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Monate der Nachhaltigkeit im Goethe-Institut
Ort: Goethe-Institut, Budapest, Ráday Str. 58.
Eröffnung: 5. Mai 2022, 16:00–18:00
Zeitdauer: 05.05.–29.07.2022
Der diesjährige Erdüberlastungstag fällt in Deutschland auf den 4. Mai, in Ungarn auf
den 30. Mai. Dies ist der Tag, an dem der Ressourcenbedarf der Menschheit das Angebot und die Kapazität der Erde übersteigt. Das heißt, bis zu diesem Tag haben wir die
erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht, die für das ganze Jahr zur Verfügung stehen.
Das Goethe-Institut Budapest wird sich daher in der kommenden Zeit auf die Frage
der Nachhaltigkeit konzentrieren und eine Reihe von Aktivitäten organisieren, die eine
aktive Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ermöglichen. Damit wollen wir auf die
Wichtigkeit des Themas aufmerksam machen und wir sind überzeugt, dass wir alle
etwas für ein nachhaltiges Leben tun können.
Am 5. Mai wird die Bibliothek der Dinge eröffnet. Bibliotheken sind Institutionen, die
sich durch ihren Auftrag mehr aufs Teilen als aufs Besitzen konzentrieren, und wirken
so gegen den permanenten Konsum entgegen.
Dementsprechend erweiterten wir unser Angebot über die klassischen Medien hinaus
mit Gegenständen. In vier Themenbereichen – Ausflug/Picknick/Freizeit, Kinderspaß,
Social Media Werkzeuge und Do it yourself – bieten wir zur Ausleihe Gegenstände an,
die man oft nur für einen Anlass braucht, wie z.B. einen Skateboard, eine Diskokugel
oder einen Projektor. Ab jetzt können diese Dinge mit dem Bibliotheksausweis ausgeliehen werden, den Kauf können Sie sich sparen.
Am selben Tag präsentieren wir die Installation „Wolkenloses Grün“, die ausschließlich
aus wiederverwendeten Materialien besteht.
In den nächsten Wochen werden für Kinder und Erwachsene Workshops zum Thema
angeboten: Kinder können Drachen aus recyceltem Karton, Raumschiffe und kinetische
Roboter aus recyceltem Kunststoff bauen. Erwachsene können aus recyceltem Material
Einkaufstaschen und Sonnensegel-Installationen anfertigen.
Das Angebot wird mit Wissenswertem in einem Webdossier und mit einer kleinen
Buchausstellung zum Thema Nachhaltigkeit ergänzt.

Grüne Kiste

Fenntarthatósági hónapok a Goethe Intézetben
Helyszín: Goethe Intézet, Budapest, Ráday utca 58.
Megnyitó: 2022. május 5., 16:00–18:00
Időtartam: 2022. májustól júliusig
A világ túlterhelésének napja, az a nap, amikor az emberiség megújuló erőforrások
iránti igénye meghaladja a Föld kínálatát és kapacitását az erőforrások reprodukálására az adott évben, egyre korábban következik be. Így a Föld már nem tudja fenntartható módon reprodukálni erőforrásait. Idén május 4-én Németországban és május
30-án Magyarországon már az egész évre rendelkezésre álló megújuló erőforrásokat
fogjuk felhasználni.
A Goethe Intézet Budapest ezért a fenntarthatóság kérdésére összpontosít, és május,
június és július hónapokban számos olyan tevékenységet szervez, amelyek segítenek
aktívan foglalkozni a témával. Ezt az a meggyőződés támasztja alá, hogy mindannyian
hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb élethez.
Május 5-én felavatjuk a Dolgok Könyvtárát. A könyvtárak olyan intézmények, amelyek
küldetésüknél fogva inkább a megosztásra, mint a birtoklásra összpontosítanak – és
így már eleve az állandó fogyasztás ellen dolgoznak. Ennek megfelelően kínálatunkat
most a klasszikus médián túlmutatóan bővítjük: négy tematikus területen – kirándulás/
piknik/szabadidő, gyerekeknek szóló szórakozás, közösségi médiaeszközök és csináld
magad - olyan termékeket kínálunk, mint például egy gördeszka, egy diszkógömb vagy
egy projektor, amelyekre gyakran csak egy alkalomra van szükség. Mostantól nem kell
megvennie ezeket, hanem a szokásos könyvtári kártyánkkal kikölcsönözheti őket.
Ugyanezen a napon a könyvtárban bemutatjuk a «Felhőtlenül zöld» című installációt
is, amely kizárólag újrahasznosított anyagokból áll.
A következő hetekben workshopokat kínálunk gyerekeknek és felnőtteknek: A gyerekek újrahasznosított kartonból sárkányokat, újrahasznosított műanyagból űrhajókat
és kinetikus robotokat építhetnek. A felnőttek újrahasznosított anyagból bevásárló
szütyőket és napellenzőket készíthetnek.
Az ajánlatot egy internetes dossziéban található érdekességek és egy kis könyvkiállítás
egészítik ki a fenntarthatóság témakörében.

