16

15

14

para
nomes com mola
combinada
• Em película rígida transparente, com
alfinete e mola para prender
• Perfuração para colocação do polegar
na parte traseira, para uma troca fácil
das etiquetas de encaixe
• Cada letreiro para nome é fornecido
com uma etiqueta de encaixe em branco
Material: plástico. Tipo de fixação: com
mola combinada. Cor: transparente.
Altura: 54 mm. Largura: 90 mm.
Embalagem: 50 unid.

14 | Nº 533 083 6F € / UE 59.90
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16 | Letreiros

nomes

para

• Em película rígida de elevada
transparência com letreiro para nome
em branco, com fixação por clipe
rotativa em metal para uma posição
vertical
• Especialmente adequados para
quando é necessário identificar muitas
pessoas, por ex., em conferências
e eventos de grandes dimensões, nos
quais, geralmente, os letreiros não são
devolvidos
• Inscrição simples com software
DURAPRINT® gratuito, com função
de base de dados
Altura: 60 mm. Largura: 90 mm.
Material: película dura. Tipo
de fixação: com clipe. Cor: transparente.
Âmbito de fornecimento: letreiros para
nomes, clipe. Formato do papel: AxL
60 x 90 mm.

15 | Porta-cartões

17 | Caixas

duras
para 1 cartão

com extração tipo
ioiô

• A caixa dura estável com fixação
por clipe rotativa protege cartões
de identificação e cartões de acesso
contra danos
• Material transparente para uma
legibilidade ideal e fácil digitalização
de códigos de barras
• Para identificações da empresa e de
segurança no formato de cartão
de crédito

• Com extração tipo ioiô prática e clipe
metálico na traseira com laço com
botão de pressão
• Perfuração para colocação do polegar
para uma remoção e substituição
do cartão fáceis
• Para identificações da empresa e de
segurança no formato de cartão
de crédito

Altura: 71 mm. Largura: 101 mm.
Material: poliestireno. Tipo de fixação: com
clipe. Cor: transparente. Versão: fechado.
Âmbito de fornecimento: portacartões, clipe. Formato do papel: para
cartões no formato AxL 54 x 87 mm.
Embalagem: 25 unid.

Altura: 54 mm. Largura: 87 mm.
Material: plástico. Tipo de fixação: ioiô
com clipe. Cor: transparente.
Comprimento: 800 mm.
Embalagem: 10 unid.

15 | Nº 117 522 6F € / UE 44.90

17 | Nº 532 933 6F € / UE 69.90

Versão: fechado. Embalagem: 25 unid.

16 | Nº 532 934 6F € / UE 52.90

18

25

22 – 25 | Caixas

de gavetas VARICOLOR®

• Guardar os documentos de forma
acessível e organizada
• Gavetas com contornos coloridos como
ajuda de organização e orientação
• Empilhável sobre pés em plástico
antiderrapante

Altura total: 292 mm. Largura
total: 280 mm. Profundidade total: 356 mm.
Para formato de papel: A4 / C4 / Folio
/ Letter. Material: plástico ABS. Cor
do corpo: cinzento. Cor das gavetas: cores
sortidas.

20

18 – 19 | Porta-

20 – 21 | Porta-

• Quer como ioiô de identificação
ou porta-chaves, com o cordão extraível
os ioiôs revelam-se particularmente
práticos para controlos de acesso
de qualquer tipo
• Adequado para todas as peças de roupa

• O laço com botão de pressão permite
substituir e fechar de forma rápida
e fácil os letreiros para nome
• Adequado para todas as peças de roupa

identificações JOJO
STYLE

Comprimento: 800 mm. Material: metal /
plástico. Versão: com mosquetão de metal.
Embalagem: 20 unid.

18 | Cor: azul.
Nº 536 797 6F

€ / UE 115.-

19 | Cor: preto.
Nº 536 793 6F

22
Número de gavetas
unid.
N.º 
€

4
478 981 6F 
84.90

Envio gratuito (Continente)
para 70.000 artigos

23
5
119 772 6F 
82.90

24
7
119 774 6F 
89.90

identificações JOJO
STYLE

Comprimento: 800 mm. Material: metal /
plástico. Versão: com botão de pressão.
Embalagem: 20 unid.

20 | Cor: azul.
Nº 536 790 6F

€ / UE 84.90

21 | Cor: preto.
Nº 536 789 6F

€ / UE 84.90

€ / UE 115.-

25
10
119 773 6F
94.90

Encomendas 800 208 540

Mais seleção
online!

KAISER+KRAFT

965

ESCRITÓRIO

14 | Letreiros

17

