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Við sendum til þín
Sendum um land allt – frítt ef keypt er fyrir kr. 16.000 eða meira

Kíktu á úrvalið á mulalundur.is

Geymslukassar

Verð 339.-
Geymslukassar fyrir A4 pappír
Verð áður 489.-Hágæða ljósritunarpappír

Hágæðapappír fyrir laser- og bleksprautu prentara | Þykkt: 80 g/m2

Kassi | 5 pakkar, 2500 blöð
Verð 4.195.-
Verð áður 6.990.-

Pakki | 500 blöð í pakka
Verð 839.-
Verð áður 1.398.-

Egla bókhaldsmöppur úr pappír

Verð 859.-
Egla möppur – úr pappír

2913-P | A4 | 80 mm

Verð áður 1.179.-

2915-P | A4 | 50 mm

Verð áður 1.169.-

Frábær ný viðbót í Egla fjölskylduna. 
Plastlausar, endingargóðar og 
ennþá umhverfisvænni!

Nýtt

Kassar með handföngum

Verð 287 / 318.-
Stærð: 36 x 27 x 32 / 50 x 30 x 32 cm
Verð áður 359 / 398.-

Geymsluteinar

Verð 1.980.- (20 stk/pk)
Geymsluteinar úr plasti
Verð áður 2.400.-

Egla kjölmiðar

Verð frá 498.- (25 stk/pk)
Með ártali fyrir 2913
Verð áður 720–782.-

Egla bókhaldsmöppur og tímaritabox

Verð 450.-
Egla tímaritabox 

Verð 799.-
Egla möppur – allar stærðir

2915 | A4 | 50 mm

Verð áður 1.109.-

2917 | A4 | 70 mm

Verð áður 661.-

2919 | reikn. / nótur | 70 mm

Verð áður 1.025.-

2913 | A4 | 80 mm

Verð áður 1.119.-

2920 | A5 | 70 mm

Verð áður 1.025.-

2914 | A5 (lárétt) | 80 mm

Verð áður 1.025.-
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Verð frá 248.-
Margar stærðir og útfærslur
Númeraröð, mánaðarröð, íslensk 
stafrófsröð, ensk stafrófsröð, o.fl.

Milliblöð | A3, A4 og A5

Plastið í framleiðsluvörum Múlalundar er evrópskt plast sem lítur evrópskum stöðlum og er vottað hæft til leikfangaframleiðslu

Við merkjum!

Verð frá 1.480.-
Margar stærðir og útfærslur
Plánetudagbækurnar, dagbækur með teygju í þremur stærðum og ýmsum litum, mjúk- og harðspjalda 
gormadagbækur, vistvænar dagbækur. Þetta finnur þú allt hjá okkur!
Við áletrum og merkjum bækur með nöfnum og merkjum fyrirtækja. Áletrun tryggir öryggi gagna og er 
frábær gjöf fyrir starfsmenn!

Dagbækur | 2020

Verð 479 / 634.-
Opnir á topp  / tveimur hliðum
Sýrufríir | 0,08 mm | (100 stk/pk)
Verð áður 958 / 1.268.-

Þunnir gatapokar

Við merkjum!

Verð frá 1.690.-
A4, A5 og A6 | Línustrikaðar og punktastrikaðar
Úrval minnis- og fundabóka af ýmsum stærðum og gerðum. 
Við áletrum og merkjum bækur með nöfnum og merkjum fyrirtækja. Áletrun tryggir öryggi gagna og er 
frábær gjöf fyrir starfsmenn!

Minnis- og fundarbækur

A5 Verð 773.- / 982.- Verð áður 814.- / 1.034.-
A4 Verð 990.- / 1.249.- Verð áður 1.129.- / 1.435.-

Margir litir í boði. Við sérframleiðum ennþá 
fleiri stærðir og liti. Áletrun / merking í boði.

