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Iratrendezés02 irattasak, archiváló doboz | document wallet, archiver box

Snopake mûanyag patentos irattasak
rendelési kód típus szín méret kapacitás termék kód db/csomag

442-0155 álló áttetsző színek A7 30 SNP13306 5

442-0145 álló áttetsző színek A6 40 SNP13293 5

442-0030 fekvő élénk színek A5 75 SNP11355 5

442-0135 álló áttetsző színek A5 50 SNP13280 5

442-0005 fekvő áttetsző színek A4 90 SNP12841 5

442-0010 fekvő élénk színek A4 90 SNP12844 5

442-0100 fekvő áttetsző színek A3 150 SNP11174 5

442-0040 fekvő áttetsző színek DL 30 SNP10057 5

442-0050 fekvő élénk színek DL 30 SNP10035 5

442-0045 fekvő pasztell színek DL 30 SNP10070 5

442-0125 fekvő, CD-zsebbel élénk színek A4 90 SNP11800 5

442-0165 lefűzhető áttetsző színek A4 90 SNP12566 5

Patentos zárás • vízhatlan • élénk színek 1 csomagban: • kék, zöld, rózsaszín, lila, türkiz • áttetsző 

színek 1 csomagban: víztiszta, kék, sárga, zöld, piros

Snopake mûanyag Zippa-Bag irattasak
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

442-0580 élénk színek A6 SNP14165 25

442-0550 áttetsző A5 SNP11448 25

442-0551 élénk színek A5 SNP14135 25

442-0560 áttetsző A4 SNP11463 25

442-0561 élénk színek A4 SNP14141 25

442-0571 élénk színek A3 SNP14159 25

A3, A4, A5, A6 méret • különböző színű jelölőcsíkkal ellátva • légmentesen záródó • élénk színek 

1 csomagban: 5 db kék, 5 db zöld, 5 db rózsaszín, 5 db lila, 5 db türkiz • áttetsző 1 csomagban: 10 db 

kék, 5 db sárga, 5 db zöld és 5 db piros színregiszteres tasak

Esselte Boxycolor színes archiváló doboz
rendelési kód gerincvastagság szín tulajdonság termék kód db/csomag

305-1311 8 cm kék feliratozható 128411 25

305-1312 8 cm piros feliratozható 128412 25

305-1313 8 cm sárga feliratozható 128413 25

305-1314 8 cm zöld feliratozható 128414 25

305-1316 10 cm kék feliratozható 128421 25

305-1317 10 cm piros feliratozható 128422 25

305-1318 10 cm sárga feliratozható 128423 25

305-1319 10 cm zöld feliratozható 128424 25

A ritkán használt iratok archiválásának legegyszerűbb, legolcsóbb, ám mégis színes eszköze. Irodai 

és otthoni használatra egyaránt ideális. A különböző gerincvastagságú archiváló dobozok lehetővé 

teszik több száz irat lefűzés nélküli elhelyezését. Feliratozási lehetőség a doboz mindegyik oldalán. 

Színezett karton alapanyagból készül.• Behelyezhető az archiváló konténerekbe • Kihúzólyuk segíti 

a doboz levételét a rövidebb és a hosszabbik oldalon is • Könnyen összehajtható • Összehajtási út-

mutató a dobozon 

Esselte Boxy fehér archiváló doboz
rendelési kód gerincvastagság tulajdonság termék kód db/csomag

305-1301 8 cm feliratozható 128001 25

305-1302 10 cm feliratozható 128201 25

305-1303 15 cm feliratozható 128602 25

305-1304 20 cm feliratozható 128701 25

A ritkán használt iratok archiválásának legegyszerűbb és legolcsóbb eszköze. A különböző gerinc-

vastagságú archiváló dobozok lehetővé teszik több száz irat lefűzés nélküli elhelyezését. Feliratozási 

lehetőség a doboz mindegyik oldalán.• Behelyezhető az archiváló konténerekbe • Kihúzólyuk segíti 

a doboz levételét a rövidebb és a hosszabbik oldalon is • Könnyen összehajtható • Összehajtási út-

mutató a dobozon
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Iratrendezés 02archiváló doboz | archiver box

