ACESSÓRIOS
DE MOEDAS
C ATÁ LO G O 2 0 2 0
LEUCHTTURM.COM

Estimado/a colecionador(a)
teremos todo o prazer em lhe apresentar a nossa vasta gama de acessórios de coleção para fascinados por moedas com esta
edição do catálogo de acessórios para numismáticos. Após mais de 100 de experiência em acessórios de coleção, mais de
6.000 artigos utilizam desde então a marca LEUCHTTURM, que se tornou o símbolo da mais elevada utilidade e qualidade.
A sua opinião é de grande importância para nós. Ajude-nos com seus comentários, sugestões ou até mesmo com a sua crítica.
Está convidado a comunicar-nos o seu pedido através do seguinte endereço de e-mail info@leuchtturm.com
Além de uma variedade de clássicos comprovada na área numismática, o catálogo possui várias novidades emocionantes. Por
isso, dê uma vista de olhos, por exemplo, às nossas cápsulas para moedas QUADRUM Mini economizadoras de espaço para
moedas especialmente pequenas com um diâmetro de 10 a 29 mm (ver página 75), às nossas cápsulas redondas para moedas
ULTRA Intercept com proteção ativa anti-manchas (ver página 88), as quais complementam a nossa gama com a tecnologia
INTERCEPT®, bem como ao nosso prático cofre KAVENT que protege a sua coleção contra acessos não autorizados e roubo
(ver página 132).

Esperamos que se divirta muito com o seu passatempo e com os nossos acessórios de coleção adequados!

Kurt Stürken

Axel Stürken

QUADRUM Mini

NOVO
QUADRUM

QUADRUM Mini

38 mm

Ref.No.
354 528

conjunto de 10 unidades

50 mm

€

4,95

Max Stürken

Para moedas com
10–29 mm Ø 3
Altamente
transparente 3
Resistente a riscos 3

Até

0%
13
is
de ma *
údo

conte

Em comparação com QUADRUM (50 x 50 mm)
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Novidades

NOVO

Catálogo de
euros 2020

impressão de alta
qualidade ✓
Incl. notas de euro ✓
História do euro ✓

Mala para
moedas
CARGO MB 10
Deluxe

NOVO

Contém até 10 caixas
de moedas MB ✓
Pode ser fechado ✓
Com pega ✓

De
cá
novo

Encontra mais informações na página 131.

€

12,95

Encontra mais informações na página 51.

NOVO

Expositor
de moedas

Bonita apresentação
das suas moedas ✓
Disponível em
2 tamanhos ✓

€

99,95

NOVO

Folhas
GRANDE 4CT

Transparente ✓
8 Bolsas ✓
Isento de plastificante ✓
Isento de ácido ✓

Para cartões para moedas, cartões para barras de ouro,
cartões de visita, cartões telefónicos e muitos mais.
por conjunto de 5

Encontra mais informações na página 70.

de

€

4,95

Encontra mais informações na página 31.

€

5,95

Novidades

Caixas com
compartimentos
para moedas
para onças em
prata Britannia

NOVO

Impressão prateada ✓
Para 20 moedas
de prata ✓
Almofada de cetim ✓

Encontra mais informações na página 65.

€

39,95

NOVO

Mala para
moedas
CARGO S6

Incl. 6 tabuleiros ✓
Pode ser fechado ✓
Ideal para viagem ✓
Em preto/prateado ✓

Cofre KAVENT

Encontra mais informações na página 132.

Mala de
colecionismo
CARGO
MULTI / XL

€

129,95

NOVO

Grande
capacidade ✓
Pode ser fechado ✓
Ideal para viagem ✓

Edição l
ia
espec

Edição l
ia
espec

Encontra mais informações na página 53.

NOVO

Proteção contra roubo ✓
Porta de aço de 4 mm ✓
Incl. material de
montagem ✓

€

32,95

Encontra mais informações na página 58. de

€

44,95

5
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Novidades

NOVO

Microscópio
digital LCD
DM5

Monitor de 4,3" ✓
Ampliação 20–200x ✓
8 LEDs ✓

NOVO
Ampliação
1,5 a 25x ✓
Lentes de vidro
ou acrílicas ✓

Lupas

Incl.
cartão
SD
micro
B
de 4 G

Encontra mais informações na página 113.

€

139,95

Encontra mais informações na página 102.

NOVO

Lanterna
UV LUCY

1 UV-LED ✓
comprimento de
onda curto ✓
Ampliação 3,5x ✓

Encontra mais informações na página 116.

€

149,95

NOVO

Suporte de
fotografia
para telemóvel
STATIV

Encontra mais informações
na página 114.

€

Redução de vibrações
da câmara ✓
Incl. junta esférica ✓
Tubo flexível ✓

19,95

E muitas
mais
novidades!

Acessórios para
moedas de euro

Nas páginas seguintes pode encontrar a nossa vasta gama de acessórios de coleção para moedas de euro. Quer
se trate de álbuns para moedas, folhas para moedas, cápsulas para moedas, caixas de moedas, caixas com
compartimentos para moedas ou estojos para moedas elegantes - todos os artigos são perfeitamente adaptados
às respetivas áreas de coleção de moedas e garantem uma proteção ótima da sua coleção.
Encontre o produto ideal para guardar a sua coleção de moedas de euro em circulação, moedas comemorativas
de 2 euros, moedas de coleção de 5 euros e moedas de coleção de 10, 20 e 25 euros.
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Moedas comemorativas
de 2 euros

Moedas comemorativas de 2 euros
Desde o ano de 2004 é permitido aos Estados Membros da zona euro emitir moedas de 2 euros destinadas à circulação
com o lado nacional modificado para eventos de importância nacional ou europeia. De acordo com a comissão
europeia apenas deverão ser homenageadas personalidades ou eventos de elevada importância, uma vez que estas
moedas circulam em toda a zona euro. Estas moedas comemorativas existem em número limitado para garantir
que apenas constituam uma reduzida percentagem das moedas destinadas à circulação.
As moedas comemorativas de 2 euros que surgem como edição coletiva em todos os países da zona euro são adicionalmente emitidas ao direito supracitado. Após o lançamento «50 anos dos Tratados de Roma» no ano de 2007,
seguiram «10 anos da União Económica e Monetária (2009)», «10 anos do Euro» (2012), «50 anos do Tratado de
Élysée» (2013) e «30 anos da bandeira EU» (2015). Em 2018, os estados bálticos divulgaram a edição conjunta
«100 de independência».

Álbum de moedas de 2 euros VISTA
Encadernação de elevada qualidade no formato OPTIMA para armazenamento confortável de moedas de 2 euros. A encadernação
combina até 9 folhas para moedas VISTA e oferece assim espaço para no máximo 180 moedas de 2 euros. A capa de couro sintético
nobre com uma cunhagem da cara e da coroa sumptuosa contribui para uma aparência muito atraente. Adequado para todas as
folhas para moedas VISTA ou folhas para moedas OPTIMA. Incl. caixa de protecção adequada. Medidas: 250 x 280 x 65 mm.
Álbum de moedas incl. folhas
para moedas VISTA

Conteúdo: 4 folhas para moedas VISTA para um total de
80 moedas de 2 euros, fabricadas em cartão estável incl. orifício
de introdução. Incl. autocolantes de bandeiras a cores.
Ref.No. 341 017

€

36,95

Álbum de moedas VISTA sem folhas

Argolas de encadernação sem conteúdo para colocação
individual de até 9 folhas para moedas VISTA ou 15 folhas para
moedas OPTIMA.
Ref.No. 344 852

€

29,95

Inclui
estojo

Moedas comemorativas
de 2 euros
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Álbuns impressos OPTIMA
Álbuns de moedas OPTIMA em design Classic para o armazenamento de todas as moedas europeias comemorativas
de 2 euros, considerando todas as 5 letras gravadas alemãs (A, D, F, G, J). As edições coletivas de 2 euros são
abordadas num álbum separado. Incl. folhas para moedas e folhas de álbum impressas com imagens, assim
como todas as informações de base importantes relativamente ao ano de edição, imagens de moedas e edições
cerimoniais. Atualização através dos suplementos anuais apresentados posteriormente. Incl. caixa de protecção
adequada. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm. €

o
lizaçã
Actua
s dos
atravé ntos
e
suplem is
anua
s
ntado
aprese riorposte
te
n
e
m

Álbum «Moedas
comemorativas de 2 euros»

Inclui
estojo

Volume 1 (volume concluído): 12 folhas para moedas e 12 folhas de álbum impressas
para todas* as moedas europeias comemorativas de 2 euros de 2004-2013.

€

Ref.No. 343 381

49,95

Volume 2 (volume concluído): 12 folhas para moedas e 12 folhas de álbum impressas
para todas* as moedas europeias comemorativas de 2 euros de 2014-2017.

€

Ref.No. 346 470

49,95

Volume 3: 4 folhas para moedas e 4 folhas de álbum impressas para todas*
as moedas europeias comemorativas de 2 euros 2018**.

€

Ref.No. 359 315

39,95

* Excluídas as edições coletivas de 2 euros (ver álbum separado).
** Possível de encomendar a partir de fevereiro de 2020. Reservado o direito a alterações.
Suplementos para complementar a sua coleção:
Suplemento 2015

Suplemento 2016

(4 folhas impressas, 3 folhas para moedas)

(4 folhas impressas, 3 folhas para moedas)

€ 9,50

Ref. No. 347 931
Suplemento 2017

(4 folhas impressas, 3 folhas para moedas)

€ 9,50

Ref. No. 357 289

Ref. No. 354 461 €
NOVO

9,50

Suplemento 2019**
(4 folhas impressas, 3 folhas para moedas)

Ref. No. 361 081 €

9,50

Álbum «Edições coletivas de moedas
comemorativas europeias de 2 euros»
Conteúdo: 8 folhas para moedas e 8 folhas de álbum impressas para as edições coletivas de
2 euros relativamente às cerimónias «50 anos dos Tratados de Roma»,»10 anos da União
Económica e Monetária (UEM)», «10 anos do Euro», «50 anos do Tratado de Élysée»,
«30 anos da bandeira UE» e «100 anos da independência» (edição coletiva dos Bálticos).
Ref.No. 343 382

€

44,95

Suplementos para
complementar a sua coleção:
Suplementos 2015
(«30 anos da bandeira UE»)
Ref.No. 347 921

€ 78,50

Suplementos 2018
(«100 anos da independência»)
€
Ref.No. 359 234

+

Inclui
estojo

2,95

Todos os quatro álbuns incl. compartimentos em conjunto

€

184,80
✗

Ref.No. 359 465

€

169,95

TA
OFER
C IA L
ESPE

Moedas comemorativas
de 2 euros
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Álbuns pré-impressos NUMIS para edições comemorativas
de moedas de 2 Euros de todos os países
Os álbuns para moedas incluem folhas e folhas pré-impressas (em inglês/francês) com ilustrações, bem como todas as informações
importantes relativas ao ano de emissão, desenhos das moedas e ocasião das edições. Inclui páginas especiais para as moedas
comemorativas de 2 Euros alemãs com letras gravadas (A, D, F, G, J). Dimensões exteriores: 210 x 230 x 45 mm.

zação
Atuali
s
denda
por a
anuais
* Possível de encomendar a
partir de fevereiro de 2020.
Sujeito a alterações.

Tomo

Número de folhas,
folhas pré-impressas

6
7

8

N OVO

Temas incluídos

Ref.No.

10

Moedas comemorativas de 2 Euros Europeias 2016–2017

354 725

€ 24,95

7

Moedas comemorativas de 2 Euros Europeias 2018,
Edição da comunidade do Báltico «100 anos de independência»

359 222

€ 24,95

5

Moedas comemorativas de 2 Euros Europeias 2019*

361 087

Preço

€

22,95

Para todos que pretendam adquirir uma versão anterior do álbum:
Para o tomo 6: Adenda 2018

Ref.No. 357 288

€

9,95

Moedas comemorativas
de 2 euros
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Caixas com compartimentos para moedas
VOLTERRA para moedas de 2 euros
Caixas nobres com compartimentos para moedas para o armazenamento de
moedas de 2 euros em cápsulas. Disponível com 1, 3 ou 4 depósitos com superfície
de veludo e cada com 35 círculos (32 mm de Ø). Estabilidade especial dos tabuleiros através da estrutura de madeira. Impressão da tampa e da almofada
de elevada qualidade. Almofada da tampa almofadada com cetim.
TA
OFER L
ESPEC

IA

Para 35 moedas de
2 euros em cápsulas
Uma camada. Cor de mogno. Depósito e
almofadas da tampa em azul. Dimensões
exteriores: 305 x 30 x 245 mm.

Impressão nobre da tampa

Sem cápsulas para moedas
Ref.No. 323 638
Incl. 35 cápsulas para moedas CAPS
Ref.No. 343 379
€ 49,55

✗

Impressão nobre da tampa

Para 105 moedas de 2 euros em cápsulas
Três camadas. Cor de mogno. Depósitos e almofadas da tampa em azul. Apenas
impressão da almofada. Dimensões exteriores: 330 x 55 x 270 mm.

€

Ref.No. 303 369

59,95

€

36,95

€

39,95

Impressão nobre da tampa

Para 140 moedas de 2 euros em cápsulas
Quatro camadas. Cor de mogno. Depósitos e almofadas da tampa em azul.
Dimensões exteriores: 330 x 70 x 270 mm.

€

Ref.No. 348 031

N OVO

79,95

N OVO

Impressão nobre da tampa

Estojo de moedas VOLTERRA para cinco moedas
de 2 euros em cápsulas
Pintura de madeira de cor de mogno. Depósito com superfície azul de veludo
e com 5 círculos (32 mm de Ø). Almofada da tampa almofadada com cetim
azul. Impressão da almofada nobre prateada. Fecho magnético seguro e discreto. Dimensões exteriores: 260 x 80 x 30 mm.
Ref.No. 360 966

€

16,95

Estojo para moedas NOBILE para uma moeda
de 2 euros em cápsula
Estojo para moedas elegante com aspeto de couro, revestido com couro
sintético preto almofadado. Forro com superfície preta tipo veludo e um campo
redondo (Ø 32 mm). Almofadado da tampa revestido a cetim branco, incluindo
fitas em cetim. Cunhagem da tampa prateada. Dimensões exteriores:
Ref.No. 361 103

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas.

€

6,50
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Moedas comemorativas
2 Euros

Álbum
PRESSO 2 Euros
Álbum de alta qualidade de forte cartão, para
57 moedas 2 Euros, etiqueta bandeira incluída.
Medidas: 255 x 280 mm..
Ref.No. 302 574

€

11,95

Álbum de bolso ROUTE 2 euros
Este álbum de bolso para armazenamento de 48 moedas de 2 euros é ideal para viagem e bolsas
de troca. 6 folhas para moedas com ranhuras sem plastificante de PVC duro cada uma para
8 moedas de 2 euros. Cobertura acolchoada azul escura com cunhagem da tampa prateada e
dispendiosa.
Formato exterior: 120 x 165 mm.
Ref.No. 350 454

€

9,95

Para
as
moed
com
la!
cápsu

Folhas ENCAP para 2 Euros
moeda comemorativa
Folhas Encap são o primeiro sistema mundial para armazenar moedas em capsulas. Elas são de alta qualidade, em forte plástico
transparente (poliéster). Medidas: 240 x 282 mm. 2 folhas por pacote. As folhas podem ser guardadas na capa Clássic GRANDE
(ver sistema GRANDE).
Ref.No. 325 214

€

4,95

Pacote de 2
Consulte mais informações sobre as folhas ENCAP no sistema GRANDE.

Mala para moedas
de 2 euros
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Mala para moedas CARGO L6
para 240 moedas de 2 euros em cápsulas

Incl. 6 tabuleiros tamanho L cada um para 40 moedas com Ø até
33 mm. Tampa da mala almofadada, assim como revestimento completo com veludo preto. Pode ser fechada, peças de canto em metal.
Cápsulas não incluídas no volume de fornecimento. Formato exterior:
407 x 95 x 245 mm.

€ 46,95

Ref.No. 343 105

Consulte mais informações sobre as malas para moedas na
rúbrica Caixas, malas & compartimentos.

Tabuleiros para moedas de 2 Euro
Medidas:
236 x 20 x 303 mm.
€ 19,95

Para cápsulas
35 compartimentos para moedas com
Ø de 26 mm em cápsulas
(por ex. CAPS, Ref.No. 309 404
ou ULTRA, Ref.No. 345 007)
Ref.No. 304 779 (cinzento)
Ref.No. 335 354 (côr fumado)

Sem cápsulas
54 compartimentos com Ø de 25,75
mm para moedas de 2 euros
Ref.No. 335 426 (cinzento)
Ref.No. 309 858 (côr fumado)
Consulte mais informações sobre as caixas de moedas
LEUCHTTURM na rúbrica Caixas, malas & compartimentos.

Bandeiras EURO
Bandeiras cartão para organização e rotulagem das suas coleções de moedas de 2 euros. O conjunto de 35 bandeiras inclui: 29 países da zona euro,
incluindo San Marino, Vaticano, Mónaco e Andorra e 5 bandeiras alemãs
diferentes e 2 emblemas simples para o seu próprio design individual.
Os emblemas das bandeiras têm umdiâmetro de 26 mm, permitindolhes
encaixar perfeitamente em todos os sistemas
de armazenamento para moedas de 2-euro,
como álbuns, tabuleiros, cápsulas e caixas
de moedas etc.
Ref.No. 333 463

€

3,95

Cápsulas não incluídas.Passende
EncontraMünzkapseln
na rubrica Cápsulas
finden Sie
para
in der
moedas
RubrikasMünzkapseln.
cápsulas para moedas adequadas.
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Edições colectivas
de 2 euros

Edições colectivas de 2 euros
Álbum para moedas «30 anos da bandeira UE»
Álbum de moedas impresso de elevada qualidade, cartão estável com recortes adequados
para impressão de todas as 23 moedas europeias
comemorativas de 2 euros relativamente ao
tema «30 anos da bandeira UE» (incl. as 5 letras
gravadas alemãs A, D, F, G, J). Com informações
de fundo interessantes e material gráfico.
Formato exterior: 255 x 280 mm.
Ref.No. 347 757

€

9,95

Estojos com compartimentos para moedas VOLTERRA
Estojo na cor de mogno com compartimentos para moedas de elevada qualidade para o armazenamento de moedas comemorativas de 2
euros em cápsulas (interior com Ø de 26 mm) relativamente ao respetivo tema (incl. as 5 letras gravadas alemãs A, D, F, G, J). Impressão da
tampa e da almofada específica dos temas. Almofada da tampa em cetim azul. Fecho magnético seguro e discreto. Depósito(s) com superfície
de veludo e círculos (Ø de 32 mm). Cápsulas não incluídas no volume de fornecimento
(ver rubrica cápsulas para moedas).

Estojo com compartimentos para moedas
«30 anos da-bandeira UE»
1 depósito com 23 círculos para as moedas comemorativas de 2 euros da edição
coletiva «30 anos da bandeira UE» em cápsulas. Formato exterior: 305 x 30 x
245 mm.
Ref.No. 347 759

€ 34,95

Folhas para moedas VISTA
«30 anos da bandeira UE»
2 folhas para moedas VISTA em cartão estável
para as 23 moedas comemorativas europeias de
2 euros (incl. as 5 Casas da Moeda alemãs A, D,
F, G, J). Orifício de introdução em PVC duro. Azul
escuro com bandeiras impressas a cor. Para o
armazenamento em todas as encadernações OPTIMA.
Ref.No. 347 758

€

6,50

Estojo com compartimentos EURO JOINT
ISSUES 2007–2012
3 depósitos (um por setor de colecionismo) para a edição coletiva de 2 euros
2007–2012 «Tratados de Roma», «10 anos da União Económica e Monetária»,
assim como «10 anos do Euro» em cápsulas. Estabilidade especial dos tabuleiros
através da estrutura de madeira. Formato exterior:
Ref.No. 341 810
€
330 x 55 x 270 mm.

69,95

Album colecionadores
moedas euro
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Álbum VISTA moeda euro

te
Casse de pro
teção

Álbum de moedas, em formato OPTIMA disponível em 2 volumes,
para o armazenamento de todas as* moedas do Euro em circulação (1 cêntimo até 2 euros). Capa de couro sofisticado, com
uma marca elaborada sobre a lombada e tampa. Cada volume
contém: 6 folhas moedas VISTA feitas de cartão resistente e
durável, incluindo folhas de PVC rígido (completo para os doze
países da Zona Euro – duas de cada lado). Mecanismo de 4 anéis.
Cor: azul. Medidas: 245 x 270 x 55 mm.

Volume 1
Para os 12 «membros fundadores» da zona euro*.
•
•
•
•

Belgica
Alemanha
Finlandia
França

•
•
•
•

Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo

•
•
•
•

Album Volume 1
incl. estojo

€

Ref.No. 341 040

Origin

al

Holanda
Austria
Portugal
Espanha

39,95

Volume 2
Para os 12 novos e futuros países da zona euro*.
•
•
•
•

Bulgaria
Estonia
Letonia
Lituania

•
•
•
•

Malta
Polonia
Romenia
Eslovaquia

•
•
•
•

Eslovenia
Republica Checa
Hungria
Chipre

Album Volume 2
incl. estojo
Ref.No. 341 041

€

39,95

* excluindo os pequenos estados do Mónaco, San Marino, Vaticano e Andorra

TA
OFER IAL
ESPEC

Album + Estojo
Volume 1 + 2 Ref.No. 341 042

€

79,90 € 69,95
✗
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Álbum VISTA
anual Euro

Álbum VISTA anual Euro
Os nossos álbuns populares do volume do Euro em formato OPTIMA
destinam-se ao armazenamento confortável de conjuntos de moedas de Euro
de diferentes volumes e países. Conteúdo: Folhas para moedas de Euro VISTA
de cartão estável com orifícios de introdução de PVC duro (dois conjuntos
de moedas do Euro por página). Consideração de todas as Casas da Moeda.
Cobertura de couro sintético nobre com cunhagem da cara e da coroa
detalhada. Aspecto de alta qualidade das folhas para moedas com bandeiras
coloridas de países. Expansão através dos volumes anuais apresentados. Incl.
caixa de protecção adequada. Medidas: 250 x 280 x 65 mm.
Edição

Ref.No.

Edição

Ref.No.

2015
2017
2019

346 477

2016
2018
2020*

347 924

354 426
359 227

NOVO

357 286
361 085

Podem ser pedidos suplementos mais antigos, desde que estejam disponíveis.
* A encomenda do volume de 2019 é prevista a partir de janeiro 2020.

Incl.
estojo

Álbum de bolso ROUTE Euro
para conjuntos de moedas
de Euros em circulação
Conteúdo: 12 folhas para cada serie Euro (8 moedas).
Capa azul. Medidas: 120 x 165 mm. Ideal para viagem e dias
de mudanças.
Ref.No. 330 102

€

9,95

Para colecionar séries Euro
por paises e por anos
cada álbum.
Com caixa de
protecção

€

49,95

Album colecionadores
moedas euro

17

Álbum moedas Euro NUMIS
Álbum completo de 4 argolas com encadernação azul de plástico, incl. 7 folhas (NUMIS EURO) para 21 conjuntos completos de moedas em
circulação do Euro e conjunto de bandeiras coloridas com possibilidade de inscrição (incl. os novos países da zona euro, por ex. Chipre, Malta,
Letónia, Lituânia, etc.). Com espaço para anotações. Separadores brancos. Simbolo prateado gravado na capa. Medidas: 215 x 230 x 48 mm.

Folhas complementares NUMIS EURO,
ver rubrica
Sistemas de
álbuns.

Álbum sem compartimentos
Ref.No. 329 334

€

24,95

Álbuns inclui estojo
Ref.No. 338 772

€

29,95

Para quem tem já
álbum Euro NUMIS –
conjunto adicional de
bandeiras com
novos membros EU.
Ref.No. 330 344

€

3,95

Álbum de moedas PRESSO Colecção de euros
Álbum de elevada qualidade impresso com cores alegres, de cartão estável com
recortes adequados para impressão de 26 conjuntos completos de moedas do Euro em
circulação (1 cêntimo a 2 euros). Consideração de todos os países da zona euro,
excluídos os pequenos estados de Mónaco, San Marino, Vaticano e
Andorra. Medidas (fechado): 255 x 280 mm
Ref.No. 346 511
€ 24,95

Álbum de moedas PRESSO Colecção de euros
Álbum de elevada qualidade impresso com cores alegres, de
cartão estável com recortes adequados para impressão de
moedas do Euro em circulação. Medidas: 255 x 280 mm.
Volume 1: para os 12 países da zona euro.
Ref.No. 324 353

Volume 2: para os 12 novos países da zona euro.
Ref.No. 337 527
cada álbum

€

12,95
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Álbuns para
Moedas Euro

Álbum OPTIMA Euro pré-impresso
Álbum completo de 4 argolas com encadernação azul de plástico, incl. 5 folhas OPTIMA para 25 conjuntos completos de moedas do
Euro. Símbolo do euro gravado em prata na capa do álbum. Folhas de álbum pretas impressas com imagens de todas as moedas de
euro previamente surgidas. Medidas: 245 x 270 x 55 mm. Folhas complementares OPTIMA EURO na rubrica Sistema de álbuns. Todas
as moedas a cores !
Ref.No. 336 883
€ 27,95
Folhas de álbum impressas também disponíveis em
conjunto! Consiste em: 1 folha de capa e 6 folhas de álbum impressas
Ref.No. 323 726

Preço p. pacote

€

9,95

Caixa com compartimentos
para moedas para conjuntos das
moedas de euro em circulação
Em pintura de madeira de cor de mogno para 24 conjuntos de moedas
de euro em circulação em cápsulas (1 cêntimo a 2 euros). Incl. 4 depósitos com superfície azul de veludo e cada com 48 círculos para cada
6 conjuntos de moedas de euro em circulação. Estabilidade especial
dos depósitos através da estrutura de madeira. Almofada da tampa
almofadada com cetim azul e impressão prateada. Fecho magnético
seguro e discreto. Dimensões exteriores: 332 x 271 x 70 mm.
€ 89,95
Ref.No. 347 179

Cartão para moedas Euro Normais
Forte cartão com casas para 1 série Euro com protecção transparente. Moedas podem ser
observadas pelos dois lados. Medidas: 106 x 144 mm.
Ref.No. 315 678

€

1,50

Opções de armazenamento que combinam: Ref.No. 337 553 + 333 959 (ver na rubrica Sistemas de álbuns),
Cofre para coleções CARGO Multi (ver rubrica Caixas, malas & compartimentos).
Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas.

Álbuns para
Moedas Euro
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Capa Euro Classic
Capa OPTIMA de qualidade. Capa de pele com impressões (em caixa protectora).
Moedas guardadas em todas as folhas VISTA ou OPTIMA (folhas não incluídas).
O álbum suporta até até 9 folhas para moedas VISTA (v. em baixo) ou 15 folhas
para moedas OPTIMA (ver na rubrica Sistemas de álbuns).
Medidas: 245 x 270 x 55 mm.
€

Ref.No. 326 196

19,95

Capa Euro Classic e estojo (SET)
Ref.No. 341 306

✗

€

€ 31,90

27,95

Estojo a condizer
Para a protecção contra o pó, sujidade e outras influências
climatéricas. Proporciona firmeza e estabilidade Adequase a
todas as encadernações OPTIMA e álbuns Classic. Cobertura de
plástico, cor: azul. Medidas: 250 x 280 x 65 mm.

Nosso
BestSeller

€

Ref.No. 329 363

11,95

Folhas VISTA Euro
Conteúdo: 2 folhas VISTA azul escuro com impressão dourada.
Recomendamos o armazenamento na capa Classic VISTA ou na capa OPTIMA
Classic (ver na rubrica Sistemas de álbuns) e ordenar o «EURO» com a
rotulagem (veja abaixo). Preço por embalagem, ver tabela.

Utilização

Folha

Quantidade de moedas

Ref. No.

Preço

2

16

315 537

€ 6,50

20

20

312 494

€ 6,50

Para moedas de 2 euros "Conselho Federal"

1

5

360 938

€ 4,50

Para moedas de 2 euros „30 anos da bandeira UE“

2

23

347 758

€ 6,50

Para moedas alemãs comemorativas de 5 euros

2

10

354 282

€ 6,50

Para as moedas alemãs de coleção de 10 euros "Movido pelo ar"

2

10

361 028

€ 6,50

Para moedas alemãs de coleção de 10 (até 2015), 20, 25 euros

2

9

353 747

€ 6,50

Para conjuntos de moedas do Euro em circulação de 8 moedas

Para moedas de 2 euros 2
NOVO

NOVO

TOPSeller

TOPSeller

Autocolante EURO
Para inscrição de folhas para moedas neutras. Caracteres para todos os países da zona
euro, assim como as Casas da Moeda alemãs, volume (I–XII) e valores anuais
(1999–2024). Conjunto de bandeiras dos 24 países da zona euro, os pequenos estados
de San Marino, Vaticano, Mónaco e Andorra, assim como 2 bandeiras europeias.
Ref.No. 321 082

por conjunto

€

3,95

Sistemas de álbuns
para moedas & notas de banco
Os sistemas de álbuns LEUCHTTURM adequam-se de forma ideal para o armazenamento de moedas, notas,
títulos históricos, etc… Desse modo, os nossos álbuns e folhas não oferecem apenas a protecção necessária,
mas também proporcionam um armazenamento representativo dos seus produtos de colecção. Todos os
produtos são idealmente adaptados para o armazenamento dos seus produtos de colecção. A LEUCHTTURM
oferece-lhe uma escolha abrangente dos diversos álbuns de tamanhos, design e modelos. Assim, cada sistema
de álbuns oferece uma vasta gama de folhas e folhas suplementares adequadas. Os seguintes sistemas de álbuns
estão disponíveis nos tamanhos de ordem crescente: NUMIS, OPTIMA, VARIO, GRANDE, FOLIO e KANZLEI.

O sistema NUMIS
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Álbum Classic NUMIS
Álbum completo no design Classic, incl. 5 folhas NUMIS (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX) e 5 camadas intermédia brancas. Encadernação
de couro sintético com sistema mecânico de 4 argolas. Cores azul, vermelho e verde. Extensível até 15 folhas para moedas NUMIS.
Incl. caixa de protecção adequada. Medidas: 235 x 240 x 60 mm.
€

29,95

Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 327 836
Ref.No. 301 280
Ref.No. 313 617

Capa e Estojo em conjunto
(excluindo conteúdo) também disponível. Seu álbum pode ser equipado com folhas Numis. Comporta
até 15 folhas de moedas NUMIS
€

23,95

Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 312 262
Ref.No. 330 847
Ref.No. 317 360

Álbum moedas NUMIS
Álbum de moedas de 4 argolas de encadernação de plástico incl. 1
ficha NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, 5 camadas intermédias brancas e
uma camada intermédia branca impressa como folha de título.
Comporta até 10 folhas de moedas NUMIS. Gravações prateadas à
na capa e lombada. Disponivel em 3 cores, vermelho, verde e azul.
Medidas: 215 x 230 x 48 mm.

Album moedas incl. estojo
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 338 789
Ref.No. 338 788
Ref.No. 338 787

Medidas:
220 x 240 x 60 mm

€

24,95

Album moedas
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 310 704
Ref.No. 300 115
Ref.No. 337 964

€

18,95
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O sistema NUMIS

Folhas intermédias brancas e pretas

Indelével

Folhas NUMIS

Em formato NUMIS. 10 unidades por embalagem.
Branco – Ref.No. 336 293
Preço por
embalagem

NUMIS 17– 66

Folhas para moedas altamente transparentes com ranhuras isentas de plastificante e
de ácido para o armazenamento seguro das
suas moedas. Formato das folhas: 193 x 217
mm. Com folhas intermédias brancas de
cartão. 5 unidades por embalagem.
Preço por
embalagem

€

7,50

NUMIS 1C–3C

Indelével: produzido em poliéster.
Formato das folhas: 187 x 224 mm. Sem
folhas intermédias de cartão brancas.
10 unidades por embalagem.
Preço por
embalagem

€

7,50

€

NO
VO

3,95

Preto
Ref.No. 357 701
Preço por
embalagem

€

3,95

• NUMIS 66

• NUMIS 55

• NUMIS 44

• NUMIS 34

• NUMIS 25

• NUMIS 17

• NUMIS MIX

áte 66 mm Ø

áte 55 mm Ø

áte 44 mm Ø

áte 34 mm Ø

áte 25 mm Ø

áte 17 mm Ø

para várias
medidas

• NUMIS EURO

• NUMIS K50

• NUMIS 1C

• NUMIS 2C

• NUMIS 3C

para series de
moedas áte
165 x 219 mm

para notas de banco
e postais áte 165 x
107 mm

para notas de
banco áte
165 x 70 mm

Ref.No. 321 507

Ref.No. 338 425

para 3 séries Euro
completas. Incl.
autocolantes de
bandeiras.

