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Planeamento de secretária semanal  
Planeamento de socretária semanal ideal para o escritório. Calendários 2014/2015. Régua inferior de 59 cm. Com espaço para anotações. 
Papel de 80g. 60 folhas. Medidas: 400 x 600 mm. 

Base para blocos calendário em plástico  
Base para bloco calendário. Fabricada em plástico injectado. Cor 
preta. Ferragens metálicas fixação mediante parafusos. Medidas: 
200 x 165 mm.

Base para blocos calendário em madeira
Base para bloco calendário fabricado em madeira, com três 
compartimentos para diversos acessórios. Medidas: 230 x 220 mm.

CÓD. REF.

53899 PN01

CÓD. REF.

06382 KF14817

CÓD.

33296

Base para blocos calendário metálica 
Base para bloco calendário. Metálica de rede. Anéis metálicos com 
fixação mediante parafusos: Medidas: 220 x 173 mm

CÓD. REF.

35515 KF00827

Base para blocos calendário em metacrilato 
Base para bloco calendário fabricado em metacrilato com anéis 
metálicos de excelente qualidade. Não inclui bloco calendário nem 
esferográfica. Cor transparente. Medidas: 195 x 150 mm.

CÓD. REF.

49302 KF14816

    PLANEAMENTO DE SECRETÁRIA

    BASE PARA BLOCOS CALENDÁRIOS

Lista telefónica 
Capa flexível com cantos dourados. 60 páginas em papel de 70 grs. Espaço disponível 
para: nome, telefone fixo, telemóvel, moradas, fax, mail e página web.

CÓD. MEDIDAS

17815 90 x 70 mm
17814 120 x 80 mm
17813 160 x 110 mm
17812 210 x 150 mm

    LISTA TELEFÓNICA
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Porta cartões de visita com 4 anéis 
Porta cartões de visita profissional com 20 bolsas transparentes em polipropileno com capacidade para 
400 cartões de visita tamanho: 57 x 90 mm. Ferragem de 4 anéis. Inclui 12 separadores de polipropileno 
com impressão alfabética A-Z . Na cor castanha. 20 cartões por folha. Formato Din A4.

CÓD.

35064

RECARGA
Pack de 10 bolsas.

CÓD.

35065

PORTA
CARTÕES 

PORTA 
CARTÕES

RECARGA
Pack de 10 bolsas.

CÓD. REF.

36119 TJ01

CÓD. REF.

36121 RP01

Porta cartões de visita com anéis plásticos 
Porta cartões de visita de polipropileno formato DIN A4. Com 20 
bolsas intercambiáveis, com 10 separadores de cores. Capacidade 
para 400 cartões de visita. Cada bolsa tem 10 departamentos. 
Medidas: 255 x 310 mm. 20 cartões por folha.

CÓD. REF.

36122 TJ02

Porta cartões de visita com 4 anéis
Porta cartões de visita em imitação pele almofadada no formato folio. 
Ferragem de 4 anéis de 25 mm. Com 20 bolsas. Capacidade para 320 
cartões de visita. Inclui índice alfabético. Capa na cor preta e interior 
na cor vermelha. Formato folio. Medidas: 290 x 360 mm.

RECARGA
CÓD.

31782
Bolsas especiais para cartões de material copysafe. Formato Din A4, em 
embalagem com 10 bolsas. Capacidade para 16 cartões por folha.

CÓD.

31781

PORTA
CARTÕES

CÓD. COR

57048 PRETO
57049 VERMELHO

Porta cartões de visita com 4 anéis
Porta cartões de visita Autograph de 4 anéis. Em imitação de pele 
e remate com costura. Capacidade para 120 cartões. Com índice 
alfabético e 20 bolsas porta-cartões com detalhe anti-rasgo de 3 
cada uma. Formato quarto. Medidas: 230 x 140 x 30 mm.

Porta cartões de visita com 4 anéis
Porta cartões de visita Autograph de 4 anéis. Em imitação de pele 
e remate com costura. Grande capacidade, para 320 cartões, índice 
alfabético e 20 bolsas porta-cartões com detalhe anti-rasgo, de 8 
furos cada uma. Medidas: 315 x 280 x 30 mm.