Esselte Boxy archiváló konténer
rendelési kód méret (mm) szín tulajdonság termék kód

305-1336 560 x 275 x 370 fehér felfelé nyíló tetővel 128900

305-1337 510 x 275 x 365 fehér előre nyíló tetővel 128910

305-1338 560 x 275 x 370 natúr felfelé nyíló tetővel 128300

305-1339 510 x 275 x 365 natúr előre nyíló tetővel 128310

Az archiváló konténereket a Boxy archiváló dobozok tárolására fejlesztették ki. Alkalmas 6 db Boxy 

80, vagy 5 db Boxy 100 tárolására. A konténer nem tartalmazza az archiváló dobozokat.• 4 olda-

lon, 3 sorban feliratozható • Egymásra helyezhető • Fogantyú segíti a könnyebb szállítást • Könnyen 

 összehajtható • Összehajtási útmutató a dobozon.

Esselte archiváló konténer iratrendezôk részére
rendelési kód méret (mm) szín tulajdonság termék kód

305-1330 525 x 338 x 306 fehér előre nyíló tetővel 10964

6 db 75 mm vagy 9 db 50 mm gerincvastagságú iratrendező tárolására alkalmas archiváló kon-

téner. A konténer nem tartalmazza az iratrendezőket! • három oldalon feliratozható • egymásra 

 helyezhető.

Esselte archiváló doboz poszterek számára
rendelési kód méret (mm) szín termék kód db/csomag

305-1332 69 x 508 x 69 fehér 20956 10

305-1333 79 x 758 x 79 fehér 20957 10

Összehajtható doboz nagyméretű dokumentumok (poszterek, grafi kák, műszaki rajzok, térképek 

stb.) postázására és archiválására. Összehajtva minimális helyet foglal el. Gazdaságos a kerek és 

kemény kartonból készült tárolódobozokhoz képest. Megvédi az összetekert dokumentumokat tá-

rolás vagy szállítás közben.

Leitz Snap-N-Store archiváló és tároló dobozok
rendelési kód típus méret (mm) termék kód db/csomag

305-1345 tároló doboz 290 x 190 x 290 60600095 1

305-1346 tároló doboz 370 x 250 x 370 60620095 1

305-1347 CD tároló 150 x 360 x 135 60640095 1

305-1348 függőmappa tároló 410 x 259 x 350 60670095 1

A Snap-N-Store termékcsalád új tárolási megoldást kínál az irodai és az otthoni felhasználók részére 

egyaránt. A termékek minőségét erős, laminált karton alapanyaguk biztosítja. Összeállításuk köny-

nyű, segédeszközt nem igényel. Összehajtva tárolhatók, így helytakarékosak. Erős fogantyúk.

Tárolódoboz: Tökéletes megoldás fotók, kábelek, papírok, iratok, iratrendezési termékek stb. tárolá-

sára. Erős minőségi kivitelezés és erős fogantyúk. 

CD tárolódoboz: Kapacitása: 30 db normál tokos, 60 db vékony tokos vagy, 165 db papírtokos CD. 

Függőmappa tároló: Kapacitás: 50 db A4 méretű függőmappa.
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nagy tárolódoboz

 kicsi tárolódoboz 

CD tárolódobozfüggőmappa tartó
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Iratrendezés02 archiváló doboz, okmánytartó henger, rajztartó mappa | archiver box, document holder cylinder

Okmánytartó henger
rendelési kód méret db/csomag

310-9005 52 x 700 mm 21

310-9003 73 x 490 mm 10

310-9011 99 x 700 mm 5

310-9015 99 x 1000 mm 5

Rajzok, iratok tárolására, szállítására szolgáló termék.

