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ÍRÓSZER
GOLYÓSTOLL • ÜGYFÉLTOLL • GOLYÓSTOLL BETÉT • ZSELÉS TOLL • ROLLERTOLL • TÖLTŐTOLL 

• ÍRÓSZERKÉSZLET • TOLLDOBOZ • TOLLTOK • TINTA • PATRON • PIXIRÓN • VERSATIL CERUZA • IRÓNBÉL 
• GRAFITCERUZA • ÁCSCERUZA • SZÍNES CERUZA • POSTAIRÓN • ROSTIRÓN • TŰFILC • OHP MARKER 
• PERMANENT MARKER • TEXTILMARKER • LAKKMARKER • SZÖVEGKIEMELŐ • FLIPCHART MARKER 

• RADÍR • HEGYEZŐ • HEGYEZŐGÉP • VONALZÓ • LÉPTÉKVONALZÓ • KÖRZŐ • KÖRZŐHEGY 
• KÖRSABLON • GÖRBEVONALZÓ • SZÍNESCERUZA-KÉSZLET • KRÉTACERUZA • GYURMA 

• VÍZFESTÉK • KRÉTA • TEMPERA • FORMALYUKASZTÓ

Gyerekbarát

Légáteresztő kupak

Csíptetős klipsz

Radíros pixirón

Írásvastagság
0,38
mm Ceruza keménységHB

Háromszögletű ceruzatest

Hajlítható ceruza

Radíros ceruza

Balkezeseknek ajánlott

Újrahasznosított

Környezetbarát

Eldobható

Kerek hegy

Vágott hegy

Csomagolási egység
10 db

Oldószermentes

Csak rendelésre

Minimális rendelés
1 db

Csomagár

Csomagár



3

44 ÍRÓSZEREK, RAJZESZKÖZÖK

Golyóstoll

12 db0,38
mm

10 db0,24
mm

10 db0,21
mm

10 db0,24
mm

A ZEBRA Rubber család 
további tagjait

az 51. oldalon találja

12 db0,24
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182370400 kék golyóstoll 12/144
182370413 fekete golyóstoll 12/144

Eldobható, kupakos golyóstoll lágy, sima írásképpel, mely az alacsony viszkozitású 
tintának köszönhető. Az írás színe megegyezik a toll színével. Írásvastagság: 0,38 mm.

ZEBRA Z-Stick golyóstollA

cikkszám írás színe típus db/doboz
182300000 kék golyóstoll 10/100
182300013 fekete golyóstoll 10/100
182300020 piros golyóstoll 10/100
182300040 zöld golyóstoll 10/100
189710000 kék golyóstoll betét H 10/100
189710013 fekete golyóstoll betét H 10/100
189710020 piros golyóstoll betét H 10/100
189710040 zöld golyóstoll betét H 10/100

Cserélhető betétes golyóstoll átlátszó tolltesttel, bordázott markolattal, wolfram-
karbid íróheggyel. Írásvastagsága: 0,24 mm. Az írás színe megegyezik a kiegészítő 
elemek színével. Tintaszínek: kék, fekete, piros, zöld. Betét: H

ZEBRA N-5200 golyóstollB

cikkszám írás színe típus db/doboz
182310000 kék golyóstoll 10/100
182310013 fekete golyóstoll 10/100
182310020 piros golyóstoll 10/100
189730000 kék golyóstoll betét SH 10/100
189730013 fekete golyóstoll betét SH 10/100
189730020 piros golyóstoll betét SH 10/100

Klasszikus formájú, színes testű golyóstoll. A bordázott markolat meggátolja az ujjak 
csúszását, ezáltal stabil írást biztosít. Wolfram-karbid íróheggyel szerelve. Az írás szí-
ne megegyezik a test színével. Írásvastagság: 0,21 mm. Betét: SH.

ZEBRA H-8000 golyóstollC

cikkszám írás színe típus db/doboz
182370100 kék golyóstoll 10/100
182370213 fekete golyóstoll 10/100
182370320 piros golyóstoll 10/100
189710000 kék  golyóstoll betét H 10/100
189710013 fekete  golyóstoll betét H 10/100
189710020 piros  golyóstoll betét H 10/100

Teljes hosszban gumírozott golyóstoll, légáteresztő kupakkal. Bordázott, csúszás-
mentes fogórész. Az írás színe megegyezik a toll színével. Írásvastagság: 0,24 mm. 
Betét: H

ZEBRA R-80 golyóstollD

cikkszám írás színe típus db/doboz
182472000 kék golyóstoll 12/144
182472013 fekete golyóstoll 12/144
182472020 piros golyóstoll 12/144

Cserélhető betétes golyóstoll átlátszó műanyag testtel, gumírozott markolattal. 
Az alacsony viszkozitású tinta lágy írásmódot tesz lehetővé. Az írásszín megegyezik 
a fogórész színével. Írásvastagság: 0,24 mm.

ZEBRA Z-1 golyóstollE
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12 db0,3
mm

50 db0,7
mm

25 db0,7
mm

50 db0,7
mm

10 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181500000 kék golyóstoll 12/144
181500013 fekete golyóstoll 12/144
181500020 piros golyóstoll 12/144
181500040 zöld golyóstoll 12/144
189420000 kék golyóstoll betét SA/7N 12/144
189420013 fekete golyóstoll betét SA/7N 12/144
189420020 piros golyóstoll betét SA/7N 12/144

UNI SA-S Fine kupakos golyóstoll 4 színben. Kiváló minőségű japán termék, mely 
alkalmas több példány átírására is. Tinta színével megegyező kupak és tollszárvég. 
Könnyű, folyamatos írás. Hosszú élettartamú betét. Hozzávaló betét: SA-7N

UNI SA-S Fine golyóstoll A

cikkszám írás színe típus db/doboz
180000000 kék classic 50/500
180000013 fekete classic 50/500
180000020 piros classic 50/500
180000040 zöld classic 50/500
180010000 vegyes classic 4 db-os 25/100

Közkedvelt, eldobható golyósirón biztonsági kupakkal. Vonalvastagság: 0,7 mm. 
4 alapszínben. Íráshossz: 2500 m.  

ICO Signetta golyóstoll B

cikkszám írás színe típus db/csomag
180010100 kék szóló 1/120
180010010 kék 5 db-os készlet 25/100

Közkedvelt, eldobható golyósirón új színekben (világoszöld, narancssárga, pink, lila, 
baba kék) biztonsági kupakkal. Vonalvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2500 m. 
A display 5 különböző testszínű tollat, színenként 24 db-ot tartalmaz.

ICO Signetta mix golyóstoll C

cikkszám írás színe típus db/doboz
181180000 kék classic 50/1000
181180013 fekete classic 50/1000
181180020 piros classic 50/1000
181180040 zöld classic 50/1000

Eldobható, kupakos golyóstoll, biztonsági légáteresztő kupakkal. Írás színével meg-
egyező, ergonomikusan kialakított gumírozott fogórész. Vonalvastagság: 0,7  mm. 
Íráshossz: 3000 m.

PAX No.1 golyóstoll D

cikkszám írás színe típus db/doboz
182820200 kék golyóstoll 10/100
182820213 fekete golyóstoll 10/100
182820220 piros golyóstoll 10/100
182820240 zöld golyóstoll 10/100
189690100 kék golyóstoll betét 0800 10/100

Kiváló minőségű golyóstoll extra hosszúságú íráshosszal, cserélhető betéttel és biz-
tonsági kupakkal. A betét csak KÉK színben kapható. Vonalvastagság: 0,3 mm.

STABILO liner 808 golyóstoll E

120 db

25 db
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50 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180042300 kék eldobható 50
180042313 fekete eldobható 50
180042320 piros eldobható 50
180042340 zöld eldobható 50

Eldobható, műanyag, kupakos golyóstoll. Az írás színe megegyezik a kupak színével. 
Írásvastagsága: 0,7 mm.

EMPEN CLA 009 eldobható golyóstollA

50 db0,5
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180042226 kék gumifogós 50

1893100000 kék golyóstoll betét X20 50

Cserélhető betétes műanyag golyósirón, különböző színű műanyag kiegészítőkkel. 
Írásvastagság: 0,5 mm.

EMPEN EPP 00577 golyóstollB

40 db0,5
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180042202 kék golyóstoll 40

1893100000 kék golyóstoll betét X20 50

Cserélhető betétes vidám, fi atalos színű műanyag golyóstoll, gumi megfogóval. 
Írás színe kék, írásvastagság: 0,5 mm.

EMPEN WZ-2011D golyóstollC

30 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710005 kék golyóstoll 30/150
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/500

Átlátszó tolltestű, színes gumifogóval kiegészített cserélhető betétes golyóstoll.
X18-as kék színű betéttel szerelve. Írásvastagság: 0,7 mm.

SPOKO Lines 0116 golyóstollD

12 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710003 kék golyóstoll 12/144
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/500

Cserélhető betétes golyóstoll ergonomikus gumi tollfogóval, szürke-átlátszó toll-
testtel, élénk színű mintával. Írás színe: kék, vonalvastagság: 0,7 mm

SPOKO 0117 WAWE golyóstollE

50 db

10 db

10 db
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cikkszám írás színe típus db/doboz
181860000 kék golyóstoll 12/144
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/500

Elegáns formájú golyóstoll kényelmes fogási zónával. Golyóstoll betét: X18. 
Vonalvastagság: 0,7 mm.

TY-162 golyóstoll A

12 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181940000 kék golyóstoll 12/144
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/500

Fehér színű műanyag tolltest, színes műanyag kiegészítők, kék íráskép.
Golyóstoll betét: X18, vonalvastagság: 0,7 mm.

TY-144 golyóstoll B

12 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181870000 kék golyóstoll 32
189030000 kék golyóstoll betét TY-105 10/50

Műanyag golyóstoll nyomógombos mechanikával, fekete színű kiegészítőkkel, gu-
mírozott fogórésszel. Írásvastagság: 0,7 mm.

TY-128 golyóstoll C

32 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180950000 kék golyóstoll 32
189030000 kék golyóstoll betét TY-105 10/50

Színes, nyomógombos, műanyag golyóstoll, gumírozott fogórésszel. 
Írás színe: kék, vonalvastagság: 0,7 mm.

TY-105 golyóstoll D

0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181950000 kék golyóstoll 12/144
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/50

Cserélhető betétes golyóstoll, színes tolltesttel, fekete gumírozott fogórésszel. 
 Golyóstoll betét: X18. Vonalvastagság: 0,7 mm.

TY-135 golyóstoll E

12 db0,7
mm

10 db

10 db

10 db

32 db 10 db

10 db
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cikkszám írás színe típus db/doboz
181930000 kék golyóstoll 12/144
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/50

Elegáns szín, jellegzetesen lágy írásmód jellemzi ezt az irodai tollat. 
Vonalvastagság 0,7 mm. Golyóstoll betét: X 18.

TB204-A Solidly golyóstoll A

12 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710002 kék golyóstoll 40/200
189370000 kék golyóstoll betét X18 10/50

Cserélhető betétes golyóstoll vidám, kék és rózsaszín csíkos tolltesttel. 
Írás színe kék, írásvastagság: 0,5 mm

SPOKO 0118 csíkos golyóstollB

40 db0,5
mm

10 db0,38
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182820100 kék golyóstoll 10/100
182820113 fekete golyóstoll 10/100
182820120 piros golyóstoll 10/100
182820140 zöld golyóstoll 10/100
189691000 kék golyóstoll betét 3180 5/50

Nyomógombos tollszerkezet, ergonomikus, gumírozott fogórész, a tinta színével 
megegyező tolltest, íráshossz: 5500 m. Vonalvastagság: 0,38 mm. 

STABILO Marathon 318 golyóstollC

10 db0,38
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181680000 kék 308/41 10/100
181680013 fekete 308/46 10/100
181680015 rózsa 308/56 10/100
181680020 piros 308/40 10/100
181680040 zöld 308/36 10/100
181680049 lila 308/55 10/100
189690000 kék golyóstoll betét 10/100

Közkedvelt, átlátszó testű, klipszes, nyomógombos, cserélhető betétes golyósirón. 
A tinta színe megegyezik a toll testének színével. Kiváló íráskép. 
0,38 mm-es fém hegy, íráshossz: 2000 m.

STABILO Liner 308 golyóstollD

12 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182370500 kék golyóstoll 12/144
182370540 zöld golyóstoll 12/144
182370515 rózsa golyóstoll 12/144
182370580 narancs golyóstoll 12/144
182370549 lila golyóstoll 12/144
450000118 kék golyóstoll betét 3/36

Nyomógombos golyóstoll különböző, élénk tintaszínekkel, melyek megegyeznek 
a tolltest design elemeinek színeivel. Írásvastagság: 0,3 mm.
A betét csak kék színben kapható.

ZEBRA Z-Grip Daisies golyóstollE

10 db

10 db

5 db

3 db
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golyóstoll test színe írás színe db/
dob. betét írás színe típus db/

dob.
180740000 sötétkék kék 10 189500000 kék HP 100
180740013 fekete kék 10 189500013 fekete HP 100
180740020 piros kék 10 189500020 piros HP 100
180740024 bordó kék 10 189500040 zöld HP 100
180740040 zöld kék 10
180740045 türkiz kék 10
180740085 szürke kék 10
180740090 fehér kék 10

Tradicionális magyar termék, 1960 óta gyártott. Váltóvillás, nyomós mechanika a fém 
kupakban. Műanyag, nyomtatható tolltest. Fém kivitel esetén teljesen fém tolltest, 
mely nyomósirónnal együtt szett kivitelben is megvásárolható. 
0,8 mm betéttel szerelve.

PAX golyóstoll A

10 db0,8
mm

12 db0,8
mm

cikkszám írás színe test színe db/doboz
181741000 kék kék 12/144
181741013 kék fekete 12/144
181741020 kék piros 12/144
181741099 kék ezüst 12/144

Váltóvillás, nyomós mechanika a fém kupakban. Műanyag, nyomtatható tolltest. Írás-
vastagság: 0,8 mm.

PAX Easy golyóstoll C

40 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/display
180042224 kék vegyes 40
189530000 kék golyóstoll betét nagytartályos 10/200

Cserélhető betétes műanyag golyóstoll fém hatású kiegészítőkkel. A toll piros, zöld, 
kék, bordó és ezüst színben kapható, az írás színe kék, írásvastagság: 0,7 mm. 
Nagytartályos, fém betéttel szerelve.

EMPEN 3088303 golyóstoll D

20 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/doboz
180042212 kék vegyes 20
189530000 kék golyóstoll betét nagytartályos 10/200

Fém testű, cserélhető betétes golyóstoll. A tolltest 7 különféle színben kapható vegye-
sen csomagolva. Az írás színe minden esetben kék, írásvastagság: 0,7 mm.
Nagytartályos, fém betéttel szerelve.

