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Catalogul #FiiVerde este creat cu scopul de a încuraja orientarea către produse 
ecologice, către reciclare şi pentru a susţine participarea la protejarea mediului 
înconjurator prin implicarea în campanii fondate cu acest scop.
Noi, ca echipa AUSTRAL, ne dorim să contribuim activ la astfel de acţiuni, iar 
dezvoltarea gamei de produse prietenoase cu mediul este unul dintre paşii pe care 
îi facem alături de voi. 

#FiiVerde înseamnă pentru AUSTRAL de-a lungul timpului:
- Produse ecologice în portofoliu
- Printat pe hârtie reciclată 
- Renunţat la catalogul printat în favoarea catalogului   
 electronic
- Implicare în proiectele Let’s Do it România
- Acţiuni de împădurire la Topoloveni
- Colectare selectivă şi reciclare 





Forest Stewardship 
Council (FSC)

FSC (Forest Stewardship 
Council) este o 

organizație 
independentă, 

neguvernamentală și 
non-pro�t apărută în
anul 1993 pentru a 

promova un 
management forestier 
responsabil în pădurile 

din întreaga lume.

Prin cumpărarea de 
produse din lemn 

se garantează că lemnul 
utilizat în produsul 

respectiv provine din 
păduri gestionate 
durabil pe criterii 

sociale, economice și 
ecologice.

Biblioraft A4+ PVC Exacompta
• Copertă îmbrăcată în PVC lavabil (interior + exterior)
• Margini inferioare ranforsate cu șină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă
• Portetichetă transparentă pe cotor, dotată cu etichetă reversibilă
• Mecanism din metal extrem de rezistent și durabil (Prem’Touch), cu buton ergonomic
• Dimensiune extralată: 320 x 300 mm (documentele și intercalatoarele nu se observă din biblioraft)

A3+ (extralung)

A4+ (extralung)

Cod: BIB004
Cod: BIB007

Biblioraft carton Exacompta
• Carton gros bine at, cu aspect marmorat
• Margini interioare ranforsate cu șină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă
• Mecanism din metal extrem de rezistent și durabil (Prem’Touch), cu buton ergonomic
• Etichetă lipită pe cotor
• Dimensiune: A3: 320 x 480 mm ; A5: 230 x 215 mm

Cod: BIB006



• 3 clape pentru siguranța documentelor
• Prevăzută cu etichetă pe cotor
• Produs prietenos cu mediul 

Mapă din carton cu elastic Exacompta

  

Cod: MCA001

    

 

Mapă din carton cu elastic 
Exacompta

 

Cod: MPA024

    

 

Dosar suspendat din carton 

 

• Fabri

•  3 clape pentru siguranța documentelor
•  Prevăzută cu etichetă
•  Produs prietenos cu mediul

cat din carton reciclat
• Accesul la dosare/documente se face pe deasupra
• Șină de susținere metalică
• Pretipărit pentru a facilita organizarea documentelor
• Prevăzut cu portetichetă de 50 mm din plastic 
transparent și etichetă

• Dimensiuni: 240 x 318 mm

 
 

Blue Angel
este prima și cea mai 

veche etichetă de 
protecție a mediului.

Produsele etichetate 
Blue Angel trebuie să 
îndeplinească criterii 
stricte de sănătate și 

Blue Angel se aplică 
hârtiei sau materialelor 

reciclate din plastic. 

  
  

Cod: DSU001



Servietă din plastic multifuncţională 
Exacompta Exatravel

Mapă din plastic �șier cu 6 compartimente
Exacompta Exafolio

• Confecționată din polipropilenă reciclată 80% cu grosime de 2 mm
• Ideală pentru transport laptop 13”- 15” și documente A4
• Conţine 1 compartiment pentru laptop, 1 compartiment pentru documente și alte accesorii 

(suport pentru instrumente de  scris  și   pentru chei) și 6 buzunare din plastic prevăzute cu index
• Mâner solid retractabil și baretă detașabilă cu întăritură pentru umăr
• Se poate atașa la geamantan cu mâner telescopic
• Dimensiune: 260 x 380 mm

• Confecționată din polipropilenă reciclată 80% 
• Conţine 6 compartimente prevăzute cu indexuri cu etichete ce pot  personalizate
• Are două buzunare cu fermoar și suport pentru pix
• Include blocnotes ce poate  inlocuit inclusiv cu blocnotes cu spirală
• Ideală pentru păstrarea și transportul documentelor perforate sau neperforate
• Dimensiune: 255 x 335 mm

Cod: SEC011

Cod: MAP018

EXACTIVE®
Conceptul de 

organizare inovatoare 
în mișcare. Instrumente 
inteligente, funcționale 
și robuste, adaptate la 

noi moduri de lucru 
pentru a răspunde 

nevoilor directorilor 
mobili și exigenti din 

ziua de azi.



