








NEDEN OFICA? 

 Kaliteli ve çekici ambalajlarıyla OFICA, rafınıza artı değer katıyor ve size 
yüksek kâr marjı sunuyor. 

 %100 müşteri memnuniyet garantisi sunuyor. 

 TV reklamlarıyla OFICA, rafınızda bulunduğu müddetçe tercih nedeni 
oluyor ve yüksek verimli ürünleriyle prestijinize prestij katıyor. 

“ Yardımcı Ofis Elemanları ve Ofis Kırtasiye Çözümleri ”  
Sloganlarıyla adım adım ilerleyen OFICA, satıcısına hem 
prestij hem para kazandırıyor!!! 
Yüksek kaliteli materyallerden üretildiğinden OFICA ürünleri 
çevre ve insan sağlığını tehdit etmiyor. 



•  Şerit Siliciler 
Beyaz örtücü madde kağıt materyalden 
üretilmiş olup, hatalı bölgenin üzerindeki yazı 
rengini değiştirmez. Sentetik esaslı materyal 
kullanılmadığında kuruma yapmaz. 

  Hızlı ve kolay kullanım   
  Uygulamanın hemen sonrasında yazım 

imkanı 
  Çevreci ve sağlığa zararsızdır 
  Kokusuz 
  Fotokopi ve faksta düzeltilen alan 

görünmez 



•  Japon Yapıştırıcılar 

  1,5 gr, 3gr ve 20 gr seçenekleri ile …. 
  Solvent içermez 
  Sağlık testlerinden geçmiştir  
  Likit  
  Sürülen alanda çabuk kurur, saniyede 

kuvvetle yapıştırır 
  Porselen, seramik, lastik, plastik, deri, 

ahşap, kumaş, metal, mukavva, 
kauçuk, mantar v.b. yüzeyleri 
yapıştırmak için idealdir 

   Jel japon yapıştırıcı daha yogun 
kıvamlıdır. 

  Jel japon yapıştırıcı  damlama yapmaz. 



•  Stick Yapıştırıcılar 
  8 gr, 21 gr ve 40 gr seçenekleri ile .. 
  Solvent içermez 
  Sağlık testlerinden geçmiştir 
  Uzun raf ömrü 
  Güçlü yapıştırma özelliği 
  Kullanımı ve temizliği kolaydır 
  Kağıt, fotoğraf, kumaş v.b ürünlerde 

kullanım için idealdir 
  Çevre dostu Ofica Stick çocuklar için 

güvenlidir 
  Kokusuz 
  Vakumlu kapağı ürünün kurumasını 

engeller 



•  Çift Taraflı ve 
Maskeleme 

  Her iki tarafında bulunan güçlü 
yapışkanı sayesinde iki farklı yüzeyi 
lamine etmeyi, birleştirmeyi sağlar. 

  Kaplama ve iki taraflı sabitleme için 
oldukça kullanışlıdır. 

  6 farklı ölçü 
  120 derece ısıya dayanıklıdır. 
  Uygulama sonrası iz bırakmadan 

kolayca sökülür. 
  Boya ve benzeri uygulamalarda 

maskeleme için idealdir. 
  Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir. 



•  Fiyat Etiketi ve 
Makinası 

  5 farklı renk seçeneği 
  Her ruloda 600 etiket bulunmaktadır 
  Etiket yapışkanı sıcak ve soğuktan en 

az etkilenecek şekilde yüksek kalite ile 
imal edilmiştir. 

  Yeni       logolu 
  Usd ve Euro haneli 
  Yedek keçe  
  1000 lu rulo etiket alma haznesi 
  Tek dokunuşla açılabilen etiket hazne 

kapağı. 
  Ergonomik dizayn 
  ABS materyal. 



