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Við sendum til þín
Sendum um land allt – frítt ef keypt er fyrir kr. 20.000 eða meira

Kíktu á úrvalið á mulalundur.is

Geymslukassar

Verð 339.-
Geymslukassar fyrir A4 pappír
Verð áður 465.-

Egla bókhaldsmöppur úr pappír

Verð 849.-
Egla möppur – úr pappír

2913-P | A4 | 80 mm

Verð áður 1.179.-

2915-P | A4 | 50 mm

Verð áður 1.169.-

Plastlausar, endingargóðar, 
endurvinnanlegar og ennþá 
umhverfisvænni!

Fást með eða án álímds kjölmiða.

Nýtt

Kassar með handföngum

Verð 326 / 348.-
Stærð: 36 x 27 x 32 / 50 x 30 x 32 cm
Verð áður 418/ 595.-

Hágæða ljósritunarpappír

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

Kassi | 5 pakkar, 2500 blöð

Verð 4.740.-
Pakki | 500 blöð í pakka

Verð 948.-

Geymsluteinar

Verð 2.290.- (20 stk/pk)
Geymsluteinar úr plasti
Verð áður 2.880.-

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 849.-
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.-

https://www.mulalundur.is/tilbod/
http://www.mulalundur.is/hafa-samband/
http://www.mulalundur.is
http://www.mulalundur.is/verslun/geymslukassi-fyrir-a4-pappir-staerd-319-x-107-x-246-mm-lbd-litur-hvitur/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/moppur-og-milliblod/egla-moppur/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=kassi
http://www.mulalundur.is/verslun/ljosritunarpappir-a4-80g-navigator/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=geymsluteinar
https://www.mulalundur.is/verslun/kjolmidar-fyrir-egla-brefabindi-allar-tegundir/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/moppur-og-milliblod/egla-moppur/


Verð frá 199.-
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 | 2021

Verð 479.-
Opnir að ofan | Sýrufríir
0,08 mm | (100 stk/pk)
Verð áður 958 .-

Þunnir gatapokar

Við merkjum!

Verð frá 539.-
A4, A5 og A6 | Línustrikaðar og punktastrikaðar
Úrval minnis- og fundarbóka 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 2021
• 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 949.- / 1.174.-
Músarmotta með dagatali
183 x 137 / 258 x 184 mm

Músarmotta

http://www.mulalundur.is/voruflokkur/moppur-og-milliblod/milliblod/
http://www.mulalundur.is/verslun/minnismidar-gulir-38-x-51-mm-3-blokkir/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/dabaekur-og-dagatol/
http://www.mulalundur.is/verslun/gatapokar-a4-thunnir-syrufriir-100-stk/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=Minnisb%C3%B3k
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/moppur-og-milliblod/klemmuspjold/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=lausbla%C3%B0amappa
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=tilbo%C3%B0sm%C3%B6ppur
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=borðdagatal
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=músarmotta+dagatal


Kíktu á úrvalið á mulalundur.is

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

Gatari | SAX 406

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

Gatari | SAX 588

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

Heftari | SAX 19

Verð 779.-
Tekur 20 blöð | hefti nr. 10
Verð áður 997.-

Heftari | Kangaro

Verð 78.-
100 blöð | Stærð: 76 x 76 mm
Verð áður 127.-

Gulir minnismiðar

Verð 78.-
3 x 100 blöð | Stærð: 38 x 51 mm
Verð áður 129.-

Gulir minnismiðar

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

Neon minnismiðar

Verð 98.-
50 stk. í kassa
Verð áður 148.-

Kúlupennar | Bic

Verð 519.- 
Oddur: 0,5 / 0,7 mm | Fyllingar
Verð áður 668.-

Kúlutússpennar | Energel

Verð 109.-
25 stk. í kassa
Verð áður 156.-

Kúlupennar | Milan

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

Skrúfblýantur | Energel

Verð 235.-
PP – umhverfisvænna | Stærð: 50 mm x 66 m
Hentar fyrir létta kassa, poka o.þ.h
Verð áður 298.-