Rajztartó mappa
rendelési kód méret

100-0657 A3

100-0658 A2

Rajzok, iratok tárolására, szállítására szolgáló termék.

Esselte Zebra tároló doboz
rendelési kód méret (mm) szín termék kód db/csomag

305-1341 301 x 520 x 245 kék-fehér csíkokkal 119219133 2

Fényes felületű tárolódoboz kék-fehér csíkozással az oldalán, és kék tetővel, emeléshez kialakított 

nyílásokkal. Egyszerű és gyors összeállíthatóság.

Esselte XXL tároló doboz
rendelési kód méret (mm) szín termék kód db/csomag

305-1351 310 x 520 x 245 natúr, kék csíkokkal 118131122 2

Karton tárolódoboz extra erős (max. 30 kg) teherbírással, emeléshez kialakított nyílásokkal. Egysze-

rű és gyors összeszerelhetőség.
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Iratrendezés 02iratpapucs | magazine fi le
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Mikrohullámú papír iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

310-0550 sárga 7 cm 50

310-0551 narancs 7 cm 50

310-0552 piros 7 cm 50

310-0553 kék 7 cm 50

310-0554 zöld 7 cm 50

310-0555 fekete 7 cm 50

310-0556 fehér 7 cm 50

310-0557 natúr 7 cm 50

130 g/m2-os papírból készült mikrohullámú iratpapucs.

SilverBall® Diplomat papír iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

310-0310 szürke 9 cm 6

310-0311 mákos 9 cm 6

Merevfalú, 9 cm széles iratpapucs, feliratozható előlappal. Tartós használatra, 1.400 g/m2 karton 

alapanyagból.

SilverBall® Diplomat fóliázott, mintás iratpapucs
rendelési kód szín felület gerincvastagság db/csomag

310-0340 kék fóliázott 9 cm 12

310-0341 fekete fóliázott 9 cm 12

310-0342 fehér fóliázott 9 cm 12

310-0343 piros fóliázott 9 cm 12

310-0344 sárga fóliázott 9 cm 12

310-0345 zöld fóliázott 9 cm 12

310-0346 lila fóliázott 9 cm 12

310-0347 ezüst fóliázott 9 cm 12

310-0300 kék mintás 9 cm 12

310-0301 sárga mintás 9 cm 12

310-0302 piros mintás 9 cm 12

310-0303 zöld mintás 9 cm 12

Merevfalú, 9 cm széles iratpapucs, feliratozható előlappal. Tartós használatra, 1.800 g/m2 karton 

alapanyagból.

Esselte karton iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-1299 fehér 8 cm 493222 25

305-1293 kék 8 cm 10025 25

Iratpapucs magazinok, szórólapok, katalógusok számára. Kihúzólyukkal. • gerincén feliratozható 

• könnyen összehajtható • méret: 245 x 80 x 320 mm
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„PVC” iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

315-0201 fekete 10 cm 10

315-0202 kék 10 cm 10

315-0203 zöld 10 cm 10

315-0205 szürke 10 cm 10

315-0204 bordó 10 cm 10

315-0209 fehér 10 cm 10

1.050 g/m2 karton alapanyag, „PVC” borítással és az előlapon átlátszó ablakkal, amely a címke el-

helyezésére szolgál.

Esselte hajtható „PVC” iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-1242 sárga 7,2 cm 56001 10

305-1243 piros 7,2 cm 56003 10

305-1244 kék 7,2 cm 56005 10

305-1245 zöld 7,2 cm 56006 10

305-1246 fekete 7,2 cm 56007 10

305-1247 szürke 7,2 cm 56008 10

305-1241 fehér 7,2 cm 56000 10

305-1248 bordó 7,2 cm 56050 10

305-1263 piros 10 cm 56073 10

305-1264 kék 10 cm 56075 10

305-1265 zöld 10 cm 56076 10

305-1266 fekete 10 cm 56077 10

Nagyon praktikus, műanyag borítású karton iratpapucs. Összehajtva tárolható, így csak akkor kell 

kinyitni, ha szükség van rá. Cserélhető címke és kihúzólyuk.