Grüne Kiste

Was bieten wir zur Ausleihe?
Miből válogathat?

Wie läuft die Ausleihe?
Während des Projekts vom Mai bis Juli 2022 stehen die Gegenstände in diesem Katalog
in der Bibliothek zur Ausleihe bereit. Für die Ausleihe ist eine gültige Benutzerkarte
notwendig. Mit der Karte kann über die anderen Medien hinaus auf einmal ein Gegenstand ausgeliehen werden. Die Ausleihdauer beträgt 7 Tage. Gegenstände können nicht
verlängert werden. Die ausgeliehenen Dinge können vorbestellt werden.
Alle Instrumente bzw. Geräte können ausschließlich auf eigene Verantwortung seitens
des Nutzers ausgeliehen werden. Das Goethe-Institut Budapest übernimmt keine Verantwortung für Unfälle bzw. Verletzungen, die sich aus nicht bestimmungsgemäße
Nutzung ereignen. Der Nutzer verpflichtet sich mit der Ausleihe, den Gegenstand
bestimmungsgemäß zu nutzen und unbeschadet mit den vollständigen Zubehör zurückzubringen. Für verlorene bzw. beschädigte Gegenstände erheben wir Gebühr.
Über die Öffnungszeiten und Nutzungsbedingungen der Bibliothek informiert unsere
Webseite: https://www.goethe.de/ins/hu/de/kul/bib/aus.html

Hogyan történik a kölcsönzés?
A katalógusban szereplő tárgyak a projekt időtartama alatt – 2022. májusától július
végéig – kölcsönözhetők a könyvtárból. A kölcsönzéshez érvényes olvasójegy szükséges, amellyel a többi médiumon felül egyszerre egy darab tárgyat lehet kölcsönözni.
A kölcsönzési idő 7 nap. A tárgyak kölcsönzési ideje nem hosszabbítható meg. A kölcsönzésben lévő tárgyakat elő lehet jegyezni.
Minden eszköz ill. készülék kizárólag a felhasználó saját felelősségére használható.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő, vagy a használat során előforduló balesetekért ill. sérülésekért a Goethe Intézet nem vállal felelősséget. A kölcsönzéssel a
felhasználó vállalja, hogy a tárgyat rendeltetésszerűen használja és sérülésmentesen,
tartozékaival együtt hozza vissza a könyvtárba.
Az elveszett ill. megrongálódott tárgyakért a könyvtár kártérítést számol fel.
A könyvtár nyitvatartásáról és a beiratkozás feltételeiről honlapunkon tájékozódhat:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/bib/aus.html

Ausleihe / Kölcsönzés

FAHRRADTASCHE

BICIKLIS ZSÁK

Deine Freunde haben dich zu einer Fahrradtour am Wochenende eingeladen,
aber du bist dir nicht sicher, ob das die
richtige Freizeitbeschäftigung für dich
ist? Eines steht fest – mit einem Rucksack
auf dem Rücken wird es dir nicht gefallen. Leihe dir unsere Fahrradtasche für
den Gepäckträger aus, und schon bist du
startklar. Solltest du keine Fahrradpumpe
haben, findest du eine in der Bibliothek
der Dinge.

Meghívtak a barátaid egy hétvégi biciklitúrára, de még nem tudod, neked való-e
ez a szabadidős tevékenység? Egyet
megjósolhatunk – hátizsákkal a hátadon
biztosan nem fog tetszeni. Kölcsönözd ki
csomagtartóra feltehető biciklis zsákunkat és indulhatsz is. Ha nincs biciklipumpád, azt is megtalálod a Dolgok
könyvtárában.

