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Sprankelende kleuren voor op kantoor!

Breng gekleurde harmonie naar je werkplek.
Kies tussen zes moderne VIVIDA-kleuren en
12 ‘must-have’ producten voor je kantoor.

Sprankelende kleuren voor op kantoor!

DP

a4 75 mm 50 mm

1 811370 811470

1 624067 624071

1 624068 624072

1 624069 624073

1 624070 624074

1 811300 811400

nIeuW

nIeuW

vIvIda ordner
•	Gepatenteerd No.1 mechanisme met uitstekende 

vergrendelingskracht voor nauwkeurig sluiten, 
gegarandeerde sluiting zelfs na 10.000 keer gebruik.

•	Vergrendelingssleuven, duimgat en metalen 
randbeschermers voor een makkelijke 
hanteerbaarheid

•	Labelhouder met verwisselbaar kartonnen etiket

•	Capaciteit voor 500 A4-pagina‘s (80 gr)

•	Design en print je eigen label online op                 
www.esselte-easyprint.com GARANTIE

3 JAAR

vIvIda 3-klepsmap
•	Aantrekkelijke elastiek voor veilig transport  van 

documenten

•	Transparant PP materiaal

•	Capaciteit voor 150 A4-pagina‘s (80 gr)

vIvIda voorordner
•	Tabs in assorti VIVIDA-kleuren

•	Uitneembare index aan de voorzijde

•	Transparant PP materiaal 

verschillende kleuren 
6 tabs: 624029

12 tabs: 624030

vIvIda ringband pp
•	Mechanisme met ronde ringen voor het makkelijk 

omdraaien van de pagina‘s

•	Past in de VIVIDA Documentenbox

•	Capaciteit voor 100 A4-pagina‘s (80 gr)1 624043

1 624040

1 624042

1 624041

1 624045

1 624044

1 624033

1 624031

1 624032

1 624035

1 624036

1 624034

assorti
624046

assorti
624037

1 624049

1 624047

1 624048

1 624051

1 624052

1 624050

vIvIda documentenbox
•	Stijlvolle en ergonomische sluiting met elastiek voor 

gebruik onderweg

•	Perfect combineerbaar met VIVIDA 3-klepsmappen en 
PP Ringbanden

•	  Capaciteit voor 350 A4-pagina‘s (80 gr)

assorti
624053

1 624017

1 624015

1 624016

1 624019

1 624020

1 624018

vIvIda projectmap
•	Elastiek voor veilig transport van documenten

•	 Insteekhoes voor visistekaartjes aan de voorkant

•	Transparant PP materiaal

•	Capaciteit voor 300 A4-pagina‘s (80 gr)

assorti
624021

1 623999

1 623997

1 623998

1 624001

1 624002

1 624000

vIvIda Showalbum
•	40 insteektassen met capaciteit voor 80 pagina‘s

•	Gelaste rug binnenin voor presentatie van documenten

•	Transparant PP materiaal 

vIvIda ringband, 2 ringen
•	Mechanisme met ronde ringen voor het makkelijk 

omdraaien van de pagina‘s

•	Labelhouder met verwisselbaar kartonnen etiket

•	Capaciteit voor 190 A4-pagina‘s (80 gr)

2 Ringen

1 14454

1 14452

1 14451

1 14453

1 14450

1 14449

vIvIda ringband, 4 ringen
•	Mechanisme met ronde ringen voor het makkelijk 

omdraaien van de pagina‘s

•	Labelhouder met verwisselbaar kartonnen etiket

•	Capaciteit voor 190 A4-pagina‘s (80 gr)

4 Ringen 

1 14462

1 14460

1 14459

1 14461

1 14458

1 14457

1 56007

1 56005

1 56003

1 56006

1 56001

1 56000

vIvIda tijdschriftencassette pvC
•	Sterk karton bedekt met PVC-folie

•	Voorkant lijkt op de plastic ordners

•	Transparante etikethouder voor verwisselbare etiketten

1 28320

1 28322

1 28316

1 28317

1 28318

1 28321

vIvIda offertemappen
•	Metalen snelhechter van 8 cm met plasic          

drukspanner

•	Transparant,	niet-reflecterend	voorblad

•	Verticale	identieficatiestrook	over	de	gehele														
lengte van het voorblad

•	Capaciteit voor 160 A4-pagina‘s (80 gr))

vIvIda presentatiemap met clip
•	Voor presentaties, offertes, sollicitaties en           

andere niet-geperforeerde documenten

•	Transparante	voorzijde

1 563700 563800

1 563750 563850

1 563730 563830

1 563760 563860

1 563740 563840

1 563770 563870

  3 mm       6 mm

vIvIda klembord
•	Aantrekkelijke elastische klem voor een veilig  

transport van documenten

•	Transparant PP materiaal

•	Capaciteit voor 150 A4-pagina‘s (80 gr)

assorti
624054
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nog meer producten in bijpassende vIvIda kleuren!

esselte Speedbox: 
Snelle montage in slechts 5 seconden

nIeuW

1 623805

1 623926

1 623607

1 623927

1 623925

1 623608

vIvIda Brievenbak
•	Verticaal of trapsgewijs stapelbaar in 3 posities

•	  Afgeronde uitsnede voor eenvoudige toegang             
tot documenten

1 21440

1 623937

1 623935

1 623938

1 623936

1 623702

vIvIda tijdschriftencassette
•	Uniek hoek-design onderaan

•	Gereduceerde rughoogte voor makkelijke        
identificatie	van	de	inhoud

vIvIda papiermand
•	Unieke textuur vrolijkt de werkplek op 

•	Met schuine binnenwand voor gemakkelijk leegmaken

•	Capaciteit 14 liter

1 623952

1 623948

1 623947

1 623950

1 623946

1 623945

1 623761

1 623961

1 623960

1 623959

assorti
623962

vIvIda ladenblok
•	Laden zijn voorzien van veiligheidsstop 

•	Ruimte om de voorzijde van de lade te labelen, om 
makkelijk documenten terug te vinden 

•	Anti slip rubberen voetjes, stapelbaar tot 3 hoog voor 
ruimtebesparing

1 39827

1 623943

1 623942

1 623941

vIvIda pennenhouder
•	Gebogen voorzijde voor een makkelijke toegang

•	Met tussenschot in het midden voor het rechtopstaand 
opbergen van pennen, potloden, markeerstiften, 
scharen, etc.

•	Stabiel 

1 623767

1 623983

1 623964

1 623963

assorti
623984

vIvIda Hangmappenkoffer
•	Geleverd met 5 x A4 Esselte hangmappen en 

labelhouders, capaciteit van 15 x A4 hangmappen

•	Sluiting met deksel  

•	Handvat voor een makkelijk transport 

•	Kan ook als algemene opbergdoos gebruikt         
worden zonder hangmappen