EMPEN A131B1 golyóstoll E

golyóstoll test színe írás színe db/
dob. betét írás színe típus db/

dob.
180750000 orgona lila kék 4 189500000 kék HP 100
180750010 rózsaszín kék 4 189500013 fekete HP 100
180750020 pasztell kék kék 4 189500020 piros HP 100
180750040 pasztell zöld kék 4 189500040 zöld HP 100

Tradicionális magyar termék, 1960 óta gyártott. Váltóvillás, nyomós mechanika a fém 
kupakban. Műanyag, nyomtatható tolltest. Fém kivitel esetén teljesen fém tolltest, 
mely nyomósirónnal együtt szett kivitelben is megvásárolható. 
0,8 mm betéttel szerelve.

BPAX Beauty golyóstoll

100 db4 db

10 db

10 db
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50 db0,38
mm

cikkszám írás színe test színe db/display
180941200 kék vegyes 50

Cserélhető betétes, nyomógombos, gumírozott fogórésszel ellátott golyóstoll, kék, 
zöld, rózsaszín és sárga színben.
Írás színe: kék, vonalvastagság: 0,38 mm.

M&G BP-85074 Corona golyóstollA

12 db0,8
mm

cikkszám test színe típus db/doboz
183030000 kék golyóstoll 12/144
183030013 fekete golyóstoll 12/144
183030020 piros golyóstoll 12/144
183030090 fehér golyóstoll 12/144
189360000 golyóstoll betét Tikky 5

Ergonómiailag tervezett fogórésze biztos tartást tesz lehetővé. A nyomógomb, 
a klipsz és a precíziós csőcsúcs együttesen garantálják a biztonságos munkavégzést. 
Vonalvastagság: 0,8 mm

ROTRING Tikky III golyóstoll B

GOLYÓSTOLL
Bíró László József (született: Schweiger László József, Budapest, Terézváros, 1899. szeptember 29. – Buenos Aires, 
1985. november 24.) magyar újságíró, feltaláló, nevét világhíressé tette legismertebb találmánya a golyóstoll.
Az 1930-as években szerkesztette meg Budapesten az első golyóstollat. Felismerte, hogy az újságok nyomásánál 
használt tinta gyorsabban szárad, és a papíron szárazon és piszkolódásmentesen megmarad. Mivel ez a sűrűbb 
tinta nem volt cseppfolyós, egy kis golyót szerkesztett a tollba, amely a tintát annak aljára vezette. Ahogy a toll 
a papíron mozog, a golyó forog, és így veszi fel a tintát, melyet a papírra ken.
A franciák máig fennálló részvénytársaságot alapítottak a találmány hasznosítására (BIC).
A Parker nevű cég 1957-ben kezdte meg a golyóstollak forgalmazását. Az 1960-as évektől kezdve a találmány 
a Föld minden országában elterjedt, és általánosan használt íróeszközzé vált. 
Angol nyelvterületen a golyóstollat ma is gyakran „biro” vagy „biro pen” néven említik.

10 db0,24
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182472500 vegyes 4 színű golyóstoll 10
189760100 kék golyóstoll betét SK 10/100
189760113 fekete golyóstoll betét SK 10/100
189760120 piros golyóstoll betét SK 10/100
189760140 zöld golyóstoll betét SK 10/100

Négyszínű golyóstoll, de a toll teste mégis vékony. Az írás kényelméről a gumírozott 
fogórész gondoskodik, csipeszes klipsze révén vastagabb jegyzetekre, illetve map-
pákra is rögzíthető. Környezetbarát termék, alapanyagának a 74%-a újrahasznosított.

ZEBRA Clip-on-slim 4C golyóstollC

cikkszám írás színe típus db/doboz
181000000 vegyes golyóstoll 12
189200000 kék golyóstoll betét mini 10/250
189200013 fekete golyóstoll betét mini 10/250
189200020 piros golyóstoll betét mini 10/250
189200040 zöld golyóstoll betét mini 10/250

Mechanikus működtetésű, cserélhető betéttel szerelt, négyszínű golyósirón. 
Golyóstoll betét: mini.

KAMÉLEON 4 színű golyóstollD

12 db0,8
mm

A ROTRING pixirónokat
a 69. oldalon találja.

5 db

10 db
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cikkszám írás színe típus db/doboz
182400000 kék golyóstoll 10/100
182400013 fekete golyóstoll 10/100
182400020 piros golyóstoll 10/100
189710000 kék golyóstoll betét H 10/100
189710013 fekete golyóstoll betét H 10/100
189710020 piros golyóstoll betét H 10/100

68%-ban újrahasznosított alapanyagból készült nyomógombos golyóstoll. Kényel-
mes, gumírozott markolat jellemzi a Tapli márka családot. A markolat színe megegye-
zik az írás színével. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: H. Keresse pixirón változatban is!

ZEBRA Tapli golyóstoll A

10 db0,24
mm A Tapli család többi tagja

a 68. oldalon található!

cikkszám írás színe típus db/doboz
182370000 kék golyóstoll 10/100
189750000 kék golyóstoll betét K 10/100
189750013 fekete golyóstoll betét K 10/100
189750020 piros golyóstoll betét K 10/100

Teljes hosszban gumírozott golyóstoll, fekete/szürke illetve kék/szürke színben. Írás 
színe: kék. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: K.

ZEBRA Rubber-101 golyóstoll B

10 db0,24
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
182360000 kék kék golyóstoll 12/144
182360013 fekete kék golyóstoll 12/144
182360024 bordó kék golyóstoll 12/144
182360040 zöld kék golyóstoll 12/144
189700000 kék golyóstoll betét F 12/144
189700013 fekete golyóstoll betét F 12/144
189700020 piros golyóstoll betét F 12/144

Az F-301 golyóstoll rozsdamentes acél tollteste a stílus és tartósság záloga. Bordázott 
markolata garancia a kényelmes és stabil írásra. Markolat színe: kék, fekete, bordó, 
zöld. Írás színe: kék. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: F. Keresse pixirón és töltőtoll vál-
tozatban is!

ZEBRA F-301 golyóstoll C

A ZEBRA 301 család többi 
tagja a 62. illetve

a 68. oldalon található!

12 db0,24
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
180800000 vegyes kék golyóstoll 10/200
189530000 kék golyóstoll betét nagy tartályos 10/200

Egyszerűbb kivitelű, alacsony árfekvésű, PAX típusú, nagy tartályos betéttel szerelt 
nyomógombos golyóstoll. 
Írás színe: kék, írásvastagság: 0,7 mm.

PAX jellegű golyóstoll D

cikkszám írás színe típus db/doboz
180320100 kék golyóstoll 60
189530000 kék golyóstoll betét 10/200

Nyomógombos golyóstoll sárga, világos zöld, rózsaszín, piros, világos kék és szürke 
testtel, cserélhető, nagytartályos műanyag betét. Fém felső tolltest, hat különféle 
élénk színű műanyag fogórész. Vonalvastagság 0,8 mm. Íráshossz: 5000 m.

POLO Color golyóstoll E

10 db0,7
mm

60 db0,8
mm

10 db
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cikkszám test színe írás színe db/doboz doboz/gyűjtő
182450000 királykék kék 1 12
182450003 égkék kék 1 12
182450013 fekete kék 1 12
182450015 rózsa kék 1 12
182450028 gyöngyfehér kék 1 12
182450040 teazöld kék 1 12
182450049 lila kék 1 12
182450081 gránitszürke kék 1 12
182450098 arany kék 1 12
182450099 ezüst/pezsgő kék 1 12
182450020 piros kék 1 12
182450100 zebracsíkos kék 1 12
189700000 golyóstoll betét F kék 12 144
189700013 golyóstoll betét F fekete 12 144
189700020 golyóstoll betét F piros 12 144

Elegáns megjelenésű, rozsdamentes acélból készült, változtatható hosszúságú toll-
szárral rendelkező exkluzív golyóstoll. Hossza zárt állapotban: 10,5 cm, nyitott álla-
potban: 13 cm. Számtalan színváltozatban létezik, az alap színektől a zebracsíkosig.
Írásvastagság: 0,24 mm.
Betét: Zebra F.
Díszdobozzal együtt szállítjuk.

ZEBRA Mini SL-F1 összecsukható golyóstollA

12 db0,24
mm

AJÁNDÉK

ÖTLET

cikkszám test színe írás színe db/doboz doboz/gyűjtő
182460000 világoskék kék 1 12
182460013 fekete kék 1 12
182460023 rózsa kék 1 12
182460084 szürke kék 1 12
182460090 fehér kék 1 12
182460099 pezsgő kék 1 12
492970000 golyóstoll betét 4C kék 10 10

Elegáns megjelenésű, rozsdamentes acélból készült, változtatható hosszúságú toll-
szárral rendelkező exkluzív golyóstoll. Hossza zárt állapotban: 8,4 cm, nyitott állapot-
ban: 10,8 cm. Számtalan színváltozatban létezik. Hölgyeknek ajánljuk. Írás színe kék.
Írásvastagság: 0,24 mm.
Betét: Zebra 4C.
Díszdobozzal együtt szállítjuk.

ZEBRA Extra mini SL-F1 összecsukható golyóstollB

12 db0,24
mm

cikkszám test színe írás színe db/doboz db/doboz
182440100 kék kék 1 12
182440115 rózsa kék 1 12
182440120 piros kék 1 12
182440140 zöld kék 1 12
182440170 sárga kék 1 12
182440180 narancs kék 1 12
492970000 golyóstoll betét 4C kék 10 10

Teleszkópikus mechanizmussal működő, ergonomikus markolatú, bordázott, fém 
testű golyóstoll. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: Zebra 4C. 
Díszdobozzal együtt szállítjuk.

ZEBRA Telescopic összecsukható golyóstollC

12 db0,24
mm

cikkszám test színe írás színe db/doboz
182440200 jégkék kék 12
182440224 bordó kék 12
182440254 pezsgő kék 12
182440285 antracit kék 12
182440298 ezüst kék 12
189700000 golyóstoll betét F kék 12/144
189700013 golyóstoll betét F fekete 12/144
189700020 golyóstoll betét F piros 12/144

Praktikus kompakt írószer rozsdamentes fém tolltesttel, bordázott, fekete markolat-
tal. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: Zebra F.

ZEBRA Mini 500 golyóstollD

12 db0,24
mm

AJÁNDÉK

ÖTLET

10 db

10 db
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cikkszám írás színe típus db/doboz
182500000 kék golyóstoll 12/300
188561000 kék golyóstoll betét BR98C 12/300

Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyósirón, pasztell színű 
tolltest, gumírozott fogórész. Írószín: kék. Írásvastagság: 0,7 mm.
Display-ben is rendelhető. A display 36 db tollat tartalmaz különböző színekben.

PENAC Sleek Touch golyósirón A

12 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182530000 kék golyóstoll 12/300
182530013 fekete golyóstoll 12/300
182530020 piros golyóstoll 12/300
188561000 kék golyóstoll betét BR98C 12/300

Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyósirón, az írásszínnel 
megegyező kék, fekete és piros színű gumírozott tolltest, fém nyomógomb és csúcs. 
Írószín: kék, fekete, piros. Golyósbetét: BR98C. A betét csak kék színben kapható.

PENAC RB-085 golyóstoll B

12 db0,7
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
182480000 vegyes kék golyóstoll 12/300
188561000 kék golyóstoll betét BR98C 12/300

Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyósirón, gumírozott 
tolltest, fém nyomógomb és csúcs. Írószín: kék. Golyósbetét: BR98C.  
Displayben is rendelhető. A display 36 db tollat tartalmaz kék, fekete és piros szí-
nekben.

PENAC RBR golyóstoll C

12 db0,7
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
182540000 vegyes kék golyóstoll 12/300
188561000 kék golyóstoll betét BR98C 12/300

Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyósirón. Rozsdamen-
tes acél test, kék, piros, fekete kiegészítők. Írószín: kék. Golyósbetét: BR98C.
Displayben is rendelhető. A display 36 db tollat tartalmaz kék, fekete és piros szí-
nekben.

PENAC Pépé golyóstoll D

12 db0,7
mm

LÉGÁTERESZTŐ KUPAK
Miért fontos, hogy írószerünk légáteresztő kupakkal rendelkezzen? 
Főleg gyermekeknél – de akár felnőtteknél is – előfordulhat, hogy az írószer kupakját 
beszippantják, lenyelik. A légáteresztő kupak biztosítja, hogy a kupakon található
lyukakon keresztül a levegő továbbra is szabadon áramolhasson, így megakadályozza a fulladást. 
Fontos tehát, hogy főleg gyermekek számára olyan írószert válasszunk, mely ilyen 
kupakkal rendelkezik.

A PENAC RBR pixirónokat 
a 69. oldalon találja.

A PENAC Pépé pixirónokat 
a 69. oldalon találja.
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cikkszám írás színe típus db/doboz
183250100 kék golyóstoll 12/144
189230000 kék golyóstoll betét RFJS-GP 10/100

Klasszikus kivitelű nyomógombos golyóstoll cserélhető betéttel, bordázott marko-
lattal. Írásvastagság: 0,27 mm.

PILOT BPS 135F Matic golyóstoll A

12 db0,27
mm

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183112000 kék golyóstoll 12/144
183112013 fekete golyóstoll 12/144
183112020 piros golyóstoll 12/144
189230000 kék golyóstoll betét RFJS-GP 10/100

Nyomógombos golyóstoll, gumírozott test, ergonomikus markolat, cserélhető betét, 
írásvastagság: 0,27 mm. Újrafelhasznált anyagból készült.

PILOT Rexgrip olajbázisú golyóstoll BeGreenB

12 db0,27
mm

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183140000 kék golyóstoll 12/144
183140013 fekete golyóstoll 12/144
183140020 piros golyóstoll 12/144
183140040 zöld golyóstoll 12/144
189230000 kék golyóstoll betét RFJS-GP 10/100

Nyomógombos golyóstoll, átlátszó test, gumírozott markolat, cserélhető betét, 
írásvastagság: 0,27 mm

PILOT Super grip olajbázisú golyóstollC

12 db0,27
mm

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183111213 fekete golyóstoll 12/144
183111200 kék golyóstoll 12/144
183111220 piros golyóstoll 12/144
189210000 kék golyóstoll betét RFJ-GP 10/100

Kupakos golyóstoll, cserélhető betét, erős wolfram-karbid hegy, hosszú írási élettar-
tam, bordázott markolat a kényelmes írásért, írásvastagság: 0,27 mm

PILOT Super grip Light olajbázisú golyóstollD

12 db0,27
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
183111113 fekete golyóstoll 12/144
183111100 kék golyóstoll 12/144
183111120 piros golyóstoll 12/144

189230000 kék golyóstoll betét RFJS-GP 10/100

Nyomógombos golyóstoll, átlátszó test, bordázott markolat, cserélhető betét, főként 
PET-palackokból készül (kivéve a cserélhető részek), írásvastagság: 0,27 mm

PILOT B2P „bottle to pen” golyóstollE

12 db0,27
mmA PILOT B2P zselés tollakat 

az 59. oldalon találja.

