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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

írószerek, rajzeszközök



10 db0,24
mm

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

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 golyóstollA

10 db0,21
mm

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

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 golyóstollB

12 db0,21
mm

60 db1 
mm

10 db 12 db

12 db

0,3
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
181500000 kék golyóstoll 12
181500013 fekete golyóstoll 12
181500020 piros golyóstoll 12
181500040 zöld golyóstoll 12
189420000 kék golyóstoll betét SA/7N 10

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

UNI SA-S Fine golyóstollD

cikkszám írás színe típus db/doboz
180480000 kék golyóstoll 60
180530000  zöld golyóstoll 60
180530020  fekete golyóstoll 60
180560013  piros golyóstoll 60
180641000 8 db-os készlet 12
180641001 8 db-os 3D színezővel 12

1 mm-es vonalvastagságú eldobható golyóstoll.

pENSAN Triball golyóstollE

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183200100 kék kupakos 12
183200113 fekete kupakos 12
183200120 piros kupakos 12
183200140 zöld kupakos 12

Gumírozott markolatú cserélhető betétes kupakos golyóstoll. Új fejlesztésű tintával a 
még puhább írásért. Wolfram-karbid golyóval szerelve. Írásvastagság: 0,21 mm

pILOT Supergrip G golyóstollC
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Golyóstoll

25 db0,7
mm

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

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 B

120 db

50 db0,7
mm

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

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

ICO Signetta golyóstoll A

25 db

50 db0,7
mm

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

Eldobható, kupakos golyóstoll, biztonsági légáteresztő kupakkal. Az írás színé-
vel megegyező, ergonomikusan kialakított gumírozott fogórész. Vonalvastagság: 
0,7 mm. Íráshossz: 3000 m.

pAX No.1 golyóstoll C

50 db

10 db

0,7
mm

0,3
mm

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

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

SaKOTA kupakos golyóstoll D

cikkszám írás színe típus db/doboz
181720000 kék 828F/41 10
181720013 fekete 828F/46 10
181720020 piros 828F/40 10
181720040 zöld 828F/36 10

Kiváló minőségű golyóstoll extra hosszúságú íráshosszal, cserélhető betéttel és biz-
tonsági kupakkal. Vonalvastagság: 0,38 mm.

STABILO Excel golyóstoll E
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Golyóstoll

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

Elegáns formájú golyóstoll kényelmes fogási zónával. Hozzávaló betét: X18. 
Vonalvastagság: 0,7 mm. Kék színű tolltesttel.

TY-162 golyóstollB

12 db0,7
mm

10 db

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

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

TY-144 golyóstollC

12 db0,7
mm

10 db

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

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

TY-128 golyóstoll D

32 db0,7
mm

10 db

50 db0,7
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180120203 kék gumírozott fogórész 50
189370020 kék lándzsahegyű betét x18 10

Nyomógombos golyóstoll kék színben. Kiváló minőségű termék, átlátszó tolltest, kék 
gumírozott fogórész és csíptető. Könnyű, folyamatos írás. Hosszú élettartamú betét. 
Hozzávaló betét: X18 lándzsahegyű .

OpTIMA School golyóstollA

cikkszám írás színe típus db/doboz
180080100 kék vegyes színek 24
180080200 kék csúszásmentes, háromszög testtel 24
189852000 betét Oily 3db/csg 10

Az OILY golyóstoll család egy speciális olajos tintával szerelt írószer, ami az új techno-
lógiának köszönhetően még a zsíros felületeken is kiválóan ír. Az OILY SOFT emellett 
még kapott egy csúszásmentesített háromszög testet is.

SaKOTA Oily és SOFT Oily golyóstollE

24 db

0,7
mm
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Golyóstoll

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

Színes, nyomógombos, műanyag golyóstoll, gumírozott fogórésszel. Írás színe: kék, 
vonalvastagság: 0,7 mm. Különböző színű tolltestek vegyesen csomagolva.

TY-105 golyóstoll B

0,7
mm

32 db 10 db

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

Cserélhető betétes golyóstoll, színes tolltesttel, fekete gumírozott fogórésszel. 
 Golyóstoll betét: X18. Vonalvastagság: 0,7 mm. Vegyes tolltest színekben csomagol-
va.

TY-135 golyóstoll C

12 db0,7
mm

10 db

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710002 kék golyóstoll 12
189370000 kék golyóstoll betét X18 10

Cserélhető betétes golyóstoll, kék és rózsaszín csíkos tolltesttel. 
Az írás színe kék, írásvastagsága: 0,5 mm

AIHAO csíkos golyóstoll E

40 db0,5
mm

10 db

cikkszám írás színe test színe típus db/doboz
181930000 kék kék, fekete, bordó 0,5 mm 12
181930010 kék zöld, narancs, lila, kék 0,5 mm, neon 12
181930040 kék kék, fekete, bordó 0,7 mm 12
181930020 kék fehér 0,5 mm, fehér 12
189370000 kék - golyóstoll betét X18 10

Az általános Solidly toll kék, fekete és bordó színekben van vegyesen. A neon Solidly 
tollak zöld, narancs, lila és kék színekben vegyesen vannak dobozolva. 

TB204-A Solidly golyóstoll D

12 db0,7
mm

0,5
mm

10 db

12 db0,8
mm

cikkszám test színe típus db/doboz
183030000 kék golyóstoll 12
183030013 fekete golyóstoll 12
183030020 piros golyóstoll 12
183030090 fehér golyóstoll 12
183030070 sárga golyóstoll 12
189360000 betét Rotring jumbo 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 A

A ROTRING pixirónokat 
a 74. oldalon találja.