CÓD. COR

57050 PRETO
57051 VERMELHO

   PORTA CARTÕES DE VISITA

Porta cartões de visita com 4 anéis 
Porta cartões de visita em polipropileno com ferragem metálica de 4 anéis. 
Contém 15 bolsas com 4 departamentos cada uma. Capacidade para 120 cartões. 
Medidas: 265 x 145 mm. 8 cartões por página.
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Porta cartões de visita encadernado 
Capa ideal para classificar e organizar um grande volume de 
cartões de visita. Fabricado em polipropileno. Formato A4 para 
20 cartões por folha com a capacidade total de 240 unidades. 
Disponível em várias cores. Medidas: 235 x 310 mm.

CÓD. REF. COR

28990 032695 PRETO
28987 032690 VERMELHO

Porta cartões de visita encadernado 
Ideal para classificar e organizar cartões de visita. Fabricado 
em polipropileno, incorpora 2 bolsos interiores e 1 exterior para 
personalizar. Medidas: 190 x 115 mm. 6 cartões por folha.

CÓD. REF. COR

28992 032642 AZUL
28994 032645 PRETO
28991 032640 VERMELHO

CÓD. REF. COR

24056 032625 PRETO
24057 032620 VERMELHO
24058 032623 VERDE

CÓD. REF.

59428 TJ03

Porta cartões plástico
Fabricado em polipropileno. Capacidade para 40 cartões de  
80 x 106 mm. Cores sortidas.

CÓD.

36294

Porta cartões de visita em pele
Fabricado em pele. Com fecho de mola. Ideal para a classificação 
e arquivo de cartões de visita. 8 cartões por folha. Capacidade 
para 160 cartões de visita. Medidas: 280 x 145 mm. Cor castanha.

CÓD.

52772

Porta cartões de visita em pele  
Porta cartões de visita fabricado em pele, de elegante desine e de cómodo tamanho com 
capacidade para 12 cartões. Interior com compartimento para notas. Medidas: 103 x 78 mm.

I 

CÓD.

32775

Porta cartões de visita em pele  
Fabrico artesanal de pele, com uma capacidade aproximada para 20-25 cartões. 
Elegante design com presponto branco. Medidas: 105 x 65 mm.

   PORTA CARTÕES DE VISITA
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CÓD.

32776

Porta documentos de automóvel
Ideal para a conservação, protecção e ordenação de diferentes 
documentos de um automóvel. Fabricado em imitação pele 
com 3 compartimentos para cartões e 3 departamentos tipo 
envelope. Medidas: 230 x 180 mm. 

CÓD.

36291

Porta documentos de automóvel
Ideal para a conservação, proteção e ordenação de diferentes 
documentos de um automóvel. Fabricado em imitação pele com 
diferentes compartimentos para cartões. Medidas: 245 x 170 mm. 

   PORTA DOCUMENTOS DE AUTOMÓVEL

    PASTAS PORTAFÓLIO

Porta cartões de visita em plástico    
Elegante e funcional porta cartões de visita fabricado em plástico de elevada qualidade. Inclui 100 bolsas formato 72 X 104 mm. 
Com capacidade para 200 cartões de visita e 12 separadores impressos alfabeticamente. O design das bolsas permite uma fácil 
extração e inserção de cartões. Medidas: 245 mm largura x 131 mm de altura x 67 mm de profundidade. 

CÓD. COR

35060 PRETO
35061 PRATA

Pasta para livros
Pasta com fecho éclair, porta documentos. Fabricada em plástico 
de cor preta, com abertura de 90º, com bolso interior e exterior.

CÓD. MEDIDAS

20942 280 x 200 mm
20943 320 x 220 mm

   PASTA PARA LIVROS

Pasta portfólio
Pasta portfólio, fabricada em polipropileno. No lado esquerdo 
contém 5 departamentos e uma bolsa dossier para guardar 
documentos. Na parte direita contém um bloco de notas. Fecho 
de velcro. Formato A4. Medidas: 330 x 270 x 24 mm.  

CÓD. REF.

