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Z pasji do perfekcji stworzyliśmy wyjątkową markę,
której głównym elementem rozwoju są innowacje.
Najważniejszy dla nas jest konsument oraz najwyższa jakość - dzięki
temu Parker to obecnie najbardziej
rozpoznawalna marka ekskluzywnych artykułów
piśmienniczych na świecie. Każdy produkt PARKER jest drobiazgowo kontrolowany na każdym etapie
produkcji. Jest to nasze zobowiązanie do jakości –
realizacja wizji George Parkera.

URBAN

JOTTER

Dynamiczny design modelu Urban walczy
i zdobywa Twoje zainteresowanie.
Jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy
w sobie klasę i zdecydowanie.
Z PARKER Urban nigdy nie zabraknie Ci inspiracji.

PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość.
Jego opływowy kształt i ikoniczna strzałka
czerpią z klasycznego designu marki PARKER.
Jotter jest idealny, jeśli żyjesz w biegu i szukasz
prostych rozwiązań.

Stainless CT

Muted Black GT

Bond Street Black CT
Nightsky Blue CT
Kensington Red CT

Metro Metallic CT
Royal Blue CT

Vibrant Magenta CT

Urban Muted Black CT
Urban Muted Black GT
Urban Nightsky Blue CT
Urban Metro Metallic CT
Urban Vibrant Magenta CT

Pióro
wieczne
PA S1931592
PA S1931593
PA S1931598
PA S1931597
PA S1931599

Victoria Violet CT
Długopis
PA S1931575
PA S1931576
PA S1931581
PA S1931580
PA S1931582

PARKER IM

Długopis
PA S1953182
PA S1953170
PA S1953184
PA S1953187
PA S1953186
PA S1953190

Jotter Stainless GT
Jotter Stainless CT
Jotter Bond Street Black CT
Jotter Kensington Red CT
Jotter Royal Blue CT
Jotter Victoria Violet CT

ATRAMENTY, WKŁADY

Dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń
Parker IM jest idealnym dodatkiem do każdego stylu.
Wygodny i funkcjonalny - łączy nowoczesną formę
z uniwersalnym urokiem metalu. Parker IM to
odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER.

Muted Black CT

Blue CT

Brushed Metal GT

Atrament w butelce czarny
Atrament w butelce niebieski

PA S1950375
PA S1950376

Naboje atramentowe czarne
Naboje atramentowe niebieskie

PA S1950382
PA S1950384

Wkład do długopisu Quinkflow czarny F
Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F

PA S1950367
PA S1950368

Wkład do piór kulkowych czarny F
Wkład do piór kulkowych niebieski F

PA S1950321
PA S1950322

VECTOR
Dla konsumentów ceniących funkcjonalność, wydajność
i praktyczność Vector jest najlepszym wyborem.

Blue Grey CT
Czarny

White CT

Parker IM Muted Black GT
Parker IM Muted Black CT
Parker IM Blue CT
Parker IM Brushed Metal GT
Parker IM Blue Grey CT
Parker IM White CT

Pióro
wieczne
PA S1931645
PA S1931644
PA S1931647
PA S1931649
PA S1931648
PA S1931672

Niebieski
Czerwony

Długopis
PA S1931666
PA S1931665
PA S1931668
PA S1931670
PA S1931669
PA S1931675

Vector Czarny
Vector Niebieski
Vector Czerwony
Vector Stalowy

Pióro
wieczne
PA S0282520
PA S0282510
PA S0282490
PA S0723480

Pióro
kulkowe
PA S0160090
PA S0705340
PA S0160310
PA S0723490

Długopis
PA S0275210
PA S0705360
PA S0275160
PA S0723510
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Długopis IKJOY 100 CAP&RT

Długopis INKJOY 300RT

InkJoy™ 100 CAP to długopis w przezroczystej trójkątnej obudowie z zatyczką (CAP) lub systemem
przyciskowym (RT) ułatwiającej kontrole pisania z posiadający rewolucyjny system tuszu ULV
o obniżonej lepkości. Tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jednocześnie jednak bardzo
szybko wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania. Grubość linii pisania M 0,4 mm.
Kolor
CAP
RT
 czarny
PM 0957120 PM 0957030
 niebieskiy
PM 0957130 PM 0957040
 czerwony
PM 0957140 PM 0957050
 zielony
PM 0957150 PM 0957060
Bag x 10
PM 0957190

InkJoy™ 300RT to długopis z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny systemem tuszu
ULV. Tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jednocześnie jednak bardzo szybko
wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania. Obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem
Komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni. Grubość linii pisania M 0,4 mm.

Długopis INKJOY 550RT

Długopis INKJOY 700RT

InkJoy™ 550RT to długopis z systemem
przyciskowym posiadający rewolucyjny
systemem tuszu ULV. Tusz sprawia,
że długopis wręcz płynie po papierze,
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha,
co pozwala uniknąć rozmazywania.
Komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie
do dłoni. Długopis posiada stylizowany
metalowy klips i występuje w bardzo
intensywnych, żywych kolorach. Grubość
linii pisania M 0,4 mm.

InkJoy™ 700RT to długopis z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny systemem
tuszu ULV. Tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jednocześnie jednak bardzo
szybko wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania. Obudowa w eleganckim, białym kolorze
z metalowym przyciskiem, klipsem i skuwką. Komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni.
Grubość linii pisania M 0,4 mm.
Kolor
Indeks
 czarny
PM 0957340
 niebieskiy
PM 0957350
 czerwony
PM 0957360

Indeks
PM 0959910
PM 0959920
PM 0959930
PM 0977380

Indeks
PM 0977210
PM 0977220
PM 0977230
PM 0977240
PM 0977250
PM 0977360

Długopis Replay Premium

Długopis INKJOY GEL

Paper Mate® Replay® Premium jest długopisem żelowym, a jednocześnie wymazywalnym!
Specjalna technologia wykorzystuje tusz żelowy, który łatwo się wymazuje i nie pozostawia
brudnych śladów. Dzięki temu możesz pisać gładko i cieszyć się nowoczesnym wzornictwem.
Uchwyt w formie pierścieni zapewnia kontrolę podczas pisania. Końcówka 0,7 mm.

Nowy długopis żelowy InkJoy Gel zawiera specjalną formułę szybkoschnącego tuszu, która
zapobiega rozmazywaniu. Delikatny w dotyku, komfortowy uchwyt zapewnia pewną kontrolę
pisania na co dzień. Grubość końcówki pisania – 0,7 mm.

Dostępne są wkłady zapasowe.
Kolor
 czarny
 niebieskiy
 czerwony
 zielony

Indeks
PM 1901322
PM 1901323
PM 1901324
PM 1901325

Kolor
 czarny
 niebieskiy
 czerwony
 zielony

Indeks
PM 1957053
PM 1957054
PM 1957056
PM 1957055
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Kolor
 czarny
 niebieskiy
 czerwony
 różowe
 purpurowy
Bag x 10

Kolor
 czarny
 niebieskiy
 czerwony
Bag x 10
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Pióro wieczne MY PEN L RK

Pióro wieczne MY PEN M RK

Pióro wieczne my.pen dla leworęcznych z wysokiej jakości stalówką irydową o grubości M,
smukła oprawa w różnych kolorach, zamknięcie z tworzywa sztucznego z klipsem wykonanym
z metalu, najwyższej jakości system dozowania tuszu – pióro nie wymaga rozpisywania.
Indeks
M 10999720

Pióro wieczne my.pen z wysokiej jakości stalówką irydową o grubości M, smukła oprawa
w różnych kolorach, zamknięcie z tworzywa sztucznego z klipsem wykonanym z metalu,
najwyższej jakości system dozowania tuszu – pióro nie wymaga rozpisywania.
Indeks
M 10999712

Basic Metal pióro wieczne i długopis FABER-CASTELL

Pióro wieczne TWIST

Pióro wieczne Basic Metal wyposażone zostało w stalówkę ze stali szlachetnej. Pióro i długopis
dostępne w dwóch wersjach: błyszczącej i matowej. Miękkie wykończenie uchwytu zapewnia
wygodę pisania.

Pióro wieczne. Pióro na naboje atramentowe. Nowoczesny młodzieżowy wygląd. Specjalna
kombinacja miękkich i twardych materiałów dla większego komfortu pisania.

Indeks
FC 148500
FC 148501
FC 148503
FC 148520
FC 148521
FC 148523
FC 148471
FC 148472

Opis
pióro
pióro
pióro
pióro
pióro
pióro
długopis
długopis

Opis
m błyszczące
f błyszczące
b błyszczące
m matowe
f matowe
b matowe
błyszczący
matowy

Kolor
 czarny
 niebieskiy
 jagodowe
 miętowe
 różowe
 jasno zielone
 perłowe
Display 15 szt.

Indeks
M 901983
M 902544
M 910644
M 916660
M 963710
M 959726
M 959718
M 600293

Pióro wieczne SCHNEIDER GLAM

Pióro wieczne SCHNEIDER INX

Pióro wieczne o unikatowym wzorze i atrakcyjnym, trójwymiarowym, wyczuwalnym pod palcami nadruku - modne, oryginalne wzornictwo, ergonomiczny, wyprofilowany na kształt trójkąta, gumowany
uchwyt, uzupełnianie klasycznymi nabojami zapasowymi, wysokiej jakości stalówka ze stali szlachetnej
z irydową końcówką gwarantującą miękkie, gładkie pisanie, duża, zamykana zatrzaskowo skuwka z wytrzymałym metalowym klipem, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania:
M, kolor atramentu: niebieski

Ergonomiczny, profilowany na kształt trójkąta, gumowany uchwyt, uzupełnianie klasycznymi
nabojami zapasowymi, wysokiej jakości stalówka ze stali szlachetnej z irydową końcówką gwarantującą miękkie, gładkie pisanie, duża, zamykana zatrzaskowo skuwka z wytrzymałym metalowym
klipsem, odpowiednie zarówno dla prawo- jak i leworęcznych, kolor atramentu: niebieski (1 nabój
w komplecie)

Kolor
mix kolorów
mix kolorów
mix kolorów
mix wzorów
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Indeks
SCH 167717
SCH 167718
SCH 167719
SCH 302622

Model
Glam Heart
Glam Button
Glam Beatz
Display 17 szt.

Kolor
 zielony
 pomarańczowy
 zielony
 pomarańczowy

Indeks
SCH 167644
SCH 187346
SCH 302562
SCH 302572

Model
Pióro wieczne
Pióro kulkowe
Display piór wiecznych 18 szt.
Display piór kulkowych 18 szt.
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Długopis JAZZ ELEGANCE

Długopis automatyczny SCHNEIDER Slider Rave, XB

Długopisy w kolorze białej perły z połyskiem lub głębokiej matowej czerni o niezwykłym
nowym designie. Skuwka w kolorze korpusu. Srebrny, solidny klip, podkreśla nowoczesną
linię w elegancki sposób. Standardowo zainstalowany, wkład typu International Pelikan
koloru czarnego grubości M. Możliwość, wykonania graweru na każdym z elementów
zestawu doda mu indywidualnego, charakteru.
Jednym słowem – idealny prezent na każdą okazję.
W zestawie 12 pudełek.

Długopis automatyczny o ergonomicznym kształcie. Całkowicie gumowana obudowa
gwarantuje komfort pisania. Wyposażony w wymienny, wielkopojemny wkład
Slider 755 XB, wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, która, dzięki
zastosowaniu specjalnej końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o zmniejszonej
lepkości pozwala na wyjątkowo łatwe,, gładkie i płynne pisanie. Końcówka pisząca
wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie. Wysoka wydajność tuszu
w porównaniu do innych systemów, lekkiego pisania (np. długopisów
żelowych). Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2
(z, wyjątkiem czerwonego), gwarantuje trwałość znakowania
dokumentówm Szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem
zakreślacza. Elastyczność przy wyborze wkładu - wymiana
na dowolny z grupy „Plug&Play”. Elementy obudowy
w kolorze tuszu. Wytrzymały, chromowany klip
osadzony na skuwce, skuwka wentylowana.
Kod
kreskowy
umieszczony
na
każdym produkcie. Kulka pisząca
o średnicy: XB. Kolor: czarny.

Kolor
 czarny
 perłowe
 czarny
 perłowe

Indeks
PE 9579418
PE 9579426
PE 9579343
PE 9579400

Opis
Długopis
Długopis
Pióro wieczne
Pióro wieczne

Kolor
 czarny

Indeks
SCH 132501

Długopis automatyczny ZENITH 7
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Długopis automatyczny.Korpus długopisu wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) obie
części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowym wymienny wkład
wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim, gwarantującym trwałość zapisu dostępne kolory podstawowe: czarny, granatowy, niebieski,
brązowy, czerwony, zielony oraz metaliczne - złoty, srebrny, miedziany, niebieski.
Indeks
Produkty
Długopis automatyczny Zenith-7/20 display mix
ZE 4072020 kolorów metalicznych (złoty, srebrny, miedziany,
niebieski)
ZE 4071090 Długopis automatyczny Zenith 7/10 metalic
ZE 4570120 Zenith; długopis Zenith-7metallic 1B
ZE 4071000 Długopis automatyczny Zenith-7/10 - mix
Długopis automatyczny Zenith-7/10 korpus
ZE 4071002
granatowy
ZE 4071001 Długopis automatyczny Zenith-7/10 korpus czarny
Długopis automatyczny Zenith - 7 w etui / 12 diZE 4071200 splay mix (czarny, niebieski, czerwony, granatowy,
zielony, brązowy)
Długopis automatyczny Zenith - 7 w etui / 12
ZE 4071205 mix etui w pudełku (czarny, niebieski, czerwony,
granatowy, zielony, brązowy)
ZE 4570100 Długopis Zenith-7 /1B
ZE 4570200 Długopis Zenith-7+wkład Z4 /1B

Długopis automatyczny ZENITH 10
Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z matowionego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości, obie części korpusu oddzielone
mosiężno-niklowaną obrączką, wymienny wkład wielkopojemy Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu. Długość
linii pisania 4500 metrów. Kolory: czarny, granatowy, bordowy, brązowy, ciemny zielony
Indeks
Produkty
Długopis automatyczny Zenith 10 Classic w etui - display
ZE 4101200 12 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy,
brązowy, ciemny zielony)
Długopis automatyczny Zenith 10 w etui - uzupełnienie
ZE 4101210 mix kolorów 12 etui w pudełku (czarny, granatowy,
bordowy, brązowy, ciemny zielony)
Długopis automatyczny Zenith 10 Classic - box 10 sztuk
ZE 4101000 - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, brązowy,
ciemny zielony)
ZE 4600100 Długopis automatyczny Zenith 10 Classic - blister
ZE 4600200 Długopis automatyczny Zenith 10 Classic + wkład - blister
Długopis automatyczny Zenith 10 Color line w etui - display
ZE 4101220 12 sztuk - mix kolorów (niebieski, czerwony, zielony, żółty
ciemny, różowy ciemny)
Długopis automatyczny Zenith 10 Color line w etui ZE 4101205 uzupełnienie mix kolorów 12 etui w pudełku (niebieski,
czerwony, zielony, żółty ciemny, różowy ciemny)
Długopis automatyczny Zenith 10 Color line - box 10 sztuk
ZE 4101020 - mix kolorów (niebieski, czerwony, zielony, żółty ciemny,
różowy ciemny)
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Wkład wielkopojemnościowy

Wkład wielkopojemnościowy

Wielkopojemny, mosiężny, pokryty powłoką niklową końcówka wkładu wykonana z mosiądzu
wysokoniklowego i wyposażona w kulkę z węglika wolframu TC, sprzęgło wkładu wykonane
z tworzywa sztucznego, w kolorze tuszu, odpowiednio: niebieskie, czarne, czerwone lub zielone
tusz dokumentalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, zgodny z normami: ISO
12757 vol. 1 i 2, EN 71/3 + 9 + ASTM F936 oraz ASTM D4236 i DIN 9001, współczynnik wydatku
tuszu – 21 mg na 100 m linii pisma, co oznacza miękki i pewny początek kreślonej lini i długość
linii pisma 4 500 m.

Wkład metalowy wielkopojemny. Końcówka NS grubość linii pisania 0, 7 – 1 mm
i doskonały tusz DOC {permanentny zgodny z normą ISO 12757-2 }pozwalają na płynne
pisanie i wszechstronne zastosowanie , spełniający europejskie standardy. Długość linii
pisania powyżej 3500m. Zastosowanie {dług zenith, parker itp.} Dostępny w czterech
kolorach {nieb, czarny, czerw, ziel}
Kolor
Indeks
 niebieski
KMT KWZ

Kolor
wkład zenith 4, blister 2 szt. czarny
wkład zenith 4, blister 2 szt. niebieski
wkład zenith 4, box 20 szt. czarny
wkład zenith 4, box 20 szt. niebieskI
wkład zenith 4, box 20 szt. czerwonY
wkład zenith 4, box 20 szt. zielony

Indeks
ZE 11540201
ZE 11540202
ZE 11042001
ZE 11042002
ZE 11042003
ZE 11042004
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Długopis STABILO Performer+
Długopis automatyczny z ergonomicznym, gumowanym uchwytem. Jego zaletą jest wymienny wkład oraz tusz o niskiej lepkości
zapewniający gładkie i płynne pisanie. Dostępny w 3 kolorach
oraz 9 wersjach kolorystycznych obudowy. Grubość linii pisania:
0,35 mm.
Kolor
Indeks
czerwony/ różowy
N 328/3-40
niebieski/ niebiesk
N 328/3-41
niebieski/ zielony
N 328/3-41-1
niebieski/ pomarańcz
N 328/3-41-2
niebieski/ fioletowy
N 328/3-41-3
czarny/ szary
N 328/3-46
czarny/ zielony
N 328/3-46-1
czarny/ pomarańcz
N 328/3-46-2
czarny/ fioletowy
N 328/3-46-3

Długopis STABILO pointball

Długopis STABILO Re-Liner

Automatyczny długopis STABILO pointball z wymiennym wkładem.
Pomarańczowa obudowa z charakterystycznymi białymi paskami
wykonana jest w 79% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Gumowany uchwyt w kolorze wkładu gwarantuje wysoki komfort
pisania. Długopis dostępny jest w 6 kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym, fioletowym i turkusowym oraz
w kompletach po 4 i 6 szt. Wymienny wkład w rozmiarze
XXL o grubości linii 0, 5 mm.
Kolor
Indeks
 niebieski
N 6030/41
 czarny
N 6030/46
 czerwony
N 6030/40
 zielony
N 6030/36
mix kolorów
N 6030/4

Odświeżona wersja bestsellera STABILO liner 808, ze specjalnym tuszem o niskiej lepkości
umożliwia bardzo szybkie pisanie. Grubość linii pisania 0,38 mm. Dostępny w 5 kolorach.
Posiada wentylowaną skuwkę oraz wymienne wkłady.
Kolor
Indeks
 czerwony
N 868/1-40
 niebieski
N 868/1-41
 czarny
N 868/1-46
 fioletowy
N 868/1-55
 różowe
N 868/1-56
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Długopis wielkopojemnościowy GR-538M GRAND

Długopis GR-2051 GRAND

Indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu, automatyczny z wymiennym
wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym, tusz wodoodporny,
długość pisania: 1500 m, grubość linii 1 mm, niebieski kolor tuszu.