5 db

neon

általános
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Golyóstoll

10 db0,38
mm

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

Kiváló minőségű nyomógombos golyóstoll. Kényelmes, csúszásmentes fogózóna 
a tinta színével megegyező színben. Cserélhető betét kék színben kapható hozzá. 
Vonalvastagság: 0,38 mm.

STABILO liner 308 golyóstollB

12 db0,8
mm

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

Váltóvillás, nyomós mechanika a fém kupakban. Alumínium nyomtatható tolltest. 
Írásvastagság: 0,8 mm.

pAX Easy golyóstollE

10 db0,38
mm

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

Kiváló minőségű nyomógombos golyóstoll, extra hosszú, 5500 méter íráshosszal. Ké-
nyelmes, gumírozott fogózóna a tinta színével megegyező színben. Cserélhető betét 
kék színben kapható hozzá. Vonalvastagság: 0,38 mm.

STABILO marathon 318 golyóstollA

5 db

Eredeti test színe írás színe db/ 
dob. Matt Color test színe db/ 

dob.
180740000 sötétkék kék 1 180740100 kék 1
180740013 fekete kék 1 180740113 fekete 1
180740020 piros kék 1 180740115 magenta 1
180740024 bordó kék 1 180740140 élénk zöld 1
180740040 zöld kék 1 180740149 sötétlila 1
180740045 türkiz kék 1 180740170 citrom 1
180740090 fehér kék 1 180740180 narancs 1

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 Eredeti és Matt Color golyóstollC

1 db0,8
mm

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

dob.
180750000 rózsaszín kék 1 189500000 kék HP 100
180750010 menta kék 1 189500013 fekete HP 100
180750020 paszt. zöld kék 1 189500020 piros HP 100
180750040 paszt. lila kék 1 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.

D pAX Beauty golyóstoll

Eredeti

Matt Color

Beauty

FÜZETEK, JEGYZETEKírósZErEK, raJZEsZKöZöK
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Golyóstoll

40 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/display
180042214 kék vegyes 40

189310000 kék golyóstoll betét nagy 
tartályos 10

Aluminium testű golyóstoll (4 féle színben vegyesen) gumírozott fogórésszel. Vonal-
vastagság: 0,7 mm.

EMpEN EpK02062A golyóstoll C

20 db0,7
mm

cikkszám írás színe szín/típus db/doboz
180042212 kék vegyes 20

189580000 kék golyóstoll betét nagy 
tartályos 10

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

EMpEN A131B1 golyóstoll D

10 db

cikkszám szín/típus írás színe db/doboz
180041100 kék, fekete, piros, zöld, ezüst kék 50

A golyóstoll teteje gumival zárt, 
amely hasznos érintőképernyők vezérlésére!
Kék, fekete, piros, zöld, ezüst színben.

EMpEN 2888 golyóstoll E

50 db

cikkszám szín/típus írás színe db/doboz
180041200 kék, fekete, piros, zöld, ezüst kék 50

A golyóstoll teteje gumival zárt, 
amely hasznos érintőképernyők vezérlésére!
Kék, fekete, piros, zöld, ezüst színben.

EMpEN 3099 mini golyóstoll F

50 db

50 db0,5
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180042226 kék golyóstoll 50
189310000 kék golyóstoll betét X20 50

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

EMpEN AH577 golyóstoll A

12 db0,5
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180042202 kék golyóstoll 12
189310000 kék golyóstoll betét X20 50

Cserélhető betétes vidám, fiatalos színű műanyag golyóstoll, gumi fogóval.  
Írás színe kék, írásvastagság: 0,5 mm.

EMpEN WZ-2011D golyóstoll B

50 db
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Golyóstoll

12 db1
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182430313  fekete golyóstoll 12
182430340  zöld golyóstoll 12
182430301  világoskék golyóstoll 12
182430315  rózsaszín golyóstoll 12
182430349  lila golyóstoll 12
182430300  kék golyóstoll 12

Mechanikus működtetésű, cserélhető mini betéttel szerelt, négyszínű golyósirón. 
Golyóstoll betét: mini. Az írás színe megegyezik a tolltest színével.

ZEBRA Z-GRIp SMOOTH golyóstollA

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

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 változatban is 

ZEBRA F-301 golyóstollB

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
182360100 metálkék kék golyóstoll 12
182360115 rózsa kék golyóstoll 12
182360118 mályva kék golyóstoll 12
182360140 metálzöld kék golyóstoll 12
182360154 pezsgő kék golyóstoll 12
182360183 antracit kék golyóstoll 12
189700000 kék golyóstoll betét F 12
189700013 fekete golyóstoll betét F 12
189700020 piros golyóstoll betét F 12

Az F-301A golyóstoll rozsdamentes acél tollteste a stílus és tartósság záloga. Bordá-
zott markolata garancia a kényelmes és stabil írásra. A tolltest színe: metálkék, rózsa, 
mályva, metálzöld, pezsgő, antracit. Írás színe: kék. Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: F.

ZEBRA F-301A golyóstollC

A ZEBRA 301 család többi 
tagja a 74. oldalon található!

