle kuin vähän suuremmallekin 
istujalle. Tuolin istuin on muotoiltu niin että jalkojen verenkierto 
pysyy aktiivisena pitkään istuessa. Säädettävä istuin syvyys. 
Istujan painon mukaan säädettävä Synkron keinumekanismi. 
Selkänojan korkeuden säätö. Paino: 20 kg. Lisävarusteet: 4 D 
käsinojat. Väri: musta. Takuu 2 vuotta.

Comfo One................................................................kpl

TYÖTUOLIN KÄSINOJAT COMFO 4D

Comfo työtuoleihin lisävarusteena saatavat käsituet.

Comfo käsinojat ........................................................kpl

TYÖTUOLI COMFO TWO

Comfo Two -työtuoli on kevyehkö moderni työtuoli, joka on 
suunniteltu kokopäiväiseen toimistotyöskentelyyn. Tuolin istuin- 
mukavuus yhdistettynä monipuolisiin säätömahdollisuuksiin 
takaa ergonomisen työasennon niin pienelle kuin vähän suu-
remmallekin istujalle. Tuolin istuin on muotoiltu niin että jalkojen 
verenkierto pysyy aktiivisena pitkään istuessa. Ilmapumpun 
avulla ristiseläntuen säätö on mahdollista tehdä yksilöllisesti. 
Tuolissa on vakiona säädettävä niskatuki.

Comfo Two ................................................................kpl
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MOTTO 11SL NISKATUELLINEN TYÖTUOLI

Työtuoli niskatuella ja monipuolisilla säätöominaisuuksilla sekä 
edistyneellä ristiseläntuen säädöllä.Kaasujousella toteutettu 
korkeudensäätö. Istujan painon mukaan säädettävä keinume-
kanismi. Istuimen syvyydensäätö. Korkeus- ja leveyssuunnassa 
säädettävät käsinojat. Selkänojan korkeussäätö. Ristiseläntuen 
säätö. Pehmeät PU-pyörät koville lattiapinnoille. Korkeus- ja 
syvyysssuunnassa säädettävä niskatuki.

Motto 11SL .................................................................kpl

TYÖTUOLI PRO 20

Pro 20 -työtuolimalli on suunniteltu toimiston ammattilaisille, 
jotka tarvitsevat tukea ja istuinmukavuutta koko pitkän työ-
päivän ajan.Istuinkaltevuuden säätö. Selkänojankaltevuuden 
säätö. Istujan painon mukaan säädettävä keinumekanismi. 
Istuinsyyvyyden säätö, korkeus- ja leveyssuunnassa säädettävät 
käsinojat.

Pro20 ........................................................................kpl

TYÖTUOLI PRO 40

Niskatuellinen huipputuoli monipuolisilla säätöominaisuuksilla. 
Istuinkaltevuuden säätö, myös eteenpäin kallistus, Istuinsyvyyden 
säätö, selkänojankaltevuuden säätö, Istujan painon mukaan 
säädettävä keinumekanismi. Korkeus- ja leveyssuunnassa 
säädettävät käsinojat. Korkeus- ja syvyyssuunnassa säädettävä 
niskatuki. Selkänojan korkeussäätö liftup mekanismilla. Pehmeät 
PU-pyörät koville lattiapinnoille.

Pro40 ........................................................................kpl
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Etsitkö ergonomista ja monipuolista työtuolia? 
Tai kaipaako toimitilasi uusia asiakastuoleja tai kalusteita? 

 
 
 

Euro Toimistotukut Oy:n laajasta 
tuotevalikoimasta löydät 

markkinoiden laadukkaimmat ja 
monipuolisimmat Toplux-tuotteet. 

 
  

  

 

 

 

     

SADDLE 2 PRO 20 

SITOOL SITIO DELUXE MEDIUM 

 COMFO 2 
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TYÖTUOLI TEAM 9+

Team 9+ näkyvin ominaisuus on säätömahdollisuuksien yhdisty-
minen jämäkkään istuimeen ja selkänojaan. Tarjoaa painonsa 
verran istumisasentoon liittyviä ratkaisuja - yhdellä säätövivulla.

Team 9+ ...................................................................kpl

KOKOUSTUOLI SITIO DELUXE MEDIUM

Tyylikäs johtoryhmätason neuvottelutuoli keinumekanismilla. 
Käsinojat, ristikko kiillotettua alumiinia. Istujan painon mukaan 
säädettävä keinumekanismi.

SitioDeluxMedium .....................................................kpl

TYÖTUOLI OPTIMUM N MUSTA

Työtuoli monipuolisilla säätöominaisuuksilla mahdollistaa 
parhaan mahdollisen istuinmukavuuden. Korkeus- ja sivuttais-
suunnassa säädettävät käsinojat vakiona.

OptimumN ................................................................kpl

TOIMISTOTUOLI TEAM 30

Laadukas ja ergonominen toimistotuoli, joka tarjoaa huippu-
luokan istuinmukavuutta. Sinisessä tuolissa on keinumekanismi 
ja monipuoliset säädöt. Vakiovarusteena kahden nivelen avulla 
monipuolisesti säädettävä niskatuki ja säädettävät käsinojat.

Euroteam30 ..............................................................kpl

ASIAKASTUOLI SITIO CONFERENCE

Muoviselkäinen pinottava tuoli soveltuu niin kokeushuoneeseen 
kuin asiakastuoliksikin. Kätevä kolo selkänojassa helpottaa 
tuolin siirtelyä. Muovinen keskikorkea selkänoja, kromirunko, 
pinottavuus 6 kpl.

Sitio Conference .......................................................kpl

TAITTOTUOLI SITIO FOLD 2

Ergonomisesti mukava taittotuoli. Korkea laatuinen ja help-
pokäyttöinen tuoli soveltuu konferensseihin, kokoushuoneisiin, 
vuokratuoliksi, varatuoliksi toimistoihin, kotijuhliin jne. Verhoiltu 
musta istuin ja musta selkänoja tartuntareiällä selässä.  
Hopeanharmaa runko.

SitioFold 2 .................................................................kpl

Satulatuolit

TOP-SATULATUOLI, KORKEUSSÄÄTÖ 57 - 76 CM, 
MUSTA NAHKA

Ergonominen satulatuoli istuimen kallistuksen säädöllä. Istuin 
aitoa nahkaa. Saatavissa myös selkänojallinen versio.

102600 ......................................................................kpl

BESTOOL SATULATUOLI

Bestool on liikkeitä myötäilevä, kaksiosainen, säädettävä satu-
latuoli. Bestoolissa on yhdistetty kaikki satulatuoli vaihtoehdot 
samaan. Näin tuolia voidaan käyttää säädettävänä kaksiosai-
sena, kiinteänä kaksiosaisena tai yksiosaisena yhteenlukittuna 
istuimena. Tuolin avulla istumisesta saadaan kävelyasentoa 
muistuttava hyväryhtinen asento. Istuimen muotoilu ja koko 
ovat suunnitellut niin, että ne vähentävät istujaan kohdistuvaa 
paineentunnetta. 

BESTOOL ...................................................................kpl
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ERGONOMINEN SATULA- 
TUOLI KALLISTUKSEN 
SÄÄDÖLLÄ

Ergonominen satulaistuin. Istuimessa 
korkeuden- ja kaltevuudensäätö. 
Tuolissa vakiovarusteena korkeampi 
kaasujousi, joka mahdollistaa ergoni-
misen asennon. Ergonominen ratsuis-
tuin helppohoitoista keinonahkaa. 
Istuimen kaltevuudensäätö. Korkeu-
densäätö kaasujousella. Jalkaristikko 
kromia. Pehmeät, koville lattioille 
tarkoitetut PU-pyörät.

SADDLE2........................ kpl

INDY 6 SATULATUOLI

Ergonominen ratsuistuin aitoa 
nahkaa. Korkeudensäätö kaasu-
jousella. Istuimen kallistuksensää-
töKorkeudensäätö kaasujousella. 
Jalkaristikko kiiltävää alumiinia. 
Pehmeät, koville lattioille tarkoitetut 
PU-pyörät.

INDY 6 .......................... kpl

ERGONOMINEN 
SATULATUOLI

Ergonominen satulatuoli korkeuden 
säädöllä. Ergonominen ratsuistuin 
helppohoitoista keinonahkaa. 
Korkeudensäätö kaasujousella. 
Jalkaristikko kromia. Pehmeät, 
koville lattioille tarkoitetut PU-
pyörät.

SADDLE1 ........................ kpl

SITOOL SEISOMATYÖTUOLI

Pyöreän istuimen ansiosta tuoliin on helppo istua ja käytön 
jälkeen se palautuu itsestään alkuasentoon - Self balancing. 
Jalustan muotoiltu kuminen pohja takaa hyvän pidon eikä tuoli 
karkaa istujan alta.

Sitool302B.................................................................kpl

STOO® TRIANGLE AKTIIVITUOLI MUSTA

Täysiverinen työtuoli, joka ei kuitenkaan pakota sinua pysymään 
paikallasi vaan päinvastoin aktivoi sinua pysymään liikkeessä. 
Stoo® Triangle muuttaa staattisen istumisen aktiiviseksi kuperan 
jalkaosan ansiosta ja istuinosan ennennäkemätön muotoilu 
takaa parhaan ergonomisen istumanautinnon. Kuminen pohja 
takaa hyvän pidon eikä tuoli luista alta. Kaasujousi on luonnolli-
sesti pyörimätön, jotta käyttäminen olisi turvallista. Korkeuden-
säätö 57-86 cm. Takuu 3 vuotta. 

190010 ......................................................................kpl

Aktiivituolit

NOUSUJAKKARA 41CM MUSTA, METALLIA

Tukeva nousujakkara pyörillä. Lukittuu alustaa vasten, 
kun päälle astutaan. Kantavuus 150 kg.

T710104 .....................................................................kpl

STOO® MINI AKTIIVITUOLI HARMAA

Stoo® Mini tuo aktiivisen istumisen aulakalusteisiin, kouluihin, 
päiväkoteihin tai vaikkapa kotiin lastenhuoneeseen. Se toimii 
myös rahina, jolle jalat nostaessasi pääset käyttämään lihaksiasi. 
Aktiivituoli, jota voidaan käyttää sisustuksen osana. Minin pyö-
reä pohja auttaa aktivoimaan syviä lihaksia sekä jalkoja, näin 
lyhyempikin hetki istuallaan kuluu aktiivisemmin. Istuminen on 
myös mukavampaa, kun tuoli liikkuu istujan mukana ja voit näin 
omalla painollasi säätää sen sinulle sopivaan istumakulmaan. 
Korkeus 47 cm, ei säätöä. Takuu 3 vuotta.

190081 ......................................................................kpl

Stoo® aktiivituolit 
tuovat aktiivisuutta 

hetkiin, jotka 
vietät istuen.

STOO® FLEX AKTIIVITUOLI MUSTA

Stoo® Flex on korkeussäädettävä aktiivituoli, joka sopii esimer-
kiksi kouluihin ja päiväkoteihin. Tuoli on verhoiltu pohjaa lukuun 
ottamatta kokonaan joustavalla kankaalla. Korkeussäätö on 
tehty mahdollisimman helpoksi ja tuolia voi säätää miltä tahansa 
puolelta istuinosan alta löytyvästä korkeussäätölaipasta.

190050 .....................................................................kpl

232 233

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

TIETOHALLINTO JA ERGONOMIA  |  Toimistokalusteet TIETOHALLINTO JA ERGONOMIA  |  Toimistokalusteet

http://www.eurotoimistotukut.fi


Seisomatyöpisteen tarvikkeet

Työpistematot

AFS-TEX matot on suunniteltu vähentämään jatkuvan seisomatyön aiheuttamia rasituksia.
Matot ovat anti-mikrobisia ja myrkyttömiä. 100 % kierrätettävissä. Matoilla on 10 vuoden takuu.

ERGOMATON RIPUSTUSKOUKKU FLOORTEX

400117314....................................................................kpl

ERGOMATTO AFS-TEX 2000X 
ANTI-FATIGUE MAT 
40 X 60 CM MUSTA

400117143............................... kpl

ERGOMATE TYÖPISTEMATTO

ErgoMate on poikkeuksellisen pehmeä ja mukava työpistematto. 
Se sopii täydellisesti käytettäväksi sähkösäätöisten pöytien 
sekä vastaavien seisomatyöpisteiden kanssa. ErgoMate sopii 
kaikkiin toimistoihin sekä suurimpaan osaan teollisuuden alan 
ympäristöistä. Matto on kätevä ripustaa pöydän reunaan 
roikkumaan mukana tulevan koukun avulla. Koko: 750 x 500 x 
20 mm.

100200........................................................................kpl

ERGOMATTO AFS-TEX 3000 
ANTI-FATIGUE MAT 
50 X 100 CM MUSTA

400098938 ............................ kpl

ERGOMATTO AFS-TEX 2000 
ANTI-FATIGUE MAT 
40 X 60 CM MUSTA

400098933 ............................ kpl

STANDUP TYÖPISTEMATTO

Toimiston ergonomiaa parantava työpistemattomme on pieni, 
tyylikäs ja se toimii erityisesti korkeussäädettävien seisomatyö-
pöytien kanssa. StandUp on pehmeä, vaimentava ja kuormitusta 
vähentävä ergonominen työpistematto. Tyylikkään ja luistamat-
toman tekstiilipinnan neljä eri väriä sulautuvat hyvin toimistojen, 
vastaanottojen ja myymälöiden seisomatyöpisteiden yhteyteen. 
Koko 53 x 77 x 1.6 cm.

381990 ....................................................................... kpl

STANDUP EASY TYÖPISTEMATTO 60 X 52 CM
 
StandUp! Easy seisomatyöpistematto on suunniteltu erityisesti 
ehkäisemään mm. selkäongelmia. Maton koko on sopivan kom-
pakti ja se on suunniteltu riittävän pehmeäksi, että uupumuksen 
tunne häviää. StandUp! Easy soveltuu kaikkiin seisomatyöpis-
teisiin esim. kassoille, apteekkeihin, lentokentille, kouluihin ja 
toimistoihin. Koko 60 x 52 cm. Väri: harmaa. Takuu 5 vuotta.

801010 ......................................................................kpl

STANDUP CORK TYÖPISTEMATTO
 
PVC vapaa vegaani premium seisontamatto varustettuna 
erittäin korkealla laadulla, mukavuudella ja muotoilulla. Maton 
pinta on aitoa korkkia, mikä antaa matolle luonnollisen tunteen 
ja hienon patinan sekä tekee matosta erittäin pehmeän.  
Mitat: 77 x 53 cm, paksuus 22 mm.

381996 ......................................................................... kpl

STANDUP RIPUSTINKOUKKU

Nosta pöytääsi ja ripusta matto koukun avulla pöydän reu-
naan, kun lähdet työpisteeltäsi. Näin helpotat siivousta ja voit 
aloittaa seuraavan työpäivän seisten pöytäsi ollessa valmiiksi 
seisomakorkeudessa!

382015 ...........................................................................kpl
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Tuolinalus- ja teollisuusmatot

TUOLINALUSMATTO FLOORTEX PROFESSIONAL 
PVC

Floortex tuolinalusmatot tarjoavat pitkäaikaista lattiasuojaa 
koti- ja toimistokäyttöön. Optimaalinen suorituskyky ja kestä-
vyys. 100 % vapaa haitallisesta DIDP-ftalaatista, kadmiumista, 
tinasta ja lyijystä. Tuotettu käyttäen jopa 30 % uusiutuvaa  
energiaa. Sisältää jopa 25 % kierrätettyä sisältöä. 100 %  
kierrätettävä.

100730010 .................120x150 HF ..............................kpl
400108756 .................90x120 HF ...............................kpl

TUOLINALUSMATTO FLOORTEX BUDGET PVC

Floortex tuolinalusmatot tarjoavat pitkäaikaista lattiasuojaa 
koti- ja toimistokäyttöön. Optimaalinen suorituskyky ja kestä-
vyys. 100 % vapaa haitallisesta DIDP-ftalaatista, kadmiumista, 
tinasta ja lyijystä. Tuotettu käyttäen jopa 30 % uusiutuvaa 
energiaa. Sisältää jopa 25 % kierrätettyä sisältöä. 100 %  
kierrätettävä.

100730057 .................90x120 HF ...............................kpl
100730065 .................120x150 HF ..............................kpl

TEOLLISUUSMATTO FLOORTEX ANTI-FATIQUE

Pehmustettu lattiamatto lisää jalkamukavuutta ja vähentää 
jalkojen väsymistä. Suljetun pinnan alla olevat ilmataskut  
vievät nilkkojen, jalkojen ja selkälihasten rasitukset pois. 
Tarjoaa helpotusta väsyneille jaloille pitkäkestoisessa 
seisontatyöskentelyssä

400114551 ..................61x91 ......................................kpl
400115576 ..................90x150 ...................................kpl

Laatikostot ja kaapit

ECONOMY LIUKUOVIKAAPPI VSD 800

Tilaa säästävä liukuovikaappi. Kaapin tausta on viimeistelty. 
Kaapin pohjalevyssä on säätötassut, joilla on helppo tasata 
lattian epätasaisuuksia.

VSD800 .........................................................................kpl

ECONOMY MAPPIKAAPPI VOD 1580 H

Edullinen ja hyvälaatuinen mappikaappi. Kaapin tausta on 
viimeistelty, joten se toimii myös tehokkaana tilanjakajana. 
Kaapin pohjalevyssä on säätötassut, joilla on helppo tasata 
lattian epätasaisuuksia.

VOD1580H.................................................................... kpl

ECONOMY CLASSIC LAATIKOSTO 4D 
LAATIKOSTO

Keskuslukituksella varustettu pyörällinen laatikosto, jossa 
neljävetolaatikkoa. Laatikostossa on kolme vetolaatikkoa, 
kynäkaukalo ja keskuslukitus. Laatikoston etummaiset pyörät 
ovat lukittavia. Metalliset likukiskot takaavat vetolaatikoiden 
toimivuuden.

VMP4D ..........................................................................kpl
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STOO® 530 PÖYTÄSERMI 1600

Pöytään kiinnitettävä akustiikkasermi. Sermi on 530 mm pöy-
dän kannen yläpuolella. Pehmeä akustiikkavaahto vähentää 
tehokkaasti kaikua ja mahdollistaa nuppineulojen käytön sermin 
molemmilla puolilla. Tyylikäs ja yksinkertainen design. Varas-
toväri AD3 vaaleanharmaa, muiden värien toimitusaika 4 – 8 
viikkoa tilauksesta. Pöytäsermien kiinnikkeet sisältyvät hintoihin. 
Saatavilla leveydet: 800 mm, 1200 mm, 1400 mm,  1600 mm ja 
1800 mm.