Gebrauchsanweisung:
Achte auf die Sauberkeit der Fahrradtsche, damit auch andere Benutzer nach dir ihre Sachen
gern darin verstauen.

Használati útmutató:
Óvd a biciklis zsákot a szennyeződésektől, hogy
az utánad következő felhasználók is szívesen
belerakják a holmijukat.

Ab ins Grüne / Ki a szabadba

FERNGLAS

TÁVCSŐ

Wochenendspaziergang auf einem Naturlehrpfad mit deinen Kindern, deinem
naturverbundenen Partner oder Freunden?
Anstatt die ganze Zeit damit zu verbringen, über eure aktuellen Probleme
zu grübeln, schaue dich ausnahmsweise
einfach mal um! Mit einem Fernglas in
deinem Rucksack könnt ihr sogar die vorbeifliegenden Vögel beobachten.

Hétvégi séta egy tanösvényen a gyerekekkel, természetkedvelő pároddal vagy
a barátaiddal? Kivételesen ne az aktuális
problémáitokon rágódva beszélgessétek
végig az utat, inkább nézzetek körül!
Ha beteszel egy távcsövet a hátizsákodba, még tanulmányozhatod is a fejetek
fölött szálló madárfajokat.

Gebrauchsanweisung:
Das Fernglas ist ein empfindliches Gerät.
Schütze das Objektiv vor Kratzern und Stoßeinwirkungen. Kann mit einem weichen Lappen gereinigt werden.

Használati útmutató:
A távcső érzékeny eszköz. Óvd a lencsét az
ütődésektől és karcolásoktól. Puha textillel
tisztítható.

Ab ins Grüne / Ki a szabadba

PETANQUE

PETANQUE

Petanque ist ein beliebtes Spiel im Freien,
bei dem zwei Mannschaften gegeneinander antreten und das Geschick und
Präzision erfordert. Ziel des Spiels ist
es, die eigene Kugel durch gezielte Würfe
der kleineren, sogenannten Zielkugel am
nächsten zu platzieren. Eine ausführliche
Anleitung ist in der Verpackung enthalten.

Az ügyességet és precizitást igénylő
petanque népszerű kültéri játék, amiben
két csapat játszik egymás ellen. A játék
célja, hogy a golyódat legközelebb juttasd a kisebb fa golyóhoz. A csomagolásban részletes leírás található.

Sicherheitshinweise:
Kugel sollten nie oberhalb der Taille geworfen werden. Wirf die Kugel von dir weg und
lehne dich dabei leicht nach vorne, wie beim
Kegeln. Achte immer darauf, dass genügend
Platz auf dem Spielfeld ist und dass niemand
durch das Spiel gestört wird.

Biztonsági előírások:
A golyókat soha nem szabad csípő feletti magasságban dobni. A kuglihoz hasonlóan kissé
előrehajolva dobd el magadtól a golyót. Mindig
figyelj arra, hogy a játékmezőn elég hely
legyen, és senkit ne zavarjatok a játékkal.

Ab ins Grüne / Ki a szabadba

DISCOKUGEL

DISZKÓGÖMB

Planst du eine Retro-Gartenparty oder ein
Geburtstagsfest für die Kinder? Mit dieser
Discokugel kannst du im Nu die richtige
Atmosphäre schaffen. Einfach einstecken
und die Party kann beginnen.

Nyári retró kerti partira készülsz, vagy
szülinapi zsúrt szervezel a gyerekeknek?
Ezzel a diszkógömbbel máris megteremtheted a megfelelő hangulatot. Csak helyezd
áram alá és kezdődhet a buli.

Gebrauchsanweisung:
Wir bitten um Vorsicht bei der Benutzung
der Discokugel, da sie zerbrechlich ist.
Stöße können Dellen und damit bleibende
Schäden verursachen.

Használati útmutató:
Kérünk, óvatosan bánj a diszkógömbbel,
mert törékeny. Az ütődések horpadásokat,
ezzel maradandó károsodást okozhatnak.

Auf zum Spiel! / Játékra fel!

