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Minden Post-it® jegyzettömb teljesen újrafelhasználható bármely
vegyes papír fogadására képes feldolgozó üzemben.

Post-it® Green Line
Környezetbarát termékcsalád
•  100% újrafelhasznált papírból
•  Ellen�rzött Blue Angel papírszálakból

A tornyok csomagolása:
•  Garantáltan fehérítetlen és színezetlen
•  Nincs köztes celofán csomagolás
•  Minimális, egyszín� nyomtatással készül
Ön is ezerféleképp tehet a környezetbarát, fenntartható 
fejl�désért. Kezében egy újabb lehet�ség.

Post-it® Újrafelhasznált jegyzettömb tornyok
A Post-it® újrafelhasznált jegyzettömbök tintaszegény, teljesen újra-
felhasznált karton csomagolása is tökéletesen környezetbarát.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0950 653-1T, kanári sárga (51×38 mm, 100 lap) 24
330-0951 654-1T, kanári sárga (76×76 mm, 100 lap) 16
330-0952 655-1T, kanári sárga (127×76 mm, 100 lap) 16
330-0955 653-1TRP, pasztell színek (51×38 mm, 100 lap) 24
330-0956 654-1TRP, pasztell színek (76×76 mm, 100 lap) 16
330-0957 655-1TRP, pasztell színek (127×76 mm, 100 lap) 16

Post-it® Környezetbarát egykezes Z-jegyzettömbök
A népszer� egykezes Z-jegyzettömbök ezentúl környezetbarát formában is 
elérhet�k. Újrafelhasznált design dobozban. Nem utántölthet�.

rendelési kód típus db/csomag
330-1628 B330-1R-EU (76×76 mm, 200 lap) 1

Post-it® Környezetbarát jegyzettömb kockák
Újrafelhasznált papírból készült öntapadó jegyzettömb kockák. Sárga és 
pasztell színekben, környezetbarát csomagolásban.

rendelési kód típus db/csomag
330-1626 636-1CY, sárga (76×76 mm, 450 lap) 1
330-1627 636-1CG, zöld (76×76 mm, 450 lap) 1

Post-it® Környezetbarát egykezes 
Z-jegyzettömb tornyok
A népszer� egykezes Z-jegyzettömbök ezentúl környezetbarát formában is 
elérhet�k. Újrafelhasznált design dobozban. Nem utántölthet�.

rendelési kód típus db/csomag
330-1622 R330-1T, kanári sárga (76×76 mm, 100 lap) 16
330-1623 R330-1RPT, pasztell (20×38 mm, 4×50 lap) 16
330-1624 R330-1B, kanári sárga (20×38 mm, 4×50 lap) 6
330-1625 R330-1GB, pasztell (25×76 mm, 3×100 lap) 6

Post-it® Újrafelhasznált jegyzettömb minitornyok
Post-it® kizárólag újrafelhasznált papírból - A minitornyokkal most a kisebb 
irodáknak is lehet�sége nyílik környezetbarát döntést hozni.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0960 653-1B, kanári sárga (51×38 mm, 100 lap) 6
330-0961 654-1B, kanári sárga (76×76 mm, 100 lap) 6
330-0962 655-1B, kanári sárga (127×76 mm, 100 lap) 6
330-0965 653-1GB, pasztell színek (51×38 mm, 100 lap) 6
330-0966 654-1GB, pasztell színek (76×76 mm, 100 lap) 6
330-0967 655-1GB, pasztell színek (127×76 mm, 100 lap) 6

ÚJ

ÚJ
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Próbálja ki 
a környezetbarát 

Z-adagolású 
termékeinket is!

Post-it® Green 
Z-jegyzettömb

Post-it® NP1 Pininfarina Z-jegyzettömb adagoló
A Post-it® márka fennállásának huszonötödik évfordulójára készült adagoló
formáját az autóiról is jól ismert Pininfarina vetette papírra. Alapanyaga
alumínium, felülete könnyen gravírozható – az NP1 Z-jegyzettömb
adagolóban újszer�, értékes üzleti ajándékra találhat.

rendelési kód típus db/csomag
330-2054 NP1 Pininfarina adagoló (feltöltve) 1

Tökéletes üzleti ajándék

Párban az igazi: Scotch® SP1 (140. oldal) Post-it® B330 egykezes öntapadó Z-jegyzetkockák
Az egykezes adagolást lehet�vé tev� Post-it® Z-jegyzetkocka nem csak 
praktikus, de kiszerelésének megfelel�en gazdaságos is.
Tapadókorongjának köszönhet�en biztosan tart.