Intercalator 105 x 240mm Exacompta
• Separator din carton premium, reciclat
• Formă de trapez, cu două perforații
• Varietate de culori Cod: IDX039

     

Index plastic 25 x 43 mm Info Flags

Cod: IDX026

     

Index plastic 25 x 45 mm săgeată 
Info Pagemarker

Cod: IDX029

     

Adeziv 
ecologic 

de calitate

• Indexuri repoziționabile din material plastic
• Transparente, cu un capăt colorat
• Ambalate individual în dispenser transparent
• Dimensiuni: 25 x 43 mm

• Index repoziționabil din material plastic, în formă de săgeată
• Dimensiuni: 25 x 45 mm



 

Green Spirit

Accesoriile realizate din 
100% material reciclat și 
100% reciclabile pentru 
a merge mai departe în 
conservarea mediului.

Cod: TAV015 SRE012 SUB022

• Confecționată din polistiren reciclat 100% 
rezistent la șocuri

• Capacitate: 750 
• Înălțimea marginii de 82 mm asigură o 
capacitate de stocare cu 34% mai mare față 
de tăvile obișnuite

• Liniile în formă de ‘’S’’ permit prinderea și 
extragerea comodă a documentelor  

• Se poate combina cu o altă tavă Isis în 
trepte, vertical sau față, permițând astfel 
accesul din ambele direcții

• Dimensiuni: 380 x 275 x 82 mm      

• Confecționat din materiale reciclate, foarte 
lucios, rezistent la șocuri

• Capacitate: 750 
• Design modern cu linii armonioase în
formă de ‘’S’’  

• Pereți solizi și prag jos pentru a facilita 
inserarea și extragerea documentelor   

• Se pot stoca atât documente (A4), cât și 
mape cu elastic (80 m lățime)

• Dimensiuni: 83 x 278 x 325 mm

• Confecționat din materiale reciclate  
• Capacitate: 45 instrumente de scris, 
4 compartimente pentru stocarea celor mai
importante accesorii de birou (agrafe, ace
cu gămălie, instrumente de scris)

• Design modern cu linii armonioase în 
formă de ‘’S’’ 

• Stabilitate excelentă și acces ușor la 
obiectele din interior

• Dimensiuni: 118 x 278 x 380 mm

Tavă documente CEP Isis Suport reviste CEP Isis Suport birou 4 compartimente CEP Isis

TAV015

SRE012

SUB022



 
 

Cod: TAV015

• Confecționată din polistiren reciclat 
100% rezistent la șocuri

• Capacitate: 750 
• Înălțimea marginii de 82 mm asigură 
o capacitate de stocare cu 34% mai 
mare față de tăvile obișnuite

• Liniile în forma de ‘’S’’ permit 
prinderea și extragerea comodă a 
documentelor

• Se poate combina cu o altă tavă Isis 
în trepte, vertical sau față, permițând 
astfel accesul din ambele direcții

• Dimensiuni: 380 x 275 x 82 mm

Tavă documente Cep Isis 

SRE012

 

• Confecționat din materiale reciclate, 
foarte lucios, rezistent la șocuri

• Capacitate: 750 
• Pereți solizi și prag jos pentru a 

facilita inserarea și extragerea 
documentelor

• Dimensiuni: 83 x 278 x 325 mm 

Suport reviste Cep Isis 

SUB022

           

• Confecționat din materiale reciclate
• Capacitate: 45 instrumente de scris,
4 compartimente pentru stocarea 
celor mai importante accesorii 
de birou (agrafe, ace cu gămălie, 
instrumente de scris)

• Dimensiuni: 118 x 278 x 380 mm

Suport birou 4 compartimente
Cep Isis

COS014

 Coș hârtii Cep Isis 

• Confecționat din materiale 100% 
reciclate

• Sistem tip ,,click’’ prin care se poate 
combina cu un alt coș în vederea 
colectarii selective a deșeurilor

• O parte plată care se poate lipi de 
perete

• Dimensiuni: 318 x 278 x 380 mm

TAV015

SRE012
SUB022

COS014



Coș hârtii 40 l CepPro Maxi

Cod: COS006

  

Coș hârtii 14 l Cep 

 

Cod: COS015

    

Coș hârtii 15l Cep Isis Green Spirit

 

Cod: COS014

• Confecționat din polipropilenă 100% reciclată 
• O parte plată care se poate lipi de perete
• Sistem tip ,,click”, prin care se poate combina cu un alt 
coş în vederea colectării selective a deşeurilor