SKATEBOARD

GÖRDESZKA

Das Modell Yamba 900 kann als Hybridboard zwischen einem Cruiser und einem
Skateboard betrachtet werden. Ideal für
den Stadtverkehr. Seine breite Stufe bietet
mehr Stabilität als die meisten CruiserBoards. Außerdem ermöglichen das breite Tail und die kleine Nose einige Tricks
und die Überwindung kleiner Hindernisse.
Alles in allem ein praktischer und lustiger
Begleiter für das urbane Skateboarding.

A Yamba 900 modell hibrid deszkának
tekinthető, mely a cruiser és a skateboard
között helyezkedik el. Városi közlekedéshez ideális. Széles fellépője nagyobb
stabilitást biztosít, mint a cruiser deszkák
többsége. Emellett a széles farokrész és
a kis orr révén néhány trükk is kivitelezhető, és leküzdhetők a kisebb akadályok.
Összefoglalva, praktikus és szórakoztató
társ városi deszkázáshoz.

Zusammensetzung: 7-lagiges Brett aus kanadischem
Ahorn. Abmessungen: 30,3 (77 cm) X 9,3 (23,7 cm)
Flex: Mittlere konkave Form mit geformter Nose und
Tail für bestimmte Tricks und zum Überwinden von
Hindernissen.

Összetétel:7 rétegű kanadai juharfa lap.
Méretek: 30,3 (77 cm) X 9,3 (23,7 cm)
Flex: Médium konkáv forma kialakított orr és
farokrésszel bizonyos trükkök végrehajtásához és az
akadályokon történő átjutáshoz.

Sicherheitshinweise:
Vermeide Orte mit viel Verkehr oder Menschenmassen sowie rutschige und feuchte Böden. Benutze
Schutzkleidung: Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützer sowie einen Helm. Stelle sicher, dass die
Lenkradvorrichtung des Skateboards korrekt eingestellt ist und die entsprechenden Teile sicher befestigt sind. Es gibt kein Bremssystem. Du musst vom
Skateboard absteigen, bevor es zu schnell wird.

Biztonsági előírások:
Ne használd forgalmas helyen és légy óvatos nedves
és csúszós talajon. Használj védőfelszerelést, csukló-,
könyök- és térdvédőt, valamint sisakot. Ellenőrizd a
gördeszkán az irányító szerkezet megfelelő beállítását
és az elemek rögzítésének szorosságát. A gördeszkán
nincs fékrendszer, neked kell leugrani róla, mielőtt
még túlságosan felgyorsulna.

Auf zum Spiel! / Játékra fel!

KUBB

KUBB

Auch Wikingerschach genannt, ist Kubb
eines der besten geselligen Freizeitspiele
für den Garten, bei dem zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Ziel ist es,
die Figuren, die sogenannten Kubbs der
anderen mit Hilfe von Wurfstäben der
Reihe nach umzuwerfen, bis am Ende der
König fällt.

A Viking sakk, más néven Kubb, az egyik
legjobb szabadidős, kerti társasjáték, melyben két csapat vetélkedik egymással.
A cél, hogy a botok segítségével ledöntsék
egymás bábuit, zárva a királlyal.
Biztonsági előírások:
Az eldőlő bábuk sérülést okozhatnak.

Sicherheitshinweise:
Umfallende Figuren können Verletzungen verursachen.

Auf zum Spiel! / Játékra fel!

© Ravensburger

TIPTOI-STIFT

TIPTOI CERUZA

Der interaktive Tiptoi-Stift spricht mit dir,
beschreibt Bilder, erzählt eine Geschichte
oder singt dir ein Lied vor. Wähle eines
der bestimmten, dafür vorhergesehenen
Bücher aus und entdecke so Deutschland,
erkunde Märchen oder das Reich der Tiere.

Az interaktív tiptoi ceruza beszél veled,
leírja a képeket, elmond egy mesét vagy
elénekel egy dalt. Válassz egyet a hozzá
való könyvek közül és fedezd fel velük
Németországot, a mesék vagy az állatok
birodalmát.

Sicherheitshinweise:
Nicht für Kinder unter drei Jahren empfohlen.
Das Instrument besteht aus kleinen Teilen, die
beim Verschlucken Erstickung verursachen
können!

Biztonsági előírások:
Három éves kor alatti gyerekeknek nem ajánlott! Az eszköz kis részekből áll, amik lenyelve
fulladást okozhatnak!

Auf zum Spiel! / Játékra fel!