Klemmuspjöld | einföld / tvöföldLausblaðamöppur

Til í ýmsum stærðum og gerðum
Hannaðu forsíðuna, kjölinn og 
baksíðuna eða láttu okkur 
sjá um það fyrir þig

Verð 319.-
Flottar og ákaflega endingargóðar möppur
Einnig til með hörðu baki
Verð áður 398.-

Plastmöppur | með mjúku baki

Borðdagatal og borðhlífar

Borðdagatal 2020
• Stærð: 49 x 35,5 cm
• Nóg pláss til að skrifa og lítið 

yfirlitsdagatal til hliðar
• Henta bæði á borð og á vegg 

með Lean og sýnilegri stjórnun 
(VMS/Scrum/Kanban)

• Hægt að nota sem 
fjölskyldudagatal

Verð 1.179.-

Skrifborðsplast
Stærð: 50 x 40 mm
Ofan á borðhlífina eða 
skrifborðið

Verð 540.-

Borðhlíf
Stærð: 50 x 40 mm
Verð 2.038.-

Verð 1.174.-
Músarmotta með dagatali
Stærð: 258 x 184 mm

Músarmotta
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Kíktu á úrvalið á mulalundur.is

Verð 98.-
Verð áður 148.-

Kúlupennar | Bic

Verð 263.- 
Oddur: 0,2 / 0,4 / 0,6
Verð áður 452.-

Artline pennar

Verð 78.- (100 blöð/pk)
Stærð: 76 x 76 mm
Verð áður 127.-

Gulir minnismiðar

Verð 219.- (50 stk/pk)
Verð áður 348.-

Merkifánar

Verð 1.297.-
2ja gata | Tekur 30 blöð
Verð áður 2.116.-

Gatari

Verð 244.-
50mm | 100gr | rauðar
Verð áður 348.-

Teygjur

Verð 235.-
Stærð: 50 mm x 66 m
Verð áður 298.-

Pökkunarlímband

Verð 98.- (100 blöð/pk)
Stærð: 76 x 76 mm
Verð áður 159.-

Neon minnismiðar

Verð 99.-
Verð áður 198.-

Áherslupennar

Verð 4.958.-
4ra gata | Tekur 35 blöð
Verð áður 10.554.-

Gatari

Verð 229–589.-
Stærð: 10 x 20 cm / A5 / A4 / A3
Verð áður 298–796.-

Netpokar

Verð 489.- 
Oddur: 0,5 / 0,7 mm | Fyllingar
Verð áður 635.-

Kúlutússpennar | Energel

Verð 399.-
1–5 mm | rúnaður / skorinn
Verð áður 539.-

Töflutúss | Edding

Verð 599.-
Tekur 10 blöð | Hefti fylgja með
Verð áður 823.-

Heftari

Verð 98.-
25 stk. í kassa
Verð áður 136.-

Kúlupennar | Milan

Verð 1.699.-
Fyrir stærri límbandsrúllur  
- allt að 66 x 25mm
Verð áður 2.299.-

Límbandsstandur 

Verð 779.-
Tekur 20 blöð | hefti nr. 10
Þarf helmingi minna afl
Verð áður 997.-

Heftari

Fingrafeiti

Verð 398.-
Fingrafeiti á frábæru verði

Ódýrt

Verð 179.-
Stærð: 5 mm x 8 m
Verð áður 449.-

Leiðréttingarmús

Ódýrt

Verð 469.- 
Blý: 0,5 / 0,7 mm
Verð áður 572.-

Skrúfblýantur | Energel
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Við sendum til þín
Sendum um land allt – frítt ef keypt er fyrir kr. 16.000 eða meira

Ýmsar stærðir í boði
Með þinni mynd eða grafík

Undirskrifta- og músarmottur

Glæsilegir mat- og vínseðlar fyrir 
veitingahús og hótel
Fjölbreytt úrval af efnum og útfærslum

Mat- og vínseðlar

Ýmsir litir í boði
Áletrun / merking í boði

Töskumerki

• Látið gera ykkar eigin 
dagatöl og gleðjið 
viðskiptavini og starfsfólk

• Gerum tilboð í lítil sem 
stór upplög

Dagatöl

Margar stærðir og litir í boði | með snúnu eða flötu haldi
Við áletrum og merkjum með nöfnum og merkjum fyrirtækja

Burðar- og gjafapokar
Við merkjum!

Kíktu á úrvalið á mulalundur.is

Láttu það í okkar hendur! Með 
því skapar þú fjölbreytt störf 
fyrir fólk með skerta starfs
orku og þá vinna allir!

Hafðu samband við sölumenn 
okkar í síma 562 8500 eða á 
mulalundur@mulalundur.is og 
við finnum lausnina fyrir þig.

Þarftu að láta pakka, brjóta, 
merkja, líma eða annað?

Vantar þig hjálparhönd?

Komdu með hugmynd – 
við finnum lausnina saman!

Sérframleitt eftir þínu höfði
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