12 db

12 db

0,24
mm

0,24
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182440500 metál kék golyóstoll 12
182440501 metál v.kék golyóstoll 12
182440515 metál rózsa golyóstoll 12
182440549 metál lila golyóstoll 12
182440585 metál szürke golyóstoll 12
182440599 metál arany golyóstoll 12
492970000 kék betét 10
184721100 Díszdoboz Telescopic Stylus tollhoz 1

Teleszkópikus mechanizmussal működő, ergonomikus markolatű, bordázott fém 
testű golyóstoll.A golyóstoll teteje gumival zárt, amely hasznos érintőképernyők ve-
zérlésére! Írásvastagság: 0,24 mm. Betét: Zebra 4C

ZEBRA Telescopic Stylus Metál golyóstollD

12 db0,24
mm
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Golyóstoll

cikkszám írás színe típus db/doboz
182470000 kék golyóstoll 12
182470013 fekete golyóstoll 12
182470020 piros golyóstoll 12

Zebra Ola golyóstoll, kifejezetten gyermekek számára. A test színe megegyezik az 
írás színével. Cserélhető betét. Írásvastagság: 0,27 mm

ZEBRA OLA golyóstoll B

12 db0,27
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182370600 kék golyóstoll 12
182370613 fekete golyóstoll 12
182370620 piros golyóstoll 12

Nyomógombos, alacsony viszkozitású tintával rendelkező toll, könnyed írásképpel, 
gumírozott markolattal. Különböző, élénk tintaszínekkel, melyek megegyeznek a 
tolltest design elemeinek színeivel. 

ZEBRA Z-Grip Flight golyóstoll A

12 db0,7
mm

cikkszám test színe típus db/doboz
182450000 metál kék golyóstoll 12
182450003 metál égkék golyóstoll 12
182450013 fekete golyóstoll 12
182450015 metál rózsa golyóstoll 12
182450040 metál teazöld golyóstoll 12
182450049 metál lila golyóstoll 12
182450081 metál szürke golyóstoll 12
182450090 metál fehér golyóstoll 12
182450098 metál arany golyóstoll 12
182450099 metál pezsgő golyóstoll 12
189700000 kék (írás színe) golyóstoll betét 12
189700013 fekete (írás színe) golyóstoll betét 12
189700020 piros (írás színe) golyóstoll betét 12

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 zebra csíkosig. 
Minden tollhoz díszdoboz jár. Írásszín: kék. Betét: F

ZEBRA SL-F1 golyóstoll C

12 db0,24
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
180800000 vegyes kék golyóstoll 12
189530000 kék golyóstoll betét nagy tartályos 50

Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagy tartályos golyós-
betét. Fém felső tolltest, klipsz és nyomógomb, négy különféle színű  műanyag fogó-
rész. Írásszín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 5000 m.

pAX jellegű golyóstoll D

50 db 12 db0,8
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
180320100 kék golyóstoll 60
189530000 kék golyóstoll betét 50

Nyomógombos golyóstoll, cserélhető nagy tartályos műanyag betét. Fém felső toll-
test, hat különféle élénk színű műanyag fogórész. Vonalvastagság 0,8 mm. Íráshossz: 
5000 m.

pOLO Color golyóstoll E

60 db0,8
mm

50 db
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Golyóstoll

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710000 kék átlátszó testű 12
180710120 kék vegyes színű 12
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Átlátszó testű: Cserélhető betétes, nyomógombos, színes, átlátszó testű golyóstoll, 
gumírozott fogórésszel. Vegyes színű tolltesttel (kék, fekete, narancssárga, pink) és 
kék írásképpel. Hozzá való tollbetét: Spoko S0293-s X18-s. Írásvastagsága: 0,5 mm.
Vegyes színű testű: Közkedvelt golyóstoll, mely rendkívül jól feliratozható, így akár 
reklám-ajándék célra is alkalmas. Cserélhető betétes, nyomógombos, színes testű 
golyóstoll, gumírozott fogórésszel. Vegyes (fehér, kék, sárga, bíbor, pink, kékeszöld), 
csak fehér, csak kék vagy csak sárga színű tolltesttel és kék írásképpel. Hozzá való 
tollbetét: Spoko S0293-s X18-s. Írásvastagsága: 0,5 mm.

SpOKO 0112 golyóstollA

cikkszám írás színe típus db/doboz
182710110 kék vegyes színű 40
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Golyóstoll csúszásmentes fogó résszel, ergonomikusan kialakított, gumírozott test-
tel, kék írásképpel. Matt színű tolltest, 9 féle színben. Könnyed írás az easy ink toll-
betétnek köszönhetően (zselés toll szerű íráskép) Hozzá való tollbetét: Spoko S0297 
easy ink, mely helyettesíthető X18 tollbetéttel is.

SpOKO S0117 Active golyóstollB

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710004 kék vegyes színű 48
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Vidám, színes testű, nyomógombos golyóstoll, gumírozott fogórésszel, cserélhető 
betéttel. Vegyes színű tolltesttel (sárga, narancssárga, rózsaszín, kék, zöld) és kék írás-
képpel. Hozzá való tollbetét: Spoko S0293-s X18-s. Írásvastagsága: 0,5 mm.

SpOKO Fruity 0111 golyóstollC

cikkszám írás színe típus db/doboz
180710001 kék gyerekminták vegyesen 40
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Vidám mintával ellátott nyomógombos golyóstoll kék írásképpel, cserélhető tollbe-
téttel. Hozzá való tollbetét: Spoko S0296-s X18-s, vékony, mely normál X18-s betéttel 
helyettesíthető. Írásvastagsága: 0,3 mm.

SpOKO Happy Time 0118 golyóstollD

cikkszám írás színe típus db/doboz
182710100 kék vegyes színű 60
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Gumírozott testű golyóstoll, bordázott tollfogóval, könnyű, vékony tolltesttel, kék 
írásképpel. Vegyes, vidám, matt színű tolltest, 9 színben. Hozzá való tollbetét: Spoko 
S0293-s X18-s. Írásvastagsága: 0,5 mm.