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Veranstalte einen Filmclub für deine
Freunde mit diesem Projektor! Du brauchst
nur eine leere Wandfläche, und schon
hast du die perfekte Kinoleinwand! Du
kannst Filme von deinem Computer über
ein HDMI-Kabel, von einem USB-Stick oder
vom Handy abspielen. Auch für Bildungsoder Präsentationszwecke geeignet.

Szervezz filmklubot a barátaidnak ezzel a
projektorral! Ha van egy üres falad, már
meg is van a mozivászon. Oktatási vagy
prezentációs célokra is használható.
A filmeket a computeredről HDMI-kábelen
keresztül, pendrive-ról, vagy a mobiltelefonodról tudod lejátszani.

Gebrauchsanweisung: Die zwei AAA-Batterien für
die Fernbedienung werden nicht mit ausgeliehen.
Das Gerät soll in seiner Verpackung samt allen
Zubehörteilen und Gebrauchsanweisung zurückgebracht werden. Die technische Beschreibung
findest du in der Gebrauchsanweisung.
Sicherheitshinweise: Der Projektor darf nicht abgedeckt werden. Trenne den Projektor nicht sofort
nach dem Ausschalten vom Stromnetz. Warte, bis
die eingebaute Lüftung den Projektor abgekühlt hat.

Használati útmutató: A távirányítót működtető két
darab AAA elem nincs a csomagban. Az eszközt a
tartozékaival és a használati útmutatóval együtt
a dobozában hozd vissza. A technikai paramétereket a használati útmutatóban találod.
Biztonsági előírások: A projektort nem szabad
letakarni. Kikapcsolás után ne csatlakoztasd le
rögtön az elektromos hálózatról. Várd meg, amíg
a beépített szellőzés lehűti a készüléket.

Social Media / Közösségi média

LAUTSPRECHER

HANGSZÓRÓ

Mit diesem kabellosen JBL Flip 5-Lautsprecher hast du den Sound immer dabei,
wohin du auch gehst! Dank des robusten
Gehäuses, der vollständig wasserdichten
und der stoßfesten Ausstattung kannst du
deine Lieblingssongs in jeder Lebenssituation abspielen. Nimm ihn mit zum
Segeln, an den Strand, in den Park oder in
den Garten. Der leistungsstarke Akku hält
mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Stunden. Der Lautsprecher kann sicher am
Handgelenk befestigt werden, und wiegt
nur 540 Gramm.

Ezzel a vezeték nélküli JBL Flip 5 hangszóróval könnyedén magaddal viheted
a hangot. Strapabíró borítása, vízálló kialakítása és fokozott ütésállósága lehetővé teszi, hogy bármely élethelyzetben
lejátszhasd vele a kedvenc zenéidet.
Vidd magaddal a vitorlásra, vízpartra, a
parkba, vagy a telekre. Akkumulátora 12
órányi folyamatos játékidőt tesz lehetővé.
Csuklóra akaszthatva biztonságosan hordozható, a súlya mindössze 540 gramm.

Weitere Informationen findest du auf der Website des Herstellers.

Az eszközt a tartozékaival és a használati útmutatóval együtt a dobozában hozd vissza.

További információkért keresd fel a gyártó
honlapját.

Das Gerät soll in seiner Verpackung samt allen
Zubehörteilen und Gebrauchsanweisung zurückgebracht werden.

Social Media / Közösségi média

USB-MIKROFON

USB-MIKROFON

Verwandle das heimische Wohnzimmer in
ein Tonstudio! Mit dem kompakten Rode
NT-USB Mini-Mikrofon kannst du Text
und Musik in hoher Qualität aufnehmen.
Eine perfekte Lösung für Home-Studios,
für Musiker, Gamer oder beim Streaming
für geschäftliche Zwecke. Das Mikrofon
fokussiert den Ton und dämpft Umgebungsgeräusche. RODE verfügt über einen Popfilter und einen USB-C-Anschluss
für die Verbindung mit einem Computer.
Der Magnetständer reduziert Stöße und
verfügt über eine 360-Grad-Schwenkhalterung. Darüber hinaus bietet RODE einen
Kopfhörerverstärker, um störende Echos
bei der Aufnahme auszublenden.