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z elementami
lad tusz
antypoślizgowymi, indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu,
wodoodporny, długość pisania: 1000 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Indeks
KW 1601021

Symbol
GR-538M

Indeks
KW 1601069

Symbol
GR-2051

Długopis GR-2006A GRAND

Długopis GR-2067A GRAND

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem
antypoślizgowym, indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu, tusz
wodoodporny, długość pisania: 1000 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym,
indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu, tusz wodoodporny, długość
pisania: 1000 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Indeks
KW 1601072

Symbol
GR-2006A

Indeks
KW 1601772

Symbol
GR-2067A
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Długopis wielkopojemnościowy GR-2101 GRAND

Długopis GR-2055A GRAND

Indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu, metalowa obudowa,
automatyczny z wymiennym wkładem, przeznaczony pod nadruk reklamowy, tusz wodoodporny,
odp
długość pisania: 1500 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym,
wygodny, trójkątny kształt, idealny pod nadruk reklamowy, nie posiada żadnych oznaczeń, tusz
wodoodporny, długość pisania: 1000 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Indeks
KW 1601915

Symbol
GR-2101

Indeks
KW 1601955

Symbol
GR-2055A
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Długopis GR-3608 TOUCH PEN GRAND

Długopis GR-5256 JETPOINT 0.7 GRAND

Wykręcany długopis z wymiennym wkładem, posiada gumkę do pracy na
ekranach dotykowych, tusz wodoodporny, długość pisania: 600 m, grubość
linii 0, 7 mm, niebieski kolor tuszu.

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem
antypoślizgowym, tusz wodoodporny, długość pisania: 500 m, grubość linii 0, 7 mm,
niebieski kolor tuszu.

Artykuły piśmienne

Indeks
KW 1601994

Symbol
GR-3608

Indeks
KW 1601986

Symbol
GR-5256

Długopis GR-557 GRAND

Długopis Atlantis Classic

Automatyczny z wymiennym wkładem, ergonomiczna obudowa z uchwytem
antypoślizgowym, idealny pod nadruk reklamowy – nie posiada żadnych oznaczeń,
tusz wodoodporny, długość pisania: 1000 m, grubość linii 0, 7 mm, niebieski kolor
tuszu.

Długopis automatyczny. Polistyrenowa obudowa o średnicy 1, 15cm
i długości 14, 5cm zakończona jest komfortowym gumowym uchwytem w kolorze tuszu. Produkt nie zawiera PVC. Wymienny wkład.
Atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny oraz szybkoschnący
(<2 s). Bardzo wydajny – zawartość atramentu 0.32g. Długość lini
pisania 2400m. Formuła tuszu Easy Glide, gwarantuje do 35% gładsze i lżejsze pisanie. Kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona
w niklowo-srebrnej końcówce. Średnica 1 mm, grubość linii pisania
0.4 mm

Kolor
miks
 biały
 czerwony
 niebieski
 żółty

Indeks
KW 1601812
KW 1601990
KW 1601993
KW 1601991
KW 1601992

Kolor
 niebieski
 czarny
 czarny
 niebieski

Indeks
BIC 887131
BIC 887132
BIC 90001
BIC 90002

Produkt
długopis
długopis
wkład
wkład

Opak.
12 szt.
12 szt.
2 szt.
2 szt.

Długopis Atlantis Soft

Długopis BK77, Wkłady BKL7

Długopis automatyczny z metalowym klipem. Obudowa z MABS (średnica 1,45 cm, długość
11,5 cm). Waga: 8,69 g. Gumowy uchwyt oraz obudowa w kolorze tuszu. Wymienny
wkład. Atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny oraz szybkoschnący. Formuła
tuszu Easy Glide gwarantuje do 35% gładsze i lżejsze pisanie (w porównaniu do długopisów BIC ze standardową formułą tuszu). Kulka pisząca z węglika wolframu.
Średnica końcówki: 1 mm, grubość linii pisania 0,32 mm.

Popularny produkt firmy Pentel. Prosta, klasyczna przezroczysta
obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu. Wkłady wymienne
BKL7. Długość linii pisania 1700 m. Wyprodukowany we Francji
ISO 9001. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1.
Grubość linii pisania - 0, 27mm. Końcówka 0, 7mm wykonana z niklowanego srebra; sama kulka wykonana ze
stali hartowanej. Wkład do BK66, BK77, BK101, BK127.
Kolor
Indeks
 niebieski
PN BK77C
 czarny
PN BK77A
 czerwony
PN BK77B
 zielony
PN BK77D
 wkład
PN BKL77A
 wkład
PN BKL77B
 wkład
PN BKL77C
 wkład
PN BKL77D

Kolor
 czarny
 niebieski
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Indeks
BIC 902133
BIC 902132
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Długopis FABER-CASTELL GRIP 2011

Długopis BOY RS

Długopis o ergonomicznym trójkątnym kształcie korpusu. Posiadający specjalną,
miękką strefe uchwytu GRIP. Idealny do składania podpisów, wypełniania
ważnych dokumentów. Wyposażony w metalowy klips i końcówkę.
Standardowy gruby wkład w kolorze niebieskim, końcówka pisząca: M.

Automatyczny długopis na wkłady wymienne F-120 RS, z obudową określającą
kolor tuszu. Długopis o bardzo wysokiej gładkości i szybkości pisania dzięki
zastosowaniu nowej generacji wkładu. Tusz wodoodporny i nieblaknący.
Kolory wkładów: czarny, niebieski.

Kolor
 srebrny
 niebieski
 czarny matowy

Indeks
FC 144111
FC 144153
FC 144187

Kolor
 czarny
 niebieski

Indeks
RY RSCZ
RY RSNI

Długopis STICK

Długopis CORVINA 51

Klasyczny długopis typu stick. Pełna wygoda
i gładkość pisania. Dostępny w 4 popularnych kolorach
wkładu: czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym.

Długopis z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa umożliwia obserwację stopnia zużycia wkładu. Dostępny w czterech podstawowych kolorach. Grubość linii 1 mm, długość pisania 2000
m. Dzięki nowoczesnej formule tuszu gwarantuje intensywną
oraz regularną linię. Opak. 50 szt.

Indeks
PE 962860
PE 962753
PE 962761
PE 962787
PE 962795

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
KW 1601402
KW 1601403
KW 1601404
KW 1601405
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Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony
miks

Długopis ROUND STIC

Długopis ROUND STIC EXACT

Długopis jednorazowy. Wentylowana skuwka i końcówka w kolorze tuszu. Końcówka o grubości 1,0 mm, szerokość linii pisania 0,32 mm. Długość linii pisania 1100 m[1].
Kolor
Indeks
Opis
 niebieski
BIC 893212
12 szt.
 czarny
BIC 893213
12 szt.

Długopis jednorazowy. Igłowa końcówka pisząca. Wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Średnica kulki piszącej 0,8 mm. Szerokość linii pisania:
0,3 mm. Oznaczenie producenta i nazwy na produkcie. Kod kreskowy na produkcie. 20
sztuk w pudełku. Dostępne kolory tuszu: niebieski, czarny, czerwony.
Kolor
Indeks
Opis
 niebieski
BIC 918543
12 szt.
 czarny
BIC 918542
12 szt.
 czerwony
BIC 920390
12 szt.
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Długopis BIC CRYSTAL

Długopis BIC ORANGE

Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Końcówka
pisząca z węglika wolframu o średnicy 1 mm, szerokość linii pisania 0, 4 mm. Charakterystyczna transparentna, polistyrenowa, sześciokątna obudowa o średnicy 8, 3mm; długość 14,
7cm. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia
tuszu. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny,
szybkoschnący (<2s); gwarantujący płynność pisania. Bardzo wydajny (ilość atramentu 0.4 g): długość linii pisania 3000 m.

Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Charakterystyczna pomarańczowa polistyrenowa, sześciokątna
obudowa o średnicy: 8, 3mm; długość 14, 7cm. Końcówka
pisząca z węglika wolframu o średnicy 0, 7mm, grubość
linii pisania 0, 3mm. Bardzo wydajny (ilość atramentu 0.4 g), długość linii pisania 3500 m. Atrament na
bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący
(<2s); gwarantujący płynność pisania.

Artykuły piśmienne

Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony

Indeks
BIC 847898
BIC 847897
BIC 847899
BIC 875976

Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony

Indeks
BIC 10111
BIC 10114
BIC 10112
BIC 10113

Długopis Cristal Bicolor

Długopisy w gwiazdki SUNNY 050

Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Końcówka
pisząca z węglika wolframu o średnicy 1 mm, szerokość linii
pisania 0,32 mm. Charakterystyczna transparentna, polistyrenowa, sześciokątna obudowa. Przezroczysta obudowa
umożliwia kontrolę zużycia tuszu. Atrament na bazie
oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący; gwarantujący płynność pisania. Oznaczenie producenta na obudowie. 20 sztuk w pudełku. Miks
kolorów obudowy i kolorów dwukolorowych
skuwek. Dostępne kolory tuszu: niebieski,
czarny.

Długopisy jednorazowe w plastikowej pomarańczowej obudowie w gwiazdki
w kolorze tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych 0, 7mm,
4 kolory tuszu. WKŁAD – do pisania po wszystkich rodzajach papieru np. po odwrotnej
stronie druków samokopiujących (faktur).
Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony

Indeks
RE 05012
RE 05022
RE 05032
RE 05042

Kolor
Indeks
 niebieski BIC 933945
 czarny
BIC 933980

Długopisy w gwiazdki SUPERFINE 059

Długopisy w gwiazdki SUPERFINE Automat 069

Długopisy jednorazowe w plastikowej obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana
nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych wolframu 0, 5 mm.
WKŁAD – szwajcarska technologia firmy PREMEC

Długopisy automatyczne w plastikowej obudowie w gwiazdki, klip i gumowany uchwyt
w kolorze tuszu, trwała kulka z węglików spiekanych wolframu 0, 5 mm.
WKŁAD – szwajcarska technologia firmy PREMEC

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony
 fioletowy
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Indeks
RE 05912
RE 05922
RE 05932
RE 05942
RE 05952

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony
 fioletowy

Indeks
RE 06912
RE 06922
RE 06923
RE 06942
RE 06952
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Długopis SUNNY automat 060

Długopisy MEDIUM

Długopisy automatyczne w plastikowej pomarańczowej obudowie w gwiazdki w kolorze
tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych 0, 7 mm, 4 kolory tuszu,
NOWY WKŁAD – DO PISANIA PO WSZYSTKICH RODZAJACH PAPIERU np. PO ODWROTNEJ
STRONIE DRUKÓW SAMOKOPIUJĄCYCH (FAKTUR).
WKŁAD – szwajcarska technologia firmy PREMEC

Długopisy automatyczne w plastikowej obudowie w kolorze tuszu. Wygodny gumowy
uchwyt, trwały mechanizm włączający, wymienne wkłady, trwała kulka z węglików
spiekanych wolframu 1 mm, linia 2000 m.

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony

Indeks
RE 06012
RE 06022
RE 06032
RE 06042

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony

Indeks
RE 81612
RE 81622
RE 81632
RE 81642

Długopis klasyczny, grubość linii: 0,7mm

Klasyczny długopis, jednorazowy, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, grubość linii pisania:
0, 4mm, długość linii pisania: 1400m.
Kolor
Indeks
 niebieski
KF 34047
 zielony
KF 34049
 czerwony
KF 34048
 czarny
KF 34046

Klasyczny długopis z wymiennym wkładem, transparentny korpus, z profilowaną rękojeścią,
skuwka z klipsem oraz nakrętka w kolorze tuszu, metalizowana końcówka, długość wkładu:
141mm, grubość linii pisania: 0,7mm, długość linii pisania:
ok. 650m.
Kolor
Indeks
 niebieski
KF 34043
 zielony
KF 34045
 czerwony
KF 34044
 czarny
KF 34042

Długopis automatyczny PENAC RB085

Długopis PENAC CH6

Długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju, gumowana obudowa
z antypoślizgowymi żłobieniami, kolor obudowy odpowiada barwie tuszu, z klipsem, metalowa
końcówka, średnica kulki: 1, 0mm lub 0, 7mm grubość linii pisania: 0,5mm, 0,33mm długość linii
pisania: do 900m, 1200m certyfikat ISO 12757 i EN71.

Klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju, transparentna obudowa
z odpornego na pęknięcia mocnego tworzywa ABS, odporna na uszkodzenia i twarda kulka
wykonana z węglika wolframu, gniazdo, w którym osadzona jest kulka, wykonane jest
z mosiądzu wysokoniklowego profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami, skuwka
z klipsem w kolorze tuszu, metalizowana końcówka, średnica kulki: 0,7mm
grubość linii pisania: 0,33mm, długość linii pisania: do 1700m,
elementy obudowy w kolorze tuszu,
certyfikat ISO 9001:2001 i ISO 12757.

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski

1,0mm
DP 100306
DP 100302
DP 100303

0,7mm
DP 070306
DP 070302
DP 070303

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
DP 170104/6
DP 170104/4
DP 170104/10
DP 170104/1
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Długopis klasyczny, grubość linii: 0,4mm
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Długopis automatyczny
SCHNEIDER Office, M

Długopis automatyczny
SCHNEIDER K15, M

Długopis automatyczny o delikatnie profilowanej
obudowie, wyposażony w wymienny wkład Office
765 M, elastyczność przy wymianie na dowolny z
grupy „Plug&Play”, końcówka pisząca wykonana
ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie, tusz
olejowy, wodoodporny, zgodny z certyfikatem
ISO 12757-2, gwarantuje trwałość znakowania
dokumentów, dostępny w miksie kolorów (S), tusz
w kolorze niebieskim, wytrzymały, smukły, metalowy klip, plastikowa obudowa z metalowymi
elementami: obrączka, klip, przycisk, kod kreskowy
umieszczony na każdym produkcie, kulka pisząca o
średnicy: M

Smukły, automatyczny długopis, wyposażony
w wymienny wkład o formacie X20, możliwość
wymiany na wkład Office 765 lub Express 775,
końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej,
odporna na ścieranie, tusz olejowy, wodoodporny,
zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, niebieski kolor
tuszu, wytrzymały, metalowy klip, korpus wykonany z tworzywa sztucznego przedzielony na 2
części metalową obrączką, metalowy przycisk , nazwa producenta i kraj produkcji wygrawerowana
na metalowym klipsie, kod kreskowy umieszczony
na każdym produkcie, kulka pisząca o średnicy: M
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Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
mix kolorów

Indeks
SCH 132901
SCH 132902
SCH 132903
SCH 132904
SCH 132900

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
mix kolorów

Indeks
SCH 3081
SCH 3082
SCH 3083
SCH 3084
SCH 3080

Długopis SCHNEIDER Tops 505

Długopis SCHNEIDER Slider Touch, XB

Wytrzymały długopis ze zdejmowaną skuwką, odporna na ścieranie końcówka pisząca ze stali nierdzewnej,
wyposażony w jednorazowy, wielkopojemny wkład, szerokość linii pisania: 0,3mm, długość linii pisania:
4000m, nasadka i zakończenie długopisu w kolorze tuszu - ułatwiający identyfikację koloru tuszu, zapewniajacy gładkość i lekkość pisania, nie rozlewajacy się, piszący jednakowo równo na całej powierzchni, nie
przerywa, nie rysuje papieru, tusz olejowy, elementy obudowy w kolorze tuszu, idealnie przylegająca do
nasady, wentylowana skuwka z klipem, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie

Stylowy, nowoczesny długopis pomocny przy obsłudze tabletów i smartfonów, wbudowany
touch-pen pozwala uniknąć nieestetycznych śladów palców na ekranie, umożliwia pracę w
rękawiczkach, ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt, całkowicie
gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania, wyposażony we wkład wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, która dzięki zastosowaniu specjalnej
końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o zmniejszonej lepkości pozwala na
wyjątkowo łatwe, gładkie i płynne pisanie, końcówka pisząca wykonana ze
stali nierdzewnej, odporna na ścieranie, wysoka wydajność tuszu w porównaniu do innych systemów lekkiego pisania (np. długopisów żelowych),
szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza, skuwka
wentylowana, idealnie przylegająca do nasady, elementy obudowy
w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie,
grubość linii pisania: XB

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Końcówka F
SCH 150501
SCH 150502
SCH 150503

Końcwka M
SCH 150601
SCH 150602
SCH 150603
SCH 150604

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
 fioletowy
 różowy
mix kolorów

Indeks
SCH 154201
SCH 154202
SCH 154203
SCH 154204
SCH 154208
SCH 154209
SCH 2786

Długopis automatyczny żelowy PENAC FX7 0,7mm

Długopis autoamtyczny RAINBOW

Żelowy długopis automatyczny z wymiennym wkładem, zawiera szybkoschnący atrament
żelowy na bazie wody, gumowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami, rękojeść oraz
profilowany klips w kolorze tuszu „safety clip” klips zabezpiecza i chroni ubranie przed
przypadkowym poplamieniem, średnica kulki: 0,7mm, grubość linii pisania: 0,35mm,
długość linii pisania: do 670m, certyfikat ISO9001 i EN71

Długopis wcale nie musi być nudny! Nowa kolekcja długopisów EASY Rainbow. Długopis automatyczny:
-grubość wkładu: 1,0mm-kolor wkładu: niebieski
-gumowany korpus w unikalnych kolorach fluo
-innowacyjna struktura tuszu SEMI GEL umożliwia płynne i gładkie pisanie
-nowoczesny wygląd-idealny do szkoły, biura i domu -opk.36 szt

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
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Indeks
DP 200106/05
DP 200102/04
DP 200103/01

Kolor
mix kolorów

Indeks
KAN 836088
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Długopis automatyczny VENTURIO

Długopis automatyczny VENTURIO

Długopis automatyczn:y
-grubość wkładu: 0,7mm
-kolor wkładu: niebieski
-wygodny, gumowy uchwyt
-trwała końcówka
-kolorowy korpus

Długopis automatyczny:
-grubość wkładu: 0,7mm
-kolor wkładu: niebieski
-wygodny, gumowy uchwyt
-trwała końcówka
-kolorowy korpus

Kolor
mix kolorów

Indeks
KAN 831828

Kolor
mix kolorów

Indeks
KAN 89004

Długopis automatyczny Q-CONNECT 4-color 0,7mm

Długopis 4Colors Medium / Fine

Czterokolorowy, automatyczny długopis o precyzyjnej mechanice zmiany wkładów, wyposażony
w cztery wkłady w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym oraz czarnym z profilowaną, gumowaną rękojeścią, transparentny korpus z klipsem, średnica kulki: 1mm, grubość linii pisania:
0,7mm, długość linii pisania każdego z wkładów: 600m, kolor korpusu niebieski

Długopis automatyczny, 4 kolory wkładu: niebieski, czarny, zielony, czerwony.
Długopis wyposażony w uchwyt na smycz oraz klip z tworzyw sztucznych.
Atrament na bazie oleju: trwały i wodoodporny szybkoschnący, gwarantujący płynność pisania. Kulka pisząca z węglika wolframu. Średnica końcówki
0,8 mm zapewnia szerokość linii pisania 0,3 mm. Długopis ma certyfikat
NF Environment. Medium: kulka pisząca 1,0 mm, Fine: kulka pisząca
0,8 mm.