SpOKO pure S0118 golyóstollE

cikkszám írás színe típus db/doboz
180090000 kék vegyes színű 40
189370000 kék golyóstoll betét x18 10

Háromszögletű golyóstoll speciális csúszásgátló gumi fogóval, kézre álló kialakítás-
sal, élénk színű tolltesttel vegyesen (piros, narancssárga, zöld, kék, lila). Könnyed írás 
az easy ink tollbetétnek köszönhetően. (zselés toll szerű íráskép) Hozzá való tollbe-
tét: Spoko S0297 easy ink, mely helyettesíthető X18 tollbetéttel is.

SpOKO 163 háromszögletű golyóstollF

12 db

40 db

48 db

40 db

60 db

40 db0,5
mm

0,5
mm

0,3
mm

0,5
mm

0,5
mm

0,5
mm
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Golyóstoll

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

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

pILOT Rexgrip olajbázisú golyóstoll B

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183200000 kék nyomógombos 12
183200013 fekete nyomógombos 12
183200020 piros nyomógombos 12
183200040 zöld nyomógombos 12

A SuperGrip G tollunkban új generációs tinta kapott helyet. Ezzel az írás még gördü-
lékenyebb és puhább lesz. A további kényelmet szolgálja a gumírozott markolat és 
a cserélhető betét.

pILOT Supergrip G nyomógombos golyóstoll C

12 db

12 db

0,27
mm

0,27
mm

0,22
mm

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

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

pILOT Supergrip F olajbázisú golyóstoll D

cikkszám írás és test színe típus db/doboz
183150000 kék BeGreen 10
183150013 fekete BeGreen 10
183150020 piros BeGreen 10
183150040 zöld BeGreen 10
183150015 rózsaszín BeGreen 10
183150004 világokék BeGreen 10
183150049 lila BeGreen 10
183180000 kék metál fémtestű golyóstoll 12
183180013 fekete metál fémtestű golyóstoll 12
183180020 piros metál fémtestű golyóstoll 12

Különleges tintájú golyóstoll, mely úgy siklik a papíron, mint semmi más. A toll he-
gyében wolfram-karbid golyó kapott helyet, hogy az ne sérüljön. Cserélhető betétes, 
gumírozott markolatú termék.

pILOT Acroball golyóstoll E

12 db

12 db

0,27
mm

0,28
mm

10 db

10 db

10 db

cikkszám írás színe típus db/doboz
183250100 kék golyóstoll 12
189230000 kék golyóstoll betét RFJS-GP 10

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

pILOT BpS 135F Matic golyóstoll A

12 db

0,27
mm

10 db
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Golyóstoll

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

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 golyóstollA

12 db0,3
mm

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

Átlátszó testű, kényelmes ujjpárnájú, nyomómechanikás golyóstoll, extrafine, hosszú 
élettartamú betéttel. Ideális írószer munkahelyi, iskolai használatra. 
Írásvastagság: 0,3 mm. Íráshossz: 1200 m

UNI SN-100 Laknock golyóstollB

12 db0,3
mm

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

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

UNI SN-101 Laknock Fine golyóstollC

12 db0,3
mm

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

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 pen golyóstollD

12 db0,3
mm

10 db

10 db

10 db

Az UNI M5-101 pixirónokat  
a 74. oldalon találja.

Az UNI U5-102 pixirónokat  
a 74. oldalon találja.

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

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: 0,3 mm.

UNI SN-227 powertank golyóstollE

12 db0,3
mm

10 db
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Golyóstoll

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

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 rög-
zíthető ügyféltoll. Cserélhető X-20-as golyóstoll betéttel szerelve. Választható színek: 
fekete, fehér. Vonalvastagsága: 0,8 mm. Íráshossza: 2500 m.

ICO Lux, ICO T-pEN ügyféltoll D

cikkszám írás színe típus db/doboz
181490000 kék golyóstoll 12
189640000 kék golyóstoll betét SXR-C7 12

Elegáns, nyomómechanikás golyóstoll, hegykialakítása, és különleges, gyorsan szá-
radó tintája miatt balkezeseknek ajánlott! Használata pihentető lágy írást biztosít. 
Írásvastagság: 0,35 mm. Betét: SXR-C7. Szín: kék.

UNI SXN-217 Jetstream golyóstoll A

12 db0,35
mm

cikkszám írás színe test színe db/doboz
185150110 kék füst 6
185150100 kék kék 6

A talprészre helyezhető kétoldalas ragasztófelület segítségével függőlegesen és víz-
szintesen is rögzíthető ügyféltoll. Cserélhető X-20-as golyósbetéttel szerelve. Választ-
ható színek: fehér/fekete; fekete/fehér. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m.

ICO Mini ügyféltoll E

6 db

6 db

0,8
mm

0,8
mm

20 db

Lux

T-Pen

50 db

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

Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyósirón, az írásszínnel 
megegyező kék és fekete színű gumírozott tolltest, fém nyomógomb és csúcs. Író-
szín: kék, fekete. 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
188561000 kék golyóstoll betét BR98C 12

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 A PENAC RBR pixirónokat  

a 74. oldalon találja.
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Golyóstoll

cikkszám tolltest színe típus db/doboz
185190200 kék Konzul műanyag 25
185190213 fekete Konzul műanyag 25
185190221  piros Konzul műanyag 25
185190240  zöld Konzul műanyag 25
185190270  sárga Konzul műanyag 25
185190290  fehér Konzul műanyag 25
185190300 Lamida műanyag fém lánccal 50
185190400 Unity láncos 10

Műanyag testű ügyféltoll lánccal és kiegészítőkkel. A talp nagysága a biztos rögzítést 
garantálja. A talpán elhelyezett ragasztócsíkkal rögzíthető. Írás színe: kék, írásvas-
tagság: 0,7 mm.

