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Iratrendezés 02iratgyűjtő mappa, prezentációs mappa, iratvédő mappa | fl ap folder, presentation folder, protection folder

A

B

C

D

KEBA Presentation irattartó mappa zsebbel A4
rendelési kód szín db/csomag

314-5550 grafi t 20

314-5551 olajzöld 20

314-5552 jégszürke 20

314-5553 világoszöld 20

314-5554 korall 20

314-5555 óceán kék 20

Nem is találhatna kiválóbb megoldást árajánlatok, ismertetőanyagok elkészítéséhez, mint a KEBA 

Presentation irattartó mappa. A mappa fedelén nagy méretű irattartózsebet helyeztek el, amelybe 

fényképet vagy címoldalt tud elhelyezni. 

A gerincvastagított irattartó mappa további különlegessége a fedél egyedi és biztonságos zárás-

módja, valamint a belső oldalon kialakított névjegykártyatartó.

A KEBA Presentation irattartó család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell  színekben.

KEBA Clear Book iratvédô mappa A4
10 tasakos 20 tasakos 30 tasakos szín db/doboz

314-5600 314-5620 314-5640 grafi t 20

314-5601 314-5621 314-5641 olajzöld 20

314-5602 314-5622 314-5642 jégszürke 20

314-5603 314-5623 314-5643 világoszöld 20

314-5604 314-5624 314-5644 korall 20

314-5605 314-5625 314-5645 óceán kék 20

A KEBA Clear Book iratvédő mappa segít abban, hogy áttekinthetően tudja rendezni a jelentéseit, ár-

ajánlatokat vagy akár az oktatási anyagait. A rendszerezendő dokumentum mennyiségétől függően 

választhat 10, 20, vagy akár 30 műanyag tasakkal rendelkező irattartót.

A KEBA Clear Book iratvédő mappa a szennyeződésnek és a nedvességnek ellenálló tartós polipro-

pilénből készül.

ICO Student karton iratgyûjtô mappa A4
rendelési kód szín db/csomag

376-6050 sötétkék 1

376-6051 sötétzöld 1

376-6052 bordó 1

Kiváló minőségű, exkluzív kivitelű, fi noman bordázott, 300 g-os kartonpapírból készült, A4-es mé-

retű iratgyűjtő mappa. Háromféle színben: sötétkék, piros, sötétzöld.

Foldermate mûanyag irattartó mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0200 fekete 643 25

490-0201 ezüstszürke 651 25

Gumis, pólyás irattartó mappa, névjegykártyatartóval. Anyaga: polipropilén. Szín: fekete és ezüst-

szürke. Kiváló minőség - tartós forma - nagy kapacitás.

A/4
130
lap

A/4
100
lap

A/4
10
tasak

30
tasak

20
tasak

A/4
200
lap
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Iratrendezés02 iratvédő mappa | protection mappa

B

C

A

D

Leitz Vivanto iratvédô mappa A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1103 kék 40 tasakos 45350035 10

305-1104 narancssárga 40 tasakos 45350049 10

305-1105 zöld 40 tasakos 45350055 10

305-1106 kék 20 tasakos 45340035 10

305-1107 narancssárga 20 tasakos 45340049 10

305-1108 zöld 20 tasakos 45340055 10

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns 

védelmére. • 20 tasak 40 lap tárolására és 40 tasak 80 lap tárolására • Feliratozható gerinccímke 

• CD/DVD tartó tasak a hátsó borítólap belső oldalán. 

Esselte Intense iratvédô mappa puha borítóval A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1081 áttetsző sötétkék 20 tasakos 177431 10

305-1082 fekete 20 tasakos 177434 10

305-1083 áttetsző sötétpiros 20 tasakos 177433 10

305-1084 fehér 20 tasakos 21805 10

305-1091 áttetsző sötétkék 40 tasakos 177449 10

305-1092 fekete 40 tasakos 177602 10

305-1093 áttetsző sötétpiros 40 tasakos 177451 10

305-1097 fehér 40 tasakos 21806 10

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns vé-

delmére. A műanyag tasakok a puha borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos doku-

mentumok elvesztése. A tasakok felül nyitottak. Öntapadós gerinccímke.