530160AD3 .................................................................. kpl

STOO® FREE LATTIASERMIN JALKASETTI

PAFZ041 ...............pyörillä ........................................ kpl
PAFZ040 ..............harmaa ........................................ kpl

STOO® FREE LATTIASERMI

Lattialla vapaasti seisova akustiikkasermi. Pehmeä akustiikka-
vaahto vähentää tehokkaasti kaikua ja mahdollistaa nuppineu-
lojen käytön sermin molemmilla puolilla. Tyylikäs ja yksinker-
tainen design. Varastoväri AD3 vaaleanharmaa, muiden värien 
toimitusaika 4 – 8 viikkoa tilauksesta. HUOM! Lattiasermien 
jalat myydään aina erikseen. Katso Stoo® FREE lattiasermin 
jalkasetti. Leveys/korkeus: 800/1600 mm, 1000/1600 mm.

80160AD3 ................................................................ kpl

STOO® APTEEKKARINKAAPPI VALKOINEN

Stoo® apteekkarinkaappi aukeaa kevyesti liukuen suoraan 
eteenpäin käyttäjän viereen ja näin siitä on kätevää ottaa 
mappeja tai muuta kaapissa säilytettävää. Ylimpänä kaapissa 
on kynäkotelo, jossa voi säilyttää kyniä ja muita pieniä tar-
vikkeita. Säilytyskaappi, jota voidaan käyttää myös tilanjaka-
jana työpöytien välissä. Apteekkarinkaapissa on säätötassut 
pohjassa, joilla voi tasata lattian epätasaisuuksia. Kaappia on 
saatavana sekä oikea- että vasenkätisenä. Apteekkarinkaa-
pissa on lukko ja mukana tulee kaksi avainta. Mitat 800 x 400, 
k=1230 mm

210096 ........................................................................ kpl

PAFZ041

PAFZ040

EASY DUO SÄHKÖPÖYDÄN RUNKO

Easy sähköpöydän rungoissa on aina: Laaja korkeuden sää-
töväli: 622 - 1270 mm (ilman pöytälevyä). Rungon leveyden 
säätöväli: 1100 - 1750 mm. Muistipaikallinen pöytäohjain. Joka 
pilarissa oma moottorinsa, nostovoima 60 kg /pilari, esiasennettu 
runko. Automaattinen törmäyssuoja. Integroidut johtokourut.  
5 vuoden takuu.

EASY DUO ................................................................... kpl

EASY TRIO SÄHKÖPÖYDÄN RUNKO- 3  
-PILARINEN

Easy sähköpöydän rungoissa on aina: Laaja korkeuden sää-
töväli: 622 - 1270 mm (ilman pöytälevyä). Rungon leveyden 
säätöväli: 1100 - 1750 mm. Muistipaikallinen pöytäohjain. Joka 
pilarissa oma moottorinsa, nostovoima 60 kg /pilari, esiasennettu 
runko. Automaattinen törmäyssuoja. Integroidut johtokourut. 
5 vuoden takuu.

EASY TRIO ................................................................... kpl

EASY DUO KULMA SÄHKÖPÖYDÄN RUNKO

Easy sähköpöydän rungoissa on aina: Laaja korkeuden sää-
töväli: 622 - 1270 mm (ilman pöytälevyä). Rungon leveyden 
säätöväli: 1100 - 1750 mm. Muistipaikallinen pöytäohjain. Joka 
pilarissa oma moottorinsa, nostovoima 60 kg /pilari, esiasennettu 
runko. Automaattinen törmäyssuoja. Integroidut johtokourut. 
5 vuoden takuu.

EASY DUOK ................................................................. kpl

Sähköpöydät
Euro Toimistotukut-liikkeistä saat työpisteeseesi sopivan sähköpöydän halutulla runkorakenteella 

ja kannella. Erilaisia vaihtoehtoja, kokoja ja pintamateriaaleja on runsaasti. Pyydä edustajaltamme 
räätälöity tarjous yrityksesi toimitiloihin sopivista malleista. Useimmista liikkeistämme saat pöydän 

käyttövalmiiksi asennettuna.

Muista myös seisomatyöhön liittyvät lisävarusteet kuten matot, tasapainolaudat ja aktiivituolit.

Hyödynnä vanha 
pöytälevysi tai 

tilaa erikseen uusi, 
sisustukseesi sopiva 

kansi.
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Turvakaapit ja setelintunnistus

AIR LAPTOP TURVAKAAPPI 
ELEKTR.LUKKO

Toimisto- ja kotikäyttöön erityisesti 
kannettavalle tietokoneille ja table-
teille tarkoitettu murtosuojan tarjoava 
kassakaappi. Elektroninen koodilukko. 
Takuu 2 vuotta.

80110030 ............................... kpl

CHUBBSAFES DUOGUARD 60 
EURO 1 KASSAKAAPPI 
AVAINLUKOLLA

Kassakaappi yhdistettynä palosuo-
jaukseen. Palosuojaus EN1143-1  
-standardin luokan 60 P mukaisesti.

80110660 ............................... kpl

SENATOR M3 AVAINLUKOLLA 
EURO 1 MURTO-PALOTURVA-
KAAPPI

Kassakaappi yhdistettynä palo-
suojaukseen. Palosuojaus EN15659 
-standardin luokan LFS 30 P mukaisesti 
korkeintaan 30 minuuttia.

80111453 ................................ kpl

CHUBBSAFES EXECUTIVE 40 
E PALOTURVAKAAPPI ELEKTR.
LUKKO

Asiakirjakaappi tunnin paloturvalla. 
Sekä SP:n että UL:n sertifioima 60 
minuutin palosuojaus.

80210015 ................................ kpl

PALOTURVAKAAPPI FT ES 200 
120MIN ELEKTR.LUKKO

120P palosuoja paperimateriaaleille. 
Elektroninen koodilukko ja mekaaninen 
avainlukko.

80200026 .............................. kpl

VIPER 35 E MURTO-PALO-
TURVAKAAPPI ELEKTRONI-
SELLA KOODILUKOLLA

Arvoesineiden kompaktiin ja tehok-
kaaseen säilytykseen. Valittavissa 
avinlukko tai elektroninen lukko. 
Valmius ankkurointiin. ECB-S:n 
sertifioima murtosuojaus.

80111608 ................................ kpl

LT-SURE SETELIN AITOUSTUNNISTAJA

Pienikokoinen, testattu setelintunnistin on helppo asentaa 
pöydälle tai vaikka seinälle. LT-Sure -setelinaitoustunnistin on 
erittäin helppokäyttöinen; setelit voidaan syöttää tunnistimeen 
molemmin puolin. Aitoustunnistin on kätevä päivittää uusille 
seteleille SD-kortilla. Setelinaitoustunnistimen selkeä LCD-
näyttö kertoo summan ja setelien määrän. Setelinaitoustunnistin 
toimii verkkovirralla. Lithium-akku saatavissa lisävarusteena.

40501765 .................................................................. kpl
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Tietoturvasuojat- ja häikäisysuojat

Tuotenumero Tuotekuvaus

626455 Kensington Privacy Screen Filter 31,75cm (12.5”) Wide 16:9

626458 Kensington Privacy Screen Filter (33,8cm/13.3”) Wide 16:9

626462 Kensington Privacy Screen Filter (35,6cm/14.0”) Wide 16:9

626469 Kensington Privacy Screen Filter  (39,6cm/15,6”) Wide 16:9

Tuotenumero Tuotekuvaus

626482 Kensington Privacy Screen Filter (54,6cm/21.5”) Wide 16:9

626483 Kensington Privacy Screen Filter (55,8cm/22”) Wide 16:10

626485 Kensington Privacy Screen Filter (58,4cm/23”) Wide 16:9

626487 Kensington Privacy Screen Filter (60,9cm/24”) Wide 16:9

626488 Kensington Privacy Screen Filter (61cm/24”) Wide 16:10

626491 Kensington Privacy Screen Filter 27” Wide 16:9

NäytölleKannettavalle

Valitse näytöllesi sopiva suoja:
www.kensington.com/privacy-selector

Käsittelemme näytöllä päivittäin 

luottamuksellista tietoa. GDPR -asetuksen 

tultua voimaan yrityksille on äärettömän 

tärkeää huolehtia tietoturvasta.

Tietoturva alkaa näytöltä

Tietoturvasuojan käyttöedut:

Sinisen valon 
suodatin

Heijastamaton 
pinta

Näytön 
kosketusominaisuus

Rajoitettu 
katselukulma

Helppo 
kiinnitys

Tehokas 
näytönsuoja

CBT27315_cp_Euro_chaincatalogue_2020_Privacyscreen_FIN_v3.indd   1CBT27315_cp_Euro_chaincatalogue_2020_Privacyscreen_FIN_v3.indd   1 10.01.20   11:2710.01.20   11:27

3M TIETOTURVASUOJAT

3M™ Mustat tietosuojakalvot näytöille tarjoavat ensiluokkaista pimentävää suojaa 
60 asteen katselukulman ulkopuolelta ja luovat erinomaisen suuren tarkkuuden 
katselukokemuksen edestä katsottuna. Puolta voi vaihtaa kiiltävän puolen ja 
heijastuksia sekä sormenjälkiä vähentävän mattapinnan välillä, jotta voit nauttia 
selkeästä ja kirkkaasta kuvasta. Edistynyt microlouver-tekniikka luo erinomaisen 
suuritarkkuuksisen katselukokemuksen.

PF121W1B ..........3M-tietoturvasuoja 12,1-tuumaisiin näyttöihin .....................kpl
PF125W9E .........3M-tietoturvasuoja 12,5-tuumaiseen näyttöön ....................kpl
PF133W9B ........3M tietoturvasuoja PF13.3W, wide screen (16:10) ................kpl
PF133W9E.........3M-tietoturvasuoja 13,3-tuumaiseen näyttöön ....................kpl
PF140W9B ........3M-tietoturvasuoja 14-tuumaisiin näyttöihin .......................kpl
PF140W9E ........3M-tietoturvasuoja 14-tuumaiseen näyttöön .......................kpl
PF156W9B ........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF15.6W ...........kpl
PF156W9E ........3M-tietoturvasuoja 15,6-tuumaiseen näyttöön ....................kpl
PF190W1B .........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF19.0W ...........kpl
PF220W1B ........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF22.0W ...........kpl
PF230W9B ........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF23.0W9 .........kpl
PF240W1B ........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF24.0W ...........kpl
PF240W9B........3M tietoturvasuoja LCD-laajakuvanäytölle PF24.0W9 .........kpl
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Käsipyyhkeet ja annostelijat

TORK-käsipyyhkeet

TORK C-FOLD -KÄSIPYYHE H3 ADVANCED

Tork advanced C-taitto -käsipyyhe täyttää käsien peruskuivaa- 
mistarpeet ja on riittävän laadukas, kun kustannukset ja toimi-
vuus ovat yhtä tärkeitä. Valkoinen, 2-kerrosta. 
Arkkikoko 27,5 x 24 cm. Säkissä 1440 arkkia.

471147 ...............................................................................  sk

TORK C-FOLD -KÄSIPYYHE H3 UNIVERSAL 

Käsipyyhe täyttää käsien kuivaamisen perustarpeet. Nämä pyyh-
keet sopivat Tork C-taitto käsipyyhkeelle tarkoitettuun perintei-
seen annostelijaan, johon pyyhkeet pinotaan sisään. Luonnonval-
koinen, 2-kerrosta. Arkkikoko 27,5 x 24 cm. Säkissä 2400 arkkia.

471111 ................................................................................ sk

TORK XPRESS EXTRA SOFT 
MULTIFOLD -KÄSIPYYHE 
H2 PREMIUM 

Suuri, pehmeä ja erittäin laadukas käsipyyhe  
tekee pysyvän vaikutuksen. H2 Multifold 
-järjestelmään. Valkoinen, liila lehtikuvio, 
2-kerrosta. Arkkikoko 34 x 21,2 cm. 
Säkissä 2100 arkkia. 

100297 ................................................  ltk

TORK XPRESS SOFT 
MULTIFOLD -KÄSIPYYHE 
H2 ADVANCED 

Valitse Tork Advanced -laatu, kun kustannukset  
ja toimivuus ovat yhtä tärkeitä. H2 Multifold 
-järjestelmään. Valkoinen, harmaa lehtikuvio, 
2-kerrosta. Arkkikoko: 34 x 21,2 cm.  
Laatikossa 2856 arkkia.

120288 ................................................  sk 

TORK XPRESS SOFT MULTIFOLD 
-KÄSIPYYHE H2 ADVANCED

Hyvälaatuinen käsipyyhe tehokkaaseen käsien  
kuivaukseen. Ainutlaatuinen Tork Polypack: 
Pyyhkeitä voidaan annostella pakkauksesta 
ja käyttää missä tahansa. Valkoinen, harmaa 
lehtikuvio, 2-kerrosta. Arkkikoko 23,4 x 21,3 cm.  
Säkissä 3800 arkkia.

471135 .................................................  sk

TORK MATIC SOFT -RULLAKÄSIPYYHE H1 
PREMIUM 

Tork Matic® Premium -rullakäsipyyhe on erinomainen imagosani-
teettitiloihin, sillä se on pehmeä ja kauniilla sinisellä lehtikuviolla 
kohokuvioitu. Rullan mitat 100 m x 21 cm. Laatikossa 6 rullaa.

290016 .............................................................................. ltk

TORK MATIC SOFT -RULLAKÄSIPYYHE H1 
ADVANCED 

Hemmottele asiakkaitasi Tork Matic® -rullakäsipyyhkeellä, joka 
on pehmeä ja kohokuvioitu kauniilla harmaalla lehtikuviolla. 
Rullan mitat: 150 m x 21 cm. Laatikossa 6 rullaa.

290067 ............................................................................. ltk

TORK-käsipyyheannostelijat

TORK-ANNOSTELIJA SINGLEFOLD/
C-FOLD -KÄSIPYYHE H3 

Elevation-sarjan Tork-annostelija Singlefold-
käsipyyhkeelle sopii vaativiin ympäristöihin.  
Se vähentää kulutusta ja näin myös jätettä 
annostellessaan arkin kerrallaan. Elevation- 
sarjan annos-telijoiden toimiva, moderni 
muotoilu tekee pysyvän vaikutuksen asiak-
kaisiisi. 

553000 ............................................... kpl

TORK XPRESS -ANNOSTELIJA 
MULTIFOLD-KÄSIPYYHE H2

Elevation-sarjan Tork Xpress® -annostelija 
Multifold käsipyyhkeelle sopii ympäristöihin, 
joissa vaatimuksena on mukavuuden lisäksi 
myös hygienia. Tämä kapea, houkutteleva 
annostelija vähentää kulutusta ja jätettä 
annostelemalla pyyhkeen kerrallaan.

552000 ............................................... kpl

TORK MATIC -ANNOSTELIJA 
RULLAKÄSIPYYHKEELLE H1 

Elevation-sarjan Tork Matic® -rullakäsipyyhe- 
annostelija on helposti ylläpidettävä ja pitää  
kiireiset saniteettitilat toimivina. Arkeittain 
annostelu vähentää kulutusta. LED-täyttöta-
sontunnistin ilmoittaa täytön tarpeesta.

551000 ............................................... kpl
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KATRIN-käsipyyhkeet

KATRIN PLUS C-FOLD 2 
-KÄSIPYYHE VALKOINEN 

Korkealaatuiset käsipyyhepaperit (C-taitetut),  
2-kerroksinen, valkoinen. Soveltuu keskiko-
vaan–kovaan käyttöön, hyväksytty lyhytai- 
kaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.  
Arkkikoko 33 x 24 cm. Säkissä 2400 arkkia.

344388................................................ sk

KATRIN PLUS NON STOP L3 
-KÄSIPYYHE VALKOINEN

Erittäin laadukas käsipyyhe keskikovaan- 
kovaan käyttöön kätevässä Handy Pack- 
pakkauksessa. Valkoinen, 3-kerroksinen. 
Säkissä 1350 arkkia. 

343087 ................................................ sk

KATRIN CLASSIC SYSTEM M2 
-RULLAKÄSIPYYHE VALKOINEN 

Hygieeninen ratkaisu: erittäin imukykyinen 
paperi kuivaa tehokkaasti. 2-kerroksinen, 
valkoinen. Suuri, riittoisa rulla. Hyväksytty  
suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.  
Rullan koko 160 m x 21 cm. Laatikossa 6 rullaa.

460102 ................................................ ltk

KATRIN CLASSIC M -VETOPYYHE 
VALKOINEN

Korkealaatuinen käsipyyherulla. Vahva paperi  
tehokkaaseen kuivaukseen. 1-kerroksinen, 
valkoinen. Suuri kapasiteetti – 790 arkkia 
per rulla. Soveltuu kevyeen–keskikovaan 
käyttöön kaikissa julkisissa tiloissa. Rullan 
koko 300,2 m x 20,5 cm. Laatikossa 6 rullaa.

485049 ............................................... ltk

KATRIN CLASSIC C-FOLD 
-KÄSIPYYHE KELTAINEN

Laadukkaat käsipyyhepaperit (C-taitetut), 
2-kerroksinen, keltainen. Soveltuu kevyeen–
keskikovaan käyttöön, hyväksytty lyhytaikai-
seen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. 
Arkkikoko 33 x 24 cm. Säkissä 1600 arkkia.

343367 ................................................ sk

KATRIN CLASSIC NON STOP M2 
-KÄSIPYYHE KELTAINEN

Laadukkaat ketjutaitetut (Non Stop, Z-taitto)  
käsipyyhepaperit jokapäiväiseen käyttöön, 
2-kerroksinen, keltainen. Automaattisesti 
yksi kerrallaan esille tulevat pyyhkeet ovat 
hygieenisiä ja pienentävät kulutusta. Handy 
Pack – kätevä pakkaus ergonomisella kah-
valla mahdollistaa tuhansien käsipyyhkeiden  
kantamisen yhdellä kädellä. Arkkikoko 
25,5 x 20,3 cm. Säkissä 2025 arkkia.

344877 ................................................ sk

KATRIN-käsipyyhenannostelijat

KATRIN M -KÄSIPYYHEANNOSTELIJA 

Katrin M -käsipyyheannostelijaan sopivat kaikki taitetut Katrin-
käsipyyhkeet, joiden maksimileveys on 240 mm. Kansi aukeaa 
ylöspäin. Annostelijat on helppo täyttää.

92063 ............. musta ........................................................ kpl
90168 .............. valkoinen .................................................. kpl

KATRIN-KÄSIPYYHEANNOSTELIJA SYSTEM 

Yksi annostelijakoko, johon sopii useita paperilaatuja. Lukitusta 
voidaan käyttää avaimella tai ilman. Rulla syötetään annostelijaan  
yksinkertaisesti antamalla paperin laskeutua vapaasti, vedetään 
merkittyyn viivaan asti ja suljetaan kansi. Yksinkertainen vetomeka- 
nismi on helppo käyttää.

90045 ............. valkoinen .................................................. kpl
92025 ............. musta ........................................................ kpl

TORK-TALOUSPAPERI 
EXTRA PLUS 

Tork Extra Plus -talouspaperi sopii päivittäi- 
seen pyyhkimiseen, kuten pintojen, veden 
ja öljyn tai ruoantähteiden pyyhkimiseen. 
Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Rullan koko 
15 m x 23 cm. Säkissä 24 rullaa.