Esselte Intego iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2301 fekete 7 cm 39813 10

305-2304 áttetsző sötétkék 7 cm 28438 10

Különlegesen formatervezett, modern stílusú, feliratozható iratpapucs. A lekerekített forma köny-

nyebbé teszi az iratpapucs leemelését a polcról. Az alacsony oldalmagasság lehetővé teszi felirato-

zott CD-k tárolását is. Méret: 269 x 70 x 320 mm.

Esselte Europost iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-1270 áttetsző 7,2 cm 21433 10

305-1271 füst 7,2 cm 21434 10

305-1272 piros 7,2 cm 21437 10

305-1273 szürke 7,2 cm 21438 10

305-1274 kék 7,2 cm 21439 10

305-1275 fekete 7,2 cm 21440 10

Klasszikus formájú, kiváló minőségű iratpapucs hat színben. 7 cm-es belső kapacitással, széles 

gerinccel, stabil talprésszel rendelkezik. A gerincrész zárt a bizalmas dokumentumok tárolásához 

és a tartalom pormentes megőrzéséhez. Az alsó részen integrált kihúzófelülettel, amelyen címke 

is elhelyezhető. Csökkentett 256 mm-es magasság a dokumentumok gyors és egyszerű azonosí-

tásához.

B

C

A

D

10
cm

A/4

A/4 10
cm

7,2
cm

A/4 7,2
cm

A/4 7
cm

Az Esselte Intego család

további tagjait a 121., 128. 
és 131. oldalakon találja!
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Leitz Plus iratpapucs címketartóval
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2355 áttetsző 7,8 cm 24760003 6

305-2356 piros 7,8 cm 24760025 6

305-2357 kék 7,8 cm 24760035 6

305-2358 szürke 7,8 cm 24760085 6

305-2359 fekete 7,8 cm 24760095 6

Formatervezett iratpapucs, amely vízszintesen és függőlegesen is használható. • áthelyezhető cím-

ketartóval és címkével szállítjuk • a magas gerinc megtartja a dokumentumokat • méret: 78 x 300 

x 278 mm.

Leitz Allura iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2237 áttetsző szürke 7,5 cm 52010002 6

305-2238 áttetsző kék 7,5 cm 52010005 6

Áttetsző iratpapucs szürke vagy kék színtónussal. Polcról való leemelését a gerincen elhelyezkedő 

kihúzólyuk segíti. A4-nél szélesebb anyagok is tárolhatók benne. Méret: 75 x 312 x 258 mm. 

Leitz Snap-N-Store iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2248 fekete 10 cm 60660095 1

Iratpapucs címketartóval. Erős, laminált karton alapanyagból készült. Ideális megoldás katalógu-

sok, szórólapok, dokumentumok stb. tárolására. Külső megjelenésének köszönhetően minden iroda 

hasznos kiegészítője lehet. Méret: 100 x 329 x 247 mm.

A

B

C

D

KEBAdesk akril iratpapucs és irattálca
rendelési kód szín típus

314-6500 fekete / áttetsző iratpapucs

314-6505 fekete / áttetsző irattálca

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exkluzív megjelenése rendkívül magas minőséggel 

párosul. A KEBAdesk termékcsalád valamennyi tagja kézzel készül valódi akril felhasználásával. Az 

irattálcák a beépített mágnesnek köszönhetően stabilan egymásra helyezhetők.

10
cm

A/4

A/4 7,8
cm

A/4 7,5
cm

A Leitz Allura család további 

tagjait a 46., 108., 113., 118. 
és 130. oldalakon találja!