rendelési kód típus db/csomag
330-1621 B330-F, rózsaszín, felváltott lapok (76×76 mm, 200 lap) 1
330-1620 B330-N, türkizkék, sárga lapok (76×76 mm, 200 lap) 1

Csinos és praktikus

Post-it® C2014 Millenium Z-jegyzettömb adagoló
A Post-it® C2014 jegyzettömb adagoló divatos formája kollégáinak is
rögtön szemet fog szúrni. Segítségével egy kézzel is húzhat jegyzetlapot.

rendelési kód típus db/csomag
330-1547 C2014 (feltöltve) 1

Könnyed vonalvezetés

Post-it® PRO330 asztali Z-jegyzettömb adagoló
Egyszer� formája és ergonomikus kialakítása minden íróasztal
elengedhetetlen kellékévé teszi a Post-it® PRO330 asztali adagolót.

rendelési kód típus db/csomag
330-2052 PRO330 (feltöltve) 1

Post-it® PRO420
(272. oldal)

Scotch® C60-BK
(140. oldal)

Csak egyszer�en

Próbálja ki
a termékcsalád
többi tagját is!

Jegyzetlap eg
y 

ké
zz

el
!

+ =
Post-it® egykezes Z-jegyzettömbök 
asztali adagolókhoz

rendelési kód típus db/csomag
330-1601 R-330, kanári sárga (76×76 mm, 100 lap) 1
330-1611 R-330-NA, sárga / rózsaszín (76×76 mm, 100 lap) 1
330-1613 R-330-NAG, pasztell és ultra zöld (76×76 mm, 100 lap) 1
330-1612 R-330-NAP, pasztell és neon pink (76×76 mm, 100 lap) 1

Egykezes 
Z-jegyzettömbök

Mi lehet praktikusabb ötlet az öntapadó jegyzettömbnél?
Az öntapadó Z-jegyzettömb! A felváltott ragasztócsíkozású Z-notes termékek 
a megfelel� adagolóval együtt használva egy mozdulattal rendelkezésre áll-
nak. Ezentúl nem jelent problémát ha jegyzetelni kell egy telefonhívás közben:
a Z-jegyzettömb mindig kéznél van.
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Super Sticky jegyzettömbök
Er�sebb ragasztóanyaggal: helyezze bárhová!

Legyen szó érdesebb irodai felületeir�l, konyhai vagy szobai környezetr�l, a Post-it® 
Super Sticky jegyzettömbök bárhol megállják a helyüket. Ragassza falra, szekrényre, 
szövetre vagy bármilyen speciális felületre, a Super Sticky-ben nem fog csalódni.

Post-it® Super Sticky jegyzettömbök
Kiemelked� tapadóer�: a Post-it® Super Sticky jegyzetlapok bármilyen
felületen megtapadnak. Hagyományos nárciszsárga színben.

rendelési kód típus db/csomag
330-0131 654-S, nárciszsárga (76×76 mm, 90 lap) 1
330-0272 655-S, nárciszsárga (127×76 mm, 90 lap) 1
330-0561 2028 S, nárciszsárga kocka (76×76 mm, 350 lap) 1

Post-it® Super Sticky neon jegyzettömbök
Rázza fel Ön is környezetét a Post-it® Super Sticky friss neon szín�
jegyzettömbjeivel.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0151 654S-N, neon színek (76×76 mm, 90 lap) 5
330-0196 655S-N, neon színek (127×76 mm, 90 lap) 5

Post-it® Super Sticky ultra jegyzettömbök
Az új Post-it® Super Sticky ultra szín� tömbök nem csak igen felt�n�ek,
de a nagy méret�, vonalas változatok kit�n�en használhatók meg-
beszélések alkalmával is.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0185 654-12SSUC (76×76 mm, 90 lap) 12
330-0405 675-6SSUC, vonalas (100×100 mm, 90 lap) 6
330-0412 660-3SSUC, vonalas (102×152 mm, 90 lap) 3

Post-it® Super Sticky jegyzettömbök
Szuperer�s szuperszínes  öntapadó jegyzettömbök. Használja a legextrémebb 
felületeken is, nem fog csalódni!