Hozz létre otthoni hangstúdiót! A kompakt Rode NT-USB Mini mikrofonnal
kiváló minőségben tudsz felvenni szöveget és zenét. Tökéletes megoldás házi
stúdióknak, zenészeknek, gamereknek,
vagy üzleti streameingeléshez. A kardioid
mikrofon pontosan fókuszálja a hangot és
tompítja a közeli hangokat. A RODE rendelkezik pop-szűrővel és USB-C porttal a
számítógéphez történő csatlakoztatáshoz.
A mágneses állvány csökkenti az ütközést,
és 360 fokkal elforgatható. Ezen felül
a RODE stúdió fejhallgató-erősítőt kínál
a felvétel zavaró visszhangjainak kiküszöbölésére.

Weitere Informationen findest du auf der Website des Herstellers: rodemikrofon.hu

További információkért keresd fel a gyártó honlapját: rodemikrofon.hu

Social Media / Közösségi média

SOFORTBILDKAMERA

INSTAX KAMERA

Ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, dass du dir deine Digitalfotos nur für
wenige Minuten und unmittelbar nach der
Aufnahme ansiehst? Du zeigst sie höchstens deinen Freunden oder postest sie in
den sozialen Medien.

Megfigyelted már, hogy a digitális képeidet mindössze a felvétel után pár percig
nézegeted? Legfeljebb még megmutatod a barátaidnak, vagy kiposztolod a
közösségi médiában.

Leih dir lieber unsere Sofortbildkamera
aus, und du kannst wieder den Zauber
eines Papierfotos erleben, das du noch
Jahre später in die Hand nehmen
wirst.
Weitere Informationen findest du auf der Website des Herstellers: fujifilm.hu

Kölcsönözd ki az instax fényképezőgépet
és meglátod, mekkora varázsa van egy
papírképnek, amit még évek múltán is
kézbe veszel majd.
További információk a gyártó honlapján:
fujifilm.hu

Social Media / Közösségi média

© We R Memory Keepers

BUTTONMASCHINE

KITŰZŐKÉSZÍTŐ

Mit dieser Buttonmaschine, der Button
Press, kannst du kinderleicht dekorative
Buttons, Anstecker und vieles mehr nach
deinem eigenen Geschmack herstellen!
Das Gerät ist benutzerfreundlich, schnell
und einfach zu bedienen. Der Hebel ist
ergonomisch ausgestattet und lässt sich
ohne Kraftaufwand nach unten drücken.

Készíts könnyedén egyedi dekorgombokat, jelvényeket és még több mindent
ezzel a gomb- és kitűzőkészítő masinával,
a Button Pressel! A gép használata gyors,
egyszerű és felhasználóbarát. A fogantyú
kialakítása ergonomikus és erőlködés nélkül lenyomható.

Die Gebrauchsanweisung findest du auf der Website des Herstellers: wermemorykeepers.com
Dieses Gerät ist nicht für den industriellen
Gebrauch bestimmt, behandle es daher mit
Vorsicht. Wir stellen 25 Buttonrohlinge pro
Ausleihe zur Verfügung. Das Dekorationsmaterial musst du dir selbst besorgen. Das Gerät
soll in seiner Verpackung samt Gebrauchsanweisung zurückgebracht werden.
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Használati útmutató a gyártó honlapján:
wermemorykeepers.com
A készülék nem ipari célokra készült, bánj vele
óvatosan. Minden kölcsönzéshez 25 db alapkitűzőt adunk. A dekorációs anyagot neked
kell beszerezned. Az eszközt a dobozában és
a használati útmutatóval együtt hozd vissza.

LAMINIERGERÄT

LAMINÁLÓ

Jeder wird dieses Werkzeug vom Büro
her kennen, und manchmal wäre es schön,
eines auch zu Hause zu haben. Man könnte
so einige oft benutzte Papierblätter widerstandsfähig machen. Das Gerät kann sowohl heiß als auch kalt laminieren, so
dass damit all deine Bilder, Dokumente,
Zeichnungen, bedruckte Papiere, Einladungen, Fotos, Kalender und Landkarten
bis zur Größe A4 einen passenden Schutz
bekommen.

