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Surehook®
As pastas Suspensas Reforçadas SureHook ®
possuem ganchos plásticos com o revolucionário
sistema de molas de tensão que permite que as pastas
permaneçam no trilho e deslize mais facilmente não
deformando sob pressão.
Possuem maior durabilidade pois contam com tiras de
reforço laminadas nas bordas superior e inferior. São
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso além de contarem com garantia vitalícia
contra defeitos de fabricação.
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Pastas Suspensas
Reforçadas SUREHOOK® Coloridas

Fica firme no trilho

Desliza facilmente

• Sistema de mola que garante
firmeza nos trilhos e não se
deformam

• Permite acesso fácil e
ergonômico às pastas no
gaveteiro

• Alça em plástico resistente

• Menor nível de ruído

The Best
consumer Brands
Temos orgulho das parcerias que estabelecemos e
mantemos durante nossa trajetória. Desde a sua fundação a
Microservice fornece os melhores produtos de escritório,
das mais importantes marcas mundiais, tais como os
grampeadores RAPID e os tradicionais papéis para desenho
e impressão SCHOELLERSHAMMER, os Estiletes OLFA, os
Sistemas para Exposição e Visualização de Documentos
TARIFOLD, as Máquinas para Escritórios FELLOWES e as
pastas ESSELTE, além de toda a gama de produtos com
design inovador e espírito jovem da marca YOUTS.
PARA OFERECER O MELHOR, ESCOLHEMOS OS
MELHORES DO MUNDO.
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Pastas de alta durabilidade com tiras de reforço
laminadas nas bordas superior e inferior. Possuem
targeta de identificação na cor da pasta, e são
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso, além de garantia vitalícia contra defeitos de
fabricação.

Pastas Suspensas
Reforçadas Coloridas

Pastas Suspensas Essential
Uma opção econômica para as necessidades principais
de arquivamento, com hastes metálicas revestidas que
permitem deslizamento suave. Seu Interior em tons
claros facilita a localização dos documentos e evita
perdas. Inclui também, targetas transparentes e cartão
de identificação branco.
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Pastas Suspensas
Essenciais

Pastas Suspensas
Essenciais - Standard

11 2105 1010

www.microservice.com.br

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Com vendas anuais de aproximadamente 1 bilhão de dolares,
a Esselte é uma das maiores fabricantes globais de produtos
para escritório. Nossa empresa tem subsidiárias em 29
países, vendendo mais de 20.000 ítens em mais de 130
países. A Esselte oferece uma ampla variedade de produtos
tanto para uso no trabalho quanto para uso pessoal. Nosso
portifólio de marcas inclui as marcas RAPID, PENDAFLEX e
LEITZ.
Leitz, a marca premium alemã de produtos de escritório, se
destaca pela alta qualidade e inovação.
Pendaflex é a marca americana líder em organização.
Os produtos Pendaflex oferecem recursos inovadores para
tornar sua vida mais organizada.
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Bebop

Prestige

Com a que música se parece? A linha Bebop da Leitz
pode ter uma resposta. Funcionalidade sem esforço de
encontro a um design de textura única. Agora seus
clientes podem realmente expressar-se através da
escolha de um dos 17 diferentes produtos em três
cores elegantes. Parece bom não é?
Material de alta
qualidade com efeito
perolizado

Fecho
atraente

Plático PP de 2
camadas com efeito
de cor dupla

Fechamento plástico
com elástico para uso
em movimento das
Pastas Organizadoras

Bolsas internas para
armazenar papéis
soltos, CDs e cartões
de visitas

Polyfoam leve de
3mm, extremamente
durável e anti umidade

A Linha Leitz Prestige funde perfeitamente forma
e funcionalidade.
Seus doze produtos para trabalho em movimento
estão disponíveis em três cores sofisticadas.
Estas soluções inspiradoras respondem às
necessidades dos profissionais que procuram
design e qualidade.

Combifile

Sistema de aba perfurada (furação universal)
que pode ser dobrado para dentro de uma aba
lateral ficando escondido. Desta forma, as
pastas CombiFile podem ser usadas como
pasta avulsa ou pasta para arquivamento.

Combinação de pasta avulsa e pasta em L, que
permite flexibilidade de uso. Sistema único de
aba com furação universal, que permite
arquivamento em pastas de 2 ou 4 furos e se
esconde na pasta quando não necessário.

Fechamento de fácil acesso que garante
segurança ao documento quando
transportado.

Acabamento Semi Brilho,
elegante e moderno.

Inspirado

pelos negócios.
Possui tarjeta de identificação
para rápida identificação.
63475
63476
63477

Pasta Fichário
Bebop Active

Inspiração

que você pode Sentir

Lado de inserção fecha a
1/6, protegendo totalmente
os documentos.

