
Hvordan ser musik ud? Den nye Bebop serie fra Leitz er måske svaret på dette. Ubesværet funktionalitet og 
et unikt design præget ned i foliens overfl ade og gennemført på 15 forskellige produkter i 3 stilfulde farver. 
Det lyder da godt, ikke?

LEITZ BEBOP 
INSPIRATION SOM DU KAN FØLE
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Større åbning 
takket være 180° 
præcisionsme-
kanismen

Indvendig lomme 
til opbevaring 
af løse papirer, 
CD‘er og visitkort

Penneholder Rund ryg for mobil 
håndtering

SKINNENDE FARVER OG ET 
FRISKT UDSEENDE FÅR DIT 
KONTOR TIL AT GLØDE!

Ubesværet funktionalitet og et unikt 
design præget ned i foliens overfl a-
de - den nye Leitz Bebop serie bringer 
farverne ind på kontoret. 15 forskel-
lige produkter i tre stilfulde, moder-
ne farvekombinationer passer godt til 
dagens kontormedarbejdere. Produk-
terne er udviklet til at være det avan-
cerede kontorudstyr og er samtidig 
særdeles velegnede at have med sig 
på farten. Fås i blå, rød og orange. 
Leitz Bebop serien er udstyret med 
adskillige praktiske fi nesser, og 
er desuden fremstillet i helt nyt og 
innovativt materiale. Den høje kvalitet i 
et friskt design kommer til udtryk i en 
sprudlende eff ekt og folien er desuden 
mindre følsom overfor ridser. Serien er 
virkelig stilfuld - ligesom dig!

Alle Bebop produkter med et blik

Clipboard

Ideel, når der skal 
tages noter på farten

Active ringordner

Kompakt opbevaring af 
dokumenter, der er hullet

Active 180° 
brevordner

Den perfekte brevordner, 
når du er på farten

1047
1048

4236

3962
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2-lags PP med 
2-farvet effekt

Materiale i højeste kvalitet 
med en perlende effekt

- Innovativt, friskt design
- Mindre følsom overfor ridser

Attraktivt lukkesystem

- Med elastikbånd for
   sikker transport

HØJ KVALITET OG FANTASTISK DESIGN  
TIDENS SERIE TIL OPBEVARING

Elastikmappe

Til den daglige 
arkivering

4563

Arkivæske

Opbevarer større 
mængder dokumenter

4568
Ringbind

Til præsentationer

4566

Displaybøger

Beskytter vigtige 
dokumenter

4564

Sorteringsmapper

Organiserer de 
forskellige sager

4569
4570

ColorClip

Til tilbud og 
præsentationer

4183

Projektmappe

Til organisering 
af dine projekter

4580
Konferencemappe

Det mobile 
minikontor

4579

Notesbøger

Til alle slags 
notater

4571

Omslag

Til opbevaring på 
skrivebordet

4083

Omslutter og beskytter 
vigtige dokumenter

4783

Lommer
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Esselte ApS                                                   
Borupvang 5E
DK-2750 Ballerup  
www.esselte.dk

Forhandler

Produkt Egenskaber Beskrivelse Varenr.

Bebop polyskum produkter

180° Active brevordner

Bred, 500 ark
- Med patenteret 180° mekanisme                  
- Innovative egenskaber for mobil anvendelse

104700..

Smal, 350 ark 104800..

Active ringordner SoftClick mekanisme 
med 4 D-ringe

- 160 ark                                                                                                          
- Med indvendige lommer og lukkesystem 423600..

Clipboard Til 85 ark - Lomme til løse dokumenter og småting                                                                   
- Stærk mekanisme, fastholder papirerne sikkert 396200..

Bebop PP produkter

Elastikmappe til 150 ark  - 3 klapper og elastikbånd 456300..

Arkivæske til 300 ark  - Rygetiket 456800..

Ringbind 2 runde ringe
- 200 ark
- Rygetiket

456600..

Displaybog med 20 lommer
- Copy safe lommer
- Rygetiket

456400..

Sorteringsmapper

med 6 rum
- Lomme med indeks for nem og hurtig adgang til indholdet
- 3 klapper til opbevaring af løse dokumenter

456900..

med 12 rum 457000..

ColorClip til 30 ark  - Komfortabel lukkeclip 418300..

Projektmappe til 250 ark
- 5 ekspanderende rum med etiket til indeks
- 1 fast rum til opbevaring fx. af småting

457900..

Konferencemappe til 160 ark
 - 4 omslag med indeks-etiket 
- Integreret notesblok
- CD og visitkortlomme

458000..

Notesblok A4, 80 ark, linieret, med huller
- 80g. Træfrit papir med mikroperforering
- Udtagelig lineal/bogmærke
- Integreret lomme til opbevaring af løse papirer

457100..

Lommer til 50 ark, PP
- Komfortabelt velcro lukkesystem
- Assorteret pakning med 3 stk.

478300..1)

Omslag til 40 ark, PP
- Fane på siden for nem adgang til dokumenterne
- Assorteret pakning med 5 stk. 

408300..1)

Alle produkterne fås i:
■ Rød (25) 
■ Blå (37) 
■ Orange (45) 
1) Assorteret (99)
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