EMpEN Konzul, Unity, Lamida ügyféltollA

25 db0,7
mm

10 db 50 db

Unity

Lamida

Konzul

cikkszám írás színe típus db/doboz
181000000 vegyes golyóstoll 12
181010000 vegyes 5 in 1 touch pen 12
189200000 kék golyóstoll betét mini 10
189200013 fekete golyóstoll betét mini 10
189200020 piros golyóstoll betét mini 10
189200040 zöld golyóstoll betét mini 10

Kaméleon 5 in 1 touch pen: Mechanikus működésű, 4 féle színű (kék, fekete, piros, 
zöld) cserélhető mini betéttel szerelt golyóstoll. A Touch Pen funkció az érintőkép-
ernyőknél is használható. Írásszín: kék, fekete, piros, zöld. Vonalvastagság: 0,8 mm. 
Íráshossz: 1000 m. 
Fémtestű golyóstoll betét. 4 féle Írásszín: kék, fekete, piros, zöld. Vonalvastagság: 0,8 
mm. Íráshossz: 1000 m.  

KAMÉLEON 4 színű golyóstollC

cikkszám írás színe típus db/doboz
181000500 kék, zöld, magenta, lila Empen 20
180941300 kék, zöld, piros, fekete Baile 36

Baile: 4 funkciós golyóstoll: kék, piros, fekete és zöld színnel ír. Gumírozott fogórész.

4 színű golyóstollD

12 db

20 db

0,8
mm

0,7
mm

10 db

36 db

10 db0,24
mm

cikkszám írás színe típus db/doboz
182472500 vegyes 4 színű golyóstoll 10

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 golyóstollB

Baile

Empen
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Golyóstoll

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

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

pILOT BL-G2-5 0,5 zselés toll A

cikkszám írás színe típus db/doboz
200353146 lila zseléstoll 12
200353115 rózsaszín zseléstoll 12
200353180 narancssárga zseléstoll 12
200353124 bordó zseléstoll 12
200353100 világoskék zseléstoll 12
200353140 világoszöld zseléstoll 12
200353101 tintakék zseléstoll 12
200353103 égkék zseléstoll 12
200353102 metálkék zseléstoll 12
200353147 metál lila zseléstoll 12
200353116 metál rózsaszín zseléstoll 12
200353141 metálzöld zseléstoll 12
200353198 arany zseléstoll 12
200353199 ezüst zseléstoll 12
200353143 pasztell zöld zseléstoll 12
200353148 pasztell lila zseléstoll 12
200353117 pasztell rózsaszín zseléstoll 12
200353190 fehér zseléstoll 12
189840000 kék zselés betét BLS-G2-5 12
189840013 fekete zselés betét BLS-G2-5 12
189840020 piros zselés betét BLS-G2-5 12

A G-2 tollak tintája hihetetlenül puha írást tesz lehetővé és kiváló fedésű. A tollon 
helyet kapott gumírozott markolat és wolfram-karbid golyó tovább emel a használat 
kényelmén. Cserélhető betétes toll, látható tintaszinttel és széles színválasztékkal.

pILOT BL-G2-7 0,7 zselés toll B

12 db

12 db

0,3
mm

0,4
mm

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

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
200010000 vegyes Trendee 50
200030000 vegyes Candee 50

trendee: Eldobható golyóstoll. 50 db/műanyag doboz (34 db kék + 8 db fekete + 
8 db piros). Írásvastagság: 0,7 mm. Folyamatos és szuper lágy írást biztosít.

candee: Eldobható golyóstoll cukorka színű tolltesttel, kék tintával.
50 db/doboz. Írásvastagság: 0,6 mm, íráshossz: 1300 m. Könnyű és lágy írást biztosít.

Flexoffice golyóstoll D

50 db 50 db

0,6
mm

0,7
mm

csomagár

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

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: 0,4 mm.

UNI UM-170 signo zselés tollD

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

Rozsdamentes acélhegyű, elegáns átlátszó testű, gumi ujjpárnás „extrafine” zselés 
toll, víz és UV-álló tintával. Rövidített, „INGZSEB” tollszárral, a finom írás kedvelőinek!  
Írásvastagság: 0,25 mm. Négy színben. Betét: UMR-1

UNI UM-151 Signo zselés tollB

12 db0,25
mm

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

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: 0,25 mm.

UNI UMN-138 Signo RT zselés tollD

12 db0,25
mm

cikkszám írás színe típus írásvastagság db/doboz
200500000 kék UM-100 0,3 mm 12
200500013 fekete UM-100 0,3 mm 12
200500020 piros UM-100 0,3 mm 12
200500040 zöld UM-100 0,4 mm 12
200500099 ezüst UM-100 0,4 mm 12
200500098 arany UM-100 0,5 mm 12
200530090 fehér UM-120 0,4 mm 12
189862000 kék zselés betét UMR-5 0,4 mm 12
189862013 fekete zselés betét UMR-5 0,4 mm 12
189862020 piros zselés betét UMR-5 0,4 mm 12

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 0,3 – 0,5 mm.

UNI UM-100, UM-120 Signo zselés tollC

12 db0,5
mm

0,4
mm

0,3
mm

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

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: 0,4 mm, betét: UMR-87.