52383 45905

Pasta portfólio 
Fabricada em polipropileno. Formato Din A4. Inclui um bloco de 50 
folhas com bolsa na parte interior da capa. Medidas: 307 x 235 x 7 mm.

CÓD. REF. COR

20003 035992 AZUL
20005 035995 PRETO

Pasta portfólio 
Pasta portfólio fabricada em pele. Fecho éclair. Formato Din A4. Inclui 
bloco de notas A4. Compartimento para cartões, outros documentos 
e presilha porta canetas. Cor castanho.  
Medidas: 343 x 255 x 30 mm.

CÓD.

70045

I 

   PORTA CARTÕES DE VISITA

200
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   PASTAS PORTFÓLIO

Pasta portfólio
Pasta portfólio fabricada em imitação de pele com fecho éclair. 
Formato Din A4. Inclui bloco de notas Din A4. Compartimentos 
para cartões e outros documentos. Presilha para esferográfica, 
pendrive, PDA e CD's. Cor preto. Medidas: 332 x 262 x 30 mm.

CÓD.

70044

Pasta portfólio
Fabrico artesanal em imitação pele com lapela, fecho de mola, bloco 
de notas, 3 departamentos com diferentes larguras, compartimento 
com fecho éclair, identificador para cartões de visita, suporte para 
esferográfica e porta cartões de visita. Medidas: 346 x 250 x 25 mm. 
Formato Din A4. Na cor preta.  

CÓD.

32795

Pasta portfólio
Pasta para congresso. Inclui bloco de notas. Formato Din A4. Com 
identificador de cartão de visita, um suporte para esferográfica e uma 
bolsa tipo envelope. Fabricada em plástico. Medidas: 320 x 250 mm.

CÓD. COR

31372 CASTANHO
31370 PRETO

CÓD.

32798

Pasta portfólio
Fabrico artesanal em pele castanha, com lapela, fecha com íman, 
parte interior com bloco para notas, suporte para esferográfica, 
porta cartões de visita, bolsa com fecho de mola, compartimento 
com fecho éclair e bolsa tipo aba. Medidas: 275 x 190 x 30 mm.  

CÓD.

36114

Pasta portfólio com calculadora 
Pasta porta documentos em pele sintética e micro fibra. Com 
bolsa na aba e fecho magnético. Inclui calculadora de 8 dígitos e 
bloco de notas. Formato Din A5. Medidas: 1185 x 225 x 25 mm.

CÓD.

31376

Pasta portfólio com calculadora
Pasta para congresso. Fecha com íman, bloco de notas, 
identificador para cartões de visita, bolsa tipo aba e calculadora, 
suporte para esferográfica. Medidas: 315 x 245 x 10 mm. Formato 
Din A4. 

Pasta portfólio com calculadora
Fecha com fecho éclair e cinto. Inclui bloco de notas, identificador 
de cartões de visita, porta cartões de visita e calculadora. 2 bolsas, 
uma delas com fecho éclair. Suporte para esferográfica. 
Medidas: 350 x 260 mm. Formato Din A4.

CÓD. COR

31375  CASTANHO/VERDE
31368 PRETO

Pasta portfólio com calculadora
Fecha com fecho éclair, bloco de notas, suporte para esferográfica, 
calculadora, porta cartões de visita e uma bolsa para telemóvel, 1 
compartimento com aba. Medidas: 355 x 260 x 10 mm. 
Formato Din A4.

CÓD. COR ANÉIS

32372 CASTANHO NÃO
32373 PRETO NÃO
31378 CASTANHO 4 x 40 mm
31379 PRETO 4 x 40 mm

I 
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CÓD. COR

31374 CASTANHO
31371 PRETO

Pasta porta documentos
Pasta de mão fabricada em imitação pele. Com fecho metálico 
de chave. Contém dois compartimentos com fole no seu interior. 
Medidas: 370 x 300 mm.

CÓD.

32797

Pasta porta documentos
Fabrico artesanal em imitação de pele, com fecho metálico de 
chave, interior com 2 compartimentos para documentos e um para 
esferográfica. Medidas: 365 x 265 x 35 mm. 

CÓD.