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0414 675-3SSMX-EU, vonalas (100×100 mm, 3x 70 lap) 3
330-0415 4645-3SSAN-EU, vonalas (102×152 mm, 3x45 lap) 3

ÚJ
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Post-it® öntapadó minikockák
A Post-it® minikockák a közkedvelt kockák 51×51 mm-es, kompakt
változatai, melyek még a legzsúfoltabb asztalon is könnyedén elférnek.

rendelési kód típus db/csomag
330-0581 2051-L, citrom (51×51 mm, 400 lap) 1
330-0582 2051-P, rózsaszín (51×51 mm, 400 lap) 1

Post-it® Környezetbarát jegyzettömb kockák
Újrafelhasznált papírból készült öntapadó jegyzettömb kockák.
Sárga és pasztell színekben, környezetbarát csomagolásban.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-1626 636-1CY, sárga (76×76 mm, 450 lap) 1
330-1627 636-1CG, zöld (76×76 mm, 450 lap) 1

Post-it® Kör
Újrafelhasznált pa

á é

ettömb kockák
gyzettömb kockák.

színekben, környezetbarát csomagolásban.

tömb/csomagg
(76×76 mm 450 lap) 1

rnyezetbarát jegyze
apírból készült öntapadó jeg

í á

Post-it® neon öntapadó jegyzettömb kockák
A Post-it® neon jegyzettömb kockák 450 lapos kiszerelésének
köszönhet�en sosem kell félni, hogy id� el�tt elfogy a jegyzetpapír.

rendelési kód típus db/csomag
330-0542 2028 NP, neon rózsaszín (76×76 mm, 450 lap) 1
330-0521 2028 NB, neon zöld (76×76 mm, 450 lap) 1

Fest�i színek

Post-it® pasztell öntapadó jegyzettömb kockák
A Post-it® jegyzettömb kockák igen színes és praktikus társai a minden-
napokban. Barátságos pasztell színekben.

rendelési kód típus db/csomag
330-0551 2028 B, pasztell kék (76×76 mm, 450 lap) 1
330-0511 2028 P, pasztell rózsaszín (76×76 mm, 450 lap) 1
330-0531 2028 G, pasztell zöld (76×76 mm, 450 lap) 1

Post-it® formára vágott öntapadó jegyzettömbök
A Post-it® formára vágott jegyzettömbök igen kifejez� eszközei lehetnek
az irodai kommunikációnak. Négyféle izgalmas formában.  

rendelési kód típus db/csomag
330-0681 2007-H, szív forma (76×76 mm, 225 lap) 1
330-0682 2007-A, nyíl forma (76×76 mm, 225 lap) 1
330-0686 2007-F, virág forma (76×76 mm, 225 lap) 1
330-0683 2007-SP, szövegbuborék forma (76×76 mm, 225 lap) 1

Minden alkalomra

Post-it® Kanári sárga öntapadó jegyzettömb kockák
A praktikus társ klasszikus kanári sárga színben, 450 lapos kivitelben.

rendelési kód típus db/csomag
330-0501 636B, kanári sárga (76×76 mm, 450 lap) 1

Klasszikus szín

ÚJ
Apró segít�társak

Egy kis édesség
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Tavaszi virágok

Post-it® pasztell öntapadó jegyzettömbök
A Post-it® pasztell öntapadó jegyzettömbök a tavaszi virágok hangulatát viszik irodájába.

rendelési kód típus db/csomag
330-0041 653-FL, pasztell színek (51×38 mm, 100 lap) 12
330-0128 654-FL, pasztell színek (76×76 mm, 100 lap) 12
330-0228 655-FL, pasztell színek (127×76 mm, 100 lap) 12

Friss gyümölcsök

Post-it® neon pink öntapadó jegyzettömbök
A Post-it® neon pink színvilága tökéletesen passzol azokhoz, akik szeretik kényeztetni magukat.

rendelési kód típus tömb/csomag
330-0061 653-TF, neon színek (51×38 mm, 100 lap) 12
330-0161 654-TF, neon színek (76×76 mm, 100 lap) 6
330-0261 655-TF, neon színek (127×76 mm, 100 lap) 6

A víz ereje

Post-it® pasztell kék öntapadó jegyzettömbök
A Post-it® pasztell kék jegyzettömbök megnyugtató színe felér egy kiadós masszázzsal.

rendelési kód típus db/csomag
330-0031 653-ML, pasztell színek (51×38 mm, 100 lap) 12
330-0171 654-ML, pasztell színek (76×76 mm, 100 lap) 6
330-0241 655-ML, pasztell színek (127×76 mm, 100 lap) 6

Post-it® kanári sárga öntapadó jegyzettömbök
Klasszikus Post-it® jegyzettömbök a megszokott kiemelked� min�ségben. 
Kanári sárga színben és többféle méretben.

