
Tarifold t-offi ce
Optimer din arbejdsplads med stilrene 
og ergonomiske arkiverings moduler 
fra Tarifold

704309
A4 Lommer i miljøvenligt polypropylene med forstærket stålramme. 
Monteres med et enkelt klik og passer til offi ce bord- og vægmodul.
Forpakn. á 5 stk. ass.

734309
Bordmodul A4 med 10 ass. lommer.
Kan udvides med op til 30 lommer 
ved blot at tilkoble 1-2 stk. 714309 
vægmodul.
Super nem at montere - uden værktøj.

714309
Vægmodul A4 med 10 ass. lommer.
Kan udvides uendeligt ved blot at 
tilkoble fl ere vægmoduler.
Super nem at montere - uden værktøj.

 



Tarifold t-collection
Organiser dine dokumenter/præsentationer med 
den farverige t-collection serie fra Tarifold. Serien 
er fremstillet af 100% miljøvenligt, transparent PP.

510109/510119 

demomappe med 20/30 lommer. 
i forpakn. á 6 stk. ass. farver

510109 - 20 lommer  

510119 - 30 lommer  

51030X
ringbind med 4 ringe Ø 20 mm.
i forpakn. á 4 stk.
510301 - blå
510304 - gul
510305 - grøn
510308 - lilla

510009
dokumentmappe rummer ca. 70 A4 sider. 
i forpakn. á 6 stk. ass. farver 
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NYHED i Tarifold t-collection
Organiser dine dokumenter/præsentationer med 
den 2-farvede t-collection serie fra Tarifold. Serien 
er fremstillet af 100% miljøvenligt, stift PP.

512 50X
A4 dokumentboks med klap og elastiklukning 
og  32 mm. bred rundet ryg for ideel støtte af 
dokumenterne. Holder op til 300 sider 80 g/m2. 
3 farver.
512 501 - Sølv/blå
512 503 - Sølv/bordeaux
512 505 - Sølv/grøn

512 729
A4 konference folder med 4 faste lommer 
(blank 20/100 PP), 8 mm. notesblok og multi-
medie lomme. 20 mm. bred ryg. I forpakning á 
3 ass. farver.
Sølv/blå, Sølv/bordeaux, Sølv/grøn

512 709
A4 display folder med 20 udtagelige lommer 
(blank 9/100 PP med »T« huller), Ø 21 mm. 
ringe. I forpakning á 3 ass. farver.
Sølv/blå, Sølv/bordeaux, Sølv/grøn



154063
Dry Pocket A4 med hænger ideel til at hænge dér hvor 
informationerne kræver ekstra beskyttelse! Fx. vaskehal-
ler, køle - og fryserum, svømmehaller, bade- og toiletrum 
etc. Lommen er forseglet med en vandtæt lukkestrip.
Sælges i forpakning af 5 stk.

Tarifold individual
Fleksible skiltningsløsninger til hjemmet, jobbet, 
industrien - placer nyttige oplysninger og beskyt 
dem mod støv, vand osv.

154503
Hængelomme A4 med hænger ideel til at hænge dér hvor 
informationerne kræver ekstra beskyttelse! Fx. vaskehaller, køle 
- og fryserum, svømmehaller, bade- og toiletrum etc. Lommen er 
forseglet med en vandtæt lukkestrip.
Sælges i forpakning af 5 stk.

194607
MAGNETISK LOMME A4 i 
transparent PVC til opsætning 
på metal fl ader - kræver ingen 
skruer eller lim.
Sælges i forpakning af 5 stk.

 

EFTERÅRSKAMPAGNE SPAR 15 %



Antimikrobielle lommer med

En uundværlig beskyttelse
Mange mennesker kommer hver dag i kontakt med vores displaypaneler og dette kan være en mulig 
kilde til at bakterier, gærkulturer, skimmel og svampe kan vokse og sprede sig - og muligvis forårsage 
smitsomme sygdomme.
Sterifold displaypaneler benytter det antimikrobielle AgION TM - et avanceret uorganisk naturmateriale.

Spred nyttige oplysninger uden at sprede mikrober og bakterier!

Nedsæt sundhedsrisikoen i følsomme miljøer!
Sterifold er udviklet til brug på offentlige steder, hvor mange mennesker kommer i kontakt med display-
systemerne:
- Sundhedssektoren (hospitaler, laboratorier, tandlæger, apoteker etc.)
- Medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien, catering etc.
- Offentlige bygninger, skoler, kontorer, børneinstitutioner, kantiner, biblioteker, erhvervskøkkener mm.

Naturlig mikrobe-bekæmpelse, testet videnskabeligt
De naturlige antimikrobielle egenskaber i sølv giver den sikreste, mest effektive og mest langtidsholdba-
re beskyttelse. Metoden er afprøvet videnskabeligt og bruges allerede til mange forskellige formål. Den 
er registreret og godkendt af de amerikanske miljømyndigheder (EPA) og sundhedsmyndigheder (FDA).
Test resultater udleveres på forlangende.

Sølvioner - enestående og effektiv teknologi
Sølvion-systemet forhindrer vækst og spredning af skadelige bakterier, gærkulturer, skimmel og svampe 
på produktets overfl ade. AgION’s antimikrobielle sølvioner frigives i en kontrolleret proces, der øde-
lægger mikrobernes cellevægge, forhindrer mikrobernes vækst og reproduktion samt forstyrrer deres 
respirationsproces.
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Antimicrobielle lommer med

114507
Sterifold bakteriedræbende A4 lommer i 
organisk PP med sølvionisering.
Stålforstærket ramme.
Sælges i forpakn. á 10 stk.

 

434157
Bordmodul med 10 bakteriedræbende 
Sterifoldlommer. Kan udvides med op til 
30 lommer ved at tilføje ekstramoduler 
og lommer. (Bordmodul fås også med op 
til 60 lommer - art. nr. 220102).
Bordmodul med 10 lommer

 

414507
Vægmodul med 10  bakteriedræbende 
Sterifoldlommer. Kan udvides uende-
ligt ved at tilføje ekstra vægmoduler 
(214102) og ekstra lommer (114507)
Vægmodul inkl. 10 lommer
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