10 db

10 db

10 db

10 db

10 db
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cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200823000 fekete kék golyóstoll 12/144
200823004 világoskék kék golyóstoll 12/144
200823013 fekete fekete golyóstoll 12/144
200823015 rózsa kék golyóstoll 12/144
200823020 fekete piros golyóstoll 12/144
200823040 világoszöld kék golyóstoll 12/144
189640100 kék golyóstoll betét SXR-7 12/144

Az UNI JETSTREAM golyóstollak legújabb fejlesztésű változata. A tökéletesített for-
ma és színvilág a speciális, gyorsan száradó tintájú betéttel a BALKEZES felhasználók 
és a lágy írást kedvelők tökéletes választása. Nyomómechanikás, klipszes.

UNI SXN-157S Jetstream Sport golyóstoll A

12 db0,3
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
181540100 szürke/kék kék golyóstoll 12/144
189640100 kék golyóstoll betét SXR-7 12/144

Az új fejlesztésű nyomómechanikás golyóstoll a vékonytestű, gumírozott, csúszásmen-
tes tollak kedvelőinek igényét elégíti ki. A leglágyabban író JETSTREAM tollhegy, az UV- 
és vízálló, azonnal száradó tinta, a könnyű tollszár a balkezeseknek is a legjobb választás.

UNI SXN-101 golyóstoll B

12 db0,7
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
181570000 kék kék golyóstoll 12/144
181570013 fekete fekete golyóstoll 12/144
181570020 piros piros golyóstoll 12/144
181570040 zöld zöld golyóstoll 12/144
189450000 kék golyóstoll betét SA-5CN 10/100

Átlátszó testű, kényelmes ujjpárnájú, nyomómechanikás golyóstoll, extrafi ne, hosszú 
élettartamú betéttel. Ideális írószer munkahelyi, iskolai használatra. 
Írásvastagság: 0,2 m, íráshossz: 1200 m

UNI SN-100 Laknock golyóstoll C

12 db0,2
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
181540000 kék kék golyóstoll 12/144
181540013 fekete fekete golyóstoll 12/144
181540020 piros piros golyóstoll 12/144
189430000 kék golyóstoll betét SA/7CN 10/100
189430013 fekete golyóstoll betét SA/7CN 10/100
189430020 piros golyóstoll betét SA/7CN 10/100

Átlátszó, erősített tollszárú csúszásmentes, a tinta színével megegyező ujjpárnájú 
fi ne írásmódú golyóstoll, hosszú élettartamú betéttel, nyomómechanikával. Ideális 
iskolai, munkahelyi íróeszköz. Írásvastagság: 0,3 mm, íráshossz: 1100 m

UNI SN-101 Laknock Fine golyóstoll D

12 db0,3
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
181520000 kék kék golyóstoll 12/144
181520013 fekete fekete golyóstoll 12/144
181520020 piros piros golyóstoll 12/144
189440000 kék golyóstoll betét S-7L 10/100
189440013 fekete golyóstoll betét S-7L 10/100
189440020 piros golyóstoll betét S-7L 10/100

Klasszikus, nyomómechanikás golyóstoll, gumírozott hatású, a tinta színével meg-
egyező tollszárban, hosszú élettartamú betéttel, mely különösen alkalmas több pél-
dány átírására is. Írásvastagság: 0,3 mm, íráshossz: 1400 m

UNI SD-102 Ball-Point Pens golyóstoll E

12 db0,3
mm

10 db

10 db

10 db

Az UNI M5-101 pixirónokat 
a 70. oldalon találja.

Az UNI U5-102 pixirónokat 
a 70. oldalon találja.
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cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
181530000 kék kék golyóstoll 12/144
181530013 fekete fekete golyóstoll 12/144
189430000 kék golyóstoll betét SA/7CN 10/100
189430013 fekete golyóstoll betét SA/7CN 10/100
189430020 piros golyóstoll betét SA/7CN 10/100

Átlátszó, rövidített tollszárú gumis ujjpárnájú nyomómechanikás, cserélhető betétes 
golyóstoll. Ideális írószer iskolai, munkahelyi használatra. Betétje hosszú élettarta-
mú, alkalmas több példány átírására is. Írásvastagság: 0,4 mm.

UNI SD-108 Laknock Fine golyóstollA

12 db0,4
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181510000 kék golyóstoll 12/144
189680000 kék golyóstoll betét SNP-7 10/100

EXTRÉM körülmények között használható nyomómechanikás golyóstoll. Nyomás 
alatt álló hibridtintás betétje felfelé tartott heggyel, -20 fokban, vizes papíron is ír! 
Hűtőházi, kültéri, nedves környezeti, fekvő testhelyzeti tartós használatot tesz lehe-
tővé! Írásvastagság: 0,4 mm.

UNI SN-227 Powertank golyóstollB

12 db0,4
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181490000 kék golyóstoll 12/144
189640000 kék golyóstoll betét SXR-C7 12/144
189640020 piros golyóstoll betét SXR-C7 12/144
189640013 fekete golyóstoll betét SXR-C7 12/144

Elegáns, nyomómechanikás golyóstoll, hegykialakítása, és különleges, gyorsan szá-
radó tintája miatt balkezeseknek ajánlott! Használata pihentető lágy írást biztosít. 
Írásvastagság: 0,3 mm. Betét: SXR-7. Szín: kék.

UNI SXN-217 Jetstream golyóstoll C

12 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180380130 kék golyóstoll 20
189310000 kék golyóstoll betét X-20 50/600

Antibakteriális golyóstoll, nyomógombos mechanikával. A műanyag alkatrészek 
baktériumölő hatású ezüst-ion adalékkal készülnek. Vonalvastagság: 0,8 mm. 
Íráshossz: 2500 mm. Betét: X-20.

ICO Antibakteriális golyóstollD

20 db0,8
mm

cikkszám írás színe db/doboz
180042350 kék, fekete 50

Speciális írószer, mely 4 funkciót képes ellátni önmagában, a mai kor igényeinek 
megfelelően: 2 színű golyóstoll (kék és fekete), valamint pixirón és képernyő érintő 
egyben.

EMPEN J008 4 funkciós írószerE

50 db0,8
mm

50 db

10 db

10 db
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cikkszám írás színe szín/típus db/doboz

180042352 kék arany
arany-fekete 1

189480000 kék golyóstoll betét csavaros 5/50

Elegáns kivitelű fém golyóstoll, mely hétköznapi használatra és ajándékozásra egy-
aránt alkalmas. A test színe arany, illetve arany-fekete. Díszdobozban is kapható.

EMPEN 306AB golyóstoll A
AJÁNDÉK

ÖTLET

1 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/doboz

180042354 kék kék-ezüst
fekete-ezüst 1

189480000 kék golyóstoll betét csavaros 5/50

Elegáns kivitelű fém golyóstoll, mely hétköznapi használatra és ajándékozásra egy-
aránt alkalmas. A test színe kék-ezüst, illetve fekete-ezüst. Díszdobozban is kapható.

EMPEN 306B golyóstoll B
AJÁNDÉK

ÖTLET

1 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/doboz

180042356 kék

piros
kék
fekete
ezüst

1

189530000 kék golyóstoll betét nagy tartályos 10/200

Luxus fém golyóstoll 4 különböző színű tolltesttel, fém színű kiegészítőkkel. 
Írás színe: kék, írásvastagság 0,7 mm. Díszdobozban is kapható.

EMPEN 108B golyóstoll C

1 db0,7
mm

AJÁNDÉK

ÖTLET

cikkszám írás színe test színe db/doboz

180042358 kék fekete-átlátszó
fehér-átlátszó 1

Luxus fém golyóstoll 2 különböző színű tolltesttel, kristályokkal, fém színű kiegészí-
tőkkel. A tolltest színével megegyező színű műbőr tokban kapható. 
Írás színe: kék, írásvastagság 0,7 mm. 

EMPEN Cadalac golyóstoll D

1 db0,7
mm

AJÁNDÉK

ÖTLET

TÖLTŐTOLL
Az első szabadalmazott töltőtoll feltalálása a  román  Poenaru 
nevéhez fűződik, aki 1827-ben kapta meg a szabadalmi jogot egy 
cserélhető patronos töltőtollra  Franciaországban. Ez a toll gör-
dülékeny írást tett lehetővé a csöpögés veszélye nélkül. 
Az 1850-es években felgyorsult a töltőtoll-szabadalmaztatás 
és -gyártás. Azonban három jelentős újítás tette lehetővé, hogy 
a  töltőtoll népszerű íróeszközzé váljon: az irídium végű arany 
tollhegy, a keménygumi, illetve a szabadon folyó tinta felfede-
zése. Az első toll, amely az összes említett elemet tartalmazta, 
az 1850-es években jelent meg.

A modern töltőtollhegy alapja az  irídium  végű  arany  mártós 
töltőtoll hegye (az 1830-as évekből). Ma a hegyeket már rozsda-
mentes acélból, vagy 14, 18 karátos aranyból készítik. Az arany 
a legalkalmasabb fém erre a célra rugalmassága és korrózió-el-
lenállása miatt. Az acélhegyek szintén erősek. A tollhegy rend-
szerint középen félbe van vágva, hogy a tintát a kapilláris-me-
chanizmus segítségével a papírra vezesse, illetve különféle alakú, 
ún. „lélegző lyukak” segítik a levegőcserét a tintatartályban. 
Ez utóbbi másik funkciója, hogy megóvja a hegyet a töréstől, 
amit a használat során keletkezett nyomás okozhatna.

5 db

5 db

10 db

A golyóstollhoz tartozó
töltőtoll a 62. oldalon 

található.

A golyóstollhoz tartozó
töltőtoll a 62. oldalon 

található.
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Ügyféltoll, golyóstoll betét

cikkszám írás színe típus db/doboz
185190100 kék antibakteriális 6
185230000 kék green 6
189310000 kék golyóstoll betét X20 50/600

Antibakteriális ügyféltoll. A műanyag alkatrészek baktériumölő hatású ezüst-ion 
adalékkal készülnek. Cserélhető betét, csúszásgátlóval ellátott vagy ragasztással 
rögzíthető talp. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 mm. Betét: X-20.
Green: lebomló műanyagból készült környezetbarát ügyféltoll, cserélhető, X-20-as 
golyósbetét, csúszásgátlóval ellátott vagy ragasztással rögzíthető talp. 
Vonalvastagság: 0,8 mm, íráshossz: 2500 m.

ICO Antibakteriális, ICO Green ügyféltollA

0,8
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
185150000 kék Lux ügyféltoll 6
185190000 kék T-Pen ügyféltoll 20
189310000 kék golyóstoll betét X20 50/600

Az ICO-LUX egy formatervezett, cserélhető betétes (X-20), csúszásgátlóval ellátott 
vagy ragasztással rögzíthető talpú ügyféltoll. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 
2500 m. Keresse az ICO LUX termékcsalád további tagjait!
Az ICO T-PEN a talprészén elhelyezett ragasztófelület segítségével, vízszintesen 
rögzíthető ügyféltoll. Cserélhető X-20-as golyósbetéttel szerelve. Választható színek: 
fekete, fehér. Vonalvastagsága: 0,8 mm. Íráshossza: 2500 m.

ICO Lux, ICO T-PEN ügyféltollB

6 db0,8
mm

6 db

cikkszám tolltest/írás színe típus db/doboz

185190200 piros
sárga

kék
zöld

fehér
fekete 038904 50

189310000 kék golyóstoll betét X20 50/600

Műanyag testű ügyféltoll 6 színben. A talpán elhelyezett ragasztócsíkkal rögzíthető. 
Írás színe: kék, írásvastagság: 0,7 mm.

EMPEN Konzul 038904 ügyféltollC

50 db0,7
mm

cikkszám tolltest/írás színe típus db/doboz
185190220 piros     kék fehér KP 1009 1
185190210 fekete fehér KP 1015 50
189310000  kék golyóstoll betét X20 50/600

Unity: műanyag testű ügyféltoll fém lánccal és kiegészítőkkel. A talp nagysága a biz-
tos rögzítést garantálja. A talpán elhelyezett ragasztócsíkkal rögzíthető. 
Írás színe: kék, írásvastagság: 0,7 mm.
Lamida: műanyag testű ügyféltoll fém lánccal és kiegészítőkkel. A talpán elhelyezett 
ragasztócsíkkal rögzíthető. 
Írás színe: kék, írásvastagság: 0,7 mm.

EMPEN UNITY, LAMIDA ügyféltollD

1 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
189310000 kék X 20 50/600
189370000 kék X 18 10/450

Műanyag testű golyósirón betétek kék írószínnel.
Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. DIN 16554 szabvány. 

189000000 kék réz 50/600
189000013 fekete réz 50/600
189000020 piros réz 50/600
189000040 zöld réz 50/600

Réztestű golyósirón betét. 4 féle színben: kék, fekete, piros, zöld. 
Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 2500 m. DIN 16554 szabvány. 

189200000 kék mini 10/250
189200013 fekete mini 10/250
189200020 piros mini 10/250
189200040 zöld mini 10/250

Fémtestű golyósirón betét. 4 féle írószín: kék, fekete, piros, zöld. 
Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 1000 m.

ICO Golyóstoll betétekE

0,8
mm

0,8
mm

1
mm

20 db

50 db

Lux

T-Pen

Unity

Lamida

Antibakteriális Green

50 db

50 db
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Zselés toll

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200353000 kék kék zselés toll 12/144
200353001 tintakék tintakék zselés toll 12/144
200353013 fekete fekete zselés toll 12/144
200353020 piros piros zselés toll 12/144
200353040 zöld zöld zselés toll 12/144
189840000 kék zselés betét BLS-G2-5 12/144
189840013 fekete zselés betét BLS-G2-5 12/144
189840020 piros zselés betét BLS-G2-5 12/144

Nyomógombos zselés toll, átlátszó test, gumírozott markolat, cserélhető betét, 
írásvastagság: 0,3 mm

PILOT BL-G2-5 0,5 zselés toll A

12 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200351500 kék zselés toll 10/100
189840000 kék zselés betét BLS-G2-5 12/144

Nyomógombos zselés toll, cserélhető betét, 89%-ban műanyag (PET) palackok 
újrahasznosításából készül, bordázott markolat, kiváló minőségű zseléstinta, 
írásvastagság: 0,3 mm

PILOT B2P „bottle to pen” zselés toll B

10 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200300000 kék zselés toll 12/144
200300013 fekete zselés toll 12/144
200300020 piros zselés toll 12/144
200300040 zöld zselés toll 12/144
200304598 arany zselés toll 12/144
200305099 ezüst zselés toll 12/144

Kupakos zselésirón, átlátszó tolltest, gumírozott fogórész. A kiegészítők (gumis fogó-
rész, záródugó) színével megegyező írószínek. Vonalvastagság: alapszínek - 0,5 mm; 
arany, ezüst - 0,7 mm. Íráshossz: 1500 m.

GEL-ICO zselés toll C

12 db0,7
mm

0,5
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200490000 kék radírozható 10/100

Radírozható zselés toll rozsdamentes acélheggyel és 0,5 mm átmérőjű golyóval. 
Átlátszó műanyag tollszár. 
Írásvastagság: 0,5 mm.