• Dimensiuni: 318 x 278 x 380 mm

• Confecționat din polipropilenă reciclabilă
• Formă conică pentru a ocupa mai puțin spațiu sub birou
• Mânere ergonomice
• Dimensiuni: 305 x 290 x 334 mm

• Confecționat din polipropilenă reciclabilă
• Capacitate: 15 l
• Eliminarea deșeurilor se face mult mai ușor 

datorită formei ovale și deschiderii curbate
• Marginea înclinată larg formează un mâner ce 

asigură o bună aderență pentru golire
• Design modern cu valuri texturate 
• Dimensiuni: 363 x 300 x 323 mm



Suport birou 4 sertare Jalema Re-solution

 

Suport birou 5 compartimente 
Jalema Re-Solution

 

Suport birou 6 compartimente Ico Design Cod: SUB014

 

• Confecționat din polistiren reciclat 100%
• Permite introducerea de documente de până la 260 x 350 mm
• Prevăzut cu mecanism de blocare a sertarelor
• Foarte stabil, prevăzut cu piciorușe anti-alunecare
• Ideal pentru organizarea documentelor de pe birou și păstrarea

lor la îndemână
• 4 sertare x 264 x 354 x 44 mm
• Dimensiuni exterioare: 375 x 300 x 216 mm

• Confecționat din polistiren reciclat 100% 
• Ideal pentru a combina cu alte produse din gama  
Re-Solution pentru a realiza un set (cod TAV019, 
SRE015, SUB002, SUB009)

• Organizer pentru birou ce conține 5 tuburi pentru 
depozitarea accesoriilor de pe birou

• Confecționat din materiale reciclate
• Capacitate: 5 compartimente pentru instrumente 

de scris și unul pentru notesuri

Cod: SUB009

 

Cod: SUB028

 



Liner 0.4 mm Line-Up Schneider
• 
• 
• 

Line-Up este finelinerul perfect pentru lucrul cu șabloane, realizare de contururi pentru desen și scriere foarte fină.
Vârf tip „ac” cu grosime de scriere de 0,4 mm din fibră, prins în manșon robust din oțel inoxidabil.
Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporție de 88% din plastic biodegradabil.

 

Liner 0.4 mm Link-It Schneider
• 
• 
• 

Click, Click, Colourkick! Primul sistem modular care cuplează în mod inteligent două instrumente de scris.
Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporție de 88% din plastic biodegradabil.
Respectă standardul privind siguranța jucăriilor; potrivit pentru copii mai mari de trei ani.

Cod: LIN034

 

 

  

  

Cod: LIN039 

    
   

30
culori

16
culori

BLUE ANGEL
este eticheta ecologică

a guvernului federal
al Germaniei de peste

40 de ani și simbolizează
protecția oamenilor 

și a mediului. În prezent, 
cea mai strictă și credibilă

etichetă ecologică din
sectorul tipăririi, de
departe, stabilește
standarde exigente

pentru produsele ecologice
și ajută consumatorii

să ia decizii de cumpărare
durabile.

Blue Angel se aplică
hârtiei sau materialelor

reciclate din plastic.  

Schneider compensează
emisiile inevitabile de CO2
prin susținerea unui proiect

certi�cat și ecologic sustenabil.

Corpurile
instrumentelor de scris

care contin acest simbol
sunt realizate din plastic bio.

Bio
basierter
Kunststo�

*

CO
neutral

Bio
basierter
Kunststo�

* CO
neutral

Bio
basierter
Kunststo�

* CO
neutral



 

 

Cod: LIN042

  

 

  

 

• 
• 
• 

Click, Click, Colourkick! Primul sistem modular care cuplează în mod inteligent două instrumente de scris.
Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporție de 88% din plastic biodegradabil.
Respectă standardul privind siguranța jucăriilor; potrivit pentru copii mai mari de trei ani.

Liner 1.0 mm Link-It Schneider

16
culori

 

Pix 0.3 mm (F) Schneider Slider
• 
• 
• 

Cerneală cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide®, ce face ca pixul să alunece mai ușor pe hârtie. 
Cerneala se usucă rapid pe hârtia lucioasă, nu difuzează pe hârtie absorbantă și nu se usucă dacă pixul este lăsat fără capac. 
Vârful din oțel inoxidabil "Direct2Point" asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris subțire impecabil, cu o lungime 
de scriere net superioară unui pix cu gel.

Cod: PGE003 

 

 

 

  
 

3
culori

CO
neutral

Bio
basierter
Kunststo�

* CO
neutral



Pix 0.4 mm(M) Schneider Slider
• 

• 
• 

• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel) 
pentru o experiență de scriere lină și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil "Direct2Point" asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil. 
Zona de prindere este cauciucată și asigură o fixare fermă pentru o scriere relaxată. 
Lungime de scriere net superioara unui pix cu gel. 