120269 ................................................ sk

KATRIN PLUS KITCHEN 75 
-TALOUSPAPERI 

Korkealaatuinen ja imukykyinen talouspaperi, 
2-kerroksinen, valkoinen. Erittäin pehmeä ja 
tehokas. Hyväksytty suoraan kosketukseen 
elintarvikkeiden kanssa. 
Rullan koko 21 m x 22 cm. Säkissä 32 rullaa.

225960 ...............................................  sk

SERLA-TALOUSPAPERI 
PUOLIARKKI 

Aina ei tarvita kokonaista arkkia! Serlan 
puoliarkki on fiksu valinta, koska voit valita 
juuri oikean määrä paperia tarpeeseen 
kuin tarpeeseen. Puolikas arkki imukykyistä 
ja kestävää Serlaa riittää monenmoiseen 
pyyhkimiseen. Rullassa on huikeat 100 arkkia. 
Säkissä 15 rullaa.

29716 .................................................. sk

Talouspaperit
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WC-paperit ja annostelijat

TORK WC-paperit

TORK EXTRA SOFT –WC-PAPERI PREMIUM T4 

Tämä erityisen pehmeä wc-paperi on ylellisen näköinen ja erin- 
omaisen toimiva hotellien tai virastojen tasokkaissa saniteetti- 
tiloissa. Valkoinen, 3-kerros, 150 arkkia. 
Rullan koko 18,8 m x 9,8 cm. Säkissä 40 rullaa.

472241 .............................................................................. sk

TORK–WC-PAPERI PREMIUM T4 

Tämä pehmeä wc-paperi näyttää ja tuntuu upealta ja sopii 
erinomaisesti saniteettitiloihin, joissa on vähän kävijöitä. Valkoi-
nen kohokuviopainatus, 248 arkkia. Rullan koko 35 m x 9,9 cm. 
Säkissä 42 rullaa.

110317 ............................................................................... sk

TORK–WC-PAPERI ADVANCED T4 

Tarjoa asiakkaillesi kotoisaa mukavuutta Tork Advanced -wc-
paperilla. Tällä wc-paperilla tasapainotat vähemmän kiireisten 
saniteettitilojen kustannukset ja suorituskyvyn. 2-kerros, valkoinen.  
Rullan koko 35 m x 9,9 cm, 248 arkkia. Säkissä 24 rullaa.

110284 ............................................................................... sk

TORK–WC-PAPERI UNIVERSAL T4 

Tork Universal –wc-paperi täyttää perustarpeet ja antaa rahalle 
hyvää vastinetta saniteettitiloissa, joissa on vähän kävijöitä.  
Luonnonvalkoinen, 272 arkkia. Rullan koko 38 m x 9,9 cm.  
Säkissä 64 rullaa.

120210 ............................................................................... sk

TORK EXTRA SOFT MINI JUMBO –WC-PAPERI 
PREMIUM T2

Tork Mini Jumbo -järjestelmä tarjoaa paljon enemmän wc-paperia 
kuin perinteiset rullat, tehostaen näin ajankäyttöä ja vähentäen 
kustannuksia. 3-kerroksinen Tork Mini Jumbo -wc-paperi näyttää 
ja tuntuu hyvältä, ja se sopii erinomaisesti saniteettitiloihin, joissa 
on kohtalaisesti tai paljon kävijöitä. Rullan koko 120 m x 9,7 cm. 
Laatikossa 12 rullaa.

110255 ............................................................................... ltk

TORK MINI JUMBO –WC-PAPERI 
ADVANCED T2 

2-kerroksinen Tork Mini Jumbo –wc-paperi tasapainottaa kustan- 
nukset ja toimivuuden ja sopii tiloihin, joissa on kohtalaisesti tai  
paljon kävijöitä. Valkoinen, 2-kerrosta. Rullan koko 170 m x 9,4 cm.  
Säkissä 12 rullaa.

120280 .............................................................................. sk

TORK MID-SIZE –WC-PAPERI 
ADVANCED T6 

Tork Twin -annostelija Mid-size–wc-paperirullalle on moderni ja 
tehokas järjestelmä. Se on ihanteellinen saniteettitiloihin, joissa 
on vähän tai kohtalaisesti kävijöitä ja joissa keskitytään erityisesti 
kävijöiden tyytyväisyyteen. Valkoinen, harmaa lehtikuviointi. 
Rullan koko 100 m x 9,9 cm. Laatikossa 27 rullaa. 

127530 .............................................................................. ltk

TORK MID-SIZE -HYLSYTÖN WC-PAPERI 
ADVANCED T7 

Tork Twin Mid-Size -annostelija hylsyttömälle wc-paperille on 
ihanteellinen saniteettitiloihin, joissa on vähän tai kohtalaisesti 
kävijöitä ja joissa erityisesti kävijöiden tyytyväisyys on tärkeää. 
Valkoinen, 2-kerrosta. Rullan koko 103,5 m x 9,3 cm. Säkissä 
36 rullaa.

472199 .............................................................................. ltk
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TORK–WC-paperinannostelijat

TORK-ANNOSTELIJA MINI JUMBO 
-WC-PAPERILLE T2

Elevation-sarjan Tork-annostelija Mini Jumbo -wc-paperille on 
ihanteellinen saniteettitiloihin, joissa on kohtalaisesti tai paljon 
kävijöitä ja tehokas ajankäyttö ja kustannusten vähentäminen 
ovat tärkeitä. Suuren kapasiteetin ansiosta ylläpitoaikaa säästyy 
ja paperin saatavuus on aina taattua. Tork Elevation annostelijoi-
den saumaton, toimiva, moderni muotoilu tekee pysyvän vaikutuk-
sen asiakkaisiisi.

555000 ............................................................................. kpl

TORK-ANNOSTELIJA 
WC-PAPERILLE T4 

Elevation-sarjan Tork-annostelija perinteiselle wc-paperirullalle 
sopii saniteettitiloihin, joissa on vähän kävijöitä. Siihen mahtuu 
kaksi perinteistä wc-paperirullaa, ja näin ylläpitotarve on vähäi-
sempi. Elevation-sarjan annostelijoiden toimiva, moderni muotoilu 
tekee pysyvän vaikutuksen asiakkaisiisi.

557000 ............................................................................. kpl

TORK TWIN -ANNOSTELIJA 
MID-SIZE-WC-PAPERILLE T6 

Elevation-sarjan Tork Twin -annostelija Mid-size-wc-paperille on 
ihanteellinen saniteettitiloihin, joissa on kohtalaisesti tai paljon 
kävijöitä ja joissa keskitytään erityisesti kävijöiden tyytyväisyyteen.  
Tehokkuus ja wc-paperin jatkuva saatavuus ovat taattuja, kun 
annostelijaan mahtuu jopa kuusi kertaa enemmän paperia kuin 
kahteen perinteiseen wc-paperirullaan.

557500 ............................................................................. kpl

TORK TWIN -ANNOSTELIJA MID-SIZE 
-HYLSYTTÖMÄLLE WC-PAPERILLE T7

Mid-size-koon Tork Twin -annostelija hylsyttömälle wc-paperille 
on ihanteellinen saniteettitiloihin, joissa on vähän tai kohtalaisesti 
kävijöitä ja joissa keskitytään erityisesti kävijöiden tyytyväisyyteen.

558040 ............................................................................. kpl

KATRIN–WC-paperit

KATRIN PLUS TOILET 280 -WC-PAPERI 

Perinteinen vahva ja korkealaatuinen wc-paperirulla. 2-kerrok-
sinen, valkoinen, 280 arkkia. Pehmeä ja imukykyinen paperi on 
miellyttävä käyttää. Rullan koko 39,2 m x 11,5 cm. Säkissä 40 rullaa. 

112703 ............................................................................... sk

KATRIN PLUS TOILET 150 -WC-PAPERI

Pehmeä ja imukykyinen paperi on miellyttävä käyttää. 3-ker-
roksinen, valkoinen, 153 arkkia. Sopii käytettäväksi erityisesti 
vaativammissa julkisissa tiloissa. Rullan koko 19,1 m x 10 cm. 
Säkissä 40 rullaa. 

35861 ................................................................................ sk

KATRIN CLASSIC 400 -WC-PAPERI

Perinteinen vahva ja laadukas wc-paperirulla2-kerroksinen, 
valkoinen, 400 arkkiaPehmeä ja imukykyinen paperi on miellyt-
tävä käyttää. Rullan koko 48 m x 9,8 cm. Säkissä 40 rullaa. 

55340 ...............................................................................

KATRIN CLASSIC  TOILET 300 -WC-PAPERI 

2-kerroksinen, keltainen, 306 arkkia. Pehmeä ja imukykyinen 
paperi on miellyttävä käyttää. Sopii käytettäväksi kaikissa 
julkisissa tiloissa. Rullan koko 38,2 m x 10 cm. Säkissä 40 rullaa.

104753 .............................................................................. sk

KATRIN PLUS SYSTEM TOILET 680 –WC-PAPERI

Pehmeä ja laadukas wc-paperi. 2-kerroksinen, valkoinen. Käytetään  
Katrin System Toilet -annostelijan kanssa. Soveltuu korkean käyttö- 
asteen WC-tiloihin. Rullan koko 85 m x 10 cm. Säkissä 36 rullaa.

156050 .............................................................................. sk
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KATRIN–WC-paperinannostelijat

KATRIN SYSTEM -WC-PAPERIANNOSTELIJA 

Vetoisuus kaksi Katrin System -wc-paperirullaa. Lukitus avaimella tai ilman. 
Voidaan täyttää, vaikka toinen rulla on vielä käytössä; näin paperia on aina 
saatavilla.

104605............ Musta..............................................................................kpl 
104582 ............ Valkoinen ........................................................................kpl

Tiesitkö, että 80 % suomalaisista wc-
kävijöistä haluaa kuivata kätensä mieluiten 
paperiin?* Kuuntele asiakkaidesi toiveita ja 
pidä käyntikortti tilasi raikkaana ja toimivana 
Katrin-ratkaisujen avulla.

*Katrin Washroom Survey 2017

H Y V Ä 
H YG I E N I A 

J Ä T T Ä Ä  H Y V Ä N 
VA I K U T E L M A N
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Teollisuuspyyhkeet ja annostelijat

TORK BASIC -VETOPYYHE KELTAINEN M2 

Tork Basic -vetopyyhe, 1-kerroksinen paperi on ihanteellista tavan- 
omaiseen pyyhkimiseen, käsien kuivaamiseen ja kun kustannuste-
hokkuus on tärkeää. Tätä paperia voi käyttää Tork® vetopyyhe- 
annostelijassa, joka on monikäyttöinen suuren kapasiteetin ratkaisu 
ammattimaisiin työympäristöihin, joissa vaaditaan sekä käsien että  
pintojen pyyhkimistä. Rullan koko 300 m x 20,5 cm. Säkissä 6 rullaa.

T120150 ............................................................................. sk

TORK-VETOPYYHERULLA M2 VALKOINEN 
ADVANCED 

Monikäyttöinen 1-kerroksinen Tork vetopyyhe on ihanteellinen 
kevyeen pyyhintään ja käsien kuivaamiseen. 
Rullan koko 275 m x 21,5 cm. Säkissä 6 rullaa.

151131 ................................................................................ sk

TORK-VETOPYYHEANNOSTELIJA M2 

Elevation-sarjan Tork®-vetopyyheannostelija on monikäyttöinen 
suuren kapasiteetin ratkaisu työympäristöihin, joissa sekä käsien 
että pintojen pyyhkiminen on tarpeen. Rajoittamaton paperin 
annostelu antaa käyttäjille mahdollisuuden ottaa paperia niin 
paljon kuin työtehtävä vaatii, ja pinnat tulevat nopeasti pyyhi-
tyiksi. Elevation-annostelijoiden muotoilu on toimiva ja moderni. 

559000 ............................................................................. kpl

KATRIN FLEXMASTER 1-KRT -PUHDISTUSLIINA 

Joustava ja uudelleenkäytettävä puhdistusliina.  Hyvä yleis- 
puhdistukseen ja siivoamiseen - erinomainen siivousaineita  
käytettäessä. Tehokas kosteana pyyhittäessä, hyvä imunopeus 
ja -kyky. Hyväksytty lyhytaikaiseen kosketukseen elintarvikkeiden  
kanssa. Taitetut liinat helppokäyttöisessä annostelijapakkauk-
sessa. Silikonivapaa. Soveltuu käytettäväksi liuottimien kanssa. 
Liinan koko 420x355 mm. 100 liinaa/pkt.

40575 ............. Valkoinen .................................................pkt

KATRIN DURAMASTER 1-KRT -PUHDISTUSLIINA 

Vahva ja kestävä puhdistusliina öljylle, lialle ja rasvalle. Erittäin 
vahva ja hankauksen kestävä. Lämmönkestävä. Pintarakenne 
auttaa lian keräämisessä. Taitetut liinat helppokäyttöisessä  
annostelijapakkauksessa. Liinan koko 420x335 mm. 70 liinaa/pkt. 

40605 ............. Sininen .....................................................pkt

KATRIN POLIMASTER 1-KRT -PUHDISTUSLIINA 

Erittäin pehmeä puhdistuliina kiillottamiseen ja kovien pintojen 
puhdistamiseen. Vahva ja kestävä myös kosteana. Hyvä imukyky. 
Helppokäyttöiset nelitaitetut liinat kätevässä annostelijalaatikossa. 
Liinan koko 400x400 mm. Laatikossa 150 liinaa.

40650 ............. Valkoinen ................................................. ltk

KATRIN SCRUBMASTER -TEOLLISUUSPYYHE 

Kestävä puhdistusliina tahrojen ja lian poistamiseen. Perforoitu 
rulla. Kaksipuoleinen, toinen puoli kovempaa hankausta varten ja 
toinen pehmeämpään pyyhintään. Hankauksen kestävä. Hyväksytty 
lyhytaikaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Rullan koko 
144,4 m x 32 cm (380 arkkia). 

40643 ............. Sininen ..................................................... rll

TALOUSTARVIKKEET  |  HygieniatuotteetTALOUSTARVIKKEET  |  Hygieniatuotteet256 257

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi Tuotekatalogi 2020 

http://www.eurotoimistotukut.fi


Hygieniatuotteet

TORK -NESTEMÄINEN KÄSIHUUHDE 

Tork käsihuuhde on tehokas desinfiointiaine, joka sisältää 85 % 
(paino-%) denaturoitua alkoholia. Se on ihanteellinen, kun vettä  
ei ole saatavilla. Ei tee käsistä tahmeita edes toistuvassa käy- 
tössä. Se on hajusteeton ja sisältää kosteuttavia ainesosia, jotka  
suojaavat käsiä. Sopii Tork annostelijaan nestesaippualle, joka 
on helppokäyttöinen ja edistää kaikkien käyttäjien hyvää käsi-
hygieniaa. 6 plo/ltk.

420110 ..............1000 ml .................................................... ltk

TORK MILD -NESTESAIPPUA S1 

Tarjoa asiakkaittesi käyttöön yleissaippua, joka tuoksuu raikkaalle ja 
sopii kaikille ihotyypeille. Tork Mild Mini nestesaippua sisältää iholle 
miedoksi osoitettuja kosteuttavia ja elvyttäviä ainesosia ja sopii 
hellävaraiseen käsien pesuun. Sopii Tork-saippua-annostelijaan.

420501 ..............1000 ml .................................................... plo

TORK-ANNOSTELIJA NESTESAIPPUALLE S1 
VALKOINEN 

Tork-ihonhoitotuotteiden annostelijat saippualle ja desinfiointi- 
aineille sopivat kaikenlaisiin saniteettitiloihin – jopa vaativiin 
ympäristöihin.

560000 ............................................................................. kpl 

KATRIN PURE NEUTRAL -VAAHTOSAIPPUA 

Tehokas, mieto, hajusteeton vaahtosaippua, joka on erittäin hellä 
iholle. Allergia- ja ympäristöystävällinen. Ei sisällä hajusteita, 
väriaineita eikä tunnettuja allergeeneja. Pehmeä vaahto, joka on 
helppo levittää käsiin. PH 4,5. 1000 ml – riittää 2500 annokseen. 
6 pulloa/ltk.

3136 ................ 1000 ml ..................................................... ltk

KATRIN PURE NEUTRAL -NESTESAIPPUA 

Mieto ja tehokas saippua, hajusteeton ja väriaineeton – soveltuu 
toistuvaan käyttöön. Korkea kostutuskyky. 1000 ml – riittää 500 
annokseen. Dermatologisesti testattu ja hyväksytty. 6 pulloa/ltk.

88110 .............. 1000 ml ..................................................... ltk

KATRIN SUNNY GARDEN -VAAHTOSAIPPUA 

Tehokas, mieto, miellyttävästi hajustettu vaahtosaippua, joka on 
erittäin hellä iholle. Pehmeä vaahto 1000 ml – riittää 2500 annok- 
seen. Antaa raikkaan ja ylellisen tunteen puhtaista, kosteutetuista 
käsistä. Dermatologisesti testattu ja hyväksytty. 6 pulloa/ltk.

47321 .............. 1000 ml ..................................................... ltk

KATRIN SUNNY GARDEN -NESTESAIPPUA 

Tehokas, mieto ja ympäristöystävällinen nestesaippua, joka on 
hellä iholle. 1000 ml – riittää 500 annokseen. Miellyttävästi 
hajustettu. Antaa raikkaan ja ylellisen tunteen puhtaista,  
kosteutetuista käsistä. 6 pulloa/ltk. 

47444 ............. 1000 ml ..................................................... ltk
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KATRIN-SAIPPUA-ANNOSTELIJA 1000 ML 

Sama annostelija sopii nestesaippualle, vaahtosaippualle ja suihkugeelille. 
Lukitus avaimella tai ilman. Helppo täyttää uuden saippuapatruunajärjestelmän 
takia. Koko etupaneelin levyinen työntöpainike tekee annostelijan käytöstä 
vaivatonta kaikille. Pistekirjoitus näkörajoitteisia varten.

90229 ............. valkoinen ........................................................................kpl
92209 ............. musta ..............................................................................kpl

KATRIN GREEN SPA -PEFLETTIARKKI 

Biohajoava kertakäyttöinen laudesuoja. Vettä hylkivä suoja, hygieeninen ja miel-
lyttävä alusta. 2-kerroksinen, valkoinen. Arkin koko 410 x 410mm. 120 arkkia/ltk.

55241 ......................................................................................................ltk

ABENA-KÄSISAIPPUA 

Miedosti hajustettu nestesaippua soveltuu 
päivittäiseen käsien pesuun. Kätevä 500 ml 
pumppupullo. 

6661 ............... 500 ml ....................... plo

ABENA-KÄSIVOIDE 

Hajusteeton käsivoide imeytyy nopeasti ja 
soveltuu kaikille ihotyypeille. Käsivoiteen 
ainesosat hoitavat ja pitävät kosteuden 
iholla. 

6965 ............... 500 l .......................... plo

ABENA MILD CREAM -SAIPPUA 

Mieto ja hajusteeton kosteuttava saippua 
ei kuivata ihoa. Saippuan pH on säädetty 
vastaamaan ihon pH:ta ja se soveltuu siksi 
toistuvaan käyttöön. 