•  Telsetler 

  Siyah ve Gümüş renk seçenekleri 
mevcuttur 

  Kalemlik 
  Atık kağıt haznesi 
  Mektupluk 
  Küp notluk 

  Magazinlik 
  Ataçlık 
  Evrak rafı   
  2 li ofis seti 

  3 lü ofis seti 
  4 lü ofis seti  
  5 li ofis seti seçenekleri ile … 
  Dayanıklı delikli sac’dan imal edilmiştir. 



• Büro Setleri 

  Farklı renk ve secenekleri 
mevcuttur 

  Ergonomik modern dizaynlara 
sahiptir 

  Kalemlik, küp notluk, delgeç, bant 
makinası, zımba, yatay kalemlik 
vs..  oluşan setleri mevcuttur  

  ABS materyal, metal ve çelik 
  malzemeler kullanılarak 

üretilmiştir. 

  Kullanışlı , şık ve konforludur. 



•  Tükenmez Kalem 

  İki kat daha hızlı yazma olanağı 

  Kesintisiz ve sürekli yazım 

  Özel alaşımlı uç 

  Yüksek kaliteli mürekkep 
  Rahat ve yumuşak yazım  



•  Versatil Kalemler 
  0,5 ve 0,7  min kullanımı 
  Kauçuk grip ile rahat ve ergonomik 

tutuş sağlar 
  Okulda, ofiste , evde, büroda .. her 

yerde kullanılabilir 
  İnce ve zarif görünüme sahiptir 
  Sabit uç yapısı ile hertürlü şablon ve 

çizimde mükemmel kullanım 
sağlanır 

  Paslanmaz çelik klips ve konforlu 
yazım kalitesine sahiptir 

  Yumuşak yazmayı sağlayan ve 
minin kırılmasını önleyen metal uç 
kısmı bulunmaktadır 



• Bant Grubu 

  Kolay ve hızlı kullanım için idealdir 
  Bant kesicisi ile birlikte kullanım 

kolaylığı sağlayan ürün 
çeşitlemeleri mevcuttur 

  Görünmez bant üzerine kalem ile 
yazı yazılabilir 

  Yapıştırılan alanda görünmez 
  Farklı ürün ve seçenekleri 

mevcuttur  
  Sağlık testlerinden geçmiştir 
  Farklı metre ve uzunlukları 

mevcuttur 
  Koli bantlarımızın üzerine her türlü 

yazım ve baskı uygulanabilir 



• Bant kesiciler 

  Tabanındaki komple sünger 
yapısı ve ergonomik ağırlığıyla 
masanızda yerinizden kalkmadan 
bandı kullanmanızı sağlar 

  Farklı renk ve ebatları mevcuttur 

  Keskin bıçağı paslanmaz çeliktir 

  Moderndir ve kalemlik bölümüyle 
ofis masasına uyum sağlayacak 
biçimde tasarlanmıştır 

  ABS Materyal kullanılmıştır 



•  Büro Makasları 
  7”, 8”, 9” ve 10” seçenekleri ile 
  Paslanmaz çelik 
  Soft tutuş sağlayan sapları ellerinizi 

hem yormaz, hemde kaliteli çeliğiyle 
evraklarınızdan akar gider 

  Ergonomik tasarım ve modern 
dizayn 

  Ofis, büro, ev, okul ..vs  yerlerde 
kullanım için idealdir 

  Blisterli seçenekleri mevcuttur 
  Yüksek hassasiyet ve dayanıklı 

malzeme ile düzenli ve sürekli 
kullanım sağlar 

  Tutma alanının içinde kullanılan 
yumuşak plastik malzeme 
sayesinde rahat kullanım sağlar 