UNI UMN-207 Signo zselés tollE

12 db0,4
mm

12 db0,4
mm
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cikkszám írás színe típus db/doboz
200700000 kék zselés toll 12
200700013 fekete zselés toll 12
200700020 piros zselés toll 12
189860000 kék zselés betét UMR-85 12
189860013 fekete zselés betét UMR-85 12

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

UNI UMN-152 Signo Micro zselés toll A

12 db0,2
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280100 kék kék roller toll 12
201280113 fekete fekete roller toll 12
201280120 piros piros roller toll 12
201280140 zöld zöld roller toll 12
201280149 lila lila roller toll 12
201280115 rózsaszín rózsaszín roller toll 12
201280104 világoskék világoskék roller toll 12

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 C

12 db0,25
mm

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280213 fekete fekete roller toll 12
201280240 zöld zöld roller toll 12
201280200 kék kék roller toll 12
201280202 világoskék világoskék roller toll 12
201280215 pink pink roller toll 12
201280220 piros piros roller toll 12
201280249 lila lila roller toll 12
201280205 sötétkék sötétkék roller toll 12
189941000 kék roller betét 3
189941013 fekete roller betét 3

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, illetve -10oc 
alatt és +60oc fölött.

pILOT Frixion clicker nyomógombos roller toll D

12 db0,25
mm

3 db 
betét

cikkszám test színe írás színe típus db/doboz
201280000 kék kék roller toll 12
201280004 világoskék világoskék roller toll 12
201280013 fekete fekete roller toll 12
201280015 pink pink roller toll 12
201280020 piros piros roller toll 12
201280040 zöld zöld roller toll 12
201280049 lila lila roller toll 12
201280080 narancs narancs roller toll 12
201280037 lime zöld lime zöld roller toll 12
201280060 barna barna roller toll 12
189940000 kék roller betét 3
189940013 fekete roller betét 3

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, illetve -10oc alatt és +60oc 
fölött.

pILOT Frixion BL-FR7 Ír-Töröl-Újraír roller toll B

12 db0,35
mm

3 db 
betét
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Golyóstoll

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

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 tollA

cikkszám típus kiszerelés
200230100  6db-os 24 klt/csomag
200230000 10 db-os 12 klt/csomag
932330000 szóló, vegyes 60db-os display

Csillámos zseléstoll 6-os és 10-es készlet. Tinta színével megegyező kupak.
Vonalvastagság: 0,5 mm.

pENSAN csillámos zselés tollB

12 db0,2
mm

cikkszám írás színe db/display
200310000 kék 12
200310013 fekete 12
200310020 piros 12

0.5 mm-es vonalvastagság. Műanyag tolltest, kupakos kivitel, zselés betét, hőérzékeny 
tinta, beépített radírral, vegyes színekben.

SpOKO S0121 kupakos zselés tollC

cikkszám írás színe test színe db/display
200011000 kék átlátszó 12

Műanyag zseléstoll svájci tollbetéttel szuper egyenletes írást tesz lehetővé. Tűhegyű 
0,5mm vonalvastagságú, kék tintával.

FLEXOFFICE FO-GELB06 zselés tollD

24 db 12 db

12 db

40 db

0,5
mm

0,5
mm

0,5
mm

cikkszám szín típus db/csomag
184550000 11027 3 férőhelyes bőr 1
184560000 11025 1 férőhelyes bőr 1
184560100 11026 2 férőhelyes bőr 1
184721010 ezüst-fekete 1 férőhelyes műanyag 1
184721011 fekete 1 férőhelyes papír 1

Bőrből készült tolltartók különféle méretben és színben.

Tolltokok, dobozokE

1 db
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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 tinta A

10 db50
ml

cikkszám szín típus db/csomag
207350000 kék dobozos 6
207350013 fekete dobozos 6

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

VIVA tintapatron B

cikkszám szín típus db/csomag
207420000 kék tintapatron 5
207420013 fekete tintapatron 5
207420020 piros tintapatron 5
207100000 kék 57 ml-es üveges tinta 1
207150000 kék 30 ml-es üveges tinta, Pelikán 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, tinta C

5 db 1 db

cikkszám szín típus kiszerelés
209000000 fekete műszaki 30 ml
209100000 fekete HOLLÓ 30 ml
209200000 fekete Koh-i-Noor 20 g
209300013 fekete ROTRING 23 ml
209350000 kék ROTRING 23 ml
209350020 piros ROTRING 23 ml
209350090 fehér ROTRING 23 ml
209350040 zöld ROTRING 23 ml

Iskolában és mérnöki irodákban egyaránt használható tustinták.

Műszaki tus D

6 db

1 db

cikkszám írás színe típus db/doboz
189310000 kék X 20 50
189370000 kék X 18 10
189370020 kék lándzsahegyű, X 18 10

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

189100000 kék réz vidia 50

Metál golyóstoll betét. Kék színben. 
Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 2500 m. DIN 16554 szabvány. 

