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LEITZ WOW  

Irodai inspirációk



Az unalmas, szürke iroda a múlté: a Számodra 
ideális színekkel könnyen megteremtheted a hatékony 
munkavégzéshez szükséges körülményeket az irodában 
vagy akár az otthonodban. A megfelelő színek ugyanis nem 
csak közérzetünkre hatnak jótékonyan, hanem munkánkat 
is segítik. Alakítsd át az íróasztalodat az egyéniségedhez 
illő irodai kiegészítőkkel, és teremtsd meg a Számodra 
legkellemesebb légkört stílusos, színes munkaeszközökkel!

A sikeres emberek titka a jól átlátható, rendezett 
munkakörnyezet! Okos tárolási megoldásaink és 
stílusos irodai kiegészítőink segítségével kellemes és 
jól strukturált irodai környezetet hozhatsz létre, ahol 
nem kalandozik el a figyelmed, és semmi sem szab 

gátat a legjobb ötleteknek. Használj különféle színeket, 
hogy könnyebben megtaláld, amit keresel! Minőségi 
dekorációk és hasznos irodai kiegészítők segítségével 
az irodád nem csak rendezett lesz, de egyben a kreatív 
gondolkodást is ösztönzi.

MODERN, SZÍNES IRODÁK - A JÖVŐ 
MEGÉRKEZETT



A hasznos és egyben gyönyörű eszközökkel élettel teli légkört varázsolhatsz Magad  
köré - a munkahelyeden is, home office-ban is. Egy jól kialakított rendszerben minden 
dokumentumot könnyen megtalálsz, és ízlésednek megfelelően akár klasszikus fekete-fehér 
eleganciával, akár egy-egy modern szín és a fehér kombinációjával elérheted ezt.

AZ IDEÁLIS HELY 
AZ ÚJ ÖTLETEKHEZ 

Lyukasztás, tűzés, rendszerezés - szemet gyönyörködtető, elegáns 

irodai kiegészítőkkel még a legunalmasabb feladatba is lehet egy 

kis izgalmat csempészni.



KIEGÉSZÍTŐK, MELYEKBEN EGY 
EGYSZERŰ DOKUMENTUM IS JÓL MUTAT

Modern irodai megoldásaink segítségével a legjobb ötletek is még jobb helyre kerülnek.
Hadd találja meg minden a saját helyét! Miért elégednél meg azzal, hogy csupán egy kupacban 
legyenek a dokumentumaid, amikor egyedi, stílusos módon is rendszerezheted őket? 

Dokumentumaid biztonságos tárolására nem is lehetne 

jobb helyet kitalálni. Praktikus mappáinkban minden 

fontos dokumentum a helyére kerül.  



Emelkedj felül a napi rutinon! A Leitz Ergo WOW feltűnő színeivel és testtartást javító termékeivel abban is 
támogat, hogy egyensúlyba kerüljön a munkád és az életed - a tested és a lelked. Hagyd, hogy kedvenc színed és 
egyéniséged a munkahelyeden is megmutatkozzon!

Irodai kiegészítőkkel személyesebbé teheted az íróasztalodat.  

A színes irattálcák és az egymáshoz illő egyéb eszközök, mint az 

olló vagy ragasztószalag-adagoló mind-mind Rólad mesélnek.

OKOS IRODAI ESZKÖZÖK,  
AMELYEK JOBB KÖZÉRZETET BIZTOSÍTANAKAmi hasznos, lehet elegáns is. 

Íróasztali alapfelszereléseink és 
praktikus kiegészítőink gyönyörű, 
modern színei véget vetnek az 
asztalokon uralkodó káosznak. Sőt, a 
szép dolgoktól nemcsak közérzetünk 
javul, de a munkával is gyorsabban 
haladunk.  

        Ezek az ergonomikusan  

          kialakított eszközök elősegítik a  

      megfelelő keringést, nem hagyják  

   ellustulni a testet és az elmét, hogy  

        energikusabb lehess a munkahelyeden és  

      azon kívül.