•  Zımbalar ve Tel 
Sökücü 

  No:24/6 zımba teli ve No: 10 zımba 
teli  kullanımı 

  10,20 ve daha fazla sayfa 
zımbalama kapasite çeşitleri 

  Yarı otomatik mekanizmasıyla 
kolayca evraklarınızı birleştiriyor 

  Farklı renk ve modelleri mevcuttur 
  Bazı modellerin arkasında bulunan 

tel sökücü aparatı ile zımba tellerini 
çıkarmanızı sağlar 

  ABS Materyal kullanılmıştır 
  Tel sökücü Metal mekanizmasıyla 

rahatlıkla zımba tellerini  söker, 
uğraştırmaz 



•  Delgeçler 

  Farklı renk ve model seçenekleri 
mevcuttur  

  10,20 ve daha fazla sayfa delme 
kapasitesi  

  Metal ve dayanıklı gövde  
  Konforlu rahat kullanım kolaylığı 

sağlayan tutma kolu bulunmaktadır 
  Metal gövdeli ve kilitlenebilme aparat 

özelliğine sahiptir 
  Hassas kağıt klavuzu, ayar çubugu ile 

kağıtlarınızı rahat ve düzgün 
delebilirsiniz 

  Dayanıklı ve şık  dizayna sahiptir 
  Kolay atık kağıt boşaltma kapasitesine 

sahiptir 



•  Sümen Takımları 

  Sümen altlığı, zarf açacağı, 
kalem standı, evrak rafı, 
kalemlik, kartvizitlik, küp 
notluk vs.. olmak üzere 7 ve 
8’li kullanışlı  parçalardan  
oluşmaktadır. 

  Olabildiğince yalın ve modern 
bir görünüme sahiptir 

  Dağınıklığa son verir, düzenli 
masa üstü isteyenler için 
idealdir 

  Büro ve yönetici odalarının 
tasarımını ve dekarasyonunu 
tamamlayıcı şıklığa sahiptir. 



•  Evrak Rafı 
Magazinlik ve 
Çöp Kovaları 

  ABS materyal 

  Geniş kullanım alanı 

  Modern dizayn 
  Sert plastiktir 

  Farklı renk ve model 
seçenekleri mevcuttur 

  Ofisinizdeki şıklığı tamamlar  

  Düzen ve kolay kullanım 
sağlar  



• Dosyalama 
Sistemleri 

  Desenli , baskılı , baskısız zarf 
dosyalar  

  Canlı renkler ve farklı desen ve 
modeller  

  Sağlık testlerinden geçmiştir  

  10,20,30,40,60,80 ve 100’lü 
lüx sunum dosya serileri 

  Cepli ve cepsiz seçenekleri  

  1. kalite PP malzeme kullanımı 
  Kokusuz plastik 



•  Maket Bıçak 
  Blisterli veya standlı  
  Ergonomik dizayn ve modern 

tasarım  
  Otomotik kilit sistemi  
  Paslanmaz çelik kullanılarak 

üretilmiştir 
  Farklı renk seçenekleri mevcuttur 
  Uygulama esnasında hazneye geri 

girmesini engelleyen özel ayar kilit 
sistemi yer almaktadır 

  Kauçuk materyalleri, plastik 
malzemeleri, karton ve mukavva 
gibi sert malzemeleri kolayca 
kesmenize olanak sağlıyor 



• Hesap Makinası 

  Masa tipi , cep tipi , 
fonksiyonel renkli , tarzı 
farklı, farklı sunumları 
mevcuttur  

  Renkli ve neşeli modelleri 
sayesinde çalışmanızı 
eğlenceye dönüştürün 

  Pil ve güneş enerjili  

  Japon çipli  
  Dayanıklı kasa  
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NEDEN 
LETS ? 

2000’li YILLARIN HASTALIĞI KANSER’den 
ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM NASILMI ? 

 Kullandığımız tüm ürünlerde, etrafımızı saran her eşyada farkında olduğumuz 
veya olmadığımız birçok tehlike söz konusudur. Teknolojinin hızla gelişmesi ve 
yaygınlaşması, kimya sanayinin her geçen gün yeni bir molekül keşfetmesi, 
farkında olmaya vaktimizin olmadığı birçok riski de beraberinde getirmiştir. Sağlıklı 
bireyler yetiştirmede çocuklarımızın tükettikleri gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların 
da güvenli olması önemlidir. Bu nedenle kırtasiye malzemelerindeki kimyasal 
risklerin kontrol altında tutulması önemlidir. 