Para os Negócios.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

larga
63459
63460
63461
63462
63463

estreita
63459
63460
63461
63462
63463

Pasta Organizadora
Bebop Active 180

20 bolsas

40 bolsas

20 bolsas

63502
63503
63504

63505
63506
63507

63508
63509
63510

Pasta Catálogo
Bebop

40 bolsas
63511
63512
63513

Pasta Catálogo
Prestige

fundo extra rígido

63486
63487
63488
63489
63490

63494
63495
63496
63497
63498

Pasta com Elástico
Bebop

Pasta Sanfonada
Bebop

larga
63464
63465
63466

estreita
63472
63473
63474

63519
63520
63521

63478
63479

63482
63483

Pasta Organizadora
Prestige Active 180

Pasta Box
Prestige

Pasta L
Combifile

Pasta Rígida
Combifile

até 150 folhas

com 3 divisórias

63514
63515
63516
63517
63518

63522
63523
63524

63491
63492
63493

63499
63500
63501

63480
63481

63484
63485

Pasta Box
Bebop

Pasta Convenção
Bebop

Pasta com Elástico
Prestige

Pasta Sanfonada
Prestige

Pasta Expansível
Combifile

Pasta Organizadora
Combifile
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Bebop

Prestige

Com a que música se parece? A linha Bebop da Leitz
pode ter uma resposta. Funcionalidade sem esforço de
encontro a um design de textura única. Agora seus
clientes podem realmente expressar-se através da
escolha de um dos 17 diferentes produtos em três
cores elegantes. Parece bom não é?
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Bolsas internas para
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soltos, CDs e cartões
de visitas

Polyfoam leve de
3mm, extremamente
durável e anti umidade

A Linha Leitz Prestige funde perfeitamente forma
e funcionalidade.
Seus doze produtos para trabalho em movimento
estão disponíveis em três cores sofisticadas.
Estas soluções inspiradoras respondem às
necessidades dos profissionais que procuram
design e qualidade.

Combifile

Sistema de aba perfurada (furação universal)
que pode ser dobrado para dentro de uma aba
lateral ficando escondido. Desta forma, as
pastas CombiFile podem ser usadas como
pasta avulsa ou pasta para arquivamento.

Combinação de pasta avulsa e pasta em L, que
permite flexibilidade de uso. Sistema único de
aba com furação universal, que permite
arquivamento em pastas de 2 ou 4 furos e se
esconde na pasta quando não necessário.

Fechamento de fácil acesso que garante
segurança ao documento quando
transportado.

Acabamento Semi Brilho,
elegante e moderno.

Inspirado

pelos negócios.
Possui tarjeta de identificação
para rápida identificação.
63475
63476
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Pasta Fichário
Bebop Active

Inspiração

que você pode Sentir

Lado de inserção fecha a
1/6, protegendo totalmente
os documentos.

Para os Negócios.
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Bebop

Prestige

Com a que música se parece? A linha Bebop da Leitz
pode ter uma resposta. Funcionalidade sem esforço de
encontro a um design de textura única. Agora seus
clientes podem realmente expressar-se através da
escolha de um dos 17 diferentes produtos em três
cores elegantes. Parece bom não é?
Material de alta
qualidade com efeito
perolizado

Fecho
atraente

Plático PP de 2
camadas com efeito
de cor dupla

Fechamento plástico
com elástico para uso
em movimento das
Pastas Organizadoras

Bolsas internas para
armazenar papéis
soltos, CDs e cartões
de visitas

Polyfoam leve de
3mm, extremamente
durável e anti umidade

A Linha Leitz Prestige funde perfeitamente forma
e funcionalidade.
Seus doze produtos para trabalho em movimento
estão disponíveis em três cores sofisticadas.
Estas soluções inspiradoras respondem às
necessidades dos profissionais que procuram
design e qualidade.

Combifile

Sistema de aba perfurada (furação universal)
que pode ser dobrado para dentro de uma aba
lateral ficando escondido. Desta forma, as
pastas CombiFile podem ser usadas como
pasta avulsa ou pasta para arquivamento.

Combinação de pasta avulsa e pasta em L, que
permite flexibilidade de uso. Sistema único de
aba com furação universal, que permite
arquivamento em pastas de 2 ou 4 furos e se
esconde na pasta quando não necessário.

Fechamento de fácil acesso que garante
segurança ao documento quando
transportado.

Acabamento Semi Brilho,
elegante e moderno.

Inspirado

pelos negócios.
Possui tarjeta de identificação
para rápida identificação.
63475
63476
63477

Pasta Fichário
Bebop Active

Inspiração

que você pode Sentir

Lado de inserção fecha a
1/6, protegendo totalmente
os documentos.

Para os Negócios.
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Surehook®
As pastas Suspensas Reforçadas SureHook ®
possuem ganchos plásticos com o revolucionário
sistema de molas de tensão que permite que as pastas
permaneçam no trilho e deslize mais facilmente não
deformando sob pressão.
Possuem maior durabilidade pois contam com tiras de
reforço laminadas nas bordas superior e inferior. São
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso além de contarem com garantia vitalícia
contra defeitos de fabricação.
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Pastas Suspensas
Reforçadas SUREHOOK® Coloridas

