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Una nova manera de col·leccionar les monedes, EPLALUX.
En aquesta capsa transparent de plàstic d‘alta qualitat, podrà, 
de forma segura, desar-hi un joc complet de monedes d‘Euro. 
Mida 127x97 mm.

Álbum Euro Collectors Càpsules

Capses

Fundes

EPLALUX

Col·leccionar monedes en càpsules és l‘opció preferida per a
moltes persones. El polipropilè d‘alta qualitat garanteix segu-
retat i una protecció en front la pols. La superfície és totalment 
transparent i resistent a les ratllades. Les nostres càpsules són 
disponibles per a monedes d‘entre 14 mm a 50 mm.

Les nostres fundes per a monedes estan disponibles en dues 
mides diferents per a monedes de fins a 25mm de diàmetre i 
per a monedes de fins a 45mm de diàmetre.

Són fetes de PVC i ofereixen una forma econòmica d‘emmagat-
zemar o protegir les monedes durant l‘enviament.

Aquestes capsetes de plàstic estan disponibles per a mone-
des de diferents mides i també amb l‘exterior de color blau o 
vermell a escollir.

Les capses mesuren 60 x 60mm, són fabricades en plàstic dur 
i estan disponibles amb buits prefabricats de 20 a 41mm. de 
diàmetre.

L‘interior de les capses és flocat de color blau o vermell a joc 
amb el color de l‘exterior de la capsa que s‘hagi escollit.

Aquestes capses són ideals per a l‘emmagatzematge o per a 
una millor protecció durant els enviaments/transport.

*disposem de les mides de ∅ següents:
14 – 15 – 16 – 16,5 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 21,5 – 22 – 22,5 – 23 – 23,5 – 24 – 
24,5 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 29,5 – 30 – 31 – 32 – 32,5 – 33 – 34 – 35 – 36 – 
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

Ref. Producte Quantitat €
692600 + ∅* 14-42 Càpsula 10u. mateixa mida 3,60

692600 + ∅* 43-50 Càpsula 10u. mateixa mida 6,45

692600(100) + ∅* 14-42 Càpsula 100u. mateixa mida 29,10

692600(100) + ∅* 43-50 Càpsula 100u. mateixa mida 59,55

Mida total 19,5 × 22,5 cm. 
Per a l‘emmagatzematge pràctic i segur de les seves monedes EURO.
Col·loqui les monedes d‘Euro en el seu suport,  insereixi el 
suport a la funda i després enganxi la bandera o el nom del país 
corresponent i tindrà una solució senzilla i atractiva per a desar 
les seves monedes EURO.

L‘àlbum es composa d‘un arxivador d‘excel·lent qualitat, 6 fulls i 
suports per a 12 jocs d‘EUROS, més un altre full amb banderes, 
descripcions i anys. Es distribueix, a més, amb un fulletó infor-
matiu que il·lustra les monedes d‘EURO dels 12 països a més de 
les de Vaticà, San Marino i Mònaco.

Disponible en 3 colors metal·litzats: Cobalt, Titani i Porpra

Ref. Producte €
692300 Àlbum EUROS 12 països complet amb 6 pàgines i 

suports per a 12 jocs d‘EUROS
30,40

692301 Fulls per jocs d'EUROS cada full inclou 2 suports 
per als jocs d‘EURO. (paquet de 5 fulls)

14,25

692302 Fulls per a monedes de 2 EUROS, cada full amb 2 
suports per a un total de 12 monedes de 2 euros cada 
full. (paquet de 5 fulls)

18,00

692303 Tapa sense fulls 14,70

Ref. Producte €
692305 EPLALUX capsa per euros 3,40

Ref. Producte Quantitat €
692525 Fundes per a monedes de fins a 25 mm ∅ 100 u. 17,60
692545 Fundes per a monedes de fins a 45 mm ∅ 100 u. 23,25

Ref. Mida Producte €
692470 60 x 60 mm ∅ 20 mm (blau / vermell) 2,40
692471 60 x 60 mm ∅ 22 mm (blau / vermell) 2,40
692472 60 x 60 mm ∅ 28 mm (blau / vermell) 2,40
692473 60 x 60 mm ∅ 32 mm (blau) 2,40
692474 60 x 60 mm ∅ 37 mm (blau / vermell) 2,40
692475 60 x 60 mm ∅ 40 mm (blau / vermell) 2,40
692476 60 x 60 mm ∅ 41 mm (blau) 2,40

692600

692470 - 692476blau/blau vermell/vermell

692545 692525

692305

692302

692300 692300



  

Sistema Standard Sistema Perfecta per a monedes Àlbum Coin

Una opció excel·lent per a emmagatzemar grans 
quantitats de monedes. Els fulls, 237x277 mm, 
estan fets de PVC i en tenim disponibles amb 20, 30 o 63 
butxaques per full.

Les tapes Coin, de 3 anelles i d‘una mida de 275x305 mm 
ofereixen una solució imbatible pel que fa a la relació 
cost-espai-practicitat.

Les fundes patentades tenen un suport especial, que 
permet col·locar la moneda al seu lloc i amb segure-
tat, només pressionant-la sobre el suport. La moneda 
quedarà encaixada perfectament.

Les fundes patentades estan disponibles en vermell, blau 
o blanc i amb el suport blau o vermell a escollir.