Cod: PGE004

  
4

culori

Pix 0.6 mm (XB) Schneider Slider
• 
• 
• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel).
Vârful din oțel inoxidabil "Direct2Point" asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil. 
Zona de prindere este cauciucată și asigură o fixare fermă pentru o scriere relaxată. 
Lungime de scriere net superioara unui pix cu gel. 

Cod: PGE005

  

3
culori

Pix 1.4 mm (XB) 8/set Schneider Slider
• 
• 
• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel). 
Vârful din oțel inoxidabil "Direct2Point" asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil. 
Zona de prindere este cauciucată și asigură o fixare fermă pentru o scriere relaxată. 
Lungime de scriere net superioara unui pix cu gel. 

Cod: PGE010

  

  

8
culori

set

Cu instrumentele de 
scris Schneider, nu 
numai caietele de   

și colorate, dar și mediul. 
Instrumentele noastre 
de scris sunt fabricate 

din plastic bio-bazat din 
materii prime durabile, 
pentru a proteja mediul 
și resursele acestuia și 
sunt produse complet 

neutre din punct de 
vedere al afectării 

climatice.

Protecția climatică este 
vitală pentru păstrarea 
temeiului vieții noastre. 

Emisiile de gaze cu efect 
de seră sunt distribuite 

uniform în toată 
atmosfera și cu toții 
suntem afectați de 

consecințe.

CO
neutral

CO
neutral

CO
neutral

CO
neutral



Cod: PGE014

  

  

 

  

• 
• 
• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru o experiență de scriere lină și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil.
Corp acoperit cu material cauciucat pentru confort sporit și o senzație plăcută în timpul utilizării.  
Lungime de scriere net superioară unui pix cu gel.

Pix Schneider Slider Memo XB

7
culori

 

Pix Schneider Slider Edge XB
• 
• 
• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru o experiență de scriere lină și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil.
Corp acoperit cu material cauciucat pentru confort sporit și o senzație plăcută în timpul utilizării. Forma triunghiulară nu permite rostogolirea pe birou.
Lungime de scriere net superioară unui pix cu gel.

Cod: PGE015 

9
culori

CO
neutral

CO
neutral



Pix Schneider Slider Rave XB
• 

• 
• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru o experiență
de scriere lină și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil. 
Corpul cu formă ergonomică, acoperit cu material cauciucat, asigură o scriere fără a obosi mâna. 
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă Schneider din seria Plug+Play. Cod: PGE016

  
4

culori

Pix 3/set Schneider Slider Memo XB
• 

• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel), scriere lină
și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil.
Corp acoperit cu material cauciucat pentru confort sporit și o senzație plăcută în timpul utilizării.  

Cod: PGE018

  

3
culori

Pix Schneider Slider Edge F
• 

• 
• 

• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel), 
scriere lină și fără întreruperi. 
Vârful din oțel inoxidabil asigură un flux instantaneu de cerneală și un scris impecabil.
Corp acoperit cu material cauciucat pentru confort sporit și o senzație plăcută în timpul utilizării. 
Forma triunghiulară nu permite rostogolirea pe birou.

Cod: PGE019

 
 

3
culori

Cu instrumentele de 
scris Schneider, nu 

numai că plăcuțele dvs. 
de scris și cărțile de 

și colorate, dar și mediul. 
Instrumentele noastre 
de scris sunt fabricate 

din plastic bio-bazat din 
materii prime durabile, 
pentru a proteja mediul 
și resursele acestuia și 
sunt produse complet 

neutre din punct de 
vedere al afectarii 

climatice.

Protecția climatică este 
vitală pentru păstrarea 
temeiului vieții noastre. 

Emisiile de gaze cu efect 
de seră sunt distribuite 

uniform în toată 
atmosfera și cu toții 
suntem afectați de 

consecințe.

Pentru a contracara 
acest lucru, ne-am 

însărcinat responsabilul 
cu protecția mediului cu 
înregistrarea, calcularea, 

reducerea și 
compensarea emisiilor 

de CO2

CO
neutral

CO
neutral

CO
neutral

CO
neutral



Cod: PGE020
 

 

 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Pix cu pastă gel cu vâscozitate redusă obținută prin tehnologia Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru o experință de scriere lină și fără întreruperi. 
Lățimea liniei de scriere este medie (M). Cerneala este rezistentă la apă conform standardului de cerneală ISO 12757-2, se usucă rapid și nu se estompează în timp. 
Ideal pentru proiecte de desen și pictură, deoarece cerneala specială nu va curge nici pe hârtie absorbantă. 
Corpul cauciucat cu trei fețe este proiectat pentru o scriere relaxată, fără oboseala mâinii.
Nu se rostogolește pe birou și forma sa subțire se potrivește perfect în penarele copiilor sau în suporturile pentru pixuri de la birou. 
Vârful din oțel inoxidabil rezistent la uzură asigură utilizarea eficientă a cernelii. 