Kolor
mix kolorów

Indeks
KF 01938

Artykuły piśmienne

Indeks
BIC 801867
BIC 889971

Model
Medium Pudełko 12
Fine Pudełko 12

Długopis 4-COLOURS-024

Długopis na sprężynce Q-CONNECT, 0,7mm

Długopis automatyczny, grubosć wkładu: 0, 7mm, kolor wkładu: czerwony, niebieski, zielony,
czarny, wygodny, gumowany uchwyt, kolorowy korpus, idealny do szkoły, biura i domu.
Indeks
Opis
KAN 830153
display 24 sztuki

Idealny do punktów usługowych, banków, recepcji, itp., możliwość regulacji nachylenia umieszczania długopisu (pionowo lub poziomo), podstawka przyklejana do podłoża, długość sprężynki
(po rozciągnięciu): 150cm, wymienny wkład, średnica kulki: 0,7mm, grubość linii pisania: 0,35mm,
długość linii pisania: do 800m, pakowany jednostkowo na blistrze, kolor obudowy czarny, kolor
wkładu niebieski.
Kolor
 czarny

Indeks
KF 01938
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Artykuły piśmienne
Długopis wymazywalny GR-1204 CORRETTO
– długopis wymazywalny z wymiennym wkładem
– wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu
– tusz znika także po podgrzaniu kartki
– długość pisania: 210 m
– grubość linii 0,5 mm
– tusz wodoodporny

Artykuły piśmienne

Kolor
 czarny
 niebieski

Indeks
KW 1602015
KW 1602014

Długopis wymazywalny GR-1204 z wkładem
CORRETTO
– długopis wymazywalny z wymiennym wkładem
– wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu
– tusz znika także po podgrzaniu kartki
– długość pisania: 210 m
– grubość linii 0,5 mm
– tusz wodoodporny
– dodatkowy wkład gratis
Kolor
 niebieski

Indeks
KW 1602053

Długopis termościeralny UF-220 TSI

Długopis wymaz.MY PEN

Długopis termościeralny UNI UF-220 TSI posiada dwie gumki do usuwania tekstu: na obudowie i skuwce. Można pisać i ścierać tekst dowolną liczbę razy. Cienka linia pisania, ok. 0,5 mm. Wkład w kolorze
obudowy. Wymienny wkład UFR-22

Długopis wymazywalny my.pen. Najnowszy produkt z rodziny my.pen.Wyjątkowy dzięki wkładom
z termoczułym, tuszem. W przypadku tarcia zintegrowaną, gumką, wytwarzane jest ciepło, które,
powoduje znikanie tuszu. Na tak usuniętym, fragmencie można ponownie pisać tym, samym długopisem. Proces pisania i wymazywania można wielokrotnie, powtarzać bez widocznych śladów..
Wyposażony w komfortową, miękką i antypoślizgową strefę chwytu. Grubość, linii pisania 0,7 mm.

Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony
 pomarańczowy
 różowy
 fioletowy
 jasno niebieski

Indeks
TRO UF220N
TRO UF220C
TRO UF220CZ
TRO UF220Z
TRO UF220P
TRO UF220R
TRO UF220F
TRO UF220JN

Automatyczne, wymazywalne pióro kulkowe
FRIXION CLICKER
Nowe automatyczne pióro kulkowe Frixion Clicker.
Odkryj zupełnie nowy wymiar w pisaniu. Napisany piórem Frixion tekst
potrzyj dynamicznie silikonową końcówką i zobacz jak znika w magiczny
sposób! Dzieje się to za sprawą tuszu Metamo, który znika przy
temperaturze +65°C, a powraca przy temperaturze -10°C. Możesz
natychmiast poprawić swoje błędy i pomyłki. Unikalny tusz Metamo jest idealny dla osób leworęcznych, ponieważ błyskawicznie
zasycha na papierze. Występuje w siedmiu intensywnych, nieblaknących kolorach, odporny na działanie wody i światła.
Dostępny w kolorach: czarny, niebieski, czerwony, zielony,
lazurowy, różowy i fioletowy. Grubość linii pisania: 0, 35
mm.
Kolor
Indeks
 niebieski
PIL FR7RT-L
 czarny
PIL FR7RT-B
 czerwony
PIL FR7RT-R
 zielony
PIL FR7RT-G
 fioletowy
PIL FR7RT-V
 lazurowy
PIL FR7RT-L
 różowy
PIL FR7RT-P
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Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony
 wkład
 wkład
 wkad
Display 40 szt.

Indeks
M 50002955
M 50002962
M 50002979
M 50003013
M 50003020
M 50003037
M 50005901

Długopis Rystor Kropka Sprinter, 0,7 mm
DŁUGOPIS
– Gładko piszący
– Ergonomiczny uchwyt
– Wentylowana nasadka
– Dostępny w 3 kolorach
– Średnica kulki: 0,7mm
– Wkład: F-145 KS . WYPRODUKOWANY W POLSCE
Kolor
 czarny
 niebieski

Indeks
RY KRS/CZA
RY KRS/NIE

Artykuły piśmienne
Długopis RYSTOR Kropka, 0,5 mm

Długopis żelowy RYSTOR BOY-GEL EKO

DŁUGOPIS
– Ergonomiczny uchwyt
– Wentylowana nasadka
– Dostępny w 4 kolorach
– Średnica kulki: 0,7mm
– Wkład: F-145K
– pakowany po 20szt/kolor lub w display 45szt. mix.
WYPRODUKOWANY W POLSCE

DŁUGOPIS ŻELOWY
– Automatyczny
– Gumowy uchwyt
– Dostępny w 4 kolorach
– Średnica kulki: 0,5mm
– Wkład: R-120 WYPRODUKOWANY W POLSCE

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
RY KR/CZ
RY KR/CZE
RY KR/NIE
RY KR/Z

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
RY 001/A
RY 001/B
RY 001/C
RY 001/D

Długopis żelowy RYSTOR GZ-031

Długopis MASTERSHIP automat żelowy 077

DŁUGOPIS ŻELOWY
– Igłowa końcówka
– Ergonomiczny uchwyt
– Dostępny w 4 kolorach
– Średnica kulki: 0,5mm
– Wkład: R-140. WYPRODUKOWANY W POLSCE

Długopis żelowy. Przezroczysta obudowa, wygodny gumowany uchwyt typu SOFT, wymienne
wkłady z tuszem żelowym. 4 kolory tuszu.

Indeks
RY 031CZA
RY 031CZE
RY 031N
RY 031Z
RY 031Z

Indeks
RE 07732
RE 07722
RE 07712
RE 07742

Artykuły piśmienne

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
 fioletowy

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Długopis żelowy G1

Długopis SOFT GEL

Długopisy z wymiennym wkładem żelowym, linia pisania 0, 25 mm,
długość linii 1100 m. Końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali.
Tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania.
Ergonomiczny, wygodny uchwyt. Produkt objęty gwarancją
jakości. Gładka i równa linia pisania. Pasuje wkład G-1.

Długopis żelowy Soft Gel. Jedwabiście piszący długopis z wkładem żelowym.
Antypoślizgowa, fakturowana strefa uchwytu, 4 standardowe kolory wkładu. Kolor srebrny
i złoty w opakowaniu blistrowym.

Kolor
 czarny
 niebieski
 czerwony
 zielony
 czarny-w
 niebieski-w
 czerwony-w
 zielony-w

Indeks
PIL 2/B
PIL 2/L
PIL 2/R
PIL 2/G
PIL W2/B
PIL W2/L
PIL W2/R
PIL W2/G

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski

Indeks
PE 962670
PE 962688
PE 962811
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Artykuły piśmienne
Długopis żelowy PILOT G2

Długopis żelowy UMN-207

Długopis żelowy, posiada gumowy, wygodny uchwyt oraz zabezpieczenie przed poplamieniem
ubrania. Pisze miękko, pozostawiając gładkie i równe linie pisania. Zaprojektowane według
najwyższych wymogów, aby zapewnić najlepsza jakość pisania w XXI wieku. Posiada wymienny
wkład. Grubość linii pisania: 0,25 mm, długość linii pisania: 1300 m.

Długopis żelowy. Nowoczesny wygląd, tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na
blaknięcie. 5-letnia gwarancja na przydatność tuszu do użycia. Wygodny gumowy uchwyt
pozytywnie wpływa na komfort pisania. Posiada metalową końcówkę oraz klip. Grubość
linii pisania ok. 0, 4 mm.

Artykuły piśmienne

Kolor
 czarny
 zielony
 niebieski
 czerwony

Indeks
PIL 11/B
PIL 11/G
PIL 11/L
PIL 11/R

Kolor
 czarny
 czerwony
 fioletowy
 niebieski
 zielony

Indeks
TRO 207C
TRO 207CW
TRO 207F
TRO 207N
TRO 207Z

Pióro żelowe Cristal GEL

Pióro żelowe Atlanti Gel PREMIUM

Pióro żelowe jednorazowe. Transparentny korpus z metalicznym odcieniem. Kulka pisząca wykonana z węglika chromu. Wentylowana skuwka oraz obudowa w kolorze tuszu. Średnica kulki piszącej
0,5 mm. Szerokość linii pisania: <0,27 mm. Kod kreskowy na produkcie. Logo producenta na obudowie.
12 sztuk w pudełku. Dostępne kolory tuszu: niebieski, czarny.
Kolor
Indeks
Opak.
 niebieski
BIC 905489
12 szt.
 czarny
BIC 905490
12 szt.

Automatyczne pióro żelowe. Wymienny wkład. Metalowy klip. Obudowa, gumowy
uchwyt oraz przycisk w kolorze tuszu. Końcówka pisząca wykonana z węglika
chromu. Średnica końcówki piszącej 0,7 mm. Szerokość linii pisania 0,3 mm.
Logo producenta na obudowie oraz metalowym klipie. Kod kreskowy na
produkcie. Dostępne kolory tuszu: niebieski, czarny.

Pióro kulkowe BL77 EnerGel

Pióro kulkowe BLP77 0,7mm.

Pióro kulkowe z nowym rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym.
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania.
Końcówka 0, 7 mm. Posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip, system przyciskowy. Na wkłady wymienne LR7
w 4 kol.

Wypełnione specjalnym tuszem dokumentowym odpornym na działanie światła, wody oraz czynników zewnętrznych.W szczególności przeznaczony do prac z dokumentami. Idealny do opisywania faktur, podpisywania umów, weksli, certyfikatów czy aktów notarialnych.Wykonany w 54%
z materiałów przetworzonych. Posiada certyfikat zgodności z ISO27668-2Grubość
linii pisania: 0,31
2G
mm. Długość linii pisania 600 mWkład wymienny: LRP7

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
 wkład
 wkład
 wkład
 wkład
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Indeks
PN BL77A
PN BL77B
PN BL77C
PN BL77D
PN LR7A
PN LR7B
PN LR7C
PN LR7D

Kolor
 niebieski
 czarny

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 czarny-w
 czerwony-w
 niebieski-w

Indeks
BIC 895797
BIC 895799

Opak.
12 szt.
12 szt.

Indeks
PN BLP77
PN BLP77CZE
PN BLP77NIE
PN LRP7A
PN LRP7B
PN LRP7C

Artykuły piśmienne
Długopis kulkowy SXN-101C JETSTREAM

Długopis kulkowy SXN-101 JETSTREAM

Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealny dla osób
leworęcznych i szybko piszących!

Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla
osób leworęcznych i szybko piszących!.

Tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi
kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier. Można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy. Wygodny gumowy
uchwyt pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku. Automatycznie
chowany wkład.
Kulka z węglika wolframu Średnica kulki piszącej ok. 0,7 mm.
Grubość linii pisania ok. 0,35 mm. Wymienne wkłady: SXR-71

Tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy więc nie rozmazuje się, nie
robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier. Można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy. Wygodny
gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku. Idealnie dopasowuje się do dłoni. Kulka z węglika wolframu.
Średnica kulki piszącej ok. 0, 7 mm; grubość linii pisma ok. 0, 35
mm. Wymienne wkłady SXR-81.

Kolor
 różowy
 pomarańczowy
 zielony
 fioletowy

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski

Indeks
TRO 101CJN
TRO 101P
TRO 101Z
TRO 101F

Indeks
TRO SXN101C
TRO SXN101
TRO SXN101N

Długopis kulkowy SX-101 JETSTREAM

Pióro kulkowe UB-104

Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób
leworęcznych i szybko piszących!.

Idealnie przebija przez druki samokopiujące - 3 kopie

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Pisze nieprzerwanie po śliskim papierze. Czas schnięcia: do 5 sekund na większości
papierach. Tusz na bazie wody i barwników. Kulka z węglika wolframu. Średnica
kulki: ok. 0,5 mm. Cienka linia pisania: ok. 0,3 mm. Długość linii pisania: 1100 m.
Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski

Indeks
TRO UB140C
TRO UB140CZ
TRO UB140N

Artykuły piśmienne

Tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy więc nie rozmazuje się, nie robi
kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier. Można pisać nieprzerwanie po
śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy. Gumowa obudowa zapewnia
komfort pisania. Bezpieczna skuwka – specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia. Idealnie dopasowuje się do dłoni.
Kulka z węglika wolframu. Średnica kulki piszącej ok. 0, 7 mm; grubość linii pisma ok. 0, 35 mm. Wymienne wkłady SXR -72.
Indeks
TRO SX101C
TRO SX101C2
TRO SX101N
TRO SX101Z

Pióro kulkowe UBA-188 AIR, UBA-188M AIR Micro
Pióro kulkowe nowej generacji
To pióro pisze jak pióro wieczne - płynnie i gładko!
Grubość linii i jej intensywność zależy od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem piszemy - można nim pisać pod każdym kątem.
Jedna końcówka - wiele grubości pisania. Końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego materiału - nie drapie i nie ślizga się po
papierze. Tusz pigmentowy - odporny na działanie wody i światła. Średnica kulki: UBA-188L AIR – 0,7 mm; UBA-188M Air micro – 0,5
mm. Grubość linii pisania w zależności od kąta nachylenia pióra i siły nacisku: UBA-188 Air 0,35 0- 0,55 mm; UBA-188M Air micro 0,28
- 0,45 mm.
Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski

UBA-188 AIR
TRO 188CZ
TRO 188CW
TRO 188N

UBA-188M AIR Micro
TRO 188CZM
TRO 188CWM
TRO 188NM
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Artykuły piśmienne
Pióro kulkowe SX-217/210

Pióro kulkowe UB-150

Pióro kulkowe z szybkoschnącym tuszem pigmentowym, wodoodpornym, odpornym na blaknięcie - zasycha w ciągu 1 sekundy Polecane
dla osób leworęcznych. Doskonałe do pisania po śliskim papierze, np.
faktury, papier kredowy. Nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem światła, ani nie przesiąka przez papier. Gumowa obudowa
zapewnia komfort pisania. Metalowy klip, końcówka ze stali
nierdzewnej SX-217 - średnica kulki piszącej ok. 0, 7mm;
grubość linii pisania ok. 0, 35mm; wymienny wkład SXR-C7. SX-210 - średnica kulki 1, 0 mm; grubość linii pisma ok. 0, 45 mm; wymienny wkład SXR-C1.

Pióro kulkowe z tuszem pigmentowym, wodoodpornym
i odpornym na blaknięcie. Obudowa z okienkiem umożliwiającym kontrolę poziomu tuszu. Posiada kapilarny
system podawania tuszu, który zapewnia płynność
i gładkość pisania do ostatniej kropli tuszu, zachowując
cały czas taką samą grubość linii i intensywność koloru.
Bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwiający
oddychanie w przypadku jej połknięcia. Średnica
kulki 0, 5 mm, grubość linii pisana ok. 0, 3 mm.

Artykuły piśmienne

Kolor
 niebieski
 czarny
 czerwony

Indeks
TRO 217N
TRO 217C
TRO 017

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
TRO 150CA
TRO 150CE
TRO 150NI
TRO 150ZI

Pióro kulkowe UB 200 / 205

Pióro kulkowe Schneider One Business

Pierwsze pióro kulkowe z jakością pióra wiecznego wykonane w nowatorskiej technologii Airplane-Safe. Wyposażone w płynny tusz, umieszczony
w specjalnym zbiorniku tusz - dzięki tej unikatowej konstrukcji tusz nie
wycieknie z pióra, nawet przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym, np.
w samolocie. Kapilarny system podawania tuszu zapewnia płynność i gładkość pisania do ostatniej kropli tuszu, zachowując cały czas taką samą grubość
linii i intensywność koloru. Płynny tusz pigmentowy – wodoodporny i odporny na blaknięcie. Klip ze stali, końcówka ze stali nierdzewnej.
UB-200 – średnica kulki: ok. 0, 8 mm, grubość linii pisania: ok. 0, 6 mm,
wymienny wkład UBR-90.
UB-205 – średnica kulki: ok. 0, 5 mm, grubość linii pisania: ok. 0, 4 mm,
wymienny wkład UBR-95

Eleganckie pióro kulkowe stylizowane na pióro wieczne ze skuwką,
wyposażone w ultra gładko piszącą końcówką. Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu, tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość znakowania dokumentów nie
wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni, duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu, ergonomiczna gumowana obudowa, elementy obudowy w kolorze tuszu, skuwka wentylowana z eleganckim,
metalowym klipem, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie,
grubość linii pisania: 0,6 mm

Kolor
 czarny
 czerwony
 zielony
 niebieski

UB-200
TRO UB200/C
TRO UB200/CZ
TRO UB200/Z
TRO UB200/N

UB- 205
TRO 205C
TRO 205CZ
TRO 205Z
TRO 205N

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
mix kolorów 4 szt.
mix kolorów 30 szt.