Cseréld le az irodádat egy saját személyes szentélyre, ahol igazán jól érzed Magad!
Ki állítja, hogy az irodában nincs helye a jókedvnek és az eleganciának? A praktikus tárolódobozok, a 
falióra, sőt, még a saját bögréd is sugározhat harmóniát, az izgalmas színek pedig minden bizonnyal 
Rád is lelkesítően fognak hatni.

ELÉRKEZETT A MODERN
ÍRÓASZTALOK KORA

Minimalista design társult az ésszerűséghez. Bármit 

bármivel kombinálhatsz: indukciós töltővel felszerelt 

rendszerező tálcákat vagy tolltartókat, melyek felerősítik 

a rájuk helyezett okostelefon hangját. Vagy akár vízálló 

kozmetikai utazótasakokat, melyek utazás közben 

megkönnyítik a szépségápolási szerek tárolását. A Leitz 

kollekciója minden munkahelyet egyedivé varázsol.



SZÍNPOMPÁS  
RENDSZEREZŐ MEGOLDÁSOK

Nincs több kifogás! A rendszerezés nem lehet egyszerűbb, mint a praktikus Leitz Mybox 
tárolódobozokkal. A dobozok ideális megoldást kínálnak a kábelek, eszközök, kisebb kiegészítők 
és dokumentumok hatékony és stílusos rendszerezéséhez. Sőt, mivel élelmiszerek tárolására is 
alkalmas anyagból készültek, nem csak irodai és otthoni munkakörnyezetben, hanem még egy 
tárgyalóban vagy konyhában is megállják a helyüket. Bármit tarhatunk bennük a kávékapszuláktól 
kezdve a gyümölcsökön át a nassolnivalókig.

Tárolódobozok minden helyzetre, minden feladatra. 

Minőségi, robusztus anyagból gyártottuk őket, csupán 

két színt ötvöző megjelenésükkel pedig garantáltan 

magukra vonják a figyelmet. 



PRAKTIKUS TÁROLÓRENDSZER
WOW HATÁSSAL

Tárolóhely, ahol és amikor épp szükséged van rá. A visszafogottan elegáns külsejű, masszív 
karton Click & Store termékekkel pont akkora tárolóhelyet tudsz létrehozni, amekkorára 
szükséged van... és pont ott.

Rugalmas és dekoratív tárolómegoldások, 

melyek igazodnak az igényeidhez. A modern 

formatervezésű kollekciónkban mind kisebb, 

mind nagyobb tárgyakhoz találsz megfelelő 

méretű dobozt. 



A WOW sikeresen ötvözi az eleganciát és a 
célszerűséget. Az alapvető irodaszerek széles 
választékával gyökerestül át tudod alakítani a 
munkahelyedet, hogy a Te egyéniséged lengje 
körül!

180° laminált iratrendező

80 mm gerinc

1005 00 -

180° laminált iratrendező

52 mm gerinc

1006 00 -

180° Active iratrendező

75 mm gerinc

1106 00 -

Nyomtatható regiszter 

színes

1-5: 1241 00 00

1-6: 1242 00 00

1-10: 1243 00 00

1-12: 1244 00 00

1-20: 1245 00 00
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180° Active iratrendező