Leitz Allura iratvédô mappa A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1130 átlátszó szürke 20 tasakos 45240089 10

305-1124 átlátszó kék 20 tasakos 45250034 10

Igényes kialakítású, modern formatervezésű iratvédő mappa kiváló minőségű műanyag alapanyag-

ból. Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns 

védelmére. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos dokumen-

tumok elvesztése. Névjegy- és CD/DVD tartó zsebbel rendelkezik. 

Esselte panorámás iratvédô mappa A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1070 fekete 20 tasakos 177472 10

305-1072 fekete 40 tasakos 177474 10

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns 

védelmére. A borító két fala közé akár saját készítésű iratot is helyezhetünk, egyedi kinézetet köl-

csönözve ezzel dokumentumainknak. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elke-

rülhető a fontos dokumentumok elvesztése. A tasakok felül nyitottak. A 20 tasakos iratvédő mappa 

hátsó borító belső oldalán CD/DVD tartó található.

A/4
20
tasak

A/4
20
tasak

40
tasak

A/4
20
tasak

40
tasak

A/4
20
tasak

40
tasak

A Leitz Allura család további 

tagjait a 46., 113., 118., 127. 
és 130. oldalakon találja!

A Leitz Vivanto család további 

tagjait a 46., 99., 102.,
104., 113., 115. és 118. 

oldalakon találja!

Az Esselte Intense család 
további tagjait 

a 109., 111., 112. és 114. 

oldalakon találja!
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Iratrendezés 02iratvédő mappa | protection folder
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B

C

D

Esselte Intense iratvédô mappa kemény borítóval A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1127 fekete 20 tasakos 177425 10

305-1129 fekete 40 tasakos 177443 6

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns 

védelmére. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos dokumen-

tumok elvesztése. A tasakok felül nyitottak. A mappa gerincén feliratozható papírcsík található. 

A 20 tasakos iratvédő mappa hátsó borító belső oldalán CD/DVD tartó található.

Leitz Bebop műanyag iratvédő mappa A4
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1870 piros 20 tasakos 45640025 10

305-1871 kék 20 tasakos 45640037 10

305-1872 narancs 20 tasakos 45640045 10

305-1873 piros 40 tasakos 45650025 10

305-1874 kék 40 tasakos 45650037 10

305-1875 narancs 40 tasakos 45650045 10

Kiváló minőségű gyöngyházszerű PP iratvédő mappa friss, innovatív Bebop formatervezésben, 

kettős színben dokumentumok rendezéséhez és prezentációjához. • Ideális az A4 méretű lapokhoz 

és dokumentumokhoz • 20 illetve 40 víztiszta, másolható, 45 μ-os tasakkal, hőkötött belső gerinc 

• Gerinccímke a tartalom könnyű azonosításához • Illik a Bebop jumbo gumis mappába, a standard 

iratpapucsokba és irattálcákba

SilverBall® karton gumis mappa A4
rendelési kód szín db/csomag

312-1950 fekete 50

312-1951 piros 50

312-1952 zöld 50

312-1953 kék 50

312-1954 sárga 50

312-1955 narancs 50

Színes karton gumis mappa A4-es méretű iratok tárolására, két sarkán gumipánttal. Az iratok védel-

mének egyik legjobb módszere. Lefűzés nélküli irattárolást tesz lehetővé.

A/4
20
tasak

40
tasak

A/4
20
tasak

40
tasak

A/4
150
lap

rendelési kód termék kód méret db/doboz

229-0602 2390 A4 10

A/4 karton gumis mappa. 8 design vegyesen. Az iratok védelmének egyik legjobb módszere. Lefűzés 

nélküli irattárolást tesz lehetővé.

Blasetti One Color gumis mappa A4

A/4
150
lap

Az Esselte Intense család 
további tagjait 

a 108., 111., 112. és 114. 

oldalakon találja!

A Leitz Bepop család további 

tagjait a 46., 83., 89., 99., 
101., 104., 112., 114. és 

117. oldalakon találja!

A Blasetti One Color

termékcsalád további tagjait

a 43., 44., 53., 54.
és 86. oldalon találja!
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Iratrendezés02 gumis mappa | portfolio with rubber

Esselte Economy karton gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0810 sötétkék 13434 10

305-0811 világoskék 13435 10

305-0812 piros 13436 10

305-0813 zöld 13437 10

305-0814 sárga 13438 10

305-0815 fekete 13439 10

Kívül vidám színekre lakkozott, belül szürke színű karton gumis mappa. Az iratok védelmének egyik 

legjobb módszere. Lefűzés nélküli irattárolást tesz lehetővé. A gumiszalag színe fekete.