Indeks
SCH 183001
SCH 183002
SCH 183003
SCH 183004
SCH 183094
SCH 302182

Pióro kulkowe SCHNEIDER One Hybrid C

Pióro kulkowe SCHNEIDER Base Ball, M

Innowacyjne pióro kullkowe styllizowane na klasyczne, eleganckie pióro wieczne, stożkowa, hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej, tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje
trwałość znakowania dokumentów, Super-Flow-System kontrolujący precyzyjne dozowanie tuszu, tusz nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni, duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu, elementy obudowy w kolorze tuszu, ergonomiczna, całkowicie gumowana
obudowa, skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem, kod kreskowy
umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 0,3 mm, długość linia pisania:
2200m

O ergonomicznym, dynamicznym kształcie, idealne dla dzieci rozpoczynających naukę pisania lub
jako alternatywa dla pióra wiecznego, dopasowane zarówno dla prawo- jak i leworęcznych, rozbudowany, wyprofilowany oraz gumowany uchwyt zmniejsza nacisk na końcówkę piszącą co zwiększa
komfort pisania, uzupełnianie zapasowymi kartridżami 852, atrament zmywalny, szybkoschnący,
nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza, kod kreskowy umieszczony na każdym
produkcie, kulka pisząca o średnicy: M, kolor atramentu: niebieski

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
mix kolorów 4 szt.
mix kolorów 30 szt.
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Indeks
SCH 183101
SCH 183102
SCH 183103
SCH 183104
SCH 183194
SCH 302202

Kolor
niebieski/czarny
niebieski/czerwony
niebieski/zielony
różowy/czerwony
 niebieski
 różowy
mix kolorów 30 szt.

Indeks
SCH 188303
SCH 188332
SCH 188373
SCH 188379
SCH 188383
SCH 188389
SCH 302522

Artykuły piśmienne
Długopis olejowy FO-GELB06

Długopis olejowy FO-GELB09

Długopis plastikowy ze szwajcarską końcówką i olejowym wkładem 0,5 mm zapewniającym płynne pisanie. Ergonomiczny kształt powoduje wysoki komfort trzymania. Dostępny
wymienny, wodoodporny, szybkoschnący wkład w kolorze niebieskim. Pakowany po 12 szt
w mixie kolorystycznym. Każdy długopis posiada indywidualny kod kreskowy.
Indeks
MPM 06

Długopis plastikowy ze szwajcarską końcówką i olejowym wkładem 0,7 mm zapewniającym płynne
pisanie.Ergonomiczny kształt powoduje wysoki komfort trzymania. Wodoodporny, szybkoschnący
wkład w kolorze obudowy długopisu.Pakowany po 50 szt. w mixie kolorystycznym z przewagą niebieskiego koloru.Każdy długopis posiada indywidualny kod kreskowy.

Zestaw długopis + pióro kulkowe A10.3478

Zestaw metalowy długopis + ołówek A10.2238

Elegancki zestaw w upominkowym, papierowym etui. Dostępny w trzech kolorach. Idealniy na prezent.

Popularny zestaw występujący w pięciu kolorach. Idealny do znakowania laserowego. Długopis
z wkładem wielkoobjętościowym. Ołówek 0,5 mm z chowaną skówką.
Indeks
MPM 2238

Indeks
MPM 3478

Indeks
MPM FO-GELB
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Długopis SUPERGRIP

Długopis REXGRIP

Długopis z wymiennym wkładem olejowym. Linia pisania 0, 21 mm, długość
linii 1100 m. Długopis posiada uchwyt w kolorze tuszu, który zapobiega
wyślizgiwaniu się z dłoni podczas pisania. Posiada mechanizm chowania wkładu. Tusz jest olejowy, wodoodporny i nieblaknący. Posiada
krystaliczną obudowę.
Kolor
Indeks
 czarny
PIL 10/B
 zielony
PIL 10/G
 niebieski
PIL 10/L
 czerwony
PIL 10/R

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, w awangardowej obudowie. Linia
pisania 0, 21 mm, długość linii 1100 m. Nowoczesny, specjalnie zaprojektowany gumowy uchwyt zapewniający maksymalną wygodę podczas pisania,
idealnie dopasowuje się do dłoni. Tusz olejowy, wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdym rodzaju papieru. Długopis doskonale nadaje
się pod nadruk. Do kompletu z ołówkiem automatycznym Rexgrip.
Pasuje wkład „krótki” olejowy.
Kolor
Indeks
 czarny
PIL 10R/B
 zielony
PIL 10R/G
 niebieski
PIL 10R/L
 czerwony
PIL 10R/R
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Korektor TWIST

Korektor SUPER PIRAT

– Tworzy komplet z piórem wiecznym i piórem kulkowym Twist
– Służy do wymazywania niebieskiego atramentu
– Ścięta, grubsza końcówka do wielokrotnego użytku
– Perfekcyjna metoda korygowania i ponownego pisania
– końcówka z niebieskim atramentemre.
Indeks
Opis
PE 924936
850F D/50/
PE 987032
850B D/50/

– Służy do wymazywania niebieskiego atramentu
– 850 B (broad) = do wymazywania całych słów
– 850 F (fine) = do wymazywania pojedynczych liter
– Perfekcyjna metoda korygowania i ponownego pisania
– końcówka z niebieskim atramentem
– 4 ciekawe motywy

Wymazywacz do atramentów z szybkim korektorem
FIBRACOLOR

Wymazywacz do atramentu z cienkopisem SCHNEIDER
Corry

Stożkowa końcówka, odporna na odkształcenia , do szerokiego i dokładnego usuwania atramentu.
Cienko pisząca końcówka do natychmiastowej korekcji na mokrym papierze, długotrwałe działanie,
kod kreskowy na obudowie, produkcja Włochy.

Do niebieskiego atramentu, wyposażony w cienkopis, stożkowa końcówka pozwala na wymazywanie cienkich i grubych linii, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, kolor obudowy:
niebieski.

Indeks
SP W
SP W/2

Opis
pudełko 25 szt.
woreczek 2 szt.

Indeks
PE 987016
PE 987024

Indeks
SCH 6940
SCH 2805

Opis
850F D/50/
850B D/50/

Opis
Wymazywacz
Display 60 szt.

Cienkopis kulkowy BLN75 EnerGel

Cienkopis ECCO PIGMENT FABER-CASTELL

Cienkopis kulkowy z nowym rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. Połączenie to daje większą łatwość pisania, szybciej
wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. Grubość
końcówki 0, 5 mm, posiada gumowy uchwyt oraz metalowy
klip. SYSTEM PRZYCISKOWY. Na wkłady wymienne LRN5.
Długość linii pisania 900 m.

Cienkopisy z fibrową końcówką, oprawioną metalem, co pozwala na kreślenie
przy linijce, pisanie szablonem, szkicowanie. Tusz pigmentowy – wodoodporny, światłoodporny. Zaopatrzone w ergonomiczny uchwyt i metalowy klips.
Kolor czarny.

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 wkład
 wkład
 wkad
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Indeks
PN BLN75A
PN BLN75B
PN BLN75C
PN LRN5A
PN LRN5C
PN LRN5B

Indeks
FC 113716
FC 113717
FC 113718
FC 113719
FC 113720
FC 113721
FC 113722
FC 113723

Końcówka
0, 1 mm
0, 2 mm
0, 3 mm
0, 4 mm
0, 5 mm
0, 6 mm
0, 7 mm
0, 8 mm
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Cienkopisy kulkowe V-SYSTEM

Cienkopis kreślarski PIN-200

Obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu.
V-System – technologia opracowana dla piór wiecznych, oparta jest o trzy filary technologiczne: INK WRITING – Kiedy podczas pisania, ze zbiornika wydostaje się nadmiar atramentu, jest on przechowywany
w specjalnie skonstruowanej końcówce z wbudowanymi mikro skrzydełkami. Dzięki temu ilość atramentu przepływającego do końcówki jest zawsze stała. Grubość pisanej linii nie zmienia się, pisze do ostatniej
kropli. Hi-Tecpoint – to niepowtarzalna końcówka wykonana ze stali nierdzewnej z zastosowaniem
3 symetrycznych wgłębień do podtrzymywania i wspierania kulki. Dzięki zastosowaniu Hi-Tecpoint, kulka
podczas pisania obraca się bardzo lekko i płynnie. ATT System – czyli system„skuwka w skuwce”. Wewnątrz
zewnętrznej skuwki umieszczona jest mniejsza, która szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. Dodatkowo
w razie połknięcia umożliwia oddychanie. Możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru (samokopiujących, wielowarstwowych). Cienkopis jest wypełniony błyskawicznie zasychającym tuszem, idealny dla
osób leworęcznych.
V5 – Linia pisania 0, 3 mm, długość linii 1700 m.

Profesjonalny cienkopis kreślarski idealny do kreślenia (dla grafików, projektantów, artystów). Tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie.
Odporny na działanie wody, słońca, alkoholu, amoniaku i rozpuszczalników.
Nie przesiąka przez papier. Twarda końcówka fibrowa nie ulega dyspersji
(rozwarstwieniu).

Kolor
 czarny
 niebieski
 czerwony
 zielony

Index
PIL V5/B
PIL V5/L
PIL V5/R
PIL V5/G

Indeks
TRO P01C
TRO P02C
TRO P03C
TRO P04C
TRO P05C
TRO P06C
TRO P07C
TRO P08C

czarny
0, 1 mm
0, 2 mm
0, 3 mm
0, 4 mm
0, 5 mm
0, 6 mm
0, 7 mm
0, 8 mm

niebieski
0, 1 mm
0, 2 mm
0, 3 mm

Cienkopis MASSTER

Cienkopis 96

Cienkopis Masster, wygodny w użyciu , nowoczesny kształt, wykonany z tworzywa zatrzymującego
wilgoć co przeciwdziała wysychaniu. Fibrowa końcówka w obudowie niklowo-srebrnej zapewnia
nieprzerwanie długą linię pisania do 2000m o grubości 0, 4mm. Wentylowana skuwka. Dostępny
w kolorach czarny, niebieski, zielony, czerwony, brązowy, fiolet oraz w komp.4 , 6, 10 kol.

Najwyższa jakość pisania. Pewna, oprawiona w metal końcówka pisząca. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt zapewniający komfortowe pisanie. Nowoczesna, srebrna kolorystyka obudowy.
Końcówka pisząca: 0,4 mm. Dostępny w 10 wersjach kolorystycznych.

Indeks
KMT 0150
KMT 0152
KMT 0153
KMT 0151
KMT 0154
KMT 0155
KMT 0156

Kolor
 czarny
 niebieski
 czerwony
 zielony
 różowy
 fioletowy
 jasny zielony
 brązowy
 pomarańczowy
 żółty
 neon żółty
 neon zielony
 neon pomarańczowy
 neon różowy
10 szt etui-bl
6 szt etui-bl

Indeks
PE 943241
PE 943167
PE 943233
PE 943191
PE 943225
PE 943258
PE 943209
PE 943175
PE 943217
PE 943183
PE 31229
PE 31237
PE 31286
PE 31294
PE 940676
PE 940650
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Kolor
 czarny
 niebieski
 zielony
 czerwony
komplet 4 szt.
komplet 6 szt.
komplet 10 szt.

CIENKOPIS RYSTOR RC 04

Cienkopis DONAU D-Fine

Niezawodny. Ekonomiczny w użyciu. Końcówka pisząca oprawiona w metal ogrubości 0,4 mm. Tusz na
bazie wody, wentylowana skuwka. Dostępny w 30 kolorach. WYPRODUKOWANY W POLSCE

Fibrowa końcówka oprawiona w metal, obudowa w kolorze tuszu o heksagonalnym kształcie
i paskami w wzdłuż obudowy, w kolorach obudowy: czerwonym, niebieskim, zielonym- pasek koloru czarnego, w czarnym kolorze obudowy pasek koloru szarego, wentylowana skuwka w kolorze
tuszu o heksagonalnym zakończeniu, tusz na bazie wody, linia pisania: 0,4mm, końcówka: 0,4mm,
występuje w 4 kolorach (czarny, czerwony, niebieski, zielony) w op. po 10 szt. w jednym kolorze
oraz w kompletach w etui – mix 4 kolory na każdym cienkopisie nazwa modelu D-fine, marki Donau
oraz grubość 0,4mm, idealny do tworzenia kolorowych notatek, pracy z szablonem itp. do użytku
w biurze, szkole oraz w domu

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebiesk
 zielony
 brązowy
 bordowy
 pomarańczowy
 fioletowy
 turkusowy
 jasny zielony
 różowy
kpl. 4 szt.
kpl. 6 szt.
kpl. 12 szt.
kpl. 25 szt.

Indeks
RY RC04A
RY RC04B
RY RC04C
RY RC04Z
RY RC04E
RY RC04BOR
RY RC04F
RY RC04FIOL
RY RC04S
RY RC04K
RY RC04P
RY RC4/4
RY RC4/6
RY RC4/12
RY RC04/25

Ilość
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
10 szt
4 SZT
6 SZT
12 SZT
25 SZT

Kolor
 niebieski
 zielony
 czerwony
 czarny
4 szt mix kolorów

Indeks
DP 7361/01
DP 7361/02
DP 7361/04
DP 7361/05
DP 73629/4
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Cienkopis STABILO point 88
Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 r. W każdej sekundzie sprzedają się 4 cienkopisy point 88 w Europie. Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia
i kolorowania. Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia, co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu.
Grubość linii – 0,4 mm. Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku nagłego połknięcia. Jedyny cienkopis dostępny aż w 47 kolorach oraz w kompletach
Kolor
 zieleń lodowa
 granat
 morelowy
 niebieski
 seledynowy
 zielony
 czerwony
 ciemny niebieski
 jasny zielony
 żółty
 brązowy
 czarny
 ciemnoczerwony
 turkusowy
 ciemnozielony
 pomarańczowy
 fioletowy
 różowy

Indeks
N 88/13
N 88/22
N 88/26
N 88/32
N 88/33
N 88/36
N 88/40
N 88/41
N 88/43
N 88/44
N 88/45
N 88/46
N 88/50
N 88/51
N 88/53
N 88/54
N 88/55
N 88/56

Kolor
 jasnoniebieski
 lila
 jasny lila
 oliwkowy
 ochra ciemna
 beżowy
 ciemny szary
 neon żółty
 neon zielony
 neon czerwony
 neon pomarańczowy
 neon różowy
neon komplet 5 szt.
neon komplet 15 szt.
komplet 6 szt.
komplet 10 szt.
komplet 20 szt.
komplet 6 szt. neonowy
komplet 8 szt. pastelowy

Indeks
N 88/57
N 88/58
N 88/59
N 88/63
N 88/89
N 88/94
N 88/96
N 88/024
N 88/033
N 88/040
N 88/054
N 88/56
N 8805
N 8815
N 88/6
N 8810
N 8820
N 88/6N
N 88/8P

Kolor
 błękit lodowy
 zieleń paryska jasna
 róż ciemny
 purpura
 żółty cytrynowy
 róż jasny
 cynober blady
 błękit jasny
 sangwina
 karmin
 umbra
 sjena
 ochra jasna
 szary zimny średni
 szary zimny głęboki
 szary Payne'a
pudełko 12 szt.
pudełko 24 szt.

Indeks
N 88/11
N 88/16
N 88/17
N 88/19
N 88/24
N 88/29
N 88/30
N 88/31
N 88/38
N 88/48
N 88/65
N 88/75
N 88/88
N 88/95
N 88/97
N 88/98
N 8812-01
N 8824-01

Cienkopis Line-Up
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Obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu, cienkopis ze skuwką, ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt,
całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania, elementy obudowy w kolorze tuszu, skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 0,4mm
Kolor
 czarny
 czerwony
 niebiesk
 zielony
 pomarańczowy
 fioletowy
 różowy
 neon czerwony
 neon zielony
 neon żółty
 neon pomarańczowy
 neon różowy
Stojak 4 szt. miks kolorów
Stojak 8 szt. miks kolorów
Display 120 szt. miks kolorów
Display 192 szt. miks kolorów

Indeks
SCH 191001
SCH 191002
SCH 191003
SCH 191004
SCH 191006
SCH 191008
SCH 191009
SCH 191060
SCH 191063
SCH 191064
SCH 191065
SCH 191069
SCH 191094
SCH 191098
SCH 302732
SCH 2812

Ołówek automatyczny PENAC RB085

Ołówek automatyczny Q-CONNECT

Gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami z plastikowym klipsem oraz gumką, metalowa
końcówka z mechanizmem amortyzującym „cushion point” – system amortyzujący zabezpieczający
grafit przed złamaniem.

Wykonany w całości z tworzywa sztucznego posiada rowkowany uchwyt grafit: 0,7mm
kolor czarny 3 grafity GRATIS.

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 niebieski
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Indeks
DP 8010605
DP 8010204
DP 8010301
DP 8020301

Opis
0, 5mm
0,5 mm
0,5 mm
0, 7mm

Kolor
 czarny

Indeks
KF 01345
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Ołówek automatyczny LACO

Ołówek automatyczny GRIP 2011 FABER-CASTELL

Antypoślizgowa miękka powłoka obudowy. Ołówek przeznaczony do kreślenia i pisania. Idealny do kreślenia przy użyciu linijki i szablonów. Amortyzacja grafitu zapewniająca wysoką odporność na złamania.
Metalowy przycisk i klips. Wyposażony w gumkę pod przyciskiem.

Ołówek o ergonomicznym trójkątnym kształcie korpusu. Posiada specjalną, miękką
strefe uchwytu GRIP, amortyzację grafitu, metalowy klips i końcówka oraz
wysuwana osłonkę rysika. Wyposażony został w system zapobiegający
łamaniu grafitu. Grubość rysika: 0, 7 mm.
długa, wykręcana gumka chroniona nasadką.

Kolor
 niebieski
 czarny

Indeks
S LAMP12 07
S LAMP12 05

Opis
0,7 mm
0,5 mm

Kolor
 srebrny
 niebieski

Indeks
FC 131211
FC 131253

Ołówek automatyczny GRIP MATIC FABER-CASTELL

Ołówek GRIP 2001 FABER-CASTELL

Ołówek automatyczny z gumką, ergonomicznym uchwytem,
w transparentnej obudowie w 3 kolorach. Zaawansowany
automatyczny mechanizm wysuwania
wkładu – bez konieczności naciskania.

Najwyższej jakości ołówek grafitowy. Ergonomiczny trójkątny przekrój,
specjalna antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi punkcikami (unikalna technologia opatentowana przez firmę Faber-Castell). Mocny, odporny na łamanie grafit. Pokryty specjalnymi
lakierami wodnymi. Gwarancja łatwego ostrzenia.

Indeks
FC 137521
FC 137551
FC 137563
FC 137721
FC 137751
FC 137763

Grafit
0, 5 mm
0, 5 mm
0, 5 mm
0, 7 mm
0, 7 mm
0, 7 mm

Indeks
FC 117001
FC 117000
FC 117200

Rodzaj
B
HB
HB z gumką

Ołówki 1860

Ołówek drewniany NORIS

Popularne ołówki grafitowe, w skali gradacji od 6B do 6H. Przeznaczone
głównie do celów biurowych i szkolnych, rysunku technicznego oraz
nauki rysunku.