Ref.No. 330 456

Ref.No. 315 584

Ref.No. 338 571

Ref.No. 310 444
Folha NUMIS
para alvéolos

Ref.No. 338 347
Gama de folhas NUMIS

(por pacote de 5)
por pack € 5,95

Por 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX
por pack
€ 7,50

• NUMIS SORT

Ref.No. 323 463

Ref.No. 304 653

Ref.No. 301 127

Ref.No. 338 575

Ref.No. 323 010

Ref.No. 316 522

O sistema NUMIS
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Álbum moedas NUMIS
World Collection
Álbum para armazenamento seguro de 143 moedas de
todo o mundo. Contém: 5 diferentes folhas NUMIS
44, 34, 25, 17, MIX. As diferentes divisões garante flexível
armazenamento para as moedas de diferentes origens
e tamanhos para se adequar ao seu gosto. Feita de alta
qualidade em pele azul escuro. Capa com mecanismos
4 aneis. Medidas: 230 x 220 x 50 mm.

Ref.No. 324 055

€

24,95

Capa aneis
NUMIS com estojo
Encadernação nobre de argolas
para o armazenamento de moedas,
notas, postais, etc. Encadernação sem
conteúdo. Capacidade: até 15 folhas
para moedas NUMIS. Sistema mecânico de 4 argolas estável.
Incl. caixa de protecção adequada.
Medidas: 235 x 240 x 60 mm.
€

44,95

Preto
Castanho escuro

Real
Couro

Ref.No. 320 592
Ref.No. 311 809

Incl.
estojo
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O sistema OPTIMA

Isento
C
de PV

NOVO

Capas de Argolas OPTIMA PUR
Para pura paixão por colecionar: capas de argolasPUR OPTIMA para conservação de postais, cartas, cartões com autógrafo, bilhetes,
moedas, selos, notas e muito mais. O álbum adequa-se a todas as folhas OPTIMA e OPTIMA XL. Capacidade: até 60 folhas OPTIMA
ou 15 folhas para moedas OPTIMA. Capa sem conteúdo. Sistema mecânico angular 4-D estável. Cobertura em ótica de linho chique
com cunhagem discreta, transparente e verso reto. Disponível em muitas cores modernas. Formato exterior: 248 x 270 x 55 mm.
Capa OPTIMA PUR

Conjunto OPTIMA PUR capa e estojo (282 x 252 x 64 mm)

Azul
Ciano
Laranja
Bege
Castanho
Preto

Azul
Ciano
Laranja
Bege
Castanho
Preto

Ref.No. 359 514
Ref.No. 359 513
Ref.No. 356 768
Ref.No. 356 767
Ref.No. 356 766
Ref.No. 356 765

€

17,95

Ref.No. 359 520
Ref.No. 359 519
Ref.No. 359 518
Ref.No. 359 517
Ref.No. 359 516
Ref.No. 359 515

€

25,95

O sistema OPTIMA

25

Álbum moedas OPTIMA Classic
Para sua valiosa colecção de moedas. Em preto, vermelho, azul
e verde as capas garantem que as suas moedas sejam apresentadas com beleza. Mecanismo 4 aneis. Encontra capas OPTIMA
e bolsas OPTIMA para notas, nas págs. 32 + 33 do catálogo de
acessórios para selos. Com 10 folhas OPTIMA para moedas
(2 x OPTIMA 42, 27, 20, 4 x OPTIMA 34 + 2 separadores). Comporta até 15 folhas de moedas OPTIMA. Medidas: 245 x 270 x
55 mm.

Incl.
10
folhas

Álbum moedas sem estojo
Vermelho
Verde
Azul
Preto

Ref.No. 321 474
Ref.No. 307 376
Ref.No. 310 274
Ref.No. 306 512

Álbum moedas incl. estojo

€

32,95

Vermelho
Verde
Azul
Preto

Ref.No. 331 276
Ref.No. 320 397
Ref.No. 321 845
Ref.No. 313 506

Medidas:
250 x 280 x 65 mm

€

39,95

€

25,95

Capa de anéis
OPTIMA Classic
Capa de couro sintético, capacidade:
até 60 folhas OPTIMA ou 15 folhas para
moedas OPTIMA, sistema mecânico
angular 4-D estável. Cores: azul, vermelho,
verde e preto. Medidas: 245 x 270 x 55 mm.
€

19,95

Vermelho
Verde
Azul
Preto

Ref.No. 326 586
Ref.No. 335 950
Ref.No. 329 644
Ref.No. 307 682

Conjunto OPTIMA Classic (Capa e estojo)

Estojo a condizer Medidas: 250 x 280 x 65 mm
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 308 665
Ref.No. 318 866
Ref.No. 329 363

€

11,95

Vermelho
Verde
Azul
Preto

Ref.No. 318 816
Ref.No. 330 141
Ref.No. 313 389
Ref.No. 324 423
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O sistema OPTIMA

Folhas OPTIMA
OPTIMA 20– 65

Folhas para moedas altamente transparentes em formato OPTIMA (202 x 252 mm) com ranhuras isentas de plastificante e de
ácido para o armazenamento seguro e apresentação das suas moedas. 8 divisões de folhas com capacidade de armazenamento
de 6 a 54 moedas. Para a separação de conteúdo ou visual existem camadas intermédias OPTIMA pretas.
Preço por embalagem (5 unidades)
€ 7,50

OPTIMA 20
Ref.No. 315 033
Moedas até 20 mm Ø,
medidas das bolsas
24 x 25 mm

OPTIMA 27
Ref.No. 306 013
Moedas até 27 mm Ø,
medidas das bolsas
31,5 x 32,7 mm

OPTIMA 34
Ref.No. 319 236
Moedas até 34 mm Ø
(DM 5, DM 10,
alemãescomemorativos),
medidas das bolsas
39,5 x 38,5 mm

OPTIMA 42
Ref.No. 338 032
Moedas até 42 mm Ø,
medidas das bolsas
48 x 46,5 mm

OPTIMA 65
Ref.No. 316 001
Moedas até 65 mm Ø,
medidas das bolsas
78 x 78 mm

OPTIMA EURO
Ref.No. 308 740
40 casas para 5 séries
completas Euro

Gama de folhas
para moedas
OPTIMA SORT
Ref.No. 340 973
Conteúdo: 1 x OPTIMA 42, 27, 20
bem como 2 x OPTIMA 34
(Preço por pacote)
OPTIMA K50
Ref.No. 309 197
Para 12 alvéolos
50 x 50 mm
(5 unidades)

OPTIMA ZWL
Ref.No. 335 313
Camadas intermédias
pretas
(10 unidades)

€ 5,95

€ 3,95

Indelével

Folhas OPTIMA para notas de banco

Indelével: 100 % isento de plastificante
e de ácido. Formato: 202 x 252 mm.
Preço por embalagem (10 unidades)

€ 7,50

€ 7,50

120 mm

77 mm

245 mm
180 mm

OPTIMA 1C
Ref.No. 319 037
Para séries moedas

OPTIMA 2C
Ref.No. 309 942
Para notas grandes

OPTIMA 3C
Ref.No. 317 839
Para notas

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

O sistema OPTIMA
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Capa de anéis OPTIMA GIGANT
Extra grande capacidade: até 80 folhas OPTIMA ou 20 folhas
para moedas OPTIMA. Capa de couro sintético. Sistema
mecânico de arco recto de 4 argolas. Cores: verde, bordô e azul.
Incl. caixa de protecção adequada. Medidas: 260 x 282 x 83 mm.
Conjunto OPTIMA GIGANT Classic (Capa e estojo)
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 301 654
Ref.No. 311 417
Ref.No. 322 659

€

34,95

75 mm

Extra
e
grand
icapac
e
d
a
d

Encadernação sem folhas.

Encadernação de argolas
Classic OPTIMA em couro
Inclui
estojo

Encadernação de argolas de elevada qualidade em couro
verdadeiro (Design Classic) para o armazenamento de moedas, outros. Capacidade: até 60 folhas OPTIMA ou 15 folhas
para moedas OPTIMA. Sistema mecânico angular 4-D
estável. Cores disponíveis: preto, castanho escuro. Incl. caixa
de protecção adequada (couro sintético).
Medidas: 255 x 290 x 70 mm.

Real
Couro

Capa de aneis com estojo
Encadernação sem folhas.

Castanho escuro
Preto

Ref.No. 341 937
Ref.No. 341 940

€

49,95
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O sistema OPTIMA

Capa de anéis OPTIMA SIGNUM Classic
A nossa capa de argolas Classic OPTIMA azul também se encontra disponível com janela para inscrição. Através de inscrições individuais, coloca ordem e clareza na sua
coleção. Possível alteração posterior da inscrição através da substituição simples do
papel. Proteção do papel através da ranhura adicional de película transparente.
Capacidade máxima: 15 folhas para moedas OPTIMA. Sistema mecânico angular
4-D estável. Incl. caixa de proteção adequada. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm.

Ref.No. 321 054

€

27,95
ível
É poss
g em
la
tu
o
r
naliperso
d
a
z a

Fechadura

Com estojo

Capa OPTIMA Classic de argolas
Encadernação de argolas de elevada qualidade em design Classic para armazenamento seguro e representativo de moedas, notas
de banco, selos e outros documentos. Caixa de protecção integrada que pode ser fechada para a protecção contra o pó e sujidade.
Capa de couro sintético e sistema mecânico angular 4-O estável. Capacidade: até 60 folhas OPTIMA ou
15 folhas para moedas OPTIMA. Cor: preto. Medidas: 250 x 275 x 55 mm. Encadernação sem folhas.
Ref.No. 310 766

€ 29,95

O sistema OPTIMA

Álbum WORLD MONEY
Álbum (formato OPTIMA) com capa imitação pele e gravações
na frente e lombada. Álbum com 5 diferentes folhas OPTIMA
SORT para um total de 152 moedas. Côr azul. Comporta até 15
folhas de moedas OPTIMA. Medidas: 245 x 270 x 55 mm. Caixa
de proteção adequada, er páginas anteriores.
Álbum sem estojo
Ref.No. 323 813

€

27,95

Álbum com estojo
Medidas: 250 x 280 x 65 mm.
Ref.No. 344 959
em vez de. € ✗
39,90

€

34,95
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Incl.
as
5 folh

TA
OFER
CIAL
ESPE

Álbum OPTIMA COINS
Encadernação de argolas incl. 5 folhas para moedas OPTIMA para o
armazenamento total de 152 moedas de 20 a 42 mm de Ø (1 x OPTIMA
42, 27, 20, assim como 2 x OPTIMA 34). Ficha com ranhuras sem plastificante. Aparência atraente da encadernação através de imagens de
moedas a cores. Com sistema mecânico angular 4-D estável. Capacidade:
até 15 folhas para moedas OPTIMA. Medidas: 240 x 270 mm.
Ref.No. 340 920

Novo
design

€

19,95
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O sistema GRANDE

Capa de anéis GRANDE Classic
Capa de couro sintético, sistema mecânico angular 4-D.
Capacidade: até 60 folhas. Além das folhas GRANDE, estas
argolas para encadernação também combinam todas as
bolsas catálogo transparentes padrão em formato A4 (Folhas SH312, Leitz, etc.) A capa GRANDE adequa-se assim ao
armazenamento de notas de banco, folhas ENCAP de numismática, livretos de selos, assim como todos os documentos
em formato A4. Incl. caixa de protecção adequada.
Medidas: 295 x 335 x 70 mm. Capa sem folhas.

A4

Para folhas ENCAP...

Conjunto de capa de anéis e estojo
Preto
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 330 249
Ref.No. 300 787
Ref.No. 317 159
Ref.No. 301 687

€

29,95
Para documentos A4...

Para alvéolos...

Capas de argolas GRANDE PUR
Para pura paixão por colecionar em formato A4: capas de argolas PUR GRANDE para conservação de postais, cartas, cartões
com autógrafo, bilhetes, moedas, selos, notas e muito mais. O
álbum adequa-se a todas as folhas GRANDE e SH312. Capacidade: até 60 folhas. Além das folhas mencionadas, capas de argolas também combinam todas as bolsas catálogo transparentes padrão em formato A4. Capa sem conteúdo. Sistema mecânico angular 4-D estável. Cobertura em ótica de linho chique
com cunhagem discreta, transparente e verso reto. Disponível
em muitas cores modernas. Formato exterior: 280 x 325 x 55 mm.

Ref.No. 359 526
Ref.No. 359 525
Ref.No. 359 524
Ref.No. 359 523
Ref.No. 359 522
Ref.No. 359 521

NOVO

Conjunto GRANDE PUR capa e estojo (285 x 335 x 64 mm)

Capa GRANDE PUR
Azul
Ciano
Laranja
Bege
Castanho
Preto

Isento
C
de PV

€

19,95

Azul
Cyiano
Laranja
Bege
Castanho
Preto

Ref.No. 359 532
Ref.No. 359 531
Ref.No. 359 530
Ref.No. 359 529
Ref.No. 359 528
Ref.No. 359 527

€

29,95

O sistema GRANDE

Alveolos grandes
(67 x 67 mm)

Folhas GRANDE

• Transparentes •Pretas
Folhas GRANDE
Folhas GRANDE

Brancas (pacote de 5)
Pretas (pacote de 5)

€

5,95

Folhas GRANDE
Folhas GRANDE

Alveolos grandes (pacote de 5)
Alveolos (pacote de 5)

€

7,50

Separadores
pretos:

Ref.No. 331 602
(pacote de 5)

€

3,95

Para notas de banco

Alveolos
(50 x 50 mm)
53 mm
2

A LEUCHTTURM oferece as folhas GRANDE adequadas para capas GRANDE. As tiras
seladas altamente transparentes oferecem uma protecção ideal através de toda a cobertura das peças de colecção inseridas. Indelével: 100 % isento de plastificante e de ácido*.
Fazem também parte do programaas camadas intermédias pretas para uma separação
visual e de conteúdo.Medidas: 242 x 312 mm.

Para postais
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Bases de Cerveja

Cartas de jogar
Trading cards

51
mm
2

• M 12 K

• M 20 K

Ref.No. 326 120

Ref.No. 324 851

Para documentos A4

Para notas de banco A5

Para notas de banco

NOVO

• 2 CT

•2 ST

Ref.No. 337 553
Ref.No. 333 959

Selos, olhas de selos
pequenas

•3 C

•3 S

Ref.No. 308 439
Ref.No. 305 160

Para selos

• 3/2 C

• 3/3 C

Ref.No. 316 604

Ref.No. 323 456

•4 C

•4 S

Para selos

Para selos

Separadores

Ref.No. 316 329
Ref.No. 312 682

• 4 CT

art.nr.
Ref.No.360
360753
753

vel
Indelé

•5 S
Ref.No. 312 953

•6 S
Ref.No. 331 156

•7 S
Ref.No. 314 011

•8 S

Ref.No. 331 602

Ref.No. 329 179

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com
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O sistema GRANDE

NOVO

Pack
de 50
Indelével

Folhas de colecionador SH312 a um preço económico!

As folhas de plástico SH312 são ideais para a conservação de por ex. notas, postais, baralhos de cartas e coleção de cartões, assim
como documentos de todo o tipo em formato A4 e A5. As folhas adequam-se a todas as capas GRANDE, assim como a todas as pastas
de arquivo correntes com um mecanismo de 4 argolas. As bolsas oferecem uma proteção abrangente através da cobertura completa
dos itens inseridos. Indelével: (100% isento de plastificante e de ácido). Material: PP (polipropileno). Formato exterior: 242 x 312
mm. Pack de 50.
Preço por embalagem (50 unidades)

apenas

€

19,95

Para documentos A4

Para documentos A5

Para notas de banco

Para notas de banco

Para postais

Cartas de jogar
Trading cards

•

•

•

•

•

•

SH312-1C
Ref.No. 358 072

SH312-2C
Ref.No. 358 073

SH312-3C
Ref.No. 358 074

SH312-4C
Ref.No. 358 075

SH312-2CT
Ref.No. 358 076

SH312-3/3C
Ref.No. 358 077

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

O sistema GRANDE
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Capa de anéis
GRANDE SIGNUM
As nossas populares capas Classic GRANDE estão agora
também disponíveis com campos para rótulos. Use
rótulos individuais para dar ordem e clareza à sua
colecção. Faça alterações posteriores aos rótulos, basta
trocar os rótulos. Os rótulos estão protegidos por película
transparente. Capa de qualidade superior, robusto
mecanismo de 4 aneis. Incl. caixa de protecção
adequada. Medidas: 295 x 335 x 70 mm.

ível
É poss
em
g
la
tu
ro
alin
o
s
r
pe
a
d
za
Classic GRANDE-Capa de anéis SIGNUM
Preto
Vermelho
Verde
Azul

Capa de aneis
GRANDE GIGANT
Classic

Ref.No. 338 605
Ref.No. 338 604
Ref.No. 338 603
Ref.No. 302 901

€

32,95

A4

90 mm
Conjunto GRANDE GIGANT (Capa e estojo)
Preto
Vermelho
Verde
Azul

Ref.No. 306 703
Ref.No. 318 152
Ref.No. 337 958
Ref.No. 301 901

€

39,95

Com os seus 90 mm de lombada, a capa Classic GRANDE GIGANT fornece uma capacidade extra. Leva á vontade até
80 folhas. Encadernação de qualidade. Adequada para folhas GRANDE, bem como bolsas com formato A4 (Leitz, etc.) Para notas,
folhas ENCAP e carteiras, bem como documentos em formato A4. Até 80 folhas GRANDE, robusto mecanismo de 4 aneis, capa de
pele. Incl. caixa de protecção adequada. Medidas: 302 x 335 x 105 mm.
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O sistema GRANDE

Capa
aneis
10
inclui
s
a
lh
o
f

Álbum Clássico GRANDE
para alvéolos
Capa de argolas trabalhada à mão para o armazenamento
de 200 alvéolos para moedas (50 x 50 mm). Incl. 10 folhas
GRANDE (20 alvéolos para moedas por ficha). O álbum pode
ser completado com outras folhas GRANDE. Sistema mecânico angular 4-D estável. Encadernação de argolas preta em
design Classic. Incl. caixa de proteção adequada. Formato
exterior: 295 x 335 x 70 mm.
Ref.No. 343 349

TA
OFER
CIAL
ESPE

TOP
AN GE

BOT

44,95
✗
€ 39,95

€

Álbum para 200 alvéolos
para moedas

TA
OFER
CIAL
ESPE

Álbum azul-escuro para o armazenamento de 200 alvéolos para moedas. Com 10 folhas estáveis e firmemente juntas para 20 alvéolos
para moedas por ficha. Cobertura acolchoada com cunhagem da tampa prateada. Medidas: 245 x 307 x 40 mm.
Ref.No. 345 988

€

19,95

Na rubrica «Cápsulas para moedas, alvéolos e outros acessórios» encontra alvéolos para moeda adequadas.

Folhas ENCAP
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O sistema de álbum para moedas em cápsulas!
Moedas de 2 euro
em cápsulas

Coml
patíve s
do
com to
capas
DE
GRAN

Folhas ENCAP são o sistema para o armazenamento de moedas com cápsula. Estas são produzidas em plástico de elevada qualidade, transparente e moldável (poliéster). Disponível para
todas as cápsulas convencionais redondas para
moedas, cápsulas para moedas QUADRUM, assim
como cápsulas para moedas dos EUA. Formato
exterior: 240 x 282 mm. 2 unidades por embalagem. As folhas podem ser guardadas em todas as
capas GRANDE ou também em todas as pastas de
escritório convencionais com 4 argolas (ver
páginas anteriores).
€

Preço por pacote de 2

4,95

Separadores para folhas ENCAP

17

ntes
difere sn
lo
mode

Para 10- (de 2015), 20- e 25-Euro/
10-DM-moedas em cápsulas

NOVO

NOVO

Séries Euro em cápsulas

partiItem

Adapta-se ás cápsulas de
moedas Farol:

ENCAP 22/23
ENCAP 24/25
ENCAP 26/27
ENCAP 28/29
ENCAP 30/31
ENCAP 32/33
ENCAP 34/35
ENCAP 36/37
ENCAP 38/39

Diâmetro interno 22 até 23 mm
Diâmetro interno 23,5 até 26 mm
Diâmetro interno 26 até 27 mm
Diâmetro interno 28 até 30 mm
Diâmetro interno 30 até 31 mm
Diâmetro interno 32 até 33 mm
Diâmetro interno 34 até 35 mm
Diâmetro interno 36 até 37 mm
Diâmetro interno 38 até 40 mm

ENCAP 40/41
ENCAP 44/45
ENCAP 46/47
ENCAP EURO
ENCAP Q
ENCAP Q Mini
ENCAP SLAB
ENCAP CHAMP

Diâmetro interno 40 até 41 mm
Diâmetro interno 44 até 45 mm
Diâmetro interno 46 até 47 mm
Sortido cápsula moeda Euro
Cápsulas QUADRUM
Cápsulas QUADRUM Mini
Slabs US/EVERSLABs
Diâmetro interno 32,5 mm

Camadas intermédias pretas para uma separação de
conteúdo ou visual da sua coleção. 5 unidades por
embalagem. Ref.No. 304 817

Para cápsulas moeda QUADRUM

(Pacote de 5)

20 cents., 1 euro, £ 1 (desde 2017)
50 cêntimos, 2 euros, 1 franco suíço
2 euros, 5 euros alemães, 2 marcos alem., 2 francos suíços
Alemão 10 euro (de 2019), 5 euros (Austria)
US Half $ Kennedy
Dt. 10 (até 2015) + 20 Euro,10 DM, 5 Sfr., 10 + 20 Sfr.
100 pesetas
5 rublos, 5 francos suíços, 5 pesetas
Moeda comemorativa 2.000 pesetas,
Moeda espanhola comemorativa de 10 Euros
Águia, EUA prata águias
Para medalhas, táler, moedas/cápsulas até 47 mm Ø
Moedas euro em circulação (1 cent. a 2 euros)
Moedas de 14 a 41 mm de diâmetro
Moedas de 10 a 29 mm Ø
SLABS US (PCGS / NGC)
Capsulas Champagne, Capsulas garrafas

2,95

Cápsulas moeda dos Slab
(PCGS, NGC, EVERSLAB,QUICKSLAB)

Usado para, por exemplo,

50 Euros de prata, $ 2 prata da Austrália, $ 10 de Canadá

€

Commento

Ref.No.

48 casas
48 casas
35 casas
35 casas
30 casas
30 casas
24 casas
24 casas
20 casas

343 208
343 210
325 214
343 211
343 212
329 237
343 213
343 214
343 215

20 casas
15 casas
12 casas
40 casas
20 casas
20 casas
9 casas
42 casas

343 216
346 717
359 437
327 928
334 778
360 060
320 310
308 075

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas.
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Álbuns para notas

Álbum notas com capa VARIO F
As notas podem ser vistas de ambos os lados. Com 10 folhas transparentes VARIO 3 C folhas para notas de banco até 190 x 80 mm
(ver abaixo). 11 separadores pretos VARIO (ver abaixo). Capa VARIO com mecanismo 4 aneis. Capa. Inclui estojo.
Medidas: 255 x 325 x 60 mm.

Vermelho
Azul
Preto

Ref.No. 327 926
Ref.No. 336 056
Ref.No. 336 106

Capa de anéis VARIO-F
(sem folhas)
Vermelho
Azul
Verde
Castanho
Preto

€

€

48,65
✗

42,95

Medidas: 255 x 320 mm.
Inclui estojo.

Ref.No. 303 338
Ref.No. 316 322
Ref.No. 308 017
Ref.No. 325 853
Ref.No. 327 499

€

29,95
Indelével

Para complementar: Folhas VARIO

Folhas altamente transparentes em formato VARIO (216 x 280 mm). Indelével: Todas as folhas são fabricadas em poliéster (isento de
plastificante e de ácido), que além da apresentação perfeita garante uma protecção o maior possível para os seus produtos de colecção.
Preços por embalagem (5 unidades).
Folhas VARIO
Ref.No. 318 444
Ref.No. 322 789
Ref.No. 319 560

€
€
€

5,50
5,50
5,50

Separadores
pretos
Ref.No. 336 139

€

5,50

Na rubrica Sistemas de álbuns no catálogo de acessórios de selos encontra
o programa VARIO completo.

„
10 1/4
263 mm

128 mm

5

„

85 mm
„
3 3/8

195 mm
„
7 5/8

Ref.No. 318 444

Ref.No. 322 789

Ref.No. 319 560

Ref.No. 336 139

Álbuns para notas
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Capa de aneis VARIO Classic
Capa de couro sintético. Capacidade: até 60 folhas VARIO
(dependendo da espessura dos documentos), sistema
mecânico angular 4-D estável. Cores: verde, vermelho e
azul. Com caixa de proteção adequada.
Medidas: 257 x 316 x 63 mm.
Conjunto VARIO Classic
Verde
Vermelho
Azul
Preto

Ref.No. 333 443
Ref.No. 336 281
Ref.No. 328 848
Ref.No. 360 983

€

27,95

VaO
r
NO
ago em
bém
tam preto

Folhas NUMIS

Álbuns de notas
NUMIS

Medidas: 193 x 217 mm. Pacote NUMIS 1C–3C contendo:
10 folhas, excluindo separadores Brancos de cartolina.
Preço por embalagem (10 unidades)

€

7,50

• NUMIS 1C
Ref.No. 304 653

• NUMIS 2C
Ref.No. 338 575

para series de
moedas

para notas de bancoe cartas
postais

Álbum Classic completo com estojo. Capa a imitar
couro com mecanismo de 4 anéis incluindo
10 Folhas transparentes NUMIS 2C e 10 Folhas
transparentes NUMIS 3C (veja à direita). Cor:
azul. Medidas (Estojo): 235 x 240 x 60 mm.

NOV
O

Ref.No. 317 859

€

38,95
✗

€

34,95

• NUMIS 3C
Notas
Ref.No. 316 522

Folhas separad. branca
(por pacote de 10)
Ref.No. 336 293
Preço por pacote
€ 3,95

Folhas intermédias pretas
(por pacote de 10)
Ref.No. 357 701
Preço por pacote € 3,95

Encadernações de argolas e folhas para notas também se encontram disponíveis no formato OPTIMA, ver secção sistema OPTIMA.
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Álbuns para notas

Álbum BILLS para 300 notas
Álbum de elevada qualidade com 100 folhas fixas para 300 notas. Proteção especial de notas de banco através das folhas 100% isentas
de ácido e plastificante. Folhas de formato interior: 168 x 90 mm. Aparência atraente da encadernação através de imagens de notas
de banco a cores. Prático e resistente através da cobertura resistente a manchas.
Formato exterior: 245 x 300 x 60 mm.

Ref.No. 309 759

€

Indelével

34,95

Álbum para 300 notas

Álbum nobre em design clássico para notas de banco. Com 100 bolsas transparentes estáveis e firmemente juntas para o arquivo elegante e apresentação até 300 notas. Proteção especial de notas de banco através das folhas 100% isentas de ácido e plastificante.
Folhas de formato interior: 184 x 97 mm. Processamento de elevada qualidade com
arestas costuradas, assim como revestimento preto semelhante a couro. Medidas: 245 x 330 x 50 mm.
IndeRef.No. 345 089

€

37,95

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

lével

Álbuns para notas,
Folhas de notas de banco
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Álbum de bolso ROUTE para notas –
ideal para viagem

Álbuns de bolso práticos com 20 folhas firmemente juntas, transparentes, que possibilitam a observação da frente e do verso das
notas de banco. Devido ao formato prático, os dois álbuns combinam facilmente com bolsas, pastas e bolsos de fatos e adequam-se
assim na perfeição para viagens e plataformas de troca. Cobertura acolchoada. Cunhagem da tampa dourada. Cor: azul escuro.
Para notas de banco até 182 x 92 mm

Para notas de banco até 210 x 125 mm

Formato exterior: 205 x 25 x 120 mm.
Ref.No. 313 845

Formato exterior: 230 x 20 x 155 mm.
Ref.No. 347 372

€

7,95

€

8,95

Bolsas para
notas BASIC
Para guardar notas até 204 x 123 mm (W / H). As
folhas são fechadas em 3 lados (em baixo, à esquerda
e á direita), aberto na parte superior. As notas podem
ser fácilmente inseridas e removidas. As notas não são
vincadas quando se inserem. A folha de protecção
transparente garante uma visão clara de ambos os lados das notas. Material: PVC rígido durável. 50 unidades por embalagem. Disponível em 4 formatos.
123 mm
86 mm
NO
VO

75 mm
158 m

170 mm

204 mm

BASIC 140

BASIC 158

BASIC 170

BASIC 204

Para notas de banco
«Recordação de Euro» até 140 x
80 mm. Medidas: 146 x 84 mm.

Para notas até
158 x 75 mm.
Medidas:166 x 81 mm.

Para notas até
170 x 86 mm.
Medidas: 176 x 90 mm.

Para notas até
204 x 123 mm.
Medidas: 210 x 127 mm.

Ref.No. 359 380

Ref.No. 344 903

Ref.No. 341 221

€

Ref.No. 341 222

€

€

€

7,95

7,95

8,95

9,95

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com
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Álbum de bolso

Álbum de bolso ROUTE para moedas
Devido ao formato portátil os álbuns de bolso ROUTE cabem sem problemas na mala de mão, na pasta, assim como no bolso do fato
e dessa forma adequam-se idealmente para viagem e bolsas de troca. Incl. folhas transparentes estáveis e firmemente juntas com inserções em PVC endurecido isento de plastificante (exceto Ref.No. 325 026). Cobertura acolchoada azul escura com cunhagem da
tampa prateada.

ROUTE 48
para 48 moedas
Com 8 folhas para 6 moedas com
Ø até 33 mm. Formato exterior: 150 x
105 mm.
Ref.No. 314 775

€

6,95

ROUTE 96
para 96 moedas
Com 8 folhas para 12 moedas com Ø até
33 mm. Formato exterior: 155 x 205 mm.
Ref.No. 335 392

€

9,95

ROUTE 2 euros para
48 moedas de 2 euros

Com 6 folhas para 8 moedas de 2 euros.
Formato exterior: 120 x 165 mm.
Ref.No. 350 454

€

9,95

Carteiras de bolso
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ROUTE para euros

para 12 conjuntos de
moedas correntes
Com 12 folhas para um conjunto de moedas de euro correntes (8 moedas). Cunhagem da tampa colorida. Formato exterior:
120 x 165 mm.
Ref.No. 330 102

€ 9,95

ROUTE 60 M
para 60 alvéolos para
moedas
Com 10 folhas para respetivamente
6 alvéolos para moedas no formato 50 x
50 mm. Formato exterior: 135 x 190 mm.
Ref.No. 325 026

Álbum de bolso COINS
Para o armazenamento de 48 moedas de todo o mundo. Álbum com 8 folhas para moedas
firmemente juntas com orifícios de introdução transparentes (isentos de plastificante) cada
uma para 6 moedas com Ø até 33 mm. Aparência atraente através de um design
impressionante. Medidas: 115 x 150 mm.
Ref.No. 344 961

€

9,95

€ 7,95
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O sistema FOLIO

Álbum FOLIO

ATO,

M
E FOR
AND
R
G
m
S DE
360 m
ENTO
260 X
CUM
A
O
D
I
D
D
PARA ATE A ME

• Para postais e documentos históricos
• Cartas
• Folhas miniatura
• Documentos
• Notas
• Registos e muito mais
Conjunto incluindo uma capa aneis premium e estojo de alta qualidade capa de couro sintético.
Mecanismo 4 aneis mantém as 50 folhas, Para guardar documentos, notas, títulos, folhas e muito
mais. Incl. caixa de protecção adequada. Medida total do estojo: 345 x 396 x 75 mm.

39,7 cm!