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

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

ICO Golyóstoll betétek E

0,8
mm

0,8
mm

0,7
mm

csomagár

csomagár
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Golyóstoll

1 db0,7
mm

1 db0,7
mm

cikkszám típus db/doboz
181666000 csiszolt fém arany klipsz 1
181666001 kék ezüst klipsz 1
181666013 fekete arany klipsz 1
181666014 fekete ezüst klipsz 1
181666049 lila ezüst klipsz 1
181666060 sötét barna ezüst klipsz 1
181666085 kék-szürke ezüst klipsz 1
181666090 fehér ezüst klipsz 1

Professzionális és megbízható. Ideális partner, mely korlátlan lehetőséggel rendel-
kezik; az IM tollak egyszerre elegánsak, ragyogóak és közkedveltek. A tartós rozsda-
mentes acél hegy és tolltest a Parker örökséget visszhangozzák, minden részletében 
az írás élményére törekedve.

pARKER Royal IM golyóstollB

cikkszám típus db/doboz
181668000 matt kék ezüst klipsz 1
181668003 Vibrant kék ezüst klipsz 1
181668013 London cab fekete ezüst klipsz 1
181668014 matt fekete ezüst klipsz 1
181668020 Vibrant magenta ezüst klipsz 1
181668085 rozsdametes acél ezüst klipsz 1

Megkölünböztetett stílus figyelemre méltó teljesítménnyel. A szemet gyönyörköd-
tető Urban a Parker több, mint egy évszázados hagyományát örökíti tovább egy új, 
dinamikus formában. Az utánozhatatlan ívelt alakjával és kifejező színeivel a szemé-
lyes stílusnak bókol, növelve a bizalmat minden szó mögött.

pARKER Royal Urban golyóstollC

cikkszám típus db/doboz
181669000 sötét kék ezüst klipsz 1
181669040 zöld ezüst klipsz 1
181669048 lila ezüst klipsz 1
181669049 ibolya ezüst klipsz 1
181669080 narancs ezüst klipsz 1
181669099 arany-szürke arany klipsz 1

Megkölünböztetett stílus figyelemre méltó teljesítménnyel. A szemet gyönyörköd-
tető Urban a Parker több, mint egy évszázados hagyományát örökíti tovább egy új, 
dinamikus formában. Az utánozhatatlan ívelt alakjával és kifejező színeivel a szemé-
lyes stílusnak bókol, növelve a bizalmat minden szó mögött.

pARKER Royal Urban premium golyóstollD

cikkszám típus db/doboz
181667000 Royal kék ezüst klipsz 1
181667002 Victoria ibolyakék ezüst klipsz 1
181667003 Waterloo kék ezüst klipsz 1
181667013 Bond street fekete ezüst klipsz 1
181667020 Kensington piros ezüst klipsz 1
181667049 Portobello lila ezüst klipsz 1
181667080 Chelsea narancs ezüst klipsz 1

A Jotter az elmúlt 60 év autentikus ikonja. Csodálatos színei és megkülönböztetett, 
mindenki által felismerhető és kedvelt alakja miatt a Parker máig legnépszerűbb ter-
méke.

pARKER Royal Jotter golyóstollA

1 db

1 db

0,7
mm

0,7
mm
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Permanent Marker

RECYCLED
PLASTIC

90%

Tudta, hogy a marker műanyag 
elemei 90%-ban újrahasznosított 

műanyagból készülnek?

0,3 mm0,3 mm

0,5 mm0,5 mm

1-1,5 mm1-1,5 mm

S
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M

B

C

1-3 mm

1-4 mm

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden 

felület feliratozására, jelölésére alkalmas, 

alkoholbázisú festékkel töltött permanent 

marker, többféle írócsúccsal. Gyorsan 

száradó festék, írásképe törlés- és vízálló.

fóliára papírra üvegre műanyagra

fémre fára bőrre kőre



cikkszám típus db/doboz
173471000 085M 12

Nyomógombos mechanikával működő pixiron 0,5 mm-es grafit irónbéllel és cserél-
hető radírral.A tolltest gumírozott forgórészénél bordázott, így kényelmes írást tesz 
lehetővé. Írás közben automatikus hegyadagolás. Fém kivezetőcsúcsa visszasüly-
lyeszthető.

pENAC 0,5 RB 085M pixirónB

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

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 pixirónC

10 db0,5
mmA Zebra 301 család többi tagját  

a 60. oldalon találja.

12 db0,5
mm

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 pixirónD

10 db0,7
mm

0,5
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 pixirónE

12 db

0,5
mm

A PENAC RBR golyóstollakat 
az 65. oldalon találja.

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 174620000 középkék 12
174890090 174620090 fehér 12
174890020 174620020 piros 12
174890070 174620070 sárga 12
174890002 világoskék 12
174890049 lila 12
174890092 neon pink 12
174890094 neon zöld 12
174890095 neon narancs 12
174890093 neon sárga 12
174890060 barna 12
174890040 sötétzöld 12

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

ROTRING Tikky III pixirónA

12 db0,35-1
mmA Rotring golyóstollakat az 57. oldalon,  

a Rotring irónbeleket a 77. oldalon találja.
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Golyóstoll

cikkszám típus db/doboz
173921000 Golf 12
173921020 áttetsző testű Golf 12

golf: Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es, beépített radír, fém klipsz. 
golf átlátszó testű: Műanyag testű mechanikus ceruza, melynek ergonomikusan 
kialakított fogórésze és  bordázottsága csúszásbiztos fogást tesz lehetővé használat 
során. Beépített radír, fém klipsz.

ICO Golf 0,5 pixirón E

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173540000  kék U5-102 12
173540013  fekete U5-102 12

Gumírozott hatású, színes, csúszásmentes tollszárban erősített, teflonmechanikás, 
0,5 irón, a kupakvég alatti radírbetéttel. Két darab nagyszilárdságú grafitbéllel töltve.
Az SD-102 golyóstoll párja.

UNI U5-102 0,5 pixirón A

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

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

Átlátszó, erősített tollszárú, csúszásmentes színes ujjpárnájú, nyomómechanikás, 
0,5 irón, teflon betéttel, pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két db 
nagyszilárdságú grafitbéllel töltve.

UNI M5-101 Shalaku 0,5 pixirón B

12 db0,5
mm Az UNI SN-101 golyóstollakat 

a 64. oldalon találja.