Szczególnie odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi. Mocne cedrowe drewno łatwo się temperuje. Charakterystyczna żółto-czarna kolorystyka. Idealny do szkoły
i biura. Dostępny w 5 twardościach (2B, B, HB, H, 2H) oraz w wersji
z gumką (twardość HB).

Indeks
KL 18606B
KL 18605B
KL 18604B
KL 18603B
KL 18602B
KL 18601B
KL 18601H
KL 18602H
KL 18603H
KL 18604H
KL 18605H
KL 18606H

Twardość
6B
5B
4B
3B
2B
B
H
2H
3H
4H
5H
6H

Indeks
S 120-2B
S 120-B
S 120-HB
S 120-H
S 120-2H
S 122-HB

Twardość
2B
B
HB
H
2H
HB
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Kolor obudowy
 czerwony
 niebieski
 zielony
 czerwony
 niebieski
 zielony

Rodzaj
bez gumki
bez gumki
bez gumki
bez gumki
bez gumki
z gumką
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Ołówek GP

Ołówek drewniany Q-CONNECT HB

Ołówki drewniane
· Wysokiej jakości ołówki
· Lakierowana oprawa
· Twardości: 2B, B, HB (z gumką i bez), F
Indeks
Opis
PE 979112
F
PE 979393
HB z gumką
PE 978932
HB
PE 978924
B
PE 978874
2B

Ołówek drewniany, korpus lakierowany, twardość: HB, długość grafitu: 175mm, grafik
klejony na całej długości ołówka, kolor czerwony.

Olówek BIC Evolution 650/655/BLACK

Ołówek STABILO Othello

Sześciokątny ołówek grafitowy. Wymiary: średnica 6, 9mm; długość 17, 5 mm. Wyprodukowany w: 57% (650); 50% (655)
z materiału pochodzącego z recyklingu (%całkowitej wagi).
Ołówki wykonane z żywicy syntetycznej, charakteryzujące
się wysoką elastycznością. Supertrwały grafit HB o średnicy 2, 3mm, nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na
podłogę. Bezpieczne dla dzieci. Doskonale się ostrzą.
W przypadku złamania – brak drzazg.

Popularny typ ołówka dostępny w 10 twardościach, z gumką (2988) lub bez gumki
(282). Mocny, klejony grafit jest wyjątkowo odporny na złamania.
Pakowany po 12 sztuk.

Indeks
BIC 655
BIC 650
BIC 896017

Rodzaj
z gumką
bez gumki
Evolution Black

Indeks
KF 26072
KF 25011

Opis
bez gumki
z gumką

Indeks
Twardość Rodzaj
N 282/2B
2B
bez gumki
N 282/2H
2H
bez gumki
N 282/3B
3B
bez gumki
N 282/3H
3H
bez gumki
N 282/4B
4B
bez gumki
N 282/4H
4H
bez gumki
N 282/B
B
bez gumki
N 282/F
F
bez gumki
N 282/H
H
bez gumki
N 282/HB
HB
bez gumki
N 2988/2B
2B
z gumką
N 2988/B
B
z gumką
N 2988/HB
HB
z gumką

Ołówek 160 z gumką

Ołowek trójkątny z gumką

Sześciokątny ołówek STABILO 160 z gumką. Idealne do pisania,
rysowania i cieniowania.

Ołówek z gumką FLUO
-przekrój trójkątny
-twardość grafitu HB op. 48 szt

Indeks
N 2160/HB
N 2160/01-HB
N 2160/02-HB
N 2160/03-HB
N 2160/05-HB
N 2160/2B
N 2160/01-2B
N 2160/02-2B
N 2160/03-2B
N 2160/05-2B
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Opis
HB petrol
HB pink
HB blue
HB orange
HB yellow
2B petrol
2B pink
2B blue
2B orange
2B yellow

Indeks
KAN 833507
KAN 837341

Opis
neonowy
metaliczny

Artykuły piśmienne
Grafity do ołówków Pentel 100

Wkłady ołówkowe o długości 60mm, opakowanie zawiera 12 grafitów HB o grubości 0,5mm
lub 0,7mm.
Indeks
Rozmiar
Twardość
KF 01547
0,5
HB
KF 01548
0,7
HB

Grafity Hi-Polymer to doskonałe połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla, tworząc
w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Grubość
0, 5 mm.
Indeks
Twardość
PN 1002B
2B
PN 100B
B
PN 100HB
HB
PN 100F
F
PN 100H
H
PN 1002H
2H
PN 1003H
3H

Grafity LACO

Zakreślacz TEXTSURFER CLASSIC S 364

Grafity polimerowe o podwyższonej wytrzymałości na złamanie ( Super Hi- Polymer). Do ołówków
automatycznych. Grubość grafitu: 0,5mm lub 0,7mm. 15 grafitów w kasetce ( fiolce) z tworzywa
sztucznego.

Klasyczny zakreślacz Staedtler z niezwykle intensywnym atramentem pigmentowym na
bazie wody. Można nimi zaznaczać teksty pisane na wszelkiego rodzaju papierze zwykłym
i węglowym, kserokopiach oraz na wydrukach z drukarek atramentowych. Dzięki formule
atramentu INKJET SAFE Textsurfer classic nie rozmazuje się na wydrukach atramentowych i nie
blaknie. Kolor fioletowy i turkusowy gwarantują wyraźną widoczność zarówno zakreślenia jak
i zakreślanego tekstu na kserokopiach (formuła Copy Proof).
oof).
Mocna, ścięta końcówka o grubości ok.
1–5 mm. Występuje w 8 kolorach.

Indeks
S 250-05HB
S 250-05B
S 250-052B
S 250-053B
S 250-05H
S 250-052H
S 250-05F
S 250- 07HB
S 250- 07B
S 250- 072B
S 250- 07H
S 250- 072H
S 250- 07F

Rozmiar
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm

Twardość
HB
B
2B
3B
H
2H
F
HB
B
2B
H
2H
2H

Kolor
 żółty
 niebieski
 zielony
 czerwony
 pomarańczowy
 różowy
 turkusowy
 fioletowy
komplet 4 kol.

Indeks
S 364-1
S 364-3
S 364-5
S 364-2
S 364-4
S 364-23
S 364-35
S 364-6
S 364WP4

Zakreślacz triplus

Zakreślacz PELIKAN 490

Do papieru, kserokopii i faksu. Nie pozostawia smug. Grubość linii zakreślenia: 1-5 mm. Trójkątna obudowa zapewnia komfort użytkowania. Nieblaknący atrament szybkoschnący. Intensywne fluorescencyjne kolory. Skuwka z klipsem i zawieszką. Końcówka ścięta 2-5 mm.

Nowoczesny, opływowy kształt zakreślacza. Łatwa do otwarcia skuwka twist-off. Zastosowany rodzaj atramentu zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma.
Doskonała przezroczystość gwarantuje lepszą dostrzegalność i zróżnicowanie zakreślanego tekstu od reszty. Możliwość ponownego napełniania. Specjalna, ścięta
końcówka pozwala zakreślić w trzech grubościach linii.

Kolor
 żółty
 różowy
 pomarańczowy
 zielony

Indeks
S 3654-1
S 3654-23
S 3654-4
S 3654-5

Kolor
 żółty
 zielony
 pomarańczowy
 niebieski
 czerwony
 różowy
komplet 4 szt.
komplet 6 szt.

Indeks
PE 940037
PE 940387
PE 940403
PE 940411
PE 940429
PE 940395
PE 943324
PE 943316
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Grafit do ołówków HB

Artykuły piśmienne
Zakreślacze tekstu MISTRAL - 334

Zakreślacz ORION

Zakreślacze tekstu, atrakcyjne, żywe kolory, szerokość końcówki 1-5 mm, tusz odporny
na działanie wody i światła, do stosowania na różnych rodzajach papieru, 6 kolorów tuszu.

Bardzo trwały atrament na bazie alkoholu.Wodoodporny. Przeznaczenie-metal, szkło,
tworzywa sztuczne, papier. Podwójny system szczelności skuwki. Duży zasobnik atramentu pozwala na bardzo długą linię pisania 1600m. Dostępny z końcówką {2-3mm} okrągłą
i ściętą{1-5mm}. Dostępny w kol . czerwony, czarny, niebieski, zielony oraz w kpl.4kol.
Zgodność z normą PN- EN 71-3 potwierdzona certyfikatem.
Kolor
Indeks
 żółty
KMT 1086
 pomarańczowy KMT 1088
 zielony
KMT 1087
 różowy
KMT 1089
 niebieski
KMT 1090
 filoletowy
KMT 1091
6 kol.
KMT 1097
4 kol.
KMT 1095

Artykuły piśmienne

Kolor
 żółty
 niebieski
 różowy
 fioletowy
 zielony
 pomarańczowy
mix 4 szt.
mix 6 szt.

Indeks
RE 33402
RE 33412
RE 33422
RE 33432
RE 33442
RE 33452
RE 33404
RE 33406

1-5 mm

Zakreślacz GRIP Marker FABER-CASTELL

Zakreślacz TEXLINER 48 FABER-CASTELL

Ergonomiczny trójkątny przekrój dla komfortowego chwytu. Uchwyt pokryty punkcikami „strefa
GRIP” zapewnia pewne trzymanie. Idealne efekty na papierze dowolnej jakości. 4 super fluorescencyjne kolory. Możliwość ponownego napełnienia tuszem. Mocna końcówka, ścięta, zapewnia
zakreślanie w 3 grubościach linii. Atrakcyjna transparentna obudowa. Uniwersalny tusz na bazie
wody. Dostępny pojedynczo lub w etui.

Wysokojakościowy zakreślacz fluorescencyjny, transparentny. Idealny do wszystkich rodzajów
papieru. Napełniany tuszem na bazie wody. Linia zakreślania o szerokości 5, 2 lub 1 mm. Możliwość ponownego napełnienia tuszem. 6 intensywnych kolorów: żółty, zielony, pomarańczowy,
różowy, czerwony, niebieski. Dostępny pojedynczo lub w kompletach.

Kolor
 żółty
 zielony
 różowy
 pomarańczowy
komplet 4 szt.

Indeks
FC 154307
FC 154363
FC 154328
FC 154315
FC 153404

Kolor
 żółty
 zielony
 pomarańczowy
 różowy
 czerwony
 niebieski
 zielony
komplet 4 szt.
komplet 6+2 szt.

Indeks
FC 154807
FC 154863
FC 154815
FC 154828
FC 154821
FC 154851
FC 154804
FC 154804
FC 154862

Zakreślacz w sztyfcie HLD12 AMOS

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Wyjątkowy zakreślacz o suchym graficie. Zawiera transparentny grafit żelowy o grubości ok.
10 mm w postaci wykręcanego sztyftu. Nie rozmazuje zakreślanego tekstu – odręcznego ani
wydruków, nie przesiąka przez papier, nie powoduje marszczenia papieru. Pozostawiony bez
zatyczki nie wysycha przez wiele dni. Zapewnia jednolity, fluorescencyjny kolor. Nie wymaga
ostrzenia. Łatwa aplikacja na różnych typach atramentu, niezwykle gładkie i ciche zakreślanie. Opak. 12 szt.

Niedościgniony klasyk od 1971 roku . W każdej sekundzie sprzedają się 2 zakreślacze BOSS
w Europie. Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich
rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez skuwki nie
zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. Jedyny
zakreślacz dostępny aż w 15 kolorach. Szerokość linii od 2 do 5 mm.

Kolor
 żółty
 pomarańczowy
 zielony
 różowy

166

Indeks
KW 1601951
KW 1601349
KW 1601948
KW 1601950

Kolor
 żółty
 niebieski
 zielony
 czerwony
 turkusowy
 pomarańczowy
 fioletowy
 różowy
 lila
 żółty pastelowy
 pomarańczowy pastelowy
 zielony pastelowy
 różowy pastelowy
 turkusowy pastelowy
 lila pastelowy
komplet 6 szt.
kolory pastelowe, komplet 4 szt.
kolory pastelowe, komplet 6 szt.

Indeks
N 70/24
N 70/31
N 70/33
N 70/40
N 70/51
N 70/54
N 70/55
N 70/56
N 70/58
70/144
70/126
70/116
70/129
70/113
70/155
N 70/6
N 70/4-2
N 70/6-2

Artykuły piśmienne
Zakreślacz STABILO NEON

Zakreślacz STABILO swing cool

Kieszonkowy zakreślacz o bardzo oryginalnym kształcie. Dostępny w 5 fluorescencyjnych kolorach oraz
kompletach po 3, 4, 5 szt. Duża odporność na zasychanie - pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet
przez 4 godziny. Grubość linii 2-5 mm.

Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody. Ścięta końcówka kreśli linie od 1 do 4 mm szerokości.
Posiada wentylowaną skuwkę. Dostępny w 8 kolorach. Pakowany po 10 sztuk lub w kompletach po 4,
6 lub 8 sztuk. Kolory: żółty, niebieski, zielony, turkusowy, pomarańczowy, fioletowy, różowy, czerwony.

Kolor
 żółty
 zielony
 pomarańczowy
 różowy
 magenta
komplet 3 szt
komplet 3 szt
komplet 4 szt.
komplet 5 szt.

Indeks
N 72/24
N 72/33
N 72/54
N 72/56
N 72/58
N 72/3-2
N 72/3-1
N 72/4-1
N 72/5-2

Kolor
 żółty
 niebieski
 zielony
 pomarańczowy
 filoletowy
 jasny róż
 czerwony
 turkusowy
komplet 5 szt.

Indeks
N 275/24
N 275/31
N 275/33
N 275/54
N 275/55
N 275/56
N 275/40
N 275/51
N 275/4

Tekstmarker PROFICE

Zakreślacz SCHNEIDER JOB

Tekstmarkery w żywych, fluorescencyjnych kolorach, ogrubości
linii 1–5 mm. Do zastosowania na różnych rodzajach powierzchni,
także na kserokopiach i faksach. Czarna obudowa i zatyczka
w kolorze tuszu.

Zakreślacz Job ze ściętą końcówką, zdobywca prestiżowych nagród - iF oraz reddot design, za wzornictwo, idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na
wydrukach, tusz w żywych, intensywnych kolorach.

Indeks
AM 2003/N
AM 2003/P
AM 2003/R
AM 2003/Z
AM 2003/ZT

Kolor
 czerwony
 niebieski
 zielony
 żółty
 pomarańczowy
 różowy
kpl. 4 kol.
kpl. 6 kol.
kpl. 8 kol.
kpl. 35 kol.
kpl. 120 kol.
kpl. 150 kol.

Indeks
SCH 1502
SCH 1503
SCH 1504
SCH 1505
SCH 1506
SCH 1509
SCH 1500
SCH 115096
SCH 115088
SCH 301362
SCH 301371
SCH 302481

Artykuły piśmienne

Kolor
 niebieski
 pomarańczowy
 różowy
 zielony
 żółty

®

Zakreślacz fluorescencyjny OFFICE PRODUCTS

Zakreślacz fluorescencyjny DONAU D-TEXT

Do znaczenia tekstu na papierze, w książce, na kserokopiach i wydrukach atramentowych/laserowych, nierozmazujący się tusz, końcówka ścięta chroniona klipsem, nietoksyczny, grubość
linii pisania: 1-5mm, długość linii pisania: 250m.

Do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru. Nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością – nie rozmazuje się. Gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni.
Klasyczny, prostokątny kształt obudowy. Końcówka ścięta. Grubość linii pisania: 1-5mm.
Długość linii pisania: 200m.

Kolor
 czerwony
 zielony
 niebieski
 żółty
 pomarańczowy
 różowy
kpl. 4 kol.
kpl. 6 kol.

Indeks
KF 17055/04
KF 17055/02
KF 17055/01
KF 17055/06
KF 17055/07
KF 17055/13
KF 17055/4K
KF 17055/6K

Kolor
 czerwony
 zielony
 niebieski
 żółty
 pomarańczowy
 różowy
kpl. 4 kol.
kpl. 6 kol.

Indeks
DP 7358/04
DP 7358/06
DP 7358/10
DP 7358/11
DP 7358/12
DP 7358/16
DP 7358/4
DP 7358906
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Zakreślacz USP-200

Foliopis CD marker

Nowoczesny design! Do zaznaczania i podkreślania na każdym papierze (również faksowym
i kredowym). Posiada okienko umożliwiające „śledzenie” zaznaczanego tekstu. Okienko obraca
się o 360O, co umożliwia wygodne zaznaczanie tekstu w pionie. Pozostawiony bez zatyczki nie
wysycha przez 8 godzin. Grubość linii: ok. 6 mm. Tusz pigmentowy; fluorescencyjne kolory tuszu (żółty, pomarańczowy, zielony, różowy).

Foliopis CD marker. Mikro marker do opisywania płyt CD , folii , plastiku , szkła itp.Trwały
atrament niezmywalny, z końcówką stożkową K-100- 1mm , K-200- 2, 5 mm , F-04 -0,
4mm.Dostępny w czterech kolorach {czarny , nieb, czerw, zielony} oraz w etui 4 kol.

Kolor
 fioletowy
 różowy
 żółty
 niebieski
 pomarańczowy
 zielony

Indeks
TRO USP200/F
TRO USP200/R
TRO USP200
TRO USP200/N
TRO USP200/P
TRO USP200/Z

Indeks
 czarny
 czerwony
 zielony
 niebieski

K-100
KMT M/CZA
KMT M/CZE
KMT M/ZI
KMT M/N

K-200
KMT B/CZA
KMT B/CZE
KMT B/ZI
KMT B/N

F-0, 4
KMT S/CZA
KMT S/CZE
KMT S/ZI
KMT S/N

Foliopis STABILO OHPen universal

Foliopis permanentny RYSTOR

Uniwersalny marker do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni,
niezmywalny tusz. Idealny do pisania po folii oraz płytach CD/DVD.
Dostępny w trzech grubościach:
S – 0, 4 mm,
F – 0, 7 mm,
M – 1 mm.
Intensywne 4 kolory.