Ref.No. 324 006

Folhas FOLIO
Ficha de plástico transparente, adequada para o armazenamento do
formato de certidões históricas «Folio» (210 x 330 mm), do formato
de certidões americanas «Legal» (216 x 356 mm), assim como para
certidões, documentos, postais e notas de banco. 3 diferentes
graduações de tiras. As folhas podem ser guardadas no álbum FOLIO
adequado para tal. Indelével: Todas as folhas são fabricadas em
poliéster (isento de plastificante e de ácido), que além da apresentação
perfeita garante uma protecção o maior possível para os seus produtos
de colecção!

Altura 176 mm

Medida: 290 x 365 mm.
Preço por pacote de 5

€

47,95

€

11,95

Indelével

Separadores FOLIO ZWL
Para separação visual existem separadores de filme preto.
Medida: 290 x 365 mm.
Preço por pacote de 5

€

9,50

Altura 115 mm

360 mm

260 mm

•FOLIO 1C
Ref.No. 317 575

•FOLIO 2C
Ref.No. 317 693

•FOLIO 3C
Ref.No. 309 014

FOLIO ZWL
Ref.No. 313 914

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

O sistema KANZLEI
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Álbum KANZLEI
Extra larga capa de anéis de alta qualidade para
armazenamento seguro de documentos até 330 x
420 mm, por exemplo, A3. Capa resistente, encadernação boa qualidade e mecanismo 4 aneis. Capa
pele preta, de alta qualidade. Capacidade: até
60 folhas. Incl. caixa de protecção adequada.
Medidas: 425 x 470 x 80 mm.
Ref.No. 319 263

€

59,95
46 cm!

Álbum
XXL

Folhas KANZLEI
As folhas de plástico transparente adequam-se para
o armazenamento de documentos até 330 x 420 mm,
por ex. A3. As folhas podem ser guardadas no álbum
KANZLEI adequado para tal. Indelével: As duas folhas
dispõem da vantagem de serem fabricadas em poliéster (isento de plastificante e de ácido), que além
da apresentação perfeita garante uma protecção o
maior possível para os seus produtos de colecção.
Medidas: 360 x 430 mm.
Preço por pacote de 5

€

12,95

Recomendamos separadores Pretos.
Preço por pacote de 5

€

9,95

420 mm

210 mm

330 mm
330 mm

•KANZLEI 1C
Ref.No. 307 390

•KANZLEI 2C
Ref.No. 304 329

ZWL
Ref.No. 313 446

Indelével

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com
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Álbuns de documentos

Álbum documento A4
Álbum de documentos de elevada qualidade para o armazenamento de por ex. folhas pequenas para selos, acções/títulos históricos,
certificados, certidões, assim como todos os documentos em formato A4. Incl. bolsas catálogo transparentes mais estáveis, integradas
para o arquivo elegante e apresentação dos seus documentos. Formato das folhas: 300 x 212 mm. Processamento de elevada qualidade
com arestas costuradas, assim como revestimento semelhante a couro nobre. Cor: preto.

Para por ex. acções

Com 60 folhas
Para até 120 documentos (no caso de utilização de frente e verso).
Lombada direita. Medidas: 255 x 330 x 55 mm.

A4

Ref.No. 342 494

€

33,50

Com 40 folhas
Para até 80 documentos (no caso de utilização de frente e verso).
Lombada curva. Medidas: 255 x 325 x 40 mm.
Ref.No. 320 023

€

29,50

Com 20 folhas
Para até 40 documentos (no caso de utilização de frente e verso).
Lombada curva. Medidas: 255 x 325 x 25 mm.
Ref.No. 314 763

€

21,50

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

Tabuleiros, malas & estojos
Para guardar a sua colecção única a longo prazo e de forma segura, recomendamos o armazenamento nos práticos
tabuleiros de moedas LEUCHTTURM, malas estáveis para moedas, estojos de madeira com compartimentos para moedas ou estojos de moedas elegantes. Aqui pode escolher de uma enorme gama qual é a opção de armazenamento mais
adequada para si.
Os nossos tabuleiros de moedas representam por exemplo um sistema comprovado com mais de 50 divisões diferentes
que podem ser aumentados, combinados e empilhados conforme pretendido. Uma mala para moedas é a maneira
mais segura de transportar as suas moedas sem as danificar. Devido ao processamento de elevada qualidade dos
estojos de madeira com compartimentos para moedas LEUCHTTURM VOLTERRA, a sua grande seleção e a cunhagem
individual para determinados setores de colecionismo (por ex. para onças de prata do panda), estas se adequam de
modo ideal para o armazenamento exigente das suas moedas preciosas. No entanto, também a nossa oferta
diversificada de estojos de moedas representativos deixa o coração do colecionador bater mais rápido. Mas veja por
si próprio nas páginas seguintes...
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Caixas de moedas MB

Tabuleiros de moedas MB –

Existirá uma melhor
solução para apresentar as suas moedas ?
A LEUCHTTURM reserva-lhe mais de 60 tabuleiros de moedas diferentes em cor,
formato e divisões. Os tabuleiros de moedas podem ser ampliados a seu gosto,
podem ser empilhados e equipados com depósitos de veludo. Além disso, os
nossos tabuleiros de moedas MB ajustam-se à maioria dos cacifos de
banco. Formato exterior: 236 x 20 x 303 mm.
A LEUCHTTURM disponibiliza-lhe designs atrativos associados
a uma funcionalidade pensada e à proteção otimizada
para a sua coleção.

Preço por tabuleiro

€

19,95

Côr fumado

Cinzento

Nota:
A imagem apresenta o
lote com 5 tabuleiros
de moedas.

• Disponiveis em cor fumado ou cinzento.
• 2 côres em fundo, vermelho escuro (tabuleiro cor
fumado) ou vermelho claro (tabuleiro cinzenta).
• Pode ser combinado com tabuleiros extra XL!

Tabuleiros de
moedas MB
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Tabuleiros MB com divisórias redondas
Côr fumado

Preço por tabuleiro

€

19,95
Cinzento

• Divisões para a maior parte das moedas
comemorativas (sem cápsula)
• Divisões com a medida exacta das
moedas Grande segurança e apresentação
• Depressão nos compartimentos para
fácil remoção

Fig.

Diâmetro
Ø
Divisões Pode ser usado para

Côr fumado
Ref.No.

Cinzento
Ref.No.

1

21,5 mm

88 casas

10 Pfg., 20 SFR, US Nickels, Euro 5 centimos

330 737

—

2

23,5 mm

80 casas

1 DM, 1 SFR, 1 Euro, Euro 20 centimos, etc., £ 1 (desde 2017)

315 644

—

3

26 mm

54 casas

2 Euro

309 858

335 426

4

27 mm

54 casas

5 Euros alemães, 2 DM, Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters, US pequeno $

309 752

—
—

5

29 mm

42 casas

10 Euros alemães, (de 2019), 5 DM, 2 Mk, KR, 5 Mk (3. Reich), 5 M (DDR), 20 OES

308 554

6

31 mm

35 casas

10 M (DDR), 5 SFR, etc., US Half $ Kennedy, 25 OES, 3 MK

321 661

—

7

32,5 mm

35 casas

Moedas com. alem. de 10 (para 2015) + 20 euros, 10 marcos alem., 20 franc. suíços.

331 868

—

8

33 mm

30 casas

20 M, 3 Rublos, 20 SFR

318 127

—

9

34 mm

30 casas

50 OES

308 810

—

10

37 mm

30 casas

10 FF, etc., 100 OES, 100 Sfr. (ouro)

301 172

—

11

38 mm

20 casas

5 Mk KR, 500 OES, US prata $, US Morgan $, US prata $ pequeno

325 458

—

12

39 mm

30 casas

20 Crown Turks, Caicos, US prata $ pequeno

330 603

—

13

41 mm

24 casas

US $ «prata Eagle», etc., US $ grande Liberty

302 572

—

14

Vários

48 casas

6 séries completas Euro

303 198

—

1

21,5 mm Ø
8

33 mm Ø

2

23,5 mm Ø
9

34 mm Ø

3

4

5

6

7

26 mm Ø

27 mm Ø

29 mm Ø

31 mm Ø

32,5 mm Ø

10

11

12

13

14

37 mm Ø

38 mm Ø

39 mm Ø

41 mm Ø

Vários Ø

Encontra o nosso conselheiro de

caixas de moedas
em www.leuchtturm.de
em «Service und Beratung»

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Tabuleiros de
moedas MB

Tabuleiros MB para cápsulas
Caixa de moedas de cores fumadas,
depósito vermelho

• Compartimentos para
as cápsulas
LEUCHTTURM
• Dupla protecção
para moedas mais
valiosas
• Ranhuras especiais
para fácil remoção.

Caixa de moedas de cores fumadas,
depósito preto

Preço por tabuleiro

€

1

14–16,5 mm 63 casas

2

17–19 mm

63 casas

3
4
5
6
7

20–21,5 mm
22+23 mm
24+24,5 mm
25+26 mm
27+28 mm

48 casas
48 casas
42 casas
35 casas
35 casas

8
9
10

29 mm
35 casas
30 –32 mm 30 casas
32 + 32,5 mm 30 casas

11
12
13
14

33 mm
34 + 35 mm
36 + 37 mm
38+39 mm

30 casas
24 casas
20 casas
20 casas

15
16
17
18
19
20
21
22
23

40+41 mm
42+43 mm
44+45 mm
46+47 mm
Vários
38 x 38 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
67 x 67 mm

20 casas
20 casas
20 casas
20 casas
40 casas
30 casas
20 casas
20 casas
12 casas

Cores fumadas,
Cores fumadas,
depósito vermelho depósito preto
Ref.No.
Ref.No.

Ref.No.

1 cêntimo, 10 cêntimos de florins, 1/10 onça Canada Maple Leaf/
Filarmónica de Viena Ouro, 1/20 onça China Panda dourado
2 cêntimos, US Pennies, US Dimes, 1/10 onça China Panda/
($5) USA American Eagle Gold + platinado

309 829

—

—

306 702

—

—

5 cêntimos, 10 cêntimos, US Nickels, 10 / 20 francos suíços Gold Vreneli, Império Ouro
1 cêntimo, 20 cêntimos, 20 marcos de ouro alemães, US Nickels, £ 1 (a partir de 2017)
50 cêntimos, US Quarters, Canada Quarters, 1 franco suíço, 1 marco alemão, 5 florins

319 906
309 351
335 987
335 354
326 819

—
—
—
—
—

—
—
—
304 779
—

325 360
—
315 873

—
359 439
—

331 986
301 417
327 498
302 859

359 440
359 441
359 442
359 443

312 454
—
—
—
309 885
—
310 511
—
343 230

359 444
359 445
359 446
359 447

NOVO

30–32 mm Ø
17

5 euros alemães, 100 euros dourados em cápsulas originais, 100 $ Canada Gold,
2 francos suíços, Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters,
2 marcos alemães, 2 marcos de ouro alemães Weimar, 2 zlóti, 1US $, US small $
10 euros alemães (a partir 2019), 2 marcos de ouro alemães, Império Ouro, 20 OES
US Half $ Kennedy, 30 dracmas prateadas, 1 rublo, 5 francos suíços, 10 marcos RDA
10 (até 2015)/20 moedas de euro em cápsulas originais, 3 euros da Eslovénia,
10 marcos de ouro alemães, 1 rublo, 5 francos suíços, 1 onça China Panda dourado
10 (até 2015)/20 moedas de euro, 10 marcos alemães, 10 marcos alemães olímpicos

100 pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA «Double Eagle»
5 rublos, 5 francos suíços, 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, 1 onça Filarmónica austríaca

5 marcos de ouro alemães Império Ouro, 500 OES, US Morgan $, US Silver $,
5 $ Canada Maple Leaf, 1 onça Elefante ouro + prata, 1 onça Lunar II Gold
2000 pesetas, 10 euros espanhóis, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty
Scudi Gold Itália, 50 francos França, ECU Royaux, medalhas, táler
50 euros prateados, $ 2 prateados australianos, $ 10 Canadá
Para medalhas, Konventionstaler, Reichtaler, Doppeltaler
Séries completas Euro
Mini-cápsulas para moedas QUADRUM
Cápsulas moeda QUADRUM
Cápsulas moeda QUADRUM
QUADRUM XL, alvéolos XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62

3

17–19 mm Ø

14–16,5 mm Ø
9

2 euros, 1/2 onça Canada Maple Leaf Gold

2

1

NOVO

19,95

NOVO

Diâmetro
Ø
Divisões Pode ser usado para

Fig.

Caixa de moedas cinzenta,
depósito vermelho

20–21,5 mm Ø

10

32 mm Ø
32,5 mm Ø
18

NOVO

4

22 mm Ø
23 mm Ø

11

12

33 mm Ø

34 mm Ø
35 mm Ø

19

5

20

24 mm Ø
24,5 mm Ø

NOVO

6

25 mm Ø
26 mm Ø

360 057
320 565
327 468
343 232

7

27 mm Ø
28 mm Ø

13

14

15

36 mm Ø
37 mm Ø
21

38 mm Ø
39 mm Ø
22

40 mm Ø
41 mm Ø
23

NOVO

NOVO
NOVO
NOVO
NOVO

NOVO
NOVO
NOVO
NOVO

NOVO

Cinzenta

—
—
316 556
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
337 306*
—

* Com depósito preto
8

29 mm Ø
16

NOVO

42 mm Ø
43 mm Ø
Encontra o nosso
conselheiro de

caixas de
moedas
em
www.leuchtturm.de
em «Service und
Beratung»

44 mm Ø
45 mm Ø

46 mm Ø
47 mm Ø

Vários Ø

38 x 38 mm

50 x 50 mm

50 x 50 mm

67 x 67 mm

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Tabuleiros de
moedas MB
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Tabuleiros MB com divisões quadradas
Caixa de moedas de cores
fumadas, depósito vermelho

Caixa de moedas cinzenta,
depósito vermelho

Caixa de moedas de cores
umadas, depósito preto

Preço por tabuleiro

€

19,95
NOVO
Encontra o nosso conselheiro de

caixas de moedas

• Ideal para moedas de diferentes tamanhos • Divisões para a maior parte das moedas
comemorativas • Divisões quadradas facilitam remoção das moedas
• Também adequada para cápsulas moedas
Fig.

Diâmetro

Divisões

Pode ser usado para

1
2

19 x 19 mm
24 x 24 mm

99 casas
80 casas

3

28 x 28 mm

48 casas

4
5
6
7
8

30 x 30 mm
35 x 35 mm
38 x 38 mm
38 x 38 mm
42 x 42 mm

48 casas
35 casas
30 casas
30 casas
24 casas

9
10
10
11
12
12
13
14

48 x 48 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
64 x 64 mm
67 x 67 mm
67 x 67 mm
Vários
210 x 270 mm

20 casas
20 casas
20 casas
12 casas
12 casas
12 casas
45 casas

Diferentes alemãs, US Pennies, US Dimes
Euro 50 centimos, 1 Euro, diferentes alemãs, Weimar,
£ 1 (desde 2017), US Quarters, US Nickles, etc.
2 Euro, 5 Euros alemães, etc., 2 DM, 2 SFR, US small $,
Susan B. Anthony $, Sacagawea $
10 Euro alemão (de 2019), 5 DM, capsulas champanhe, US Half $ Kennedy
10 Euro (para 2015)/20 alemães comemorativos, 10 DM, Krügerrand, Nugget
500 OES, 5 Mk, Maple Leaf, US Silver $
QUADRUM Mini-Cápsulas para moeda
«Kokabura», «Panda», etc., $ pequeno prata,
Silver $ small, US Silver $ large/Liberty
Grande moedas e medalhas
QUADRUM-Cápsulas para moedas, alvéolos para moedas /US 2x2" Holder
QUADRUM-Cápsulas para moedas, alvéolos para moedas /US 2x2" Holder
Moedas e medalhas grandes, US 2 1/2 x 2 1/2" alvéolos
QUADRUM XL, alvéolos para moedas XL , CAPS 62, CAPS XL 21–62
QUADRUM XL, alvéolos para moedas XL , CAPS 62, CAPS XL 21–62
A perfeita oferta para inicio
Sem casas

—

em www.leuchtturm.de
em «Service und Beratung»

Côr fumado
Ref.No.
333 127
316 663

Cinzento
Ref.No.
—
—

337 801

—

322 045
315 905
326 654
360 057*
307 311

302 202
321 192
—
—
—

306 945
310 511
327 468*
331 404
343 230
343 232*
316 902
314 034

334 398
320 565
337 306*
—
—
—
—
—

NOVO

* Com depósito preto
1

19 x 19 mm
8

42 x 42 mm

2

24 x 24 mm
9

48 x 48 mm

3

4

5

6

7

28 x 28 mm

30 x 30 mm

35 x 35 mm

38 x 38 mm

38 x 38 mm

10

11

12

13

14

50 x 50 mm

64 x 64 mm

67 x 67 mm

Vários

210 x 270 mm

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

NOVO
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Tabuleiros de moedas XL,
mala para moedas
Nota:
A imagem
apresenta o lote
com 4 caixas de
moedas.

Tabuleiros XL
Os tabuleiros de moedas XL com uma altura de enchimento de
22 mm oferecem espaço para produtos de colecção grandes, por ex.
condecorações, relógios, jóias, de Everslab, frete etc. Também adequado para
a aplicação móvel em malas para moedas (ver em baixo). É possível combinar com todas os tabuleiros de moedas MB! Medidas: 236 x 33 x 303 mm.

Preço por tabuleiro
Sem casas.
270 mm
„
10 5/8

Ref.No. 303 584

€

32,95

86 mm
„
3 3/8

86 mm
„
3 3/8

2 x 3 casas quadradas
até 86 x 86 mm.
Ref.No. 331 319

210 mm
„
8 1/4

86 mm
„
3 3/8

64 mm
„
2 1/2

3 x 3 compartimentos
quadrados para
«slabs» até
63 x 85 mm
ou EVERSLAB/
Quickslaps.

105 mm
„
4 1/8

Divisoria fixa a meio.
Inclui 6 divisorias
amoviveis.
Ref.No. 322 066

Ref.No. 335 666

Mala para tabuleiros MB
Mala de alumínio para tabuleiros de moedas MB. Forrada com veludo vermelho escuro, pode ser fechada (2 chaves),
pega desdobrável fácil de transportar mais estável, acessórios metálicos.Os tabuleiros
de moedas não estão incluídos no volume de fornecimento.

CARGO MB 5

CARGO MB 10

Mala para moedas de alumínio para até 5 tabuleiros de moedas
MB ou 3 tabuleiros de moedas XL. Forrada com veludo vermelho
escuro, pode ser fechada (2 chaves), pega desdobrável e estável
para transportar fácil, dobradiças metálicas e janela para inscrição. Formato exterior: 265 x 130 x 320 mm. Nota: as caixas
de moedas não estão incluídas no volume de fornecimento.

Mala para moedas de alumínio para até 10 tabuleiros de moedas
MB ou 6 tabuleiros de moedas XL. Forrada com veludo vermelho
escuro, pode ser fechada (2 chaves), pega desdobrável e estável
para transportar fácil, dobradiças metálicas e janela para inscrição. Formato exterior: 265 x 225 x 320 mm. Nota: as caixas
de moedas não estão incluídas no volume de fornecimento.

Ref.No. 310 776

€

59,95

Ref.No. 309 030

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

€

79,95
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Tabuleiros de
moedas LIGNUM

Mala para moedas CARGO MB 10 Deluxe
Mala para até 10 caixas de moedas MB ou 6 caixas de moedas XL. Mala de couro
sintético preto, completamente forrada com veludo vermelho. Possível de fechar
com chave (2 chaves). Com janela de etiquetagem e pega dobrável robusta e
de fácil utilização. Fechos de metal e 4 pés. Dimensões exteriores: 328 x 263 x
263 mm. Caixas de moedas não incluídas no fornecimento.
€

Ref.No. 303 239

99,95

De
novo
cá

Tabuleiros para moedas LIGNUM

com acabamento tipo madeira de mogno

Tabuleiros de moedas elegantes com depósitos vermelho escuro de veludo. Apresentação de moedas apelativa através do aspecto nobre
da madeira. Empilhável, superfícies acetinadas Acabamento, com orifício de inscrição. 6 diferentes divisores. Medidas: 255 x 30 x
324 mm. Adequado para a profundidade de prateleiras convencional.
Preço por tabuleiro

€

29,95

Com acabamento tipo madeira de mogno:
Empilhável

Ref.No. 327 219

Ref.No. 323 232

Ref.No. 302 281

20 casas até 48 mm Ø

20 casas até 2 x 2’s,
QUADRUM cápsulas

35 casas até 35 mm Ø

Ref.No. 327 395

Ref.No. 315 465

48 casas até 30 mm Ø
para 10 Euro (de 2019),
cápsulas de champanhe

35 casas até 32,5 mm Ø 35 casas até 32 mm Ø
(10 + 20 Euro, 10 DM
(2 euros sem cápsulas)
em cápsulas) para
para 2 Euro em cápsulas
10 (para 2015) + 20 Euro/
10 DM sem cápsulas

Ref.No. 316 286

Cofre Kabinett para tabuleiros MB
Para armazenar de forma segura até 10 tabuleiros (MB) ou 6 tabuleiros XL.
Cor de mogno. Premium parece uma peça de mobiliário. Superfície interna
revestida com veludo. Fechadura (2 chaves). Medidas: 343 x 230 x 260 mm.
Ref.No. 301 415

€

99,95*

* Nota: Preços para cofres sem tabuleiros
Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Nota:
A imagem apresenta
o lote com 3 tabuleiros
de moedas..
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Tabuleiros
de moedas

Tabuleiros de moedas SMART
Uma coleção de moedas desenvolve seu verdadeiro esplendor apenas através da apresentação correta. Arrume suas valiosas moedas nestes soberbos tabuleiros da LEUCHTTURM.
Eles oferecem uma perfeita combinação de forma, função e segurança.
Preço por tabuleiros

€

14,95

Tabuleiros Disponiveis
em 5 modelos:

Empilhável

Nota:
A imagem apresenta
o lote com 3 tabuleiros
de moedas.

Ref.No. 307 053

Ref.No. 334 107

Ref.No. 338 077

12 compartimentos com
Ø até 50 mm
(alvéolos, QUADRUM
cápsulas)

20 compartimentos
com Ø até 41 mm
(10 + 20 Euro alemães/
10 DM em cápsulas)

30 compartimentos
com Ø até 33 mm
(10 + 20 Euros alemães,
2 Euro + 5 Euros
alemães em capsulas)

Ref.No. 302 460

Ref.No. 325 527

35 compartimentos
com Ø até 27 mm
(2 Euro, 5 Euros alemães)

48 compartimentos com Ø até 24 mm
(1 Euro, 50 Cent, 1 DM)

Existem muitas vantagens nos novos tabuleiros:
• Apropriados para guardar em Bancos
• Tabuleiro exterior transparente com tabuleiro azul
• Compartimentos aveludados azuis
• 5 divisões diferentes
• Empilhaveis
• Medidas: 195 x 19 x 250 mm

CARGO S 10
Mala de alumínio para 10 tabuleiros SMART. O interior é
forrado com veludo azul escuro, com chave (2 chaves), com
campo de rotulagem, pega resistente e confortável, acessórios
de metal. Os tabuleiros de moedas não estão incluídos no
volume de fornecimento.
Medidas: 280 x 203 x 214 mm.

Ref.No. 315 842

€

44,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Mala para moedas
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Mala para
moedas CARGO S6

EDIÇÃO
ESPECIAL

NOVO

Mala para moedas incluindo tabuleiros
em tamanho S. Interior revestido com
veludo preto. Bloqueável (2 chaves). Disponível em 2 modelos diferentes: Em
preto/prateado com tabuleiros rubi ou em
prata com tabuleiros azuis. Medidas: 292
x 97 x 213 mm.
€

32,95

Para 144 moedas/
cápsulas até 33 mm
Tem 6 tabuleiros, cala leva 24 moedas com
diâmetro até 33 mm (por ex. moedas de
2 euros em cápsulas).
Preto/Prateado
Prateado

NOVO

Ref.No. 360 209
Ref.No. 301 163

Para 120 moedas/
cápsulas até 41 mm
Tem 6 tabuleiros, cada leva 20 moedas
com o diâmetro até 41 mm (por ex. moedas de 10 + 20 euros em cápsulas).
Preto/Prateado
Prateado

NOVO

Ref.No. 360 208
Ref.No. 322 414

Tabuleiros (Tamanho S)
Tabuleiro em veludo azul, para guardar moedas. Moedas com ou sem capsulas podem ser inseridas nos diversos tabuleiros. Medidas: 237 x 192 mm.
Pacote de 2

12 divisões
quadradas
(50 x 50 mm) para
cápsulas
QUADRUM/
alvéolos

€

5,95

12 divisões
quadradas para
Moedas/cápsulas
até 48 mm de
diâmetro
Ref.No. 329 178

Ref.No. 343 108

20 divisões quadradas
para moedas/cápsulas
até um diâmetro de
41 mm (por exemplo,
10 + 20 euros,
em cápsulas)

24 divisões quadradas
para moedas/cápsulas
até um diâmetro de
33 mm (por ex.,
2 Euros + 5 Euros
alemães em cápsulas)

Ref.No. 318 864

Ref.No. 336 508

Para 112 moedas/
cápsulas até 48 mm
Tem 2 tabuleiros cada leva 24 moedas com
diametro até 33 mm, 2 tabuleiros, cada
20 moedas de diâmetro até 41 mm e
2 tabuleiros, cada 12 moedas de diâmetro
até 48 mm.
Preto/Prateado
Prateado

NOVO

Ref.No. 360 207
Ref.No. 306 206

Mala para moedas
(sem tabuleiros)
Se necessário, a mala para moedas pode
ser fornecida vazia.Os tabuleiros podem
ser colocados posteriormente.
Ref.No. 311 927

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

€

24,95
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Mala para moedas

CARGO L6
Mala inclui. 6 tabuleiros de moedas.
tampa e forro de veludo negro. Com
fechadura (2 chaves). Cantos ferragens.
Medidas: 407 x 95 x 245 mm.

Também
adequado para
moedas em
capsulas!

Para moedas até 47 mm Ø

Inclui. 2 tabuleiros para 40 moedas/cápsulas
(até Ø 33 milímetros), 2 tabuleiros para 35
moedas/cápsulas (até 39 mm Ø) bem como
2 tabuleiros para 24 moedas/cápsulas (até
47 mm Ø).
Ref.No. 310 747

€

46,95

Para moedas/cápsulas até 33 mm Ø

Incl. 6 tabuleiros cada um leva 40
moedas/cápsulas (até Ø 33 milímetros, por
exemplo,
Moedas 2 euros em cápsulas).
Ref.No. 343 105

€

46,95

Para cápsulas QUADRUM
e alvéolos

Incl. 6 tabuleiros cada um leva 15 cápsulas de
moedas Quadrum /alvéolos (50 x 50 mm).
Ref.No. 343 225

€

46,95

Mala (excluindo
tabuleiros)CARGO L6 (vazio):
Ideal para 6 tabuleiros tamanho L.
Ref.No. 306 163

€

32,95

CARGO L12 (vazio):

Ideal para 14 tabuleiros tamanho L.
Medidas: 410 x 155 x 250 mm.
Ref.No. 322 142

€

46,95

As suas vantagens:
• Peças de canto em metal
• Pode ser fechado
• Tampa da mala almofadada
Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Mala para moedas
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Mala
CARGO L6 PRO
Também
adequado para
moedas em
capsulas!

IUM

PREM
O
Ã
S
VER

Na versão premium, o CARGO L6 PRO combina
design moderno com funcionalidade testada e comprovada, permitindo-lhe cumprir os mais altos padrões. A estrutura de alumínio resistente cantos de
metal refletem alta qualidade artesanal. A
fechadura de combinação protege contra acesso não
autorizadoa suas moedas, enquanto a prática pega,
de ombro removível significa que pode
ser transportado
com conforto e segurança. A estrutura robusta interna garante que
gavetas e moedas
permanecem firmemente em posição,
mesmo
quando transportada na vertical.
Tanto o interior da
caixa e da tampa
acolchoados são cobertos inteiramente em veludo
preto. Gavetas são fácilmente removidas. Pega prática e bem-feita. cor: preto/prata. Medidas: 409 x 102
x 255 mm.
Para moedas/cápsulas até 47 mm de
diâmetro

Inclui 2 tabuleiros para 40 moedas/cápsulas até 33
mm de diâmetro, 2 tabuleiros para 35 moedas/cápsula até 39 mm de diâmetro, assim como 2 tabuleiros
para 24 moedas/cápsula até 47 mm de diâmetro.
Ref.No. 342 051
Com fechadura com combinação

Estrutura em alumínio estável

€

59,95

€

44,95

Mala (sem tabuleiros)

Ideal para 6 tabuleiros tamanho L.
Ref.No. 342 868

Cinto de transporte amovível, ajustável
em comprimento

Peças de canto em metal

As suas vantagens:
• Estrutura em alumínio estável
• Peças de canto em metal
• Com fechadura com combinação
• Cinto de transporte amovível, ajustável
em comprimento
• Sem deslizamento do tabuleiro

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Tabuleiros para moedas

Tabuleiros para moedas
TAB

NOVO

Adequados às nossas malas para moedas e caixas com compartimentos para moedas, pode adquirir junto de nós tabuleiros em forma
de L adequado em modelos diferentes. Todos os tabuleiros possuem divisores quadrados e uma superfície de veludo. Pode escolher
entre tabuleiros rubi ou azuis. Dimensões exteriores: 334 x 220 mm.
€

Conjuntos de 2

8,95

Divisões

Tabuleiro azul

Tabuleiro vermelho

Ref.No.

Ref.No.

1

77 Casas, 22 x 22 mm

325 424

—

2

45 Casas, 31 x 31 mm ex.para capsulas champanhe

317 701

346 588

3

40 Casas, 33 x 33 mm por ex. para 2 euros e 5 euros alemães em cápsulas

302 392

—

4

35 Casas, 38 x 38 mm por ex. para cápsulas para moedas QUADRUM Mini

360 059

—

5

35 Casas, 39 x 39 mm para 10 + 20 euros alemães em cápsulas

331 597

—

6

24 Casas, 47 x 47 mm

324 301

—

7

15 Casas para alvéolos 2 x 2’’ até 50 x 50 mm por ex. para alvéolos para moedas, cápsulas para moedas QUADRUM

320 714

—

8

12 Casas, 67 x 67 mm ex.para QUADRUM XL-cápsulas

357 180

—

9

8 Casas 64 x 86 mm para EVERSLAB/QUICKSLAB e objetos de coleção, tais como relógios de bolso

300 028

—

N OVO

10

6 compartimentos, 95 x 95 mm (altura de enchimento 17 mm) por ex. para distinções, condecorações, medalhas etc.

—

348 092

11

48 Casas para 6 series Euro completas com ou sem capsulas

309 571

—

1

2

3

4

5

6

N OVO

8

9

10

11

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

7

Cofre e Caixa
para moedas

57

Cofre para 10 tabuleiros moedas TABLO
Este cofre de elevada qualidade em madeira nobre de cor de mogno oferece
espaço para o armazenamento até 10 tabuleiros TAB tamanho L. Os interiores
também são forrados em madeira de cor de mogno. Fecho magnético seguro e
discreto. Pode ser fechado (2 chaves). Medidas: 246 x 226 x 372 mm.
Para colocação no cofre, seleccione da nossa
asta gama de tabuleiros com muitas
variantes diferentes
Ref.No. 344 974

€

99,95

Caixas para moedas TABLO para 10 tabuleiros
A caixa com compartimentos para moedas de couro sintético preto acolchoado
dispõe de uma grande capacidade extra. Caixa sem conteúdo para carregamento individual, adequado para 10 tabuleiros TAB tamanho L. A tampa dobrada tripla pode ser aberta de modo que esta serve como documento de trabalho.
A incisão em forma de V facilita a inserção e a remoção dos tabuleiros. 2 botões
dourados de fecho. Formato exterior: 360 x 105 x 250 mm.
Ref.No. 347 347

€

37,95

A tampa aberta serve como documento de trabalho

Caixas para moedas TABLO para 4 tabuleiros
Também
adequado
para moedas
em capsulas!