7766 ............... 500 ml ....................... plo

ABENA-KÄSIHUUHDE 

Käsien toistuvaan desinfiointiin soveltuva nopeasti vaikuttava 
käsihuuhde. Ei jätä käsiin tahmaista tunnetta. Kätevä 500 ml 
pumppupullo. 

1000007526 ................ 500 ml .......................................... plo

ABENA -KERTAKÄYTTÖINEN DESINFEKTIOPYYHE 

Yksittäispakattu desinfektiopyyhe sopii niin pintojen kuin ihonkin 
desinfiointiin. Pyyhkeen koko 14x19 cm. Pakkauksessa 50 kpl. 

150149 .............................................................................pkt
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Siivoustarvikkeet ja -välineet

SWEP-TERÄVÄKUIVAIN, SININEN

Kovapintaisten lattioiden pyyhkimiseen, lakaisuun ja kuivaamiseen.  
Pestävä kumiterä helposti vaidettavissa. Koko 50 cm.

7257048 ............................................................................ kpl

CLEAN PLUS -LEVYKEHYS 

Kevyt alumiininen levykehys tarramopille. Moppi on helppo ja 
nopea kiinnittää levykehyksen tarranauhoihin. Koko 40 cm.

166523 .............................................................................. kpl

ERGO GLOBE -TELESKOOPPIVARSI 

Alumiininen teleskooppivarsi on helppo säätää oikeaan mittaan, 
100-180 cm. Varsi sopii levykehykseen, tuotenumero 166523.

166581 .............................................................................. kpl

ABENA PURI-LINE HIGH MICRO -TARRAMOPPI

Tarramoppi sopii lattioiden kuiva- ja kosteamoppaukseen esimer-
kiksi laminaatille, lakatulle puulattialle, linoleumille ja kivilattioille. 
Koko 40 cm. Pakkauksessa 5 kpl.

1000007831 ....................................................................... kpl

TISKIHARJA MUSTA 

PET-harjaksinen tiskiharja.

1000003615 ...................................................................... kpl

LAVETTE SUPER -KEITTIÖLIINA 

Kestävän keittiöliinan avoin rakenne helpottaa huuhtelemista ja 
nopeuttaa kuivumista. Koko 36x51 cm. Pakkauksessa 25 kpl.

160662 .............................................................................pkt

ABENA PURI-LINE BASIC -MIKROKUITULIINA,
32 X 32 CM

Mikrokuituliina sopii kaikkien pintojen kuiva-, nihkeä- ja kostea- 
pyyhintään kuten keittiöön, saniteettitiloihin ja kalusteille. 
Mikrokuituliina on Joutsenmerkitty ja saatavilla neljässä värissä. 
Pakkauksessa 10 kpl.

1000008232 .... sininen, 10 kpl ...........................................pkt
1000008233 .... punainen, 10 kpl .......................................pkt
1000008234 .... vihreä, 10 kpl ............................................pkt
1000008235 .... keltainen, 10 kpl .......................................pss
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Jätteiden käsittely

Durabin jäteastiat

DURABIN-JÄTESÄILIÖ 60 L

Durabin 60 l neliömäinen jäteastia kaikkeen jätteen käsittelyyn ja 
kierrätykseen. Neliömäinen muoto säästää tilaa ja astia on helppo  
sijoittaa. Kahvat helpottavat siirtelyä. 600x282x590 mm.

1800496050 .... harmaa, elintarvikelpoinen ....................... kpl
1800496221 ..... musta re-cycled ........................................ kpl

DURABIN 60 L -JÄTESÄILIÖN KANSI 

Neliömäinen kansi Durabin 60L jäteastiaan. Eri väriset kannet 
mahdollistavat lajittelun värikoodauksen. Mitat 501x58x272 mm

1800497050 .... harmaa, elintarvikelpoinen ........................ kpl
1800497221 ..... musta re-cycled ........................................ kpl

DURABIN 60 L -JÄTESÄILIÖN SARANOITU KANSI 

Neliömäinen kansi kauluksella Durabin 60L jäteastiaan. 
Eri väriset kannet mahdollistavat lajittelun värikoodauksen. 
Mitat 510x285x73 mm.

1800500050 .... harmaa, elintarvikekelpoinen .................... kpl
1800500020 .... vihreä, elintarvikekelpoinen ....................... kpl

DURABIN 60 L -JÄTESÄILIÖN VAUNU 

Käytännöllinen vaunu yhdelle 60 litran Durabin jäteastialle. Neljä 
kääntyvää pyörää, pinnoitettua metallia, mitat 470x260x180 mm.

1801666010 ....................................................................... kpl

DURABIN DUO 60 L -JÄTESÄILIÖN VAUNU 

Vaunu kahdelle Durabin 60L säiliölle. Helpottaa säiliön siirtelemistä. 
Neljä kääntyvää pyörää, pinnoitettua metallia. 
Mitat: 540x480x180 mm (KxLxS).

1801667010 ....................................................................... kpl 

DURABIN-JÄTESÄILIÖ 40 L PYÖREÄ MUSTA 

Pyöreä Durabin 40 l jäteastia sopii hyvin jätteiden käsittelyyn ja 
lajitteluun, kestää hyvin myös kylmää. Kahvat helpottavat astian 
siirtelyä. Halkaisija 425 mm, korkeus 520 mm.

1800519221 ........................................................................ kpl

DURABIN SET 40 -JÄTTEENKÄSITTELY 

Täydellinen setti, jossa kaksi 40 litran jäteastiaa, kannet ja vaunu. 
Roskien jälleenkäsittelysetti jossa kaksi 40 litran jäteastiaa, vihreä 
ja keltainen kansi, sekä metallivaunu. Mitat: 704x680x376 mm 
(KxLxS).

1809816050 ....................................................................... kpl
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Suojakäsineet

ABENA CLASSIC -VINYYLIKÄSINE 

Läpikuultava kertakäyttöinen vinyylikäsine soveltuu siivous- ja 
elintarvikealalle. Käsine on elintarvikehyväksytty, mutta ei sovellu 
rasvoja sisältävien elintarvikkeiden käsittelyyn. Luokka CAT III, 
AQL 1.5. Pakkauksessa 100 kpl.

4424 ............... S ..............................................................pkt
4425 ............... M .............................................................pkt
4426 ............... L ..............................................................pkt
4430 ............... XL ............................................................pkt
4431 ................ XS ............................................................pkt

ABENA ULTRA SENSITIVE -NITRIILIKÄSINE 

Sininen ohut kertakäyttöinen suojakäsine soveltuu siivous-, kauneus-  
ja elintarvikealalle. Ohut käsine on helppo pukea ja miellyttävä 
käyttää. Käsine on elintarvikehyväksytty. Ei kestä vahvoja kemi-
kaaleja. Luokka CAT I, AQL 1.5. Pakkauksessa 100 kpl.

1000006048.... XS ............................................................pkt
1000006049 ... S ..............................................................pkt
1000006050 ... M .............................................................pkt
1000006051 .... L ..............................................................pkt
1000006052 .... XL ............................................................pkt

DPL INTERFACE -NITRIILITALOUSKÄSINE 

Sininen vuoreton talouskäsine siivoukseen ja keittiöön, käsine on 
elintarvikehyväksytty. Kuvioitu kämmen takaa hyvän otteen myös 
märkänä. Pakkauksessa 1 pari.

1000001223 ..... M/833 cm, anatom ...................................pkt
1000001224 ..... L/933 cm, anatom ....................................pkt

ABENA-KENGÄNSUOJUS 

Kertakäyttöisessä muovisessa kengänsuojuksessa on kuvioitu pinta, 
mikä vähentää liukkautta. Pituus 41 cm. Pakkauksessa 100 kpl.

1700 .................................................................................pkt

ABENA-SUOJAMYSSY 

Kertakäyttöinen valkoinen suojamyssy kuminauhalla. Pakkauksessa 
100 kpl.

210750 .............................................................................pkt
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Pesu- ja puhdistusaineet

TANA GREASE PERFECT -KEITTIÖN 
RASVANPOISTAJA 

Käyttövalmis keittiön rasvanpoistaja liuottaa tehokkaasti öljy- ja 
rasvatahrat kaikilta veden- ja alkalinkestäviltä pinnoilta. Sopii 
liesien, uunien, keittiön tasojen ja pesualtaiden puhdistamiseen. 
Tuote on hajusteeton.

163102 ............. 750 ml ....................................................... kpl

TANA TANET MULTICLEAN -YLEISPUHDISTUSAINE

Käyttövalmis miellyttävän tuoksuinen yleispuhdistusaine puhdistaa 
kaikentyyppisen lian hellävaraisesti ja säilyttää pintojen alkupe-
räisen kiillon. Sopii kaikille pestäville pinnoille. 

4647 ............... 750 ml ....................................................... kpl

TANA SANET SANICID -SANITEETTIPESUAINE

Käyttövalmis saniteettitilojen puhdistusaine poistaa tehokkaasti 
ja hellävaraisesti kalkin, kalkkikiven, rasvan ja kosmetiikkajäämät. 
Jättää tilaan pitkäkestoisen ja puhtaan tuoksun.

6274 ............... 750 ml ....................................................... kpl

TANA GLASS CLEANER -LASINPESUAINE 

Käyttövalmis lasin- ja ikkunanpesuaine poistaa helposti lian,  
rasvan ja nikotiinijäämät kaikilta lasi- ja ikkunapinnoilta.  
Sopii käytettäväksi sisällä ja ulkona.

6327 ............... 750 ml ....................................................... kpl

ABENA PURI-LINE -YLEISPUHDISTUSAINE

Kaikille vettä kestäville pinnoille sopiva pH-neutraali yleispuhdistus- 
aine poistaa rasvan, lian, jne. Hajusteeton tiiviste.

165516 ............ 1000 ml ....................................................plo 

ABENA PURI-LINE -SANITEETTIPESUAINE

Hapan puhdistusaine saniteettitilojen puhdistukseen. Poistaa tehok- 
kaasti kalkkijäämät, rasvan ja lian ja jättää kiiltävän pinnan. 
Hajustettu tiiviste.

165514 ............ 1000 ml ..................................................... plo

ABENA PURI-LINE -WC-PUHDISTUSAINE, 

Käyttövalmis nestemäinen puhdistusaine WC-pöntöille ja pisuaa-
reille. Poistaa kalkkijäämät ja ruosteen, jättää raikkaan tuoksun.

160519 ............ 750 ml ....................................................... plo

ABENA PURI-LINE -TEHOPUHDISTUSAINE

Syväpuhdistava rasvanpoistoaine mm. korjaamoihin ja teollisuuteen.  
Rasvaisten pintojen sekä moottoreiden, koneiden, autojen ja muo-
visten huonekalujen normaaliin puhdistukseen. Hajusteeton tiiviste.

165515 ............ 1000 ml ..................................................... plo
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ABENA PURI-LINE -KONETISKITABLETIT 

All-in-one konetiskitabletit yhdistävät pesuaineen, huuhtelukir-
kasteen, konetiskisuolan sekä lasinsuojan yhdessä tabletissa. 
Pesulämpötila alkaen 50 °C.

160651 ............ 30 kpl ......................................................pkt

ABENA PURI-LINE -ASTIANPESUAINE 

Astianpesuaine, jolla saa kirkkaan ja puhtaan pesutuloksen ja 
joka liottaa tehokkaasti rasvan. Ihoystävällinen ja mielyttävän 
tuoksuinen.

1000005950 ............... 500 ml .........................................plo

FAIRY ORIGINAL -ASTIANPESUAINE 

Fairy on tuttu, runsaasti vaahtoava astianpesuaine koti- ja ammatti- 
käytössä suoritettavaan astioiden pesuun.

7393041 .......... 900 ml ...................................................... plo

SUN CLASSIC LEMON 40 -KONETISKITABLETTI 

Sun Classic Lemon konetiskitabletti antaa häikäisevän puhtaan 
pesutuloksen astioillesi. Moitteeton pesutulos myös ilman astioiden 
esihuuhtelua. Raikas sitruunainen tuoksu.

7891655 .......... 40 kpl ....................................................... ltk

OX-ON COMFORT -ENSIAPULAUKKU 

Hyvin varustettu vihreä muovinen ensiapulaukku sopii esimerkiksi 
työpaikoille ja ajoneuvoihin. Standardin DIN 13164 mukainen. 
Sisältää mm. laastareita, painesiteitä, harsotaitoksia, harsositeitä,  
kolmioliinan, ensiapupeitteen, sakset, kertakäyttökäsineet, jne. 

34600 ............................................................................ kpl

OX-ON PRO COMFORT -ENSIAPULAUKKU 

Salkkumallinen oranssi kestävästä kovamuovista valmistettu ensi- 
apulaukku sisältää laajasti ensiapuun tarvittavat tuotteet ja 
sopii esimerkiksi työpaikoille. Standardin DIN 13157 mukainen. 
Sisältää mm. laastareita, painesiteitä, harsotaitoksia, harsositeitä,  
kolmioliinoja, kylmäpussin, silmätaitoksia, ensiapupeitteen, sakset, 
kertakäyttökäsineitä, jne. 

34650 ............................................................................ kpl

OX-ON PRO COMFORT 
-ENSIAPULAUKUN 
TÄYTTÖPAKKAUS 

Täyttöpakkaus Pro Comfort ensiapulaukkuun 
(34650) sisältää mm. laastareita, painesiteitä, 
harsotaitoksia, harsositeitä, kolmioliinoja, 
kylmäpussin, silmätaitoksia, ensiapupeitteen, 
sakset, kertakäyttökäsineitä, jne.

34651 ................................................ kpl

OX-ON COMFORT -LAASTARI 

Mukautuva ja hyvin kiinnittyvä laastari pieniin 
haavoihin ja viiltohaavoihin. Laastari on iho-
ystävällinen, hengittävä ja vedenpitävä.  
Pakkaus sisältää 20 kpl erikokoisia laasta-
reita.

221700 ............................................. pkt

PLUM-SILMÄHUUHDE 

Helppokäyttöinen neutraloiva silmähuuhde. 
Pieni ja kätevä pullo on helppo kuljettaa 
mukana tai yhdistää ensiapupakkaukseen. 
Käyttöohjeet pullon etiketissä.

33877 ..............200 ml ...................... plo

Ensiaputuotteet

TALOUSTARVIKKEET  |  Työsuojelu 271

Tuotekatalogi 2020 

270

Myymälöiden valikoimat voivat paikallisesti poiketa kuvaston sisällöstä. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä.
Tutustu valikoimaan myös verkkosivullamme: www.eurotoimistotukut.fi

TALOUSTARVIKKEET  |  Siivous

http://www.eurotoimistotukut.fi


Työsuojelutarvikkeet

OX-ON COMFORT D1 
-KUULOSUOJAIMET 

Kevyet kuulosuojaimet on kestävät ja aset-
tuvat pehmeän tiiviisti paikoilleen. Käyttö- 
mukavuutta lisää helposti säädettävä sanka. 
Vaimennus (SNR) 31 dB.

33140 ................................................ kpl

OX-ON COMFORT 
-KORVATULPAT 

Helpot kertakäyttöiset korvatulpat. Vai-
mennus (SNR) 37 dB. Hyväksytty EN352-2 
mukaisesti. Pussissa 5 paria (10 kpl).

30685 .............................................. pkt

OX-ON COMFORT 
-SANKAKUULOSUOJAIN 

Kevyet sankakuulosuojaimet, joita voi pitää 
kaulassa käytön välillä. Tulpat on helppo 
irrottaa ja vaihtaa. Vaimennus (SNR) 21 dB. 
Hyväksytty EN352 mukaisesti.

30686 ............................................... kpl

OX-ON BASIC EYEWEAR 
GOGGLE CLEAR -SUOJALASIT 

Suojalasit kirkkailla polykarbonaattilinsseillä.  
Varustettu joustavalla kuminauhalla ja tuule- 
tusrei’illä, mikä takaa ettei lasit huurru. 
Hyväksytty EN166 mukaisesti.

33045 .............................................. pkt

OX-ON COMFORT -VARATULPAT 
SANKAKUULOSUOJAIMEEN 

Vaihdettavat polyuretaanikorvatulpat 
sankakuulosuojaimeen. Hyväksytty EN352 
mukaisesti. Pussissa 5 paria (10 kpl).

30688 .............................................. pkt

OX-ON COMFORT EYEWEAR 
SPACE CLEAR -SUOJALASIT

Suojalasit kirkkailla linsseillä. Mallissa on  
säädettävät sangat ja iskunkestävät poly- 
karbonaattilinssit. Hyväksytty EN166 mukai-
sesti.

33418 ................................................ kpl

OX-ON BASIC EYEWEAR VISITOR -SUOJALASIT

Vierailijan suojalasit kirkkailla polykarbonaattilinsseillä ja sivu- 
suojuksilla. Voidaan asettaa omien lasien päälle. Hyväksytty 
EN166 mukaisesti.

33053 ............................................................................ kpl

OX-ON COMFORT FFP2NRD 
-HENGITYSSUOJAIN VENTTIILILLÄ

Yksittäispakattu venttiilillä varustettu hen-
gityssuojain suodattaa pölyn ja hiukkaset. 
Säädettävä alumiininen nenävahvike 
parantaa istuvuutta. Hyväksytty EN149 
mukaisesti. 

31321 ................................................. kpl

ABENA-KASVONSUOJA 
NAUHOILLA 

Sininen kasvonsuoja vahvoilla nauhoilla 
ja nenävahvikkeella. Tyyppi II, hyväksytty 
standardin EN 14683: 2014 mukaisesti. 
Pakkauksessa 50 kpl.

220898 ............................................. pkt

ABENA-KASVONSUOJA 
KORVALENKEILLÄ

Sininen kasvonsuoja joustavilla korvalenkeillä  
ja nenävahvikkeella. Tyyppi II, hyväksytty 
standardin EN 14683: 2014 mukaisesti. 
Pakkauksessa 50 kpl.

220899 ............................................ pkt

OX-ON COMFORT FFP2NRD -HENGITYSSUOJAIN 
VENTTIILILLÄ 

Hyvin pölyä ja hiukkasia suodattava hengityssuojain on varustettu  
venttiilillä. Säädettävä alumiininen nenävahvike parantaa istu-
vuutta. Hyväksytty EN149 mukaisesti. Pakkauksessa 10 kpl.

31320 ............................................................................ pkt
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Heijastintuotteet

WOWOW-HEIJASTIN REFLECTIVE BAND 
3M FLUOR, MUSTA, TARRANAUHALLA 

Heijastinnauha esim. ranteeseen tai nilkkaan. 3M:n huippuluokan  
heijastava materiaali ja laadukas tarranauha. Saatavana fluore- 
soivana keltaisena tai mustana. 2 kappaletta per pakkaus. 
Leveys 2,5 cm, pituus 37 cm, CE-serifioitu.

10340-BK .........................................................................pkt

WOWOW-HEIJASTIN REFLECTIVE BAND 
3M FLUOR, KELTAINEN, 2 KPL

Heijastinnauha esim. ranteeseen tai nilkkaan. 3M:n huippuluokan 
heijastava materiaali ja laadukas tarranauha. Saatavana fluore- 
soivana keltaisena tai mustana. 2 kappaletta per pakkaus.