Ref. Producte Quantitat €
692350 Tapes Coin, 3 anelles 25,45
692352 Coin, full PVC, 20 butxaques 5 u. 8,20
692353 Coin, full PVC, 30 butxaques 5 u. 8,20
692356 Coin, full PVC, 63 butxaques 5 u. 8,20

Ref. Color interior / exterior Mida €
692440 blanc/blau 40 x 40mm 5,25
692441 blau/vermell 40 x 40mm 5,25
692442 vermell/vermell 40 x 40mm 5,25
692443 blanc/blau 60 x 60mm 6,15
692444 blau/vermell 60 x 60mm 6,15
692445 vermell/vermell 60 x 60mm 6,15
692446 blanc/blau 50 x 80mm 5,80
692447 blau/vermell 50 x 80mm 5,80
692448 vermell/vermell 50 x 80mm 5,80
692449 blanc/blau 80 x 80mm 6,65
692450 blau/vermell 80 x 80mm 6,65
692451 vermell/vermell 80 x 80mm 6,65
692452 blanc/blau 80 x 200mm 13,05
692453 blau/vermell 80 x 200mm 13,05
692454 vermell/vermell 80 x 200mm 13,05
692456 blau/blau 165 x 190mm 27,05

Funda patentada
El nostre sistema Standard comprèn fulls de PVC d‘alta qualitat 
de 245x295mm, aptes per a 20 o 12 monedes. 

Pot escollir entre cartrons per a monedes atuoadhesius o 
estàndard, els últims es poden tancar amb una grapadora.

”Perfecta“ és un sistema per a col·leccionar monedes popular, les 
mides del full son 210x255mm. Les monedes es col·loquen en una 
banda amb butxaques que es fa lliscar a dins del full.

Els bitllets també es poden incloure al sistema, però els fulls no 
incorporen les bandes extraïbles.

Ref. Producte Quantitat €
692090 Tapa de 4 anelles, 295x310mm 

(màx. 20 fulls, màx 265x300mm) Colors 
disponibles: negre, marró, vermell bordeus

1u. 23,35

693018 Caixetí de PVC per al 692090 Colors 
disponibles: negre, marró, vermell bordeus

1u. 21,00

692091 Full per a 20 cartrons de monedes per a 
cartrons de 17,5 a 39,5mm ∅

5u. 11,00

692092 Separadors blancs, per a fulls de 20 cartrons 5u. 3,65
692097 Full per a 12 cartrons de monedes per a 

cartrons de 43 + 48 + 53mm ∅
5u. 12,60

692089 Separadors blancs, per a fulls de 12 cartrons 5u. 2,75

691008 Pinces per a monedes, obertes amb puntes amb 
tractament antilliscant

14,60

691009 Pinces per a monedes, planes amb puntes amb 
tractament antilliscant

3,65

Ref. Producte Quantitat €
692101 Tapes de 4 anelles Perfecta per a monedes, 

235x265 mm (màx. 15 fulls, 210x260mm. Colors 
disponibles, verd, blau, vermell, negre i marró

1 u. 17,30

692102 Caixetí per a la tapa 692101 1 u. 18,80
692115 Full amb 15 butxaques per a monedes de fins a 

45mm ∅ (incl. 5 separadors negres)
5 u. 9,40

692124 Full amb 24 butxaques per a monedes de fins a 
31mm ∅ (incl. 5 separadors negres)

5 u. 9,40

692135 Full amb 35 butxaques per a monedes de fins a 
28mm ∅ (incl. 5 separadors negres)

5 u. 9,40

692160 Full amb 60 butxaques per a monedes de fins a 
23mm ∅ (incl. 5 separadors negres)

5 u. 9,40

692132 EUROS full especial per a 4 jocs d‘euros 
(incl. 5 separadors negres)

5 u. 9,40

692140 Fulls per a bitllets, 1 butxaca mida 180x250 mm 
(incl. 5 separadors negres)

5 u. 7,15

692142 Fulls per a bitllets, 2 butxaques mida 180x120 mm 
(incl. 5 separadors negres)

5 u. 7,15

692103 Fulls separadors negres 5 u. 1,75
692104 1 jocs de Banderes de l‘euro (19 països) 5,05

Ref. Producte €
692093+∅ 50 u. Cartrons autoadhesius* per a monedes 

de 17,5-39,5mm ∅
10,10

692094+ ∅ Cartrons autoadhesius* per a monedes 
de 17,5-39,5mm ∅

6,40

692095+ ∅ Cartrons per a monedes estàndard*, per tancar 
amb grapes (no autoadhesius) 
de 17,5-39,5mm ∅

5,15

692096+ ∅ Cartrons autoadhesius* per a monedes 
de 43+48+53mm ∅

9,55

692098 50 u. Assortiment de cartrons autoadhesius per a 
monedes de 17,5-39,5mm ∅

10,10

692099 30 u. Assortiment de cartrons estàndard tancats 
amb grapes, per a monedes de 17,5-39,5mm ∅

5,15

*Disponible en els diàmetres següents: 
17.5  /  20  /  22.5 /  25  /  27.5  /  30  /  32.5  /  35  / 37.5  /  39.5mm ∅ 
Inclogui el diàmetre desitjat a l‘hora de fer la comanda

691009

691008

692104 692101692090 / 693018

692124692115 692132 Euro

692135

692140

692160

692142

692352 692343

692356

692440 - 692456

692350