Fica firme no trilho

Desliza facilmente

• Sistema de mola que garante
firmeza nos trilhos e não se
deformam

• Permite acesso fácil e
ergonômico às pastas no
gaveteiro

• Alça em plástico resistente

• Menor nível de ruído

The Best
consumer Brands
Temos orgulho das parcerias que estabelecemos e
mantemos durante nossa trajetória. Desde a sua fundação a
Microservice fornece os melhores produtos de escritório,
das mais importantes marcas mundiais, tais como os
grampeadores RAPID e os tradicionais papéis para desenho
e impressão SCHOELLERSHAMMER, os Estiletes OLFA, os
Sistemas para Exposição e Visualização de Documentos
TARIFOLD, as Máquinas para Escritórios FELLOWES e as
pastas ESSELTE, além de toda a gama de produtos com
design inovador e espírito jovem da marca YOUTS.
PARA OFERECER O MELHOR, ESCOLHEMOS OS
MELHORES DO MUNDO.
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Pastas de alta durabilidade com tiras de reforço
laminadas nas bordas superior e inferior. Possuem
targeta de identificação na cor da pasta, e são
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso, além de garantia vitalícia contra defeitos de
fabricação.

Pastas Suspensas
Reforçadas Coloridas

Pastas Suspensas Essential
Uma opção econômica para as necessidades principais
de arquivamento, com hastes metálicas revestidas que
permitem deslizamento suave. Seu Interior em tons
claros facilita a localização dos documentos e evita
perdas. Inclui também, targetas transparentes e cartão
de identificação branco.
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Pastas Suspensas
Essenciais

Pastas Suspensas
Essenciais - Standard

11 2105 1010

www.microservice.com.br

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Com vendas anuais de aproximadamente 1 bilhão de dolares,
a Esselte é uma das maiores fabricantes globais de produtos
para escritório. Nossa empresa tem subsidiárias em 29
países, vendendo mais de 20.000 ítens em mais de 130
países. A Esselte oferece uma ampla variedade de produtos
tanto para uso no trabalho quanto para uso pessoal. Nosso
portifólio de marcas inclui as marcas RAPID, PENDAFLEX e
LEITZ.
Leitz, a marca premium alemã de produtos de escritório, se
destaca pela alta qualidade e inovação.
Pendaflex é a marca americana líder em organização.
Os produtos Pendaflex oferecem recursos inovadores para
tornar sua vida mais organizada.
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Surehook®
As pastas Suspensas Reforçadas SureHook ®
possuem ganchos plásticos com o revolucionário
sistema de molas de tensão que permite que as pastas
permaneçam no trilho e deslize mais facilmente não
deformando sob pressão.
Possuem maior durabilidade pois contam com tiras de
reforço laminadas nas bordas superior e inferior. São
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso além de contarem com garantia vitalícia
contra defeitos de fabricação.
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Pastas Suspensas
Reforçadas SUREHOOK® Coloridas

Fica firme no trilho

Desliza facilmente

• Sistema de mola que garante
firmeza nos trilhos e não se
deformam

• Permite acesso fácil e
ergonômico às pastas no
gaveteiro

• Alça em plástico resistente

• Menor nível de ruído

The Best
consumer Brands
Temos orgulho das parcerias que estabelecemos e
mantemos durante nossa trajetória. Desde a sua fundação a
Microservice fornece os melhores produtos de escritório,
das mais importantes marcas mundiais, tais como os
grampeadores RAPID e os tradicionais papéis para desenho
e impressão SCHOELLERSHAMMER, os Estiletes OLFA, os
Sistemas para Exposição e Visualização de Documentos
TARIFOLD, as Máquinas para Escritórios FELLOWES e as
pastas ESSELTE, além de toda a gama de produtos com
design inovador e espírito jovem da marca YOUTS.
PARA OFERECER O MELHOR, ESCOLHEMOS OS
MELHORES DO MUNDO.
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Pastas de alta durabilidade com tiras de reforço
laminadas nas bordas superior e inferior. Possuem
targeta de identificação na cor da pasta, e são
fornecidas em caixas de distribuição com abertura
lateral que garantem o armazenamento adequado e o
fácil acesso, além de garantia vitalícia contra defeitos de
fabricação.

Pastas Suspensas
Reforçadas Coloridas

Pastas Suspensas Essential
Uma opção econômica para as necessidades principais
de arquivamento, com hastes metálicas revestidas que
permitem deslizamento suave. Seu Interior em tons
claros facilita a localização dos documentos e evita
perdas. Inclui também, targetas transparentes e cartão
de identificação branco.
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Pastas Suspensas
Essenciais

Pastas Suspensas
Essenciais - Standard

11 2105 1010

www.microservice.com.br

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Com vendas anuais de aproximadamente 1 bilhão de dolares,
a Esselte é uma das maiores fabricantes globais de produtos
para escritório. Nossa empresa tem subsidiárias em 29
países, vendendo mais de 20.000 ítens em mais de 130
países. A Esselte oferece uma ampla variedade de produtos
tanto para uso no trabalho quanto para uso pessoal. Nosso
portifólio de marcas inclui as marcas RAPID, PENDAFLEX e
LEITZ.
Leitz, a marca premium alemã de produtos de escritório, se
destaca pela alta qualidade e inovação.
Pendaflex é a marca americana líder em organização.
Os produtos Pendaflex oferecem recursos inovadores para
tornar sua vida mais organizada.