Glært Pökkunarlímband

Verð 462.-
Sterkt límband | Stærð: 50 mm x 66 m
Hentar vel í kulda og fyrir þyngri kassa. 
Skilur minna eftir sig
Verð áður 675.-

Glært pökkunarlímband | PVC

Verð 1.798.-
Fyrir stórar límbandsrúllur
Verð áður 2.398.-

Límbandsbyssa

Fjölbreytt úrval af límbandsvörum frá Tesa

Netpokar

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

Verð 179.-
Stærð: 5 mm x 8 m
Verð áður 465.-

Leiðréttingamús

Ódýrt

Fingrafeiti

Ódýrt

Verð 329.-
20 ml
Verð áður 438.-

Áherslupennar

Verð 99.-
Verð áður 198.-

mulalundur.is

Hefur þú 
skoðað úrvalið 
í vefversluninni 
okkar?

http://www.mulalundur.is
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/gatarar/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/gatarar/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/heftarar/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/heftarar/
http://https://www.mulalundur.is/verslun/minnismidar-gulir-76-x-76-mm/
http://www.mulalundur.is/verslun/minnismidar-gulir-38-x-51-mm-3-blokkir/
http://https://www.mulalundur.is/verslun/minnismidar-76-x-76-mm-skaerir-litir/
http://www.mulalundur.is/verslun/kulupenni-bic-svartur-raudur-blar/
http://www.mulalundur.is/verslun/kulutusspenni-pentel-energel-07mm-fjoldi-lita/
http://www.mulalundur.is/verslun/milan-kulupenni-svartur-blar-raudur-graenn/
http://www.mulalundur.is/verslun/skrufblyantur-pentel-energize-05-mm/
http://www.mulalundur.is/verslun/tesa-pokkunarlimband-stor-rulla/
http://www.mulalundur.is/verslun/limband-stor-rulla-sterkt-pvc-50-mm-glaert/
http://www.mulalundur.is/verslun/limbandsbyssa-fyrir-storar-limrullur/
http://https://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=tesa
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/moppur-og-milliblod/klemmuspjold/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=netpoki
http://www.mulalundur.is/verslun/leidrettingamus-5-mm-x-8-m/
http://www.mulalundur.is/verslun/fingrafeiti-20-ml/
http://www.mulalundur.is/verslun/aherslupenni-breidur-fjoldi-lita/
http://www.mulalundur.is
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Við sendum til þín
Sendum um land allt – frítt ef keypt er fyrir kr. 20.000 eða meira

Með þinni mynd eða grafík
Ýmsar stærðir í boði

Undirskrifta- og músarmottur

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

Mat- og vínseðlar

Margar stærðir og litir í boði | með snúnu eða flötu haldi
Við áletrum 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?

Verð 489.- 
150 stk. í dúnk
Verð áður 635.-

Sótthreinsiklútar

Þú færð sóttvarnavörurnar þínar hjá Múlalundi

Verð 1.990.-
50 stk. í pakka
Verð áður 2.339.-

Andlitsgrímur

Verð 488.-
Hentar við kaffivélar, posa 
og aðra snertifleti
Verð áður 698.-

Sprittpúði Nitril hanskar

Verð 3.287.- 
100 stk. í pakka
Verð áður 4.215.-

http://www.mulalundur.is/hafa-samband/
http://www.mulalundur.is/verslun/musar-og-undirskriftamottur/
http://www.mulalundur.is/verslun/matsedlar-serframleiddir/
http://www.mulalundur.is/voruflokkur/skrifstofuvorur/pappir/kassar-og-umbudapappir/
http://www.mulalundur.is
http://www.mulalundur.is/hafa-samband/
http://www.mulalundur.is/verslun/sotthreinsiklutar-150-stk/
http://www.mulalundur.is/?post_type=product&wrls_search_in=title%2Cdescription%2Ccontent%2Csku&s=covid
http://www.mulalundur.is/verslun/andlitsmaski-grima-50-stk/
http://www.mulalundur.is/verslun/sprittpudi/
http://www.mulalundur.is/verslun/hanskar-nitril-small/