Caixas azul escuro com compartimentos para moedas adequadas para 4 tabuleiros TAB tamanho L. Produzido de couro sintético de elevada qualidade com
cunhagem de ornamento na tampa. 2 botões de fecho de cor de latão. Formato
exterior: 355 x 50 x 250 mm.
Caixa com 4 tabuleiros para
128 moedas até 45 mm de Ø
Incl. 2 tabuleiros cada um leva 24 moedas até
45 mm de Ø e 2 tabuleiros cada um leva 40 moedas
até 33 mm de Ø.Ref.No. 330 921

€

29,95

Caixa sem tabuleiros
Adequada para 4 tabuleiros TAB..
Ref.No. 323 212

€

24,95

Cunhagem de ornamento

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Mala para coleções

NOVO

Mala para coleções
CARGO MULTI XL
Conveniente e segura mala para colecções de moedas,
CDs, postais, estojos para notas… O armazenamento
compacto e flexível fornece espaço para artigos de
colecção até uma altura de 168 mm e largura de 370
mm, até 1.500 postais, 65 bolsas largas de CD (tabuleiro
normal), 130 bolsas estreitas de CD (tabuleiro fina).
Disponível em 2 modelos diferentes: Em preto/prateado
com tabuleiros rubi ou em prata com tabuleiros azuis.
Medidas: 400 x 225 x 315 mm..

EDIÇÃO
ESPECIAL

Preto/Prateado
Prateado

€

NOVO

Ref.No. 359 568
Ref.No. 316 530

59,95

Tambem se
pode usar para
CD's cartões pc
e postais

Mala para coleções
CARGO MULTI

A5

Mala de colecionismo para o armazenamento de conjuntos de moedas, folhas de notas de banco, postais, cartões
de inserção, CDs ou outros produtos de coleção até ao formato 220 x 168 mm (A5 transversal). Divisão interior
flexível, pode ser fechada (2 chaves), tampa completamente amovível. Capacidade: aprox. 900 postais, 30 folhas de CDs larga ( Jewelcase), 60 folhas de CDs estreitas
(Slimcase). Formato exterior: 250 x 215 x 365 mm.
Preto/Prateado
Prateado

€

44,95

Ref.No. 359 569
Ref.No. 317 821
NOVO

NOVO
EDIÇÃO
ESPECIAL

Caixas de arquivo
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Caixa de arquivo LOGIK
Caixas pretas de arquivo para conjuntos de moedas, 750 folhas de notas de banco, 700 postais, 450 cartas, 700 folhas
de arquivo ou outros produtos de coleção. Divisão interior
flexível através de 3 divisórias removíveis. A elevada estabilidade oferece uma proteção duradoura. Pega de metal com
orifício para etiquetas para a identificação do conteúdo.
Design moderno.
Para produtos de coleção até ao A5

Formato exterior: 230 x 173 x 270 mm.
Ref.No. 345 677

€

27,95

Para produtos de coleção até ao C6

Formato exterior: 180 x 126 x 270 mm.
Ref.No. 347 923

€

24,95

Novo – Caixas de arquivo
LOGIK Mini
Caixa preta de arquivo para postais, cartas, folhas de arquivo,
conjuntos de moedas, notas de banco e outros produtos de coleção até um formato de 220 x 168 mm (A5) ou 170 x 120 mm
(C6). Design moderno. Com fecho magnético seguro. Capacidade: aprox. 245 postais, 140 cartas, 175 cartões de inserção,
245 folhas de arquivo, 260 folhas de notas de banco, conjuntos
de moedas e mais.

NOVO

Caix de archivo LOGIK Mini A5

Formato exterior: 232 x 177 x 97 mm.
Ref.No. 359 414

€

19,95

€

17,95

Caix de archivo LOGIK Mini C6

Formato exterior: 177 x 132 x 97 mm.
Ref.No. 359 415

C6
A5

Caixa INTERCEPT® L180 para
conjuntos de moedas
Com o interior forrado com o material INTERCEPT®, a caixa L180
protege ativamente os seus produtos de coleção contra envelhecimento e oxidação. Adequado para proteção de papel, moedas, Medalhas, papel e CDs. Adequada para postais, cartas, cartões de inserção,
documentos, conjuntos de moedas, etc. até ao formato 180 x 160 mm.
Formato exterior: 338 x 167 x 204 mm.
anos INTERCEPT®: As partículas de cobre contidas no material ligam gases corrosivos permanentemente e criam no tempo mais breve possível uma atmosfera neutralizada, protegem os
documentos e moedas contra envelhecimento ou contra manchas (no mínimo 15 anos de proteção garantida!*). O efeito foi, entre outros, demonstrado de acordo com as normas comprovadas DIN, EN, ISO e ASTM.
Ref.No. 345 417

€

37,95

* Irá detetar a diminuição da eficácia do material pela descoloração cinzenta escura
a verde da película (não das moedas!). Neste caso deve substituir o produto INTERCEPT®
por um novo.
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Estojos para moedas
VOLTERRA

Estojos para moedas VOLTERRA DE LUXE
Os estojos com compartimentos para moedas VOLTERRA LEUCHTTURM são especialmente elegantes, assim como possuem um
processamento de elevada qualidade e dispõem de uma nobre cor de mogno ou pintura de madeira preta. Os tabuleiros com moldura
em madeira e as dobradiças douradas conferem especial estabilidade. Os depósitos com superfície de veludo complementam a óptica
nobre. As caixas desta série de produtos dispõem de uma almofada da tampa acolchoada com cetim. Os estojos com compartimentos
dispõem de uma impressão da tampa e da almofada específica dos temas.
Nossa ampla gama de estojos LEUCHTTURM oferecem inúmeras possibilidades de armazenamento. Nossos estojos variam de modelo,
acabamento e conjunto (1, 2, 3 ou 4 tabuleiros). Diferentes configurações de compartimento permitem armazenar pequenas e grandes
moedas, bem como moedas em cápsulas. Escolha o modelo ideal para você a partir da nossa extensa gama de estojos.

Estojos para moedas
VOLTERRA

Para 35 moedas de
2 euros em cápsulas
Moedas com Ø de 26 mm,
1 depósito, 35 círculos
(32 mm Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
305 x 30 x 245 mm.

Ref.No. 323 638

€

Para moedas
comemorativas de
2 euros «30 anos
bandeira da UE»
em cápsulas
Moedas com Ø 26 mm, 1 depósito,
23 círculos (32 mm Ø), cor de
mogno. Formato
exterior: 305 x 30 x 245 mm.
Ref.No. 347 759

36,95

34,95

€

EURO JOINT ISSUES
2007–2012 para
edições coletivas de
2 euros em cápsulas
Moedas com Ø de 26 mm,
3 depósitos, 1 x 21 («10 anos
do Euro»), 1 x 20 («10 anos da
UEM») e 1 x 17 («Tratados de
Roma») círculos (32 mm Ø),
cor de mogno. Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 341 810
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€

69,95

Para moedas
comemorativas de
2 euros «Estados
Federados da
Alemanha» em
cápsulas
Moedas com Ø de 26 mm, 3 depósitos,
1 x 30 e 2 x cada 25 círculos
(32 mm de Ø), cor de mogno.
Formato ext.: 330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 313 626

59,95

€

Para 105 moedas de
2 euros em cápsulas

Para 140 moedas de
2 Euros em cápsulas

Moedas com Ø de 26 mm,
3 depósitos, cada 35 círculos
(32 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.
NOVO: Com impressão da tampa.

Moeda com 26 mm de Ø,
4 divisórias, cada uma com
35 campos redondos
(32 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 70 x 270 mm.

Ref.No. 303 369

Ref.No. 348 031

€

59,95

Para 140 moedas de
2 Euros em cápsulas
Moeda com 26 mm de Ø,
4 divisórias, cada uma com
35 campos redondos
(32 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 70 x 270 mm.
Ref.No. 347 179

€

89,95

79,95

€

Para 30 moedas de
5 Euros de coleção
alemãs em cápsulas
Moeda com 27 mm de Ø,
1 divisória, 30 campos redondos
(33 mm de Ø), preta. Formato
exterior: 305 x 30 x 245 mm.
Ref.No. 355 674

✗

€ 39,95

€

19,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Estojos para moedas
VOLTERRA
Para 25 moedas de
5 Euros de coleção
alemãs «Zonas
climáticas da Terra»
em cápsulas
Moeda com 27 mm de Ø, 1 divisória,
25 campos redondos (33 mm de Ø),
preta. Formato exterior:
305 x 30 x 245 mm.
Ref.No. 355 931

✗

€ 39,95

€

Para 15 moedas de 10
euros alemãs "Movido
pelo ar" em cápsulas
Moedas com Ø de 29 mm, 1 depósito,
15 círculos (35 mm de Ø), cores de
mogno. Dimensões exteriores:
251 x 30 x 203 mm.
Ref.No. 360 968

€

29,95
NOVO

24,95

Para todas as
104 moedas alemãs
comemorativas de
10 euros em cápsulas

Para 30 moedas
alemãs comemorativas
de 20 euros em
cápsulas

Moedas com Ø de 32,5 mm,
4 depósitos, 104 círculos
(38 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 70 x 270 mm.

Moedas com Ø de 32,5 mm,
1 depósito, 30 círculos
(38 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
305 x 30 x 245 mm.

Ref.No. 349 906

Ref.No. 350 494

€

99,95

€

39,95

Para 16 moedas de
ouro de 100 Euros
«Património Mundial
da UNESCO» em
cápsulas originais

Para moedas
comemorativas de
5 marcos alemães
em cápsulas

Moeda com 28 mm de Ø,
1 divisória, 16 campos redondos
(33,5 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
305 x 30 x 245 mm.

Moedas com Ø de 29 mm,
2 depósitos, 1 x 30 e 1 x
13 círculos (35 mm de Ø), cor
de mogno. Formato exterior:
322 x 50 x 265 mm.

Ref.No. 357 089

Ref.No. 300 729

€

44,95

€

49,95

Para 10 moedas
comemorativas de
10 marcos alemães
em cápsulas

Para todas as
123 moedas da RDA
comemorativas em
cápsulas

Moedas com Ø de 32,5 mm,
3 depósitos, 2 x 20 e 1 x
21 círculos (38 mm de Ø), cor
de mogno. Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.

Considera as moedas comemorativas de 5, 10 e 20 marcos,
4 depósitos, 123 círculos
(diversos Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 70 x 270 mm.

Ref.No. 325 204

€

69,95

Ref.No. 313 125

€

99,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Estojos para moedas
VOLTERRA
Para 35 moedas
com/sem cápsulas até
28 mm de Ø

Para 90 moedas
com/sem cápsulas
até 39 mm de Ø

Moeda com 26-28 mm de Ø,
1 divisória, 35 campos redondos
(33,5 mm de Ø), cor de mogno.
Por exemplo, para 2 Euros +
5 Euros alemães em cápsulas,
moedas de ouro de 100 Euros em
cápsulas originais. Formato
exterior: 305 x 30 x 245 mm.

Moedas com Ø de 39 mm,
3 depósitos, cada com
30 quadrados (39 mm de Ø),
cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.

Ref.No. 322 330

€

€
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Ref.No. 326 786

59,95

36,95

Para 60 moedas
com/sem cápsulas
até 48 mm de Ø
Moedas com Ø de 48 mm,
3 depósitos, cada com 20 quadrados
(48 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 308 474

€

Moedas com Ø de 47 mm, 1 depósito,
12 círculos (53 mm de Ø), preto.
Dimensões exteriores:
305 x 30 x 245 mm.
Ref.No. 359 460

€

36,95

NOVO

59,95

Para 98 moedas
até 30 mm, 39 mm
e 48 mm de Ø
Moedas com Ø de 30/39/48 mm,
3 depósitos, 1 x 48 quadrados
(30 mm de Ø), 1 x 30 quadrados
(39 mm de Ø) e 1 x 20 quadrados
(48 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 308 045

€

Para 12 moedas
com / sem cápsulas
até 53 mm

59,95

Para 20 alvéolos ou cápsulas para
moedas QUADRUM 50 x 50 mm
20 quadrados (50 mm de Ø), cor de mogno.
Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm.
Ref.No. 341 012
€ 36,95

Para 60 alvéolos ou cápsulas para
moedas QUADRUM 50 x 50 mm
Moedas com Ø de 14–41 mm, 3 depósitos, cada com
20 quadrados (50 mm de Ø), cor de mogno.
Formato ext.: 330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 304 747
€ 59,95

Para 90 Cápsulas
para moedas
QUADRUM Mini
Moedas com Ø de 10-29 mm,
3 depósitos, cada com 30 quadrados
(38 x 38 mm), cores de mogno.
Dimensões exteriores:
330 x 55 x 270 mm.

Ref.No. 361 200

€

NOVO

59,95

Para 60 alvéolos ou cápsulas para
moedas QUADRUM 50 x 50 mm
Moedas com Ø de 14–41 mm, 3 depósitos, cada com
20 quadrados (50 mm de Ø), preto. Formato ext.:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 347 919
€ 59,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Caixas com compartimentos
para moedas e de coleção
VOLTERRA

Para 36 cápsulas para moedas XL
QUADRUM/alvéolos para
moedas XL 67 x 67 mm

Para 24 Slabs/EVERSLAB/QUICKSLAB
(cápsulas para moedas retangulares
até 63 x 85 mm)

Moedas com Ø de 42–58 mm, 3 depósitos, cada com 12 quadrados
(67 x 67 mm), mahagonifarben. Formato ext.: 330 x 55 x 270 mm.

Moedas com Ø de 14–41 mm, 3 depósitos, cada com 8 quadrados
(63 x 85 mm), cor de mogno. Formato ext.: 330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 309 278
€ 59,95

€ 59,95

Ref.No. 324 607

Estojo para colecções
VOLTERRA VARIO 3

Para minerais

res
Diviso
eis
v
variá

Para modelos
de carros

• Para armazenar medalhas, relógios de bolso,
minerais, modelos de carros, personagens
SURPRESA e muito, muito mais.
• Também adequado para armazenar Cápsulas
QUADRUM, bem como Alvéolos.
• Compartimentos variáveis com 15 divisória
flexíveis.
• 60 mm de largura, comprimento ajustável
10–310 mm, altura de 40 mm.
• Visualmente atraente: madeira de mogno,
interior em veludo bordeaux., tampa coberta
forrada de cetim vermelho.
• 2 dobradiças douradas, bem como 2 ímanes
asseguram que a mala Está bem fechada.
• Medidas: 330 x 65 x 270 mm.
Ref.No. 339 637

Para personagens
SURPRESA

Para relógios
de bolso

Para cápsulas
QUADRUM

€

69,95

Para medalhas

Estojo para colecções
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Estojos VOLTERRA para moedas de prata
As caixas com compartimentos para moedas de
elevada qualidade adequam-se na perfeição para
colecionar as desejadas moedas de prata do
American Eagle, Maple Leaf, Orquestra
Filarmónica de Viena, Kookaburra, Coala,
Canguru, Elefante da Somália, Britannia ou
Panda (versão 1 onça e 30 g) em

NOVO

Depósito com superfície preta de veludo e com 20
círculos. Impressão da tampa e da almofada prateada e nobre com imagens de moedas de prata.
Almofada da tampa em cetim preto, exceto Ref.No.
318 214. Fecho magnético seguro e discreto. Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm.
Cada caixa com compartimentos para moedas

€

39,95

Ø Moeda

Uso

Campos

37 mm

Para 20 onças em prata «Filarmónica de Viena» em cápsulas

20 (42,6 mm Ø)

Ref.No.
350 448

38 mm

Para 20 onças em prata «Maple Leaf» em cápsulas

20 (44,2 mm Ø)

348 034

39 mm

Para 20 onças em prata «Elefante da Somália» em cápsulas

20 (45 mm Ø)

357 306

NOVO

39 mm

Para 20 onças em prata «Krügerrand da África do Sul» em cápsulas

20 (45 mm Ø)

361 478

NOVO

39/40 mm

Para 20 onças em prata «Britannia» em cápsulas

20 (45 mm Ø)

40 mm

Para 20 onças em prata «Panda da China» em cápsulas originais (adequado ao modelo de 1 onça, bem como, 30 g) 20 (45,4 mm Ø)

344 580

40,6 mm

Para 20 onças em prata «Australian Koala» em cápsulas originais

20 (45,4 mm Ø)

347 920

40,6 mm

Para 20 onças em prata «Australian Kookaburra» em cápsulas originais

20 (45,4 mm Ø)

346 441

40,6 mm

Para 20 onças em prata «Australian Kangaroo» em cápsulas

20 (47,5 mm Ø)

355 190

41 mm

Para 20 onças em prata «American Eagle» em cápsulas

20 (47,5 mm Ø)

348 033

360 891

Para 60 moedas de
investimento de
prata em cápsulas
Moeda com 40-41 mm de Ø,
3 div., cada uma com 20 campos
redondos com 47 mm de Ø,
cor de mogno.
Ref.No. 318 214

€

59,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Estojos para moedas
VOLTERRA

Estojo de moedas VOLTERRA com divisões redondas
Estojos de moedas de elevada qualidade em pintura de madeira de cor de mogno e fecho magnético discreto. Almofadas da tampa
com cetim preto, base inferior com cavidades e superfície de veludo. Incl. fitas em cetim para armazenamento de certificados.
Estojo para
1 moeda com/sem
cápsulas para
moedas até 41 mm
de Ø

Estojo para
1 moeda
com/sem
cápsulas para
moedas até
60 mm de Ø

Formato exterior:
80 x 80 mm.

Formato exterior:
100 x 100 mm.

Ref.No. 309 490

€

14,95

Ref.No. 337 256

€

Cetim
acolo
choad

17,95

Para
as
moed a
extrem
mente
es
d
n
gra

Para
as
moed
te
amen
extrem des
n
gra

Estojo de moedas para uma CAPS XL
21–62 ou CAPS XL 29–76

Estojo de moedas para
uma CAPS XL 53–101

Depósito removível. Formato exterior: 120 x 120 mm.

Formato exterior: 150 x 150 mm.
Ref.No. 358 791

€

Ref.No. 358 792

29,95

€

24,95

Para 5 moedas com/sem cápsulas para
moedas até 32 mm Ø

NOVO

Por ex. para o armazenamento de cinco moedas de 2 euros em
cápsulas (Ø interno 26 mm). Depósito azul escuro com cinco
círculos (Ø de 32 mm). Almofada da tampa almofadada com
cetim azul. Dimensões exteriores: 260 x 80 x 30 mm.
Ref.No. 360 966

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

€

16,95

Estojos para moedas
VOLTERRA
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Estojo de moedas VOLTERRA «Instrumentos musicais»
Estojo de moedas para armazenamento de 5 moedas
de ouro alemãs de 50 euros da série "Instrumentos
musicais" 2018 – 2022 em cápsulas originais. Pintura
de madeira nobre de cor de mogno. Base inferior com
5 cavidades e superfície vermelha de veludo. Impressão da tampa e da almofada de elevada qualidade específica dos temas. Almofada da tampa almofadada
com cetim vermelho. Com fitas para certificados na
almofada da tampa. Fecho magnético seguro e
discreto. Dimensões exteriores: 260 x 80 x 30 mm.
Ref.No. 360 173

€

NOVO

24,95

Com impressão da tampa

Estojo de moedas VOLTERRA para cápsulas quadradas
Os nossos estojos de moedas de elevada qualidade VOLTERRA também existem para o armazenamento de cápsulas para moedas
quadradas, por ex., QUADRUM, QUADRUM XL, EVERSLAB etc. Escolha entre 12 modelos diferentes para o armazenamento adequado
e representativo de 1 a 9 cápsulas para moedas quadradas. Incl. uma pequena tira de cetim na almofada da tampa para o armazenamento de certificados (excepto Ref.No. 308 093).

12
es
e
v rsõ
ntes
difere

Divisões
NOVO

NOVO

1
2
1
3
1
4
1
5
6
1

Medidas

1 x QUADRUM Mini
80 x 80 mm
1 x QUADRUM
80 x 80 mm
1 x QUADRUM XL
100 x 100 mm
1 x EVERSLAB, QUICKSLAB
120 x 120 mm
1 x «Slabs» (tampa de vidro)120 x 120 mm
2 x QUADRUM Mini
148 x 93 mm

Ref.No. Preço
360 121

€ 14,95

339 043

€ 14,95

343 227

€ 15,95

326 719

€ 19,95

307 925

€ 22,95

360 122

€ 19,95

7
8
9
10
11
12

Divisões

Medidas

Ref.No. Preço

2 x QUADRUM
3 x QUADRUM
4 x QUADRUM
5 x QUADRUM
6 x QUADRUM
9 x QUADRUM

148 x 93 mm
193 x 93 mm
260 x 93 mm
310 x 93 mm
193 x 150 mm
190 x 195 mm

339 048

€ 19,95

339 049

€ 22,95

339 050

€ 24,95

339 051

€ 26,95

339 052

€ 27,95

308 093

€ 29,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Estojos para moedas
NOBILE

Estojos para moedas NOBILE
Estojo de moedas nobre com aspecto de pele para o armazenamento exigente de moedas em cápsulas. A caixa de metal estável é revestida com couro sintético granulado e acolchoado. A almofada da tampa em cetim, assim como todo o depósito proporcionam
uma aparência especialmente nobre a este estojo. Na almofada da tampa encontra-se uma pequena tira de cetim que é utilizada
parao armazenamento de um certificado.

… para cápsulas redondas

Com 1 cavidade para 1 cápsula para moedas. Material de
revestimento, assim como um depósito em preto.
Formato exterior: 65 x 26 x 65 mm.

NOVO

NOVO

Ref.No. 361 103

NOVO

Divisões

Ref.No.

Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 32 mm

320 757

Ø 34 mm
Ø 36 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 44 mm
Ø 46 mm
Ø 48 mm
Ø 50 mm
Ø 53 mm

314 303

€

6,50

ex: adapta-se a cápsulas
LEUCHTTURM (Diâmetro interno mm)

18, 19, 19.5, 20 mm
21, 21.5 mm
22, 22.5, 23, 24, 24.5 mm
25, 26 mm
26 mm, impressão da tampa
prateada «2 euros»
27, 28 mm
29, 30 mm
31, 32, 32.5 mm
33, 34 mm
35, 36, 37 mm
38 mm
39, 40 mm
41, 42 mm
43, 44 mm
45, 46, 47 mm

307 368
323 587
334 418
361 103

305 748
317 668
305 447
327 654
320 436
306 338
337 578
359 461
359 462

… para cápsulas quadradas
Nos nossos estojos de moedas NOBILE coloque as cápsulas para
moedas QUADRUM, QUADRUM XL, EVERSLAB e QUICKSLAB adequadas
e representativas. Cor: preto.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Figura de
exemplo

NOVO

Diviões

Medias

Ref.No.

1 x QUADRUM Mini
1 x QUADRUM
1 x EVERSLAB, QUICKSLAB
2 x QUADRUM Mini
2 x QUADRUM
3 x QUADRUM Mini
3 x QUADRUM
4 x QUADRUM Mini
4 x QUADRUM
5 x QUADRUM Mini
5 x QUADRUM
6 x QUADRUM Mini
6 x QUADRUM

65 x 65 mm
65 x 65 mm
118 x 88 mm
120 x 65 mm
120 x 65 mm
180 x 65mm
180 x 65mm
235 x 65 mm
235 x 65 mm
290 x 65 mm
290 x 65 mm
180 x 130 mm
180 x 130 mm

360 115
322 779
345 868
360 116
339 261
360 117
339 264
360 118
339 265
360 119
339 266
360 120
339 267

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Preço

6,50
6,50
€ 9,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 13,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 16,95
€ 16,95
€
€

Estojos AIRBOX
para moedas
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Estojos AIRBOX
para moedas

Permite posicionamento na vertical

Mostrem as vossas moedas, mostrem o vosso tesouro – com os elegantes estojos
AIRBOX para moedas em diversos tamanhos!
Estojos de moedas pretos em cartão estável para 1 a 6 cápsulas para moedas QUADRUM ou outras moedas/cápsulas para moedas
até 50 mm Ø.
Dica: Com possibilidade de colocação na vertical para
apresentar a(s) moeda(s). Divisória com superfície
preta tipo veludo. Fecho magnético discreto. Altura
dos estojos: 20 mm. Tem as seguintes variantes à
escolha:

Divisões

Medidas

Ref.No.

Preço

1 x QUADRUM

71 x 71 mm

347 315

€ 4,95

2 x QUADRUM

128 x 75 mm

347 316

€ 6,95

3 x QUADRUM

187 x 75 mm

347 317

€ 8,95

4 x QUADRUM

243 x 75 mm

347 318

€ 9,95

5 x QUADRUM

296 x 75 mm

347 319

€ 12,95

6 x QUADRUM

187 x 130 mm

347 320

€ 13,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».
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Estojos para moedas
NOBILE

Suporte para apresentação
de moedas

NOVO

Suporte triangular em plástico altamente transparente,
ideal para apresentar moedas, medalhas, e muito mais,
com ou sem cápsulas. 5 unidades por embalagem.
Disponível em 2 tamanhos:

Expositor de moedas XS
Adequado a moedas de tamanho pequeno e médio
com/sem cápsulas, bem como para cápsulas para
moedas QUADRUM Mini, se necessário, é também
adequado a cápsulas/estruturas para moedas
QUADRUM. Dimensões: 26 mm de altura, 21 mm de
largura.

€

Ref.No. 360 895

Expositor de moedas S

Adequado a cápsulas para moedas
QUADRUM, QUADRUM XL, alvéolos
para
moedas,
bem
como
a moedas de tamanho médio e grande
com/sem cápsulas. Dimensões: 38 mm
de altura, 29 mm de largura.
Ref.No. 360 896

€

4,95

NOVO

5,95

Estojo de moedas PRISMA para 1 cápsula QUADRUM
Este estojo de moedas inovador de acrílico oferece protecção elegante às suas cápsulas para moedas QUADRUM. A moeda capsulada
destaca-se devido à tampa altamente transparente. A base inferior preta com cavidade para o depósito adequado da cápsula
para moedas QUADRUM, assim como com 4 bases antiderrapantes na parte inferior. Elevada resistência a riscos. Com fecho
magnético seguro. Incl. base de apoio para a colocação dos estojos. Também adequado para o armazenamento de alvéolos para
moedas (50 x 50 mm). Medidas: 80 x 80 x 16 mm.
Ref.No. 344 850

€

14,95
ão
Reduç o
ç
de pre o!
nçã
deate

Incl. base de apoio para a colocação

Estojo de moedas de plástico
Estojo para moedas e medalhas para 1 moeda até 45 mm de Ø. Em plástico azul com fecho de
mola de pressão. A moeda é comprimida no fundo Memory azul e moldável e tem assim uma
posição segura. Almofada da tampa em seda branca. Formato exterior: 60 x 60 mm.
Ref.No. 305 877

€

6,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica «Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas».

Cápsulas para moedas,
estruturas e seus acessórios
A LEUCHTTURM oferece-lhe uma grande seleção de cápsulas para moedas para a proteção ideal das suas
moedas. Além das cápsulas redondas para moedas amplamente testadas e muito populares, com ou sem
borda de pega, para cada diâmetro de 14 a 101 mm, a LEUCHTTURM também oferece cápsulas para
moedas quadradas sob o nome do produto QUADRUM, EVERSLAB e QUICKSLAB, assim como pequenas
estruturas para moedas.
Descubra nesta rubrica tudo sobre a nova tecnologia INTERCEPT® – A revolução na área da coleção
de moedas! Apresentamos-lhe as nossas cápsulas redondas para moedas ULTRA Intercept, bem como as nossas
cápsulas quadradas para moedas testadas QUADRUM Intercept.

72

Cápsulas redondas
para moedas

Cápsulas redondas para moedas ULTRA

sem borda

As cápsulas para moedas Premium ULTRA são produzidas em poliacrílico especialmente resistente a arranhões e transparente
(PMMA). As cápsulas sem rebordo para pegar estão disponíveis para todas as moedas correntes de 17–41 mm de Ø. Fecho seguro e
simultaneamente de fácil abertura.

das
Para to as
ed
o
m
s
a
17–41
de Ø
mm

PREMIUM
Preço por pack de 10 (10 cápsulas do mesmo tamanho)
Moedas com Ø de 17– 41 mm, Ref.No. ver tabela, página 77.

€

3,95

Preço por pack de 100 (100 cápsulas do mesmo tamanho)
Ref.No. 346 516
Ref.No. 346 517

€

34,95

Moedas com Ø de 25,75 mm, v.g. 2 Euro
Moedas com Ø de 32,5 mm, z.B. 10, 20 + 25 Euro
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As vantagens das
cápsulas PREMIUM:
• Sem aro • Transparente
• Poliacrílico resistente a arranhões
• Direct Fit para a € 2, € 5,
€ 10 (para 2015), € 20 e € 25
alemães
Nota: Em formato exterior as cápsulas para moedas ULTRA igualam as cápsulas para moedas CAPS e adequam-se assim igualmente
a todos os produtos de acessórios para cápsulas para moedas.

Cápsulas redondas
para moedas

Cápsulas redondas para moedas CAPS

73

com borda

Cápsulas de plástico resistente a riscos. Fecho seguro e simultaneamente de fácil abertura.
Disponível para moedas correntes de 14–41 mm de Ø.
Preço por pack de 10 (10 cápsulas do mesmo tamanho)
Moedas de Ø 14 – 41 mm

Ref.No. ver tabela na página 77

€

Moedas de Ø 42 – 50 mm

Ref.No. ver tabela na página 77

€

3,60
4,60

Preço por pack de 100 (100 cápsulas do mesmo tamanho)
Moedas de Ø 26 mm

Ref.No. 313 851

€

Moedas de Ø 32,5 mm

Ref.No. 323 261

€

29,95
29,95
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Variedade
de cápsulas
Euro

Contém 10 pacotes, cada um com 10 cápsulas com os seguintes diâmetros
internos: 16,5 mm (1 cêntimo do euro), 19 mm (de 2 cêntimos do euro),
20 mm (10 cêntimos do euro), 21,5 mm (de 5 cêntimos do euro), 22,5 mm
(20 cêntimos do euro), 23 mm (1 euro), 24,5 milímetros (50 cêntimos do
euro), 26 mm (2 euros), 27 mm (5 euros alemães para 2015), 32,5 mm
(10 (para 2015) + 20 euros alemãs moeda comemorativa).

Sortido cápsulas
para Moedas Euro
1 centimo até 2 Euros.
Ref.No. 302 469

0su0
1
las
p
á
c

€

3,95

Ref.No. 323 405

(100 cápsulas) €

32,95
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Cápsulas para moedas

Cápsulas grandes para moedas CAPS XL
As cápsulas para moedas XL são especialmente apropriadas para o armazenamento de moedas especialmente grandes até
101 mm de diâmetro. Estas possuem 12 ou 14 anéis distanciadores removíveis individualmente de espuma preta (isento de
ácido e plastificante), sendo possível serem inseridas moedas mais pequenas adequadas nas cápsulas. As cápsulas de plástico
de elevada qualidade e resistentes a riscos também estão disponíveis como substituto para cápsulas originais riscadas ou
com defeitos de grandes moedas. Estas dispõem de um fecho seguro e simultaneamente de fácil abertura.

Para
moedas para
10 cm Ø!