Ezt az eszközt biztosan mindenki ismeri
az irodából és néha olyan jó lenne otthon is egy. Így strapabíróvá tehetnénk
néhány sokszor kézbe vett papírlapot.
A készülék meleg és hideg laminálásra
egyaránt alkalmas, és így az összes képet,
dokumentumot, rajzot, nyomtatott papírt,
meghívót, fényképet, naptárat és térképet egészen A4-es méretig védelemmel
tudja ellátni.

Technische Beschreibung des Geräts Sencor
SLA 201 A4: Laminier-Art: Warm, Kalt, Anzahl
der Zylinder: 2 Stück, Heizzeit: 3 Minuten, Ausstattung mit ABS: Schutz gegen Einklemmen,
Geschwindigkeit der Laminierung: bis zu 250 mm
Folie/Minute.

Technikai leírás:
Sencor SLA 201 A4 gépet kéthengeres tolórendszer működteti, amely felmelegedés után
használatra kész. Ezenkívül ABS-szel rendelkezik, azaz a megakadt dokumentumok gyors
kiszabadítását is lehetővé teszi. A laminálás
folyamata csendes, és a laminálás percenként
akár 250 mm fóliát is képes kezelni.
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PAPIERSCHNEIDEMASCHINE VÁGÓGÉP
Wenn du nur an einem einzigen Projekt
arbeitest, lohnt es sich, dieses professionelle Gerät aus der Bibliothek auszuleihen. Es erleichtert dir die Arbeit, wenn
du z. B. eure Hochzeitseinladungen selbst
gestalten willst. Es ermöglicht schnelles und präzises Schneiden. Durch seine
Walzenkonstruktion auch für Kinder geeignet.
Technische Beschreibung: Format: A4, Schnittlänge: 32 cm, Kapazität: 8 Blätter, klassische
Klinge, Klingenmaterial: Stahl, Material der
Basis: Kunststoff, Druck: automatisch. Mit Eckenabrunder.
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Ha mindössze egy papírprojekted van,
kölcsönözd ki a könyvtárból ezt a profi
eszközt. Megkönnyíti a dolgodat, ha például az esküvői meghívóitokat szeretnéd
magad elkészíteni. Pontos vágást tesz
lehetővé. Görgős kivitele révén használata gyerekeknek is biztonságos.
Technikai leírás: A4, 32 cm-es vágási hossz,
kapacitás: 8 lap, klasszikus pengék, acél penge,
műanyag talapzat, automatikus nyomás. Az eszközhöz sarokkerekítő is tartozik.

MINI-SPIRALBINDEGERÄT MINI SPIRÁLOZÓ
Liegen deine Karten für die Konjugation
unregelmäßiger Verben überall herum? Hast
du deine Passwörter nur auf lose Zettel
aufgeschrieben oder würdest du vielleicht
die hübschen Zeichnungen deiner Kinder
oder Omas alte Rezepte gerne beisammen
haben? Mit dem Mini-Spiralbinder kannst
du im Handumdrehen Hefte von ein paar
bis zu 30 Zentimetern zaubern. Wenn du
etwas für kreative Hobbys mit Papier übrig
hast, werden dich die Ideen dieses Herstellers garantiert inspirieren: wermemorykeepers.com
Gebrauchsanweisung: in der Verpackung enthalten. Dieses Gerät ist nicht für den industriellen
Gebrauch bestimmt, behandle es daher mit Vorsicht. Wir stellen eine Spirale pro Ausleihe zur
Verfügung, wenn du mehr brauchst, kannst du
sie dir hier besorgen: ScrapBolt.hu
Das Gerät soll in seiner Verpackung samt Gebrauchsanweisung zurückgebracht werden.

Szanaszét hevernek a rendhagyó igeragozáshoz írt kártyáid? Cédulákra írtad a
jelszavaidat, esetleg összefűznéd a gyerekek kedves alkotásait, vagy a nagymama
receptjeit? A mini spirálozóval pár centistől 30 cm nagyságig készíthetsz füzeteket.
Ha vonzódsz a papír alapú kreatív hobbikhoz, a gyártó cég ötletei garantáltan inspirálni fognak: wermemorykeepers.com
Használati útmutató: a csomaghoz mellékelve.
A készülék nem ipari célokra készült, bánj vele
óvatosan. Egy spirált adunk a kölcsönzéshez,
ha többre van szükséged, itt tudod beszerezni:
ScrapBolt.hu
Az eszközt a dobozában és a használati útmutatóval együtt hozd vissza.
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