Pix Schneider Slider Edge M

4
culori

 
Pix 4 culori/set în etui 
Schneider Slider Edge XB

Pix 4 culori/set în etui
Schneider Slider XB

Cod: PGE027 
  4

culori

• 

• 
• 
• 

Pix cu tehnologie Viscoglide®, pentru o scriere excepțional de lină și glisantă
Uscare rapidă și rezistentă atunci când supramarcați cu un iluminator
Ax triunghiular cauciucat pentru o poziție de scris relaxată și sigură
Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură

• 

• 
• 

• 
• 

Pix cu tehnologie Viscoglide®, pentru o scriere excepțional de lină și glisantă
Uscare rapidă și rezistentă la pete atunci când supramarcați cu un iluminator
Zona de prindere cauciucata pentru o postura sigura de scris
Capac transparent cu clip, reversibil
Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură

CO
neutral

CO
neutral

Cod: PGE028 
4

culori

CO
neutral



Pix Schneider K3 Biosafe
• 
• 
• 
• 

Pix cu corp realizat din bioplastic în proporție de minim 62%. Clama și butonul sunt metalice. 
Rezervă reîncărcabilă Mediu (M). Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2. 
Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură care nu permite scrurgerea cernelii. 
Datorită sistemului inteligent Plug+Play, stiloul K 3 Biosafe poate folosi cu o varietate de rezerve reîncărcabile. 

Cod: PIX050
2

culori

Mină XB ViscoGlide Schneider 755
• 
• 
• 
• 

Rezervă de capacitate mare, cu tehnologie Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru scriere ușoară, 
Fără întreruperi, în format ISO G2. Lățime de scriere mare (XB). Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2.  
Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură care nu permite scrurgerea cernelii. Cerneala se usucă rapid - chiar și pe hârtie netedă.
Se potrivește tuturor pixurilor Schneider Plug+Play, precum și multor alte tipuri de pixuri.

Cod: REZ026

 4
culori

Mina M ViscoGlide Schneider 755
• 
• 
• 
• 

Rezerva de capacitate mare, cu tehnologie Viscoglide® (combinație de pastă și gel) pentru scriere ușoară și fără întreruperi,
În format ISO G2. Lățime de scriere medie (M). Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2. 
Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură care nu permite scrurgerea cernelii. Cerneala se usucă rapid. 
Se potrivește tuturor pixurilor Schneider Plug+Play, precum și multor alte tipuri de pixuri. 4

culori

Roller Schneider Breeze
• 

• 
• 

• 

Cu designul său ergonomic și zona de prindere moale în formă de triunghi, se așează confortabil în mână 
și este potrivit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. 
Fabricat din plastic reciclat în proporție de 95%, Breeze reîncărcabil este primul roller care a primit eticheta 
de mediu „Blue Angel”.
Cerneala se usucă rapid și nu curge. O mină de rezervă este depozitată în interiorul corpului pixului. 
Cerneala albastru regal este ușor de șters. 

CO
neutral

Cod: REZ032

 

CO
neutral

Bio
basierter
Kunststo�

* CO
neutral

BLUE ANGEL
este eticheta ecologică

a guvernului federal
al Germaniei de peste

40 de ani și simbolizează
protecția oamenilor 

și a mediului. În prezent, 
cea mai strictă și credibilă

etichetă ecologică din
sectorul tipăririi, de
departe, stabilește
standarde exigente

pentru produsele ecologice
și ajută consumatorii

să ia decizii de cumpărare
durabile.

Blue Angel se aplică
hârtiei sau materialelor

reciclate din plastic.  

Schneider compensează
emisiile inevitabile de CO2
prin susținerea unui proiect

certi�cat și ecologic sustenabil

Corpurile
instrumentelor de scris

care contin acest simbol
sunt realizate din plastic bio.

Bio
basierter
Kunststo�

*

CO
neutral

 95%
*

Cod: ROG0172
culori



Cod: ROG031
 

 

• 
• 
• 
• 

Roller cu vârf Ultra-Smooth pentru o experiență de scriere excepțională. Lățimea liniei de scriere este de aprox. 0,6 mm.
Cerneala este rezistentă la apă conform standardului ISO 14145-2. Sistemul inovator Super-Flow asigură un flux constant de cerneală pe toată durata de utilizare. 
Rezervorul permite monitorizarea consumului de cerneală. 
Datorita sistemului Cap-off, cerneala din vârf  nu se usucă chiar dacă roller-ul este lăsat fără capac timp de 2-3 zile. 