UNI UM-101 radírozható zselés toll D

10 db0,5
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200520000 kék kék zselés toll 12/144
200520013 fekete fekete zselés toll 12/144
200520020 piros piros zselés toll 12/144
200520040 zöld zöld zselés toll 12/144

Rozsdamentes acélhegyű, microrecés ujjpárnájú, a tinta színével megegyező toll-
szárú hibridtintás toll. Rendkívül könnyed, lágy írása miatt különösen javasolt iskolai 
használatra. TÖLTŐTOLL UTÁN AZ ELSŐ! Tintája nem kenődik, nem törölhető, víz- és 
UV-álló. 
Írásvastagság: 0,7 mm.

UNI UM-170 signo zselés toll E

12 db0,7
mm

A PILOT B2P golyóstollakat 
a 54. oldalon találja.

12 db
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Zselés toll

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200620000 kék kék zselés toll 12/144
200620013 fekete fekete zselés toll 12/144
200620020 piros piros zselés toll 12/144
200620040 zöld zöld zselés toll 12/144
189861000 kék zselés betét UMR-1 12/144
189861013 fekete zselés betét UMR-1 12/144
189861020 piros zselés betét UMR-1 12/144

Rozsdamentes acélhegyű, elegáns átlátszó testű, gumi ujjpárnás extrafi ne zselés 
toll, víz és UV-álló tintával. Rövidített, „INGZSEB” tollszárral, a fi nom írás kedvelőinek! 
Írásvastagság: 0,1 mm. Négy színben. Betét: UMR-1

UNI UM-151 Signo zselés tollA

12 db0,1
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200820000 kék zselés toll 12/144
200820013 fekete zselés toll 12/144
200820020 piros zselés toll 12/144
189864000 kék zselés betét UMR-83 12/144

Cserélhető betétes, nyomómechanikás, klipszes zselés toll, a betét színével megegye-
ző kényelmes gumis ujjpárnával. Tintája UV- és vízálló, HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! 
Ajánlott a vékony írás kedvelőinek! 
Betét: UMR-83, csak kék színben.
Írásvastagság: 0,2 mm.

UNI UMN-138 Signo RT zselés tollC

12 db0,2
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200670000 kék zselés toll 12/144
200670013 fekete zselés toll 12/144
200670020 piros zselés toll 12/144
189865000 kék zselés betét UMR-87 12/144

Cserélhető betétes, elegáns megjelenésű fémklipszes, hibridtintás zselés toll a tinta 
színével megegyező nyomógombbal. Különleges fejlesztésű tintája víz- és UV-álló, 
kitörölhetetlen. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! 
Különösen alkalmas okmányok, iratok, jegyzetek 
írásához. Írásvastagság: 0,3 mm, betét: UMR-87.

UNI UMN-207 Signo zselés tollD

12 db0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
200700000 kék zselés toll 12/144
200700013 fekete zselés toll 12/144
200700020 piros zselés toll 12/144
189860000 kék zselés betét UMR-85 12/144
189860013 fekete zselés betét UMR-85 12/144
189860020 piros zselés betét UMR-85 12/144

Cserélhető betétes, átlátszó testű, a tinta színével megegyező gumi ujjpárnájú, a toll-
hegyet kioldó klipszű, „zsebbiztos” hibridtintájú 
zselés toll. Nagytartályos betétjével kiválóan 
alkalmas irodai, iskolai használatra. 
Tintája víz- és UV-álló. 

UNI UMN-152 Signo Micro zselés tollE

12 db0,2
mm

cikkszám írás színe típus írásvastagság db/doboz
200500000 kék zselés toll 0,2 mm 12/144
200500013 fekete zselés toll 0,2 mm 12/144
200500020 piros zselés toll 0,2 mm 12/144
200500040 zöld zselés toll 0,3 mm 12/144
200500099 ezüst zselés toll 0,4 mm 12/144
200500098 arany zselés toll 0,4 mm 12/144
189862000 kék zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144
189862013 fekete zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144
189862020 piros zselés betét UMR-5 0,3 mm 12/144

Rozsdamentes acél hegyű, átlátszó testű, a tinta színével megegyező klipszű zselés 
toll. Jellegzetesen lágy, fényes írásmóddal, víz- és UV-álló tintával, nagy színválasz-
tékban. 
Írásvastagság 0,2–0,4 mm.

UNI UM-100 Signo zselés tollB

12 db0,4
mm

0,3
mm

0,2
mm
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Roller toll

ZSELÉS TOLL
Az 1990-es években nyertek nagyobb szerepet a zselés tollak. A zselés toll hegyében is van golyó, mely biztosítja 
a tinta felhordását a papírra, de a tinta többnyire pigmentekből álló, vízbázisú vagy olykor festékalapú. Ezek a tinták 
viszkozitásuk miatt különlegesek: nyugalmi állapotban sűrűek, de súrlódási erő hatására folyékonnyá válnak. 
A zselés toll tintája hígabb, mint a golyóstollé, ezért használata könnyebb, írásképe sima és folyamatos, de kevésbé 
vízálló. A színes változatok gyönyörű, kontúros, élénk színeket produkálnak, így dekorációhoz is kiválóan alkalmasak.

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280000 kék kék roller toll 12/144
201280004 világoskék világoskék roller toll 12/144
201280013 fekete fekete roller toll 12/144
201280015 pink pink roller toll 12/144
201280020 piros piros roller toll 12/144
201280040 zöld zöld roller toll 12/144
201280049 lila lila roller toll 12/144
201280080 narancs narancs roller toll 12/144
189940000 kék roller betét 3/12
189940013 fekete roller betét 3/12

FriXion roller toll speciális, törölhető tintával rendelkezik. Ír-töröl-újraír. A szöveg, 
a toll végén található gumival való dörzsölés hatására nyomtalanul eltűnik, és kor-
látlan alkalommal újraírható. A tollal leírt szöveg extrém hő/fény hatására eltűnhet. 
A tollat ne használja hivatalos 
dokumentumokhoz,
-10oC alatt és +60oC fölött.

PILOT Frixion BL-FR7 Ír-Töröl-Újraír roller toll A

12 db0,4
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280100 kék kék roller toll 12/144
201280113 fekete fekete roller toll 12/144
201280120 piros piros roller toll 12/144
201280140 zöld zöld roller toll 12/144

Egyedülálló, hőérzékeny tinta és erős wolfram-karbid hegy jellemzi. Írásvastagság: 
0,25 mm. Használata nem ajánlott szerződések, iskolai naplók, bizonyítványok illetve 
bármilyen hivatalos okirat írására, aláírására!

PILOT Frixion BL-FRP5 tűhegyű Ír-Töröl-Újraír roller toll B

12 db0,25
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280213 fekete fekete roller toll 12/144 
201280240 zöld zöld roller toll 12/144 
201280200 kék kék roller toll 12/144 
201280202 világoskék világoskék roller toll 12/144 
201280215 pink pink roller toll 12/144 
201280220 piros piros roller toll 12/144 
201280249 lila lila roller toll 12/144 
189940000 kék roller betét 3/12
189940013 fekete roller betét 3/12

Nyomógombos roller toll, mely speciális, törölhető tintával rendelkezik. Ír-töröl-
újraír. A szöveg, a toll végén található gumival való dörzsölés hatására nyomtalanul 
eltűnik, és korlátlan alkalommal újraírható. A tollal leírt szöveg extrém hő/fény hatá-
sára eltűnhet. A tollat ne használja 
hivatalos dokumentumokhoz, 
-10oC alatt és +60oC fölött.

PILOT Frixion clicker nyomógombos roller toll C

12 db0,35
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
200850000 kék kék roller toll 12/144
200850013 fekete fekete roller toll 12/144
200850020 piros piros roller toll 12/144
200850040 zöld zöld roller toll 12/144

Rozsdamentes acél hegyű, a tinta színével megegyező tollszárú, fémcsiptetős roller 
toll. A csúszásmentes, microredős ujjpárna alatti kapillárisban követhető a vízálló, 
UV-álló tinta fogyása, mely az utolsó cseppig kiírható. Írásvastagság: 0,2 mm.

UNI UB-150 Eye micro roller toll D

12 db

3 db
betét

0,2
mm

3 db
betét
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Töltőtoll, írószerkészlet

0,37
mm

12 dbA ZEBRA 301 család többi tagja 
az 51. és a 68. oldalon található

cikkszám írás színe test színe típus db/doboz

206080200 kék kék
ezüst töltőtoll 12

207350013 kék tintapatron 6

Luxus fém töltőtoll kék és ezüst színű tolltesttel, fém színű kiegészítőkkel. Írás színe: 
kék. Díszdobozban kapható.

EMPEN ADAGIO 108F töltőtollB

0,8
mm

12 dbA töltőtollhoz tartozó 
golyóstoll a 57. oldalon található

AJÁNDÉK

ÖTLET

0,8
mm

12 dbA töltőtollhoz tartozó 
golyóstoll a 57. oldalon 

található

AJÁNDÉK

ÖTLET

0,8
mm

1 dbAJÁNDÉK

ÖTLET

0,8
mm

1 db

cikkszám írás színe test színe/típus db/doboz

183482004 kék
piros
fekete
zöld

ezüst
arany
világoskék
sötétkék

1

189530000 kék golyóstoll betét nagytartályos 10/200

Fém testű két darabos írószerkészlet 7 különféle színben, díszdobozban. A készlet go-
lyóstollat és mechanikus ceruzát tartalmaz.

EMPEN 131 B1 írószerkészletE

AJÁNDÉK

ÖTLET

0,5
mm

cikkszám írás színe test színe típus db/doboz
206080100 kék ezüst/kék töltőtoll 12
206080101 kék tintapatron 1

A népszerű ZEBRA 301-es család tagja, rozsdamentes acél tolltest, bordázott marko-
lat. Hozzá illő patronnal szállítjuk, írás színe: kék.

ZEBRA V-301 töltőtollA

cikkszám írás színe test színe típus db/doboz

206080202 kék

arany
ezüst/fekete
arany/fekete
kék/ezüst

töltőtoll 12

207350013 kék tintapatron 6

Elegáns kivitelű fém töltőtoll, mely hétköznapi használatra és ajándékozásra egy-
aránt alkalmas. A test színe ezüst-kék, ezüst-fekete, arany illetve arany-fekete. 
Díszdobozban kapható.

EMPEN MONA 306F töltőtollC

cikkszám írás színe test színe típus db/doboz
183482006 kék ezüst töltőtoll + golyóstoll 1
207420021 kék tintapatron 6
207350013 kék golyóstoll betét vidia 5

Luxus kivitelű, fém testű golyóstoll és töltőtoll készlet elegáns díszdobozban.

EMPEN 572B+572F tollkészletD

1 db

6 db

6 db

6 db 5 db

10 db
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Írószerkészlet

cikkszám írás színe test színe db/doboz

183482010 kék piros
kék

fekete
fehér 1

Fém írószerkészlet (golyóstoll és mechanikus ceruza) az írószerek színével megegyező 
műbőr tokban, mely megvédi az írószereket a sérüléstől és tárolásukra is kiválóan alkal-
mas. A golyóstoll írásvastagsága 0,8 mm, a pixiróné 0,5 mm.

EMPEN Yogi írószerkészlet A

0,8
mm

1 db

cikkszám írás színe test színe db/doboz

183482012 kék piros
fehér

fekete
ezüst 1

Műanyag írószerkészlet (golyóstoll és mechanikus ceruza) 4 színben, fém színű kiegé-
szítőkkel. Az írószerkészlet cipzáras műbőr tokkal együtt kapható, mely színe meg-
egyezik az írószer színével. A golyóstoll írásvastagsága 0,8 mm, a pixiróné 0,5 mm.

EMPEN Zenga írószerkészlet B

0,8
mm

1 db

cikkszám írás színe szín/típus db/doboz

183482014 kék piros
zöld

kék
fehér 1

189530000 kék golyóstoll betét nagy tartályos 10/200

Műanyag írószerkészlet (golyóstoll és mechanikus ceruza) 4 színben, fém színű ki-
egészítőkkel. Az írószerkészlet műbőr tokkal együtt kapható, mely színe megegyezik 
az írószer színével. A golyóstoll írásvastagsága 0,8 mm, a pixiróné 0,5 mm.

EMPEN Taur írószerkészlet C

0,8
mm

1 db

cikkszám írás színe test színe db/doboz

183482016 kék piros
zöld

kék
fekete 1

189310000 kék golyóstoll betét X20 50

Műanyag írószerkészlet (golyóstoll és mechanikus ceruza) 4 színben, fém színű kiegé-
szítőkkel. Az írószerkészlet műanyag tokkal együtt kapható. A golyóstoll írásvastagsá-
ga 0,8 mm, a pixiróné 0,5 mm.

EMPEN WZ 2013 írószerkészlet D

0,8
mm

1 db

cikkszám írás színe test színe db/doboz

183482002 kék piros
fekete

narancssárga
kék 1

189310000 kék golyóstoll betét X20 50

Fém írószerkészlet (golyóstoll és mechanikus ceruza) 4 színben, műanyag kiegészí-
tőkkel. Az írószerkészlet műanyag tokkal együtt kapható. A golyóstoll írásvastagsága 
 0,8 mm, a pixiróné 0,5 mm.

EMPEN S028 írószerkészlet E

0,8
mm

1 db

0,5
mm

0,5
mm

0,5
mm

0,5
mm

0,5
mm

10 db

50 db

50 db
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Tolldoboz, tolltok, tinta, patron, tus

cikkszám szín típus db/csomag
184721010 ezüst-fekete 1 férőhelyes, műanyag 1
184721020 ezüst 1 férőhelyes, fém 1
184721022 ezüst 2 férőhelyes, műanyag 1

Különféle dobozok, tokok írószerek tárolására.

TolldobozokA

cikkszám típus db/csomag
184560000 11025, 1 db-os 1
184560100 11026, 2 db-os 1
184550000 11027, 3 db-os 1

Bőrből készült tolltartók különféle méretben és színben.

Bőr tolltokokB

1 db

1 db

cikkszám szín típus db/csomag
206900000 kék töltőtoll tinta 10
206900013 fekete töltőtoll tinta 10
206900020 piros töltőtoll tinta 10

Tinta töltőtollhoz, redisztollhoz. Kék, fekete és piros színben. 50 ml-es, üveges kisze-
relésben.

KOH-I-NOOR tintaC

10 db

cikkszám szín típus db/csomag
207460000 kék üveges 50/12
207450000 színes üveges 50/12
207350000 kék dobozos 6
207350013 fekete dobozos 6

Standard méretű tintapatron, 50 db-os kiszerelésben, kék és vegyes színben.
Standard méretű tintapatron, 6 db-os kiszerelésben, kék, fekete színben.

VIVA tintapatron D

50 db

cikkszám szín típus db/csomag
207420000 kék tintapatron 5/20
207420013 fekete tintapatron 5/20
207420020 piros tintapatron 5/20
207100000 kék üveges tinta 1

Minden Parker töltőtollhoz használható Parker standard tintapatron. Kitűnő színin-
tenzitás és színtartósság. Színek: kék és fekete. Kiszerelés: 5 db/doboz
A Parker tinták és tintapatronok a legkiválóbb anyagok felhasználásával készülnek, 
hogy a precíz íróeszközeink a legtökéletesebb írásképet adják. Kitűnő színintenzitást 
és sima írást biztosítanak, intenzív színeik ellenállóak a fakulással szemben. 