B

C

A

D

rendelési kód termék kód méret db/doboz

229-0601 4173 A4 10

A/4 karton gumis mappa. 8 design vegyesen. Az iratok védelmének egyik legjobb módszere. Lefűzés 

nélküli irattárolást tesz lehetővé.

2010. évben a termékcsalád várhatóan megújul!

Blasetti Cuccioli gumis mappa A4

rendelési kód termék kód méret db/doboz

229-0603 4175 A4 10

A/4 karton gumis mappa. 8 design vegyesen. Az iratok védelmének egyik legjobb módszere. Lefűzés 

nélküli irattárolást tesz lehetővé.

2010. évben a termékcsalád várhatóan megújul!

Blasetti Paesaggi gumis mappa A4

A/4
150
lap

A/4
150
lap

A/4
150
lap

rendelési kód termék kód méret db/doboz

229-0600 4174 A4 10

A/4 karton gumis mappa. 8 design vegyesen. Az iratok védelmének egyik legjobb módszere. Lefűzés 

nélküli irattárolást tesz lehetővé. 

2010. évben a termékcsalád várhatóan megújul!

Blasetti Animali gumis mappa A4

A/4
150
lap
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Iratrendezés 02gumis mappa | portfolio with rubber

A

B

C

D

Esselte Luxus karton gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0831 kék 26595 10

305-0832 sárga 26591 10

305-0833 zöld 26596 10

305-0834 narancs 26594 10

305-0835 piros 26593 10

Igényes kivitelű, szupererős prespán (enyhén fényes) karton alapanyagból készült gumis map-

pa, 3 pólyával. A gumiszalag színe megegyezik a gumis mappa borítójának színével. Kapacitás:

kb. 150 lap.

ICO Student karton gumis mappa
rendelési kód szín gerincvastagság méret db/csomag

376-6000 sötétkék 2,8 cm A4 1

376-6001 sötétzöld 2,8 cm A4 1

376-6002 bordó 2,8 cm A4 1

376-6010 sötétkék 5 cm A4 1

376-6011 sötétzöld 5 cm A4 1

376-6012 bordó 5 cm A4 1

376-6020 sötétkék 5 cm A5 1

376-6021 sötétzöld 5 cm A5 1

376-6022 bordó 5 cm A5 1

Kiváló minőségű, exkluzív kivitelű, fi noman bordázott, 700 g-os kartonpapírból készült, A4-es mé-

retű, 2,8 cm és 5 cm, valamint A5-ös 5 cm gerincvastagságú iratgyűjtő gumis mappák. 

KEBA Action gumis mappa szilikon pánttal A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5500 grafi tszürke 20

314-5501 olajzöld 20

314-5502 jégszürke 20

314-5503 világoszöld 20

314-5504 korall 20

314-5505 óceán kék 20

Hagyományos gumis mappák használata közben gyakran előfordul, hogy a mappa fedele elcsúszik, 

ha az iratrendezőt teljesen megtöltjük iratokkal. A KEBA Action gumis mappa szilikon pántját a map-

pa fedelére helyezve ez a probléma megoldódik. A KEBA Action gumis mappa család környezetbarát 

 poli pro pilénből készül, elegáns pasztell színekben.

Esselte Intense mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0861 áttetsző sötétkék 177413 10

305-0862 áttetsző rózsaszín 177415 10

305-0864 fekete 177416 10

A gyakran használt iratok tárolására ajánlott nagy szilárdságú, strapabíró és időtálló műanyag gu-

mis mappa, 3 pólyával. Fekete színű gumiszalaggal záródik és 250 lap tárolására alkalmas, CD/DVD 

 tartóval. 

A/4
150
lap

A/4
200
lap A/5

450
lap

A/4
350
lap

A/4
250
lap

Az Esselte Intense család további 

tagjait a 108., 109., 112. 
és 114. oldalakon találja!
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Iratrendezés02 gumis mappa | portfolio with rubber

B

A

C

Esselte Jumbo Intense mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/doboz

305-0880 áttetsző kék 177485 10

305-0921 áttetsző rózsaszín 177487 10

305-0920 fekete 177488 10

305-0895 fehér 21807 10

Gerincvastagítással rendelkező, szupererős műanyag alapanyagból készült gumis mappa, 3 pólyá-

val. A gerincvastagításnak köszönhetően nagyobb dokumentumok tárolására is alkalmas, kapaci-

tása 350 lap. A gumiszalag színe fekete. Öntapadós gerinccímkével, a hátsó borítón pedig CD/DVD 

tárolására alkalmas zsebbel rendelkezik.