52774

Pasta porta documentos
Pasta porta documentos, fabricada em imitação de pele. Fecho 
com chave e três departamentos interiores. Cor castanha. 
Formato A4. Medidas: 265 x 360 x 50 mm.

   PASTAS PORTA DOCUMENTOS

CÓD.

36117

Pasta porta documentos com asa
Fabricada em pele sintética com fecho éclair. Bolsa dianteira 
frontal e compartimento multiusos com capacidade para 
documentos formato Din A4 e 10 compartimentos para cartões 
de visita, um deles com janela. Inclui bloco de notas. Ferragem 
metálica de 4 anéis. Medidas: 360 x 290 x 50 mm. 

Pasta porta documentos com asa
Pasta congresso, com fecho éclair e asas retrácteis. Contém bloco 
de notas formato Din A4, identificador para cartão de visita e 
bolsa interior com fecho éclair. Medidas: 360 x 285 x 50 mm.

CÓD. COR ANÉIS

31369 PRETO 4 x 40 mm
31373 CASTANHO/VERDE 4 x 40 mm
32375 PRETO NÃO

Pasta porta documentos com asa 
Pasta fabricada em imitação de pele. Cómoda asa. Fecho metálico 
com chave. Cor preto. Medidas: 360 x 400 x 74 mm.

CÓD.

70049

Pasta porta documentos com asa 
Pasta fabricada em pele. Suporte para telemóvel, cartões e 
esferográfica. Cómoda asa. Fecho metálico com chave. Cor 
castanho chocolate. Medidas: 390 x 340 x 80 mm.

CÓD.

70048

Pasta porta documentos com asa 
Pasta de gama alta fabricada em pele. Fecho metálico com chave.  
Cómoda asa acolchoada. Dois compartimentos interiores e bolsa exterior 
com fecho na parte traseira. Medidas: 265 x 380 x 65 mm.

CÓD. COR

70046 CREME
70047 PRETO

I 

I 

I 
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Pasta porta desenhos
Pasta fabricada em PVC. Com fecho éclair. Com asa para facilitar o seu transporte. Cor preta.

CÓD. REF. FORMATO MEDIDAS
35740 KF00279 Din A4 210 x 297 x 40 mm
35739 KF00278 Din A3 297 x 420 x 40 mm
35738 KF00277 Din A2 420 x 594 x 40 mm
35737 KF00276 Din A1 594 x 841 x 40 mm

    PASTAS PORTA DOCUMENTOS

CÓD.

32787

Pasta porta documentos
Fabricada em pele genuína de primeira qualidade com quatro 
compartimentos para documentos, um deles com fecho éclair. Com 
departamentos para cartões de visita e dois para instrumentos de 
escrita. Bolso exterior na parte traseira com fecho éclair. Com asa. Na 
cor castanha com detalhes dourados. Medidas: 370 x 262 x 76 mm.

Pasta porta documentos 
Fabricada em imitação de pele. Fecho metálico com chave. Asa 
e correia a tiracolo, três compartimentos interiores, um deles 
com fecho éclair. Suporte para esferográfica e departamento 
para cartões de visita. Na cor castanha. Com detalhes em prata. 
Medidas: 406 x 79 x 318 mm.

CÓD. REF.

33953 KF02610

CÓD.

32786

Pasta porta documentos
Fabricada em pele genuína de primeira qualidade. Fecho metálico 
com chave, interior com três compartimentos para documentos, 
um deles com fecho éclair, departamento para cartões de visita e 
suporte para esferográfica. Parte dianteira com bolsa com fecho 
éclair e dois bolsos com aba e fecho de íman. Parte posterior 
com bolso com fecho éclair. Cor castanha com detalhes em prata. 
Medidas: 403 x 300 x 105 mm.

CÓD.

24978

Mala porta documentos
Mala tipo piloto com asa extensível, rodas, fecho com combinação. 
Amplos compartimentos interiores, compartimento lateral com 
fechadura metálica com chave e departamentos interiores. Cor 
preta com detalhes em prata. Medidas: 490 x 350 x 225 mm.

Mala porta documentos
Mala tipo piloto com fecho de combinação, grande espaço 
interior com 2 separadores, aba com porta cartões e suporte para 
esferográficas, bolsa exterior para documentação, de cor preta. 
Medidas: 460 x 320 x 210 mm.