PARKER tintapatron, tintaE

5 db 1 db

cikkszám szín típus kiszerelés
209000000 fekete műszaki 30 ml
209100000 fekete HOLLÓ 30 ml
209200000 fekete GAMA 141722 20 g
209300013 fekete ROTRING 23 ml
209350000 kék ROTRING 23 ml
209350020 piros ROTRING 23 ml
209350090 fehér ROTRING 23 ml

Iskolában és mérnöki irodákban egyaránt használható tustinták.

Műszaki tusF

6 db

1 db

50
ml
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5. T E C H N O L Ó G I A
A  T O L L A K  Ú J  G E N E R Á C I Ó J A

Az 5. technológia újdonságai:

 töltőtollat idéző, elegáns megjelenés

  hajlékony, puha írócsúcs, mely 
könnyed írást tesz lehetővé

  speciális tinta, mely írás közben 
nem maszatolódik el

 egyszerűen és tisztán cserélhető tollbetét
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Golyóstoll, töltőtoll, pixirón

cikkszám típus db/doboz
175200000 pixirón műanyag test, vegyes szín 1
175210000 pixirón fém test 1
181660000 golyóstoll műanyag test, vegyes szín 1
181661099 golyóstoll fém test 1
181662000 golyóstoll fém test, arany klipsz 1
206550100 töltőtoll fém test 1
189800000 golyóstoll betét, kék 1/12

A JOTTER az igazi klasszikus PARKER, amelyet minősége, tartóssága és nagyszerű  
ár-érték aránya tett világszerte ismertté. A Moholy-Nagy László tervezte modell 
élénk színeivel és praktikus, egyszerű vonalvezetésével töretlenül népszerű az elmúlt 
50 évben. A golyóstoll írásvastagsága 0,7 mm, a pixiróné 0,5 mm. Műanyag doboz-
ban kerül szállításra.

PARKER Jotter termékcsaládA

1 db

cikkszám típus db/doboz
181662010 golyóstoll, fém 1
181662020 golyóstoll, fekete 1
189800000 golyóstoll betét, kék 1/12

A világszerte ismert és népszerű JOTTER most új, exkluzív külsővel jelenik meg. 
 Megszokott forma és mechanika, designer tervezte fi nom, elegáns mintázat. 
Írásvastagság: 0,7 mm

PARKER Jotter Premium termékcsaládB

1 db

cikkszám típus szín db/doboz
181676000 golyóstoll fém 1
181676100 golyóstoll kék 1
181676113 golyóstoll fekete 1
181676120 golyóstoll piros 1
181676190 golyóstoll fehér 1
189800000 golyóstoll betét kék 1/12

A VECTOR minőségi íróeszköz a PARKER szaktudásával, mindennapos használatra. 
Kényelmes, megbízható, tartós íróeszköz, melyre mindig számíthat. 
Írásvastagság: 0,7 mm.

PARKER Vector termékcsaládC

1 db

0,7
mm

0,5
mm

0,7
mm

0,7
mm



Golyóstoll

3

67ÍRÓSZEREK, RAJZESZKÖZÖK

cikkszám test szín típus db/doboz
181665000 kék golyóstoll 1
181665013 fekete golyóstoll 1
181665099 ezüst golyóstoll 1
181665100 gyöngy golyóstoll 1
181665102 ebony golyóstoll 1
181665104 gyöngy 5. írásmód 1
181665106 ebony 5. írásmód 1
189800000 kék golyóstollbetét 1/12
189800013 fekete golyóstollbetét 1/12

Az URBAN modern vonalai, dinamikus megjelenése megfelel a mai fogyasztók igé-
nyeinek. Formavilága jellegzetes, szokatlan alakja egyedi jelleggel ruházza fel, min-
den más íróeszköztől megkülönbözteti. Klasszikus minőség, modern design.

A modern vonalvezetésű URBAN modell PREMIUM sorozata új külsejével, színválasz-
tékával a kifi nomult eleganciát tükrözi. Aszimmetrikus mintázata kiemeli, még in-
kább hangsúlyozza egyedi formáját. Az 5. írásmódot képviselő URBAN modell egye-
síti, továbbfejleszti az eddig ismert módozatok előnyeit. A toll külső megjelenésre 
a töltőtollat idézi, precíz tintaadagolása, hajlékony írócsúcsa könnyed írást, páratlan 
írásélményt garantál.

PARKER Urban termékcsalád A

1 db

cikkszám típus db/doboz
181663000 golyóstoll 1
181663010 golyóstoll, premium 1
181663020 5. írásmód 1
189800000 golyóstollbetét, kék 1/12
189800013 golyóstollbetét, fekete 1/12

Az I.M. a forma és a funkcionalitás tökéletes ötvözete. Jellemzője a letisztult vonal-
vezetés, a komfort és gyakorlatiasság, mindez hagyományos PARKER minőséggel 
párosulva. 

Az I.M. METAL sorozatának színvilágában a visszafogottság és az elegancia tükrö-
ződik.

Az I.M. PREMIUM sorozatában visszaköszönnek a klasszikus PARKER I.M. család ér-
tékei. A modellt a jellegzetes egyedi mintázat és színvilág igazán különlegessé és 
izgalmassá varázsolja.

PARKER I.M. METAL termékcsalád B

1 db

cikkszám típus db/doboz
182582000 golyóstoll 1

Minőségi, elegáns kivitelű, modern design jellemzi ezt az egyedülálló golyóstollat. 
A SWAROVSKI ELEMENTS kristályokkal töltött golyóstoll ideális karácsonyi ajándék-
ötlet. Gyöngyház fehér, rózsaszín, fekete és ezüst színben kapható. 
Díszdobozban szállítjuk.

SWAROVSKI golyóstoll C

1 db

AJÁNDÉK

ÖTLET

0,7
mm

0,7
mm
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Pixirón

cikkszám típus db/doboz
173441000 Általános minta 36/216
173441010 Daisais 36/216

100%-ban a gyermekek igényeit szem előtt tartva megalkotott mechanikus ceruza. 
Hatszögletű teste kényelmes és stabil írást tesz lehetővé. HB-s betéttel szállítva, tete-
jén radírral. Hegyvastagság: 0,7 mm.

ZEBRA Cadoozle 0,7 pixirónA

cikkszám típus db/doboz
173440000 JIMNIE 10/100

A Jimnie család mechanikus ceruzája egy hű társ a ceruzával írott szavak világában. 
Áttetsző testű és csúszásmentes fogást biztosító gumírozott markolatú mechanikus 
ceruza. A nyomógomb kupakja alatt radír található. HB-s betéttel szállítva. 
Vonalvastagság: 0,5 mm.

ZEBRA Jimnie 0,5 pixirónB

cikkszám típus db/doboz
173430000 Tapli 10/100

69%-ban újrahasznosított alapanyagból készült mechanikus ceruza. Csúszásmentes, 
gumírozott markolat és tökéletes hegykivezetés jellemzi. A nyomógomb kupakja 
alatt radír található. HB-s betéttel szállítva. Hegyvastagság: 0,5 mm. 
Keresse golyóstoll változatban is.

ZEBRA Tapli 0,5 pixirónC

cikkszám szín db/doboz
173420000 kék 10/100
173420013 fekete 10/100
173420024 bordó 10/100
173420040 zöld 10/100

Az M-301 mechanikus ceruza, az F-301 golyóstoll párja, rendkívüli népszerűségnek 
örvend, amit a rendhagyó forma, a rozsdamentes acél tolltest, a bordázott marko-
latnak köszönhet. Markolatszínek: kék, zöld, bordó, fekete. Hegyvastagság: 0,5 mm.

ZEBRA M-301 0,5 pixirónD

cikkszám pixirón színe típus db/doboz
175770000 kék 137551, 0,5 mm 10
175770020 piros 137521, 0,5 mm 10
175770040 zöld 137563, 0,5 mm 10
175780000 kék 137751, 0,7 mm 10
175780020 piros 137721, 0,7 mm 10
175780040 zöld 137763, 0,7 mm 10

Gumírozott, automatikus hegyadagolású, visszasüllyeszthető fémkivezető csúccsal 
és kitekerhető radírral rendelkező nyomósirón.

FABER-CASTELL Grip-Matic 1375 pixirónE

10 db0,7
mm

10 db0,5
mmA Zebra 301 család többi tagját 

az 51. és a 62. oldalon találja.

10 db0,5
mm

10 db0,5
mm

36 db0,7
mm

0,5
mm

A Tapli golyóstollat 
az 51. oldalon találja.
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Pixirón

0,35 mm
cikkszám

0,5 mm
cikkszám

0,7 mm
cikkszám

1 mm
cikkszám pixirón színe db/doboz

174880213 174890013 174620013 174924013 fekete 12
174880225 174890025 174620025 174924025 bordó 12

174890000 sötétkék 12
174890090 fehér 12
174890020 piros 12
174890070 sárga 12

A Tikky III nyomósirónok színkódja az ISO 3098 szabvány előírásai szerint kerültek kiala-
kításra, ennek megfelelően elég egy pillantást vetni rájuk, hogy megállapítható legyen 
a vonalvastagságuk (0,35/0,5/0,7/1 mm). Ezáltal a legmegfelelőbb eszköz választható 
ki a pontos és tiszta munkavégzés érdekében vázlatok, műszaki rajzok készítéséhez.

ROTRING Tikky III pixirón A

12 db0,35-1
mm

cikkszám típus db/doboz
173450000 SB 0102 12

Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es, beépített radír, rozsdamentes acél test, kék, piros, fe-
kete kiegészítőkkel, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető irónbélkivezető.

PENAC Pépé 0,5 pixirón B

12 db0,5
mm

cikkszám típus db/doboz
173470000 SA 1501 12

Mechanikus ceruza, gumírozott test (fekete, kék, piros), 0,5 mm-es, beépített radír, 
automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető irónbélkivezető.

PENAC RBR 0,5 pixirón C

12 db0,5
mm

cikkszám típus db/display
173190003 0,5 mm 20
173190004 0,7 mm 20

Műanyag testű mechanikus ceruza fém kivezető csúccsal, 0,5 illetve 0,7 mm-es 
 heggyel.

EMPEN MS 026 MT pixirón D

20 db0,7
mm

0,5
mm

cikkszám típus db/doboz
173890000 G-915G 24

Nyomógombos mechanikával működő, 0,5 mm-es pixirón.

G915 MINI 0,5 pixirón E

24 db0,5
mm

A Rotring golyóstollakat az 50. oldalon, 
a Rotring irónbeleket a 71. oldalon találja.

A PENAC Pépé golyóstollakat 
az 53. oldalon találja.

A PENAC RBR golyóstollakat
az 53. oldalon találja.
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Pixirón

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173500000  kék M5-101 Shalaku 12/144
173500013  fekete M5-101 Shalaku 12/144
173500020  piros M5-101 Shalaku 12/144

Átlátszó, erősített tollszárú, csúszásmentes színes ujjpárnájú, nyomómechanikás, 
0,5 irón, tefl on betéttel, pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két db 
nagyszilárdságú grafi tbéllel töltve.

UNI M5-101 Shalaku 0,5 pixirónA

12 db0,5
mm

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173520000  kék M5-100 Shalaku 12/144
173520013  fekete M5-100 Shalaku 12/144
173520020  piros M5-100 Shalaku 12/144

Átlátszó tollszárú, színes ujjpárnájú, nyomómechanikás, 0,5 irón, tefl on betéttel, 
pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két db nagyszilárdságú grafi t-
béllel töltve. Nyomógombos hegyvisszahúzás!

UNI M5-100 Shalaku 0,5 pixirónB

12 db0,5
mm

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173540000  kék U5-102 12/144
173540013  fekete U5-102 12/144
173540020  piros U5-102 12/144

Gumírozott hatású, színes, csúszásmentes tollszárban erősített, tefl onmechanikás, 
0,5 irón, a kupakvég alatti radírbetéttel. Két darab nagyszilárdságú grafi tbéllel töltve.

UNI U5-102 pixirónC

12 db0,5
mm

cikkszám típus db/doboz
173921000 Golf 12/216
173921010 Golf trendy 12/144

Golf: Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es, beépített radír, fém klipsz. 
Golf trendy: Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es, beépített radír, ergonomikusan kialakí-
tott gumírozott fogórész.

ICO Golf pixirónD

12 db0,5
mm

cikkszám típus db/doboz
173830000 fém test 12/144

Fém testű, gumírozott fogóval rendelkező, nyomógombos mechanikával működő 
mechanikus ceruza. Fém kivezető csúcsa visszasüllyeszthető. Nyomógombja alatt 
cserélhető radír. 0,5 mm-es hegyvastagság.

M&G MP-0180 Auto King 0,5 pixirónE

12 db0,5
mm

cikkszám pixirón színe db/doboz
173190020 vegyes 50

Fém testű mechanikus ceruza 0,5 mm-es heggyel, 7 féle színben.

EMPEN B131 B1 0,5 pixirónF

50 db0,5
mmGolyóstoll változata

a 49. oldalon található

Az UNI SN-101 golyóstollakat 
a 55. oldalon találja.

Az UNI SN-100 golyóstollakat 
a 55. oldalon találja.

Az UNI SD-102 golyóstollakat 
a 55. oldalon találja.

Golf

Golf trendy
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Versatil ceruza, irónbél

cikkszám megnevezés típus db/doboz
173020000 műanyag testű 5211 10
173000000 fém testű, barna 5205 20
173070000 fém testű, fekete 5900 20

Hagyományos fémtestű (5205, 5900) és műanyag testű (5211) töltőceruzák, melyek 
a 2 mm-es Versatil betéttel használhatók.

KOH-I-NOOR Versatil ceruza A

20 db10 db

cikkszám vastagság keménység szál/tubus tubus/doboz
177380000 2 mm HB 12 12/144
177380001 2 mm B 12 12/144
177380002 2 mm 2B 12 12/144

Kiváló minőségű grafi t irónbél 5205, 5900, 5211 számú töltőceruzákhoz, háromféle 
keménységben: HB, B, 2B. Hegyvastagság: 2 mm.

VERSATIL irónbél B

HB 2BB 2
mm

12 db

0,35 mm
cikkszám

0,5 mm
cikkszám

0,7 mm
cikkszám keménység szál/tubus tubus/doboz

176001000 176500000 177010000 HB 12 12
176001001 176500001 177010001 B 12 12

- 176500002 177010002 2B 12 12
- 176500031 - H 12 12
- 176500032 - 2H 12 12

A Rotring nyomósirón betétekre lehet építeni. Az extra erős hi-polymer nyomósirón 
betét értékesebbé teszi a nyomósirónt. Négy féle keménységben és három különböző 
vastagságban elérhető.

ROTRING irónbél C

cikkszám vastagság keménység szál/tubus tubus/doboz
176620000 0,5 mm HB 12 12/144
176620001 0,5 mm B 12 12/144
176620002 0,5 mm 2B 12 12/144
176620031 0,5 mm H 12 12/144

Nagyszilárdságú grafi tbél, 0,5 x 60 mm. H, HB, B, 2B-s keménységekben.