D

A KEBAdesk akril termékcsalád 

további tagjait megtalálja

a Reklám- és ajándék-
tárgy fejezetben.
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SilverBall® irattálca
rendelési kód szín méret (mm) db/csomag

312-3000 áttetsző füst 250 x 345 x 60 6

312-3001 áttetsző piros 250 x 345 x 60 6

312-3002 áttetsző zöld 250 x 345 x 60 6

312-3003 áttetsző kék 250 x 345 x 60 6

312-3004 áttetsző sárga 250 x 345 x 60 6

312-3005 áttetsző narancs 250 x 345 x 60 6

312-3006 áttetsző lila 250 x 345 x 60 6

312-3007 víztiszta 250 x 345 x 60 6

Klasszikus formájú, egymásra helyezhető irattálca áttetsző vidám színekben. Rugalmas műanyag-

ból, tartós használatra.

Esselte My X-File irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2113 kék 345 x 245 x 55 20488 20

305-2115 fekete 345 x 245 x 55 20486 20

305-2116 víztiszta 345 x 245 x 55 20479 20

305-2117 áttetsző szürke 345 x 245 x 55 19620 20

305-2120 áttetsző sötétpiros 345 x 245 x 55 20491 20

Egyszerű kivitelezésű irattálca a mindennapi használatra . Plus irattálca magasító - 305-2170 - hasz-

nálatával a tálca befogadóképessége növelhető.

Esselte Europost irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2121 piros 225 x 65 x 350 11650 10

305-2122 szürke 225 x 65 x 350 11651 10

305-2123 fehér 225 x 65 x 350 11652 10

305-2124 kék 225 x 65 x 350 11654 10

305-2125 zöld 225 x 65 x 350 11655 10

305-2126 fekete 225 x 65 x 350 11657 10

305-2128 áttetsző 225 x 65 x 350 66035 10

305-2129 füst 225 x 65 x 350 66036 10

Klasszikus formájú kiváló minőségű irattálca sok színben. Plus irattálca magasító használatával 

a tálca befogadóképessége növelhető.

Esselte Intego irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2185 fekete 258 x 65 x 370 39805 10

305-2188 áttetsző sötétkék 258 x 65 x 370 28432 10

305-2189 áttetsző kék 258 x 65 x 370 39810 10

Az iratok tárolásának és rendszerezésének legegyszerűbb módja. A/4 méretű iratok és dossziék 

tárolására alkalmas. Elöl lekerekített, középen félkör alakban bevágott az iratok könnyebb ki- és 

behelyezéséhez. Két oldalon feliratozható. A tálcák egymásra tehetők és rögzíthetők akár lépcső-

zetesen is. 

B

C

A
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A/4

305-2170

LEITZ Magasító irattálcához 

-52340092- FÜST

A/4

305-2170

LEITZ Magasító irattálcához 

-52340092- FÜST

A/4

A/4
Az Esselte Intego család

további tagjait a 121., 126. 
és 131. oldalakon találja!
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Leitz Plus irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2150 piros 360 x 255 x 70 52272025 10

305-2151 kék 360 x 255 x 70 52272035 10

305-2152 szürke 360 x 255 x 70 52272085 10

305-2153 fekete 360 x 255 x 70 52272095 10

305-2154 víztiszta 360 x 255 x 70 52262002 10

305-2155 áttetsző 360 x 255 x 70 52262003 10

305-2156 füst 360 x 255 x 70 52262092 10

Erős műanyag irattálca, amelyek stabilan egymásra tehetők, vagy rögzíthetők akár lépcsőzetesen 

is. Magasított oldalfalak a szokásosnál több irat tárolására. Könnyű hozzáférés az iratokhoz a nagy 

tálcakivágásnak köszönhetően. A tálca felemelkedő eleje megakadályozza a dokumentumok kicsú-

szását. Irattálca magasítóval is használható.