1 Cápsulas para moedas CAPS XL 21–62

Para moedas com 21 a 62 mm de diâmetro. Com 14 anéis
distanciadores. Altura interior da cápsula: 4,5 mm. Altura exterior
da cápsula de 7,6 mm. Diâmetro exterior: 67 mm.
Ref.No. 347 755
por pack de 10 € 11,95
2 Cápsulas para moedas CAPS XL 29–76

Para moedas com 29 a 76 mm de diâmetro. Com 12 anéis
distanciadores. Altura interior da cápsula: 6,3 mm. Altura exterior
da cápsula de 12 mm. Diâmetro exterior: 82 mm.
Ref.No. 347 615
por pack de 2 € 11,95

1

3 Cápsulas para moedas CAPS XL 53–101

Para moedas com 53 a 101 mm de diâmetro, por ex. moedas de
1 kg. Com 12 anéis distanciadores. Altura interior da cápsula de:
14,8 mm. Altura exterior da cápsula de 20,7 mm. Diâmetro
exterior: 111 mm.
2

3

Ref.No. 347 616

por pack €

11,95

Cápsulas
QUADRUM

75

O sistema quadrado QUADRUM da LEUCHTTURM
Devido às dimensões idênticas das cápsulas quadradas, pode colocar moedas dos mais variados
tamanhos num sistema de coleção.
• Cápsulas com depósito adequado, preto (espuma EVA isenta de ácido e plastificante), resistente ao envelhecimento.
• Para todas as moedas convencionais (disponível em intervalos de mm), por ex. moedas de euro em circulação, 2 euros.
• Plástico altamente transparente, resistente a riscos para uma proteção ideal das suas moedas.
• Fecho seguro e simultaneamente de fácil abertura.
QUADRUM XL

• Gama de acessórios abrangente para todas as cápsulas para moedas QUADRUM.
QUADRUM /
QUADRUM INTERCEPT
QUADRUM MINI
NOVO

38 mm

50 mm

67,3 mm

✓ Também disponível
com proteção ativa
anti-manchas

NOVO

Quadrum Mini

As cápsulas quadradas para moedas na versão «Mini»
A cápsula quadrada para moedas QUADRUM também está disponível
agora na versão «Mini».
Beneficie das vantagens do nosso sistema QUADRUM para todas as
moedas convencionais a partir de um diâmetro de 10 (!) a 29 mm
(disponível em intervalos de mm). Altura de enchimento das
cápsulas: máx. 3,3 mm. Dimensões exteriores: 38 x 38 x 6,4 mm.
10 unidades por embalagem.
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✓ Especialmente adequado a diâmetros pequenos de moedas.
✓ Armazenamento de até 130% mais cápsulas/moedas num sistema de coleção (comparar com QUADRUM).
✓ Gama de acessórios abrangente (ver páginas seguintes).
por conjunto de 10

€

4,95
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Cápsulas para
moedas QUADRUM

Quadrum
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Sistema cápsula quadrada

Beneficie das vantagens do nosso sistema QUADRUM para todas
as moedas convencionais a partir de um diâmetro de 14 a 41 mm
(disponível em intervalos de mm).
Altura de enchimento das cápsulas: máx. 3,3 mm. Dimensões
exteriores: 50 x 50 x 6,25 mm. 10 unidades por embalagem.
✓ Disponível para 28 diâmetros diferentes de moedas.
✓ Também disponível em conjuntos de 100
(100 cápsulas do mesmo tamanho).
✓ Gama de acessórios bastante abrangente (ver páginas seguintes).

O
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i
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5,95
(conjunto de 100) € 54,95

(conjunto de 10)

€

Cápsulas para moedas
QUADRUM Intercept
com proteção ativa anti-manchas até 15 anos! Ver páginas
seguintes.

Quadrum XL
A cápsula quadrada para moedas extremamente grandes
Beneficie de todas as vantagens do nosso sistema QUADRUM
também para moedas grandes e medalhas com um diâmetro de
42 a 58 mm.
Com a ajuda dos 8 anéis espaçadores, que podem ser retirados
individualmente, em espuma preta (isentos de ácido e de plastificante), a cápsula adequa-se perfeitamente ao diâmetro da moeda.
Altura de enchimento das cápsulas: máx. 4,5 mm. Dimensões
exteriores: 67,3 x 67,3 x 7,8 mm. 5 unidades por embalagem.
✓ Armazenamento de moedas/medalhas extremamente grandes.

as
Moed s
lha
Meda
Táler

✓ Devido aos anéis espaçadores, a mesma cápsula pode ser
utilizada para todos os diâmetros de 42 a 58 mm.
✓ Gama de acessórios abrangente (ver páginas seguintes).
Ref.No. 349 367

por conjunto de 5

€

5,95

Cápsulas para moedas

Aqui encontra a cápsula para moedas
Cápsulas
adequada para as suas moedas
redondas
Dentro de
Diâmetro Ø
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO

10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19 mm
19,5 mm
20 mm
21 mm
21,5 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
24,5 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
50 mm
62 mm
76 mm
101 mm
Vários

Diâmetro Externo Ø

Utilize para moedas

(cápsula redonda)

3 iuanes China Panda dourado
—
10 $ liberianos Paulus Krüger, 1/50 onça 20 xelins somalianos Elefante dourado
—
—
15 Yuan China Panda dourado, 1/20 onça. Krügerrand da África dourado
1/25 onça Filarmónica austríaca dourado
—
1/20 Oz. Panda da China ouro
20 mm
10 cents Florim
21 mm
22,5 mm
1/10 Oz. Folha de Maple Canada ouro,
1/10 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro
Euro 1 centimo, 1/10 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro
22,5 mm
1/10 Oz. ($5) Aguia Americana/US ouro/platina
22,5 mm
1/10 Oz. Panda da China ouro, US Dimes
25 mm
Euro 2 centimos, US Pennies
25 mm
1/2 Sovereign Inglaterra
25 mm
Euro 10 centimos, 10 Mk, ouro imperial, 10 francos suíços ouro Vreneli
26 mm
5 centimos florim, 20 francos suíços ouro Vreneli
27 mm
Euro 5 centimos, US Nickels
27,5 mm
1/4 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro,
28,5 mm
1/4 Oz.($10) Aguia Americana/US ouro/platina, 1/4 Oz. Panda da China ouro,
1 Sovereign Inglaterra, 1/4 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro
Euro 20 centimos
28,5 mm
1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (desde 2017)
29 mm
Canadá Quarters 1 SFR, 1 DM, 5 florins
30 mm
Euro 50 centimos, E.U. Quarters
30,5 mm
1/2 Oz. Folha de Maple Canada ouro
32 mm
2 Euros
32 mm
5 Euros alemães, 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 1US $, 2 SFR,
33 mm
1/2 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro, 1 US $, Canada Loonie,
1/2 Oz.($25) Aguia Americana/US ouro/platina, 1/2 Oz. Panda da China ouro
1/2 Oz. China/Panda ouro
34 mm
10 euros alemães (a partir 2019), 5 Euros Áustria, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM
35 mm
1 Oz. Folha de Maple Canada ouro
35 mm
US Meiro dolar Kennedy, 30 Drachmas prata, 10 M DDR
37 mm
Edição especial moeda 3 euros Eslovénia, 10 Mk, 1 Rublos,
38 mm
5 SFR, 1 Oz. Panda da China ouro, 10 MK RDA
10 (até 2015), 20 + 25 Euro alemães comemorativos em capsulas 37,5 mm
10 (até 2015), 20+ 25 Euro alemães comemorativos, 10 DM, 10 DM Olymp., 39 mm
10 + 20 SFR, 1 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro,
1 Oz. ($50) Aguia Americana/US ouro/platina, 20 M KR
100 Pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA
40 mm
Para moedas até 35 mm de diâmetro
41 mm
5 Rublos
42 mm
Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Peseten, 5 Lire, 5 Drachmen
42 mm
1 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro, 5 francos suíços (1850 – 1931)
5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US Silver $ small, 5 $ Canada Maple Leaf, 44 mm
US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
US Silver $ small, 1 Oz. Elefant ouro + prata, 1 Oz. Lunar II ouro
45 mm
Moeda comem. 10 Euro Espanha, moeda comem. 2000 Psps.
45 mm
Eagle, US prata Eagles, US prata $ grande Liberty
47 mm
2 escudos ouro Itália, 50 Francos França, ECU Royaux
48 mm
Para medalhas
49 mm
50 Euros prata Alemanha, $ 2 prata Austrália
50 mm
$ 10 Canada
51 mm
Para medalhas
52 mm
Para medalhas
56 mm
Cápsula XL com 14 anéis afastadores para moedas a partir de 21 mm
67 mm
Cápsula XL com 12 anéis afastadores para moedas a partir de 29 mm
82 mm
Cápsula XL com 12 anéis afastadores para moedas a partir de 53 mm
111 mm
Cápsulas para moedas QUADRUM sem recortes para auto-corte
—

NOVO
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Capsulas
quadrados

CAPS
ULTRA QUADRUM QUADRUM QUADRUM
10 peças 10 peças
Mini
10 peças INTERCEPT
Ref.No. Ref.No.
Ref.No.
Ref.No.
Ref.No.

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

360 946
360 947
360 948
360 053
360 065
360 067
360 068

—
—
—
—

—
—
—
—

308 571
306 616
317 149

344 122
344 140
344 141

—

360 068
360 069
360 070
360 071
360 071
360 072
360 074
360 074
360 075

317 149
337 671
304 772
302 707
302 707
323 863
309 032
309 032
320 753

344 141
344 142
344 143
344 144
344 144
344 145
344 146
344 146
344 147

360 075
360 076
360 079
360 079
360 080
360 085
360 086

320 753
323 367
329 802
329 802
331 951
329 295
317 321

344 147
344 148
344 149
344 149
344 150
344 151
344 152

360 088
360 089

—
—
—

338 200
320 749
330 443
323 305
312 172

344 153
344 154
344 155
344 156
344 157

308 039 345 040
320 931 345 041

—
—

327 634
327 634

344 158
344 158

310 430
318 983
330 757
315 520

345 042
345 043
345 044
345 045

—
—
—
—

332 108
334 903
309 045
330 823

344 159
344 160
344 161
344 162

327 110 345 046

—

330 704

344 163

314 071
327 665
334 752
331 022
322 470
330 328
337 551
325 403
303 557
327 401
336 560
300 053

320 006
314 782
319 128
310 706
331 675
309 404
337 997

312 236
303 522
330 370
325 003
304 799

345 018
345 019
345 020

—
345 022
345 023

—
345 025

—
345 027
345 029

—
345 031
345 007
345 033

345 034
345 035
345 036
345 038
345 039

315 148 345 047
—
319 903
344 164
328 440 345 048
—
307 563
344 165
334 928 345 049
—
330 794
344 166
318 006
322 622
315 637 Para diâmetro de 42–58 mm, ver
303 660 cápsulas para moedas QUADRUM XL
319 538
302 860
347 755
Cápsulas para moedas CAPS XL ver
347 615
páginas anteriores.
347 616
—
—
317 505
—

Pode encontrar as nossas novas cápsulas para moedas ULTRA Intercept, as cápsulas para moedas QUADRUM Intercept testadas,
bem como mais informações sobre a tecnologia INTERCEPT®
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Cápsulas para moedas
QUADRUM Mini

Acessórios adequados para QUADRUM Mini
Caixa de
moedas MB

%
50
mais

údo*

conte

Para 30x QUADRUM Mini.
Gaveta de cores fumadas
com depósito de veludo em
preto. Empilhável.
Dimensões exteriores:
236 x 20 x 303 mm.

%
50
mais

Ref.No. 360 057

údo*

conte

€

Conjunto de 2

€

NOVO

8,95

Tabuleiros de
moedas TAB

%
13m0
ais
*
údo

conte

Para 90x QUADRUM Mini.
Em pintura de madeira
de cor de mogno, com
3 depósitos de veludo preto.
Dimensões exteriores:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 361 200 €

19,95

Para aqueles que querem atualizar para o sistema QUADRUM
Mini, também oferecemos a caixa de moedas preta QUADRUM
Mini com 30 compartimentos separadamente (sem gaveta
colorida).
Ref.No. 361 338

Caixa com compartimentos para
moedas VOLTERRA

Para 35x QUADRUM Mini.
Superfície azul de veludo.
Adequa-se a todas as malas
para moedas LEUCHTTURM e compartimentos
para moedas em forma de
L. Dimensões exteriores:
334 x 220 mm.

59,95

Folhas ENCAP

Para 20x QUADRUM Mini (cada
ficha). De poliéster transparente. Adequa-se a todas as encadernações GRANDE LEUCHTTURM. Dimensões exteriores:
240 x 282 mm. Dimensões
exteriores: 240 x 282 mm.
Ref.No. 360 060
Conjunto de 2 €

4,95

Estojos de moedas NOBILE
Estojos de moedas elegantes com aspeto de couro para 1x a 6x
QUADRUM Mini. A caixa de metal estável é revestida com couro
sintético granulado e acolchoado. Incl. com almofada da tampa
almofadada em cetim, bem como fitas de cetim para armazenamento de certificados.

Ref.No. 360 059
Conjunto de 2

€

8,95

NOVO

Estojos de moedas VOLTERRA
Em pintura de madeira de cor de mogno, com depósito de veludo
preto. Para mais informações, ver rubrica Caixas, malas &
compartimentos.
NOVO

NOVO

Para 1x
QUADRUM Mini

Para 2x
QUADRUM Mini

Dimensões exteriores:
80 x 80 mm.
Ref.No. 360 121 € 14,95

Dimensões exteriores:
148 x 93 mm.
Ref.No. 360 122 € 19,95

Divisões

Medidas

Ref.No

Preço

1 x QUADRUM Mini
2 x QUADRUM Mini
3 x QUADRUM Mini
4 x QUADRUM Mini
5 x QUADRUM Mini
6 x QUADRUM Mini

65 x 65 mm
120 x 65 mm
180 x 65mm
235 x 65 mm
290 x 65 mm
180 x 130 mm

360 115

€

360 116

€

360 117
360 118
360 119
360 120

6,50
9,95
€ 12,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 16,95

* Em comparação com QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm). Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.

Cápsulas para moedas
QUADRUM
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Acessórios adequados para QUADRUM/QUADRUM Intercept
Caixa INTERCEPT® para
100 cápsulas para moedas
QUADRUM

Caixa com compartimentos para moedas
PRESIDIO para 100 cápsulas para moedas
QUADRUM

Com o interior forrado com o material INTERCEPT®,
a caixa INTERCEPT® Q 100 protege ativamente as suas moedas
contra oxidação. Adequado para 100 cápsulas para moedas
QUADRUM ou para aprox. 300 alvéolos para moedas
(50 x 50 mm). Adequado para moedas e medalhas de cobre, ouro,
prato, latão, etc. Dimensões exteriores: 370 x 64 x 125 mm.
Ref.No. 345 235
o
Proteçã na
anti-m
té
a
chas
os*
15 an

€

Feito de imitação de couro
preto fino (acolchoado).
Incl. 4 separadores para
a fixação de cápsulas.
Dimensões exteriores:
225 x 181 x 77 mm.

19,95

Ref.No. 340 969

€

24,95

Tabuleiros para moedas LIGNUM
Para 20 cápsulas para moedas QUADRUM. Caixas de moedas empilháveis com orifício de inscrição em aspecto nobre da madeira. Para
mais informações, ver rubrica Caixas, malas & compartimentos.
Ref.No. 323 232

€

29,95

* Irá detetar a diminuição da eficácia do material pela descoloração cinzenta
escura a verde da película (não das moedas!). Neste caso deve substituir o
produto INTERCEPT® por um novo.

Caixas de moedas MB para 20
cápsulas para moedas QUADRUM
Armazenamento de moedas de diferentes diâmetros em um
tabuleiro. Para armazenar 20 moedas em cápsulas até 50 mm
de diâmetro. Cápsulas QUADRUM. Em cor cinza fumada com interior em vermelho escuro, vermelho claro ou preto. Medidas:
236 x 303 x 20 mm. Compatível. Adequado para a profundidade
normal do gabinete. Dimensões exteriores: 236 x 303 x 20 mm.

Escolha a partir de quatro variedades:
Tabuleiro

Inserir

Ref.No.

Cinzento

Vermelho claro

Fumado

Vermelho escuro

Cinzento

Preto

Fumado

Preto

320 565
310 511
337 306
327 468

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas.

€

19,95
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Cápsulas para
moedas QUADRUM

Acessórios adequados para QUADRUM/QUADRUM Intercept
Caixa de moedas VOLTERRA
Acabamento grão de madeira mahogany. Acolchoado com
tampa de cetim. Tabuleiro com superfície de veludo falso.

Estojos de moedas VOLTERRA
Acabamento de madeira de cor de mogno. Disponível em
8 modelos diferentes para o armazenamento adequado e
representativo de 1 a 6, assim como 9 cápsulas para moedas
QUADRUM. Para mais informações, ver rubrica Caixas, malas &
compartimentos.

Para 60 cápsulas para moedas QUADRUM

3 tabuleiros. Aspecto luxuoso e tabuleiros resistentes.
Mogno

Ref.No. 304 747

Preto

Ref.No. 347 919

cada

€

59,95

Para 20 cápsulas
para moedas
QUADRUM

Estojo de moedas PRISMA
Para 1 cápsula para moedas QUADRUM. De acrílico com tampa
altamente transparente. Base inferior preta com cavidade
(50 x 50 mm) e 4 bases antiderrapantes. Elevada resistência a
riscos. Para mais informações, ver rubrica Caixas, malas &
compartimentos.
Ref.No. 344 850
€ 14,95

1 tabuleiro. Para 20 cápsulas
QUADRUM. Tabuleiro e tampa em
preto. Ref.No. 341 012
€

36,95

Estojo de moedas NOBILE
De couro sintético com granulado fino e acolchoado. Disponível
em 6 modelos diferentes para o armazenamento adequado e
representativo de 1 a 6 cápsulas para moedas QUADRUM. Para
mais informações, ver rubrica Caixas, malas & compartimentos.

Estojos de moedas AIRBOX
Estojos de moedas pretos em cartão estável para 1 a 6 cápsulas
para moedas QUADRUM. Com função de exposição para
apresentação da(s) moeda(s). Fecho magnético discreto. Altura
do estojo: 20 mm. Para mais informações, ver rubrica Caixas,
malas & compartimentos.

Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.

Cápsulas para moedas
QUADRUM/QUADRUM XL
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Acessórios adequados para QUADRUM/QUADRUM Intercept
Mala
CARGO L6
Para 90 cápsulas
QUADRUM e alvéolos
50 x 50 mm. Para mais
informações, ver rubrica
Caixas, malas &
compartimentos.
Ref.No. 343 225

€

46,95

Tabuleiros de moedas TAB
2 tabuleiros de moedas (forma de L) cada um com 15 compartimentos (50 x 50 mm) para 15 cápsulas para moedas
QUADRUM, bem como para alvéolos para moedas. Com superfície azul de veludo. Adequados para malas para
moedas, caixas com
compartimentos
para moedas e armário
para moedas. Dimensões
exteriores: 334 x 220 mm.
Ref.No. 320 714
pack de 2

Folha ENCAP
Para 20 cápsulas para
moedas QUADRUM.
Produzidas em plástico
de elevada qualidade,
transparente e moldável.
Para mais informações,
ver na rubrica Sistemas
de álbuns.
Ref.No. 334 778

pack de 2

€

4,95

€

8,95

Expositor de moedas S

O
Adequado a cápsulas para moedas NOV
QUADRUM, QUADRUM XL, alvéolos
para moedas, bem como a moedas
de tamanho médio e grande com/
sem cápsulas. Dimensões: 38 mm de
altura, 29 mm de largura.

€

Ref.No. 360 896

5,95

Acessórios adequados para QUADRUM XL
MB caixa de moedas
Para 12 cápsulas QUADRUM XL Moldura clara
(ver rubrica Caixas, malas & compartimentos).
(por caixa)

€

19,95

Estojo de moedas
VOLTERRA

Para guardar 1 Quadrum XL acabamento mogno (ver rubrica
Caixas, malas & compartimentos).
Ref.No. 343 227

Fumado, preto Inserir
Ref.No. 343 232

Fumado, vermelho escuro Inserir
Ref.No. 343 230

Tabuleiro de moedas TAB

2 tabuleiros de moedas (tamanho L) com superfície azul de
veludo para 12 cápsulas para moedas XL QUADRUM (ver rubrica
Caixas, malas & compartimentos).
Ref.No. 357 180
(pacote de 2) € 8,95

€

15,95

Caixa com compartimentos para moedas
VOLTERRA TRIO
do
Adequa
para
RUM
QUAD
XL

Para 36 alvéolos para moedas
XL (67 x 67 mm) Cápsulas para
moedas XL QUADRUM. 3 depósitos com superfície de veludo
e cada com 12 quadrados (67 x
67 mm). Pintura de madeira de
cor de mogno. Almofadas da
tampa revestidas com cetim.
Dimensões exteriores: 330 x
55 x 270 mm.
Ref.No. 324 607

€

59,95

Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores. Acessórios para QUADRUM XL também adequados para alvéolos para moedas XL (67 x 67 mm), ver páginas seguintes.
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Cápsulas para moedas
EVERSLAB + QUICKSLAB

Cápsulas para moedas

Cápsulas para moedas

Everslab

Quickslab

Para
novar
b
a ir
e
m nte

Tamanho original

r»
«Clica
ar
e fech

As cápsulas para moedas EVERSLAB permanecem
fechadas de modo duradouro.

As cápsulas para moedas QUICKSLAB podem ser
abertas a qualquer momento.

• Cápsula rectangular com. inserção de plástico preto (ácido-livre de resíduos e outros quimicos) com recorte
exato para suas moedas.
• Cartões pequenos de etiquetas de substituição: Em www.leuchtturm.com, por baixo do respetivo artigo, pode encontrar
um correspondente modelo impresso. Basta etiquetar, imprimir, recortar os campos como desejar.
• Inclui campo de rotulagem e cartões para informações como estado de conservação, ou a razão e ano de
emissão da moeda.
• Cápsulas feitas de plástico transparente e sem riscos.
• Disponível para moedas de 14 a 41 mm de diâmetro
(escala mm).
• Fecho seguro.
• Medidas: 59 x 85 x 10 mm.

o
Incl. opçã
m
e
g
la
de rotu
pacote de 5

€

5,95

DICA de coleccionismo: Colecciona «Slabs» (detentor de moeda certificada)? Através do armazenamento
em LEUCHTTURM EVERSLABs ou QUICKSLABs, coloque no futuro qualquer moeda juntamente com os seus «Slabs».
Apenas necessita de 1 sistema de colecção.

Cápsulas para moedas
EVERSLAB + QUICKSLAB
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Manuseamento cómodo: Com um simples «clique» pode fechar com segurança a parte superior e a parte inferior da cápsula.
«Clicar»

+

Topo

+

Inserção de plástico /
port

+

Cartões de
rotulagem

=

Fundo

EVERSLAB
QUICKSLAB

Como usar
Com a ajuda da seguinte tabela encontra a correcta cápsula para moedas
EVERSLAB ou QUICKSLAB para a sua moeda
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm

23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm

1/20 Oz. Panda da China ouro
10 cents Florim
1/10 Oz. Folha de Maple Canada ouro, 1/10 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro
Euro 1 centimo, 1/10 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro,
1/10 Oz. ($5) Aguia Americana/US ouro/platina
1/10 Oz. Panda da China ouro, US Dimes
Euro 2 centimos, US Pennies
Euro 10 centimos, 10 Mk, ouro imperial, 1/2 Sovereign Inglaterra, 10 francos suíços ouro Vreneli
5 cents florim
Euro 5 centimos, US Nickels, 1/4 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro,
1/4 Oz.($10) Aguia Americana/US ouro/platina, 1/4 Oz. Panda da China ouro,
1 Sovereign Inglaterra, 1/4 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro, 20 francos suíços ouro Vreneli
Euro 20 centimos, 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (desde 2017)
5 florins, 1 franco suíço, 1 marco alemão
Euro 50 centimos, Canadá Quarters, 1 SFR, 1 DM, E.U. Quarters, 1/2 Oz. Folha de Maple Canada ouro
2 Euro
5 Euros alemães, 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 1US $, 2 SFR, 1/2 Oz. Krugerrand da Africa do Sul ouro, 1 US $,

EVERSLAB
Ref.No.

QUICKSLAB
Ref.No.

342 003
342 022
342 023
342 024

346 393
346 394
346 395
346 396

342 025
342 026
342 027
342 028
342 029

346 397
346 398
346 399
346 400
346 401

342 030
342 031
342 032
342 033
342 034

346 402
346 403
346 404
346 405
346 406

Canada Loonie, 1/2 Oz. ($25) Aguia Americana/US ouro/platina, 1/2 Oz. Panda da China ouro

28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
Vários

1/2 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro, 100 $ Canadá ouro, 2 Mk, KR

342 035
346 407
342 036
346 408
1 Oz. Folha de Maple Canada ouro
342 037
346 409
US Meiro dolar Kennedy, 30 Drachmas prata
342 038
346 410
Moedas especiais de 3 euros da Eslovénia, 10 marcos de ouro alemães, 1 rublo, 5 francos suíços, 1 onça China Panda dourado 342 039
346 411
10 (até 2015)/20/25 moedas de coleção de euros alemães, 10 marcos alemães, 10 marcos alemães olímpicos,
342 040
346 412
10 + 20 francos suíços, 1 onça Krügerrand da África do Sul Ouro, 1 onça ($50) EUA American Eagle Gold + platinado, 20 marcos RDA
100 Pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA
342 041
346 413
Para moedas até 35 mm de diâmetro
342 042
346 414
5 Rublos
342 043
346 415
Union Latine 5 FF, 5 SFR, 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmas, 1 Oz. Pilarmonica Austriaca ouro,
342 044
346 416
5 francos suíços (1850 – 1931)
5 Mk KR, 500 OES, US prata $, US Morgan $, US prata $ pequeno, 5 $ Can. ML,
342 045
346 417
E.U. prata (Liberdade, Comércio, Morgan, Paz, Eisenhower)
US Silver $ small, 1 Oz. Elefant ouro + prata, 1 Oz. Lunar II ouro
342 046
346 418
Moedas comemorativas espanholas de 10 euros, 2000 pesetas. Moedas comemorativas
342 047
346 419
Eagle, US prata Eagles, US prata $ grande Liberty
342 048
346 420
Sem recortes para auto-corte
345 841
346 466
10 euros alemães (a partir 2019), 5 euros austríacos, 2 marcos de ouro alemães, Império Ouro, 5 marcos alemães, 5 marcos RDA

84

Acessórios para Slabs

Para guardar SLABS/EVERSLABs
Muitos coleccionadores americanos têm as suas moedas certificadas por serviços independente
tais como, a NGC*, PCGS* ou ANACS*. Além da autenticidade, também é estabelecido o estado
de conservação. A particularidade deste processo é o fecho da moeda numa cápsula («Slab»).
Esta, «Slab» contém informações de certificação. A construção especial torna impossível a
cápsula ser aberta. Para proteger contra a falsificação, a cápsula tem várias características de
segurança suplementares, tais como um holograma ou uma marca d'água.
* (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service,
ANACS: American Numismatic Association Certification Service)

Caixa INTERCEPT® para 50 Slabs
Revestida por dentro com o material INTERCEPT®, a Intercept Box SL 50 protege as suas moedas eficazmente contra oxidação. Apropriada
para 50 cápsulas para moedas «Slab» (EVERSLAB, QUICKSLAB, PCGS, NGC etc.). Adequada para moedas e medalhas em cobre, ouro, prata,
latão, etc. Formato exterior: 321 x 97 x 152 mm.
o
Proteçã
ananti-m té
a
s
cha
s*
15 ano

Ref.No. 345 237

€

22,95

O modo de atuação da caixa INTERCEPT® baseia-se na tecnologia patenteada
de mais de 30 anos INTERCEPT®: As partículas de cobre contidas no material
ligam gases corrosivos permanentemente e criam no tempo mais breve
possível uma atmosfera neutralizada, que protege os documentos e moedas
contra envelhecimento ou contra manchas (até 15 anos de proteção
garantida!*). O efeito foi, entre outros, demonstrado de acordo com as normas
comprovadas DIN, EN, ISO e ASTM. Para prolongar a duração do efeito da
caixa Intercept para além de 15 anos, recomenda-se fechar a caixa
imediatamente após a utilização e evitar uma abertura frequente.
* Irá detetar a diminuição da eficácia do material pela descoloração cinzenta
escura a verde da película (não das moedas!). Neste caso deve substituir o
produto INTERCEPT® por um novo.

Caixa de moedas XL
Para 9 «Slabs» até um formato de 63 x 85 mm. Gaveta de cores
fumadas, tampa transparente. Empilhável. É possível combinar
com todas tabuleiros de moedas MB. Para mais informações.
Para mais informações, ver rubrica Caixas, malas & compartimentos.
Ref.No. 335 666
€ 32,95

Caixa com compartimentos
para moedas para 50 Slabs
Duas filas para o armazenamento seguro de 50 «Slabs» até um
formato de 63 x 85 mm. Acabamento de madeira de cor de mogno, dobradiças douradas, fecho magnético discreto. Almofada
da tampa em cetim azul. Base inferior com cavidades aplicadas,
forradas com veludo azul escuro. Formato exterior: 374 x 98 x
158 mm. Ref.No. 327 918
€ 64,95

Encontra mais informações relativamente a QUADRUM Intercept, assim como vídeos em www.leuchtturm.com/intercept

Acessórios para Slabs
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Estojo VOLTERRA para moedas
Elegante estojo para moedas em madeira texturada de cor de mogno para guardar em segurança 24 slabs até um formato de 63 x
85 mm. 3 divisórias com superfície azul tipo veludo, cada uma
para 8 slabs. Tabuleiro particularmente estável graças à moldura
de madeira. Tampas acolchoadas em cetim azul. Fecho magnético
seguro e discreto.
Ref.No. 309 278

€

59,95

Estojos de moedas VOLTERRA

Estojo de moedas NOBILE

Para 1 «Slab» até um formato de 63 x 85 mm ou uma barra
de ouro de 1 g na embalagem original. Acabamento de madeira de cor de mogno. Para mais informações, ver rubrica
Caixas, malas & compartimentos.
Ref.No. 326 719
€ 19,95

Aspeto de pele para 1 EVERSLAB, QUICKSLAB, outros «Slabs» até
um formato de 63 x 85 mm ou uma barra de ouro de 1 g na embalagem original. Almofada da tampa com pequena tira de cetim,
depósito de veludo. Para mais informações, ver rubrica Caixas,
malas & compartimentos.

Estojo com tampa de vidro
Ref.No. 307 925

Ref.No. 345 868

€

22,95

€

9,50

Tabuleiros de moedas TAB

Folhas ENCAP

Para 8 «Slabs» até um formato de 63 x 85 mm. Adequa-se a todas
as malas para moedas e caixas com compartimentos para moedas
em tamanho L. Pack de 2. Para mais informações, ver rubrica
Caixas, malas & compartimentos.

Para 9 «Slabs» até um formato de 63 x 85 mm. Folhas em plástico
de elevada qualidade, transparente e moldável. Adequa-se a todas
as encadernações GRANDE. Pack de 2. Para mais informações, ver
na rubrica Sistemas de álbuns.
Ref.No. 320 310
€ 4,95

Ref.No. 300 028

€

8,95

Cápsulas não incluídas. Encontra na rubrica Cápsulas para moedas as cápsulas para moedas adequadas.
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Cápsulas para moedas
INTERCEPT ®

Colecionar com a tecnologia INTERCEPT®
... significa colecionar com proteção ativa anti-manchas para as suas moedas!

➠

Gases de combustão e humidade provocam corrosão nas moedas

O perigo que vem do ar...
A corrosão é o pesadelo dos numismáticos. Mesmo realizando uma conservação e armazenamento cuidadosos da coleção, as
influências exteriores podem afetar a substância das suas valiosas moedas. O ar contém inúmeras substâncias, que reagem com o
metal e provocam corrosão, por exemplo, óxidos de azoto, gases de ozono e outros "gases corrosivos", tais como sulfuretos de
hidrogénio, amoníaco, sulfeto de carbonilo ou compostos colorados.

Problemas dos procedimentos tradicionais de proteção de moedas
Até ao momento, os colecionadores possuem várias possibilidades de proteger as suas moedas:
Em caso de limpeza
regular, devese ter em
consideração que cada
contacto com a moeda
desgasta a superfície
elegante da mesma.
Quanto menos, melhor.

Tinta

Isto também se aplica à
vedação com a ajuda de
tinta, cera e óleo, que
significam riscos
incalculáveis e, às vezes,
fazem mais mal do que
bem.

A cápsula para moedas
testada protege contra
danos mecânicos e os
ácidos da pele humana,
no entanto, não consegue
parar os gases corrosivos
de forma permanente.
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Tecnologia testada há muito na indústria
A tecnologia INTERCEPT® testada no setor de TI e da indústria de larga escala há mais de 30 anos proporciona uma segurança
sustentável para o armazenamento e expedição de placas de circuitos e elementos eletrónicos, componentes da indústria automóvel
e aeronáutica altamente sensíveis ou para a embalagem de máquinas industriais inteiras. Também os museus e arquivos recorrem a
este procedimento. Por exemplo, o Museu Guggenheim, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos e a Casa da Moeda Real Britânica
«Royal Mint» fazem parte dos utilizadores que protegem moedas, esculturas e outras obras de arte.
Segurança patenteada

Inúmeros testes práticos e exames laboratoriais segundo
a DIN, EN, ISO ou ASTM comprovam a eficácia. A
proteção é tão eficaz que até a humidade que entra fica
livre de elementos corrosivos. Além disso, o processo da
Intercept foi premiado devido ao seu respeito pelo
ambiente pelo Instituto Federal para a Segurança no Tra
balho e Medicina do Trabalho. Todos os produtos
INTERCEPT® não são tóxicos e são completamente
recicláveis em prol do meio ambiente.

