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Iratrendezés 02harmonika irattartó | expanding fi le

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

305-0985 kék 45370035 5

305-0986 narancssárga 45370049 5

305-0987 zöld 45370055 5

Kiválóan alkalmas iratok jó elkülönítésére, szállítására, kikeresésére. Gumis záródás, dekoratív fém 

zárófejjel. • Méret: A4 • 5+2 irattartó rekesz, ebből 5 feliratozható • Dekoratív fém zárófej, gumis 

záródás a dokumentumok biztonságos tárolása érdekében • CD / DVD tartó tasak a borító kihajtható 

részén. 

A

B

C

D

Foldermate gumis harmonika irattartó A4
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

490-1030 füstszürke 260 x 138 x 24 mm 159-A 12

490-1031 kék 260 x 138 x 24 mm 159-C 12

490-1032 zöld 260 x 138 x 24 mm 159-D 12

490-1033 pink 260 x 138 x 24 mm 159-P 12

490-1034 lila 260 x 138 x 24 mm 159-V 12

Gumis harmonika mappa (csekktartó), 13 rekesz (12 index). Anyaga: polipropilén. Kiváló minőség 

- tartós forma.

Foldermate kapcsos harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-1020 füstszürke 154-A 12

490-1021 kék 154-C 12

490-1022 zöld 154-D 12

490-1023 pink 154-P 12

490-1024 lila 154-V 12

Kapcsos harmonika mappa, 13 rekesz (12 index), textilszegett, tukzáras. Anyaga: polipropilén. Ki-

váló minőség - tartós forma.

A/4
5+2

rekesz

A/4
13
rekesz

A/4
13
rekesz

Foldermate harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-1000 fekete 135 10

490-1001 ezüstszürke 137 10

490-1010 fekete 136 fogantyús 10

490-1011 ezüstszürke 138 10

Gumis harmonika mappa, 13 rekeszes (12 index), névjegykártyatartóval, külső irattartó zsebbel. 

Anyaga: poli propilén.

Fogantyús harmonika mappa, 13 rekeszes, névjegykártyatartóval, hátsó zsebbel. Anyaga: polipro-

pilén. Kiváló minőség - tartós forma.

A/4
13
rekesz

A Leitz Vivanto család további 

tagjait a 46., 99., 102.,
104., 108., 113. és 118. 

oldalakon találja!
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Iratrendezés02 aláíróköny, előrendező | signatory book, fi le folder sorter

Foldermate irattartó táska A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0520 füstszürke 641-A 10

490-0521 kék 641-C 10

490-0522 zöld 641-C 10

Irattartó táska, kézi, tukzáras. Anyaga: polipropilén. Tartós forma - kiváló minőség.

Foldermate zipzáras irattartó táska A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0530 füstszürke 848-A 10

490-0531 kék 848-C 10

490-0532 zöld 848-D 10

490-0533 pink 848-P 10

490-0534 lila 848-V 10

Zipzáras, 4 gyűrűs irattartó táska, textilszegett. Anyaga: polipropilén. Tartós forma - dokumentu-

mok biztonságos tárolására.

Aláírókönyv, elôrendezô grabolit borítással B4
rendelési kód szín típus

310-5801 fekete aláírókönyv

310-5802 kék aláírókönyv

310-5803 bordó aláírókönyv

310-5804 zöld aláírókönyv

310-5901 kék A-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5902 fekete A-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5903 bordó A-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5904 zöld A-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5921 kék 1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5922 fekete 1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5923 bordó 1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5924 zöld 1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5931 kék A-Z, regiszteres

310-5932 fekete A-Z, regiszteres

310-5933 bordó A-Z, regiszteres

310-5934 zöld A-Z, regiszteres

310-5941 kék 1-31, regiszteres

310-5942 fekete 1-31, regiszteres

310-5943 bordó 1-31, regiszteres

310-5944 zöld 1-31, regiszteres

Iratok rendezésére, aláírandó dokumentumok gyűjtésére szolgáló termék. 

Esselte karton aláírókönyv A4
rendelési kód szín típus termék kód

305-1161 fekete 20 részes 621061

305-1162 kék 20 részes 621063

Nagyon elegáns, kiváló minőségű, vastag karton aláírókönyv, kívül színes, belül szürke borítással.

B

A

C

A/4

A/4

B/4
C

A/4
20
rekesz
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Iratrendezés 02előrendező, rendszerező mappa | signatory book, fi le folder sorter

Leitz karton elôrendezô A4
rendelési kód szín típus termék kód db/csomag

305-1163 fekete A–Z (24 részes) 58250095 1

305-1156 fekete 1–31 (32 részes) 58310095 1

305-1157 fekete 1–12 (12 részes) 58120095 1

Elegáns, kiváló minőségű, vastag karton előrendező fekete színben. • 6 lyukon keresztül látható, 

hogy van-e dokumentum a különböző rekeszekben • kemény karton alapanyag • műanyag regiszter 

 lapocskák.