50 mm gerinc

1107 00 -

Active  

SoftClick gyűrűskönyv

30 mm gerinc 

4240 00 -

Laminált gyűrűskönyv  

2-gyűrűs, 25 mm gerinc

4241 00 -

Nyomtatható regiszter

fekete-fehér

1-5: 1213 00 00

1-6: 1214 00 00

1-10: 1215 00 00

1-12: 1216 00 00

1-20: 1217 00 00

Laminált gyűrűskönyv  

4-gyűrűs, 25 mm gerinc

4242 00 -

Fém mini irodai lyukasztó

5060 10 -

Fém mini irodai tűzőgép

5528 10 -

Mini tűzőgép és  

lyukasztó szett

5561 20 -

Fém irodai tűzőgép 

5502 10 -

Elektromos tűzőgép

5566 10 -

Fém irodai lyukasztó 

5008 10 -

Lefűzhető tasak

4707 00 99

Vegyes színekben

Karton gumis mappa

3982 00 -

Karton gyorslefűző

3001 00 -

Genotherm

4050 00 99

Vegyes színekben

Irattartó tasak

4469 00 99

Vegyes színekben

PP gumis mappa

4599 00 -

PP jumbo gumis mappa

4629 00 -

PP előrendező

6 elválasztólapos 4633 00 -

12 elválasztólapos 4634 00 -

PP iratvédő mappa

20 tasakos 4631 00 -

40 tasakos 4632 00 -

PP harmonika   

irattartó 

4589 00 -

Spirálfüzet

A4-es kockás 4638 00 -

A4-es vonalas 4637 00 -

A5-ös kockás 4641 00 -

A5-ös vonalas 4639 00 -

Beírókönyv

A4-es kockás 4626 10  -

A4-es vonalas 4625 10 -

A5-ös kockás 4628 10 -

A5-ös vonalas 4627 10 -

ColorClip mappa

4185 00 -

Fedeles felírótábla 

4199 00 - 

Felírótábla 

3971 00 -

Active spirálfüzet

A4-es vonalas 4644 00 -

A4-es kockás 4645 00 -

Sound tolltartó

5363 10 -

Ragasztószalag-adagoló 

5364 10 -

Ragasztószalag

5366 00 01

Rendszerező tálca és  

és indukciós töltő

5365-10 -

Csak -01, -23, -36, -54, -95 

színekben



Click & Store 

Fiókos irattároló 

3-fiókos 6048 00 -

4-fiókos 6049 00 -

Click & Store 

Függőmappatartó doboz

6046 00 -

Csak -01, -95 színben

4-fiókos irattároló

Színes: 5213 20 -

Fekete: 5252 10 01

5-fiókos irattároló 

Színes: 5214 20 -

Fekete: 5253 10 01

Rendszerező tálca fiókos 

irattárolókhoz 

5215 00 02

Címketartó fiókos  

irattárolókhoz 

6111 00 00

Iratpapucs kettős  

színhatású

5362 10 -

Irattálca kettős  

színhatású

5361 10 -

Iratpapucs

5277 10 -

Home Office laminálógép

7368 00 -

Csak -23, -36, -54, -95  

színekben

Irattálca

5226 30 -

Papírkosár

5278 10 -

Titán irodai olló

5319 20 -

Vízálló kozmetikai  

utazótasak

4014 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Vízálló utazótasak,  

S méret

4024 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Vízálló utazótasak,  

M méret

4025 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Vízálló utazótasak,  

L méret

4026 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Vízálló utazótasak szett

4016 00 99

Vegyes színekben és  

méretekben

2-zsebes utazótasak,  

S méret

4011 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

2-zsebes utazótasak,  

M méret

4012 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

2-zsebes utazótasak,  

L méret

4013 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

2-zsebes utazótasak szett

4015 00 99

Vegyes színekben és  

méretekben

Csendes falióra

9015 00 -

Nem elérhető -95 

színben

Utazóbögre 

9014 00 -

Nem elérhető -01 

színben

MyBox fedeles doboz, 

kicsi

5229 10 -

MyBox fedeles doboz, 

nagy

5216 10 -

MyBox rendszerező tálca, 

kicsi

5323 00 01

Csak -01 színben

MyBox rendszerező tálca, 

nagy

5322 00 01

Csak -01 színben

MyBox keskeny tálca

5258 10 -

MyBox tálca

5257 10 -

Click & Store 

Médiatárolás

CD 6041 00 -

DVD 6042 00 -

Click & Store univerzális 

Kicsi 6043 00 - 

Közepes 6044 00 -

Nagy 6045 00 -

Click & Store Cube

Közepes 6109 00 -

Nagy 6108 00 -

Click & Store  

rendszerező 

Kicsi 6057 00 -

Közepes 6058 00 -

Click & Store iratpapucs 

6047 00 -

Ergo csuklótámasz

billentyűzethez

6523 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Ergo egéralátét

csuklótámasszal

6517 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Ergo monitorállvány

6504 00 -

Csak -23, -36, -54, -95 

színekben

Ergo ergonomikus lábtámasz

6503 00 95

Csak -95 színben
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