UNI UL-1405 ceruzabetét D

cikkszám vastagság keménység szál/tubus tubus/doboz
176520000 0,5 mm HB 12 50/600
176520001 0,5 mm B 12 50/600
176520002 0,5 mm 2B 12 50/600

Kiváló minőségű, kedvező árú irónbél. Magas fokú törésbiztonságú, három féle ke-
ménységben kapható.

ICO Micrograph 0,5 irónbél E

HB 2BB

HB 2BB

H

0,3 mm
cikkszám

0,5 mm
cikkszám

0,7 mm
cikkszám keménység szál/tubus tubus/doboz

176699100 176700000 177150000 HB 12 24/144
176700001 B 12 24/144
176700002 2B 12 24/144
176700031 H 12 24/144
176700032 2H 12 24/144

Jó minőségű, kedvező árú irónbél.

SHARP irónbél F

HB 2BB H 2H

HB 2BB H 2H

2
mm

1 tubus

1 tubus A ROTRING pixirónokat 
a 69. oldalon találja.

0,5
mm

0,5
mm
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a legjobb 

vAlasztAs az 

ön gyermekEnek,

HOGY A RAJZOLÁS IGAZÁN HOSSZAN 

TARTÓ ÉS SZÍNES ÉLMÉNY LEGYEN
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Grafitceruza

cikkszám keménység cikkszám keménység típus db/doboz
172000000 HB 172000031 H 1500 12/144
172000001 B 172000032 2H 1500 12/144
172000002 2B 172000033 3H 1500 12/144
172000003 3B 172000034 4H 1500 12/144
172000004 4B 172000035 5H 1500 12/144
172000005 5B 172000036 6H 1500 12/144
172000006 6B 172000037 7H 1500 12/144
172000007 7B 172000038 8H 1500 12/144
172000008 8B 172000039 9H 1500 12/144
172000020 F 172000040 10H 1500 12/144

Cédrusfából készült, közkedvelt, kiváló minőségű, lakkozott testű KOH-I-NOOR grafi t-
ceruza, nagy törésszilárdságú, törésbiztos grafi tbéllel.

KOH-I-NOOR 1500 grafi tceruza A

cikkszám keménység cikkszám keménység típus db/doboz
172150000 HB 172150003 3B 1770 12/144
172150001 B 172150020 F 1770 12/144
172150002 2B 172150031 H 1770 12/144

Lakkozott testű, közkedvelt, kiváló minőségű, KOH-I-NOOR grafi tceruza, nagy törés-
szilárdságú, törésbiztos grafi tbéllel.

KOH-I-NOOR 1770 grafi tceruza B

HB 2-8
BBH2-10

H

HB 2BBH F

F

3B

cikkszám típus tulajdonság keménység db/doboz
172560000 2001 csúszásgátló test HB 12/72
172560001 2001 csúszásgátló test B 12/72
172560002 2001 csúszásgátló test 2B 12/72
172560031 2001 csúszásgátló test H 12/72
172560032 2001 csúszásgátló test 2H 12/72
172560100 2001 radíros csúszásgátló test HB 12/72

Trianguláris ceruzatest, SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen, csúszásmen-
tes fogórésszel. Könnyen hegyezhető. Magas minőségű.

FABER-CASTELL Grip-2001 grafi tceruza C

HB 2BB2H H

cikkszám típus tulajdonság keménység db/doboz
172020000 1697 hajlékony HB 12/144
172010000 1397 hajlékony radíros HB 12/144

Kiváló minőségű rugalmas, enyhén hajlítható, lakkozott testű grafi tceruza. Radíros és 
radír nélküli ceruzavéggel.  

KOH-I-NOOR hajlékony grafi tceruza D

HB

cikkszám típus tulajdonság keménység db/doboz
172940000 655 hajlékony radíros HB 12/144
172950000 650 hajlékony HB 12/144

Közkedvelt, kiváló minőségű rugalmas, enyhén hajlítható, lakkozott testű grafi tceruza. 
Radíros és radír nélküli ceruzavéggel.    

BIC hajlékony grafi tceruza E

HB

12 db

12 db

12 db

12 db

12 db
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Grafitceruza

cikkszám típus keménység db/doboz
172510001 1570-0035 HB 12/144
172510002 1570-0084 HB 12/144

Kiválóan hegyezhető, színezett testű és ÖKO (natúr) grafi tceruza. Osztrák minőség!

JOLLY grafi tceruzaA

HB

cikkszám típus keménység db/doboz
172730000 12030 HB 72/144

Háromszög alakú grafi tceruza, kényelmes fogású, HB keménységű, élénk színekben.

PENSAN Pyramid grafi tceruzaB

HB

cikkszám keménység cikkszám keménység típus db/doboz
172740000 HB 15010 12/72
172740001 B 172740031 H 15010 12/72
172740002 2B 172740032 2H 15010 12/72
172740003 3B 172740033 3H 15010 12/72
172740004 4B 172740034 4H 15010 12/72
172740005 5B 172740035 5H 15010 12/72
172740006 6B 172740036 6H 15010 12/72
172740007 7B 172740037 7H 15010 12/72
172740008 8B 172740038 8H 15010 12/72

Iskolában és mérnöki irodákban egyaránt használható, kedvező árfekvésű grafi tceruza.

FATIH, PENSAN technikai ceruzaC

HB 2-8
BBH2-6

H

cikkszám megnevezés típus keménység db/doboz
172700000 Metal 12010 HB 12/144
172710000 Neon 16200 HB 12/144
172720000 Natural 12210 HB 12/144

Jó minőségű, kedvező árfekvésű, HB-s keménységű metál, neon, natúr testű grafi t 
ceruza.

FATIH, PENSAN grafi tceruzaD

cikkszám megnevezés típus keménység db/display
172840000 Diplomat 16650 HB 288
172890000 Lalezar 16670 HB 288

Jó minőségű, kedvező árfekvésű, HB-s keménységű, fekete fa testű grafi tceruza, de-
koratív fóliázott mintával.

FATIH, PENSAN Diplomat, Lalezar grafi tceruzaE

HB

HB

12 db

72 db

12 db

12 db

288 db
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Ácsceruza, színes ceruza, postairón

cikkszám megnevezés típus keménység db/doboz
171500000 ácsceruza 1536 HB 144

Vastag, lapos testű grafi tceruza, speciális célra.

KOH-I-NOOR ácsceruza A

cikkszám megnevezés típus keménység db/doboz
171400000 Progresso 8911 HB 12/144
171400002 Progresso 8911 2B 12/144
171400004 Progresso 8911 4B 12/144
171400006 Progresso 8911 6B 12/144
171400008 Progresso 8911 8B 12/144
171420000 Progresso (6 db-os) 8755 színes 1/12
171440000 Progresso (12 db-os) 8756 színes 1/12

Kiváló minőségű, tömör grafi tceruza 5 féle keménységben és színes ceruza 6 db-os 
és 12 db-os készletekben, lakk bevonattal, rendkívül jó hegyezhetőséggel.
A színes Progresso irónok csomagárasak.

KOH-I-NOOR Progresso grafi tirón és színes ceruza B

HB 2-8
B

cikkszám megnevezés típus szín db/doboz
172350000 StabiloAll 8041 kék 12
172350013 StabiloAll 8046 fekete 12
172350020 StabiloAll 8040 piros 12
172350040 StabiloAll 8043 zöld 12
172350060 StabiloAll 8045 barna 12
172350070 StabiloAll 8044 sárga 12
172350080 StabiloAll 8054 narancs 12
172350090 StabiloAll 8052 fehér 12

A STABILO All mindenre képes és nem csak a papíron. Szinte minden felületen hasz-
nálhatod. Üvegre, műanyagra, fémre. Akvarell színes ceruza. Magas minőségű pig-
menttel .

STABILO-ALL szóló színes ceruza, mindenre író C

cikkszám szín típus db/doboz
170550000 kék 3422 12
170550020 piros 3421 12
170550040 zöld 3424 12
170500000 piros/kék 3423 12/144

170550110 piros/kék vékony, háromszög-
letű 12

170550100 piros/kék vastag, háromszög-
letű 12

Extra vastag béllel gyártott színes ceruza, nagyobb felületek jelölésére.

KOH-I-NOOR postairón D

HB 144 db

Csomagár12 db 1 db

12 db

12 db
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Rostirón, tűfilc

cikkszám szín db/doboz
220000000 kék 50/500
220000013 fekete 50/500
220000020 piros 50/500
220000040 zöld 50/500
220120000 4 db-os 50
220140000 6 db-os 50
220160000 12 db-os 25
220180000 18 db-os 24
220190000 24 db-os 12
220200000 30 db-os 12

Minőségi rostirón vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre, többféle készlet-
ben kapható. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 800 m.

ICO 300 rostirón és készletek A

1
mm

cikkszám szín készlet/doboz
223260100 6 db-os 10/200
220560010 12 db-os 10/30

Rostirón, hosszú élettartamú, 2,8 mm átmérőjű heggyel, légáteresztő, biztonságosan 
záródó kupakkal, nem mérgező, vízbázisú tintával. Gyönyörű, élénk színek! A bőrről 
szappanos vízzel eltávolítható, a ruhából 40°C-on, normál programmal kimosható.

GIOTTO Turbo Color rostiron készletekB

2,8
mm

cikkszám írás színe cikkszám írás színe db/doboz
219910000 kék 219910046 világos lila
219910002 jégkék 219910049 lila 10
219910045 türkiz 219910059 világos barna 10
219910005 ultramarin kék 219910060 barna 10
219910006 azúrkék 219910070 citromsárga 10
219910009 éjkék 219910078 barack 10
219910013 fekete 219910080 narancs 10
219910015 rózsa 219910085 szürke 10
219910019 ciklámen 219910086 világos szürke 10
219910020 piros 219910091 neon piros 10
219910024 bordó 219910092 neon pink 10
219910031 világos zöld 219910093 neon sárga 10
219910035 alma zöld 219910094 neon zöld 10
219910040 zöld 219910095 neon narancs 10
219910043 fenyőzöld 219915500 4 db-os készlet 10
219910044 örökzöld 219915000 6 db-os készlet 10

219916000 10 db-os készlet 1
219916500 20 db-os készlet 1

Európa első számú tűfi lce. Vízbázisú tinta, fémfoglalatú műanyag hegy, mely vonalzó 
és sablon használatához kiválóan alkalmas. Írásvastagság: 0,4 mm.

STABILO 88 tűfi lc és készletC

0,4
mm

cikkszám írás színe cikkszám (F) írás színe db/doboz
219900000 kék 219902000 kék 50
219900013 fekete 219902013 fekete 50
219900020 piros 219902020 piros 50
219900040 zöld 219902040 zöld 50
219901000        4 db-os készlet ÚJ DESIGN! 50

Tűfi lc vízbázisú festékkel töltve általános használatra, vékony írásra, rajzolásra egy-
aránt alkalmas. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m.

TINTENPEN tűfi lc és készlet D

0,5
mm

50 db

10 db

10 db 1 db
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OHP marker

cikkszám szín db/doboz
225440000 kék 10/100
225440013 fekete 10/100
225440020 piros 10/100
225440040 zöld 10/100
225970000 4 db-os készlet 1/10

Vonalvastagság: 0,3 mm.

EDDING 140S OHP marker A

cikkszám szín db/doboz
225240000 kék 10/100
225240013 fekete 10/100
225240020 piros 10/100
225240040 zöld 10/100
225950000 4 db-os készlet 1/10

Vonalvastagság: 0,6 mm.

EDDING 141F OHP marker B

cikkszám szín db/doboz
225040000 kék 10/100
225040013 fekete 10/100
225040020 piros 10/100
225040040 zöld 10/100
225960000 4 db-os készlet 1/10

Permanent festékkel töltött marker, precíziós, fémfoglalatú írócsúccsal. Gyorsan szá-
radó, színtartó festék, írásképe törlés- és vízálló. Írásvetítő fólia, fólia, műanyag, üveg, 
fém, fa és szinte minden egyéb felület jelölésére alkalmas. A festék nagy fényáteresz-
tő képességgel rendelkezik, ami vetítés során kontúros és színhelyes visszaadást tesz 
lehetővé. 
Kék, fekete, piros, zöld színekben és 4 db-os készletben. 
Vonalvastagság: 1 mm.

EDDING 142M OHP marker

C

0,3
mm

0,6
mm

1
mm

cikkszám szín db/doboz
225400000 kék 10/100
225400013 fekete 10/100
225400020 piros 10/100
225400040 zöld 10/100

Vonalvastagság: 0,4 mm.

STABILO 841 OHP marker D

cikkszám szín db/doboz
225200000 kék 10/100
225200013 fekete 10/100
225200020 piros 10/100
225200040 zöld 10/100

Vonalvastagság: 0,7 mm.

STABILO 842 OHP marker E

cikkszám szín db/doboz
225000000 kék 10/100
225000013 fekete 10/100
225000020 piros 10/100
225000040 zöld 10/100

Szabad teret nyújt a spontaneitáshoz. Tökéletes a prezentációkhoz. Szinte minden 
sima felületen használható (pl.: műanyag, üveg, fém, kerámia). A Stabilo OHP marke-
rek három vonalvastagságban rendelhetők. Kerekített hegy, permanens tinta, fekete 
tolltest, szeleppel ellátott kupak jellemzi.

STABILO 843 OHP marker F

0,4
mm

0,7
mm

1
mm

10 db

10 db

10 db
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Permanent marker

cikkszám szín db/doboz
224200000 kék 10/100
224200013 fekete 10/100
224200020 piros 10/100
224200040 zöld 10/100
224060000 4 db-os készlet 1/25

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe törlés- és vízálló írásvetí-
tő fóliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára, illetve szinte minden sima felület felirato-
zására, jelölésére alkalmas. 
Vonalvastagság: 0,5 mm.

ICO TOP MARKER OHP permament FB

cikkszám szín db/doboz
224150000 kék 10/100
224150013 fekete 10/100
224150020 piros 10/100
224150040 zöld 10/100
224050100 4 db-os készlet 1/25

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe törlés- és vízálló írásvetí-
tő fóliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára, illetve szinte minden sima felület felirato-
zására, jelölésére alkalmas. 
Vonalvastagság: 1-1,5 mm.

ICO TOP MARKER OHP permament MC

cikkszám szín db/doboz
224160000 kék 10/100
224160013 fekete 10/100
224160020 piros 10/100
224160040 zöld 10/100
224050000 4 db-os készlet 1/25

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe törlés- és vízálló írásvetí-
tő fóliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára, illetve szinte minden sima felület felirato-
zására, jelölésére alkalmas. 
Vonalvastagság: 2-3 mm.

ICO TOP MARKER OHP permament BD

0,5
mm

1-1,5
mm

2-3
mm

cikkszám szín db/doboz
224180000 kék 10/100
224180013 fekete 10/100
224180020 piros 10/100
224180040 zöld 10/100
224040000 4 db-os készlet 1/25

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe törlés- és vízálló írásvetí-
tő fóliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára, illetve szinte minden sima felület felirato-
zására, jelölésére alkalmas. 
Vonalvastagság: 0,3 mm.