Roller 0.6mm Schneider One Business

5
culori

Cod: ROG032-

 

 

• 
• 
• 
• 

Roller cu vârf conic de 0.3 mm, pentru o scriere fină și ușoară. Cerneala este rezistentă la apă conform standardului ISO 14145-2. 
Sistemul inovator Super-Flow garantează un flux constant de cerneală de la început până la sfârșit.
Rezervorul mare permite monitorizarea consumului de cerneală. Grip ergonomic din cauciuc pentru lejeritate în timpul utilizării. 
Datorită sistemului Cap-off, cerneala din vârf nu se usucă chiar dacă roller-ul este lăsat fără capac timp de 2-3 zile.

Roller 0.3 mm Schneider One Hybrid C
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• 
• 
• 

Roller cu vârf hybrid ascuțit. Lățimea liniei de scriere este de aprox. 0,5 mm. Cerneala este rezistentă la apă conform standardului ISO 14145-2. 
Sistemul inovator Super-Flow garantează un flux constant de cerneală de la început până la sfârșit.  
Rezervorul dispune de un indicator de nivel pentru urmărirea consumului de cerneală. Datorită sistemului Cap-off, cerneala din vârf nu se usucă 
chiar dacă roller-ul este lăsat fără capac timp de 2-3 zile. 

Roller 0.5 mm Schneider One Hybrid N

CO
neutral

CO
neutral

Cod: ROG044-
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Pix Reco Schneider negru
• 

• 
• 

• 

Noul pix Schneider Reco a primit distincția Blauer Engel, devenind astfel primul instrument de scris certificat 
de prestigioasa instituție germană - garantul produselor ce respectă cele mai înalte standarde de calitate și ecologice
Realizat din 92% plastic reciclat
Grosime de scriere: 0.4 mm (M)
Funcționează cu rezervele Eco 725 M și F.

Cod: PIX231

BLUE ANGEL
este eticheta ecologică

a guvernului federal
al Germaniei de peste

40 de ani și simbolizează
protecția oamenilor 

și a mediului. În prezent, 
cea mai strictă și credibilă

etichetă ecologică din
sectorul tipăririi, de
departe, stabilește
standarde exigente

pentru produsele ecologice
și ajută consumatorii

să ia decizii de cumpărare
durabile.

Blue Angel se aplică
hârtiei sau materialelor

reciclate din plastic.  
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Pix Reco Schneider alb

Cod: PIX232
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Pix Reco Schneider albastru

Cod: PIX233

  1
culori

Pix Schneider Slider Xite
• 
• 
• 

Corp realizat în proporție de 90% din plastic biodegradabil, culoarea de scriere este indicată în capătul butonului
Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)
Grosime de scriere: 0,6 mm (XB) Cod: PGE068
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• 
• 
• 

Textmarkerul are un vârf teșit cu ajutorul căruia poți trasa linii cu grosime de la 1 la 4 mm.
Sistemul inovativ Super-Flow garantează dozarea constantă a cernelii pe durata utilizării. Cerneala are culori vibrante și se usucă rapid.
Corpul este prevăzut cu grip cauciucat pentru o mai bună prindere și comoditate la scris.

Textmarker Schneider One

Cod: TMK021
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• 
• 
• 
• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%. 
Vârful teșit poate trasa linii cu grosime de la 2 la 7 mm, potrivit pentru scris pe aproape orice suprafață (carton, hârtie, plastic, sticlă, metal, lemn etc.). 
Cerneala permanentă pe baza de alcool nu conține toluol/xylol și asigură o uscare rapidă, aproape fără miros, rezistentă la apă și UV.
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.

Marker permanent varf tesit 2 -7mm Schneider 250

Cod: MKP007s
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• 
• 
• 
• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%.
Vârful rotunjit poate trasa linii cu grosime de la 1 la 3 mm, potrivit pentru scris pe aproape orice suprafață (carton, hârtie, plastic, sticlă, metal, lemn etc.). 
Cerneala permanentă pe baza de alcool nu conține toluol/xylol și asigură o uscare rapidă, aproape fără miros, rezistentă la apă și UV.
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.

Marker permanent varf rotund 1-3mm Schneider 130
-

Cod: MKP010
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• 
• 

• 
• 

• 
• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%.
Este recomandat pentru scriere atât pe whiteboard, cât și pe hârtia de flipchart. 
Vârful este rotund și poate trasa linii de grosimi de la 1 la 2 mm. Cerneala are un miros discret și nu conține toluen și xilen. 
Scrisul se usucă rapid și se curăță ușor de pe tablă. 
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.
Reîncărcabil cu cerneala Maxx 665. 