Leitz Plus Jumbo irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2165 áttetsző 360 x 255 x 103 52330003 6

305-2166 piros 360 x 255 x 103 52330025 6

305-2167 kék 360 x 255 x 103 52330035 6

305-2169 fekete 360 x 255 x 103 52330095 6

Extra kapacitású irattálca, megnövelt merevség és tartósság. Könnyű hozzáférés az iratokhoz a nagy 

tálcakivágásnak köszönhetően, a tálca felemelkedő eleje megakadályozza a dokumentumok kicsú-

szását. A Plus és a Jumbo Plus vegyesen is egymásra tehető. Irattálca magasítóval is használható.

A

B

C

D

Leitz Plus oldalt nyitott irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2007 kék 363 x 71 x 273 52180035 Standard 5

305-2008 fekete 363 x 71 x 273 52180095 Standard 5

305-2011 kék 363 x 104 x 273 52190035 Jumbo 4

305-2012 fekete 363 x 104 x 273 52190095 Jumbo 4

Mindkét termék formájában és színében a Leitz Plus irattárolási termékskálához illeszkedik. Egye-

dülálló módon, stabilan egymáshoz illeszthető irattálcák. Asztalon, polcon, szekrényben való el-

helyezésre egyaránt alkalmasak. Nagyobb A4 dokumentumok, katalógusok és A4 méretű függő-

mappák számára. Standard: Erős és stabil, hosszabb oldalon nyitott irattálca. • Könnyű hozzáférés 

az iratokhoz a nagy tálcakivágásnak köszönhetően • 5,5 és 7,5 cm széles Leitz felpattintható címke-

tartóval való használata ideális. Jumbo: Megnövelt befogadóképességű, erős és stabil, hosszabb 

oldalon nyitott irattálca. • Megnövelt (9,7 cm) befogadóképesség • Széles elülső nyílás biztosítja 

a dokumentumokhoz való könnyű hozzáférhetőséget. 

305-2170

LEITZ Magasító irattálcához 

-52340092- FÜST

A/4

A/4
305-2170

LEITZ Magasító irattálcához 

-52340092- FÜST

Leitz Plus vékony irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2015 áttetsző 360 x 255 x 35 52370003 10

305-2016 piros 360 x 255 x 35 52370025 10

305-2017 kék 360 x 255 x 35 52370035 10

305-2018 fekete 360 x 255 x 35 52370095 10

A különleges, 3,5 cm magas, keskeny irattálcát arra fejlesztették ki, hogy alkalmas legyen a napi 

teendőkhöz kapcsolódó papírok / e-mailek tárolására. A merev polisztirén tálcákat önállóan, vagy 

egymásra helyezve is használhatjuk pontos illesztéssel, vagy egymáson elcsúsztatva. • A termék 

lábazati profi lja megegyezik a standard és a jumbo irattálcákéval, így ezeket a termékeket egymásra 

is helyezhetjük az iratok gyűjtéséhez és rendezéséhez. • A dokumentumok könnyen elérhetők a nagy 

első kivágott kezelőrész segítségével • Döntött első tálcaprofi l a dokumentumok stabil megtartásá-

hoz • Stabilabban egymásra helyezhető tálcák • A tálca együtt használható az univerzális irattálca 

magasítóval • A tálca előlapján elhelyezhető két öntapadó címke

A/4

A/4

Az Leitz Plus

család további tagját

a 131. oldalon találja!
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Leitz Sorty speciális irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2176 kék A4 405 x 125 x 300 52300035 1

305-2177 fekete A4 405 x 125 x 300 52300095 1

305-2178 szürke A4 405 x 125 x 300 52300085 1

305-2171 kék A3 Jumbo 490 x 125 x 385 52320035 1

305-2172 fekete A3 Jumbo 490 x 125 x 385 52320095 1

305-2173 szürke A3 Jumbo 490 x 125 x 385 52320085 1

Erős, robusztus, a hosszabbik oldalon nyitott irattálca. Az A3 Jumbo tálca egy belső, kivehető mű-

anyag fallal két darab A/4 méretű, vagy 3 kisebb méretű rekeszre osztható. Címkével feiratozható.