Leitz Bebop és -Jumbo műanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0901 piros 45630025 10

305-0902 kék 45630037 10

305-0903 narancs 45630045 10

305-0906 piros 45680025 jumbo 5

305-0907 kék 45680037 jumbo 5

305-0908 narancs 45680045 jumbo 5

Mindkét típus kiváló minőségű gyöngyházszerű PP gumis mappa, friss, innovatív Bebop formater-

vezésben, kettős színben. Tetszetős gumiszalagos zárószerkezet a biztonságos hordozhatósághoz. 

Gumis mappa: a dokumentumok és a kisebb papírok napi tárolásához. • Ideális az A4 méretű doku-

mentumok számára, a Bebop és standard genothermeknek és a Leitz CombiFile genothermeknek. • Illik 

a Bebop jumbo gumis mappába, a standard iratpapucsokba és irattálcákba • Kapacitás: max. 150 lap

Jumbo gumis mappa: nagyobb mennyiségű dokumentum, genotherm vagy más Bebop termék 

hordozásához és tárolásához. • Gerinccímke a tartalom könnyű azonosításához. • Ideális az A4 méretű 

lapok számára, Bebop gumis mappának, iratvédő mappának, a standard genothermeknek és a Leitz 

CombiFile genothermeknek. • Kapacitás: max. 300 lap

Leitz Prestige és -Jumbo műanyag gumis mappa
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0806 kék 46080035 10

305-0807 mahagóni 46080076 10

305-0808 fekete 46080095 10

305-0816 kék 46090035 jumbo 5

305-0817 mahagóni 46090076 jumbo 5

305-0818 fekete 46090095 jumbo 5

Mindkét típus tagja az egységes Prestige forma és színvilágnak. Gerinccímkével ellátott. Kétszínű PP 

műanyag, sötétszínű, dombornyomott  mintás külső résszel harmonizáló világosabb belső borítás. 

Stílusosan kialakított gumis zárószerkezet védi az iratokat. 

Gumis mappa: Kiválóan alkalmas kevés lapszámú dokumentumok tárolására és szállítására. 

 Kapacitás: 150 lap.

Jumbo gumis mappa: Befogadóképességének köszönhetően nagyobb lapszámú dokumentumok 

tárolására és szállítására is alkalmas. Kapacitás: 250 lap.

A/4
350
lap

A/4
150
lap

300
lap

A/4
150
lap

250
lap

A Leitz Prestige család

további tagjait a 45. és 83.
oldalakon találja!

Az Esselte Intense család további 

tagjait a 108., 109., 111. 
és 114. oldalakon találja!

A Leitz Bepop család további 

tagjait a 46., 83., 89., 99., 
101., 104., 109., 114. 
és 117. oldalakon találja!
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A

B

D

Leitz Vivanto és -Jumbo mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0795 kék 45300035 10

305-0796 narancssárga 45300049 10

305-0797 zöld 45300055 10

305-0792 kék 45310035 jumbo 10

305-0793 narancssárga 45310049 jumbo 10

305-0794 zöld 45310055 jumbo 10

Gumis mappa: Kiválóan alkalmas kevés lapszámú dokumentumok tárolására és szállítására. • mé-

ret: A4 • 30 mm vastagságig növelhető gerincméret, 250 lap kapacitás • vonzó fém zárófej a doku-

mentumok biztonságos tárolása érdekében • CD/DVD tartó tasak a borító kihajtható részén.

Jumbo gumis mappa: Gerincvastagítással rendelkező, erős műanyagból készült gumis mappa, 

3 pólyával, vidám és divatos színekben. Ezüstözött nikkel zárófej szürke gumival. Gerinc: 4 cm.  Ka-

pacitás 350 lap, feliratozható gerinccímke, CD/DVD tartó tasak a borító belső részén.