ICO TOP MARKER OHP permament SA

0,3
mm

cikkszám szín db/doboz
224000000 kék 50/500
224000013 fekete 50/500
224000020 piros 50/500
224000040 zöld 50/500

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe törlés- és vízálló, mű-
anyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden sima felület feliratozására, jelölésére al-
kalmas. 

ICO permanent marker ME

1-1,5
mm

10 db1 db

10 db1 db

10 db1 db

10 db1 db

50 db
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Permanent marker, flipchart marker

cikkszám szín hegy db/doboz
224350000 kék kerek 10/50
224350013 fekete kerek 10/50
224350020 piros kerek 10/50
224350040 zöld kerek 10/50

Alkoholbázisú festékkel töltött, kerekített végű permanent marker, gyorsan száradó 
festék, írásképe törlés- és vízálló, speciális tulajdonsága, hogy 
14 napig kupak nélkül sem szárad be, műanyag, üveg, fém, fa, 
illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 
Megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően.

ICO permanent 11 XXL marker A

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224360000 kék vágott 10/50
224360013 fekete vágott 10/50
224360020 piros vágott 10/50
224360040 zöld vágott 10/50

Alkoholbázisú festékkel töltött, vágott végű permanent marker, gyorsan száradó fes-
ték, írásképe törlés- és vízálló, speciális tulajdonsága, hogy 
14 napig kupak nélkül sem szárad be, műanyag, üveg, fém, fa, 
illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 
Megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően.

ICO permanent 12 XXL marker B

1-4
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224300000 kék kerek 25/100
224300013 fekete kerek 25/100
224300020 piros kerek 25/100
224300040 zöld kerek 25/100

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker.
Írásképe száradás után törlés- és vízálló, műanyag, üveg, fém, fa, 
illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas.

ICO permanent 11 marker C

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224320000 kék vágott 25/100
224320013 fekete vágott 25/100
224320020 piros vágott 25/100
224320040 zöld vágott 25/100

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker.
Írásképe száradás után törlés- és vízálló, műanyag, üveg, fém, fa, 
illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas.

ICO permanent 12 marker D

1-3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
223240000 kék kerek 25/100
223240013 fekete kerek 25/100
223240020 piros kerek 25/100
223240040 zöld kerek 25/100
223250000 4 db-os készlet kerek 25
223260000 6 db-os készlet kerek 25

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart papír és egyéb 
papír termék feliratozására. A festék nem üt át a papíron. 
Az előadások elengedhetetlen kelléke.

ICO ARTIP 11 fl ipchart marker E

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
223000000 kék vágott 25/100
223000013 fekete vágott 25/100
223000020 piros vágott 25/100
223000040 zöld vágott 25/100
223020000 4 db-os készlet vágott 25
223040000 6 db-os készlet vágott 25

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart papír és egyéb 
papír termék feliratozására. A festék nem üt át a papíron. 
Az előadások elengedhetetlen kelléke.

ICO ARTIP 12 fl ipchart marker F

1-4
mm

10 db

10 db

25 db

25 db

25 db

25 db
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Permanent marker

cikkszám szín hegy db/doboz
227350000 kék kerek 10/400
227350013 fekete kerek 10/400
227350020 piros kerek 10/400
227350040 zöld kerek 10/400

Alkoholbázisú festékkel töltött kerekített végű permanent marker. 
Írásképe száradás után törlés- és vízálló. 
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden 
felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 
Klipszes kupakkal.

EDDING 300 permanent markerA

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
227360000 kék vágott 10/400
227360013 fekete vágott 10/400
227360020 piros vágott 10/400
227360040 zöld vágott 10/400

Alkoholbázisú festékkel töltött kerekített végű permanent marker. 
Írásképe száradás után törlés- és vízálló. 
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden 
felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 
Klipszes kupakkal.

EDDING 330 permanent markerB

1-5
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224280000 kék kerek 10/120
224280013 fekete kerek 10/120
224280020 piros kerek 10/120
224280040 zöld kerek 10/120

Kerekített végű, alkoholbázisú permanent festékkel töltött rostirón. 
Fémre, fára, műanyagra, üvegre való 
írásra alkalmas.

STANGER  M235 markerC

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224290000 kék vágott 10/120
224290013 fekete vágott 10/120
224290020 piros vágott 10/120
224290040 zöld vágott 10/120

Vágott végű, alkoholbázisú permanent festékkel töltött rostirón. 
Fémre, fára, műanyagra, üvegre való 
írásra alkalmas.

STANGER  M236 markerD

1-4
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224500000 kék kerek 12
224500013 fekete kerek 12
224500020 piros kerek 12
224500040 zöld kerek 12

Univerzális marker kerek heggyel, alkoholbázisú tintával töltve, mely ellenáll a víznek 
és napfénynek egyaránt. Használható papír, karton,
üveg, bőr, műanyag felületeken és textíliákon. 
Egy hétig kupak nélkül sem szárad be. 
A kupak színe megegyezik az írás színével. 

BIC 2000 permanent markerE

2-2,6
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224250000 kék vágott 10
224250013 fekete vágott 10

Gyorsan száradó speciális festékkel töltött marker, hegye nem sérti a lemez felületét, 
fi nom írásmódot tesz lehetővé. Kifejezetten CD és DVD lemezek feliratozására, jelö-
lésére készült. Vonalvastagsága: 0,5 mm.

ICO TOP MARKER CD és DVD markerF

0,5
mm

10 db

10 db

10 db

10 db

10 db

12 db
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permanent marker, textilmarker

cikkszám szín hegy db/doboz
224710100 kék kerek 12/288
224710113 fekete kerek 12/288
224710120 piros kerek 12/288

Kerekített végű, alkoholbázisú, permanent festékkel töltött rostirón. Fémre, fára, mű-
anyagra, üvegre való írásra alkalmas.

MAS Bion marker A

3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
224710200 kék vágott 12/288
224710213 fekete vágott 12/288
224710220 piros vágott 12/288

Vágott végű, alkoholbázisú, permanent festékkel töltött rostirón. Fémre, fára, mű-
anyagra, üvegre való írásra alkalmas.

MAS Bion marker B

1-4
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
227820000 kék kerek 10
227820013 fekete kerek 10
227820020 piros kerek 10
227820040 zöld kerek 10

Textilmarker kerekített csúccsal, vízbázisú pigment festékkel töltve, rendkívüli szín-
tartóssággal és magas fényállósággal rendelkezik. Alkalmas: pamut, selyem, vászon 
dekorálásához. A dekoráció rögzítése gőzmentes bevasalással történik. Rögzítés 
után 60°C-ig mosható. Vonalvastagság: 2-3 mm.

EDDING 4500 textilmarker C

2-3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
227870100 kék kerek 12
227870113 fekete kerek 12
227870120 piros kerek 12
227870140 zöld kerek 12

Textilmarker kerekített csúccsal, vízbázisú pigment festékkel töltve, rendkívüli szín-
tartóssággal és magas fényállósággal rendelkezik. Alkalmas: pamut, selyem, vászon 
dekorálásához. A dekoráció rögzítése gőzmentes bevasalással történik. Rögzítés 
után 60°C-ig mosható. 

GIOTTO textilmarker D

2-3
mm

12 db

12 db

10 db

12 db
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Lakkmarker

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
228020000 kék 228020070 citromsárga kerek 10
228020013 fekete 228020080 narancssárga kerek 10
228020020 piros 228020090 fehér kerek 10
228020040 zöld 228020098 arany kerek 10
228020049 lila 228020099 ezüst kerek 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúcs, fémtest, lakkszerűen fedő festékkel tölt-
ve. Üveg, porcelán, műanyag, fém, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölé-
sére alkalmas. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló, magas fényű, hő- és 
törlésálló, különösen ajánlott szennyezett felületekhez. 
Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli. 
A kupak színe megegyezik a tinta színével. 
Vonalvastagság: 2-4 mm.

EDDING 750 lakkmarkerA

2-4
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
228000013 fekete kerek 10
228000090 fehér kerek 10
228000098 arany kerek 10
228000099 ezüst kerek 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúcs, fémtest, lakkszerűen fedő festékkel tölt-
ve. Üveg, porcelán, műanyag, fém, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölé-
sére alkalmas. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló, magas fényű, hő- és 
törlésálló, különösen ajánlott szennyezett felületekhez. 
Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli. 
A kupak színe megegyezik a tinta színével. 
Vonalvastagság: 2-3 mm.

EDDING 751 lakkmarkerB

2-3
mm

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
228500000 kék 228500070 citromsárga kerek 10
228500013 fekete 228500090 fehér kerek 10
228500020 piros 228500098 arany kerek 10
228500040 zöld

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúcs, műanyag test, permanent, lakkszerűen 
fedő festékkel töltve. Üveg, porcelán, műanyag, fém illetve szinte minden felület fel-
iratozására, jelölésére alkalmas, különösen ajánlott szennyezett felületekhez. Gyorsan 
száradó festék, írásképe törlés- és vízálló, magas fényű, hő- és törlésálló. Festékadago-
lása egyenletes, szelep vezérli. 
Vonalvastagság: 2-3 mm.

EDDING 790 lakkmarkerC

2-3
mm

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
228070000 kék 228070070 citromsárga kerek 12/144
228070013 fekete 228070090 fehér kerek 12/144
228070020 piros 228070098 arany kerek 12/144
228070040 zöld 228070099 ezüst kerek 12/144

UNI Paint PX-20 olajbázisú lakkfi lc. Gyakorlatilag valamennyi felületen használható, 
ideértve az írásvetítő fóliát is. Színtartó, UV álló festék. Gazdaságos az ipari és kreatív 
felhasználásnál. A tinta színével megegyező kupak. Xylén mentes tinta! 
Vonalvastagság: 2,2 - 2,8 mm. 
Kiszerelés: 12 db/doboz.

UNI lakkmarkerD

2-3
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
228200070 sárga kerek 10/100
228200090 fehér kerek 10/100
228200098 arany kerek 10/100
228200099 ezüst kerek 10/100

Bármilyen felületen használható olajbázisú tintával töltött lakkfi lc. Íróhegye szeleppel 
szabályozott, így csak akkor adagolja a tintát a hegye, amikor a kívánt felülethez ér. 
Írásvastagság: 3 mm.

ZEBRA lakkmarkerE

3
mm

10 db

10 db

12 db

10 db

10 db
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Szövegkiemelő

cikkszám hegy szín db/doboz
228940066 szövegkiemelő rózsa 10
228940068 szövegkiemelő sárga 10
228940067 patron rózsa 10
228940069 patron sárga 10

A Zebra 301-es család legújabb tagja Rozsdamentes acél test, bordázott markolat. 
Utántölthető. Betét: HL.

ZEBRA vágott hegyű, tölthető szövegkiemelő A

1-2
mm

cikkszám típus szín hegy db/doboz
229190000 Boss 31 kék vágott 10
229190015 Boss 56 rózsaszín vágott 10
229190019 Boss 58 ciklámen vágott 10
229190020 Boss 40 piros vágott 10
229190040 Boss 33 világoszöld vágott 10
229190042 Boss 51 sötétzöld vágott 10
229190049 Boss 55 lila vágott 10
229190070 Boss 24 citromsárga vágott 10
229190080 Boss 54 narancssárga vágott 10
229210000 Boss 70/4 4 db-os készlet vágott 5
229270000 Boss 70/6 6 db-os készlet vágott 5

Európa első számú szövegkiemelője. 2-5 mm-es vonalvastagság, utántölthető. Kör-
nyezetbarát vízbázisú tinta,hosszú nyitvatarthatóság.

STABILO Boss szövegkiemelő B

2-5
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
228900000 kék vágott 10
228900015 rózsaszín vágott 10
228900020 piros vágott 10
228900040 zöld vágott 10
228900070 sárga vágott 10
228900080 narancssárga vágott 10

Vágott hegyű, 5 mm-es írásvastagságú, fl uoreszkáló tintával töltött szövegkiemelő.

FABER CASTELL szövegkiemelő C

5
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
229120100 kék vágott 12
229120115 pink vágott 12
229120140 zöld vágott 12
229120149 lila vágott 12
229120170 sárga vágott 12
229120180 narancssárga vágott 12

A szövegkiemelő hegye átlátszó, így pontosan látható, hogy a toll hegye hol jár. 
Vonalvastagság: 5 mm. Kapilláris elven működik, 
így a vízbázisú tinta sosem szárad be.

UNI WIEW szövegkiemelő D

5
mm

cikkszám szín hegy db/doboz
229000000 kék vágott 25/250
229000015 rózsa vágott 25/250
229000040 zöld vágott 25/250
229000070 citromsárga vágott 25/250
229000080 narancssárga vágott 25/250
229010000 készlet, 5 db-os vágott 1/25
229020000 készlet, 3 db-os vágott 1/25

Speciális fl uoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, egyedi testforma kialakítás, 
csúszásgátló fogófelület. A kiemelt szöveg 
fénymásolható, faxolható. Vágott csúcs. 
Vonalvastagság: 1-4 mm.

VIDEOTIP szövegkiemelő E

1-4
mm

10 db

10 db 5 db

10 db

12 db

25 db
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Radír

cikkszám megnevezés db/doboz
210020000 300/20 20/240
210020100 300/30 27/540
210020200 300/40 48/384
210020300 300/60 60/480
210020400 300/80 80/640

Kiváló minőségű eredeti kaucsukból készült puha radír. Kiválóan alkalmas grafi t- és 
színes ceruzák radírozására

KOH-I-NOOR 300 radírA

cikkszám megnevezeés típus db/doboz
211020000 Tikky 20 20-as 20/600
211020100 Tikky 30 30-as 30/900
211020200 Tikky 40 40-es 40/1200

A rotring Tikky radírok tökéletesen eltávolítják a fekete és színes vonalakat. A radír 
mindig tiszta marad, köszönhetően a szennyeződést megkötő adaléknak, továbbá 
annak, hogy összetétele nem tartalmaz agresszív szemcsés anyagokat.

ROTRING Tikky radírB

cikkszám megnevezés típus db/doboz
210100000 PAX 20 551420 20
210100100 PAX 30 551430 30
210100200 PAX 40 551440 40

Radír irodai használatra. Polimer/grafi t ceruzavonalak kiradírozásához ajánljuk. 
Elasztikus fehér műanyag radír nem tartalmaz dörzsanyagot. Radírozásnál a grafi t- 
és szennyrészecskéket radírporba csavarja fel. A kiradírozott felület mindig tiszta, 
nem maradnak rajta maszatnyomok és foltok. A por az anyag felületéről könnyen 
lesöpörhető.

PAX radírC

cikkszám megnevezés típus db/doboz
210020500 Mikro Soft 2B 60-as 60/3000

Radír irodai használatra. Elasztikus fehér műanyag radír nem tartalmaz dörzsanya-
got. A kiradírozott felület mindig tiszta marad.

PENSAN Mikro radírD

cikkszám megnevezés típus db/doboz
214160000 radír EH-100 P 12/144
214170000 3 db-os radírbetét ER-100 PK 12/144

Nyomógombos, folyamatos adagolású, cserélhető betétes, klipszes radír, a betét 
a testbe visszahúzható. Gyors betétcsere! Finom javításokra is alkalmas! A radírbetét 
Ø5 mm x 90 mm-es.  