rendelési kód típus db/csomag
330-0021 653, kanári sárga (51×38 mm, 100 lap) 3
330-0101 654, kanári sárga (76×76 mm, 100 lap) 1
330-0201 655, kanári sárga (127×76 mm, 100 lap) 1
330-0301 656, kanári sárga (51×76 mm, 100 lap) 1
330-0321 657, kanári sárga (76×102 mm, 100 lap) 1
330-0401 659, kanári sárga (102×152 mm, 100 lap) 1
330-0411 660, kanári sárga (102×152 mm, 100 lap) 1
330-0421 662, kanári sárga (102×152 mm, 100 lap) 1

Vibráló színek

Post-it® neon öntapadó jegyzettömbök
A megszokott els�rangú min�ség vibráló színvilágba burkolózott: a neon 
jegyzettömbök biztosan tartanak, és a figyelmet sem engedik egykönnyen.

rendelési kód típus db/csomag
330-0144 654-NO, neon narancs (76×76 mm, 100 lap) 1
330-0142 654-NP, neon rózsaszín (76×76 mm, 100 lap) 1
330-0141 654-NG, neon zöld (76×76 mm, 100 lap) 1
330-0143 654-NY, neon sárga (76×76 mm, 100 lap) 1

Post-it® neon zöld öntapadó jegyzettömbök
A neon zöld jegyzettömbök élénk színe a h�s menta élénkít� erejére emlékezteti egész nap.

rendelési kód típus db/csomag
330-0071 653-MT, neon színek (51×38 mm, 100 lap) 12
330-0166 654-MT, neon színek (76×76 mm, 100 lap) 6
330-0271 655-MT, neon színek (127×76 mm, 100 lap) 6

H�sít� menta

öntapadós jegyzettömb | stick-on note
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SilverBall® pincértömb
rendelési kód méret (mm) szín típus tömb/csomag

311-1056 130 × 65 × 30 fehér ragasztott 1

Felső részén ragasztott hosszúkás tömb, vágott ofszet papírból.

SilverBall® tépôtömb
rendelési kód méret (mm) szín típus tömb/csomag

311-1016 90 × 90 × 60 színes csavart 1

311-1017 90 × 90 × 60 színes ragasztott 1

311-1018 90 × 90 × 60 fehér ragasztott 1

311-1022 90 × 90 × 60 fehér dobozos 1

311-1023 90 × 90 × 60 pasztell, színes ragasztott 1

311-1025 100 × 100 × 50 famentes, fehér ragasztott 1

311-1030 100 × 100 × 100 famentes, fehér ragasztott 1

311-1057 90 × 90 × 60 pasztell, színes csavart 1

311-1015 95 × 95 × 50 fehér színes adagolóban 1

Tömbkockák különböző kivitelben: fehér vagy színes papírból, ragasztott vagy dobozos kiszerelés-

ben, hagyományos vagy csavart megjelenésben.

SilverBall® öntapadó jegyzettömb
rendelési kód méret (mm) lap/tömb tömb/karton

319-5000 38 × 51 100 144

319-5005 75 × 75 100 144

319-5010 127 × 75 100 144

SilverBall® öntapadó jegyzettömbök segítségével könnyen kommunikálhat. Az öntapadó csík szinte 

minden felületen megfelelően rögzíti üzenetét.

Bic® Sticky öntapadó jegyzettömb
rendelési kód méret (mm) lap/tömb tömb/karton

227-0405 76 × 76 100 ???

227-0406 127 × 76 100 ???

227-0407 150 × 203 100 ???

227-0408 101 × 150 100 ???

Kiváló minőségő öntapadó jegyzettömb a legkedveltebb méretekben.

B

C

A

D
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Etikettek

Univerzális etikett, amely jól futtatható minden típusú irodai berendezésben. 
Címzés, azonosítás, média és iratrendezés is

megtalálható választékunkban. Rendkívül kedvezõ ár jellemzi.

Termék információ: www.silverball.hu

 

rendelési kód: 319-0115
címke/csomag: 800 db
lap/csomag: 100 db

105×71 mm

 

rendelési kód: 319-0130
címke/csomag: 700 db
lap/csomag: 100 db

192×38 mm

 

rendelési kód: 319-0118
címke/csomag: 800 db
lap/csomag: 100 db

105×74 mm

 

rendelési kód: 319-0110
címke/csomag: 1000 db
lap/csomag: 100 db

105×58 mm

 

rendelési kód: 319-0152
címke/csomag: 100 db
lap/csomag: 100 db

210×297 mm

 

rendelési kód: 319-0150
címke/csomag: 200 db
lap/csomag: 100 db

210×148 mm

 

rendelési kód: 319-0125
címke/csomag: 400 db
lap/csomag: 100 db

105×148,5 mm

 

rendelési kód: 319-0500
címke/csomag: 200 db
lap/csomag: 100 db

117 mm
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