Foliopis z tuszem permanentnym. Do stosowania na niemal wszystkich gładkich powierzchniach, np: CD,
DVD, folii, szkle, metalu. Dostępny w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, z końcówkami piszącymi o
grubościach: 0, 4mm (S); 0, 6mm(F); 1, 0mm(M), 2, 5mm (B).WYPRODUKOWANY W POLSCE
Indeks
FS-4
FF-6
FM-10
FB-25
 czarny
RY 436000 RY 437000 RY 438000 RY 442000
 czerwony RY 436001 RY 437001 RY 438001 RY 442001
 niebieski
RY 436002 RY 437002 RY 438002 RY 442002
 zielony
RY 436003 RY 437003 RY 438003 RY 442003

Końcówka
komplet 4 szt.
 czerwony
 niebieski
 czarny
 zielony

S
N 841/4
N 841/40
N 841/41
N 841/46
N 841/36

F
N 842/4
N 842/40
N 842/41
N 842/46
N 842/36

M
N 843/4
N 843/40
N 843/41
N 843/46
N 843/36

Foliopis LUMOCOLOR
Uniwersalne, niezmywalne pisaki do pisania na foliach do rzutników i prawie wszystkich gładkich
powierzchniach, tj.: folia, szkło, porcelana, metal, drewno, plastik. Zawierają atrament z formułą DRY
SAFE, dzięki czemu pozostawione bez skuwki przez kilka dni nie zaschają (test ISO 554). Grubości S
i M idealne do opisywania płyt CD i DVD. Nie rozmazują się na większości powierzchni. Kolor czarny
jest odporny na blaknięcie.
S313 (S)
0, 4 mm
 żółty
S 313-1
 czerwony
S 313-2
 niebieski
S 313-3
 pomarańczowy S 313-4
 zielony
S 313-5
 fioletowy
S 313-6
 brązowy
S 313-7
 czarny
S 313-9
etui 4 kolory,
S 313 WP4
Kolor

169

S314 (B)
1–2, 5 mm
S 314-1
S 314-2
S 314-3
S 314-4
S 314-5
S 314-6
S 314-7
S 314-9
S 314 WP4

S317 (M)
0, 8–1 mm
S 317-1
S 317-2
S 317-3
S 317-4
S 317-5
S 317-6
S 317-7
S 317-9
S 317 WP4

S318 (F)
0, 6 mm
S 318-1
S 318-2
S 318-3
S 318-4
S 318-5
S 318-6
S 318-7
S 318-9
S 318 WP4
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Artykuły piśmienne
Foliopis permanentny SCHNEIDER Maxx 220 końcówka „S”

Foliopis permanentny SCHNEIDER Maxx 222 końcówka„F”

Do pisania po folii, plastiku, szkle, metalu itd. światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach, szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu, nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą
stacji napełniającej Maxx 645: (kolor czarny): napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy
i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów,
skuwka z praktycznym klipem elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony
na każdym produkcie, cienka końcówka typu S, grubość linii pisania: 0,4 mm

Do piania po folii, plastiku, szkle, metalu itd. światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 645 (kolor czarny): napełnienie przywraca
pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym
samym redukuje ilość odpadów, skuwka z praktycznym klipem, elementy obudowy w
kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, cienka końcówka typu F,
grubość linii pisania: 0,7 mm

Kolor
 czerwony
 czarny
 niebieski
 zielony
mix kolorów

Artykuły piśmienne

Artykuły piśmienne

Indeks
SCH 112401
SCH 112402
SCH 112403
SCH 112404
SCH 112494

Kolor
 czerwony
 czarny
 niebieski
 zielony

Indeks
SCH 112201
SCH 112202
SCH 112203
SCH 112204

Foliopisy EDDING

Marker Lumocolor

Markery do folii z nieścieralnym, odpornym na działanie światła i wody tuszem o wysokim stopniu nieprzezroczystości. Do wykorzystanie również na szkle, plastiku i slajdach. Tusz zmywalny
za pomocą dowolnego alkoholu. Dostępne szerokości linii: 0, 3 mm (model 140S); 0, 6 mm
(model 141F); 1 mm (model 142M) oraz 1–3 mm (model 143B ze ściętą końcówką). Występują
pojedynczo orazw komplecie 4 kolorów.

Markery Lumocolor posiadają wodoodporny i nie rozmazujący się atrament z formułą DRY SAFE dzięki czemu pozostawione bez skuwki przez kilka dni nie wysychają (test ISO 554). Nie rozmazują się i są wodoodporne na większości powierzchni. Nie blakną (czarny, zielony nawet do 5 lat). Obudowa i skuwka wykonane sa
z PP co gwarantuje odporność na zniszczenia. Posiadają neutralny zapach, nie zawierają ksylenu.Występują
w 8 intensywnych kolorach. Grubość kredki 2 mm lub 2-5 mm.
S 350 ścięta
S 352 okrągła
Kolor
końcówka
końcówka
 żółty
S 350-1
S 352-1
 czerwony
S 350-2
S 352-2
 niebieski
S 350-3
S 352-3
 pomarańczowy S 350-4
S 352-4
 zielony
S 350-5
S 352-5
 fioletowy
S 350-6
S 352-6
 brązowy
S 350-7
S 352-7
 czarny
S 350-9
S 352-9
etui 4 kolory
S 350 WP4
S 352 WP4
etui 8 kolorów
S 350 WP8
S 352 WP8

Końcówka
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kolory

0, 3 mm
AME 140S/1
AME 140S/2
AME 140S/3
AME 140S/4
AME 140S/4S

0, 6 mm
AME 141F/1
AME 141F/2
AME 141F/3
AME 141F/4
AME 141F/4S

1 mm
AME 142M/1
AME 142M/2
AME 142M/3
AME 142M/4
AME 142M/4S

1–3 mm
AME 143B/1
AME 143B/2
AME 143B/3
AME 143B/4
AME 143B/4S

Marker Triplus Permament, wodoodporny

Mazak wodoodporny

Wodoodporny marker do pisania prawie po wszystkich powierzchniach. Trójkątna obudowa zapewnia komfort użytkowania. Nie rozmazuje się. Szybkoschnący, idealny dla osób leworęcznych.
Skuwka z klipsem i zawieszką. Grubość linii pisania 2 lub 3-5 mm.

Trwałe mazaki Colli-Marker są wodoodporne na prawie każdym materiale, nie zawierają
ksylenu i toluenu. Szeroki wybór grubości kreski i kolorów, różne sposoby pakowania.
Grubość kreski 1-4mm, długość linii pisania 350m.

Kolor
 czarny
 niebieski
 zielony
 czerwony
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ścięta końcówka
S 3550-2
S 3550-3
S 3550-5
S 3550-9

okrągła końcówka
S 3552-2
S 3552-3
S 3552-5
S 3552-9

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
1-4MM R.K.

Indeks
M 9786658
M 9566738
M 9566720
M 8860595

Artykuły piśmienne
Marker permanentny GRIP Faber-Castell

Markery niezmywalne EDDING 300/330

Ergonomiczny trójkątny przekrój dla komfortowego chwytu. Uchwyt pokryty punkcikami „strefa GRIP”
zapewnia pewne trzymanie. 4 kryjące kolory. Permanentny tusz: wodoodporny, ekstremalnie światłoodporny, odporny na ścieranie, przyczepny. Możliwość ponownego napełnienia tuszem. Marker pisze po
większości powierzchni m.in.: po drewnie, plastiku, szkle, kartonie i innych. 2 końcówki: okrągła i ścięta.
Końcówka ścięta pisze w 3 grubościach linii. Dostępny pojedynczo lub w etui.

Markery permanentne do oznaczania na niemal wszystkich rodzajach powierzchni. Posiadają szybkoschnący, niebrudzący i odporny na działanie
światła i wody tusz bez dodatku toluenu i ksylenu. Możliwość ponownego
napełniania. Szerokość linii 1, 5–3 mm (model 300, końcówka okrągła)
lub 1–5 mm (model 330, końcówka ścięta).

Końcówka
 czerwony
 niebieski
 zielony
 czarny
zestaw 4 szt.

orgągła
FC 150421
FC 150451
FC 150463
FC 150499
FC 150404

ścięta
FC 150321
FC 150351
FC 150363
FC 150399
FC 150304

Końcówka
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kol.

okrągła
1, 5–3 mm
AME 300/1
AME 300/2
AME 300/3
AME 300/4
AME 300/4S

ścięta
1–5 mm
AME 330/1
AME 330/2
AME 330/3
AME 330/4
AME 330/4S

Marker permanentny no 320/380

Marker GIGANT permanent

Marker permanentny w plastikowej obudowie. Doskonała relacja jakości do ceny. Umożliwia
znakowanie każdej powierzchni.Tusz ekologiczny - nie zawiera ksylenu i toulenu. Odporny
na działanie wody.
NO-320F - okrągła końcówka; grubość linii pisania 1,0-3,0 mm
NO-380B - ścięta końcówka; grubość linii pisania 1,0-4,5 mm

Bardzo trwały atrament na bazie alkoholu.Wodoodporny. Przeznaczeniemetal, szkło, tworzywa sztuczne, papier. Podwójny system szczelności
skuwki. Duży zasobnik atramentu pozwala na bardzo długą linię pisania
1600m.Dostępny z końcówką {2-3mm} okrągłą i ściętą{1-5mm}.
Dostępny w kol . czerwony, czarny, niebieski, zielony oraz w kpl.4kol.
Zgodność z normą PN- EN 71-3 potwierdzona certyfikatem.

okrągła
TRO 320FC
TRO 320FCZE
TRO 320FN
TRO 320FZ

ścięta
TRO 380BC
TRO 380BCZE
TRO 380BN
TRO 380BZ

Końcówka
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kolory

okrągła
KMT 1068
KMT 1069
KMT 1071
KMT 1070

ścięta
KMT 1064
KMT 1065
KMT 1067
KMT 1066
KMT 1075

Artykuły piśmienne

Końcówka
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Markery permanentne - 090 / 091

Markery permanentne - 202

Markery permanentne, wodoodporny tusz, do pisania po różnych powierzchniach, końcówka
okągła (090) 1, 5 mm, końcówka ścięta (091) 1-5 mm.

Markery permanentne z tuszem wodoodpornym, który nie zawiera ksylenu i toluenu, do
pisania po wszystkich powierzchniach, końcówka okrągła 1, 5 mm. Intensywne kolory.
Kolor
Indeks
Końcówka
 niebieski
RE 20212 okrągła
 czerwony
RE 20222 okrągła
 czarny
RE 20232 okrągła
 zielony
RE 20242 okrągła
 pomarańczowy RE 20252 okrągła
 brązowy
RE 20262 okrągła
 żółty
RE 20272 okrągła
 różowy
RE 20282 okrągła
 fioletowy
RE 20292 okrągła

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony

Indeks
RE 09012
RE 09022
RE 09032
RE 09042
RE 09112
RE 09122
RE 09132
RE 09142

Końcówka
okrągła
okrągła
okrągła
okrągła
ścięta
ścięta
ścięta
ścięta
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Artykuły piśmienne
Markery permanentne - Artline 100

Marker przemysłowy Q-CONNECT Jumbo

Markery permanentne z tuszem wodoodpornym, który nie zawiera xylenu i toluenu, do pisania po wszystkich powierzchniach, certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, wyjątkowa końcówka
7,5-12 mm, markery można napełniać tuszem, aluminiowa obudowa, japońska technologia
i produkcja.
Kolor
Indeks
Końcówka
 czarny
RE 10032
ścięta
 czerwony RE 10022
ścięta
 niebieski
RE 10012
ścięta
 zielony
RE 10042
42
ścięta

Tusz odporny na wodę i rozmazywanie, skuwka wyposażona w element zapobiegający,
toczeniu się markera na stole, nietoksyczny, ścięta końcówka
grubość linii pisania: 2-20mm
długość linii pisania: 400m
kolor czarny
Kolor
 czarny

Indeks
KF 00270

Artykuły piśmienne

końcówka ścięta
7,5-12 mm

Marker permanentny SCHNEIDER Maxx 130

Marker permanentny SCHNEIDER Maxx 280

z końcówką okrągłą, obudowa plastikowa, światło- i wodoodporny tusz
w intensywnych kolorach, do pisania po każdej gładkiej powierzchni - drewnie,
plastiku, szkle, metalu itd. szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez
dodatku ksylenu i toluenu, nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez
2-3 dni, proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx
640: napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów, skuwka
z praktycznym klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy
umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 1-3 mm

grubopiszący marker typu jumbo ze ściętą końcówką, do pisania po kartonie, drewnie,
plastiku, szkle, metalu itd., światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach, szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni, proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą
stacji napełniającej Maxx 650: napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie
eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów, skuwka
z praktycznym klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony na
każdym produkcie, grubość linii pisania: 4-12 mm

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
 żółty
 pomarańczowy
 brązowy
 fioletowy
mix kolorów, 4 szt.

Indeks
SCH 113001
SCH 113002
SCH 113003
SCH 113004
SCH 113005
SCH 113006
SCH 113007
SCH 113008
SCH 113094

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony

Indeks
SCH 128001
SCH 128002
SCH 128003
SCH 128004

Marker Permanentny RMP-1/ RMP-2

Marker Permanentny BIC Marking 2000/2300

– Permanentny tusz
– Intensywne kolory
– Okrągła lu ścięta fibrowa końcówka
– Cap-off system 2 tygodnie
– Dostępny w 4 kolorach
– Tusz spełnia normę ISO 554 WYPRODUKOWANY W POLSCE

Marker z tuszem na bazie alkoholu, bezzapachowy. Polipropylenowa obudowa o średnicy 20 mm
i długości 13, 8 cm zawiera 5.4 g atramentu. Bez skuwki, nie wysycha przez 3 tygodnie. Zablokowana
końcówka nie ugina się i nie cofa pod naciskiem. Długść linii pisania dla końcówki okrągłej 1400 m,
dla ściętej 1100 m. Marker BIC 2000 z okrągłą akrylową końcówką – średnica 5.5 mm, grubość linii pisania
1.7 mm. Marker BIC 2300 ze ściętą akrylową końcówką – grubość linii pisania 3.1 – 5.3 mm.

Końcówka
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
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okrągła
RY RMP1A
RY RMP1B
RY RMP1C
RY RMP1D

ścięta
RY RMP2A
RY RMP2B
RY RMP2C
RY RMP2B

Końcówka
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony
zestaw 4 szt.

okrągła
BIC 8209141
BIC 8209151
BIC 8209131
BIC 8209121
BIC 8209111

ścięta
BIC 8209251
BIC 8209261
BIC 8209241
BIC 8209231
BIC 8209221

Artykuły piśmienne
Marker permanentny N850/N860

Markery Hi Text 830 i 580 Fibracolor

Marker permanentny dostępny w dwóch rodzajach końcówek: okrągła (N850) oraz ścięta
(N860). Idealnie nadaje sie na metal, szkło, plastik, gumę, gruby papier oraz drewno. Długość
linii pisania 780 m.
Końcówka
okrągła
ścięta
 niebieski
PN N850C PN N860C
 czarny
PN N850A PN N860A
 czerwony PN N850B PN N860B
 zielony
PN N850D PN N860D

Włoskie, niezmywalne markery z serii Hi-Text wysokiej jakości do wszystkich powierzchni, tusz szybkoschnący o intensywnej barwie, mocno kryjący, odporny na światło, wodę
i ścieranie, duże pojemniki tuszowe zapewniają wyjątkowo długie użytkowanie, mocne
końcówki niecieknące : typ PC - ścięta grubość linii 1-5 mm, typ PB - okrągła grubość linii
1, 5-4 mm. Kod kreskowy na obudowie.
Kolor
830 PC 830 PB 580 PC
580 PB
 niebieski
SP 831 SP 81 SP 580/NSC SP 580/N
 czarny
SP 833 SP 83 SP 580/ASC SP 580/A
 czerwony
SP 832 SP 82 SP 580/CSC SP 580/C
 zielony
SP 834
SP 580/ZSC SP 580/Z
kpl. 4 kol. w etui
SP 580SC/4 SP 580/4

830 PC

830 PB

580 PB

580 PC

Markery olejowe EDDING 790/791/792

Markery olejowe – 440

Marker lakierowy w plastikowej obudowie, idealnie nadaje się do wykonywania oznaczeń na niemal każdej powierzchni - zarówno gładkiej jak i porowatej,
ciemnej jak i jasnej. Trwały tusz o słabym zapachu i kryciu zbliżonym do lakieru
jest wysoce odporny na ścieranie, działanie światła i temperatury (widoczny do
400 stopni C, kolory 005-010, 049, 054 - nawet do 1000 stopni C). Marker wyposażony w system kontroli dopływu tuszu do końcówki. Okrągła końcówka o szerokości 0, 8 mm (model 792) 1-2 mm (model e-791) lub 2-3 mm (model e-790).

Markery z fibrową końcówką 2, 5 mm, szybko-schnącym,
wodoodpornym tuszem olejnym, niezmywalnym, do zastosowania na wszystkich powierzchniach, do opisywania
różnych przedmiotów, nawet w trudnych warunkach warsztatowych. Zawartość ok.10 ml, 17 kolorów tuszu.

2, 3 mm 790
AME 790/1
AME 790/3
AME790/2
AME 790/
AME 790/SR
AME 790/ZL

1, -2 mm 791
AME 791/CZ
AME 791/N
AME791/CE
AME 791/49
AME 791/SR
AME 791/ZL

0, 8 mm 792
AME 792/1
AME 792/NIE
AME792/CZE
AME 792/B
AME 792/S
AME 792/Z

Indeks
RE 44002
RE 44012
RE 44014
RE 44022
RE 44032
RE 44042
RE 44044
RE 44052
RE 44062
RE 44072
RE 44092
RE 44093
RE 44094
RE 44082
RE 44006
RE 44046
RE 44098

Markery olejowe PX

Marker olejowy SCHNEIDER Maxx 270

Profesjonalny marker z tuszem olejowym. Do znakowania
wszystkich powierzchni szorstkich, gładkich, tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno). Wodoodporny, nie traci koloru na słońcu, odporny na ścieranie.
PX-20 - grubość linii: 2, 2-2, 8 mm
PX-21 - grubość linii: 0, 8-1, 2 mm
PX-30 - grubość linii:4, 8- 8, 5 mm
PX-203 - grubość linii 0, 8 mm
Końcówka
okrągła
ścięta igłowa
 niebieski
PX-20, PX-21
 czarny
PX-20, PX-21 PX-30
 czerwony
PX-20, PX-21
 zielony
PX-20, PX-21
 pomarańczowy PX-20,
 żółty
PX-20, PX-21
 fioletowy
PX-20
 biały
PX-20, PX-21 PX-30 PX-203
 srebrny
PX-20, PX-21 PX-30 PX-203
 złoty
PX-20, PX-21 PX-30 PX-203
 różowy
PX-20, PX-21
 błysz.brązowy PX-20
 błysz.srebrny
PX-20
 błysz.złoty
PX-20

Do zaznaczania, dekorowania oraz zdobienia, wymienna, okrągła, gruba końcówka zapewnia wyraźną linię, możliwość pisania zarówno po
chropowatej jak i gładkiej powierzchni, np. kartonie, papierze, skórze,
gumie, drewnie, plastiku, szkle, metalu itd., bardzo silne przyleganie,
odporne na procesy technologiczne (ścieranie, mycie, warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę
Kolor
Indeks
do 300°C), tusz nietoksyczny  czarny
SCH 127001
bez dodatku ksylenu i toluenu,
 czerwony
SCH 127002
światło- i wodoodporny, w in niebieski
SCH 127003
tensywnych kolorach, wypływ
 zielony
SCH 127004
farby kontrolowany specjal żółty
SCH 127005
nym zaworem, każdy marker
 pomarańczowy SCH 127006
indywidualnie foliowany, kod
 brązowy
SCH 127007
kreskowy umieszczony na każ różowy
SCH 127009
dym produkcie, grubość linii
 biały
SCH 127049
pisania: 1-3 mm
 złoty
SCH 127053
 srebrny
SCH 127054

nowe kolory PX-20: błyszczący brązowy,
błyszczący srebrny, błyszczący złoty.