Adequada perfeitamente para embalagens, transporte
e armazenamento de metais suscetíveis à corrosão

A INTERCEPT® é utilizada em vários setores, por exemplo, aeroespacial e defesa, automóvel,
eletrónico, engenharia mecânica, mineração, extração de petróleo e gás

Cápsulas para moedas INTERCEPT® com proteção ativa anti-manchas
Acabaram-se as moedas de coleção em circulação!
Através de um procedimento há muito tempo comprovado na indústria e testado várias vezes na prática,
poderá no futuro dispensar completamente a limpeza
e a conservação convencional das suas moedas. Para
tal, foi desenvolvido um depósito de espuma especial
para as nossas cápsulas redondas e quadradas para
moedas INTERCEPT .
®

Este depósito é refinado de tal forma que neutraliza as substâncias prejudiciais na atmosfera dentro da cápsula e guarda as moedas num microclima livre de corrosão.

ULTRA Intercept
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Cápsulas para moedas redondas ULTRA Intercept
As vantagens da ULTRA Intercept:
sem borda
• No mínimo 15 anos de proteção contra envelhecimento
• Sem necessidade de tinta, óleo, conservação química
• Disponível para todas as moedas com um diâmetro de 26 a 41 mm
• Cápsulas em poliacrílico especialmente resistente a arranhões e transparente (PMMA)
• Com depósito INTERCEPT® adequado, preto (isento de ácido e de plastificante)
• Fecho seguro e de fácil abertura
• Sem borda de pega
• Gama de acessórios abrangente*
Preço por pack de 10
(10 cápsulas do mesmo tamanho)

PREMIUM

NOVO

6,95
7,95
€ 9,95

Moedas com Ø de 26–30 mm, n.º de art., ver página seguinte €

Moedas com Ø de 31–35 mm, n.º de art., ver página seguinte €
Moedas com Ø de 36–41 mm, n.º de art., ver página seguinte
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* Nota importante relativamente a acessórios: Nas suas dimensões exteriores, as cápsulas redondas
para moedas ULTRA Intercept NÃO são iguais às cápsulas redondas para moedas ULTRA ou CAPS e NÃO se adequam,
por isso, aos acessórios convencionais para cápsulas para moedas! Nas páginas seguintes pode encontrar a nossa vasta
gama de acessórios para as cápsulas para moedas ULTRA Intercept, por exemplo, caixas
de moedas MB, folhas ENCAP, estojos de moedas NOBILE e caixas com compartimentos para moedas VOLTERRA.
Além disso, pode inserir as cápsulas para moedas ULTRA Intercept em todos os acessórios existentes. Tenha obrigatoriamente atenção ao diâmetro externo correto das suas cápsulas!
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Cápsulas para moedas quadradas QUADRUM Intercept
Devido às dimensões idênticas das cápsulas quadradas (formato exterior de 50 x 50 x 6,25 mm) pode colocar moedas dos mais
variados tamanhos num sistema de coleção.
• Cápsulas de plástico altamente transparente,
resistente a riscos
As vantagens da QUADRUM Intercept:
• Com depósito INTERCEPT® adequado, preto
• No mínimo 15 anos de proteção contra envelhecimento
(isento de ácido e de plastificante)
• Sem necessidade de tinta, óleo, conservação química
• Fecho seguro e de fácil abertura
• Disponível para todas as moedas com um diâmetro de 14 a 41 mm
• Gama de acessórios abrangente*
Conjunto de 6
€

6,50
o
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Aqui encontra a cápsula para moedas Intercept® adequada para as suas moedas:
Moedas
Ø hasta

14 mm
15 mm
16 + 16,5 mm
17 mm
18 mm
19 + 19,5 mm
20 mm
21 + 21,5 mm
22 + 22,5 mm
23 mm
24 + 24,5 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
32,5 + 33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm

Utilize para moedas

Diâmetro Externo Ø
(cápsulas redondas )

1/20 onça China Panda dourado
10 cêntimos de florins
1 cêntimo, 1/10 onça Maple Leaf/Filarmónica de Viena/Krügerrand dourado
1/10 onça ($5) EUA American Eagle Gold + platinado
1/10 onça China Panda dourado, US Dimes
2 cêntimos, US Pennies, 1/2 soberano da Grã-Bretanha
10 cêntimos, 10 marcos de ouro alemães, Império Ouro, 10 francos suíços Gold Vreneli
5 cêntimos, US Nickels, 5 cêntimos de florins, 20 francos suíços Gold Vreneli
20 cêntimos, 1/4 onça Krügerrand/Filarmónica de Viena/Panda/American Eagle Gold
1 cêntimo, 20 marcos de ouro alemães, US Nickels, £ 1 (a partir de 2017)
50 cêntimos, US Quarters, Canada Quarters, 1 franco suíço, 1 marco alemão, 5 florins
1/2 onça Canada Maple Leaf Gold
2 euro
38 mm
5 euros alemães, 2 marcos alemães, 2 francos suíços, 1 US $, 1/2 onça Krügerrand/Panda/American Eagle 39 mm
1/2 onça China Panda dourado
40 mm
10 euros alemães (a partir 2019), 5 euros austríacos, 2 marcos de ouro alemães, Império Ouro, 20 OES, 5 marcos alemães, 5 marcos RDA 41 mm
1 onça Canada Maple Leaf Gold
42 mm
US Half $ Kennedy, 30 dracmas prateadas, 10 marcos RDA
43 mm
3 euros da Eslovénia, 10 marcos de ouro alemães, 1 rublo, 5 francos suíços, 1 onça China Panda dourado 44 mm
10 (até 2015)/20/25 euros alemães, 10 marcos alemães, 10/20 francos suíços, 1 onça Krügerrand/Am. Eagle Gold 45 mm
100 pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA "Double Eagle"
46 mm
Para moedas com até 35 mm de diâmetro
47 mm
5 rublos
48 mm
União Latina 5 francos franceses, 5 francos suíços, 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, 1 onça Filarmónica de Viena Ouro 49 mm
5 marcos de ouro alemães Império Ouro, 500 OES, US Morgan $, US Silver $, 5 $ Canada Maple Leaf 50 mm
US Silver $ small, 1 onça Elefante ouro + prata, 1 onça Lunar II Gold
51 mm
Moedas comemorativas espanholas de 10 euros, 2000 pesetas. Moedas comemorativas 52 mm
Eagle, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty
53 mm

Cápsulas redondas
ULTRA Intercept
Ref.No.

Capsulasquadrados
QUADRUM Intercept
Ref.No.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

344 122
344 140
344 141
344 142
344 143
344 144
344 145
344 146
344 147
344 148
344 149
344 150
344 151
344 152
344 153
344 154
344 155
344 156
344 157
344 158
344 159
344 160
344 161
344 162
344 163
344 164
344 165
344 166

359 418
359 421
359 422
359 423
359 424
359 425
359 426
359 427
359 428
359 429
359 430
359 431
359 432
359 433
359 434
359 435

NOVO

* Nota importante relativamente a acessórios: Nas dimensões exteriores, as cápsulas quadradas para moedas
QUADRUM Intercept são iguais às cápsulas quadradas para moedas QUADRUM e adequam-se, por isso, a todos os acessórios para
as cápsulas para moedas QUADRUM (ver páginas anteriores em «Acessórios adequados para QUADRUM e QUADRUM Intercept»).
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Acessórios adequados para cápsulas redondas para moedas ULTRA Intercept

Caixas de moedas MB com divisores redondos
NOVO

NOVO
com depósito
preto

As nossas caixas de moedas MB podem ser ampliadas a seu gosto,
podem ser empilhadas e equipadas com depósitos de veludo. Dimensões exteriores: 236 x 20 x 303 mm. Gavetas de cores fumadas
com depósito rubi ou preto e divisores redondos.
€

Já possui uma caixa de moedas e deseja substituir apenas o
depósito? Pode encontrar também os depósitos adequados em
preto para a sua caixa de moedas na tabela seguinte.
pacote de 5 €

19,95

8,95

NOVO

Caixa de moedas N.º de art

Moedas Ø
até/na cápsula ULTRA
Intercept

Utilize para moedas

26 mm
27 mm

2 euro

28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm

1/2 onça China Panda dourado

33 mm

34 mm
35 mm
36 mm
37 mm

QuantDepósito de
idade de
comparticores
mentos fumadas, rubi

Depósito de
cores fumadas, preto

NOVO

Depósito
(pack
de 2)

30
30

315 873

359 439

359 448

331 986

359 440

359 449

24
24
20
20
20

301 417

359 441

359 450

301 417

359 441

359 450

327 498

359 442

359 451

302 859

359 443

359 452

302 859

359 443

359 452

10 (até 2015)/20/25 moedas de coleção de euros alemães, 10 marcos alemães, 10 marcos
alemães olímpicos, 10 + 20 francos suíços, 1 onça Krügerrand da África do Sul Ouro,
1 onça ($50) EUA American Eagle Gold + platinado, 20 marcos RDA

20

302 859

359 443

359 452

100 pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA "Double Eagle"
Para moedas com até 35 mm de diâmetro
5 rublos
União Latina 5 francos franceses, 5 francos suíços, 5 pesetas, 5 liras,

20
20
20
20

312 454

359 444

359 453

312 454

359 444

359 453

Para diâmetro
36–41 mm, ver
página «Caixas
de moedas MB
com divisores
quadrados»
na rubrica Caixas,
malas & compartimentos.

359 445

359 454

359 445

359 454

359 446

359 455

359 446

359 455

359 447

359 456

359 447

359 456

5 moedas de coleção alemãs de 5 euros, 2 marcos alemães, 2 francos suíços,
Loonie do Canadá, 1/2 onça Krügerrand da África do Sul Ouro, 1/2 onça China
Panda dourado, 1 US $, 1/2 onça ($25) USA American Eagle Gold + platinado

10 euros alemães (a partir 2019), 5 euros austríacos, 2 marcos de ouro alemães

1 onça Canada Maple Leaf Gold
US Half $ Kennedy, 30 dracmas prateadas, 10 marcos RDA
Moedas especiais de 3 euros da Eslovénia, 10 marcos de ouro alemães,
1 rublo, 5 francos suíços, 1 onça China Panda dourado

5 dracmas, 1 onça Filarmónica austríaca Ouro, 5 francos suíços (1850–1931)

38 mm

5 marcos de ouro alemães Império Ouro, 500 OES, US Morgan $, US Silver $ small,
5 $ Can. Maple Leaf, US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)

20

39 mm
40 mm
41 mm

US Silver $ small, 1 onça Elefante ouro + prata, 1 onça Lunar II Gold

20
20
20

Moedas comemorativas espanholas de 10 euros, 2000 pesetas. Moedas comemorativas

Eagle, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty

Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.
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ENCAP-finchas

Compatível
com todos
capas
GRANDE

Folhas ENCAP são o sistema para o armazenamento de moedas com cápsula em álbuns. Estas são produzidas em plástico de elevada
qualidade, transparente e moldável (poliéster). As folhas podem ser guardadas em todas as encadernações GRANDE (ver na rubrica
sistemas de álbuns) ou também em todas as pastas de escritório convencionais com 4 argolas. Dimensões exteriores: 240 x 282 mm.
2 unidades por embalagem.
Simples e seguro:
Abrir ficha, inserir cápsulas, fechar ficha. Vários «botões de pressão» mantêm a ficha fechada em segurança.
pacote de 2
Moedas Ø
até/na cápsula ULTRA
Intercept

€

4,95

Utilize para moedas

Quantidade de
compartimentos

Ref.No.

26–27 mm

2 euros, 5 euros alemães, 2 marcos alemães, 2 francos suíços, 1 US $, 1/2 onça Krügerrand da África do Sul/China
Panda dourado, 1/2 onça ($25) USA American Eagle Gold + platinado, Loonie do Canadá

30

329 237

28–29 mm

10 euros alemães (a partir 2019), 5 euros austríacos, 2 marcos de ouro alemães, Império Ouro, 20 OES

24

343 213

30–31 mm

1 onça Canada Maple Leaf Gold, US Half $ Kennedy, 30 dracmas prateadas, 10 marcos RDA

24

343 214

32–33 mm

10 (até 2015)/20/25 moedas de euro, 3 euros da Eslovénia, 10 marcos de ouro alemães, 1 rublo,
5 + 10 + 20 francos suíços, 20 marcos RDA, 10 marcos alemães, 10 marcos alemães olímpicos,
1 onça Krügerrand da África do Sul/China Panda dourado, 1 onça ($50) EUA American Eagle Gold + platinado

20

343 215

34–35 mm

100 pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA "Double Eagle"

20

343 216

36–39 mm

5 rublos, União Latina 5 francos franceses, 5 francos suíços, 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, 5 marcos de ouro
alemães Império Ouro, 500 OES, US Morgan $, 5 $ Canada Maple Leaf, US Silver $, 1 onça Elefante ouro + prata,

15

346 717

12

359 437

1 onça Filarmónica austríaca Ouro, 1 onça Lunar II Gold
NOVO

40–41 mm

10 euros espanhóis, 2000 pesetas, Eagle, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty

Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.
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Estojos de moedas NOBILE

Estojo de moedas nobre preto com aspeto de pele para o armazenamento exigente de uma moeda encapsulada. A caixa de metal
estável é revestida com couro sintético granulado e acolchoado. A almofada da tampa almofadada com cetim, assim como todo o
depósito proporcionam uma aparência especialmente nobre a este estojo. Na almofada da tampa encontra-se uma pequena tira de
cetim que é utilizada para o armazenamento de um certificado. Depósito preto com 1 cavidade para 1 cápsula redonda para moedas.
Dimensões exteriores: 65 x 26 x 65 mm.
€ 6,50
Moedas Ø
até/na cápsula ULTRA
Intercept

26 mm
27–28 mm
29–30 mm
31–32 mm
33–34 mm

35–36 mm
37–38 mm
NOVO

39–41 mm
NOVO

Utilize para moedas

2 euro
5 euros alemães, 2 marcos alemães, 2 francos suíços, 1 US $, Loonie do Canadá, 1/2 onça Krügerrand da África do Sul Ouro,
1/2 onça ($25) USA American Eagle Gold + platinado, 1/2 onça China Panda dourado

10 euros alemães (a partir 2019), 5 euros austríacos, 2 marcos de ouro alemães,
Império Ouro, 20 OES, 5 marcos alemães, 5 marcos RDA, 1 onça Canada Maple Leaf Gold
3 euros da Eslovénia, 5 francos suíços, 30 dracmas prateadas, 10 marcos RDA,
10 marcos de ouro alemães, 1 rublo, US Half $ Kennedy, 1 onça China Panda dourado
10 (até 2015)/20/25 moedas de euro, 10 marcos alemães, 10 marcos alemães olímpicos, 20 marcos RDA,
10 + 20 francos suíços, 1 onça Krügerrand da África do Sul Ouro, 1 onça ($50) USA American Eagle
Gold + platinado ,100 pesetas, 50 moedas comemorativas OES, 20 $ USA «Double Eagle»
5 rublos
5 francos suíços, 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, União Latina 5 francos franceses, 1 onça Filarmónica
de Viena Ouro, 5 marcos de ouro alemães Império Ouro, 500 OES, 5 $ Canada Maple Leaf, US Morgan $,
US Silver $ small, US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
10 euros espanhóis, 2000 pesetas, 1 onça Elefante ouro + prata,
1 onça Lunar II Gold, US Silver $ small, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty

depressão

Ref.No.

Ø 38 mm
Ø 40 mm

317 668

Ø 42 mm

327 654

Ø 44 mm

320 436

Ø 46 mm

306 338

Ø 48 mm
Ø 50 mm

337 578

Ø 53 mm

359 462

Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.

305 447

359 461
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Caixas VOLTERRA
As caixas com compartimentos para moedas VOLTERRA são especialmente elegantes, assim como possuem um processamento de
elevada qualidade e dispõem de uma nobre cor de mogno ou pintura de madeira preta. Os tabuleiros com moldura em madeira
conferem especial estabilidade. Almofada de tampa com seda azul, depósitos com superfície de veludo e divisores redondos ou quadrados.

NOVO

Para 90 moedas
com 26 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 26 mm,
3 depósitos pretos, cada com
30 quadrados (38 x 38 mm),
cores de mogno. Dimensões
exteriores: 330 x 55 x 270 mm.

Para 90 moedas
com 26–27 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 26-27 mm,
3 depósitos azuis, cada com
30 quadrados (39 x 39 mm),
cores de mogno. Dimensões
exteriores: 330 x 55 x 270 mm.

Ref.No. 361 200

Ref.No. 326 786

€

59,95

Para 60 moedas com
28–35 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 28-35 mm,
3 depósitos azuis, cada 20 círculos
(47 mm de Ø), cores de mogno.
Dimensões exteriores: 330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 318 214

€

59,95

€

59,95

Para 60 moedas com
28–36 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 28-36 mm,
3 depósitos azuis, cada com
30 quadrados (50 x 50 mm),
cores de mogno. Dimensões
exteriores: 330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 308 474

€

59,95

Para 20 moedas com
37–38 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 37-38 mm,
1 depósito preto, com 20 quadrados
(50 x 50 mm), cores de mogno.
Dimensões exteriores:
305 x 30 x 245 mm.

Para 60 moedas com
37–38 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 37-38 mm,
3 depósitos azuis, cada com
30 quadrados (50x50 mm), cores
de mogno. Dimensões exteriores:
330 x 55 x 270 mm.

Ref.No. 341 012

Ref.No. 304 747

€

36,95

€

59,95

Para 60 moedas com
37–38 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 37-38 mm,
3 depósitos pretos, cada com
20 quadrados (50 x 50 mm), preto.
Dimensões exteriores: 330 x 55 x 270 mm.

Para 12 moedas com
39–41 mm de Ø em
cápsulas para moedas
ULTRA Intercept
Moedas com Ø de 39-41 mm,
1 depósito preto, 12 círculos
(53 mm de Ø), preto. Dimensões
exteriores: 305 x 30 x 245 mm.

Ref.No. 347 919

Ref.No. 359 460

€

59,95

€

36,95

Cápsulas para moedas não incluídas no fornecimento. Pode encontrar as cápsulas para moedas adequadas nas páginas anteriores.
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Alvéolos

Alvéolos para moedas MATRIX (autocolantes) & TACK (para agrafar)

Os nossas alvéolos para moedas em design branco ou preto proporcionam às
suas moedas a proteção ideal contra as
influências ambientais. Produzido de
cartão estável com 100% de película
sem plastificante e refletiva. Das moedas sem tocar na superfície: Simplesmente colocar a moeda na estrutura
aberta e dobrar ambos os lados. Se necessário, as alvéolos para moedas podem ser inscritas. Dimensões exteriores: 50 x 50 mm.

Diâmetro

SELBSTKLEBEND

ZUM HEFTEN

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

FOR STAPLING

AUTOCOLLANTS

AUTOCOLLANTS

À AGRAFER

Branco
(25 peças)
Ref.No.

€

17,5 mm
20 mm
22,5 mm
25 mm
27,5 mm
30 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
39,5 mm

SELBSTKLEBEND

€

3,95

311 005
332 682
320 198
334 957
308 858
300 462
318 128
312 239
301 979
313 135

IS
GRÁT
Mala

Preto
(100 peças)
Ref.No.

Preto (100 peças)
Ref.No.

337 834
313 727
302 360
321 058
334 039
335 303
314 616
306 467
322 557
326 607

13,95

NOVO

€

361 060
361 061
361 062
361 063
361 064
361 065
361 066
361 067
361 068
361 069

8,95

309 596
303 625
336 002
314 207
333 204
325 388
303 811
310 100
—
—

Gama de 1000 alvéolos
para moedas MATRIX
incl. mala GRÁTIS
A gama inclui 1.000 alvéolos para moedas autocolantes e brancas
MATRIX, ordenadas em cada 100 peças com Ø de 17,5 mm, Ø 20
mm, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, Ø 27,5 mm, Ø 30 mm, Ø 32,5 mm, Ø
35 mm, Ø 37,5 mm e Ø 39,5 mm. Incl. mala em design de alumínio
para GRATIS. Formato: 288 x 125 x 175 mm.
Ref.No. 344 768

€

139,50

Acessórios para
alvéolos

95

Álbum para 200 alvéolos
Com 10 folhas estáveis e firmemente juntas para
20 alvéolos para moedas por ficha. Cobertura
acolchoada, cunhagem da tampa prateada. Para
mais informações, ver na rubrica Sistemas de
álbuns.
Ref.No. 345 988

€

19,95

Álbum OPTIMA Classic para pequenas
estruturas para moedas
Álbum capa Classic com 10 folhas OPTIMA para 120 alvéolos. A
resistente e transparente folha OPTIMA é a melhor solução para
guardar alvéolos 50 x 50 mm. Comporta até 15 folhas de moedas
OPTIMA. Cor: azul. Medidas: 245 x 270 x 55 mm.

Folha GRANDE

Ref.No. 312 455

Para 20 alvéolos para moedas. Folhas para
moedas transparentes, adequadas para
encadernações GRANDE. Formato exterior:
240 x 300 mm. Ref.No. 324 851

€

Preço por pacote de 5

7,50

€

5,95

Caixas
Alveolos

€ 5,95

Para 60 alvéolos. Para mais informações, ver na rubrica Sistemas de
álbuns. Ref.No. 325 026

€

7,95

Tabuleiros para
moedas MB

Para 20 alvéolos e cápsulas
QUADRUM. Para mais informações, ver rubrica Tabuleiros,
malas & compartimentos.

Para 100
alvéolos.
Caixa plastico.
Fácil visão sem
precisar
de tirar os alvéolos.
Empilhável. Com
«pés» em borracha.
Medidas: 170 x 110 x 65 mm.
Ref.No. 315 511

Preço por
pacote de 5

Carteiras de bolso Route 60 M

Para alvéolos. Para mais informações, ver na rubrica Sistemas de
álbuns.
Preço por pacote de 5

29,95

Folha OPTIMA
Para alvéolos.
Ref.No. 309 197

Capa
aneis 0
1
inclui s
folha

Folha NUMIS

€

Diversas Ref.No.

€

19,95

Tabuleiros SMART
€

9,95

Para 12 alvéolos e cápsulas QUADRUM. Para mais informações, ver
rubrica Tabuleiros, malas & compartimentos.
Ref.No. 307 053

€

14,95
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Acessórios para
alvéolos

Mala para 650 alvéolos para moedas
Mala para moedas com 5 séries para armazenamento até 650 alvéolos para moedas ou 150 cápsulas para moedas QUADRUM. Incl.
5 «fixadores» para a fixação de séries não preenchidas completamente (sem basculamento dos alvéolos). Completamente forrado
com veludo preto. Pode ser fechado (2 chaves). Estrutura estável,
fortalecida com peças de canto de alumínio. Pega prática e com
formato elegante. A mala adequa-se de forma ideal para o transporte
móvel. Formato exterior: 292 x 74 x 238 mm.

€

Ref.No. 347 829

29,95

Mala
CARGO L6
Incl. 6 tabuleiros para
90 alvéolos para moedas
(50 x 50 mm), asim
como cápsulas para
moedas
QUADRUM.
Para mais informações,
ver rubrica Caixas,
malas & compartimentos.
Ref.No. 343 225

€

46,95

Tabuleiros TAB
Para 15 alvéolos e cápsulas QUADRUM. Para mais informações,
ver rubrica Tabuleiros, malas & compartimentos.

€

Ref.No. 320 714 Preço por pacote de 2

8,95

Estojos com
compartimentos
Estojo
PRESIDIO
Para 320 alvéolos
e 100 cápsulas
QUADRUM.
Ref.No. 340 969

€

24,95

Estojos com compartimentos para moedas
para 60 alvéolos para moedas, assim como
cápsulas para moedas QUADRUM.
3 tabuleiros. Para mais informações,
ver rubrica Tabuleiros, malas & Estojos.
Mogno
Ref.No. 304 747
Preto
Ref.No. 347 919
cada

€

59,95

Tabuleiros
empilháveis
LIGNUM

Estojos de
moedas
VOLTERRA

Para 20 alvéolos e
cápsulas QUADRUM.
Para mais informações, ver rubrica
tabuleiros, malas
& estojos.

Para 9 porta-moedas
bem como cápsulas de
moedas QUADRUM. Mais
informação veja boxe,
Malas e cassetes.
Ref.No. 308 093

Ref.No. 323 232

€

29,95

€

29,95

Acessórios para
alvéolos/XL
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Caixa INTERCEPT® para aprox. 300 alvéolos para moedas
Revestida por dentro com o material INTERCEPT®, a Caixa INTERCEPT® Q 100 protege as suas moedas eficazmente contra oxidação.
Apropriada para aprox. 300 alvéolos de moedas (50 x 50 mm) ou para 100 cápsulas para moedas QUADRUM. Adequado para moedas
e medalhas em cobre, ouro, prata, latão, etc. Formato exterior: 370 x 64 x 125 mm.
€

Ref.No. 345 235
o
Proteçã s
ancha
anti-m
anos*
até 15

* Irá detetar a diminuição da eficácia do material pela descoloração cinzenta escura a
verde da película (não das moedas!). Neste caso deve substituir o produto INTECEPT®
por um novo.

19,95

O modo de atuação da caixa INTECEPT® baseia-se na tecnologia patenteada de mais de 30 anos INTERCEPT®: As partículas de cobre contidas no material ligam gases corrosivos permanentemente e criam
no tempo mais breve possível uma atmosfera neutralizada, que protege as moedas e os documentos contra manchas (até 15 anos de proteção garantida!*). O efeito foi, entre outros, demonstrado de acordo
com as normas comprovadas DIN, EN, ISO e ASTM. Para prolongar
a duração do efeito da caixa Intercept para além de 15 anos, recomenda-se fechar a caixa imediatamente após autilização e evitar uma
aberturafrequente.

Acessórios para os alvéolos XL (67 x 67 mm)
GRANDE
finchas
Ref.No. 326 120
Preço por
pacote de 5

€

7,50

Para 12 alvéolos para moedas XL (67 x 67 mm). Folhas
para moedas trans- parentes, adequadas para encadernações GRANDE. Formato exterior: 242 x 312 mm. Para
mais informações, ver na rubrica Sistemas de álbuns.

Tabuleiro MB
Para 12 alvéolos de moedas
XL (67 x 67 mm) ou cápsulas
para moedas QUADRUM XL.
Empilhável ver através de
quadro. Para mais
informações, ver
rubrica Tabuleiros, malas
& Estojos.

Tabuleiro Inserir

Ref.No.

Cinzento
colorido

Vermelho
escuro

343 230

Cinzento
colorido

Preto

343 232

€

19,95
(por caixa)

m
també
Agora
ra
do pa
a
u
q
e
ad
nas
peque
ra
ras pa
estrutu
as XL
moed

Caixa com compartimentos para moedas VOLTERRA TRIO

Para 36 cápsulas para moedas XL QUADRUM/alvéolos para moedas
XL 67 x 67 mm 3 depósitos com superfície de veludo e cada com
12 quadrados (67 x 67 mm). Pintura de madeira de cor de mogno.
Almofadas da tampa revestidas com cetim. Dimensões exteriores:
330 x 55 x 270 mm.
Ref.No. 324 607

€

59,95

Estojo VOLTERRA
Para guardar 1 alvéolo de moedas XL (67 x 67 mm) ou 1 cápsula
de moedas QUADRUM XL. Acabamento mogno. Para mais informações, ver rubrica Tabuleiros, malas & Estojos.
Ref.No. 343 227

Acessórios também adequados para cápsulas para moedas XL QUADRUM, ver páginas anteriores.

€

15,95

Acessórios óticos e outros
A LEUCHTTURM oferece-lhe uma enorme variedade de lupas e microscópios que contribuem para as diferentes
necessidades dos colecionadores. As lupas e os microscópios são uma ferramenta manual indispensável para
qualquer colecionador de selos.
Dependendo do modelo, as nossas lupas da LEUCHTTURM dispõem de uma ampliação de 2 a 20 x, lentes de
vidro ou acrílicas, assim como iluminação em forma de lâmpadas LED ou de UV. Escolha entre lupas de cabo,
lupas de bolso, lupas dobráveis e muitos outros modelos interessantes.
Descubra também os nossos variados microscópios e escolha microscópios de aproximação ou microscópios
digitais com até 500x de ampliação.
Além disso, nesta rubrica pode encontrar pinças para moedas, recipientes para a limpeza de moedas, lâmpadas
normalizadas UV úteis e muito mais das áreas conservação de moedas, limpeza, medição e pesagem.

Lupas
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Lupas com haste – vista perfeita
Lupas de cabo ROSEWOOD 2–3x
Com aro dourado e pega. Lente de vidro.
ROSEWOOD 50
Ampliação de 3x diâmetro da lente: 50 mm..

€ 12,95

Ref.No. 305 535

ROSEWOOD 80
Ampliação de 2x diâmetro da lente: 80 mm

€ 14,95

Ref.No. 343 483

Lupas de cabo 2–6x
LU 3

LU 1
2 lentes de acrílico: Ø 50 mm / Ø 15 mm,
ampliação 3x e 6x.
Ref.No. 308 387
LU 2

LU 1

Nova
o
versã

€ 8,50

LU 2
2 lentes de acrílico: Ø 75 mm / Ø 20 mm
ampliação 2,5x e 5x.
Ref.No. 337 993

€ 9,95

LU 3
2 lentes de acrílico: Ø 90 mm / Ø 20 mm
ampliação 2x e 4x.
Ref.No. 321 182

€ 11,95

Lupa LU 150 10x
Luz extra, agora com LEDs, foco ajustável,10x aumento
com alta iluminação. Trabalha com 2 pilhas 1,5 V C/LR
14. 2 LEDs, de alta intensidade.

€ 15,95

Ref.No. 301 102

Lupa 6x
35 mm de diâmetro. ampliação de 6x. Inclui três pilhas
AAA. A tecnologia LED. Lente esférica de vidro acrílico.
Perfeita para viajar.

Ref.No. 324 404

€

11,95

100 Lupas

Lupa com luz 3,2x

Diametro lente 37 mm. Ampliação 3,2x. Lente de
vidro. Cabo de alumínio. Trabalha com pilhas
(incluídas 2 x AA 1,5 V). Comprimento total 173 mm.

€ 29,95

Ref.No. 325 392

Lupa com luz 2,5x
8 LEDs brancos. ampliação de 2,5x. Lente de 55
milímetros de diâmetro. Opera com duas pilhas 1,5 V
AA/LR6 (Mignon, incluído). 4 LEDs (iluminação em
2 etapas). Óptico de lentes de cristal. Incl. bolsa de
protecção e pano de limpeza.
€ 32,95

Ref.No. 328 630

Lupa iluminada CHOPARZ Chrome
2,5x
Lente acrílica de elevada qualidade, sem bordas e com
pega ergonómica de metal (cromada) em design
moderno. Excelente qualidade óptica. Lente diâmetro:
90 mm. Ampliação de 2,5x. 3 Pilhas SR 54 norma IEC
(Incluídas), 2 LEDs muito brilhante. Tampa da lente em
material macio para uma boa protecção.
€ 29,95

Ref.No. 322 400

Lupa iluminada CHOPARZ Light
2,5x
Lente acrílica de elevada qualidade, sem bordas e com
pega ergonómica em design moderno. Excelente
qualidade optica. Diametro lente 75 mm (3”). Ampliação
2,5. 2 LEDs. Funciona a pilhas, 3x SR 54 (IEC
standard/incluido). Fornecida com bolsa protectora.