10339-YW ........................................................................pkt

WOWOW-JOUSIHEIJASTIN SNAP WRAP 3M

Jousiheijastin 3M High Gloss -materiaalia. Monikäyttöisen jousi-
heijastimen voi kietaista esim. ranteeseen tai nilkkaan, ripustaa 
reppuun, polkupyörään tai vaikka lastenvaunuihin.

10463-YW ....... 34x3 cm .................................................... kpl

WOWOW - Belgialaiset, muodikkaat heijastintuotteet saatavilla urheiluun, ulkoiluun ja vapaa-aikaan.
Huomioi henkilöstösi turvallisuus ulkona ja työmatkoilla!

WOWOW-HEIJASTINLIIVI ROADIE 

Näy niin valoisassa, hämärässä kuin pimeässäkin! Turvallisuutta 
kaikkeen ulkoiluun. Fluoresoiva keltainen väri päivänäkyvyyteen. 
Heijastavat raidat edessä ja takana. Vetoketju edessä, pidempi 
helma takana. Sivussa heijastava tasku, pesu 30 asteessa. 
CE EN1150 sertifioitu. 

16015YW-L .................. L , keltainen .................................. kpl
16014YW-M ................. M, keltainen .................................. kpl
16016YW-XL ................ XL, keltainen ................................. kpl
16017YW-XXL .............. XXL, keltainen ............................... kpl
11009YW-XXXL ............ XXXL, keltainen ............................. kpl

WOWOW-MAGNEETTI

Heijastava led-valo on helppo kiinnittää magneetin avulla mihin  
vaan. Erinomainen turvaväline mm.ulkoiluun ja pyöräilyyn.  
4 kirkasta, valkoista led-lamppua ja 3M heijastava materiaali.
Vesitiivis. Vaihdettava CR2016-paristo. CE EN13356 -sertifioitu.

14122-WH ........ Valkoinen - valkoinen, LED ....................... kpl
14121-YW ......... Keltainen - punainen, LED .......................... kpl
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Kahvit ja kaakaot

JUHLA MOKKA -KAHVI, 
SUODATINJAUHATUS 

Suomalaisten suosikki. Hieno ja täyteläinen 
100 % arabica-kahvisekoitus.

901074 ............ 500 g ......................... pkt

JUHLA MOKKA EHJ -KAHVI

7828954 .......... 44x100 g .................... pss
7841841 ........... 36x125 g .................... pss

O´BOY-KAAKAO ANNOSPUSSI 

O’boyn alkuperäinen kaakaojuomajauhe 
maistuu edelleen yhtä hyvältä kuin lansee-
raushetkellä vuonna 1960.

7814749 ..........10x28 g ...................... pss

FAZER CACAO -KAAKAOJAUHE 

Fazer Cacao on suklaaherkkujen sydän. Korkealaatuinen kaakao- 
jauhe sopii leivontaan, jälkiruokiin ja kaakaojuomaksi tuoden aidon  
kaakaopavun kauneimmat aromit jokaiseen herkkuhetkeen.

856231 ............ 200 g ........................................................ pkt

O´BOY KAAKAOJUOMAJAUHE 

7265892 .......... 1 kg ..........................................................pkt

NESCAFE KULTA -PIKAKAHVI, 

Kokeile uutta NESCAFÉ Kultaa, jossa on 
entistä voimakkaampi ja täyteläisempi 
aromi. Kahvin hienovarainen paahto ja 
hedelmäinen vivahde luovat siihen erityisen 
tasapainoisen maun.

7013573 .......... 200 g ......................... pkt

KULTA MOKKA 
-SUODATINJAUHATUS

Kulta Mokka on pehmeä ja täyteläinen  
Suomessa paahdettu laatukahvi. Kulta Mokka 
on täyteläisen aromikas kahvisekoitus, joka 
täyttää korkeat, suomalaiset laatuvaatimukset.

7546952 .......... 500 g ......................... pkt

PRESIDENTTI-KAHVI 
-SUODATINJAUHATUS

Klassikkosekoitus. Guatemalan, Kenian ja 
Etiopian parhaat käsin poimitut kahvilaadut  
säilyttävät omaleimaisuutensa vaalean 
paahdon ansiosta. 

7693796 .......... 500 g ......................... pkt

LIPTON YELLOW LABEL -KÄÄREELLINEN TEE

Lipton Yellow Label on pehmeä ja täyteläinen musta klassikkotee, 
joka sekoitetaan yli 20 eri teelaadusta. Se on ensimmäinen tee, 
jolle on myönnetty Rainforest Alliance -sammakkomerkki. Merkki 
takaa, että tee on tuotettu ympäristöystävällisissä, kestävän  
kehityksen olosuhteissa. 

7693051 .......... 100 pss ...................................................... ltk

LIPTON HORECA -TEE, KAHVILAPAKKAUS 

12 eri teemakua samassa lajitelmapakkauksessa.

1107059........... 12x15 pss ................................................... ltk

NORDQVIST TEETAIVAS -TEEMAKULAJITELMA

Maustetusta mustasta teestä koostuva suosikkilajitelma sisältää 
neljä kaikkien tuntemaa makua: Karibian Aurinko, Sadepäivän 
Ilo, Uskollinen Ystävä sekä Viisasten Tee.

7112011 ............ 20 pss ....................................................... pkt

TWININGS LUOMU GREEN TEA LEMON -TEE 

Vihreä sitruunanmakuinen tee.

70837245 ........ 25 pss ........................................................ pkt

TWININGS EARL GREY -TEE

Bergamottiaromilla maustettu musta tee. Korkealaatuinen musta 
tee yhdistettynä raikkaaseen bergamottiaromiin antaa Earl Grey 
-teelle sille tunnusomaisen kevyen ja raikkaan maun. 

72107118 .......... 100 x 2 g ................................................... ltk

Teet
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MAIRE, UHT, VÄHÄLAKTOOSINEN 

Maire-maitotuotteita valmistaa Kaslink 
Foodsin perhemeijeri, joka sijaitsee suoma-
laisen maalaisidyllin sydämessä Kymijoen 
rannalla Kouvolassa. Tuotteet säilyvät 
avaamattomina huoneenlämmössä. Avattuna 
jääkaapissa n. 5 päivää.

15214 ......... Kevytmaito, 1 l .................. prk
15217 ......... Täysmaito, 1 l .................... pkr
15211 ......... Rasvaton maito, 1 l ............ prk

MILLAC MAID -ANNOSMAITO

Maitopohjainen ja vähälaktoosinen. Annos-
pakkaus. Säilyy huoneenlämmössä. Laatikossa 
120 kpl 14 ml käyttöannosta. 

7491522............120x14 ml ....................pkt

COMPLETA-KUIVAKERMA 

Completa kuivakerma sopii sellaisenaan 
kahvin joukkoon korvaamaan maidon tai 
kerman.

7663468 .......... 200 g  ........................ prk

Maidot

Laktoosittomat maitojuomat

ARLA CAFÈ -MAITO, UHT, LAKTOOSITON

Suomessa valmistettu laktoositon Arla Café- maito on pehmeä ja 
täyteläinen lisä kaikenlaisiin kahvipohjaisiin juomiin, mutta sopii 
varsinkin erikoiskahvien valmistukseen.

7159509 .......... 1 l .............................................................prk

ARLA -LAKTOOSITON KEVYTMAITOJUOMA, UHT

Arla Laktoositonta kevytmaitojuomaa Suomesta (UHT) on valmis-
tettu Suomessa suomalaisesta maidosta. Maitojuoma on moni-
puolinen ravintoaineiden lähde. Maitojuoma sisältää runsaasti 
proteiinia ja kalsiumia, jonka imeytymistä parannetaan lisäämällä 
maitojuomaan D-vitamiinia.

7234716 ........... 1 l .............................................................prk

ARLA-ANNOSMAITO, LAKTOOSITON 

Laktoositon maito kätevissä 2cl:n annospakkauksissa. Laatikossa 
100 annosta.

7419663 .......... 1,5 %, 100x2 cl .......................................... ltk

AITO-KAURAJUOMA, UHT 

Aito Kaurajuoma maistuu aamukahvissa, välipalalla ja korvapuus-
tin kera – ilman loraustakaan maitoa. Säliyy pitkään avaamatto-
mana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa noin 5 päivää.

18015 .............. 250 ml ......................................................prk

HERMESETAS

Kaloriton makeutus teehen ja kahviin. Saat 
haluamasi makeuden ilman turhia kaloreita. 

7302844 .... 1200 palaa/ras ................ pkt

Makeutusaineet ja mausteet

SANTA MARIA HUNAJA 

Unkarilainen hunaja hunaja kätevissä 10 g 
annospusseissa.

7613786 ........... 100 x 10 g .................... ltk

SIRKKU-SOKERI 

Sirkku on Suomen suosituin palasokeri. Se on 
perinteinen, kova, hitaasti liukeneva sokeripala.

72128650 ......... 750 g ......................... pkt

ANNOSPALASOKERI 

Dansukker Annospalasokeri 5 kg. Yhdessä 
annospussissa on kaksi palaa valkoista 
sokeria.

7723189 ..... 5 kg, 2 palaa x 806 kpl ...... ltk

ELDORADO-SINAPPI 

7167668 .......... 1 kg ............................. plo

ELDORADO-KETSUPPI

7286013 .......... 980 g .......................... plo
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OLVI LEMON KMP 

OLVI Lemon on virkistävä sitruunajuoma, joka on sekä loistava jano- 
että ruokajuoma. Jäänkirkas ja poreileva OLVI Lemon toimii hyvin 
myös mikserinä.

1104386 ........... 0,5 l .......................................................... plo

Virvoitusjuomat

OLVI JAFFA KMP 

OLVI Jaffan maku on hedelmäinen ja perinteinen ja siksi monen 
suosikkimaku. Se on makeutettu täysin ilman keinotekoisia makeu-
tusaineita ja sisältää sokeria sekä luontaisia aromeja.

1104388 ........... 0,5 l .......................................................... plo

OLVI JAFFA LIGHT KMP 

OLVI Jaffa Light on sokeriton vaihtoehto OLVI Jaffalle. OLVI Jaffa 
Lightin hedelmäinen ja raikas maku on konstailematon ja siksi 
monen suosikkimaku.

1104387 ........... 0,5 l .......................................................... plo

OLVI ANANAS LIGHT KMP 

OLVI Ananas light on ananaksen makuinen kevyt virvoitusjuoma.

1104389 ........... 0,5 l .......................................................... plo

OLVI COLA KMP 

OLVI Cola on kasvisuutejuoma, jonka maku on kolajuomalle 
tyypillinen pirteä ja perinteinen. Se on makeutettu täysin ilman 
keinotekoisia makeutusaineita ja sisältää sokeria.

1104391 ........... 0,5 l .......................................................... plo

OLVI COLA LIGHT KMP 

OLVI Cola Light on kasvisuutejuoma, jonka maku on kolajuomalle 
tyypillinen pirteä ja perinteinen. Se sisältää keinomakeuttajia ja 
on kevyttuote.

1104390 .......... 0,5 l .......................................................... plo

COCA-COLA KMP

Coca-Cola on ylivoimaisesti suosituin vir-
voitusjuoma Suomessa ja koko maailmassa. 
Juoma sisältää vain luonnollisia aromeja, 
eikä siihen ole lisätty säilöntäaineita.

7166413 ........... 0,5 l  ........................... plo

COCA-COLA ZERO KMP

Coca-Cola Zero Sugar on kevytjuoma, joka 
maistuu yhtä täyteläiseltä kuin perinteinen 
Coca-Cola. Silti desilitrassa on energiaa 
vain 0,3 kilokaloria. Juoma sisältää vain 
luonnollisia aromeja, eikä siihen ole lisätty 
säilöntäaineita.

9115841 ........... 0,5 l ............................ plo

Kauttamme myös muut  
laadukkaat kotimaiset  
OLVI-virvoitusjuomat,  
tarkista koko valikoima 
omalta Euro Toimisto- 
tukkuriltasi!

OLVI
VAUHDITTAA 
SUOMALAISIA

 HUIPPUOSAAJIA!

www.olvi.fi

OLVI VICHY 0,33L 
KMP 12-PACK

OLVI VICHY JA OLVI VICHY SITRUUNA-LIME + MG
0,5L KMP, ME 24 PLO

KRISTA PÄRMÄKOSKI
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OLVI VICHY KMP 

Perinteinen suomalainen reilusti hiilihapotettu janonsammuttaja 
valmistetaan puhtaaseen pohjaveteen. 

1105127 ............ 0,95 l ........................................................ plo
1105298 ........... 0,5 l .......................................................... plo
1105308 ........... 0,33 l, 12-pakki .......................................... pkt

Kivennäisvedet

KEVYTOLO RAIKAS 
-KIVENNÄISVESI KMP 

KevytOlo Raikas on laadukas kivennäisvesi, 
joka valmistetaan miedosti hiilihapotettuun, 
puhtaaseen järvisuomalaiseen pohjaveteen.

1105279 ........... 0,5 l ........................... plo

ARCTIC SILENCE 
MINERAL WATER KLP 

Arctic Silence on miedosti hiilihapotettu 
kivennäisvesi, joka on valmistettu puhtaaseen 
pohjaveteen. Se pyrkii luomaan rauhaisan 
tunnelman arjen keskelle. Kokeile ja nauti.

1105311 ............ 0,33 l  ........................ plo

OLVI VICHYMG SITRUUNALIME 
-KIVENNÄISVESI KMP 

Olvi Vichy Sitruuna-Lime + magnesium on 
kaloriton ja makeuttamaton kivennäisvesi. 
Tämä sitruunan ja limen makuinen runsaasti 
kupliva janonsammuttaja sisältää magnesiu-
mia 28 mg/100 g.

1105299 ........... 0,5 l ........................... plo

OLVI KEVYTOLO -LÄHDEVESI 
KMP

Lähdevesi on raikas luonnontuote Suomen-
selänharjun lähteestä Etelä-Pohjanmaan 
Lehtimäeltä. Puolen litran pulloon pakattu 
janojuoma erottuu KevytOlon-tuoteperheessä 
myös pullomallillaan. 

1105296 ........... 0,5 l ........................... plo

KEVYTOLO SITRUUNA 
-KIVENNÄISVESI KMP 

Suomalaisten suosikkimaku, sitruuna, maustaa 
tämän OLVI KevytOlon hedelmäisen kevyen 
ruoka- ja janojuoman, joka on valmistettu puh-
taaseen pohjaveteen. Raikkaan ja luonnollisen 
sitruunan maun ja tuoksun ansiosta se sopii 
erinomaisesti myös juomasekoituksiin ja booliin.

1105280 ........... 0,5 l ........................... plo

KEVYTOLO POHJOISEN KARPALO 
-KIVENNÄISVESI KMP

KevytOlo Pohjoisen karpalo on laadukas 
kivennäisvesi, joka valmistetaan miedosti 
hiilihapotettuun, puhtaaseen järvisuomalai-
seen pohjaveteen. 

1105282 ........... 0,5 l ........................... plo

KEVYTOLO ALOE VERA + 
MUSTIKKA KMP 

KevytOlo Aloe vera + mustikka on maustettu,  
makeutettu hiilihapollinen juoma, joka 
valmistukseen on käytetty Aloe Veran 
sisälehden (”inner leaf”) sisältämää mehua. 
Tuotteen makeuttajana on sokeri & fruktoosi 
ja sen sokeripitoisuus vain 3,7 g/100 ml.

1105307 ........... 0,5 l ............................ plo

KEVYTOLO KOIVUNMAHLA-
MINTTU KMP 

KevytOlo Koivunmahla + minttu on maus-
tettu ja makeutettu hiilihapollinen juoma. 
Se sisältää puhdasta ja raikasta iisalme-
laista pohjavettä, sekä aitoa ja laadukasta 
koivunmahlaa suoraan puusta.

1105302 ........... 0,5 l ............................ plo

KEVYTOLO SITRUUNA 
-MEHUKIVENNÄISVESI KMP 

Tuote yhdistää sitruunamehun luonnolli-
suuden ja terveellisyyden helmeilevään 
kivennäisveteen, mutta sisältää energiaa 
ainoastaan 20 kcal − vähemmän kuin 
monet tuoremehut. KevytOlo Sitruunan 
mehupitoisuus on 3 %.

1105283 ........... 0,5 l ............................ plo

Palautusjuomat

TEHO SPORT -PALAUTUSJUOMA

TEHO Sport valkosuklaa-vanilja -palautusjuoma on tarkoitettu 
kestävyysharjoittelusta palautumiseen ja se sisältää 50 g hiili-
hydraatteja ja 17 g proteiinia per pakkaus.

1112146 ............ Valkosuklaa-vanilja, 0,33 l ......................... prk

TEHO SPORT -PALAUTUSJUOMA 

TEHO Sport suklaa -palautusjuoma on tarkoitettu voimaharjoitte-
lusta palautumiseen ja se sisältää 28 g proteiinia per pakkaus ja 
vain 8 g/dl hiilihydraatteja.

1112125 ............ suklaa 0,33 l .............................................. prk
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OLVI RAIKAS VIISI HEDELMÄÄ 
-MEHUJUOMA 

Mehujuoma on monipuolinen hedelmäsekoi-
tus, jossa yhdistyy useita virkistäviä hedelmä-
makuja. Raikas janojuoma sisältää appelsiini-, 
omena-, ananas-, mandariini- ja mangome-
hua. Mehujuomaan ei ole lisätty säilöntäainei-
ta eikä keinotekoisia makeuttajia.

1114007 ........... 1 l ............................... prk

Mehujuomat

OLVI RAIKAS METSÄMARJA 
-MEHUJUOMA 

Raikas mehujuoma, jossa maistuvat tutut 
suomalaiset marjat kuten vadelma ja mus-
tikka. Maussa on sopiva yhdistelmä makeaa 
vadelmaa ja mustikan happamuutta. Mehu-
juomaan ei ole lisätty säilöntäaineita eikä 
keinotekoisia makeuttajia.

1114008 ........... 1 l ............................... prk

OLVI RAIKAS VIINIRYPÄLE 
+ B-VITAMIINIT -MEHUJUOMA 

Rypäleenmakuinen juoma, joka sisältää B5-, 
B6-, B7- ja B12-vitamiineja, jotka edistävät 
kehon hyvinvointia. Mehujuomaan ei ole 
lisätty säilöntäaineita eikä keinotekoisia 
makeuttajia.

1114034 ........... 1 l ............................... prk

ELDORADO-OMENATÄYSMEHU 

Eldorado Omenatäysmehu on C-vitaminoitu 
hedelmäinen täysmehu.

7917641 ........... 1 l ............................... prk

ELDORADO-APPELSIINITÄYSMEHU

Tiivisteestä valmistettu 100 % appelsiinitäys-
mehu, C-vitamiini-pitoinen.

7191098 ........... 1 l ............................... prk

MEHUKATTI-METSÄMANSIKKA-
JUOMATIIVISTE 1+3 

Mehukatti juomatiiviste on koko perheen 
janonsammuttaja ja lasten lempparijuoma.