Artykuły piśmienne

Końcówka
 czarny
 niebieski
 czerwony
 biały
 srebrny
 złoty

Kolor
 żółty
 niebieski
 jasnoniebieski
 czerwony
 czarny
 zielony
 jasnozielony
 pomarańczowy
 brązowy
 biały
 fioletowy
 złoty
 srebrny
 różowy
 żółty neon
 zielony neon
 szary
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Artykuły piśmienne
Marker olejowy GR-25

Marker MULTIMARK z gumką FABER-CASTELL

Wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny, nieblaknący, odporny na ścieranie, zastosowanie: stal,
guma, drewno, plastik, szkło itp. okrągła końcówka fibrowa, końcówka efektywnie pompująca
tusz, opak. 12 szt. końcówka okrągła, tusz wodoodporny, grubość linii 1, 8 mm.

MultiMark pisze po wszystkich gładkich powierzchniach: po foliach do rzutników, płytach CD, szkle,
metalu, plastiku itp. Permanentny tusz, 4 intensywne, kolory, schnące w ciągu kilku sekund. Do
pisaka dołączona specjalna gumka do ścierania tuszu. Kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Dostępne w 3 grubościach końcówki piszącej: S – 0, 4 mm, F – 0, 6 mm, M – 1 mm.

Artykuły piśmienne

Kolor
 biały
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielon
 żółty
 srebrny
 złoty
 brązowy
 pomarańczowy
 fioletowy

Indeks
KW 1601962
KW 1601963
KW 1601964
KW 1601965
KW 1601967
KW 1601969
KW 1601966
KW 1601968
KW 1602007
KW 1602008
KW 1602009

Końcówka
 czarny
 niebieski
 zielony
 czerwony

0, 4 mm
FC 152399
FC 152351
FC 152363
FC 152321

0, 6 mm
FC 151399
FC 151321
FC 151351
FC 151363

1 mm
FC 152599
FC 152521
FC 152551
FC 152563

Markery permanentne do CD 320

GRIP Marker flipchart do papieru FABER-CASTELL

Pisaki permanentne z tuszem wodoodpornym,
idealne do opisywania płyt CD, dwustronne: 2 końcówki
- 0, 8 mm stożkowa,
- 0, 5 mm igłowa,

Ergonomiczny trójkątny przekrój dla komfortowego chwytu. Uchwyt pokryty punkcikami „strefa GRIP” zapewnia komfortowe trzymanie. 4 kryjące kolory. Tusz na bazie wody,
szybkoschnący, światłoodporny. Tusz nie przebija na drugą stronę kartki papieru. Odporny
na wodę i ścieranie. Możliwość ponownego napełnienia. Idealny do pisania po tablicach
konferencyjnych typu flipchart, plakatach, kartonach. 2 rodzaje końcówek: okrągła i ścięta.
Końcówka ścięta pisze w trzech grubościach linii. Dostępny pojedynczo lub w etui.

Kolor
 niebieski
 czerwony
 czarny
 zielony

0.8 mm

Indeks
RE 32012
RE 32022
RE 32032
RE 32042

Końcówka
 czerwony
 czarny
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kolory

okrągła
FC 153621
FC 153699
FC 153651
FC 153663
FC 153604

ścięta
FC 153521
FC 153599
FC 153551
FC 153563
FC 153504

0.5 mm

Marker do tablic SCHNEIDER Maxx 290

GRIP Marker suchościeralny FABER-CASTELL

Z końcówką okrągłą, użyte na tablicy ścierają się z wyjątkową łatwością, na flipcharcie nie
przebijają, innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia, zwiększone dawkowanie tuszu polepsza wyrazistość i intensywność
barw, szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu, nie zasycha
pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni, proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą
stacji napełniającej Maxx 645 (kolor czarny): napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy
i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów,
skuwka z praktycznym klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony
na każdym produkcie, grubość linii pisania: 2-3 mm

Ergonomiczny trójkątny przekrój dla komfortowego chwytu. Uchwyt pokryty punkcikami
„strefa GRIP” zapewnia pewne trzymanie. 4 kryjące kolory, tusz szybkoschnący, światłoodporny. Nieintensywny zapach. Możliwość ponownego napełnienia. Idealny do tablic
suchościeralnych. Łatwo ścieralny bez pozostawiania smug. Okrągła końcówka. Dostępny
pojedynczo lub w etui.

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
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Indeks
SCH 129001
SCH 129002
SCH 129003
SCH 129004

Kolor
 czerwony
 czarny
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kolory

Indeks
FC 158321
FC 158351
FC 158363
FC 158399
FC 158304

Artykuły piśmienne
Marker do tablic suchościeralnych RYSTOR RMS 1

Marker do tablic suchościeralny

MARKER SUCHOŚCIERALNY
– Łatwo wymazywalny
– Intensywne kolory
– Okrągła fibrowa końcówka
– Cap-off system 3 dni
– Dostępny w 4 kolorach
– Tusz spełnia normę EN 71-9 oraz ASTM D-423675 WYPRODUKOWANY W POLSCE

Duży zapas atramentu , duże gabaryty , wygodny w używaniu, atrament najwyższej jakości nie pozostawia po wytarciu żadnych śladów .
Długa linia pisania ok.1600m. Dostępny w czterech podstawowych
kolorach oraz kpl.4kol. + gąbka z końcówką okrągłą. Zgodność
z normą PN- EN 71-3 potwierdzona certyfikatem.

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
kpl. 4 szt. z gąbką

Indeks
RY RMS1A
RY RMS1B
RY RMS1C
RY RMS1D
RY RMS-1M

Kolor
 czerwony
 czarny
 niebieski
 zielony
kpl. 4 kolory + gąbka

Indeks
KMT 1102
KMT 1101
KMT 1104
KMT 1103
KMT 1113

Marker Suchościeralny BIC Velleda 1701/1751

Pisaki dwustronne Double Point/BIPUNTA Fibracolor

Marker ekologiczny, atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny. Obudowa (wykonana w 51% z materiałów przetworzonych) o średnicy 20mm i długości 13, 8cm zawiera 4.9 g
atramentu. Zblokowana końcówka pisząca nie ugina sie i nie cofa się pod naciskiem. Skuwka
i zakończenie w kolorze tuszu. Piktogramy na korpusie informujące o przeznaczeniu markera.
Tusz łatwy do usunięcia nawet po kilku dniach. Velleda 1701 - Okrągła akrylowa końcówka:
średnica 6mm; szerokość linii 1, 5mm. Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka : szerokość
linii pisania 3, 7 mm – 5, 5 mm.

Włoskiepisakizdwiemaodpornyminaodkształcanieiniecieknącymikońcówkami:cienko-piszącą2mm
istożkową4,6mm,umożliwiająpisanieliniiw3grubościach,nietoksycznytuszointensywnych,czystych
barwach, bardzo długi okres użytkowania, zatyczki wentylacyjne, łatwo zmywalne z rąk i materiałów
bez pozostawiania najmniejszych śladów, dostępne komplety x4, x6, x10 szt. w etui oraz x10 x12 x24 szt.
w pudełku. Europejski certyfikat CE (bezpieczne także pod względem sanitarnym).

okrągła
BIC 825179
BIC 825180
BIC 825178
BIC 825177
BIC 825181

ścięta
BIC 825174
BIC 825175
BIC 825173
BIC 825172
BIC 825176

Opis
kpl. 4 szt. w etui
kpl. 6 szt. w etui
kpl. 10 szt. w etui
kpl. 12 szt. w pudełku
kpl. 24 szt. w pudełku
kpl. 10 szt. w pudełku

Artykuły
uły piśmienne

Końcówka
 niebieski
 czarny
 czerwony
 zielony
zestaw 4 szt.

Indeks
SP DP4
SP DP6
SP DP10
SP DP12
SP DP24
SP DP10K

Pisaki BIMARKER dwustronne FIORELLO

Pisaki MEGA Jumbo FIORELLO

Dwie końcówki: cienka i szeroka, końcówka wyposażona w blokadę: nie ma możliwości
wciśnięcia jej do środka, bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie
w przypadku połknięcia, spieralne, zgodne z normą CE.

Wyjątkowa stożkowa końcówka umożliwia rysowanie linii o grubości 2–8 mm, końcówka
wyposażona w blokadę: nie ma, możliwości wciśnięcia jej do środka, spieralne, zgodne
z normą CE.

Indeks
KW 1602037

Opis
12 kol.

Indeks
KW 1602031

Opis
8 kol.
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Artykuły piśmienne
Pisak COMFORT FIORELLO

Flamastry Color’Peps DUO

Wygodny trójkątny uchwyt z elementami antypoślizgowymi, duża okrągła końcówka, końcówka
wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka, bezpieczna wentylowana
zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia, spieralne, zgodne z normą CE.

Flamastry dwustronne COLORPEPS 10 sztuk = 20 kolorów w kartonowym etui. Wentylowana
skuwka.Tusz łatwo zmywalny ze skóry i tekstyliów. Mocna końcówka w kształcie stożka o grubości 5, 9 mm. Intensywne kolory.

Artykuły piśmienne

Indeks
KW 1602032

Opis
12 kol.

Indeks
N 847010

Zestaw
20 kol.

Flamaster dwustronny

Kredki szkolne Noris Club

Flamastry dwustronne. Mocna, odporna na nacisk końcówka. Wentylowana skuwka zgodnie
z normami ISO 11540 i BS 7272-1/2. Obudowa z PP gwarantuje wysoką żywotność produktu.
Zmywalny z większości tekstyliów. Grubość linii: 1 mm i 3 mm. Zgodne z normą EN 71 – nie
zawierają metali ciężkich oraz ftalanów. Dla dzieci powyżej 3 lat.

Klasyczne, sześciokątne kredki ołówkowe. Biała ochronna otulina zabezpiecza grafit przed
złamaniem (system ABS). Grafit jest aż do 50% mocniejszy i o 30% bardziej odporny na złamania. Intensywne kolory. Łatwe w temperowaniu. Zgodne z normą EN 71 – nie zawierają
metali ciężkich oraz ftalanów. Dla dzieci powyżej 3 lat.

Indeks
S 320 NWP10
S 320 NWP12

Opis
10szt w etui
12szt w etui

Indeks
S 144 NC12
S 144 NC24
S 144 ND36

Opis
12 kol.
24 kol.
36 kol.

Kredki akwarelowe Noris Club, z pędzelkiem

Kredki dwustronne Color’Peps DUO

Sześciokątne kredki akwarelowe, z pędzelkiem. Szeroka skala możliwości: kolorowanie,
rysowanie lub tworzenie akwareli za pomocą wody i pędzla. System ABS - biała ochronna otulina zabezpiecza grafit przed złamaniem. Grafit jest aż do 50% mocniejszy i o 30%
bardziej odporny na złamania. Zgodne z normą EN 71 – nie zawierają metali ciężkich oraz
ftalanów. Dla dzieci powyżej 3 lat.

Dwustronne kredki wykonane z drewna lipowego. Trójkątny przekrój, intensywne kolory,
grafit o przekroju 2, 9mm. 12 sztuk=24 kolory w tym srebrny i złoty.

Indeks
S 144 10NC12
S 144 10NC24
S 144 10ND36
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Opis
12 kol.
24 kol.
36 kol.

Indeks
N 829600

Zestaw
12 sztuk=24 kolory

Artykuły piśmienne
Kredki ołówkowe GRAND JUMBO

Kredki ołówkowe trójkątne SUPER SOFT FIORELLO

Kredki ołówkowe, sześciokątne, ostrzone. Długość 17, 5 cm. Przekrój grafitu Ø 4 mm. Dostępne w drewniana obudowie lakierowanej lub nielakierowanej. Dostępny zestaw każdej wersji:
12 kolorów. Kredki o niskiej łamliwości, intensywne kolory, miękki grafit.

Ostrzone, przekrój trójkątny, lakierowane, bardzo miękki grafit, intensywne kolory,
praktyczne opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek, każda kredka posiada
nadruk, zgodne z normą CE, średnica grafitu 3 mm.

Indeks
KW 1701370
KW 1701371

Obudowa
lakierowana
nielakierowana

Indeks
KW 1702186
KW 1702150
KW 1702187
KW 1702188

Opis
6 kol.
12 kol.
18 kol.
24 kol.

Kredki ołówkowe sześciokątne GRAND

Kredki trójkątne Junior GRIP FABER-CASTELL

Ostrzone, przekrój sześciokątny, długość 17, 5 cm, lakierowane, miękki grafit, intensywne
kolory, zgodne z normą CE, średnica grafitu 2, 8 mm.

Kredki wykonane z drzewa jelutong. Intensywne, jedwabiste kolory. Trójkątny kształt zapewniający wygodne i pewne trzymanie (istotne zwłaszcza dla dzieci), średnica: 8.40 x 8.60 mm. Grubość wkładu: 3.3
mm. Długość ołówka: 174 mm. Zaokrąglona końcówka. Miejsce na podpisanie każdej kredki. Dostępne
w pudełkach po 10, 20 i 30 kolorów. Kolor złoty w opak. 20 szt. Kolor złoty i srebrny w opakowaniu 30szt.
W komplecie temperówka.

Opis
6 kol.
12 kol.
18 kol.
24 kol.
12 szt./24 kol. nieostrzone

Indeks
FC 116510
FC 116520
FC 116530

Zestaw
10 szt
20 szt
30 szt

Artykuły piśmienne

Indeks
KW 1701379
KW 1701373
KW 1702207
KW 1701377
KW 1701375

Kredki świecowe FIORELLO

Moduł Pastele Olejne BIC Kids

Łatwe do ostrzenia, jaskrawe, wyraziste kolory, kryjące – kolejne warstwy dokładnie pokrywają poprzednie zestawy, zgodne z normą CE, średnica kredki 8 mm.

Kredki Pastele olejne BIC Kids w papierowej osłonce, sześciokątny korpus ułatwia trzymanie, idelne dla dzieci 3+, dostępne w 24 żywych kolorach, wyjątkowo miękkie, nietoksyczne-produkt bezpieczny dla dzieci.

Indeks
KW 1701381
KW 1701382
KW 1701383
KW 1701385
KW 1701386
KW 1701387

Zestaw
6 kol.
8 kol.
12 kol.
16 kol.
24 kol.
32 kol.

Indeks
BIC 926446
BIC 926447

Opis
12 kol.
24 kol.
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Artykuły piśmienne
PHN – Pastele olejne

Pastele suche MARIES

Numer 1 wśród pasteli! - znane i cenione przez miliony użytkowników na świecie!- bardzo
miękka, kremowa konsystencja podatna na zabiegi artystyczne- idealne dla profesjonalistów
i amatorów rysujących na płótnie, papierze lub tablicach.

Wysokiej jakości suche, kwadratowe pastele są kredkami do nastrojowych rysunków na papierze. Nasycone, intensywne kolory. Kwadratowy kształt i boczne ułożenie kredki pozwala
na pokrywanie dużych obszarów za jednym pociągnięciem oraz na mieszanie, cieniowanie
kolorów. Aby uniknąć rozmazania rysunku należy użyć utrwalacza.

Artykuły piśmienne

Indeks
PN PHN12
PN PHN16
PN PHN25
PN PHN36
PN PHN50

Zestaw
12 kolorów
16 kolorów
25 kolorów
36 kolorów
50 kolorów

Indeks
KW 1702090
KW 1702091
KW 1701887

Zestaw
12 kolorów
24 kolorów
48 kolorów

Farby akrylowe MARIES

Farby olejne MARIES

Dobrze i szybko schną, nie pękają, doskonale przepuszczają powietrze, odporne na wilgoć, odporne na blaknięcie – kolory są intensywne i trwałe, przeznaczone do malowania, pisania na papierze, drewnie, materiałach, cemencie, bambusie, po zakończonej pracy pędzle należy umyć lub zamoczyć w wodzie, pakowane
w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed wysychaniem i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb.

- z trwałych pigmentów, mają konsystencję pasty
- dokładnie kryją, można je retuszować
- namalowane obrazy długo zachowują świeże kolory
- przeznaczone do malowania na zagruntowanym płótnie, deskach, płytach pilśniowych, płytach wiórowych, metalu
-pozwalaja uzyskać efekt matu lub błysku, półprzezroczystości, przenikania barw i tworzenia złożonych struktur
- po zakończonej pracy pędzle należy umyć w terpentynie
- pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed wysychaniem i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb, pojemność 12 ml

Indeks
KW 1702153
KW 1701910
KW 1701911

Zestaw
6 kolorów
12 kolorów
18 kolorów

Opis
30 ml
12 ml
12 ml

Indeks
KW 1701915
KW 1701916

Zestaw
12 kolorów
18 kolorów

Farby witrażowe GLASS DECO AMOS

Farba plakatowa EASY

Wysokiej jakości farby witrażowe przeznaczone do samodzielnego wykonania witraży oraz dekoracji szkła, porcelany, luster, płytek ceramicznych i tworzyw sztucznych. Wyraziste kolory oraz
łatwość aplikacji farb sprawią, że Wasze witraże będą oryginalne i niepowtarzalne. Są odklejalne
– gotowy, wyschnięty wzór można przenosić z folii na inne powierzchnie. Możliwe jest łączenie
farb witrażowych z innymi technikami: klejem z brokatem, Ciasto-Plasto. Konturówki użyte na
papierze dają świetny efekt wypukłego rysunku. Konturówki wysychają po ok. 30 min, kolory –
w zależności od grubości warstwy, min. 24 godz. Farby po wyschnięciu osiągają przezroczystość
i pełną intensywność kolorów. Pojemność tubek: 10, 5 ml. Każdy zestaw zawiera folie i wzorniki.