Ref.No. 307 746

€

15,95
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Lupas de cabo sem borda
CHOPARZ 2 2x
Lente acrilica com pega ergonómica. Excelente
qualidade óptica. Muito leve para uma utilização fácil.
A lupa ideal para qualquer passatempo.

s
Apena
nível
dispo
nto
enqua
r
existi
ue
estoq

€

Ref.No. 333 010

9,95

Conjunto de lupas LED LOOK 2,5–10x
O conjunto de lupas reúne três das lupas mais
populares numa combinação ideal para estar
preparado para todas as situações:
A lupa de cabo sem aro com ampliação de 3x possibilita
a observação holística de objectos maiores através
da lente acrílica especialmente grande (90 mm de
diâmetro) e 2 lâmpadas LED brancas.
A lupa de bolso prática dispõe de 5 funções num
aparelho: lente grande com ampliação de 2,5x
(dimensão da lente de 30 x 37 mm), lente pequena com
ampliação de 10 x (15 mm de Ø), lâmpada de UV,
lanterna de bolso LED e esferográfica extraível. Devido
ao seu design compacto, é ideal para viagem, por ex.,
para visitas a feiras ou também para realizar compras.

lagem
Emba
mica
econó

A lupa de precisão (diâmetro da lente de 21 mm)
oferece uma alta resolução de detalhes também para
detalhes finíssimos com a sua ampliação de 10x e 2
lâmpadas LED brancas
Ref.No. 346 665

€

24,95

Já sabia...?Lupas com ampliação de 2–3x
Estas lupas são adequados para a visualização de todo selos e moedas.
A imagem encontrada no objecto pode ser fácilmente visualizada
com a sua ajuda e os detalhes tornam-se visíveis. Estas lupas também
podem ser usadas como uma ajuda a leitura.
Lupas com ampliação de 5–7x
A maioria dos detalhes já pode ser identificada. Infelizmente, o
aumento de ampliação do diâmetro da lente também significa
redução na leitura de superfície. A distância entre o olho e a lupa
bem como entre a lupa e o objecto é minimizada.
Lupas com ampliação de 10–20x
Você está agora muito perto da peça com este aumento e os menores
detalhes são visíveis. Pixels individuais podem ser diferenciadas para
a maioria dos processos de impressão. Você não pode ter um detalhe
mais fino do que isso.

Microscópios
A impressão em relevo torna-se mais nitida, microimpressão agora
pode ser vista mais fácilmente e é mais seguro, as falhas da placa
são mais fácilmente detectáveis.
Microscópios digitais
Os selos ou as moedas podem ser visualizadas no ecrã com tecnologia
digital. O software fornecido permite adicionar os objetos, guardar
e editar as imagens.
Luz
Uma boa fonte de luz é vital, mas nem sempre está disponível. A
tecnologia LED agora dá a luz, mesmo a menor das lupas são bem
iluminadas. Você pode agora comprar LEDs com a onda longa de luz
ultravioleta para identificar fluorescência.
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Lupa dobrável
Lupa dobrável 3x
Lupa dobrável com ampliação 3x e manga de proteção
em pele genuína preta. A lente em vidro de alta qualidade
(diâmetro da lente: 40 mm) fornece uma imagem sem
distorção do rebordo. Armação da lente em metal com
polimento de alto brilho. Não apresenta quaisquer
rebordos afiados e assenta confortavelmente na mão
devido ao couro macio. Ideal para transportar.
Dimensões exteriores (fechado): 83 x 57 x 16 mm.

NOVO

Real
Couro

€ 19,95

Q
JO UA
A LID
LH A
EI D
RO E

Ref.No. 360 758

Lupa de precisão 10x
com LED e lâmpada UV
Lupa precisão com 10x aumento, sistema de 3 lentes com
lente acromática a combinar uma imagem nítida e cores
mais precisas, mesmo na periferia da lente. Com 6 LEDs
brancos. Por exemplo; para análise de selos e notas use
a lâmpada UV de onda longa (que inclui sete LEDs UV).
Lente de vidro (17 mm de diâmetro). Rebatíveis. Incl. 3x
LR927 pilhas e estojo couro.

€ 44,95

Ref.No. 338 881

Lupa 10x
Ampliação 10x, lente de vidro, 1 LED. Diametro lente
18 mm. Trabalha com pilhas (incluídas 1 x 3A612).

Q
JO UA
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Ref.No. 329 828

€

11,95

Lupa de precisão com ampliação de 10 x ou 20 x. Nitidez
de detalhes de alta resolução também para os detalhes
mais finos (qualidade de joalheiro). Sistema de lente
tripla com um Ø de 18 mm. Lente acromática e aplanática.
Dobrável. Corpo cromado. Formato exterior: 20 x 20 x
32 mm. Bolsa de couro.
10x

Ref.No. 302 628

€ 29,95

20x

Ref.No. 338 882

€ 34,95
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Lupas dobráveis
Lupa rebatível com
LED DUPLEX 3x, 6x
Lupa rebatível com LED DUPLEX com ampliação 3x e
6x. 2 lentes em vidro acrílico de alta qualidade, extraíveis
individualmente. Dimensões da lente 6x: 25 x 16 mm,
dimensões da lente 3x: 25 x 50 mm. Caixa em alumínio
prateado, que torna a lupa extremamente robusta e,
ao mesmo tempo, muito leve. Com 1 LED banco por
lente. Para ativação do LED, a lente deve ser retirada
completamente da caixa, além da resistência. Bateria
recarregável, que suprime a troca das baterias. Incl. cabo
de carga USB. Dimensões exteriores (fechado): 102 x 40
x 11 mm.

NOVO

€ 29,95

Ref.No. 360 730

NOVO

Lupa de encaixe LED
Lupa de encaixe LED com ampliação de 2,5 x (lente
grande) e 45 x (lente pequena). Lentes de vidro acrílico,
dimensões de lente grande: 60 x 32 mm. Caixa de plástico
preta. Com 2 LEDs brancos e 1 LED UV. Ao retirar a lente,
a iluminação LED (1 LED branco) liga automaticamente.
Com o interruptor Lig./Desl. é possível ligar opcionalmente o LED UV ou o (segundo) LED branco na lupa. Incl.
3x pilhas de botão R1130. Formato exterior (fechado):
92 mm x 46 mm x 15 mm.
€ 8,95

Ref.No. 359 054

Lupa com LED e lâmpada
UV 10x, 30x
Lupa com iluminação LED. 2 lentes: 10x (21mm
diâmetro da lente) e ampliação de 30x (12 mm diâmetro
da lente). Distorção da imagem livre. Incl. lâmpada UV
de onda longa para o exame, por exemplo; selos e notas.
Caixa de plástico fosco preta. Incl. 3x baterias LR1130.
Medidas (estendido): 45 x 100 x 23 mm (B / L / H).

Ref.No. 338 880

€

12,95

Lupa 20x
Ampliação 20x. Caixa em plástico preto mate. 1 luz LED.
Diâmetro de lente: 21 mm. Funciona com 3 baterias
LR1130 (incluidas). Medidas: 54 x 34 x 23 mm.

Ref.No. 321 419

€

9,95
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Lupas multifuncionais práticas
As duas lupas dispõem de 2 lentes asféricas de vidro acrílico que proporcionam a melhor qualidade de imagem. Dimensões das lentes:
30 x 37 mm (lente grande) e 15 mm Ø (lente pequena). Ajustável de forma diversificada através das três diferentes funções de
iluminação: 3 LEDs de alta tecnologia (lanterna de bolso), uma lâmpada UV de ondas longas para verificação de notas e 1 LED de
luz branca para uma iluminação incidente clara para analisar os seus produtos de colecção também em condições de pouca luz.
Funcionamento a pilhas com 3 LR927 (incl.). Caixa de plástico preta. Incl. pilhas e uma bolsa de proteção de couro sintético.

Lente pequena com 10x
1
n

Incl. lupa 3x e 10x
Incl. 1 LED de luz branca
Incl. microscópio LED de 15x
Incl. lâmpada de UV
Incl. lanterna de bolso LED
Incl. 3 pilhas LR 1130 (AG 10)
Ref.No. 344 177

€

11,95

Incl. LED de luz branca e lâmpada de UV

1) Lupa de bolso 6 em 1
Com microscópio LED prático (ampliação de 15x) para a visualização detalhada
das suas peças de colecção. Com ampliação de 3x (lente grande) e 10x (lente
pequena). Medidas: 39 x 115 x 19 mm.

2) Lupa de bolso 5 em 1
Com ampliação de 2,5x (lente grande) e 10x
(lente pequena). Incl. caneta em miniatura
extraível para notas. Medidas: 38 x 91 x 8 mm.
Incl.
Incl.
Incl.
Incl.
Incl.

lupa 2,5x e 10x
lâmpada UV
led lanterna de bolso
caneta em miniatura
3 pilhas LR 927

Ref.No. 339 919

€

9,95

2
n

Lupa 7x
Lupa de bolso prática com ampliação de 7x. Lentes
asféricas de vidro acrílico. Diâmetro da lente: 35 mm. A
lâmpada branca LED assegura uma iluminação
homogénea. Incl. 3 pilhas (AAA). Medidas: 120 x 42 x
26 mm.
Ref.No. 344 396

€

13,95
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Outras lupas
Lupa de campo claro 10x
Lupa de campo claro com iluminação LED e ampliação
10x. A caixa e a lente são de plástico resistente a quebras,
pelo que a lupa se torna leve e, ao mesmo tempo, muito
robusta. A lente de acrílico de alta qualidade (diâmetro:
62 mm) fornece uma imagem sem distorção do rebordo.
O formato côncavo da lente permite também observar
objetos mais altos. O díodo LED integrado possui 2
níveis de luminosidade e, graças à redução da luz azul,
impede o cansaço ocular precoce. Além disso, a lupa
possui uma bateria integrada recarregável, que elimina
a necessidade de trocar a bateria. Incl. bolsa de
armazenamento, pano de limpeza e cabo de carga USB.
Dimensões exteriores: 85 x 72 x 45 mm.

NOVO

Ref.No. 360 165

ão,
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Lupa multifuncional LED TWIST 3x
Lupa multifuncional com ampliação de 3x. Lente de
vidro acrílico, dimensões: 80 x 53 mm. Devido à
articulação sem níveis é possível ajustar facilmente a
lente, podendo a lupa ser utilizada como lupa de mesa
e como lupa manual. Através da extensão e do
rebatimento da lupa, a mesma pode mesmo tornar-se
numa lupa vertical para observação dos objetos a partir
de cima. Com a faixa fornecida em anexo, ajustável em
altura, a lupa também é útil como lupa de suspensão.
Para isso colocar a faixa à volta do pescoço, abrir a lente
num ângulo de 90° e suspender o gancho na faixa. Caixa
de plástico preta. Com 2 LEDs brancos. Incl. 3x pilhas de
botão AG10 / LR54. Formato exterior: 126 x 85 x 15 mm.

Ref.No. 356 625

Lupa vertical BULLAUGE 5x
Lupa vertical útil com lente acrílica de elevada qualidade
(Diâmetro das lentes: 65 mm) e ampliação de 5 x. 6 LEDs
brancos de alta tecnologia proporcionam uma
iluminação incidente homogénea e estão integrados
discretamente no design. Assim, é possível ajustar 3
níveis de luminosidade diferentes. Caixa em preto com
puxadores antiderrapantes nas páginas. Incl. 3 pilhas
(tipo AAA). Medidas (B/L/H): 140 x 47 x 95 mm.

Ref.No. 345 409

€ 24,95

€ 29,95

7

€ 12,95

€

9,95
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Lupa com faixa para a cabeça
FOKUS 1,5x–8x
A lupa com LED e com faixa para a cabeça é
excecionalmente indicada para o trabalho com
ambas as mãos, p. ex, ao encher as suas pastas ou
álbuns, para lixar e tratar pedras e minerais,
montagens inspeções, bem como na construção de
modelos e outras atividades elaboradas e com
muito detalhe. As 3 lentes de acrílico (dimensão das
lentes grandes: 89 x 29 mm, diâmetro das lentes
pequenas: 29 mm) possuem um revestimento
endurecedor especial, pelo que são extremamente
resistes a quebras e riscos. As lentes oferecem
4 níveis de ampliação: 1,5x, 3x, 6,5x e 8x. Com
2 lâmpadas LED claras. A unidade do LED é
dobrável, giratória e amovível. A viseira pode ser
levantada ou baixada conforme o necessário e pode
ser fixa com os dois parafusos de ajuste. Faixa para
a cabeça de ajuste progressivo, almofadada na
testa. A lupa também é adequada para utilizadores
de óculos. Funcionamento a pilhas: 2x pilhas AAA
de 1,5 V (não incluídas). Peso sem unidade LED:
101 g; peso, incl. unidade LED e pilhas: 148 g.
Ref.No. 359 831

NOVO

€ 19,95

Lupa de base 8x
Lupa de base com ampliação de 8x. Diâmetro da lente:
23 mm. Superfície visível: Ø 32 mm. Com anel de ajuste
para ajuste de precisão. Caixa de plástico com parte
inferior translúcida. Ideal para selos, notas de banco,
moedas, fotografias, joias, assim como pequenos fósseis
e minerais. Formato exterior: 43 x 43 x 45 mm.

Ref.No. 357 131

Desktop / clip-na lupa FLEX 2,5x
Lente de 88 milímetros de Diâmetro. Ampliação de 2,5x.
Pequenas lampadas 21 milímetros. Ampliação de 5x.
2 lâmpadas brancas LED. Incl. Três Pilhas (AAA). Braço
Giratório Flexível. Pés de Apoio desdobrável. Testadas
e confiáveis,para o trabalho e em casa.
Ref.No. 311 360

€ 29,95

€

7,95
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Lupa com armação MONOKEL
10–25x
A lupa com armação e luz LED MONOKEL é
perfeitamente indicada para trabalhos com ambas as
mãos livres. Verifique e identifique detalhes invisíveis a
olho nu, p. ex., diferenças em relação ao original,
particularidades ou danos. Com 4 lentes intercambiáveis
em diferentes níveis de ampliação: 10x, 15x, 20x e 25x.
A unidade da lupa para observação do objeto pode ser
deslocada para o lado e dobrada para cima. Assim, a
unidade pode ser adaptada à largura do rosto de cada
utilizador. Com lâmpada LED móvel montada na
unidade da lupa. Para melhores resultados, recomendase uma distância de aprox. 0,5 a 3 cm entre o objeto a
observar e a lente (depende da lente montada). Incl.
pilhas (3x LR1130).

Ref.No. 360 166

Lupa vidro VISIR 1,5–3,5x
Prática lupa manual para examinar selos, moedas e
muito mais. Entregue com três clip (ampliação 1,5x,
2,5x, 3,5x). 2 suportes para o melhor posicionamento da
lente e luz. O objeto emanálise pode ser iluminado com
lâmpada LED. Tambémadequado para pessoas que usam
óculos. Incl. pilhas (3x LR 1130).
Ref.No. 300 142

€ 16,95

Lupa joalheiro 10x
Lupa de joalheiro (lupa de olho) para analisar, por exemplo, selos e moedas, reparar relógios e muito mais. Ampliação de 10x. Lente acrílica (Ø 21 mm). Incl. lâmpada
LED com articulação ajustável. Caixa de plástico em cor
preta mate. Incl. 2x pilhas de botão CR1620. Formato exterior: 49 x 38 mm.

Ref.No. 332 317

€ 9,95

NOVO

€ 15,95
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Leitura manual 5x
Plástico – com escala em cm/polegadas
Ampliação 5x. Lente: 29 x 25 mm. Retráctil. Abre-se
carregando num botão (abertura e alinhamento
automático). Diâmetro da lente: 23 mm. 1 luz LED.
Incl. pilhas (2x LR927). Preto mate. Medidas: 42 x 55 x
54 mm.

Ref.No. 308 008

€ 8,50

Leitura manual 5x
Metal – com escala em cm/polegadas
5x ampliação. Cobertura lente: 25 x 25 mm. Rebatíveis.
Altura: 60 mm. Lente diâmetro: 28 mm. Preto mate.

Ref.No. 326 732

€ 15,95

Leitura manual 10x
Metal – com escala em cm/polegadas
Ampliação de 10x. Altura: 35 mm. Campo de visão: 12 x
12 mm. Possível de dobrar. Diâmetro da lente: 14 mm.
Cor: preto.

Ref.No. 333 874

€ 13,95

Lupa Régua 2,5x
Tamanho da lente: 24 x 210 milímetros. Ampliação 2,5x.
Lente com diâmetro de 15 milímetros e ampliação 5x.
Régua de 150 milímetros também integrada. Acrílico
completamente transparente.

Ref.No. 325 816

€ 7,95
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Candeeiro com lupa LED SWING
1,75x

Tampa para a cobertura das lentes

DAYLIGHT

Lentes de vidro
extra-grandes Ø 127 mm,
ampliação de 1,75x

Parafuso de orelhas para
fixação da cabeça da lupa

Com 60 LEDs para
uma iluminação ideal

Braço móvel, de duas
peças com braço
articulado de mola

60 LEDs garantem uma iluminação extrema

Grampo de
mesa ajustável
Sem níveis

Lentes de vidro extra-grandes com 127 mm Ø

O candeeiro com lupa SWING é o assistente perfeito, mesmo nos trabalhos mais
complicados e detalhados: Permite o trabalho livre com ambas as mãos, possui uma
lente de vidro extra grande (127 mm) com ampliação de 1,75 (3 dioptrias) e com
60 LEDs super brancos garante uma iluminação extrema, de modo a que, por ex., a
avaliação de cores nos selos e notas de banco seja possível sem falsificação. Devido ao
braço móvel, de duas peças, com braço articulado de mola é possível mover facilmente
a cabeça da lupa para a posição de trabalho otimizada. O grampo para mesa ajustável
sem níveis é adequado a quase todos os tampos de mesa (até
uma espessura de aprox. 63 mm). Com tampa para cobertura
ão,
Atenç
da lente e parafuso de orelhas para fixação da cabeça da lupa.
a de
id
c
s
A guia de cabos ocorre através do braço articulado. Os LEDs de ços!
e
pr
não podem ser substituídos. Apenas adequado para utilização
interior. Classe de eficiência energética A.
Ref.No. 357 187

€

79,95
7 €

69,95

Dados técnicos:
Lente: ampliação de 1,75x (3 dioptrias),
Ø 127 mm, vidro. Quantidade de LEDs: 60x
total (branco calcário). Temperatura de cor:
5600 – 6000 Kelvin (luz do dia). Luminosidade:
1200 lúmen. Potência máx.: 12W. Classe
de eficiência energética: A. Temperatura
de serviço: ≤ 40 °C. Tensão de rede:
220-240V AC, 50 Hz. Material: Plástico, metal.
Cor: preto. Comprimento do braço articulado
inferior: aprox. 410 mm, do braço articulado
superior: aprox. 410 mm, Cabeça da lupa:
aprox. 335 mm.

60

–1
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Zoom microscópio
60–100x
Microscópio de bolso com inúmeras aplicações possíveis,
tais como analisar selos, moedas, minerais, pequenos
componentes eletrónicos e muito mais. Excelente clareza
de imagem e resolução. Contínuo ajustamento entre
ampliação 60x e 100x. A iluminação LED permite
visualização mesmo em más condições de iluminação.
Caixa de plástico preto. Incluí baterias (3 x ”392”).
Medidas: 88 x 30 x 20 mm.
€

20

–

40
x

Ref.No. 313 090

24,95

Zoom microscópio
20–40x
Prático zoom microscópio com muitas aplicações
possíveis para a escola, ou estudos e lazer. Excelente
clareza de imagem e resolução. Contínuo ajustamento
entre ampliação 20x e 40x. A luz LED permite óptima
iluminação do espécime. Incluí lâmina de vidro e pilhas
(3x LR44). Medidas: 102 x 55 x 30 mm.

Ref.No. 305 995

€

19,95
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10

0x
0
Microscópio digital USB DM4
–3
Microscópio digital USB de alta qualidade com 5
megapixéis e uma ampliação de até 300x para inúmeras
possibilidades de utilização nos estudos, na escola e em
lazer. Verifique e detete detalhes que não são vi

com ampliação de 10 a 300x

síveis a olho nu, por ex. desvios do original, pormenores
ou danos. Com o software incluído cria facilmente
fotografias e vídeos que pode guardar online e partilhar
com outros. O microscópio e o software são adequados para
todos os computadores com uma porta USB (PC, MAC ou
portátil). Devido à sua utilização fácil, o microscópio
também é adequado para estudantes, idosos e utilizadores
de computador com pouca experiência.

DM4

Ref. No. 350 599

€

149,95

TA
OFER
C IA L
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DM4 incl. suporte
Ref. No. 354 396
€ 209,90
€ 199,95
✗

PIXEL
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MAC/
til
á
t
Por

Suporte para microscópio digital USB
Suporte de microscópio estável com base grande, escala de medição, fivelas e uma barra com altura extra, onde também podem ser exibidos na totalidade selos grandes e moedas! A
distância entre o microscópio e o objeto é ajustável gradualmente. O suporte de microscópio também pode ser subido e descido através de uma corrediça móvel, podendo a focagem ser assim aperfeiçoada. O suporte é adequado para microscópios com
Ø de 35 mm, por ex., o microscópio digital USB DM4 LEUCHTTURM. Com anel redutor utilizado (incluído no
volume de fornecimento) também adequado para microscópios
com Ø 33 mm. Com guia de cabo. Montagem simples. Material:
metal / plástico. Altura total: 405 mm, Base:
170 x 120 mm
Art.-Nr. 350 827

€ 59,95

:
Altura
m
40,5 c

Dados técnicos:
Ampliação: 10x–300x. Resolução de imagem: 5 megapixéis (ótico). Formato de imagem: JPEG. Formato de vídeo: AVI. Tensão de
funcionamento: através de ligação USB 2.0.
Luminosidade: 8 LED brancos (reguláveis,
desconectáveis). Equilíbrio de brancos: automático. Sistema operativo: Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS 10.6 ou superior.
Software incluído: MicroCapture Pro com
função de medição e calibração, multilingue
(inglês, alemão, espanhol, francês e mais).
Volume de fornecimento: Microscópio digital
USB, CD de instalação com software de controlador e manual de instruções completo,
manual breve e régua de calibração. Dimensão do aparelho: aprox. 110 x 35 mm.
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x
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Microscópio digital LCD DM3
Com o seu ecrã luminoso de 3,5’’ (LCD)
integrado, o microscópio digital pode ser
utilizado facilmente e não precisa ser ligado a
um PC ou a um portátil.

Incl.
cartão
SD
micro
GB
4
e
d

com ampliação de 10 a 500x

Excelente nitidez da imagem devido à câmara
de 5 megapixéis, 8 LEDs e focagem regulável.
Ampliação de até 500x através do zoom de
4x (digital). Permite guardar gravações de
momentos e de vídeo, assim como a reprodução
através do PC ou da televisão. Bateria de iões
de lítio para aplicação móvel. O software com
função de calibração para medições exactas dos
objectos ampliados é fácil e rápido de instalar.
Ideal para as mais diversas aplicações na
universidade, na escola ou no tempo livre para
a observação detalhada de selos, moedas, notas,
minerais e mais. Adequado para todos os
computadores convencionais.
Formato exterior: 105 x 230 x 150 mm.

Ref.No. 346 680

€

199,95

Adequados para objetos até uma altura de
40 mm

Dados técnicos:
Ecrã luminoso de 3,5’’ (LCD) a cores. Sensor de pixéis activo de 5 megapixéis (sensor de CMOS). Com ampliação de 10 a 500x. Zoom digital de 4x integrado.
Resolução: Imagem: 12 M, 9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M ( JPG) / Vídeo: 640 x 480 pixéis (VGA). Dimensões do suporte do objeto: 95 x 95 mm.Superfície máxima
visível: aprox. 20 x 15 mm. Adequados para objetos até uma altura de 40 mm (superfície visível: aprox. 14 x 11,5 mm). Luminosidade: 8 LEDs brancos,
ligação ao computador via USB 2.0. Software (idiomas: alemão, inglês, francês, espanhol, português, italiano, neerlandês, russo, polaco, chinês): Windows
XP / Vista /Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS 10.6 ou posterior (o software de medição apenas funciona em Windows). Manual de instruções: inglês, alemão,
francês. Alimentação de corrente: ficha de rede, bateria de iões de lítio 3.7V. Volume de fornecimento: microscópio digital LCD, bateria de iões de lítio,
adaptador, cabo USB, cabo de AV, CD-ROM com software e manual de instruções, cartão de microSD de 4 GB, pano de limpeza.
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x

0
20

8 lâmpadas LED
e 2 lâmpadas
USB separadas
com cabo flexível
garantem
condições de
iluminação
ideais

0–

2

NOVO
Dados técnicos:

Incl.
cartão
SD
micro B
de 4 G

Ecrã luminoso a cores de 4.3" TFT (LCD). Sensor de imagem HD (Sensor
720 P CMOS). Ampliação 20 a 200x. Zoom digital integrado 5x. Resolução: Imagem: 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M (JPG) /
Vídeo: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 pixeis (VGA). Iluminação: 8 LED brancos (luminosidade regulável) + 2 lâmpadas USB
separadas. Ângulo de inclinação do ecrã: 30°. Unidade do ecrã completamente amovível. Instruções de utilização: inglês, alemão, francês.
Alimentação de corrente: Aparelho: Transformador, bateria de iões de
lítio de 3.7V / lâmpadas USB: 2x pilhas 1,5 V tipo AA (não incluídas).
Volume de fornecimento: Microscópio digital LCD, bateria de iões de
lítio, adaptador, 2 lâmpadas USB, cartão SD de 4 GB, pano de limpeza.

NOVIDADE para os nossos
exploradores atentes aos preços
O microscópio digital DM5 oferece uma imagem extraordinariamente precisa graças ao seu ecrã luminoso TFT de 4.3" (LCD) e ao
sensor de imagem HD incorporado. Com ampliação 20x a 200x e um zoom digital adicional 5x, é possível observar com exatidão
mesmo os mais pequenos pormenores. 8 lâmpadas LED brancas e 2 lâmpadas USB brancas separadas com cabo flexível garantem
condições de iluminação ideais. As recolhas de vídeo e imagem podem ser guardadas comodamente no cartão MicroSD de 4 GB
fornecido. Com bateria de iões de lítio recarregável. Especialmente prática: A unidade do ecrã pode ser separada da parte inferior e
usada como dispositivo portátil. Para conforto extra, é possível ajustar o ângulo de inclinação do ecrã. Dimensões exteriores:
230 x 125 x 149 mm.
Ref.No. 361 358

Nota: Compare com o nosso microscópio digital LCD DM 3 (página 112) - a variante mais potente de maior qualidade.

€

139,95

Suporte de fotografia
114 para telemóvel STATIV

Suporte de fotografia para telemóvel STATIV
Suporte de fotografia estável para telemóveis e smartphones. Com pé de apoio
grande redondo e ventosa (diâmetro: 69
mm) para uma fixação segura. Vibrações
reduzidas da câmara. O cabo flexível dobrável (comprimento: 200 mm) permite
escolher livremente a distância em
relação ao objeto. Assim, são possíveis
fotografias detalhadas e fotografias de vista superior completa, p. ex., de cápsulas
Slab. A junta esférica, na qual assenta
o suporte para telemóvel, permite
também variar o ângulo da captura de
imagem. O suporte para telemóvel pode
ser inclinado em aprox. 45° e rodado na
horizontal em 360°. A largura do suporte
pode ser ajustada progressivamente e este
está equipado com uma superfície
anti-derrapante. Adequado para telemóveis e smartphones com uma
largura de 50 mm a 95 mm. Dimensões
do suporte (fechado): 110 x 70 mm. Peso
(total): 145 g.
Ref.No. 360 777

€

19,95

NOVO

x

A

té

60

Macro lentes PHONESCOPE
A macro lente PHONESCOPE transforma o seu smartphone ou tablet num microscópio digital completamente funcional com ampliação de
até 60 x. Através da função de câmara do smartphone, podem ser detectados ou corrigidos detalhes tão precisos, como por ex. o processo de
impressão de selos. As vistas pormenorizadas ampliadas podem ser guardadas em fotografia ou vídeo. A macro lente oferece várias
possibilidades de aplicação para passatempos e estudos e é adequadamente ideal como um auxiliar de leitura ou lupas digitais. Especialmente
prático para viagem, uma vez que não são necessários o fornecimento de corrente nem pilhas. Ao guardar as imagens no smartphone, estas
podem ser compartilhadas com amigos e conhecidos em seguida sem esforço adicional. Adequado para todos os smartphones e tablets. Lente
de vidro. Medidas: 38 x 47 x 39 mm. Utilização simples: Substituir a macro lente da câmara do smartphone, iniciar a função de câmara e
ampliar a seu gosto.
Ref.No. 345 620

€

22,95
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Lâmpadas UV
Incl. filtro contra luz baixa de onda longa
Dupla lâmpada UV L 81
Esta prática lâmpada UV une duas funções em um dispositivo. Selos, notas,
cartões de crédito, cartões telefónicos etc, podem ser analisados para ambos
os casos fluorescência e fosforescência. A combinação de curto e longo raios
UV (254/380mm) faz com que a lâmpada especialmente prática para o
usuário. Bateria: 4x AA. 4 watts (254 nm) ou 3/4 mW (30nm).
Ref.No. 325 178

Lâmpada UV mão (de onda longa) L 80
Onda comprida, modelo portátil para Detecção de fluorescente em selos e em
notas ou credifones. 4 Watt. 4 pilhas AA. Amplo espectro de ondas compridas.
Eficiência máxima a 366 nm. Eficiente detecção de luminiscência. Indicada
para usar nos seguintes paises: Canada, Mexico, Noruega, França, Hong Kong,
China, Russia e definitivos de Inglaterra depois de 1992.
Ref.No. 325 773

€ 13,95

GW lâmpada UV de mesa L 90
Manuseamento seguro e fácil para a determinação de fluorescência. Através do
tubo de 6 watt particularmente potente, o aparelho também garante os melhores
resultados em ambientes com claridade e com luz do dia. Gama ampla de raios
UV de ondas longas (comprimento de onda: 366 nm). Numerosas possibilidades
de utilização, por ex. para a verificação de selos, notas, cartões de crédito e mais.
Operação estacionária com ligação à rede de 220 V. Formato exterior: 257 x
70 mm.
Ref.No. 328 703
€ 34,95

€ 49,95

Lâmpada ultravioleta L 85
Para detectar fosforescência. Luz UV de onda curta. Eficiencia máxima a
254 nm. Para detectar fosforescência em selos de Inglaterra, USA, Israel,
Finlandia e antigas emissões do Canada e Mexico. Modelo de mão requere
4 pilhas AA.
Ref.No. 338 430

€ 29,95

Lampada de mesa L 92
Para detectar a fluorescência e verificar selos, notas bancárias e cartões de
crédito. Utiliza-se um largo espectro de raios UV. O pico de eficiência de
radiação é 366 mn. Lâmpada de 4 watt. Isolamento duplo. Fonte de
alimentação 220-230 V – 50 Hz. Medidas: 180 x 115 x 75 mm.

Ref.No. 317 886

Todas as lampadas fornecidas sem baterias.