UNI automata radír és betétE

60 db

12 db

20-80 db

20-40 db

20-40 db
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Hegyező, hegyezőgép, vonalzó

cikkszám megnevezés típus db/doboz
216000000 1 lyukú fém 400/1k 24
216100000 1 lyukú műanyag 28
216510000 1 lyukú, tartályos műanyag kerek 24
218000000 2 lyukú fém 410 12
218510000 2 lyukú, tartályos műanyag kerek 12

Klasszikus, 1 és 2 lyukú, fém hegyező grafi t- és színes ceruza hegyezéséhez. 
Egy és két lyukú, műanyag hegyező grafi t- és színes ceruza hegyezéshez, átlátszó 
tartályos kivitelben.

KUM hegyező A

cikkszám típus db/doboz
219050000 305/A 6
219070000 307/A 6
219500000 616 6/24

Asztalra rögzíthető hegyezőgép grafi t- és színes ceruza hegyezéséhez, fémbefogó-
val, forgácsgyűjtő tartállyal. Irodai használatra.

ICO asztali hegyezőgép B

cikkszám típus db/doboz
219260000 háromfunkciós 1/90

Asztalra rögzíthető hegyező erős, fém hegyezőkéssel. Normál, háromszögletű, vas-
tag ceruzák hegyes vagy tompa faragására egyaránt alkalmas. 

LYRA 3 funkciós hegyezőgép C

cikkszám megnevezés típus db/doboz
245150000 egyenes vonalzó 20 cm-es 50
245200000 egyenes vonalzó 30 cm-es 50
245250000 egyenes vonalzó 40 cm-es 50
245270000 egyenes vonalzó 50 cm-es 50
246040000 háromszög vonalzó 45°-os 50
246540000 háromszög vonalzó 60°-os 50

Átlátszó műanyag vonalzók többféle méretben.

KOH-I-NOOR műanyag vonalzó D

cikkszám megnevezés típus db/doboz
245110000 vonalzó 16 cm-es 50
245210000 vonalzó 30 cm-es 50
246000000 vonalzó 45°-os 50
246500000 vonalzó 60°-os 50
247000000 szögmérő 180°-os 50
247250000 vonalzókészlet, zacskós 4 db-os 120

Átlátszó műanyag vonalzók többféle méretben, kedvező áron.

PALAREX műanyag vonalzó E

6 db

1 db

50 db

50 db 120 db

12-28 db
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Léptékvonalzó, körző, körzőhegy, körsablon, görbevonalzó

cikkszám megnevezés típus db/doboz
247850000 gépészeti 601 1/10
247850100 építőipari 602 1/10
247850200 geodéziai 603 1/10

Léptékvonalzó gépészeti és általános mérnöki használatra.

ICO léptékvonalzóA

cikkszám megnevezés db/doboz
177400000 körzőhegy 1/100
240110000 Körzőkészlet SB181 2 db-os 1/12/360
240110010 Körzőkészlet 010054 5 db-os 1/24

Minőségi műszaki rajzokhoz is használható körző, műanyag tokban.

Körző, körzőhegyB

cikkszám megnevezés db/doboz

242400000   C1 univerzális körző 1
242410000   C2 betétes körző hosszabbítószárral 1
242430000   C3 univerzális körző 1

Minőségi műszaki rajzokhoz is használható precíziós körző, elegáns dobozban.

ROTRING körzőC

cikkszám megnevezés db/doboz
247460000 görbevonalzó, 3 db-os készlet 12/192
248990000 körsablon 1–36 mm 36/288
245221000 30 cm-es vonalzó betűsablonnal 1/48
248970000 multifunkciós sablon 36/288
248980000 körsablon 1–20 mm 36/288

Átlátszó műanyag körsablon és görbevonalzó készlet műszaki rajzok készítéséhez.

RIO körsablon, görbevonalzóD

Műszaki rajzeszközökről 

érdeklődjön

munkatársunknál!

Aktuális iskolaszezonos
termékeinket különkiadásban jelentetjük meg!

1 db

C1 C3C2

1 db

36 db12 db

1 db
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Színesceruza-készlet, grafit ceruza

cikkszám megnevezés készlet/doboz
178100000 6 db-os 12
178580000 12 db-os 12

Törésbiztos ceruza extra vastag béllel, kiváló élénk színekkel. Elsősorban az óvodás 
és kisiskolás korosztálynak ajánlott. Bélvastagság: 6,5 mm.

JOLLY színesceruza-készlet X-BIG A

cikkszám megnevezés típus készlet/doboz
178000000 6 darabos SÜNI 3581 24/240
178500000 12 darabos SÜNI 3582 12/120

Színes ceruza élénk színekkel, lakkozott ceruzatesttel. 12 féle szín/készlet.

ICO Süni színesceruza-készlet D

cikkszám megnevezés készlet/doboz
178630000 6 db-os 12
178660000 12 db-os 12

Helyes ceruzafogást elősegítő háromszögletű, törésbiztos ceruza, extra vastag béllel, 
kiváló élénk színekkel. Elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztálynak ajánlott. 
Bélvastagság: 5,5 mm.

JOLLY színesceruza-készlet X-BIG Delta B

cikkszám szín típus db/doboz
170840000 piros-kék vékony 12/144

Már több mint húsz éve bizonyít a magyar piacon! A törésbiztos ceruza irodai, illetve 
iskolai felhasználásra ajánlott. Bélvastagság: 2,8 mm.

CONSUL piros-kék ceruza C

cikkszám megnevezés típus készlet/doboz
178740000 12 darabos Groove 12/120

Tartsd helyesen már a kezdéskor! Ergonomikus, 7,2 mm átmérőjű, háromszögletű; 
extra erős; magas színvilággal rendelkező; mesterséges anyagoktól mentes. Felüle-
tén vájatok találhatók, ami csúszásmentességet biztosít. Jó fogása miatt nemcsak 
a játék, hanem a munka is könnyebbé válik. Jobb- és balkezeseknek egyaránt aján-
lott. A hegy átmérője: 3,3 mm. A ceruza testén a használó neve megjelölhető.

LYRA színesceruza-készlet E

cikkszám megnevezés típus db/doboz
172471010 1760100 Groove 12/72

Tartsd helyesen már a kezdéskor! Ergonomikus, 7,2 mm átmérőjű, háromszögletű; 
extra erős; mesterséges anyagoktól mentes. Felületén vájatok találhatók, ami csúszás-
mentességet biztosít. Jó fogása miatt nemcsak a játék, hanem a munka is könnyebbé 
válik. Jobb- és balkezeseknek egyaránt ajánlott. A hegy átmérője: 3,3 mm. A ceruza 
testén a használó neve megjelölhető.

LYRA grafi t ceruza F

12 db

12 db

12 db

12 db

12 db

24 db12 db
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Színesceruza készlet, krétaceruza, rostirón, gyurma

cikkszám megnevezés típus készlet/doboz
178780100 Waldorf 12 db-os készlet 3711121 5/60

10 mm átmérőjű, speciális színekből összeállított színesceruza-készlet. Jó fogásával 
(három pontos fogás) nemcsak a játék, hanem a hosszabb munka is könnyebbé válik. 
Lezárt végű, szuper vastag. Magas pigmenttartalmú, törésálló, 6,25 mm átmérőjű 
béllel.

WALDORF színesceruza-készletA

cikkszám szín cikkszám szín típus db/doboz
171250090 fehér 171250103 világoskék akvarell 5
171250170 sárga 171250105 sötétkék akvarell 5
171250115 pink 171250158 barna akvarell 5
171250151 testszínű 171250113 fekete akvarell 5
171250120 piros 171250199 ezüst akvarell 5
171250141 sötétzöld 171250198 arany akvarell 5
171250149 violet akvarell 5

A STABILO Woody színes ceruza, zsírkréta és vízzel elkenhető színes egyben. Bárso-
nyosan puha bél, kiváló színtartósság és színerő, extra vastag vonal; magas világítóerő 
és színintenzitás jellemzi. Sötét papíron is számtalan eljáráshoz határtalan fantáziával 
használható. Kiválóan fog sima felületeken, fémen, fán, üvegen, bőrön, papíron stb. 

STABILO Woody krétaceruza

cikkszám megnevezés típus db/doboz
450000101 10 db-os készlet akvarell 5
450000102 nagylyukú hegyező Woody 12

STABILO Woody krétaceruza készlet és hegyezőB

cikkszám kiszerelés típus készlet/doboz
191290000 12 db-os vízbázisú 12

Ergonomikus, háromszögletű, vastag test, valamint élénk, fényálló színek és vízbá-
zisú tinta jellemzi. Elsősorban az óvodás korosztálynak ajánlott. Ruhából 30 fokon 
kimosható.

JOLLY rostirón X BIG DeltaC

cikkszám kiszerelés típus készlet/doboz
220560200 12 db-os vízbázisú 5/60

Vastag testű rostirón, az átlagosnál sokkal hosszabb élettartammal, kerek heggyel, 
szellőző, biztonsági kupakkal, nem mérgező, vízbázisú tintával. A bőrről szappanos 
vízzel eltávolítható, a ruhából 40°C-on, normál programmal kimosható.

GIOTTO rostirón vastagD

cikkszám kiszerelés típus db/doboz
238300320  4 db-os    színes 1/24
238300330 6 db-os színes 1/18

4 és 6 színű gyermek gyurma. Sárga, piros, kék, zöld, barna, fehér színben. A színek 
keverhetőek, nem toxikus, gluténmentes, a textíliából könnyen kimosható. 130 g/szín.

FATIH Play dough gyurmaE

cikkszám kiszerelés típus db/doboz
238130000 10 db-os színes 1/30
238300000 10 db-os natúr 1/30

Könnyen formázható színes (10 féle szín/doboz) és natúr gyurma, 260 g-os kiszere-
lésben.

SÜNI gyurma natúr és színesF

5 db

12 db

5 db

30 db260
 g
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Vízfesték, kréta

cikkszám kiszerelés típus db/doboz
232390100 12-es nagygombos 10/40

Színes vízfesték, 30 mm átmérőjű festékkorongokkal. Kiváló fedőképességű, élénk, 
telített színekkel, amelyekből a színskála számos árnyalata kikeverhető. Iskolai és 
hobbi célra ajánljuk.

GIOTTO vízfesték A

cikkszám kiszerelés típus db/doboz
232370000 12-es kisgombos 12/192
232060000 8-as kisgombos 12/240

Ovális alakú, 12 és 8 db-os, 22 mm-es színes vízfesték, kiváló ár-érték arányú. Ecsettel 
együtt szállítjuk.

TURBO vízfesték B

cikkszám megnevezés típus doboz/gyűjtő
239120090 100 db-os készlet fehér 1/20

Négyszögletes fehér KOH-I-NOOR táblakréta, 100 db-os kiszerelésben.

KOH-I-NOOR táblakréta C

cikkszám megnevezés típus doboz/gyűjtő
239080090 100 db-os kerek, fehér 1/16
239090000 100 db-os kerek, színes 1/16

Kerek pormentes, préselt (ezért nem törékeny) táblakréta, ami a franciaországi 
Champagne vidékéről származó, kiváló mészkőből készült. 

ROBERCOLOR táblakréta D

cikkszám megnevezés típus doboz/gyűjtő
239360000 10 db-os kerek, fehér 1/10/160
239370000 10 db-os kerek, színes 1/10/160
239560100 krétafogó 8301-0001 1/6

Kerek, pormentes, préselt (ezért nem törékeny) táblakréta. Kiváló minőség, kedvező 
ár! Keresse hozzá a mindig tiszta kezet biztosító krétafogót, amely mágnesesen rög-
zíthető a táblára!

JOLLY táblakréta E

10 db

12 db

20 db 1 cs.Csomagár

16 db 1 cs.Csomagár

1 cs.

Csomagár 10 doboz 6 db
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Tempera, formalyukasztó

cikkszám szín cikkszám szín db/csom.
233170100 középkék 233170142 sötétzöld 1/6
233170106 világoskék 233170149 lila 1/6
233170113 fekete 233170160 barna 1/6
233170115 rózsa 233170170 citromsárga 1/6
233170120 piros 233170180 narancssárga 1/6
233170140 középzöld 233170190 fehér 1/6
233170141 világoszöld 1/6

Kiváló fedőképességű, magas pigmenttartalmú tempera. Felrázás nélkül, azonnal 
használható. Óvodák, iskolák, játszóházak, gyermekközösségek praktikus és gazdasá-
gos kiszerelése. Visszazárható, könnyen tárolható. A fl akon átlátszó, így fi gyelemmel 
kísérhető a tempera fogyása, emellett meggyőződhetünk róla, hogy valóban a szá-
munkra megfelelő színt választjuk. 

GIOTTO tempera 500 ml-esA

cikkszám szín cikkszám szín db/csom.
233190000 kék 233190060 barna 1/6
233190013 fekete 233190071 sárga 1/6
233190015 rózsa 233190080 narancssárga 1/6
233190020 piros 233190090 fehér 1/6
233190040 zöld 233190091 lila 1/6

Kiváló fedőképességű, magas pigmenttartalmú tempera. Felrázás nélkül, azonnal 
használható. Óvodák, iskolák, játszóházak, gyermekközösségek praktikus és gazdasá-
gos kiszerelése. Visszazárható, könnyen tárolható. A fl akon átlátszó, így fi gyelemmel 
kísérhető a tempera fogyása, emellett meggyőződhetünk róla, hogy valóban a szá-
munkra megfelelő színt választjuk. 

GIOTTO tempera 1000 ml-esB

cikkszám szín típus db/csomag
233190198 arany 250 ml 1/8
233190199 ezüst 250 ml 1/8

Kiváló fedőképességű, magas pigmenttartalmú tempera. Felrázás nélkül, azonnal 
használható. Óvodák, iskolák, játszóházak, gyermekközösségek praktikus és gazdasá-
gos kiszerelése. Visszazárható, könnyen tárolható. A fl akon átlátszó, így fi gyelemmel 
kísérhető a tempera fogyása, emellett meggyőződhetünk róla, hogy valóban a szá-
munkra megfelelő színt választjuk.

GIOTTO tempera 250 ml-esC

500
ml

1000
ml

250
ml

cikkszám típus készlet/doboz
232800000 6 db-os 26
233000000 12 db-os 15

Jó fedőképességű tempera 7,5 ml-es kiszerelésben.

AERO tempera készletekD

7
ml

Jó 

AED

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
060620408 203687513 nagy motívum 1
060620409 203687443 közepes motívum 1
060620415 203687526 3D motívum 1

A kis lyukasztógép segítségével varázslatos képeket vághatunk ki egyszerűen. 
A kivágott képekből kreatívan díszeket, faliképeket, meghívókat és egyéb papírból 
készült apró dísztárgyakat készíthetünk. WEB áruházunkon keresztül még rengeteg 
mintából választhat.

FormalyukasztókE

6 db

6 db

8 db

26 db15 db

1 db