Leitz Bebop műanyag előrendező A4
rendelési kód szín termék kód beosztás db/csomag

305-1950 piros 45690025 6 részes 4

305-1951 kék 45690037 6 részes 4

305-1952 narancs 45690045 6 részes 4

305-1953 piros 45700025 12 részes 4

305-1954 kék 45700037 12 részes 4

305-1955 narancs 45700045 12 részes 4

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

kettős színben dokumentumok és projektek rendezéséhez és jegyzeteléshez. • Tetszetős gumiszala-

gos zárószerkezet a biztonságos hordozhatósághoz • Könnyű rendezés a 6 vagy 12 elválasztólappal 

• 3 pólyás tároló segíti a termék hátlapján az önálló dokumentumok tárolását • Regiszteres tasak 

a hátsó oldalon, amivel gyorsan elérhető lesz a tartalom • Ideális az A4 méretű dokumentumoknak, 

a Bebop és standard, illetve a Leitz CombiFile genothermeknek • Kapacitás: max. 200 lap 

A

B

C

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

305-1956 piros 45800025 5

305-1957 kék 45800037 5

305-1958 narancs 45800045 5

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

kettős színben dokumentumok és projektek rendezéséhez és jegyzeteléshez.• Tetszetős gumisza-

lagos zárószerkezet a biztonságos hordozhatósághoz • Tágas tárolók 4 mappával jelölőcímkével a 

tartalom könnyebb azonosításához • Integrált 40 lapos A4-es jegyzetfüzet, vonalas, mikroperforált 

lapok és tolltartó • További CD és névjegytartó tasak • A dokumentumok könnyen hozzáférhetők 

a tárolóhelyeken • Ideális az A4 méretű dokumentumoknak, a Bebop és standard, illetve Leitz 

CombiFile genothermeknek • Kapacitás: max. 160 lap (4 x 40 lap)

A/4
A-Z

rész

A/4
160
lap

4
rekesz

1-12
rész

1-31
rész

A/4
6
rész

12
rész

200
lap

A Leitz Bepop család további 

tagjait a 46., 83., 89., 99., 
101., 104., 109., 112. 
és 114. oldalakon találja!

A Leitz Bepop család további 

tagjait a 46., 83., 89., 99., 
101., 104., 109., 112. 
és 114. oldalakon találja!
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Iratrendezés02 elôrendezô, felírótábla | fi le folder sorter, clipboard

Leitz Allura mûanyag elôrendezô A4
rendelési kód szín beosztás termék kód db/csomag

305-1178 áttetsző szürke 12 részes 45230089 1

305-1160 áttetsző kék 12 részes 45230034 1

305-1170 áttetsző szürke 6 részes 45220089 1

305-1165 áttetsző kék 6 részes 45220034 1

Igényes kialakítású, modern formatervezésű előrendező, kiváló minőségű műanyag alapanyagból. 3 

műanyag pólya a dokumentumok biztonságos tárolása érdekében.

Leitz Vivanto mûanyag elôrendezô A4
rendelési kód szín típus termék kód db/csomag

305-1168 kék 12 részes 45330035 4

305-1169 kék 6 részes 45320035 4

Kiváló minőségű, modern formatervezésű előrendező kiváló minőségű műanyag alapanyagokból.

• vonzó fém zárófej, gumis záródás a dokumentumok biztonságos tárolása érdekében • 3 műanyag 

pólya • CD/DVD tartó tasak a hátsó borítólap belső oldalán • 6 vagy 12 részes elválasztólap, felirato-

zási lehetőség.

B

C

A

D

Esselte Standard felírótábla A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1131 A4 piros 56053 10

305-1132 A4 kék 56055 10

305-1133 A4 fekete 56057 10

Karton felírótábla műanyag borítással. Kimondottan irodai, iskolai vagy otthoni használatra. Kis 

méretű leszorítócsipesszel rendelkezik. Falra is akasztható.

Esselte fedeles felírótábla A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1154 A4 piros 56043 10

305-1152 A4 kék 56045 10

305-1153 A4 fekete 56047 10

Fedeles karton felírótábla műanyag borítással, irodákba, konferenciákra vagy sofőröknek. A borító 

belső oldalán kialakított irattartó zseb és tolltartó található. Kis méretű leszorító csipesszel rendel-

kezik. Falra is akasztható. Méret: A4. Kapacitás: 200 lap.

A/4
6
rész

12
rész

A/4
6
rész

12
rész

A/4
200
lap

A/4
200
lap

A Leitz Allura család további

tagjait a 46., 108., 113., 
127. és 130. oldalakon találja!