A/4
250
lap

350
lap

Leitz Allura és -Jumbo mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0881 áttetsző kék 45200034 10

305-0884 áttetsző kék 45210034 jumbo 10

Gumis mappa: Minőségi műanyag alapanyagból készült, 3 pólyás gumis mappa áttetsző kék szín-

ben, speciális zárógumival. • kapacitás: kb. 250 lap • rugalmas gerinccel.

Jumbo gumis mappa: Gerincvastagítással rendelkező, szupererős műanyag alapanyagból ké-

szült gumis mappa, 3 pólyával, elegáns, áttetsző kék színben. A gerincvastagításnak köszönhető-

en nagyobb dokumentumok tárolására is alkalmas. Speciális zárógumival, rendelkezik. Kapacitás: 

350 lap 

A/4
250
lap

350
lap

Opál PP gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

459-2000 narancs 2594000 10

459-2001 kék 2592000 10

459-2002 fehér 2595000 10

459-2003 zöld 2593000 10

Minőségi műanyag alapanyagból készült, 3 pólyás gumis mappa áttetsző kék színben, speciális 

zárógumival, rugalmas gerinccel. Tárolókapacitás: 200 lap. 

Transzparens, gerincvastagított PP gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

459-2010 piros 213430/2514 10

459-2011 kék 213460/2517 10

459-2012 sárga 213440/2516 10

459-2013 zöld 213420/2515 10

459-2014 fehér 213400/2510 10

Gerincvastagított PP gumis mappa. Minőségi műanyag alapanyagból készült, 3 pólyás gumis mappa 

áttetsző kék színben, speciális zárógumival, rugalmas gerinccel. Tárolókapacitás: 300 lap.

C
A/4

200
lap

A/4
300
lap

A Leitz Vivanto család további 

tagjait a 46., 99., 102.,
104., 108., 115. és 118. 

oldalakon találja!

A Leitz Allura család további 

tagjait a 46., 108., 118.,
127. és 130. oldalakon találja!
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Iratrendezés02 gumis mappa, harmonika irattartó | portfolio with rubber, expanding fi le

Foldermate mûanyag, zsebes, gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0100 fekete 880 20

490-0101 ezüstszürke 879 20

Gumis zsebes irattartó mappa, névjegykártya tartóval, előzsebbel. Anyaga: polipropilén. Szín: feke-

te, ezüstszürke. Kiváló minőség - tartós forma - nagy kapacitás.

Foldermate mûanyag, gumis, zsebes mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0500 füstszürke 846-A 10

490-0501 kék 846-C 10

490-0502 zöld 846-D 10

490-0503 pink 846-P 10

490-0504 lila 846-V 10

Gumis, zsebes irattartó mappa, textilszegett, fémsarkos. Anyaga: polipropilén. Kiváló minőség - tar-

tós forma - nagy kapacitás.

Esselte Intense harmonika táska A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0981 áttetsző sötétkék 177553 1

305-0982 fekete 177556 1

Strapabíró műanyag táska, mely kiválóan alkalmas iratok elkülönítésére, gyors kikeresésére és egy-

szerű szállítására. Megerősített műanyag füllel rendelkezik a könnyebb hordozhatóság érdekében. 

12 egyenként feliratozható rekesz található benne papírbetéttel. Műanyag kapoccsal záródik.

B

C

D

A

Leitz Bebop harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0994 piros 45790025 5

305-0995 kék 45790037 5

305-0996 narancs 45790045 5

Kiváló minőségű gyöngyházszerű PP harmonika irattartó friss, innovatív Bebop formatervezésben, 

kettős színben dokumentumok és projektek rendezéséhez. • Tetszetős gumiszalagos zárószerke-

zet a biztonságos hordozhatósághoz • 4 bővülő tárolórekesz jelölőcímkével a tartalom könnyebb 

azonosításához • 1 első rögzített tárolórekesz a cetlik és egy jegyzetfüzet számára • Kapacitás: 

max. 250 lap és pl. egy jegyzetfüzet • Ideális az A4 méretű dokumentumoknak, a Bebop, standard, 

illetve a Leitz CombiFile genothermeknek és Bebop pirálfüzeteknek.

A/4

A/4

A/4
12
rekesz

350
lap

A/4
250
lap

4
rekesz

Az Esselte Intense család további 

tagjait a 108., 109., 111. 
és 112. oldalakon találja!

A Leitz Bepop család további 

tagjait a 46., 83., 89., 99., 
101., 104., 109., 112. 
és 117. oldalakon találja!
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