 Kimyasal Riskler Nelerdir? 

•   Azo Boyarmaddeler 
•   Fitalat 
•   Ağır Metaller 
•   Alerjen Boyarmaddeler 

•   Kanserojen Boyarmaddeler 
•   Formaldehit 



 1.Azo Boyarmaddeler (Direktif 2004/21/CE) 
 Sağlığa Etkileri: Kanserojendir. 
 Test edilecek materyaller: Tüm tekstil ürünleri (önlük, çorap, pantolon) deri ve sentetik 

materyaller (PVC, PU), boyalar (pastel boyalar, sulu boyalar), çanta ve kalemkutular, 
dosyalama grupları, kağıt ve deriden esyalar 

  2.Fitalatlar (Direktif 1999/815/EEC ve 2005/84/EC) 
 Sağlığa Etkileri: Fitalatlar kanserojendir ve insanlarda ve hayvanlarda hormon 

sistemine zarar verir. Ayrıca astım ve üreme bozukluğuna da neden olur. 
 Test edilecek materyaller: Sentetik ürünler (PVC, PU, plastik), aksesuarlar ve 

baskılar ,Çocukların kullandıkları okul gereçleri (makas, maket bıçakları, kalemtras, zımba, 
dosya, grupları, silgiler, beslenme çantaları, kalemkutular, boyalar (pastel ve sulu boyalar) 

  3. BS EN 71 Part 3’e göre Ağır Metaller (Toxicity) 
 Sağlığa Etkileri: Ağır metaller insan vücuduna geçince iç organlarda (böbreklerde, 

karaciğerlerde ve eklemlerde) birikirler. Özellikle çocuklar için çok zararlıdır, sinir ve 
 bağısıklık sistemini tahrip eder. 



 Test edilecek materyaller: Kumas, aksesuar, kaplamalar, boyalar, 
metal, cam, kağıt, silgi (tüm kırtasiye ürünleri) 

 4.Alerjen Boyarmaddeler (Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/EC) 
  Sağlığa Etkileri: Alerjiye ve ciltte tahrise neden olurlar. 
  Test edilecek materyaller: Sentetik tekstil ürünleri (polyester, 

polyamid, asetat, nylon), deri,boya, çantalar, beslenme çantaları, 
kalemkutular. 

  
 5.Kanserojen Boyarmaddeler (Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/EC) 
 Sağlığa Etkileri: Kanserojendir. Bu tip boyarmaddeler deri ile temas 

sonucu deri tarafından direk absorblanırlar. 

 Test edilecek materyaller: Tekstil ürünleri, deri ve sentetik materyaller 
ile boyalar, çantalar,beslenme çantaları, kalemkutular. 



 Kırtasiye malzemelerinin kanserle ilişkisi  
 Kalitesiz kırtasiye malzemeleri kanser nedeni  Son derece toksik etkileri 

olduğu bilinmesine karşın, aşırı dozda bu kimyasallara (fitalatlar, azor, 
kanserojen, alerjen boya maddeleri, ağır metaller, formaldehit)  maruz 
kalmanın sonuçları da üzücü olabilir. Bünyesi hassas bazı çocuklarda deride 
döküntüleri tarzında alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve solunum sıkıntısı 
oluşabilir. Şüphelenilen bu ürünün uzaklaştırılması sonucu bulgular da 
ortadan kaybolur.  Özellikle azor boya maddelerinin bu ürünlerde kullanılması 
sonucu kansorejen etkiler ortaya çıkabilir. Bu tür boyalar suda kolayca 
çözüldüğü için terlemiş bir elle bile tutulduğunda kolayca ele geçer.  