CÓD.

13474

   MALAS PORTA DOCUMENTOS

CÓD.

42819

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária. Fabricado em imitação de pele. 
Contém 6 acessórios: base dupla, abre cartas, suporte para envelopes, 
tabuleiro porta documentos, suporte para esferográficas, porta lápis. 
Cor preta. Medidas da base: 400 x 500 x 10 mm.

   CONJUNTOS DE SECRETÁRIA
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CÓD.

42820

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária. Fabricado em imitação de 
pele. Contém 6 acessórios: base dupla, abre cartas, suporte para 
bloco de notas, porta lápis, suporte para esferográficas e tabuleiro 
porta documentos. Cor preta. Medidas da base: 400 x 500 x 10 mm.

CÓD.

43648

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária. Fabricado em imitação de pele. 
Contém 4 peças: base, suporte para bloco de notas, porta lápis e porta 
calendário. Na cor castanha. Medidas da base: 452 x 329 x 10 mm.

CÓD.

32779

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária. Fabricado em pele de 
primeira qualidade. Contém 5 peças: porta lápis, porta envelopes, 
porta calendário, abre cartas e base de madeira. Medidas da base: 
400 x 535 x 27 mm.

CÓD.

42831

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária, fabricado em pele. Contém 
5 peças: base, porta cartões de visita, porta lápis, tabuleiro porta 
documentos e suporte para bloco de notas. Cor preta. Medidas da 
base: 700 x 450 x 100 mm.

   CONJUNTOS DE SECRETÁRIA

CÓD.

32780

Conjuntos de secretária
Conjunto de acessórios de secretária. Fabricado em pele de primeira 
qualidade. Contém 4 elementos: porta lápis, porta envelopes, porta 
calendário e base. Medidas da base: 400 x 600 x 6 mm.

Conjuntos de secretária
Conjunto  de acessórios de secretária. Fabricado em madeira. 
Contém 5 peças: tabuleiro porta documentos, suporte para bloco 
de notas, porta lápis, porta clips e porta canetas.

CÓD.

42830

   BASES DE SECRETÁRIA

Base de secretária em PVC 
Base de secretária, fabricada em PVC. Anti-estático e 
anti-deslizante. Não inclui acessórios.

CÓD. REF. COR MEDIDAS DA BASE

32650 KF26805 AZUL 500 x 630 mm
32649 KF26804 AZUL 400 x 530 mm
32647 KF26803 PRETO 500 x 630 mm
32646 KF26802 PRETO 400 x 530 mm
32645 KF26801 TRANSPARENTE 500 x 630 mm
32644 KF26800 TRANSPARENTE 400 x 530 mm
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   BASES DE SECRETÁRIA

CÓD. REF. COR

32651 KF26807 AZUL
32648 KF26806 PRETO

Base de secretária em PVC 
Base fabricada em PVC, com aba transparente. Anti-estático, anti-reflexo e anti-deslizante. Não inclui acessórios. Medidas: 500 x 650 mm.

Base de madeira
Base de secretária de madeira, com esferográfica. Cor cerejeira 
claro. Medidas: 400 x 300 x 30 mm.

CÓD.

42833

CÓD. COR

21928 COURO VELHO
21927 PRETO

Base de plástico
Base de secretária dupla com bolso interior. Fabricada em PVC 
almofadada. Medidas: 480 x 340 mm.

Base de plástico 
Base de secretária almofadada e com departamentos internos. 
Fabricada em plástico, imitação de pele. Medidas: 490 x 330 mm.

CÓD.

23366

CÓD.

52771

Base em imitação de pele
Base de secretária com esquinas redondas e costuras finas. 
Fabricado em imitação de pele. Medidas: 350 x 500 mm.

CÓD.

36293

Base em imitação de pele
Base de secretária dupla, almofadada e com departamento no seu 
interior. Fabricada em imitação de pele. Medidas: 430 x 315 mm.

CÓD.

42837

Base em imitação de pele
Base de secretária fabricada em imitação de pele com espaço para 
esferográfica. Medidas: 580 x 430 mm.