A Leitz Vivanto család további 

tagjait a 46., 99., 102.,
104., 108., 113. és 115. 

oldalakon találja!
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Iratrendezés 02felírótábla | clipboard

A

B

C

D

„PVC” felírótábla A4
rendelési kód méret szín típus db/csomag

315-0501 A4 sötétkék szimpla 25

315-0503 A4 fekete szimpla 25

315-0504 A4 sötétzöld szimpla 25

315-0509 A4 bordó szimpla 25

315-0561 A5 sötétkék szimpla 25

315-0562 A5 sötétzöld szimpla 25

315-0563 A5 fekete szimpla 25

315-0564 A5 bordó szimpla 25

„PVC” felírótábla különböző színekben. Irodai, otthoni vagy iskolai használatra ideális. Kis méretű 

leszorítócsipesszel rendelkezik.

Felírótábla számológéppel A4
rendelési kód típus

315-0640 M836

8 számjegyes kijelző, 3 memória gomb, alapfunkciók, elem + napelemes működés, spirálozott map-

pa, irattartó csipesz, vonalzó.

Foldermate mûanyag, kombinált írómappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0250 fekete 151 12

490-0251 ezüstszürke 146 12

Kombinált írómappa, textilszegett, tépőzáras, 5 rekeszes irattartó, névjegykártya és CD tartóval, 

40 lapos írótömbbel, csíptetővel. Szín: fekete, ezüstszürke. Kiváló minőség - elegáns kivitel.

„PVC” fedeles felírótábla A4
rendelési kód méret szín típus db/csomag

315-0601 A4 sötétkék fedeles 20

315-0602 A4 fekete fedeles 20

315-0603 A4 sötétzöld fedeles 20

315-0604 A4 bordó fedeles 20

„PVC” felírótábla különböző színekben. Irodai, otthoni vagy iskolai használatra ideális. Kis méretű 

leszorítócsipesszel rendelkezik.

A/4

A/4

+

-A/4

A/4
40
lap

5
rekesz
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Iratrendezés02 függômappa | hanging folder

Esselte Pendafl ex Economy függômappa A4
rendelési kód szín gerinc termék kód db/csomag

305-1431 zöld V 93051 25

305-1432 sárga V 93055 25

305-1433 piros V 93057 25

Környezetbarát függőmappák, hiszen az alapanyag kizárólag újrafeldolgozott papírt tartalmaz. 

Különlegességek: 8 cm hosszú címketartó változtatható címkeállással, fém fülek. A függőmappák 

fesztávolsága: 330 mm, címketartó + papír a csomagban.

Esselte Pendafl ex Standard függômappa A4
rendelési kód szín gerinc termék kód db/csomag

305-1391 fehér V 90319 25

305-1392 zöld V 90318 25

305-1393 kék V 90311 25

305-1394 sárga V 90314 25

305-1395 piros V 90316 25

305-1399 vegyes V 93042 10

Strapabíró karton függőmappák vidám színekben. A függőmappák megfelelnek a standard európai 

előírásoknak. Lehetővé teszik nagy számú irat gyors és egyszerű kikeresését, valamint lefűzés nél-

küli elhelyezését. Különlegességek: 8 cm hosszú címketartó változtatható címkeállással, fém fülek. 

Gerincvastagítható termék, címketartó és papírbetét a csomagban.

Esselte Pendafl ex függômappa címketartó papírral
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-1441 áttetsző 8 cm 94514 25

Műanyag címketartó minden típusú Pendafl ex függőmappába. Méret: 30 x 150 mm.

Leitz Alpha színes, lefűzős és oldalt zárt függômappa A4
rendelési kód szín tulajdonság termék kód db/csomag

305-1492 sárga lefűzős 19840015 25

305-1493 piros lefűzős 19840025 25

305-1494 kék lefűzős 19840035 25

305-1495 zöld lefűzős 19840055 25

305-1472 sárga oldalt zárt 19860015 25

305-1473 piros oldalt zárt 19860025 25

305-1474 kék oldalt zárt 19860035 25

305-1475 zöld oldalt zárt 19860055 25

Kiváló minőségű, 225 g-os karton alapanyag. Különlegesség: fém fülek, 6 cm hosszú címketartó, 

változtatható címkeállás. Címketartó és papírbetét a csomagban

Lefűzős függőmappa: az előre kilyukaszott dokumentumok rendszerezésére, tárolására. 

Oldalt zárt függőmappa: az iratok kicsúszásának megakadályozására. 

Leitz Alpha natúr függômappa
rendelési kód szín tulajdonság termék kód db/csomag

305-1461 natúr standard 19150000 25

305-1471 natúr oldalt zárt 19160000 25

305-1481 natúr lefűzős 19140000 25

305-1491 natúr lefűzős, kombi 19830000 25

Kiváló minőségű, 250 g-os karton alapanyag. Különlegesség: fém fülek, 6 cm hosszú címketartó, 

változtatható címkeállás. Címketartó és papírbetét a csomagban

Oldalt zárt függőmappa: az iratok kicsúszásának megakadályozására. 