 RESİM BOYALARI VE KALEMLERİ Resim boyaları ve renkli kalemlerin 
üretiminde kullanılan “azo boyalarının” da kanserojen olduğunun altını çizen 
Akdur, “Bu nedenle anneler babalar, çocuklarına resim boyaları ve kalemleri 
alırken üzerinde ‘azo boyası’ içermediğine ilişkin bilgi ve not olup olmadığına 
dikkat etmeliler” dedi.  



  SU BAZLI YAPIŞTIRICI TERCİH EDİLMELİ Organik çözücü içeren yapıştırıcılar 
konusunda da aileleri uyaran Akdur, sağlığa zararlı ve alışkanlık yapan “xylol, toluol, 
hexol ve tiner gibi organik çözücüleri (solvent bazlı)” içinde barındıran yapıştırıcılar 
alınmaması gerektiğini söyleyen Akdur, bu yapıştırıcıların yerine suda çözünen 
maddelerden yapılmış (su bazlı) yapıştırıcıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti ve 
“Anne babalar çocuklarına yapıştırıcı alırken mutlaka incelemeli ve üzerinde ‘su bazlı 
olduğuna’ dair bilgi aramalıdırlar” diye konuştu. 

  Kokulu Kalem ve Silgi Çocukların çok sevdiği kokulu kalem ve silgiler tehlike 
saçıyor.   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Recep Akdur, aileleri kokulu kalem, silgi, yapıştırıcı, resim boyaları ve beyaz tahta 
kalemlerinin tehlikeleri konusunda uyardı.  

 Araştırmalar lköğretim öğrencilerinin kullandığı, sırt çantası, boya, renkli kalem, 
su matarası, beslenme çantası ve spor ayakkabılar ölüm saçıyor.  Piyasada satılan 
her iki kırtasiye ürününden biri kanserojen madde içeriyor Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı'nın talimatıyla okul ürünlerinde yapılan denetimlerde ürkütücü sonuçlar 
çıktı.  Denetimlerde, okul kıyafeti ve ayakkabı gibi giyim, boya, kalem, çanta, kalem 
kutusu, beslenme çantası ve su matarası gibi kırtasiye ürünlerinin  yüzde 53'ünde 
kanser ve büyüme bozukluklarına neden olan "fitalat" tespit edildi.  



  Dünya Sağlık Örgütü Araştırması Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası 
Kanser Araştırma Ajansı’nın verilerine göre 2008 yılında dünya genelinde 
12 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, bu rakamın 2030 yılında 26 
milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu artışın önemli bir bölümü gelişmekte 
olan ülkelerde görülecek. Gelişmekte olan ülkelerde kansere bağlı 
ölümler de artış gösterecek. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kanserde 
görülen bu artışın temel üç sebebi; yaşlı nüfusta meydana gelen artış, 
tütün kullanımı ve obezite.  



GELİN SİZDE ÇOCUKLARIMIZI  

KORUMA ÇALIŞMALARINA  

DESTEK OLUN ! 



GELECEĞİMİZ, ÇOCUKLARIMIZIN  

SAĞLIĞI İÇİN LETS  



•  Pastel Boyalar 

  Parlak, canlı ve örtücü renkler  
  Yumuşak ve rahat kullanım 
  Zengin renk çeşitleri 
  Renk yoğunluğunu kaybetmeden 

dağılma özelliği 
  Kağıt, Karton, mukavva üzerine 

etkili ve kolay uygulama imkanı 
  Ufalanmaz 
  Sağlık testlerinden geçmiştir  
  Güvenle kullanım imkanı  



•  Sulu Boyalar 

  Parlak canlı ve örtücü renkler 

  Renk karışımlarından zengin renk 
seçenekleri 

  Fırça ve su ile sınırsız yaratıcılık 
imkanı 

  Palet olarak kullanılabilen kapak 
modeli  

  Ayrılabilen palet özelliği 

  Çocuklar için güvenli  

  Sağlık testlerinden geçmiştir  



• Guvaş Boyalar 

  Kağıt, karton, seramik ve benzer 
malzemeler üzerine parmak 
sünger veya fırça yardımı ile 
uygulanabilir 