72210672 ......... 1,5 l ............................ prk

SUKLAAKONVEHTI 
FAZERIN SININEN

Suomen rakastetuin suklaa konvehdin kää-
reissä. Laatikko sisältää n. 404 konvehtia.

402103 ............ 3 kg ........................... ras

Makeiset ja keksit

SUKLAAKONVEHTI GEISHA 

Fazer Geisha Original on hasselpähkinätäyt-
teen ja maitosuklaan ihana yhdistelmä.

402104 ............ 3 kg ........................... pkt

SUKLAAKONVEHTI FAZERMINT

Vuonna 1963 syntynyt Fazermint lukeutuu 
maailman tunnetuimpien Fazer-konvehtien 
joukkoon. Raikas minttu ja ylellinen tumma 
suklaa sulkevat suklaan ystävät kahden 
makumaailman syleilyyn. 

402106 ............ 3 kg ........................... pkt

SUKLAAKONVEHTI MARIANNE 

Fazerin Marianne-karkissa on paksu ja 
raikkaan mintunmakuinen kuori, joka kätkee 
sisäänsä maitosuklaasydämen.

403051 ............ 2,5 kg  ........................ pkt

KISMET MINI DISPENSERI 

Kismet, aito ja herkullinen suklaavohveli, niin 
hyvää, että sanotuksi saa! Rakastettu Kismet 
nyt saatavana minipatukkana.

402142 ............ 9,8 g .......................... pkt

MAITOSUKLAA KARL FAZER 

Fazerin Sininen maitosuklaa kruunaa hetken 
kuin hetken ylellisellä maullaan. Tuoreesta 
maidosta valmistettu maitosuklaa on Suomen 
rakastetuin suklaa – syystäkin!

401509............ 200 g ......................... kpl
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LU TUC -SUOLAKEKSI 

Suolakeksien klassikko.

7736546 .......... 100 g ......................... pkt

KANTOLAN VALITUT 5 PARASTA 
-SUOLAKEKSIT 

Tähän pakettiin olemme keränneet Kantolan-
sarjan parhaimpia keksiä, jotka on suunniteltu 
eri juustojen kanssa nautittavaksi.

7112037 ........... 170 g .......................... pkt

KANTOLAN SUKLAA KAURAKEKSI 

Suklaalla päällystetty perinteikäs kaurakeksi. 
Pieni suklainen herkku, josta nauttii pitkään!

7044180 .......... 200 g ......................... pkt

JYVÄSHYVÄ-KAURAKEKSI 

Kullankeltainen Jyväshyvä Kaurakeksi on 
koko perheen kaurainen suosikkikeksi.

707348 ............ 350 g ......................... pkt

JAFFA APPELSIINI

Jaffa on leivoskeksien klassikko, jossa on 
kuohkean pehmeän leivospohjan päällä 
marmeladia ja täyteläistä tummaa suklaata.

755464 ........... 294 g ......................... pkt

JAFFA MANSIKKA 

Jaffa Mansikka tuo kesän maut kielenpäälle 
vaikka keskellä synkintä syksyä tai kylmintä 
pakkaspäivää!

755465 ........... 300 g ......................... pkt

JAFFA VADELMA 

Pehmeän vadelmainen leivoskeksien kunin- 
gatar! Kuohkean pehmeän leivospohjan 
päällä vadelmamarmeladia ja täyteläisen 
tummaa suklaata.

755466 ........... 300 g ......................... pkt

DOMINO ORIGINAL 

Täytekeksiklassikko. Alkuperäinen. Aito.  
Valkoisen vaniljan ja tumman kaakaokeksin 
muodostama ainutlaatuinen makuelämys.

707403............ 350 g ......................... pkt

FAZER DORIS -TRYFFELI

Doris, tuo juhlapöytien klassikkokeksi, vie 
sydämet pehmeällä tryffelinmakuisella 
täytteellä ja ihanalla kaakaoreunalla.

706211 ............. 250 g ......................... pkt

FAZER-SUKLAALEHTI 

Kevyt kuin puusta leijaileva lehti - Fazer Suklaalehti hurmaa 
suklaisella kuorrutteella ja maukkaalla keksipohjallaan.

707260............ 185 g ......................................................... pkt

JYVÄSHYVÄ-SUKLAAPISARA 

Sopivasti viljaisa keksi, josta jokaisella puraisulla paljastuu suklaa-
hippuja.

707349 ........... 350 g  ....................................................... kpl

FASUPALA ORIGINAL 

Alkuperäinen Fasupala on suklainen, sopivasti suupalan kokoinen 
suomalaisten suosikkipalavohveli.

707371 ............ 215 g ......................................................... pss

VANAJAN KUNINGATAR -VOHVELI

Seitsemänkerroksinen vohveli tarjoaa parhaan mahdollisen maku-
kokonaisuuden. 

7985507 .......... 325 g ........................................................ pkt
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TEHO SPORT -PROTEIINIPATUKKA 

TEHO Sport -proteiinipatukat sisältävät 
runsaasti lihasten tarvitsemia rakennusaineita 
ja ne auttavat lihaksia palautumaan treenin 
jälkeen. Patukat toimivat myös mainioina 
ateriankorvikkeina.

1112136 ............ Suklaa, 50 g ............... kpl

Välipalat

TEHO SPORT -ENERGIAPATUKKA 

TEHO Sport -energiapatukat sisältävät 
runsaasti hiilihydraatteja kehon energiatason 
ylläpitämiseksi pitkäkestoisessa harjoittelussa. 
Lisäksi patukoissa on E- ja C-vitamiinia sekä 
runsas määrä eri B-vitamiineja, jotka autta-
vat mm. keskittymiskykyyn. Saatavana kaksi 
herkullista makuvarianttia.

1112137 ...... Suklaa-appelsiini, 50 g ..... kpl
1112138 ...... Jogurtti-marja, 50 g ......... kpl

METRO-PÄHKINÄT
 
Pähkinät ovat kätevä ja terveellinen välipala kiireiselle.

72141919 .......... Cashewpähkinä, 500 g  ............................ pss
72141901 .......... Saksanpähkinä, kuorittu, 500 g ................. pss
72141927.......... Pekaanipähkinä, kuorittu, 500 g ............... pss

YKKÖSRINKELI OULULAINEN

Oululainen Ykkösrinkeli on mainio pikkupur-
tava. Ilman lisättyä sokeria leivottuna se on 
hyvä makean korvike ja sallittu välipala.

7400713 .......... 400 g ......................... pkt

HAPANKORPPU OULULAINEN 

Oululainen on leiponut aitoja ja alkuperäisiä hapankorppuja jo 
vuodesta 1955. Vahva rukiin maku ja rouskuva rakenne.

7581421 ........... 740 g ........................................................ pkt

SOKERIKORPPU VANAJAN 

Rapeat ja maukkaat korput puhtaista raaka-aineista. 

7960765 .......... 340 g ........................................................ kpl

7214192772141901

72141919

PHILIPS-KAHVINKEITIN DAILY COLLECTION, 
AROMA TWISTER 

Aroma Twister -suutin saa kahvin kiertämään kannussa ja takaa 
täydellisen makuelämyksen. Tippalukon ansiosta voit kaataa 
kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat. Automaattinen virrankat-
kaisu 30 minuutin kuluttua säästää energiaa ja lisää turvallisuutta. 
Vetoisuus 1,2 litraa 10–15 kupille.

HD7462/21 ........................................................................ kpl

PHILIPS-KAHVINKEITIN DAILY COLLECTION 

Voit nauttia kahvista, kun kahvinkeitin on luotettava. Näppärän 
kompakti keitin on helppo siirtää säilytykseen.Kestävä termoskannu 
ruostumatonta terästä. Tippalukko keskeyttää suodattamisen silloin, 
kun haluat. Vetoisuus 1 litra 8-10 kupille.

HD7478/20 ....................................................................... kpl

PHILIPS KETTLE DAILY -VEDENKEITIN 

Tehokas ja helposti puhdistettava litteä lämmityselementti 1,5 litraa, 
2400 W. Vesimäärän ilmaisin, väri valkoinen, kääntyvä kansi.

HD4646/00 .... 1,5 l, 2400 W, valkoinen ............................. kpl

Keittiön laitteet ja tarvikkeet

PHILIPS-LEIVÄNPAAHDIN, METAL TOASTER 

Kokometallisessa leivänpaahtimessa on keskittämistoiminnon 
sisältävä leveä paahtoaukko, joka takaa tasaisen paahdon. 
Useiden paahtoasetusten ja sämpylöiden lämmitystelineen ansiosta 
voit nauttia leivistä ja sämpylöistä haluamallasi tavalla. 950 W.

HD2650/90 ......................................................................

PHILIPS-RIKKAIMURI 

Philipsin rikkaimuri helpottaa ja nopeuttaa päivittäistä siivousta. 
Ladattavien akkujen ansiosta voit siivota missä tahansa. Mukana 
toimitettavilla lisäosilla puhdistat herkimmätkin pinnat ja hanka-
limmatkin nurkat.

FC6150/01 ...... Valkoinen .................................................. kpl
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ABENA-SUODATINPUSSI 1X4 

Valkaisematon suodatinpussi.

12011 ............... 200 kpl/pkt. ............................................. pkt

ABENA-SUODATINPAPERI 

Valkaisematon suodatinpaperi ammattikäyttöön, kahdessa koossa.

12015 .............. 250/84-90 mm, 250 kpl/pkt. .................... pkt
12016 .............. 250/110 mm, 250 kpl/pkt. ......................... pkt

ABENA GASTRO-LINE 

Ympäristöystävälliset puiset kertakäyttöaterimet on valmistettu 
koivusta ja voidaan kompostoida teollisessa kompostoinnissa. 
Pakkauksessa 100 kpl. 

132444 ............ Kahvilusikka, 12,7 cm, puinen (100) ............ pkt
5395 ............... Veitsi, 16,5 cm, puinen (100) ....................... pkt
5396 ............... Haarukka, 16,5 cm, puinen (100) ................ pkt
5397 ............... Ruokalusikka, 16,5 cm, puinen (100) ........... pkt

ABENA GASTRO-LINE -SEKOITUSTIKKU 

Puinen sekoitustikku kuumille juomille. Pakkauksessa 1000 kpl.

5598 ............... 14 cm, puinen (1000) ................................. pkt

ABENA GASTRO-LINE  

Laadukkaat biohajoavat kertakäyttöaterimet on valmistettu 
PLA-muovista ja voidaan kompostoida teollisessa kompostoinnissa. 
Pakkauksessa 50 kpl.

132453 ............ Haarukka, 16,5 cm, biohajoava (50) ........... pkt
132454 ............ Ruokaveitsi, 16,5 cm, biohajoava (50) ........ pkt
132455 ............ Ruokalusikka, 16,5 cm, biohajoava (50) ...... pkt
132456 ............ Kahvilusikka, 12,7 cm biohajoava (50) ........ pkt

ABENA GASTRO-LINE

Kertakäyttöiset valkoiset aterimet on valmistettu PS-muovista. 
Pakkauksessa 100 kpl.

5589 ............... Kahvilusikka, 11 cm, valkoinen (100) ........... pkt
5590 ............... Veitsi, 16,5 cm, valkoinen (100) .................. pkt
5591 ................ Haarukka, 16,5 cm, valkoinen (100) ............ pkt
5592 ............... Ruokalusikka, 16,5 cm, valkoinen (100) ....... pkt

Ruokailuvälineet
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ABENA GASTRO-LINE -KUUMAKUPPI

Kraft tuplaseinäinen kuumakuppi pitää juoman kuumana eikä 
kuppi polta sormia. Pakkauksessa 25 kpl.

1000005984 .... Tuplaseinä, 24 cl ........................................ pkt

ABENA GASTRO-LINE -BIOHAJOAVA KUUMAKUPPI

Biohajoava tuplaseinäinen kuumakuppi Green Leaves -paina-
tuksella. Pakkauksessa 25 kpl.

1010001194 ...... Tuplaseinä, 24 cl ........................................ pkt

ABENA GASTRO-LINE -BIOHAJOAVA KUUMAKUPPI

Biohajoava kuumakuppi Dandelion -painatuksella. 
Paketissa lajitelma neljässä värissä. Pakkauksessa 50 kpl. 

1000005748 .... 24 cl ......................................................... pkt

ABENA GASTRO-LINE 
-KUUMAKUPPI 

Kartonkikuumakuppi Lines -painatuksella. 
Pakkauksessa 50 kpl.

133320 ............ 24 cl .......................... pkt

ABENA GASTRO-LINE 
-KAHVIKUPPI 

Korvallinen kartonkikuppi on saatavilla 
sekä Lines -painatuksella että valkoisena. 
Pakkauksessa 50 kpl.

1000011719 ...... 18 cl, valkoinen (50) ... pkt

ABENA GASTRO-LINE 
-KORVALLINEN KAHVIKUPPI 

133324 ............ 18 cl (50) .................... pkt

Kertakäyttöiset juoma-astiat

ABENA GASTRO-LINE -KAHVIKUPIN KANSI

Biohajoava kansi on valmistettu PLA-muovista ja voidaan kompos-
toida teollisessa kompostoinnissa. Pakkauksessa 50 kpl.

1000010998 .... 24 cl, musta, PLA (50)  ............................... pkt
1000001479 .... 24 cl, kuumakuppiin, biohajoava (50)......... pkt

ABENA GASTRO-LINE -KUUMAKUPIN KANSI 

Musta muovikansi kuumakuppiin. Paketissa 100 kpl.

5197 ................ 24 cl ......................................................... pkt

ABENA GASTRO-LINE ILLUSION -JUOMAPIKARI

Tyylikäs ja kestävä juomapikari on valmistettu kirkkaasta 
PET-muovista. Pakkauksessa 50 kpl.

1000006053.... 20 cl ......................................................... pkt

ABENA GASTRO-LINE -JUOMAPIKARI 

Kertakäyttöinen valkoinen juomapikari on saatavilla sekä PS- että 
PP-muovista valmistettuna. Pakkauksessa 100 kpl.

131994............. 20 cl, PP, valkoinen (100) ........................... pkt
5572 ............... 20 cl, PS, valkoinen (100) ........................... pkt

BIOHAJOAVA JUOMAPIKARI 

Kertakäyttöinen biohajoava juomapikari on valmistettu kirkkaasta 
PLA-muovista. Pakkauksessa 50 kpl.

132450 ............ 20 cl ......................................................... pkt

1000010998 1000001479

131994 5572
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ABENA GASTRO-LINE -LAUTANEN 

Biohajoavat bagassilautaset on valmistettu sokeriruo’osta. 
Materiaali tekee lautasesta jämäkän, mutta silti kompostoitavan 
teollisessa kompostoinnissa. Pakkauksessa 50 kpl.

5187 ................ 18 cm, biohajoava (50) .............................. pkt
5188 ................ 23 cm, biohajoava (50) .............................. pkt
5189 ................ 26 cm, biohajoava (50) .............................. pkt
5190 ............... 26x19 cm ovaali, biohajoava (50) .............. pkt
5628 ............... Syvä 400 ml, biohajoava (50) .................... pkt

ABENA GASTRO-LINE -PAPERILAUTANEN

Kertakäyttöiset valkoiset paperilautaset useassa koossa. 
Pakkauksessa 100 kpl, syviä lautasia 50 kpl.

5625 ............... 15 cm (100) ............................................... pkt
5630 ............... 18 cm (100)................................................ pkt
5635 ............... 23 cm (100) ............................................... pkt
5637 ............... Syvä 19 cm (50) ......................................... pkt

Kertakäyttölautaset

ABENA GASTRO-LINE OLUTLASI 

Kirkas säröytymätön olutlasi on valmistettu PP-muovista. 
Pakkauksessa 50 kpl.

5594 ............... 40 cl ......................................................... pkt

SEINÄTELINE 20 CL MUOVIMUKEILLE 

Seinään kiinnitettävä ABS-muovista valmistettu teline 20 cl 
juomapikareille. Telineeseen sopii juomapikari tuotenumerolla.

2655 ............... (1) ............................................................. pkt

5187

5190

5628

5625

5637

KATRIN RESTA

Resta-lautasliina on pehmeä, imukykyinen ja mielyttävä käyttää. 
Saat ne kätevässä Handy Pack -pakkauksessa, joten liinojen kä-
sittely ja varastointi on helppoa, nopeaa ja hygieenistä. Säästät 
aikaa, vaivaa ja rahaa. 

31474 .............. Valkoinen, arkin koko 15,5x25,5 cm  ........... sk
31481 ............... Persikka, arkin koko 15,5x25,5 cm .............. sk

KATRIN RESTA -LAUTASLIINA-ANNOSTELIJA 

Siirrettävä, helposti sijoitettava lautasliina-annostelija. ABS-muovi  
(läpinäkyvä/harmaa). Puhtaat lautasliinat annostellaan yksi 
kerrallaan, kosketusvapaasti. Soveltuu Katrin Resta- ja 33x33 cm 
annostelijaliinoille.

962045 ............................................................................. sk

TORK XPRESSNAP N4 
-ANNOSTELIJALIINA 

Annostelijoihin sopivat valkoiset 1-kerroksiset 
Tork Xpressnap® -annostelijaliinat ovat ihan-
teellisia yrityksille, joilla on paljon kävijöitä 
ja jotka pitävät käyttökustannuksia tärkeinä. 
Laatikossa 9000 liinaa.

10840 .............. Valkoinen ................... ltk

TORK XPRESSNAP N4 
-PÖYTÄANNOSTELIJA 

Tork Xpressnap® -pöytäannostelija on ihan- 
teellinen itsepalveluravintoloihin, joissa lau- 
tasliinat ovat tarjolla pöydissä. Tämä pieni-
kokoinen ja moderni annostelija annostelee 
lautasliinat yksi kerrallaan. Näin hygienia 
paranee ja kulutus vähenee ainakin 25 % 
verrattuna perinteisiin annostelijalautasliina-
järjestelmiin.

272611 ................................................ kpl

TORK XPRESS -PÖYTÄANNOSTELIJA 
MULTIFOLD KÄSIPYYHKEELLE H2 

Elevation-sarjan Tork Xpress® pöytäannos-
telija Multifold käsipyyhkeelle on loistava 
vaihtoehto irtonaisille paperipyyhenipuille  
saniteettitilan pöydällä. Tork Elevation 
annostelijoiden toimiva, moderni muotoilu 
tekee pysyvän vaikutuksen asiakkaisiisi.

552208 ............................................... kpl

Lautasliinat ja -annostelijat

KATRIN-lautasliinat ja -annostelijat

31474

31481

TORK-lautasliinat- ja -annostelijat
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ABENA GASTRO-LINE -LAUTASLIINA

2-kerroksinen paperilautasliina kolmessa värissä. 
Pakkauksessa 100 kpl.

120413 ............. Punainen, 24x24 cm ................................... pkt
120420 ............ Vihreä, 24x24 cm ....................................... pkt
120421 ............. Sininen, 24x24 cm ...................................... pkt

BULKYSOFT-LAUTASLIINA

2-kerroksinen valkoinen paperilautasliina. Pakkauksessa 100 kpl.