B

A

C

Leitz Allura irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2088 áttetsző szürke 255 x 70 x 385 52000002 6

305-2089 áttetsző kék 255 x 70 x 385 52000005 6

Áttetsző irattálca szürke vagy kék színtónussal. Az irattálcák egymásra helyezhetők, akár elcsúsz-

tatva is. Irattálca magasítóval (52340092) is használható.

Leitz irattálca magasító
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2170 füst 265 x 254 x 70 52340092 6

Az irattálca magasító 60 mm-rel emeli meg az irattálcát, így könnyebben hozzáférhetővé válnak 

a dokumentumok. Használatával az irattálca extra pakolófelületet kap. • Egyszerű megoldás az 

irattálcák kapacitásának megnövelésére. • Segítségével az asztalon szabadíthatunk fel helyet, hi-

szen nagyobb dolgok is pakolhatók az irattálcákba • A fedlap eltakarja a bizalmas dokumentumokat 

• A magasítóval egymásra illetve lépcsőzetesen tehetjük az irattálcákat

305-2170

LEITZ Magasító irattálcához 

-52340092- FÜST

A/4

A/3A/4

A Leitz Allura család további 

tagjait a 46., 108., 113., 118. 
és 127. oldalakon találja!
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Esselte Intego fi ókos irattároló
rendelési kód szín fi ókok száma méret (mm) termék kód db/csomag

305-2415 fekete 4 285 x 245 x 380 39835 1

305-2417 áttetsző sötétkék 4 285 x 245 x 380 28453 1

305-2418 áttetsző kék 4 285 x 245 x 380 39840 1

Négy fi ókos irattároló ütközővel, A/4-es iratok tárolására. Maximum három tároló egység illeszt-

hető egymásra.  

Leitz Standard fi ókos irattároló
rendelési kód szín fi ókok száma méret (mm) termék kód db/csomag

305-2431 kék 5 390 x 320 x 325 52800035 1

305-2432 sötétszürke 5 390 x 320 x 325 52800089 1

305-2433 fekete 5 390 x 320 x 325 52800095 1

305-2451 kék 10 390 x 320 x 325 52810035 1

305-2452 sötétszürke 10 390 x 320 x 325 52810089 1

305-2453 fekete 10 390 x 320 x 325 52810095 1

Hagyományos formájú fi ókos irattárolók széles választékban. Szürke alapszín színes fi ókokkal. 

 Minden fi ókon feliratozási lehetőség.

Leitz Plus fi ókos irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2160 fekete 315 x 285 x 355 53270095 4

305-2161 kék 315 x 285 x 355 53270035 4

Professzionális felhasználóknak készült, hiszen rendkívül sokoldalúan felhasználható. Az irattál-

cák egyesével is eltávolíthatók a fi ókokból anélkül, hogy a tárolót szét kellene szedni. Tartalma: 3 

egymásra tehető keret, 3 irattálca, 1 fedél. • az alsó keret csúszásgátló gumitalpakkal rendelkezik 

• a keretek és a fedél szürke színűek, a 3 tálca színes • a keretek függőlegesen bővíthetők, egymás-

ba pattinthatók, így tetszőleges számú „emelet” építhető • a keretek közötti magasság megnöveli 

az irattálcák kapacitását és megkönnyíti a dokumentumok berakását illetve kivételét. • A fedélen 

kialakított mélyedésnek köszönhetően tollak, írószerek is tárolhatóak rajta.

A

B

C

A/4

A Leitz Plus család

további tagjait

a 129. oldalon találja!

A/4

Az Esselte Intego család

további tagjait a 121., 126. 
és 128. oldalakon találja!
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