  Su bazlı yıkanabilir  

  Renk karışımından zengin 
çeşitlemeler elde edilebilir 

  Canlı ve parlak renk seçenekleri 
mevcuttur 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 

  Çocuklar için güvenlidir  



•  Parmak Boyalar 

  Renk karışımlarından zengin 
çeşitler  

  Parlak ve canlı renkler 

  Şişe ve 6 lı tüp seçenekeleri 
mevcuttur 

  Yıkanabilir , tekstil üzerinden 
kolay temizlenir 

  Sağlık testlerinden geçmiştir  

  Çocuklar için güvenlidir  



•  Mum Boyalar 
  Jel mum boya  
  Çevirmeli mekanizma 
  Kaygan ve kolay kullanım  
  Canlı renkler 
  Jel mum boya yumuşak metaryeli 

sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahat 
çalışma sağlar 

  Çevirmeli mum  boya  
  12 renk  
  Çevirmeli mum boya 
  Jumbo mum boya 
  12 renk 
  Canlı renkler 
  Örtücü renkler  
  Sağlık testlerinden geçmiştir  
  Çocuklar için güvenlidir 



•  Yüz Boyama 
Kalemi 

  Canlı, parlak ve örtücü renkler 
  Kolay kullanım 

  Cilde zarar vermez 

  Sentetik renk, koku veya 
koruyucu madde içermez 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 

  Çocuklar için güvenlidir  
  Çevirmeli veya sürgülü 

seçenekleri mevcuttur 



• Oyun Hamuru 

  Canlı renkler 

  Kalıp özellikli kapak 

  Antibakteriyel  

  Antimikrobiyel 
  Kanserojen madde içermez 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 



•  Zıplayan Oyun 
Hamuru 

  Farklı renk seçenekleri  
  Öğrencilerin proje uygulamaları  

  Renk karışımlarından zengin 
renk çeşitleri 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 

  Çocuklar için güvenlidir 



• Boyama Önlüğü  

  Standart beden  

  Üzerindeki baskı dahil sağlık 
testlerinden geçmiştir  

  Terletmez 

  Yıkanabilir 
  Boyayı geçirmez 



• Okul Makasları 

  Kağıt makası , komple plastik 
gövde 

  Küt uçlu öğrenci makası 

  Cetvelli öğrenci makası  

  Hayvan figürlü makas 
  Desenli kesim kaması 

seçenekleri mevcuttur 

  Farklı renk seçenekleri 

  Paslanmaz çelik 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 



• Oluklu Mukavva ve 
Krapon Kağıdı 

  Farklı renk seçenekleri 
mevcuttur 

  Proje çalışmaları için uygundur 

  Farklı paketleme seçenekleri 
mevcuttur 

  Sağlık testlerinden geçmiştir  



•  Simli Yapıştırıcılar 

  Projeleri neşelendiren renkler 

  Solvent içermez 

  Sağlık testlerinden geçmiştir 



•  Stick yapıştırıclar  
  Solvent içermez 
  Uygulama alanını gösterir 
  Sağlık testlerinden geçmiştir 
  Uzun raf ömrü 
  Güçlü yapıştırma özelliği 
  Kullanım ve temizliği kolaydır 
  Kağıt, fotoğraf, kumaş v.b 

ürünlerde kullanım için idealdir 
  Çevre dostu Ofica Stick çocuklar 

için güvenlidir 
  Kokusuz 
  Vakumlu kapağı ürünün 

kurumasını engeller 



REKLAMLARDA 
LETS 



LETS TRAFİKTE  



DERGİ REKLAMARIYLA 
LETS  



DERGİ REKLAMARIYLA 
LETS  



BILLBOARDLARDA 
LETS 



BILLBOARDLARDA 
LETS 