124910............. 24x24 cm .................................................. pkt

ABENA GASTRO-LINE -LAUTASLIINA

2-kerroksinen paperilautasliina neljässä värissä. 
Pakkauksessa 100 kpl.

3271 ................ Sininen, 40x40 cm ..................................... pkt
3272 ................ Vihreä, 40x40 cm ...................................... pkt
3273................ Valkoinen, 40x40 cm ................................. pkt
3275 ............... Punainen, 40x40 cm .................................. pkt

Gastro-Line-lautas- ja pöytäliinat

ABENA GASTRO-LINE AIRLAID -LAUTASLIINA

Kestävä ja laadukas kankaanomainen airlaid-lautasliina neljässä 
värissä. Pakkauksessa 50 kpl.

120950 ............ Vihreä, 40x40 cm ...................................... pkt
95152 .............. Tummanvihreä, 40x40 cm .......................... pkt
95153 .............. Sininen, 40x40 cm ..................................... pkt
95154 .............. Valkoinen, 40x40 cm ................................. pkt

ABENA GASTRO-LINE AIRLAID -PÖYTÄLIINARULLA

Kestävä ja laadukas kankaanomainen airlaid-pöytäliinarulla 
kolmessa värissä. Voidaan leikata haluttuun mittaan.

95203 ............. Tummansininen, 1,2x25 m, (1) ...................... pkt
95204 ............. Valkoinen, 1,2x25 m, (1) .............................. pkt
95205 ............. Shampanja, 1,2x25 m, (1) ............................ pkt

ABENA GASTRO-LINE -KAITALIINARULLA

Kestävä ja laadukas kankaanomainen airlaid-kaitaliina 
kahdessa värissä. Rullassa on perforointi 1,2 m välein.

95296 ............. Valkoinen, 0,4x24 m .................................. pkt
121152 .............. Vaaleanvihreä, 0,4x24 m ........................... pkt
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MUUMI-LASINALUNEN - DANGEROUS JOURNEY

Korkealaatuisia koivuvanerista valmistettuja Muumi-lasinalusia 
upealla designilla. 4 kpl pakattuna pahvirasiaan. Näissä alusissa 
on miellyttävä huopapohja.

601-5 .............. 10x10 cm, 4 kpl .......................................... pkt

MUUMI-LASINALUNEN - TOGETHER

Upeat Muumi lasinaluset ovat kestävää vaneria. 
Setti sisältää 4 lasinalusta.

502-190 .......... 9x9 cm, 4 kpl ............................................ pkt

MUUMI-LASINALUNEN - PIKKU MYY

Korkealaatuisia koivuvanerista valmistettuja Muumi-lasinalusia 
6 kpl pakkauksessa. Uuteen Muumilaakso TV-sarjaan perustuvat 
kauniit kuvitukset.

502-197B ......... 9x9 cm, 6 kpl ............................................ pkt

MUUMI-SERVETIT - TOGETHER

Laadukkaat paperiservetit 20 kpl pakkauksessa.

1206-190 ......... Koko avattuna 33x33 cm ........................... pkt

Muumi-tuotteet

Vuosi 2020 on Muumien 75 -vuotisjuhlavuosi. Euro Toimistotukuista saat pirteät 
Muumi-tuotteet kahvioon, palavereihin ja liikelahjaksi! Muumit ovat yksi 

Suomen tunnetuimpia brändejä maailmalla.

MUUMI-SERVETIT - DANGEROUS JOURNEY

Klassikkodesign uutuutena serveteissä. Paketillinen hienoja 
Muumi-servettejä. 20 arkkia per kpl.

1206-5 ............ Koko avattuna 33x33 cm ........................... pkt

MUUMI-TARJOTIN 

Upeat Muumi puutarjottimet näyttävillä designeilla. Osa designeista  
Tove Janssonin alkuperäisteoksista. Saatavilla useita kokoja ja muo-
toja. Tarjottimet valmistetaan Ruotsissa lujasta koivuvanerista, ja ne 
ovat konepesun kestäviä.

101-190 ........... 27x20 cm, Together ................................... kpl 
101-5 ............... 27x20 cm, Dangerous Journey ................... kpl
201-190 ........... Pyöreä, 31 cm, Together ............................. kpl

Kysy myös muita 
Muumi-tuotteita 

omasta Euro-
liikkeestäsi!
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Paristot ja paristolaturit

Kattava valikoima laadukkaita ja pitkäkestoisia paristoja ja akkuja tunnetuilta merkeiltä 
käytännössä kaikkiin yleisimpiin käyttötarkoituksiin. Tuoteryhmästä löydät alkali-, 

nappi-, kuulokoje-, ja erikoisparistot sekä akut. 

MAXELL-PARISTO

790269 ...........LR06 (AA) 24-kpl box .............................. pkt
790268 ...........LR03 (AAA) 24-kpl box ............................ pkt
790254 ...........LR3 (AAA) 5+5, 10-pack........................... pkt
790253 ...........LR6 (AA) 5+5, 10-pack ............................ pkt
723758 ............LR-6 (AA) 4-pack .................................... pkt
723671 ............LR-03 (AAA) 4-pack ................................ pkt
774417 .............LR-14 (C) 2-pack ..................................... pkt
774410 ............LR-20 (D) 2-pack..................................... pkt
723761 .............6LR61 9V 1-pack ...................................... kpl
723924 ............6LR61 9V 2-pack ..................................... pkt
10238300 ........CR 1616 1-pack ........................................ kpl
11238400 .........CR 1620 1-pack ....................................... kpl
150-803449.....AgfaPhoto-paristo CR 2450 1-pack .......... kpl
11238500 .........CR 2032 1-pack ....................................... kpl
10239100 .........CR 2016 1-pack ....................................... kpl
11239200 .........CR 2025 1-pack ....................................... kpl
11717100 ..........LR1130 10-pack ....................................... pkt
11716900 .........LR43 10-pack .......................................... pkt
18290800 ........SR41W 1-pack ......................................... kpl
18289200 ........SR1130SW 1-pack..................................... kpl
774012 ............2CR5 (mm. Oras-hanoihin) 1-pack ........... kpl

ANSMANN-PARISTO

5020092 .........CR2430 1-pack ....................................... kpl

11238400

790269

790254

723671

723761

5020092

POLAROID-KUULOKOJEPARISTO 

Kuulokojeisiin tarkoitetut ilma-sinkkiparistomme ovat kaikki 
kuuden pariston blister-pakkauksissa. Paristot saa pyörivästä 
kiekosta ulos yksitellen. Polaroidin ympäristöystävälliset elo- 
hopeavapaat kuulokojeparistot on valmistettu Saksassa. 
Paristot on hyväksytty nykyaikaisiin langattomiin kuulolaitteisiin.

718-827506 ..... "10" 6-pack ........................................... pkt
718-827537 ......"13" 6-pack ............................................ pkt
718-827568 ......"312" 6-pack ........................................... pkt
718-827599 ....."675" 6-pack .......................................... pkt

AGFAPHOTO-PARISTOLATURI 

Paristolaturi AA- ja AAA-ladattaville paristoille, sisältää 4 kpl 
ladattavia akkuja.

140-802862 .....Turbo Charger + 4 x 2700 mAh ................ kpl

AGFAPHOTO DIRECT ENERGY -LADATTAVA AKKU 

132-803937 .....AA 2100 mAh 2-pack blister ..................... kpl
132-803944 .....AAA 950 mAh 2-pack blister .................... kpl

132-803937 132-803944
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Kellot

UNILUX ARIA -KELLO

Quartz-koneisto, selkeä näyttö luettavissa 25 m metriin asti. 
Halkaisija 28,5 cm.

400094280 .....Metalliharmaa ........................................ kpl

UNILUX MAXI POP -KELLO

Seinäkello, äänetön. Quartz-koneistolla. Kellotaulussa mustat 
isot numerot, valkoisella taustalla. Luettavissa kaukaa.

400094487......Musta ..................................................... kpl
400094488 .....Harmaa .................................................. kpl

PYÖREÄ SEINÄKELLO

Äänetön seinäkello yleiskäyttöön. Halkaisija 30 cm.

UNSW110 .........30 cm, valkoinen, äänetön....................... kpl

UNILUX BALTIC -KELLO

Skandinaavisesti muotoiltu, ekoystävällinen puurakenteinen 
seinäkello on Quartz-koneistolla. Selkeä ulkoasu. Luettavuus 
30 metriä. Paristo sisältyy pakkaukseen. Kellon halkaisija 
30,5 m. Takuu 1 vuosi.

400094591 ..................................................................... kpl

Valaisimet

UNILUX MAMBO LED -PÖYTÄVALAISIN

Pöytävalaisin LED tekniikalla. 5,6W lamppu. Käyttöikä 40 vuotta 
(1000 t/vuosi). 460 lumen, 3050 kelvin. Säädettävä varsi 82 cm. 
Toimitukseen kuuluu jalusta ja pöytäkiinnike. Jalustan halkaisija 
19 cm, lampun kupu 28x4,5 cm. Väri musta. Takuu 2v.

400033684 .....Metalliharmaa ........................................ kpl

Pöytävalaisimet

UNILUX SOL LED -PÖYTÄVALAISIN

Modernin yksinkertainen ulkonäkö valaisimen kuvun muoto jakaa 
valon suuremmalle alueelle.

400077402 ......Musta ..................................................... kpl
400077404......Valkoinen ................................................ kpl
400077405......Sininen ................................................... kpl
400077406 .....Punainen ................................................. kpl

UNILUX RUMBA LED -PÖYTÄVALAISIN

Pöytävalaisin LED tekniikalla. 4W lamppu. mitat: varsi 40 cm, 
pää 30 cm, jalusta 20 cm, valoteho 760 luxia värilämpötila: 
4000 k, pitkä käyttöikä: 20000 tuntia takuu 2 vuotta.

400093720 .....Musta ..................................................... kpl
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UNILUX LINKA -PÖYTÄVALAISIN

Kokoontaittuva, 5W, 400lm, USB pistoke ja langaton lataus, 
valaistusvoimakkuus sekä värilämpötila (2800/3400/4500/ 
6600K) säädettävissä.

400124484 ......Musta, langaton lataus ............................ kpl

UNILUX VICKY LED -PÖYTÄVALAISIN

Skandinaavisesti muotoiltu pöytävalaisin sopii moneen ympäris-
töön. Valovoimakkuus on säädettävissä 3-portaisesti, himmennin 
valaisimen painojalassa. Valonlähde LED 5 W ei ole vaihdettavis-
sa. Painojalassa USB-portti, josta voi ladata esimerkiksi älypuhe-
limen. Puutehosteet on valmistettu FSC-sertifioidusta pyökistä.

400110084 ......Valkoinen/puu ........................................ kpl

UNILUX SUNLIGHT -PÖYTÄVALAISIN

Automaattisessa tilassa ennalta ohjelmoitu vuorokausisykli 
antaa sinulle tarkan valon, jota tarvitset (värilämpötila ja 
intensiteetti) oikeaan aikaan. Manuaalisessa tilassa kirkkaustaso 
säädetään siten, että saadaan paras mahdollinen valo kaiken- 
tyyppisessä toiminnassa. Ympäristöystävällinen uusimman 
LED-tekniikan ansiosta Sunlight käyttää vähemmän energiaa 
kuin perinteiset valonlähteet.

400110128 .......Musta ..................................................... kpl 

STOO® LED -VALAISIN 

Stoo® LED -valaisin on tyylikäs ja erittäin monipuolinen led-
työpistevalaisin. Valaisimessa on ulottuva ja moneen suuntaan 
säädettävä varsi. Voit säätää värin lämpötilaa sekä kirkkautta.  
Stoo® LED -valaisimessa on myös USB-portti ja ajastintoiminto. 
Kirkkaus: 1600 lux(max). Värilämpötila: 3000-6000K. 
Materiaalit: Alumiini, ABS. Mitat: 210 x 140 x 480 mm.

350352 ...........Musta/harmaa ........................................ kpl
350351 ............Valkoinen/hopea .................................... kpl

Lattiavalaisimet

UNILUX VARIALUX -LATTIAVALAISIN

LED Uplight tarjoaa tehokkaan valaistuksen. Varustettu himmen- 
timellä ja joustavalla varrella optimaalisen valaistuksen takaa-
miseksi. 40 000 + valotuntia.

400090467 .....Musta ..................................................... kpl

UNILUX ZELUX LED -LATTIAVALAISIN

ZELUX on varustettu kahdella UNILUXin kehittämällä LED-moduu-
lilla: ne tarjoavat tehokkaan valaistuksen 2 * 2000 lumeniin vain 
40 W: n kulutukseen. ZELUX on yksi markkinoiden tehokkaimmista 
valaisimista.

400100711 .......Metalliharmaa ........................................ kpl

UNILUX PRYSKA LED -LATTIAVALAISIN

Pryska LED Uplight tarjoaa tehokkaan valaistuksen. Varustettu 
himmentimellä ja joustavalla varrella optimaalisen valaistuksen 
takaamiseksi. 40 000 + valotuntia.

400110157 .......Valkoinen/puu ........................................ kpl 400090467 400100711 400110157
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ACTIVITA STRIP -PÄIVÄNVALOVALAISIN

Päivänvalo ja 6 valon kirkkaustasoa. Säädettävä lampun pää, 
jonka voi taittaa vartta vasten.

4402013EU ..................................................................... kpl

ACTIVITA STRIP+ -PÄIVÄNVALOVALAISIN

3 värilämpötilaa  ja 4 kirkkaustasoa kaikissa värilämpötiloissa. 
Säädettävä lampun pää, jonka voi taittaa vartta vasten. Varsi 
taipuu eteen päin ja pyörii kantaosassa. USB-portti mobiililait-
teiden lataamiseen. LED-näytössä kalenteri, kello, herätys ja 
lämpötila.

4402011EU ...................................................................... kpl

Päivänvalovalaisimet

Piristä työpäivää päivänvaloa simuloivilla Rexel ActiVita-työpistevalaisimilla. 2 vuoden takuu.

POLAROID LED FILAMENT 

Led-lamput ovat pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä, sillä ne  
eivät sisällä elohopeaa. Ledi myös syttyy heti ja niitä on saatavilla 
perinteisen muotoisena ja kokoisena. Valon väri on 2700K ja ne 
säästävät vielä enemmän energiaa kuin energiansäästölamput.

650-832760 ....Kynttilä 2W E14 ....................................... kpl
650-834115 .....Kynttilä 4W E14 ....................................... kpl
650-834085 ....Kupu 4W E27 ........................................... kpl
650-837215 .....Kupu 6W E27 ........................................... kpl
650-837246 ....Kupu 8W E27 ........................................... kpl
650-837277 .....Kupu 12W E27 .......................................... kpl

Lamput

MOTOROLA MR500 -TASKULAMPPU 

Motorola MR500 -taskulamppu on pieni mutta tehokas! Se on 
luotettava taistelupari pimeässä seikkaillessa. MR500 tarjoaa 
hämmästyttävän 80 lumenin valotehon vain yhdellä AAA-paristolla.

MR500 ............1xAAA ..................................................... kpl

MOTOROLA MR550 1X18650 -TASKULAMPPU 

Motorola MR550 edustaa taskulamppujen uusinta kehityssuku-
polvea. Valoteho on uskomattomat 1100 lumenia ja valokeilan 
kantama 224 metriä! Erinomainen yleis- ja työkäyttöön silloin, 
kun valaisimelta vaaditaan suorituskykyä ja toimivuutta. Lamppu 
hyödyntää suurikapasiteettista 18650 Li-ion akkua.

MR550 ........................................................................... kpl

JATKOJOHTO GB VALKOINEN

Käyttörurvalliset jatkojohdot yleiskäyttöön.

51075 ..............3,0 m, 3 paikkaa ..................................... kpl
51079 ..............3,0 m, 6 paikkaa ..................................... kpl
51293 ..............1,5 m, 3 paikkaa ...................................... kpl

JATKOJOHTO KATKAISIJALLA GB VALKOINEN 

Käyttöturvalliset, kytkimellä varustetut jatkojohdot yleiskäyttöön.

51083 ..............3,0 m, 3 paikkaa, katkaisija ..................... kpl
51285 ..............1,5 m, 3 paikkaa, katkaisija ..................... kpl
51288 ..............1,5 m, 3 paikkaa, katkaisija ..................... kpl

Jatkojohdot
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KODAK PPS100 -LATAUSASEMA

Tällä kevyellä ja tehokkaalla Kodak PPS100 kannettavalla 
latausasemalla lataat lähes mitä tahansa.  Soveltuu esimerkiksi 
kannettavalle tietokoneelle, järjestelmäkameralle ja akkupora- 
koneelle. Poikkeuksena markkinoiden muihin varavirtalähteisiin,  
PPS100 on normaali ns. seinäpistorasia, joka mahdollistaa edellä 
mainittujen laitteiden lataamisen. 

717-850108 ..................................................................... kpl

SINOX-KAUKOSÄÄDIN 

Sinoxin merkkikohtaiset kaukosäätimet pelastavat pulasta kun 
vanha kaukosäädin hajoaa, häviää tai on muuten vain hukassa. 
Kaukosäädin näyttää tutulta, se on tehty samanlaiseksi kuin 
esikuvansa. Kohtuuhintainen kaukosäädin toimii yhtä helposti 
kuin alkuperäinenkin, lisää vain paristot!

SXR1010 ..........SAMSUNG ............................................... kpl
SXR1020 ..........PHILIPS ................................................... kpl
SXR1030 ..........SONY ...................................................... kpl
SXR1040 ..........LG .......................................................... kpl
SXR1050 ..........PANASONIC ............................................ kpl

Muut sähkölaitteet ja tarvikkeet

AIRTHINGS WAVE -RADONMITTARI 

Älykäs ja helppokäyttöinen radonmittari sisätiloihin. Laite näyttää  
sisäilman laadun yleistilanteen kädenheilautuksella värikoodeilla  
(hyvä, yli suositustason, vaarallinen taso). Radonin lisäksi laite 
mittaa ilmanlaatua laajemminkin, kuten ilmankosteutta ja lämpö- 
tilaa. Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot, mittausalue  
0-50’000 Bcq. Tehdastakuu 12 kk.

2900 .............................................................................. kpl

MOTOROLA FOCUS 72 WI-FI -VALVONTAKAMERA

Valvo itsellesi tärkeimpiä asioita – mistä tahansa. Motorola 
Focus 72 on ulko- ja sisäkäyttöön suunniteltu HD-valvontakamera. 
Kamerassa on yökuvaukseen soveltuva infrapunakamera sekä 
HD-tasoinen kuvanlaatu. Motorolan Focus-kamerat toimivat  
turvallisen Hubble-pilvipalvelun kautta. Hubble-applikaation 
kautta voit katsoa suoraa videokuvaa valvotusta kohteesta ja  
saada ajantasaisia ilmoituksia tapahtumista puhelimeesi, tablettiisi  
tai tietokoneellesi. Kun jotakin tapahtuu, olet siitä heti tietoinen.