Marker whiteboard+�ipchart Schneider 290

Marker permanent varf tesit 1-5mm Schneider 133
• 

• 
• 

• 
• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%.
Potrivit pentru scris pe aproape orice suprafață (carton, hârtie, plastic, sticlă, metal, lemn etc.). 
Vârful teșit poate trasa linii cu grosime de la 1 la 4 mm.
Cerneala permanentă pe baza de alcool nu conține toluol/xylol și asigură o uscare rapidă, rezistentă la apă.
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.

Produs fabricat 95%
 din matriale reciclate

Cod: MKP011  

8
culori

Cod: MKW002
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Marker whiteboard + �ipchart 290, 4/set Schneider

Marker whiteboard kit+burete Schneider Maxx Eco 110 

s
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s
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• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%.
Este recomandat pentru scriere atât pe whiteboard, cât și pe hârtia de flipchart. 
Vârful este rotund și poate trasa linii de grosimi de la 1 la 3 mm. 
Cerneala are un miros foarte discret și nu conține toluen și xilen. 
Scrisul se usucă rapid și se curăță ușor de pe tablă. 
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.
Reîncărcabil, folosește rezervele speciale Maxx 665. 

• 

• 

• 
• 

Kit-ul conține 4 markere whiteboard/flipchart + burete + 4 rezerve 655
(câte o rezervă pentru fiecare culoare de marker din set).
Corpul markerelor este confecționat din plastic reciclat 95%.
Cerneala cu miros foarte discret nu conține toluen și xilen. 
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.

 

Cod: MKW003
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Cod: MKW004
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Marker whiteboard+�ipchart Schneider Maxx Eco 110
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Corpul markerului este confecționat din plastic reciclat 95%.
Este recomandat pentru scriere atât pe whiteboard, cât și pe hârtia de flipchart. 
Vârful este rotund și poate trasa linii de grosimi de la 1 la 3 mm.
Cerneala are un miros foarte discret și nu conține toluen și xilen. 
Scrisul se usucă rapid și se curăță ușor de pe tablă. 
Tehnologia ''cap-off'' împiedică uscarea vârfului chiar și când este lăsat fără capac 2-3 zile.
Reîncărcabil, folosește rezervele speciale Maxx Eco 655. 

Cod: MKW005
  4

culori

Rezeră marker whiteboard+�ipchart 290/293
• 
• 
• 
• 

Rezerva pentru reîncărcarea markerelor Schneider Maxx 290 are o cantitate de 30 ml de cerneală. 
Pur și simplu așezați markerul în călimară și lăsați-l să se reîncarce. 
Reîncărcarea în exces nu este posibilă. 
Pentru reîncărcarea unui marker este nevoie de aproximativ 4 ml de cerneală.

Cod: MKW008
  4
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Aparat bandă corectoare 4.2mmx12m Tombow
 

Aparat bandă corectoare 4.2mmx6m Tombow

 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Forma subțire asigură ușurință în folosire
Cap de corectare retractabil
Se poate scrie imediat deasupra corecturii
Nu lasă urme la fotocopii sau faxuri
Se poate aplica ușor, chiar și pe suprafețe denivelate, 
datorită vârfului flexibil
Se folosește până la ultimul milimetru

• 
• 
• 
• 

Prevăzut cu un capac protector
Se poate scrie imediat după ce textul a fost corectat
Ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe denivelate, datorită vârfului flexibil
Banda se poate folosi în întregime

 

 

 

Aparat bandă corectoare 4.2mmx16m Tombow

 

• 
• 
• 
• 

Precis și extrem de convenabil, cu un design modern și foarte ușor de utilizat
Se aplică ușor, chiar și pe suprafețe denivelate
Se foloseste până la ultimul milimetru
Ideal pentru: birouri, autorități publice, spitale, hoteluri, birouri notariale etc.

Rezervă aparat bandă corectoare 4.2mmx16m Tombow

 

• Se montează foarte ușor, prin scoaterea capacului aparatului
și înlocuirea benzii consumate.

Cod: COR003

Cod: COR019

 

Cod: COR020

 

Cod: COR022

 

Rata de reciclare peste 60% 
din greutatea brută.



Hârtie copiator A4 80g 
500/top Navigator
• Hârtie multifuncțională grad A, calitate superioară
• O calitate foarte ridicată a printului pentru documente, 
cu un consum de toner redus

• Suprafață extrem de 
• Garanție 100% pe toate imprimantele și copiatoarele
• Perfectă pentru activități obișnuite de birou, precum 
fotocopierea, imprimare de documente, prezentări în 
volume mari etc.