Lefűzős függőmappa: az előre kilyukaszott dokumentumok rendszerezésére, tárolására. 

Kombi függőmappa: a kilyukasztott iratok számára. A dokumentumok lefűzhetők és a 3 elvá-

lasztott rekesz egyikébe helyezhetők el. A lyukasztás nélküli iratok erre a célra kialakított zsebben 

tárolhatók. 

B

E

C

D

A

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

A/4

A/4

lefűzős
oldalt zárt

kombi

lefűzős
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Iratrendezés 02függômappa tartó, függőmappa tartó kocsi | hanging folder box

Esselte Intego mûanyag függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1507 fekete 190 x 265 x 390 39821 1

305-1510 áttetsző sötétkék 190 x 265 x 390 28450 1

305-1506 áttetsző kék 190 x 265 x 390 39824 1

305-1515 fekete 180 x 290 x 390 39853 mobil 1

305-1518 áttetsző sötétkék 180 x 290 x 390 28456 mobil 1

Függőmappa tartó: Különleges formatervezett, modern stílusú, hordozható függőmappa tartó 

iratok rendszerezéséhez. A formatervezett külső jobb helykihasználást biztosít. Rakásolható, maxi-

mum 5 db függőmappa tartó helyezhető egymásra. 15 db A4 méretű függőmappa tárolására alkal-

mas. Tartozék: 5 db Pendafl ex függőmappa.

Mobil függőmappa tartó: Különleges formatervezett, modern stílusú, hordozható függőmappa 

tartó iratok rendszerezéséhez és szállításához. A hordozhatóságot a masszív külső, valamint az erős 

patent zár biztosítja. Rakásolható, maximum 5 db függőmappa tartó helyezhető egymásra. 15 db A4 

méretű függőmappa tárolására alkalmas. Tartozék: 5 db Pendafl ex függőmappa.

A

B

C

E

Leitz Plus mûanyag függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1550 piros 395 x 273 x 170 19931025 1

305-1551 áttetsző 395 x 273 x 170 19931003 1

305-1552 kék 395 x 273 x 170 19931035 1

305-1553 fekete 395 x 273 x 170 19931095 1

Klasszikus formájú függőmappa tartó, amely fogantyújának köszönhetően könnyen hordozható. 

Kis helyet foglal és egymásra helyezhető, a rakásolást a tartón kialakított bemélyedések teszik 

lehetővé. Alacsonyabb előlap a címkék könnyebb olvashatósága érdekében. 20-25 db A4 méretű 

függőmappa tárolására alkalmas. Tartozék: 8 db Pendafl ex függőmappa.

Leitz Snap-N-Store függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1348 fekete 410 x 259 x 350 60670095 1

Tárolódoboz függőmappák számára. Könnyen szállítható, feliratozható. Erős karton alapanyagból 

készült, felülete laminált a jobb védelem érdekében. A gyors beazonosítást a termék elején és tete-

jén található címketartó, a könnyed szállítást az erős fogantyúk segítik. Függőmappa nélkül szállít-

juk. Kapacitás: 50 db A4-es méretű függőmappa.

Leitz Vaultz zárható függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) kapacitás termék kód db/csomag

305-1549 fekete 365 x 340 x 365 40 db mappa 67140095 1

305-1548 fekete 165 x 310 x 366 20 db mappa 67160095 1

Robosztus felépítésű törhetetlen, de esztétikus megjelenésű függőmappatartó, amely a nagy erő-

hatásoknak is ellenáll, így maximális védelmet biztosít a dokumentumoknak. • a beépített síneknek 

köszönhetően akár 20 és 40 db függőmappa tárolására is alkalmas • dupla kombinációs zár • kes-

keny, hordozható • fém fogantyú a fedélen • névjegytartóval • függőmappa nélkül szállítjuk

Esselte függômappa tároló kocsi
rendelési kód szín típus méret termék kód kapacitás

305-1536 fehér nyitott 360 x 670 x 600 94962 100 db mappa

305-1537 fehér zárható 380 x 650 x 530 94953 100 db mappa

Nyitott függőmappa tároló kocsi: Egyszerű, fém függőmappa kocsi, görgőkkel. Üresen, függőmap-

pák nélkül szállítjuk.

Zárható függőmappa tartó kocsi: Fém függőmappa tartó kocsi, görgőkkel és kulccsal zárható 

tetővel. Üresen, függőmappák nélkül szállítjuk.

D

mobil függőmappa tartó

függőmappa tartó

Az Esselte Intego család

további tagjait a 126., 128. 
és 131. oldalakon találja!
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