102510200201 ................................................................. kpl

Muistiinpanot
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Lahjapaperit ja -narut

PUNAINEN LAHJANAUHA 

5530500 .........5 mm x 500 m .......... kpl

KÄÄRENARU, MUOVI 

1554 ................2 kg/1500 m, valkoinen,  
.......................paksuus 2 mm ........... kpl

SELLOFAANIRULLA 

299 .................70 cm x 5 m ............. kpl

KONTAKTIMUOVI PELLOPLAST 100 MIC

Kontaktimuovi on ammattikäyttäjien ja kotien testaamaa. 
Liimassa on tarttumisessa viive, joka mahdollistaa myös pieniä 
korjauksia muovituksen aikana.

210040005 ........... 40 cm x 5 m ...................................... rll
210040015............ 40 cm x 15 m ..................................... rll

KONTAKTIMUOVI PELLOPLAST 75 MIC

Pelloplast tuo nyt markkinoille uuden, ympäristöystävällisemmän  
BIO-pohjaisen kontaktimuovin. Muovin valmistuksessa ei ole 
käytetty fossiilisia raaka-aineita, vaan se on valmistettu 
sokeriruokoetanolista, mikä on uusiutuva raaka-aine. Tuttu 
vesiohenteinen liima takaa tuotteen käyttömukavuuden kuten 
aiemminkin.

44004015BIO ....... 40 cm x 15 m, BIO .............................. rll
44004005BIO ...... 40 cm x 5 m, BIO ............................... rll

Kontaktimuovit
30950TAN 30950TR

2012450 2013650

Erikoisteipit ja teippauslaitteet

SCOTCH 201E -MAALARINTEIPPI 

201E maalarinteippi on sileä teippi, jonka lämmönkesto on 80 °C. 
Väriltään keltaisessa teipissä on kumiliima ja sen paksuus on 0,135 mm.

2012450 ..........24 mm x 50 m .......................................... rll 
2013650 ..........36 mm x 50 m ......................................... rll

SCOTCH 309 -PAKKAUSTEIPPI

Scotch®-pakkausteippi 309 on hiljainen yleispakkausteippi. 
Se sopii erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden kevyisiin 
käyttökohteisiin. Polypropyleenikalvoselän ansiosta teippiä on 
helppo käsitellä ja se kestää hankaumia, kosteutta ja kulumia. 
Teippi mukautuu helposti kulmien ympärille ja epätasaisille 
pinnoille laadukasta suljentaa ja tiivistä sinetöintiä varten. 

30938TAN .......Ruskea, 38 mm x 66 m ............................. rll
30950TAN .......Ruskea, 50 mm x 66 m ............................. rll
30950TR .........Kirkas, 50 mm x 66 m .............................. rll

PAKKAUSTEIPPI 

Laaadukas, äänetön polypropeenipohjainen (vahvuus 25 mic) 
pakkausteippi, jonka vesipohjainen liima-aine on liuotinvapaa 
ja näin ympäristöystävällinen.

11942 ...............Kirkas, 48 mm x 66 m .............................. rll
11943 ..............Ruskea, 48 mm x 66 m ............................. rll

APLI-TEIPPIKATKOJA

Jämäkkä pakkausteipin katkoja kovaan käyttöön. Soveltuu 
erilevyisille 66 m ja 132 m rullille.

12874 ............................................................................. kpl

3M TEIPPIKATKOJA 

Scotch®-teipin katkaisulaite H150 on hiljainen, mukava ja kevyt 
käsikäyttöinen katkaisulaite, joka on suunniteltu käytettäväksi 
erityisesti ääniherkillä alueilla.

H150LN ...........H 150 ...................................................... kpl

30938TAN

11942 11943

H150LN

12874
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Tekstiilipistoolit ja tekstiilikinnikkeet

APLI-TEKSTIILIPISTOOLI 

Tekstiilien merkkaukseen esim. vaate- 
kaupoissa.

101545 ............................................ kpl

APLI-TEKSTIILIPISTOOLIN NEULA 

Varaneulat APLIn Tekstiilipistooliin. sisältää 
5 neulaa.

101570 ............................................ pkt

APLI-TEKSTIILIKIINNIKE 

Tekstiilikiinnikkeet Aplin tekstiilipistooliin. 
Pakkaus sisältää 5000 kiinnikettä.

154110 .............25 mm ...................... pkt

Muistiinpanot

BLITZ S14 -HINNOITTELUKONE

2-rivinen hinnoittelukone sopii 26x16 mm etiketeille.

00040 .............2-rivinen ................................................. kpl

ETIKETTI

5 rullaa/muovinide, 30 rll/ltk. 1200 etikettiä/rulla.

00658 .............26x12 mm, keltainen, pitoliima ................. rll
00659 .............26x12 mm, valkoinen, pitoliima ................ rll
00670 .............26x12 mm, punainen, pitoliima ................. rll
00153 ..............26x12 mm, valkoinen, irtoliima ................. rll
00154 .............26x12 mm, punainen, irtoliima .................. rll

00653 .............26x16 mm, valkoinen, pitoliima ................ rll
00654 .............26x16 mm, punainen, pitoliima ................. rll
00677 .............26x16 mm, valkoinen, irtoliima ................. rll
00676 .............26x16 mm, punainen, irtoliima ................. rll

BLITZ C6 -HINNOITTELUKONE 

1-rivinen hinnoittelukone sopii 26x12 mm etiketeille.

00044 .............1-rivinen.................................................. kpl

HINNOITTELUKONEEN MUSTERULLA 

5 rullaa/pkt.

8608 ...............C6/8, S6/14 ........................................... rll

Hinnoittelijat ja hinnoitteluetiketit
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Kiinnitystarvikkeet

TESA-LIIMARUUVIKEHÄ 

Tesa®-tarraruuvikehä tiili- ja kivipinnoille patentoidulla ”ei 
enää poraamista” -tekniikalla. Teknologia takaa varman pidon 
karkeilla ja sileillä pinnoilla sisä- ja ulkotiloissa. Varma pito 5 kg 
asti ruuvia kohti.

77906-00005-00 ..........................................2 kpl, 5 kg, tiili

777720000500 777730000500 777770000500 777340000500

TESA-LIIMARUUVIKIINNIKE 

Tesa® liimautuva ruuvikiinnike patentoidulla ”ei enää poraamista” 
-tekniikalla. Teknologia on ihanteellinen tavaroiden kiinnittä-
miseen karkeille ja kiinteille pinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Taattu 
pito 5 kg:aan asti ruuvia kohti – käytä useampia kiinnikkeitä 
raskaammille esineille.

77905-00005-00 ..........................................2 kpl, 5 kg, tiili

TESA-TARRAKOUKKU 

Tesa®-tarrakoukku tapetille ja rappauspinnoille tarrakiinnikkeineen on suun-
niteltu erityisesti helppoon kiinnitykseen ja varmaan pitoon kohokuviollisille 
ja herkille pinnoille, kuten tapetti tai rappaus. Patentoidun Powerstrips®-
teknologian ansiosta koukku on irrotettavissa ilman jälkiä. Jää vain puhdas 
ja koskematon pinta irroitettaessa. 

77772-00005-00 ................................................ 2 kpl, 0,5 kg, tapetti
77773-00005-00 ....................................................2 kpl, 1 kg, tapetti
77777-00005-00 ..................................2 kpl, 2 kg, säädettävä tapetti
77734-00005-00 ............5 kpl, Deco, 0,2 kg, läpinäkyvä: lasit ja peilit

Nopea kiinnitys ilman 
työkaluja

Älykäs kiinnitysjärjestelmä tesa®:lta
Säädettävä tarrakoukku tapetille, 2kpl 1kg
tesa® säädettävä tarrakoukku tapetti- ja rappauspinnoille mukana tulevien tarranauhojen kanssa takaa varman 
pidon kohokuviollisilla ja herkillä pinnoilla 1 kg:n painoon asti koukkua kohti. Korkeussäätö tekee sen 
erityisen sopivaksi kuvien seinäkiinnitykseen yhdellä tai kahdella koukulla. Patentoidun Powerstrips®-
teknologian ansiosta koukku on irrotettavissa ilman jälkiä. Irrotettaessa jää vain puhdas ja koskematon pinta. 
Tarrakoukku on uudelleenkäytettävissä uudella tesa®-tarranauhalla. Turvallinen kiinnitys ilman vaurioita tai 
sählinkiä vasaran tai poran kanssa.

Tesa tarrakoukut 2kpl 2kg Kaakeli Tesa tarrakoukku 2kpl 0,5kg Tesa tarrakoukut 2kpl Deco 1 kg läpinäkyvä

SILEÄT PINNAT    
kuten laatat ja metallit

TEKSTUROIDUT PINNAT 
kuten tapetti ja rappaus

LÄPINÄKYVÄT PINNAT 
kuten lasi ja akryyli

tesa.dk

Nopea kiinnitys ilman 
työkaluja

Älykäs kiinnitysjärjestelmä tesa®:lta
Säädettävä tarrakoukku tapetille, 2kpl 1kg
tesa® säädettävä tarrakoukku tapetti- ja rappauspinnoille mukana tulevien tarranauhojen kanssa takaa varman 
pidon kohokuviollisilla ja herkillä pinnoilla 1 kg:n painoon asti koukkua kohti. Korkeussäätö tekee sen 
erityisen sopivaksi kuvien seinäkiinnitykseen yhdellä tai kahdella koukulla. Patentoidun Powerstrips®-
teknologian ansiosta koukku on irrotettavissa ilman jälkiä. Irrotettaessa jää vain puhdas ja koskematon pinta. 
Tarrakoukku on uudelleenkäytettävissä uudella tesa®-tarranauhalla. Turvallinen kiinnitys ilman vaurioita tai 
sählinkiä vasaran tai poran kanssa.

Tesa tarrakoukut 2kpl 2kg Kaakeli Tesa tarrakoukku 2kpl 0,5kg Tesa tarrakoukut 2kpl Deco 1 kg läpinäkyvä

SILEÄT PINNAT    
kuten laatat ja metallit

TEKSTUROIDUT PINNAT 
kuten tapetti ja rappaus

LÄPINÄKYVÄT PINNAT 
kuten lasi ja akryyli

tesa.dk
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PA1-PA5

Pahviveitset

PAHVIVEITSI 

471305 ............9 mm, kuminen otepinta ......................... kpl
471405 ............18 mm, kuminen otepinta ........................ kpl
471700 ............Terä 18 mm (10) ...................................... pkt
471800 ............Terä 9 mm (10) ....................................... pkt

471305 471405

471700471800

Postituskotelot

POSTITUSKOTELO 

Edustavat, helposti suljettavat ja materiaalia säästävät pos-
tituskotelot ja kirjapakkaukset. Tukevaa aaltopahvia. 

20600 .............A4 mapille, (700), koottava ..................... kpl
20601 ..............A4 mapille, (400), koottava ..................... kpl
20602 .............3 cm kansiolle ......................................... kpl

PAKKAUSKOTELO PANDAROLL

Ainutlaatuinen pakkauskeksintö. Sama koko sopii useimmille  
erikokoisille lähetyksille ilman täytemateriaalia. Säästää 
pakkauskustannuksia ja estää lähetysvahingot. Erinomainen 
vaihtoehto pakkauskoteloille ja -laatikoille. Kierrätyskuitupoh-
jainen materiaali. Jäykkä kestopahvi-voimapaperiyhdistelmä 
takaa uskomattoman kulma- ja ryhtisuojan. Poikittaisnuuttaukset 
tekevät siivekkeiden taivuttamisen vaivattomaksi.

PA1 ..................27x52 cm, ruskea ..................................... kpl
PA2 .................32x48 cm, ruskea .................................... kpl
PA5 .................35x70 cm, ruskea .................................... kpl

20600

Paperikassit

NYÖRISANKAKASSI 

Nyörikannake kassin värisenä.

93935 .............Ruskea, 90 g, voimapaperi, 26+12x35 cm
.......................Kantokapasiteetti 8 kg, (50) ................... pkt
91246 ..............Ruskea, 100 g voimapaperi, 32+12x41 cm
.......................Kantokapasiteetti 9-10 kg, (50) .............. pkt

16088 ..............Punainen, 90 g voimapaperi, 22+10x31 cm
.......................Kantokapasiteetti 6 kg, (50) ................... pkt
16091 ..............Punainen, 100 g voimapaperi, 31+12x41 cm
.......................Kantokapasiteetti 9-10 kg, (50) .............. pkt

97715 ..............Valkoinen, 90 g voimapaperi, 22+10x31 cm
.......................Kantokapasiteetti 6 kg, (50) ................... pkt
97718 ..............Valkoinen, 100 g voimapaperi, 32+12x41 cm
.......................Kantokapasiteetti 9-10 kg, (50) .............. pkt

PAPERIKASSI LITTEÄLLÄ KAHVALLA 

Vahvistetulla kannakkeella.

50896 .............Ruskea 70 g voimapaperi, 18+8x22 cm
.......................Kantokapasiteetti 5 kg, (500) ................. ltk
91144 ..............Ruskea 80 g voimapaperi, 22+10x28 cm
.......................Kantokapasiteetti 6 kg, (250) ................. ltk
50895 .............Valkoinen 70 g voimapaperi, 18+8x22 cm
.......................Kantokapasiteetti 5 kg, (500) ................. ltk
91108 ..............Valkoinen 80 g voimapaperi, 22+10x28 cm
.......................Kantokapasiteetti 6 kg, (250) ................. ltk
91288 ..............Valkoinen 80 g voimapaperi, 32+12x4 1 cm
.......................Kantokapasiteetti 8 kg, (250) ................. ltk

16088

50896
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PAKKAUSLISTAPUSSI

Pussit suojaavat lähetysluettelot ja muut asiapaperit kuljetuksen 
aikana. Vastaanottaja puolestaan löytää dokumentit helposti. 

T220103...........C5 blanco (1000) .................................... ltk
T220104 ..........C6 blanco (1000) .................................... ltk
T221202 ...........C5 painatus (1000) .................................. ltk
T221203 ...........C6 painatus (1000).................................. ltk

GRIPPIE-SALPAPUSSI

Uudelleen suljettavat pussit. Pussien vahvuus 50 mikronia, vahva 
salpasuljin ja punainen linjamerkintä. Painetuissa pusseissa 
kolme valkoista kirjoituskenttää. 100 kpl/pakkaus.

T230103 ..........Nr-04 60x80 mm, blanco (100) ................ ltk
T230107...........Nr-12 80x120 mm, blanco (100) ................ ltk
T230111 ............Nr-20 120x180 mm, blanco (100) .............. ltk
T230118 ...........Nr-36 175x250 mm, blanco (100) ............. ltk
T230119 ...........Nr-40 175x300 mm, blanco (100) ............. ltk
T230123 ...........Nr-52 230x320 mm, blanco (100) ............. ltk
T230305 ..........Nr-65 80x120 mm, painatus (100) ............ ltk
T230312 ...........Nr-75 170x230 mm, 1 L -painatus (100) ..... ltk
T230315...........Nr-78 230x320 mm, 2 L -painatus (100) .... ltk

KUPLAPUSSIT

Kuplapussit ovat edullisia ja monikäyttöisiä lähetystuotteita. 
Kuplapussimme ovat luonnollisesti FSC-sertifioituja. Valikoimasta 
löytyy valkoisia pusseja ja ruskeat ovat erikoistilaustuotteita. 
Myös kuplapussit voidaan painaa yrityksesi omalla ilmeellä.

KUPLA3 ...........C/13, 15x21,5 cm, valkoinen (100) ............ ltk
KUPLA4 ...........D/14, 18x26,5 cm, valkoinen (100)............ ltk
KUPLA5 ...........E/15, 22x26,5 cm, valkoinen (100) ............ ltk
KUPLA6 ...........F/16, 22x34 cm, valkoinen (100) .............. ltk
KUPLA7 ...........G/17, 24x34 cm, valkoinen (100) .............. ltk
KUPLA8 ...........H/18, 27x36 cm, valkoinen (100) .............. ltk
KUPLA9 ...........I/19, 30X44,5 cm, valkoinen (100) ............ ltk
KUPLA10 .........K/20, 35x47 cm, valkoinen (100) ............. ltk

Pakkauslista- ja salpapussit

T220103

T230119 T230305

NÄYTEPUSSIT

Näytepussi on kevyempi postituspussivaihtoehto konttori- ja 
varastokäyttöön. Näytepussit ovat valmistettu 125 g/m2 voima-
paperista ja ovat erinomainen vaihtoehto kevyiden tuotteiden 
varastointiin ja lähettämiseen turvallisesti. 

NP01TV .....20x33x6 cm, valkoinen, tarrasuljenta............. kpl
NP0TV ....... 16x33x6 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
NP1TV .......22x44x5,5 cm, valkoinen, tarrasuljenta .......... kpl
NP2TV .......25x38x7 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
NP3TV .......25x43x7 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
NP4TV .......25x48x7 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl

KARTONKIKUORET

Perinteinen kartonkikuori on tehty erittäin vahvasta ja jäykästä 
257 g/m2 voimapahvista. Kuori antaa erinomaisen suojan tuot-
teille vahvan kulmasuojan ja taipumissuojan muodossa. Tarra-
suljenta nopeuttaa pakkaamista. Kuoret voidaan myös painaa 
omalla logollasi tai yritysilmeelläsi ja näin saat erinomaisen 
markkinointivälineen ja parannat asiakaskokemusta.

KK2........... 19,5x26 cm (A5), valkoinen, tarrasuljenta ....... kpl
KK3 ..........23x33 cm, valkoinen, tarrasuljenta ................ kpl
KK4 ..........24x32 cm, valkoinen, tarasuljenta .................. kpl
KK5 ..........25x35 cm, valkoinen, tarrasuljenta ................ kpl
KK6 ..........32x45 cm (A3), valkoinen, tarrasuljenta ......... kpl
KK8 ..........46x64 cm, ruskea, tarrasuljenta ..................... kpl
KK10 .........54x73 cm, ruskea, tarrasuljenta ..................... kpl

TUPLAPUSSIT

Tuplapussit ovat valmistettu kaksinkertaisesta voimapaperista. 
Pussi antaa erinomaisen suojan myös raskaammille tavaroille 
kuten kansioille ja luetteloille. Jos lähetettävä tuotteesi kuten 
elektroniikka, tekstiilit tai muu tuote on jo pakattu myyntipak-
kaukseen, paperista valmistettu postituspussi on oikea valinta 
vaivattomaan, ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen 
pakkaamiseen ja lähettämiseen.

TP3T ..........25x43x7 cm, ruskea ....................................... kpl
TP4T ..........25x48x7 cm, ruskea ....................................... kpl
TP5T ..........25x46x7 cm, ruskea ...................................... kpl
TP6T ..........28x44x8 cm, ruskea....................................... kpl
TP2TV ........25x7x38 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
TP3TV ........25x7x43 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
TP4TV ........25x7x48 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
TP11TV .......32x12,5x53 cm, valkoinen, tarrasuljenta ......... kpl
TP12TV .......25x7x25 cm, valkoinen, tarrasuljenta ............. kpl
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