Hârtie copiator reciclată Evercopy+ 

Hârtie copiator Xerox Recycled
• Hârtie produsă 100% din materiale reciclate, albită 
fără a se folosi agenţi optici şi recomandată pentru uz 
general în imprimante şi copiatoare laser

• Cer cată “Nordic Swan” pentru emisii reduse în 
procesul de producţie şi “Blue Angel” pentru protejarea 
mediului (HCO114) 

• Un nou sortiment de hârtie pentru imprimantă, 
100% reciclată şi obţinută prin procese de 
producţie cu impact minim asupra mediului 
înconjurător

• Cer cată APUR (garantează autenticitatea 
informaţiilor oferite clienţilor) şi Blue Angel 
(hârtie 100% reciclată)

• Recomandată pentru utilizare sigură în 
imprimante, copiatoare şi faxuri

Cod: HCO132

Cod: HCO196

Cod:

Cod:

HCO113
HCO114

Eticheta ecologică 
europeană este 

acordată produselor și 
serviciilor de consum 

care îndeplinesc
criteriile ecologice 

stabilite pentru 
categoria lor 

de către Comisia 
Europeană.

Acesta își propune să
promoveze produsele

și serviciile cele mai
ecologice și să 

informeze
mai bine consumatorii.     



Hârtie color intens Clairefontaine
• 

• 

• 
• 
• 

Cu o tradiție de peste 150 de ani în producția de hârtie color, Clairefontaine oferă o excelentă uniformitate a culorii
și o imprimare la fel de bună pe ambele fețe
Gramaj: 80g/mp
Ambalare: 500 file/top x 5 topuri/cutie
Certificarea FSC (Forest Stewardship Council-hârtia conține fibre provenite din surse aprobate și certificate)
Poate fi utilizată pentru aplicații diverse: prezentări, pliante promoționale, fluturași, invitații, chiar și pentru clasificarea documentelor.

 

Cod: HCO014

Cod: HCO003

Cod: HCO013

    
  

Cod: HCO002

   
  

culori intense

    

Cod: HCO015
culori pale

    

 

Carton color Clairefontaine
• Culori intense
• Cartonul este colorat în masă, prietenos cu mediul, cu cer care FSC
• Disponibil într-o paletă impresionantă de culori, poate  utilizat pentru aplicaţii diverse: prezentări,  

 pliante, promoţionale,  raşi, invitaţii, cărţi de vizită, felicitări, lucrări de creaţie, cer cate



PEFCTM

Programul de avizare a
certi�cării pădurilor este,

de asemenea, o
organizaţie

internaţională
non-guvernamentală,

etalonul global în
certi�carea pădurilor,

care are ca scop
păstrarea pădurilor.
Astfel, eticheta PEFC

garantează
consumatorilor că
produsul pe care îl

cumpără provine din
surse responsabile. 

Caiet A4+ /A5+ cu spiră Clairefontaine Lincolor Evolutiv

Cod: CAI018 - A5

Cod: CAI074 - A4

• Copertă din polipropilenă transparentă mată, în culori variate
• Foile sunt prevăzute cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă 

și sunt prevăzute  cu 4 găuri pentru A4 si 6 gauri pentru A5
• Spațiu special în partea de sus pentru notițe
• Spiră metalică dublă

Caiet A4+ cu spiră şi margini color Clairefontaine

Cod: CAI052

Cod: CAI060

Caiet A4+ cu spiră şi margini color Rhodia
• Coperţi laminate cu perforaţii
• Foaie albă cu margini în 4 culori (albastru, roşu, verde, portocaliu)
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi pre-perforate cu 4 găuri, 
pentru rupere şi arhivare uşoară

• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

• Coperţi laminate cu perforaţii
• Foaie albă cu margini în 4 culori (albastru, 
roşu, verde, portocaliu)

• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii 
şi pre-perforate cu 4 găuri, pentru rupere şi 
arhivare uşoară

• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă



Caiet A4+ cu spiră Clairefontaine Forever

Caiet capsat A4/A5 Clairefontaine

Blocnotes A4+ capsat Rhodia

Cod: CAI068

Cod: CAI005 - A5
Cod: CAI006 - A4

  
  

Cod: CAI058

Sistem SANGRIF - capsele 
nu sunt vizibile pe spatele 

blocnotesului

• Coperţi laminate, în diverse culori
• Foile sunt capsate
• Hârtie premium

• File galbene, pre-perforate cu 4 găuri 
pentru o arhivare ușoară

• Paginile au microperforații pentru 
rupere ușoară și uniformă

• Produs din hârtie reciclată 100%, netratată cu clor sau intensificatori 
de strălucire, dar păstrând calitatea hârtiei Clairefontaine

• Spiră metalică dublă



Pentru gama completă
de produse Eco,

te rugăm să contactezi 
reprezentantul AUSTRAL