€ 24,95
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Lanterna UV LUCY

NOVO

Lanterna manual ou de suporte 3
Incl. LED UV (de comprimento
de onda curto e longo) 3
Para verificação de fluorescências e fosforescências 3
Incl. acessório de escurecimento
(2 peças) 3
Incl. acessório com lupa 3,5x 3
Ideal para transportar! 3

Possível de utilizar, p. ex., como lanterna manual

A lanterna de luz ultravioleta LUCY é um aparelho de teste de classe extra que oferece ao utilizador uma elevada funcionalidade e
uma variedade de detalhes sofisticados.
O LED UV integrado de elevada durabilidade possui um lardo espetro de comprimento de onda de 254 nm (comprimento de onda
curto) a 390 nm (comprimento de onda longo), pelo que este aparelho pode ser usado tanto para a deteção de fluorescências como
de fosforescências. A lanterna de luz UV LUCY permite visualizar mesmo as marcações manuais de validação removidas de selos ou
reparações no papel. Além disso, o LED UV usado é extremamente potente e fornece resultados claramente melhores, p. ex., para
iluminação de fosforescências que outras lâmpadas.
A lanterna UV pode ser usada como lanterna manual e como lanterna de suporte com ampliação. Graças a um acessório especial
para escurecimento, a lanterna funciona perfeitamente em ambientes claros, ou seja, com luz artificial e natural. O acessório para
escurecimento é composto por duas peças, em que uma das peças está equipada com uma lente de ampliação (ampliação 3,5x) para
permitir a observação detalhada de pormenores. Ambas as peças do acessório podem ser usadas separadamente ou em conjunto,
conforme o pretendido. A lanterna UV LUCY apresenta vantagens adicionais, como a caixa robusta de plástico rígido com lados
revestidos a borracha anti-derrapante, o botão de pressão para ligar e desligar rapidamente a lanterna UV e o peso reduzido, que
torna a lanterna ideal para levar consigo para viagens, feiras e exposições. Funcionamento a pilhas (4x pilhas 1,5 V AAA, não incluídas).
Dimensões exteriores (sem acessório): 145 x 85 x 25 mm.
Ref.No. 361 146

€

149,95

Incl. acessório para escurecimento com lupa
de 3,5x (2 peças)

Possível de utilizar, p. ex., como lanterna de suporte

Todas as lampadas fornecidas sem baterias.
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Lanterna de bolso UV L83
Lanterna de bolso robusta e prática com 2 funções: luz UV e luz branca! Os 6 LED UV com um comprimento de onda de 365 nm (de
ondas longas) também podem ser usados em ambientes com claridade e com luz do dia. Inúmeras possibilidades de utilização, por
ex. para a determinação de fluorescência em notas de banco, selos, minerais e fósseis, para a verificação de cartões de crédito e cartas
de condução, para a visualização de tintas fluorescentes UV e para o controlo de higiene. Os 10 LED brancos potentes também tornam
a lanterna de bolso o companheiro ideal para atividades recreativas, como por ex. pesca, escalada, acampar, geocaching e mais. Com
correia de mão, caixa de metal. Funcionamento a pilhas (3x AAA, não incluídas). Comprimento: 125 mm.
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Ref.No. 349 388

24,95 € 19,95
7

€

3-em-um Multi-Tester
Ideal para a verificação de moedas, selos, notas de banco (por ex.,
recursos de segurança fluorescentes), cartões de crédito e muito mais.
Perfeito para o seu prazer ou negócio. Devido aos poderosos tubos de luz
incidente UV de 9W (2G7 9W), as partículas de tinta com UV activos são
visíveis mesmo com a luz do dia. A detecção da marca de água é possível
através da luz branca de baixo (lâmpada de 4W). Lupa integrada com
ampliação de 2 x. Operação com ligação à rede de 220–240 V. Caixa de
plástico preta. Medidas: 200 x 120 x 160 mm.

Ref.No. 340 357

Unidade Base (4W)

Lupa 2x
Todas as lampadas fornecidas sem baterias.

€

34,95

Lâmpada UV – onda longa
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Base de trabalho BASIS
Pretende medir, analisar, encapsular as suas moedas ou mudá-las de cápsula?
Esta base resistente suave garante ótimas condições de trabalho e protege a superfície da mesa, assim como o seu objeto de coleção
contra riscos e amolgadelas. A parte superior da base é composta por um tecido macio que não solta fiapos. A parte inferior é revestida
com borracha e, por isso, extremamente antiderrapante. Além disso, se necessário é possível limpar a base com água morna limpa
e enrolar após a utilização para economizar espaço.
Também é adequado de modo ideal para trabalhos de reparação, de bricolagem e de manutenção em modelos, relógios e
joias ou na análise e processamento de minerais, fósseis, pedras preciosas, etc., assim como fundo da fotografia. Formato exterior:
500 x 350 mm, altura 2 mm.

Ref.No. 354 207

€

13,95

1
■

2
■

Luva para moedas em algodão

Pinças para moedas

Mais sensibilidade e excelente proteção para as suas moedas:
luvas 100 % algodão (180 g/m²) para moedas. Elevada qualidade e excelente adaptabilidade. Com costuras, polegar anatómico, elástico e ranhura lateral. Lavável a 40°C no programa
de roupa delicada. Cor: branca com costura de debrum colorida.
Tamanho universal, 1 par.
Ref.No. 305 929
€ 5,95

Esta prática pinça fácil de manejar, como se observa aqui. Pontas
em plástico protegem as moedas.
1 MPI 1
■

Ref.No. 313 240

€

2 PI 9
■

Ref.No. 331 264

€

4,95
9,95
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Aparelho de limpeza por ultrassons – para a limpeza perfeita
Equipamentos de limpeza por ultra-som para a limpeza suave e cuidadosa de moedas, medalhas, óculos, joias, próteses dentárias e
aparelhos dentários, talheres, CDs e DVDs, artigos de escritório e outras peças pequenas de metal de uso doméstico e oficina. As
vibrações de alta frequência induzidas por ondas de ultra-som libertam poeira, tiras de lubrificante e sujidade de superfícies e locais
de difícil acesso. Selecione entre os 2 modelos:

Equipamentos de limpeza por
ultra-som SAUBER
A tampa articulada com visor grande abre pressionando um
botão. Tina de aço inoxidável com cesto de colocação em malha
fina e suporte de relógio e de CD/DVD. Com visor digital para
exibição com precisão ao segundo do tempo de limpeza. 5 diferentes intervalos de tempo: 90, 180, 280, 380, 480 segundos.
Capacidade: 600 ml. Frequência de limpeza: 43 kHz. 50 Watts.
Ligação elétrica (tomada europeia).
Formato exterior: 126 x 165 x 232 mm.
Ref.No. 346 740
€ 69,95

Equipamentos de limpeza por
ultra-som PULSAR
Aparelho de alta potência em qualidade profissional. Robusto e
durável devido à tina, caixa e cesto de aço inoxidável. O cesto com
borracha na parte inferior oferece uma proteção adicional dos
objetos. Isento de gordura, impressões digitais e camadas de sujidade
mais difíceis. Ajuste com precisão ao minuto do temporizador
digital. Capacidade: 700 ml. Frequência de limpeza: 40 kHz. 30 Watts.
Adequado para uma utilização duradoura.
Formato ext.: 175 x 150 x 110 mm.
Ref.No. 310 923

€

169,95

Nota: Limpar os dois aparelhos com água. A limpeza pode ser suportada através da adição do liquido de limpeza de moedas da
LEUCHTTURM (Ref.No. 318 851). A limpeza por ultra-som também é recomendada para a preparação de uma limpeza química com os líquidos de limpeza de
moedas da LEUCHTTURM.

Aparelho limpeza por
vibração VIBRO
Aparelho de limpeza portátil para moedas, medalhas, óculos,
joalharia, lentes plástico. Temporizador pode ser ajustado para
o minuto. A limpeza pode ser complementada com liquido limpeza LEUCHTTURM (ver páginas seguintes). A bateria pode ser
usada em qualquer lugar sem dificuldade. Caixa plástico
branca. Dimensões: 190 x 125 x 110 mm.
Ref.No. 317 590

€

27,95

120 Cuidados e manutenção

Liquidos limpeza moedas
Líquidos de limpeza com substâncias de alta qualidade para uma remoção rápida e delicada de oxidações nas moedas.
É muito fácil: Mergulhar as moedas por alguns minutos no liquido (o tempo depende do banho de limpeza utilizado e da intensidade
da oxidação; pode obter mais informações nas instruções do respetivo produto), de seguida, limpar bem e secar com um pano macio
(não friccionar!). Com proteção contra crianças. Conteúdo: 150 ml. Disponível nos seguintes modelos:

cada

€

7,95

Para moedas de ouro

Ref.No. 336 203

Para moedas de prata

Ref.No. 317 893

Para moedas de cobre

Ref.No. 321 584

(Não adequado a moedas de cobre-níquel!)

Para moedas de
latão e bronze

Ref.No. 343 300

Para moedas bimetálicas
e moedas de cobre-níquel

Ref.No. 343 206

(p. ex. 1 Euro, 2 Euros, 1 Marco Alemão)

Produto de limpeza
suave para moedas

Ref.No. 318 851

Para todas as (restantes) moedas /
todos os metais nobres (sem removedor de oxidação).

Conjunto de tratamento de moedas CLEAN-IT

O tratamento correto de moedas é especialmente importante. O conjunto de tratamento de moedas contém tudo o que
necessita para uma limpeza adequada e cuidadosa das suas moedas valiosas:
• 1 pinça de moedas com revestimento de plástico que não danifica as superfícies
• 1 liquido de limpeza de moedas para prata (150 ml)
Poupa
• 1 liquido de limpeza de moedas para cobre (150 ml)
• 1 par de luvas para moedas de 100% algodão
• 1 pano fino de polimento de moedas

20 %

36,75
✗

em vez de €

apenas

€

29,95
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Pano de polimento «4 em 1»
Este pano de limpeza macio de tecido fino com as suas 4 zonas é um verdadeiro multitalento!
Remove, sem esforço, a sujidade da prata, do ouro, da platina, do latão e cobre e deixa assim as suas moedas, medalhas, distinções
e condecorações novamente a brilhar.
O destaque: Cada canto do pano adequa-se a um material diferente e está adequadamente impregnado com diversos complementos.
O pano também pode ser utilizado para a limpeza de joias, relógios e talheres. Material: 100 % algodão. Formato exterior:
350 x 350 mm.
Ref.No. 353 837

€

12,95

Nota importante:
Cunhagem de moedas da qualidade «Placa polida» ou as moedas «Acabamento espelhado»
deverão permanecer conservadas para manutenção do valor! O pano para polimento de moedas
adequase idealmente por ex. para a limpeza de moedas correntes «usadas».

Nota:
O pano de polimento é ideal
para limpeza de moedas
usadas ou em
circulação.

Pano de polimento
Pano de polimento em tecido fino deixa suas moedas brilhantes.
O pano de polimento impregnado faz desaparecer as manchas
com uma fricção suave. Também apropriado para limpeza de
jóias e talheres.
€

Ref.No. 327 112

5,95

Gostaríamos de ressaltar
que moedas «prof» geralmente não devem ser limpas,
a fim de preservar o seu valor.

Bolsas para moedas
Bolsas para moedas de película de PVC duro transparente e sem plastificante para moedas. Por 100 unidades.
Com 1 bolsa
Para moedas
até 46 mm de Ø.
Ref.No. 316 503

€

13,95

Com 2 bolsas
Para moedas até 42 mm de Ø.
Incl. 100 pequenos cartões
brancos para inscrição.
Ref.No. 302 448
€ 13,95

122 Medir & Pesar

Calibradores digitais – quando é necessário ser exato
Os paquímetros digitais com visor LCD dispõem de uma faixa de medição de 0 a 150 mm. Uma posição zero é possível em cada posição
de medição sendo possíveis medições diferenciais. Com um medidor de profundidade para a medição dos diâmetros internos e níveis.
Comutável de mm para polegadas. Inclui pilhas.
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Paquímetro EXAKT
Unidade de medição: 0,01 mm, precisão: 0,03 mm. Com medidor de perfil. Visor LCD de 6 dígitos. Incl. pilhas (1x
LR44/AG13)..
Ref.No. 308 684

€

29,95

ão,
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Paquímetro EXAKT Solar
Unidade de medição: 0,1 mm, precisão: 0,2 mm. Alimentação dupla de corrente: Em caso de luminosidade suficiente (superior a
200 Lux) é efetuada a alimentação de corrente através das células
solares, em caso de luminosidade reduzida (inferior a 200 Lux)
através das pilhas. Produzido de compósito de fibra de carbono,
por isso de manuseamento muito fácil e especialmente suave para
os objetos de medição (por ex. moedas).
Ref.No. 346 743

€

19,95

Balanças digitais de moedas LIBRA
As nossas balanças digitais em formato de bolso prático
dispõem de um visor LCD iluminado com desconexão
automática após 60 segundos para conservar a energia da bateria, 6 diferentes unidades de pesagem (g, oz, ozt, dwt, ct, gn),
tolerância de medição +/- 0,03 g, função de tara, grande plataforma de pesagem em aço inoxidável e uma tampa de proteção amovível que pode ser utilizada como prato da balança.

LIBRA 100/500

LIBRA Mini

LIBRA 100
Capacidade para pesar 0,01 a 100 g.
Com função de contagem.
Incl. 2 pilhas AAA.
Medidas: 64 x 116 x 17 mm.
Ref.No. 344 223

LIBRA Mini
Capacidade para pesar 0,01 a 100 g
incl. 1 pilha CR2032.
Medidas: 45 x 76 x 13 mm.
Ref.No. 344 222

€

29,95

LIBRA 500
Capacidade para pesar 0,1 a 500 g.
Tolerância de medição +/- 0,3 g.
Com função de contagem.
Incl. 2 pilhas AAA.
Medidas: 64 x 116 x 17 mm.
Ref.No. 344 224

€

34,95

€

29,95

Moldura flutuante 123

Moldura flutuante MAGIC FRAME
Esta é a magia: Deixe «flutuar» os seus itens favoritos!
Com esta moldura de objetos extraordinária coloca em cena produtos de coleção, como por ex. moedas, selos, minerais, relógios,
medalhas e muito mais. É muito simples: abrir a moldura, colocar o objeto, fechar a moldura – pronto! Através de
2 membranas transparentes e flexíveis, o objeto é suavemente envolvido e atua como se flutuasse na moldura. A moldura autónoma
fornece uma visão da parte da frente e na parte de trás do objeto. Incl. 2 bases. De plástico.

Abrir a moldura,
colocar o objeto,
fechar a moldura –
pronto!

Disponível em 6 tamanhos
diferentes:
MAGIC FRAME 70
Formato exterior: 70 x 70 x 20 mm,
Dimensão interior: 55 x 55 mm.
Ref.No. 350 475

MAGIC FRAME 110
Formato exterior: 110 x 110 x 20 mm,
Dimensão interior: 95 x 95 mm.
Ref.No. 350 478

€ 7,95

€ 4,95
MAGIC FRAME 200

MAGIC FRAME 90
Formato exterior: 90 x 90 x 20 mm,
Dimensão interior: 75 x 75 mm.
Ref.No. 350 476

Formato exterior: 200 x 180 x 20 mm,
Dimensão interior: 177 x 123 mm.
Ref.No. 350 480

€ 14,95

€ 6,95

MAGIC FRAME 90R

MAGIC FRAME 230

Formato exterior: 90 x 90 x 20 mm,
Dimensão interior: Ø 76 mm.

Formato exterior: 230 x 90 x 20 mm,
Dimensão interior: 207 x 65 mm.

Ref.No. 350 477

€ 6,95

Ref.No. 350 479

€ 11,95

Acessórios para
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Acessórios para notas «Euro Souvenir»
Desde 2015, os colecionadores podem adquirir notas «Euro Souvenir» em diferentes pontos turísticos de França. Todos os anos são
adicionadas notas. O colecionismo de notas «Euro-Souvenir» alargou-se da França para a Alemanha, Bélgica, Áustria, Suíça, Espanha,
Países Baixos e Portugal.

Exclusivo da LEUCHTTURM:
O álbum oficial para 200
notas «Euro Souvenir»

N OVO

Álbum para 420 notas
«Euro Souvenir»

N OVO

o

Incluíd

Álbum com capacidade para até 200 notas «Euro Souvenir»
com 50 folhas coladas para 4 notas por folha. As folhas transparentes estão coladas às folhas. Com linhas junto a cada folha
para inscrição personalizada. Capa laminada colorida. Incl.
uma nota «Euro Souvenir» de edição limitada. Dimensões exteriores: 230 x 220 x 50 mm.
€

Ref.No. 358 046

27,95

Álbum de bolso ROUTE para
40 notas «Euro Souvenir»
N OVO

Álbum com 70 folhas transparentes coladas com capacidade
para até 420 notas «Euro Souvenir» (com uso de ambos os lados
das folhas). As folhas de plástico sem amaciantes garantem uma
proteção segura e proteção contra sujidade. Capa laminada
colorida. Dimensões exteriores: 180 x 255 x 55 mm.
Ref.No. 349 260

€

29,95

Folhas de proteção BASIC 140
para notas «Euro Souvenir»

N OVO

Indelével

Nota não incluída

Álbum de bolso com 20 folhas transparentes coladas com
capacidade para até 40 notas «Euro Souvenir» (com uso de
ambos os lados das folhas). As folhas de plástico sem amaciantes
garantem uma proteção segura e proteção contra sujidade.
Dimensões práticas, ideal para levar consigo. Encadernação
almofadada em azul escuro com gravação em prateado.
Dimensões exteriores: 150 x 95 x 20 mm.
Ref.No. 349 259
€ 6,95

Folhas de proteção para notas «Euro Souvenir» e todas as notas
até 140 x 80 mm (L x A). As folhas estão soldadas em 3 lados
(em baixo, à esquerda e à direita) e abertas em cima. As folhas
de proteção transparentes garantem uma vista de ambos os
lados das notas. Material: PVC rígido - garantidamente sem
ácidos e sem amaciantes. Dimensões exteriores: 146 x 84 mm.
Conjunto de 50.
Ref.No. 359 380
Pack de 50 € 7,95

Álbuns para postais 125

Àlbuns POSTCARDS
Design com lista verde e inscrição «Postcards». Álbuns com 50 folhas firmemente juntas para o armazenamento dos seus postais até
ao formato 162 x 114 mm. As folhas oferecem uma fixação segura e pvermelhoeção contra impurezas. Folhas em plástico transparente
para observar os dois lados dos postais. Prático e resistente através da cobertura resistente a manchas. Com cobertura internacional
(inscrição Postcards).

Indelével

1
n

2
n

1) Álbum POSTCARDS 2

2) Álbum POSTCARDS 6

Para até 200 postais (folhas frente e verso). Contém 50 folhas
para guardar 4 postais. Medidas: 204 x 255 x 60 mm.

Para até 600 postais (folhas frente e verso). Contem 50 folhas
para guardar até 12 postais. Medidas: 398 x 375 x
60 mm.
Ref.No. 347 771
€ 37,95

Ref.No. 347 770

€

15,95

Pode encontrar mais informação sobre as propriedades e compatibilidade das nossas tiras / películas no nosso site, www.leuchtturm.com

Álbum para bilhetes,
126 80 cartões de autógrafos

Álbum para bilhetes
NOVO

O nosso novo álbum colorido oferece uma proteção segura e fixação para até 156 ingressos e bilhetes. Com 26 folhas pretas unidas
sem amaciantes, com capacidade para 6 bilhetes por folha. Com 26 folhas firmemente juntas transparentes e sem plastificante para
cada 6 bilhetes por ficha (no caso de utilização de frente e verso). As folhas devem ser enchidas a partir de cima e têm uma dimensão
interior de 216 x 97 mm (os bilhetes maiores podem sobressair para cima sem dobrar). A cobertura bonita, laminada mostra uma
variedade de imagens de diversos ingressos e bilhetes de todo o mundo. Ideal para as suas lembranças valiosas e únicas! Formato
exterior: 325 x 276 x 40 mm.
Ref.No. 357 971

€

19,95

Álbum de bolso para 80 cartões de autógrafos

O álbum contém 40 folhas coladas para guardar 80 cartões de autógrafos de formato A6. Cada folha possui duas bolsas (dimensões
interiores: 105 x 148 mm, A6). Em prático tamanho de bolso. Dimensões exteriores: 130 x 165 x 45 mm.
Ref.No. 347 187

€

11,95

Álbum para bases,
caricas 127

Álbum para bases de cerveja

Álbum completo com 15 folhas GRANDE (Ref.No. 316 604) para até 90 bases de cerveja. Cada folha possui 6 compartimentos, cada
um medindo 106 x 98 mm (W / H). O álbum pode ser aumentado até 20 folhas para um total de 120 bases de cerveja. A capa é prática,
resistente e fácil de limpar. Retrata a diversidade de rótulos de cerveja de cores brilhantes de todo o mundo. Características mecanismo
4 do aneis. Medidas: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE).
Ref.No. 342 618

€

29,95

Álbum PRESSO para 64 caricas

O álbum de coleção em cartão impresso estável de alta qualidade apresenta coloridas ilustrações de caricas de todo o mundo. Ambas
as contraguardas contêm uma espuma preta com entalhes precisos para a colocação de 32 caricas em cada lado. Assim, o álbum
proporciona às suas caricas uma fixação segura e proteção contra riscos. Retirada das caricas através de pegas laterais. Dimensões
exteriores: 290 x 325 mm (fechado).
Ref.No. 344 765

€

11,95

128 Álbum de cápsulas

Álbum de cápsulas de garrafa
Álbum completo com 5 folhas pretas COMPART (Ref.No. 305 080) para um total de
210 cápsulas de garrafa usadas. Incl. 5 folhas intermédias pretas. O álbum pode ser
ampliado com a ajuda de folhas de substituição (Capacidade total: 9 folhas = 378
cápsulas de garrafa). Cada ficha combina até 42 cápsulas de garrafa usadas e oferece
uma fixação segura e protecção contra arranhões. Fácil carregamento das folhas
por trás. Em cores brilhantes, a cobertura apresenta toda a diversidade das mais
variadas cápsulas de garrafa de todo o mundo. Sistema mecânico de arco recto de
4 argolas. Medidas: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE).
€

Ref.No. 314 779

29,95

Encomende já!
Folhas ENCAP
Para cápsulas
de garrafa
novas e usadas.

Folhas COMPART
Para cápsulas
de garrafa usadas.

Ref.No. 308 075
(pack de 2)

Ref.No. 305 080
(pack de 5)

€

4,95

€

19,95

Quadros de apresentação FINESTRA

Quadros pretos para apresentação de 60 cápsulas de garrafa ou cápsulas de champanhe. Através do grande orifício de vidro, as peças
de coleção destacam-se completamente. A inserção de veludo preto com característica magnética permite um enchimento
particularmente fácil e evita que os itens escorreguem, mesmo em posição vertical. 2 ganchos na parte de trás destinam-se à fixação
na parede. Alinhamento vertical ou horizontal possível. Também adequado para cápsulas de garrafa não usadas. Formato exterior:
403 x 255 x 34 mm.
Ref.No. 345 773
€ 24,95

Álbum para pins,
PRESSED PENNIES,
cartões de autógrafos 129

Álbum pins
Álbum completo com 4 quadros para o armazenamento seguro e representante de
cerca de 400 pins. O álbum pode ser completado com até 4 outros quadros (capacidade máx.: 8 quadros/800 pinos). Todos os quadros são revestidos com veludo
preto nobre. Furar os pins simplesmente no quadro e colocar o conector a partir
de trás. Em cores brilhantes, a cobertura apresenta toda a diversidade dos mais
variados pins de todo o mundo. Com sistema mecânico angular 4-Q. Formato
exterior: 280 x 325 x 80 mm
(GRANDE).
Ref.No. 342 616

€

27,95

Como complemento:
Quadros para pins
Ref.No. 339 966
Embalagem de 4 unidades

€

9,95

Álbum de bolso para
96 PRESSED PENNIES
Álbum em formato de bolso incl. 8 folhas para moedas firmemente juntas com
ranhuras sem plastificante de PVC duro para cada 12 moedas até 33 mm de
diâmetro. Devido ao seu formato prático, o álbum é o acompanhante de viagem
ideal. Cobertura acolchoada em preto com cunhagem
da tampa de cobre. Formato
exterior:
205 x 155 x
20 mm.

Ref.No. 355 642

€

19,95

Álbum de bolso para
48 PRESSED PENNIES
Entretanto, encontram-se em inúmeras atracções turísticas em todo o mundo
máquinas de onde saem as moedas em forma de elipse denominadas «PRESSED
PENNIES», também conhecidas na Alemanha como «Moedas de recordação».
Assim, surge ao longo dos anos um encantador «diário de viagem» que consiste
em moedas de recordação. O álbum adequado para tal contém 8 fichas para moedas
firmemente juntas com ranhuras sem plastificante de PVC duro cada uma para
6 moedas até 33 mm de Ø.
Medidas:
115 x 150 mm.
Ref.No. 342 625

€

12,95

130 Caixa de colecção

Caixa de colecção
Caixa de
colecção
K60
Ref.No. 344 051

€

19,95

Para o conservação de figuras em
miniatura, minerais, conchas, bijuteria,
botões, frascos de perfume em miniatura, lembranças de férias e muito
mais...
Fabricado em cartão estável com
divisórias aplicadas firmemente. Contém 60 compartimentos em formato
50 x 36 x 33 mm. Tampa articulada com
visor grande. O fecho magnético incorporado e discreto protege e apresenta ao
mesmo tempo a sua colecção. Orifício de
inscrição lateral para a marcação
individual da sua colecção.
Caixa de colecção
SURPRISE
Ref.No. 344 050

€

19,95

Medidas: 395 x 38 x 338 mm.

Álbum para notas,
catálogo «Euro» 131

Conjunto de principiante START
para colecionar moedas
a
Economiz
O conjunto de principiantes
é composto por:

20 %

• 1 álbum de moedas azul NUMIS incl. 5 folhas (cada 1x NUMIS 44, 34,
25, 17, MIX ver página 22) e 5 camadas intermédias brancas
• 1 lupa de cabo LU1 com ampliação de 4x e 50 mm de diâmetro da lente
• 1 pinça de moedas com revestimento de plástico que não danifica as
superfícies
• 1 par de luvas para moedas de 100% algodão
43,35
✗

em vez de €

Ref.No. 347 925

apenas

€

34,50

NOVO

CATÁLOGO
EURO 2020
Moedas e notas
• Todas as moedas correntes e
comemorativas Euro desde 1999
• Incl. moedas de 2 euros comemorativas
• Incl. as notas Euro
GERMANY

EURO-BANKNOTES – SECOND GENERATION

GERMANY

1 cent, 2 cents and 5 cents:
Oak twig
Design:

• Disponível a partir de dezembro 2019

Mint:
Mint mark:

State mint, Berlin
”A”

Mint:

Bavarian State Mint,
Munich
”D”

Prof. Rolf Lederbogen

10 cents, 20 cents and 50 cents:
Brandenburg Gate

Mint mark:

Design:

Mint:

Reinhart Heinsdorff

Mint mark:

State mint for Baden-Württemberg,
Stuttgart
”F”

Mint:

Ref.No. 361 352

€

12,95

Heinz Hoyer and
Sneschana Russewa-Hoyer

Edge design
2 euro coin:

”EINIGKEIT UND
RECHT UND FREIHEIT

”

Mint mark:

State mint for Baden-Württemberg,
Karlsruhe
”G”

Mint:
Mint mark:

Hamburg Mint, Hamburg
”J”

WATERMARKS
When held against the light, a faint
image becomes visible and shows a
portrait of Europa, the value of the
banknote and a window.

SERIAL
NUMBER
(the first
character
indicates where
the note was
printed)

SECURITY THREADS
The euro banknotes have a security thread which is
embedded in the centre of the note. When held
against the light, the value of the note as well as
the euro symbol appears on the security thread.

  

LX-G118

LX-G115

LX-G119

LX-G116

LX-G120

LX-G117
LX-G119
125th anniversary of the birth
NATIVE BIRDS – NIGHTINGALE
of Nelly Sachs
2016 A-J, 20 EURO
2016 F, 20 EURO
Au999, 3,89 g, Ø 17,5 mm
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
BU: 200.000 coins a 340,00
Edge: ”FRIEDEN DU LEISESTE ALLER
(40.000 per mint)
GEBURTEN”
BU: ca. 800.000 coins a 38,00 LX-G120
PF: ca. 175.000 coins a 65,00 200th anniversary of the birth
of Ernst Litfass
2016
D, 20 EURO
LX-G116
LX-G118
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
Landmarks of the federal states (XI) – PLANET EARTH
Edge: ”RUNDUM INFORMIERT
Saxony: Dresden Zwinger
2016 A-J, 5 EURO
RUNDUM INFORMIERT”
2016 A-J, 2 EURO
CuNi, Polymer ring, 9 g, Ø 27,25 mm
BU: ca. 943.000 coins a 38,00
BU: 30.000.000 coins a 6,50 Edge: ”BLAUER PLANET ERDE •
LX-G114
PF: ca. 170.000 coins a 65,00
(A 6.000.000, D 6.300.000,
BLAUER PLANET ERDE •”
30 years of the European Union flag
F 7.200.000, G 4.200.000, BU: 2.000.000 coins a 45,00
2015 A-J, 2 EURO
J 6.300.000)
(400.000 coins per mint)
BU: 30.000.000 coins a 6,50
PF:
250.000 coins a 145,00
(A 6.000.000, D 6.300.000, PF: only from standard-issue
coin set LX-AK2 and
(50.000 coins per mint)
F 7.200.000, G 4.200.000,
commemorative coin set
J 6.300.000)
LX-AG3
PF: only as part of LX-AG3
commemorative coin set

MICROPRINT
Microprint is used in various areas of the
banknote. The small type is only visible through
a magnifying glass.
UV MARKINGS
The paper itself does not glow under UV light,
but fibres embedded in the paper glow in three
different colours. On the front of the bank note,
the stars of the flag, a small circle and the big stars
glow yellow. Various other areas also glow yellow.
On the reverse of the note, a quarter of an
imaginary circle in the centre of the banknote,
as well as various other areas glow green.
The serial number running horizontally, as well
as a stripe, glow red.

PAPER
The cotton fibre paper feels crisp and firm. It has a protective layer in order
to improve durability.

LX-G114

LX-G113
25 years of German unity
2015 A-J, 25 EURO
Ag999, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”EINIGKEIT UND RECHT UND
FREIHEIT”
BU: 1.500.000 coins a 50,00
(300.000 coins per mint)
PF:
ca. 250.000 coins*a
185,00
(50.000 coins per mint),
* incl. coins from the LX-AG3
commemorative coin set

IRIODIN STRIPS
Under a light source the iriodine strip shines bright to golden yellow.

13

LX-G117



EMERALD NUMBER
The number changes colour from emerald green
to deep blue when the banknote is tilted. The
shiny number displays an effect of the light that
moves up and down.

Printing press, printing plate and position
on the print sheet.
V = printing press, 001 = printing plate,
E6 = position on the print sheet.

1 euro and 2 euros:
Federal Eagle
Design:

FOIL STAMPING
The silvery stripe reveals a
portrait of a mythological figure
of Europa, the euro symbol, the
architectural motif and the value
of the banknote.

LX-G113



• Textos em inglês

INTAGLIO PRINTING
The use of the intaglio printing
technique creates a textured surface.



• História da introdução do euro

   
 
  

Security features of the second-generation EURO banknote series

585

106

LX-G115
200 years of Grimm’s Fairy Tales (V) –
Little Red Riding Hood
2016 A, 20 EURO
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”... UND LAUF NICHT VOM
WEG AB”
BU: ca. 1.100.000 coins a 38,00
PF: ca. 200.000 coins a 65,00

NOVO NOVO NOVO
Cofre
KAVENT
Para, p. ex.
• 4 pastas de escritório
de tamanho A4
• 3 capas de
argolas GRANDE
• 7 álbuns NUMIS verticais,
incl. cassete de proteção
• 13 caixas de moedas MB
• 8 caixas de moedas
VOLTERRA UNO
• e muito mais ...

Paredes e porta em aço
robusto

2 pinos de aço sólidos

Incl. tapete de feltro
no chão para proteção
contra riscos, etc.

Fecho com chave de
palhetão duplo

Proteja os seus tesouros do acesso não autorizado e de roubos com o cofre KAVENT da LEUCHTTURM. As paredes do cofre são compostas
por aço com 2 mm de espessura e pela porta de aço com 4 mm de espessura. O fecho é realizado através de uma chave de segurança de
palhetão duplo e por 2 pinos de aço sólidos.
Graças às suas dimensões internas especialmente adaptadas, o cofre oferece espaço para, p. ex, pastas de escritório de tamanho A4,
3 capas de argolas GRANDE incl. cassete de proteção, classificadores, capas de espigão PERFECT, capas de molas LUXUS, capas de argolas
EXCELLENT e muitos mais. O tapete de feltro macio no fundo protege os seus tesouros de arranhões ou outros danos semelhantes. Tanto
a parede traseira como o fundo do cofre possuem duas aberturas para parafusos. Isso permite a montagem numa parede, na
parede de um armário, no chão ou numa estante (material de montagem incluída). São fornecidas duas chaves de palhetão duplo com
número individual, compatíveis apenas com a fechadura montada. Peso: 13,5 kg. Dimensões da abertura da porta: 355 x 240 mm
(C x A). Dimensões interiores úteis*: 425 x 290 x 340 mm (C x A x P). Dimensões exteriores: 430 x 295 x 360 mm (C x A x P).
Ref.No. 360 945

€

129,95

* Tenha em consideração que as dimensões interiores diferem no local da fechadura e nas dobradiças das portas: A profundidade na área das dobradiças da porta, com a porta aberta, é de 313 mm.
A profundidade na área da fechadura, com a porta fechada, é de 300 mm,

www.leuchtturm.com