Farby plakatowe:
-ilość kolorów: 6, 8, 10, 12
-pojemność: 20 ml
-doskonale rozprowadzają się na papierze nie pozostawiając połyskującej powierzchni
-żywe, intensywne kolory

Indeks
KW 1701044
KW 1701692
KW 1701045
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Opis
GD10P6
GD10P10
GD10P12R

Zestaw
5 kolorów farb
9 kolorów farb
10 kolorów farb

Indeks
KAN 830639
KAN 830642
KAN 830645
KAN 830648

Zestaw
6 kolorów
8 kolorów
10 kolorów
12 kolorów

Artykuły piśmienne
Pędzle szkolne kolorowe FIORELLO

Cekiny confetti FIORELLO

– zestaw 3 lub 5 pędzelków w krótkich, kolorowych uchwytach z przezroczystego plastiku
– nylonowe włosie w kolorze uchwytu
– do różnych technik malarskich
– poręczne – mieszczą się w każdym tornistrze
– zestaw 3 lub 5 pędzelków w krótkich, kolorowych uchwytach z przezroczystego plastiku
– nylonowe włosie w kolorze uchwytu
– do różnych technik malarskich
– poręczne – mieszczą się w każdym tornistrze

– błyszczące cekiny w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach.

Indeks
KW 1702256
KW 1702215

Opis
3 szt.
5 szt.

Indeks
KW 1702240
KW 1702241
KW 1702242
KW 1702243
KW 1702244

Typ
GR-C14-15
GR-C14-7
GR-C14-8
GR-K251
GR-K252

Opis
14 g
14 g
14 g
5x2 g
5x2 g

Opis
15x15 mm
7x7 mm
8x8 mm
gwiazdki 5 rozmiarów
mix wzorów

Typ
GR-FB3
GR-FB5

Sypki brokat FIORELLO

Węgiel naturalny MARIES

– dekoracyjne drobinki brokatu
– namaluj odpowiedni kształt klejem i posyp brokatem
– przeznaczony do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych powierzchni
– dekoracyjne drobinki brokatu
– namaluj odpowiedni kształt klejem i posyp brokatem
– przeznaczony do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych powierzchni.

Wysokiej jakości węgiel artystyczny o wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony zarówno
dla początkujących, jak i zaawansowanych artystów. Przeznaczony do szkiców i rysunku
artystycznego.Dostępny w kolorze czarnym.

Opis
8 kol. x 4,5 g
6 x 8 kol. x 4,5 g
6 kol. x 6 g
6 kol. x 6 g
2 kol. x 7 g
3 kol. x 8 g
6 kol. x 60 g

Typ
GR-B5B8
GR-B5D48
GR-B6B61
GR-B6B62
GR-B7B2
GR-B8B3
GR-B60R6

Opis
Ø 4 – 5 mm
Ø 5 – 7 mm
Ø 7 – 9 mm
Ø 10 ±1 mm

Opak.
tuba 25 szt.
tuba 25 szt.
tuba 25 szt.
5 szt.

Artykuły piśmienne

Indeks
KAN 1702238
KAN 1702236
KAN 1702239
KAN 1702237
KAN 1702260
KAN 1702235
KAN 1702234

Indeks
KW 1701889
KW 1701890
KW 1701891
KW 1701888

Masa plastyczna kubki EASY

Masa mocująca FABER-CASTELL

Zestaw zawiera:
- 5 kubków masy plastycznej z foremkami 141g, 56g
Produkt nietoksyczny.
Atrakcyjny wygląd dla dziecka.

Masa mocująca nadająca się do wielokrotnego użytku. Do stosowania w domu, szkole,
pracy i w projektach kreatywnych. W formie łatwych do odklejenia kwadratów. Służy do
tymczasowego przytwierdzania informacji, plakatów planów itp. Dostępna także w kolorach pastelowych.

Indeks
KAN 831000
KAN 88319
KAN 88370

Opis
141g
141g
56g

Indeks
FC 589150
FC 589450

Opis
50 g, biała
50 g, kolory pastelowe
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Artykuły piśmienne
Naboje atramentowe Pelikan 4001

Naboje do piór SCHNEIDER

Standardowe naboje do wszystkich piór Pelikan i wielu innych. Atrament koloru niebieskiego
jest wymazywalny i spieralny z większości tkanin.

Klasyczne, uniwersalne naboje do piór (pasują także do piór wiecznych spoza oferty Schneider) wysokiej jakości atrament gwarantuje ciągłą linię pisania atrament w kolorze niebieskim - usuwalny, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie.

Artykuły piśmienne

Kolor
 czarny
 czerwony
 fioletowy
nieb-czarne
 niebieski
 różowe
 turkusowe
 zielony

DŁUGIE GTP/5
PE 310615
PE 310623
PE 310664
PE 310607
PE 310748
PE 310672
PE 310656
PE 310631

KRÓTKIE TP/6
PE 301176
PE 301218
PE 301184
PE 301192
PE 301200
PE 321075
PE 301705
PE 301697
PE 311928

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 zielony
 niebieski
 niebieski

Indeks
SCH 6601
SCH 66602
SCH 66603
SCH 66604
SCH 66600
SCH 66610

Ilość
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
30 szt./szklany słoik
100 szt./szklany słoik

Linijka aluminiowa TOP 2000

Linijki aluminiowe GRAND

Solidne produkty kreślarskie wykonane z aluminium. Tworzywa użyte w produkcji pochodza
z certyfikowanych źródeł zaopatrzenia spełniających wszelkie wymagane normy. Produkty mają
wysoką jakość i optymalną giętkość . Profil wykonany w odpowiedniej grubości gwarantującej
długotrwałe użytkowanie. Zaokrąglone narożniki dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tyłu linijki
posiadają podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie tuszem i pisakami . Nadrukowana trwała i precyzyjna skala z dokładnością do 0,1 mm., oraz gumkę zabezpieczającą
zającą przez przemieszprzemie
czaniem się linijki podczas użytkowania.

Wykonane z wytrzymałego aluminium linijki o różnych długościach. Wszechstronność zastosowania: w domu, biurze, szkole. Pakowane pojedynczo w zawieszki.

Indeks
AL 073362
AL 073363
AL 073364

Opis
15 cm
20 cm
30 cm

Indeks
KW 1301504
KW 1301505
KW 1301506
KW 1301323
KW 1301322

Symbol
GR 119-20
GR 112-40
GR 122-50
GR 111-30
GR 112-30

Opis
20 cm
40 cm
50 cm
30 cm
30 cm

Linijka przezroczysta TOP 2000

Komplet szkolny TOP 2000

Solidne produkty kreślarskie wykonane z idealnie przezroczystego polistyrenu. Tworzywa użyte
w produkcji pochodza z certyfikowanych źródeł zaopatrzenia spełniających wszelkie wymagane
normy. Produkty mają wysoką jakość i optymalną giętkość. Profil wykonany w odpowiedniej
grubości gwarantującej długotrwałe użytkowanie. Zaokrąglone narożniki dla bezpieczeństwa
użytkownika. Z tyłu linijki posiadają podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie tuszem i pisakami . Nadrukowana trwała i precyzyjna
jna skala z dokładnością
dokładnoś do 01 mm.

Solidne produkty kreślarskie wykonane z idealnie przezroczystego polistyrenu. Tworzywa użyte
w produkcji pochodza z certyfikowanych źródeł zaopatrzenia spełniających wszelkie wymagane normy. Produkty mają wysoką jakość i optymalną giętkość . Profil wykonany w odpowiedniej grubości gwarantującej długotrwałe użytkowanie. Zaokrąglone narożniki dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tyłu linijki posiadają podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie tuszem
i pisakami . Nadrukowana trwała i precyzyjna skala z dokładnością do 01 mm.

Indeks
AL 073345
AL 073346
AL 073347
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Opis
17 cm
20 cm
30 cm

Indeks
AL 073348
AL 073349
AL 073360

Opis
linijka 30 cm + 2 ekierki + kątomierz
linijka 16 cm + 2 ekierki + kątomierz
linijka 20 cm + 2 ekierki + kątomierz

Artykuły piśmienne
Linijki transparentne PRATEL

Zestaw kreślarski PRATEL

Linijki Pratel wykonane z przeźroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, o optymalnej giętkości. Gwarantowana dokładność wykonania skali, zaokrąglone rogi. Dostępne różne
długości linijek.

Praktyczne artykuły biurowe i kreślarskie wykonane z największej jakości polistyrenu.
Transparentne linijki i elementy zestawów charakteryzują się nieścieralnymi podziałkami
i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Linijki dostępne są w różnych długościach.

Indeks
AM L16
AM L2
AM L30
AM L5
AM L1
AM L30

Opis
linijka transparent
linijka transparent
linijka transparent
linijka transparent
linijka transparent
linijka transparent

Długość
16 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

Indeks
AM ZKD
AM ZKM2

Opis
zestaw kreślarski duży z linijką
zestaw kreślarski z linijką

Długość
30 cm
20 cm

Cyrkiel MAPED STUDY

Metalowe cyrkle szkolne seria 100 i szkolno-techniczne seria 200 niklowane i lakierowane, precyzyjne
z serii 400 oraz profesjonalne z serii 500, cyrkle duże z pantografem, szybko-nastawne serii 600
Indeks
Model Elementy Opis
SP C202
202
2
cyrkiel, grafity
SP C203
203
3
202 + końcówka do tuszu
SP C205
205
5
202 + zestaw do tuszu
SP C207
207
7
205 + cyrkiel do małych okręgów
SP C209M
209/M 11
207 + ołówek aut. + poj. z grafitami
SP C400VC
400VC 2
precyzyjny, do małych okręgów
SP C400BP
400BP 2
precyzyjny „zerownik”
SP C503
503
3
profesjonalny, łamane ramiona, teleskop
SP C509
509
9
profesjonalny, 2 cyrkle, ostrzałka
SP CG
–
1
grafity zapasowe do cyrkli

Metalowe cyrkle z ergonomicznym uchwytem w trzech kolorach. Pakowane w plastikowe
etui o wysokiej odporności na pęknięcia.
Indeks
Opis
N 119450 cyrkiel z grafitowa końcówką Ø2mm
N 119410 cyrkiel z ołówkiem drewnianym
N 119405 cyrkiel z grafitowa końcówką Ø2mm w zestawie 5 elementowym
N 119430 cyrkiel z ołówkiem automatycznym, grafit Ø 0, 5 mm
N 194510 cyrkiel z grafitowa końcówką Ø2mm, czarny
N 134210 wkłady do cyrkli Ø2mm

209/M

grafity

400VC

400BP

509

205

Gumy FACTIS/Hiszpania

Gumka ołówkowa ZEH 03/05/10

Uniwersalne, niebrudzące, zachowują znakomite własności mażące przez cały okres użytkowania. Europejskie Certyfikaty CE. Produkowane w Hiszpanii.
Indeks
Opis
SP S20
S-20 – duża, miękka, idealna do biura lub szkoły, „chlebowa” w folii
SP TRI42 TRI-42 – średnia, trójkątna, uniwersalna, „chlebowa” precyzyjna
SP LX24 LX-24 – lateksowa, idealna do delikatnych powierzchni
SP P20
P-20 – polimerowa, uniwersalna, wchłania grafit, nie tworzy wiór
SP 60RP 60-RP – mała, syntetyczna, idealna do piórnika, „chlebowa”
SP KR18 K-18 uniwersalna, z barwnymi grafikami zabytków
y
Krakowa

Gumka ołówkowa Hi-Polymer przeznaczona do stosowania na papierze.
Indeks
Rodzaj
PN ZEH03
mini ZEH03
PN ZEH05
mała ZEH05
PN ZEH10
średnia ZEH10

TRI-42

S-20

P20

LX24
60RP

KR 18
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Artykuły piśmienne

Cyrkle i grafity do cyrkli LORENZ

Artykuły piśmienne
Gumka PELIKAN

Gumka GRIP 2001 szara FABER-CASTELL

AS 40/30 – gumki z tworzywa sztucznego przeznaczona do ścierania ołówków i kredek.
AC 30 – gumka dwuczęściowa: część niebieska (1/3) do ścierania atramentu, długopisu i pisma maszynowego; część biała (2/3) do ścierania ołówków i kredek ołówkowych.

Najwyższej jakości gumka. Posiada ergonomiczny trójkątny kształt. Nie pozostawia smug.

Artykuły piśmienne

Indeks
PE 606095
PE 606087
PE 606079

Indeks
FC 187100

Rodzaj
szara

Rodzaj
AS40
AS30
AC30

Gumki STAEDTLER

Temperówki z gumką SERVE

Wysokiej jakości gumki do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej. Nie
uszkadzają ścieranej powierzchni. Część biała służy do wycierania ołówka, część niebieska do
usuwania atramentu z papieru. Owinięte są w celofan, posiadają ruchomą kartonową osłonę.
Praktycznie nie pozostawiają śladu grafitu, ścierają precyzyjnie i czysto.

Temperówki jedno i dwu otworowe z polimerową, niepylną gumką typu „no dust”. Ostrza
niemieckie ze stali wysokiej jakości. Pojemniki z odpornego tworzywa ABS z powłoką antypoślizgową: BERRY i RING.

Indeks
S 526 53
S 526 B30
S 526 B40
S 526 BT30

Rodzaj
Mini Mars plastic
Rasoplast średnia
Rasoplast mała
Rasoplast combi

Indeks
Indeks
Opis
SP 400986 8 szt. SP 407084 17 szt. RING : gumka obrotowa z blokadą
SP 421066 9 szt. SP 421080 24 szt. BERRY : dwu otworowa
SP 400993 9 szt. SP 406087 24 szt. E-BOT : z nadrukiem emotikonów
BERRY

E-BOT

RING

Temperówki metalowe KUM

Temperówka DONAU, aluminiowa

Temperówki wykonane ze specjalnego stopu magnezu ze stalowym ostrzem mocowanym
wkrętem. Ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania. Model 410 do ołówków i kredek o średnicach 8 i 11 mm.

Temperówka wykonana z aluminium, z możliwością regeneracji ostrza, wyposażona w jedno
ostrze, przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o, 3 sztuki w j.s. (blister), kolor srebrny

Indeks
AM 2/2
AM 2/4
AM2/1
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Rodzaj
400-1K jednootworowa
410 dwuotworowa
400-K jednootworowa

Indeks
DP 7860
DP 7862

Opis
1 otwór
2 otwory

Ilość
3 szt.
2 szt.

Artykuły piśmienne
Temperówka podwójna plastikowa z pojemnikiem

Temperówki KUM z pojemnikiem, fluorescencyjne

Temperówka podwojna, plastikowa:
-mix kolorów
-idealna do szkoły, biura i domu

Temperówki z plastikowym pojemnikiem wykonanym z wyjątkowo trwałego granulatu
plastikowego. Posiadają stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz fluorescencyjny pojemnik na ostrużyny, dostępny w różnych odcieniach. Wersja klasyczna (model 210 KFT) oraz
dwuotworowa, na kredki i ołówki o średnicy 8 i 11 mm (model 208 K2FT). 3 lata gwarancji.

Indeks
KAN 830140

Indeks
AM 210
AM 208

Rodzaj
1 otwór
2 otwory

Temperówka TRIO GRIP Faber-Castell

Temperówka I-GLOO

Temperówka serii Grip 2001. Posiada aż trzy ostrza: do różnych przekrojów ołówka, kredek
ołówkowych oraz 2 pojemniki na wiórki. Dostępna w 3 kolorach: srebrny, jagodowy, niebieski.

Plastikowa temperówka I-GLOO z dwoma otworami, ergonomiczny kształt ułatwia
trzymanie, pojemnik wykonany z transparentnego plastiku o wysokiej trwałości. Miks
kolorów: pomarańczowy, niebieski, fioletowy. JS 24 szt.

Kolor
 srebrny
 jagodowy

Indeks
FC 183800
FC 183801

Rodzaj
1 otwór
2 otwory
1 otwór dla leworęcznych

Artykuły piśmienne

Indeks
N 534754
N 534756
N 032211

Temperówka HERLITZ

Temperówka automatyczna DYNAMIC E5121

Temperówka podwójna z pojemnikiem owalna, metalowe
ostrze, obudowa z tworzywa sztucznego, do ołówków i kredek
różnej grubości.

Elegancka czarna temperówka automatyczna, mechanizm ślimakowy do ostrzenia ołówków
i kredek 6, 5–8 mm, na baterie typu AA (4 szt.; nie dołączono), 3 lata gwarancji.

Indeks
M 9580259

Opis
1 otwór

Indeks
KW 1301669
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Artykuły piśmienne

Artykuły piśmienne

INT 14687
INT 54706
INT 33046
INT 15530
INT 33107
INT 13314

INT 14588
INT 32353
INT 65641
INT 34630
INT 36092
INT 15875
INT 15653
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Artykuły piśmienne

INT 32773
INT 32797
INT 65795

Artykuły piśmienne

INT 57493
INT 55888
INT 66143
INT 65269
INT 13475
INT 38676

INT 13239
INT 68420
INT 18396
INT 41089
INT 13291
INT 57417
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FARBY
AS 83210900
AS 30110901
AS 30111504
AS 30111505

Farby akwarelowe Astra 18 kolorów - fi 23,5 z eurozawieszką
Farby plakatowe Astra 6 kolorów - 20 ml
Farby plakatowe Astra 10 kolorów - 20 ml
Farby plakatowe Astra 13 kolorów - 20 ml 12+1 kolor gratis

PLASTELINA
AS 83811905
AS 83812902
AS 30311507
AS 30311001
AS 83814904

MODELINA
AS 83911902
AS 83911901
AS 30410901
AS 30411001

FLAMASTRY
AS 31410701
AS 31410703
AS 31410001

Plastelina Astra 6 kolorów
Plastelina Astra 10 kolorów
Plastelina Astra 13 kolorów - 12+1 kolor gratis
Plastelina Astra 24 kolory
Plastelina Astra kwadratowa 18 kolorów

Modelina fluorescencyjna Astra 6 kolorów
Modelina standard Astra 6 kolorów
Modelina z brokatem Astra 6 kolorów
Modelina Astra 12 kolorów

Flamastry Astra CX - 12 kolorów
Flamastry Astra CX - 24 kolory
Flamastry Astra jumbo 12 kolory

KLEJE
AS 83467901
AS 40111002
AS 40111003
AS 40111304
AS 40111303

KREDKI OŁÓWKOWE
AS 31211301
AS 31211302
AS 31211303
AS 31211007
AS 31211402
KREDKI ŚWIECOWE
AS 31610701
AS 31610702
AS 31611101

Kredki ołówkowe trójkątne dwustronne Astra 12=24 kolory
Kredki ołówkowe trójkątne Astra 12 kolorów
Kredki ołówkowe trójkątne Astra 24 kolory
Kredki ołówkowe trójkątne jumbo Astra 12 kolorów
Kredki ołówkowe okrągłe metaliczne Astra 12 kolorów z temperówką
Kredki świecowe jumbo Astra 12 kolorów
Kredki świecowe jumbo Astra 24 kolory
Kredki woskowe Astra 12 kolorów

Klej biay do papieru Astra - tuba 35 ml
Klej w sztyfcie Astra 8g - diasplay 24 sztuki
Klej w sztyfcie Astra 15g - diasplay 24 sztuki
Klej w sztyfcie Astra 21g - diasplay 12 sztuk
Astra Creativo - Klej znikający fioletowy Astra 12g