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173520000  kék M5-100 Shalaku 12
173520013  fekete M5-100 Shalaku 12
173520020  pink M5-100 Shalaku 12

Kiváló minőségű Japán termék! Átlátszó tollszárú, színes ujjpárnájú, nyomómecha-
nikás, 0,5 irón, teflon betéttel, pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és 
két db nagyszilárdságú grafitbéllel töltve. Nyomógombos hegyvisszahúzás!

UNI M5-100 Shalaku 0,5 pixirón C

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

173510000  kék M5-108 Shalaku II 12
173510013  fekete M5-108 Shalaku II 12

UNI Shalaku II M5-108 (0,5mm-es) ceruza. Kiváló minőségű Japán termék, az alsó 
részen gumírozott fogási felülettel, rövidített házban. Átlátszó, erősített tollszárú, 
csúszásmentes színes ujjpárnájú nyomómechanikás 0.5 irón, teflon betéttel, pontos 
hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két db nagy szilárdságú grafitbéllel 
töltve. Kettő színben.

UNI M5-108 Shalaku II 0,5 pixirón D

12 db

12 db

0,5
mm

0,5
mm

Az UNI SN-100 golyóstollakat 
a 64. oldalon találja.

12 db0,5
mm Az UNI SD-102 golyóstollakat 

a 64. oldalon találja.

12 db0,5
mm

Golf

áttetsző testű Golf
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Golyóstoll

cikkszám típus db/doboz
173220003 AH9452 12

Nyomógombos mechanikával működő 0,5mm-es pixiron kétféle virágmintával.

AIHAO Harangvirágos 0,5 pixirónD

cikkszám pixirón színe típus db/doboz

174925000  ezüst MPG 12

Magyarországon gyártott tradicionális nyomós irón. Fém test, klasszikus vonalú, be-
épített radír hegytisztító acél tüskével, megbízható minőség.
0,5 mm-es hegyvastagság.

pAX 0,5 pixirónC

12 db

12 db

0,5
mm

0,5
mm

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

Vastag lapított testű grafitceruza, leginkább ipari területen használt nagy törésszi-
lárdságú grafitbél. 

KOH-I-NOOR ácsceruzaE

Hb 144 db

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

Kiváló minőségű színes jelölő ceruza szinte minden sima felület (fém, üveg, gumi, 
műanyag stb.) jelölésére, feliratozására, melyekről nedves szivaccsal egyszerűen el-
távolítható. 8 intenzív fedésű árnyalatban.

STABILO ALL jelölőceruzaF

12 db

cikkszám típus db/doboz
174150000 TM008-A 12

0,5 ironóbéllel működő pixirón, vegyesen csomagolva. A Solidly tollak párja.

SOLIDLY TM008-A 0,5 pixirónA

cikkszám típus db/display
173140000 átlátszó vegyes szín 40

Kiváló minőségű 0,5mm hegyvastagságú radíros végű pixirón. Gumis fogórésszel,
4 féle fluo színekben kapható vegyesen. 

ADEL Auto 0,5 pixirónB

12 db

40 db

0,5
mm

0,5
mm
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Golyóstoll

cikkszám megnevezés típus db/doboz
173020000 műanyag testű 5211 10
173000000 fém testű, okkersárga 5205 20
173070000 fém testű, fekete 5900 20
177380000 irónbél, 2mm HB 12
177380001 irónbél, 2mm B 12
177380002 irónbél, 2mm 2B 12

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

KOH-I-NOOR Versatil ceruza A

12 db 20 db10 db

0,35 mm 
cikkszám

0,5 mm 
cikkszám

0,7 mm 
cikkszám

1 mm 
cikkszám keménység szál/tubus tubus/doboz

176001000 176500000 177010000 177010040 HB 12 10
- 176500001 177010001 B 12 10
- 176500002 177010002 2B 12 10
- 176500031 - H 12 10
- 176500032 - 2H 12 10

A Rotring nyomósirón betétekre lehet építeni. Az extra erős hi-polymer nyomósirón 
betét értékesebbé teszi a nyomósirónt. Öt féle keménységben és négy különböző vas-
tagságban elérhető.

ROTRING irónbél B

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

Nagy szilárdságú grafitbél, 0,5 x 60 mm. H, HB, B, 2B-s keménységekben.

UNI irónbél C

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

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

ICO Micrograph 0,5 irónbél D

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
176700001 177150001 B 12 24
176700002 2B 12 24
176700031 H 12 24

Jó minőségű, kedvező árú irónbél. Három féle vastagságban és négy féle keménység-
ben rendelhető.

SHARp irónbél E

Hb 2bb H 2H

Hb 2bb H 2H

2
mm

10 tubus

12 tubus

12 tubus

24 tubus

A ROTRING pixirónokat  
a 74. oldalon találja.

0,5
mm

0,5
mm

csomagár

csomagár

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

Cédrusfából készült, közkedvelt, kiváló minőségű, lakkozott testű KOH-I-NOOR grafit-
ceruza, nagy törésszilárdságú, törésbiztos grafitbéllel.

KOH-I-NOOR 1500 grafitceruzaA

cikkszám keménység cikkszám keménység szín db/doboz
172321000 HB 172321010 HB - radíros olajzöld 12
172321001 HB 172321011 HB - radíros pink 12
172321002 HB 172321012 HB - radíros kék 12
172321003 HB 172321013 HB - radíros narancs 12
172321004 HB 172321014 HB - radíros sárga 12
172321005 2B 172321015 2B - radíros olajzöld 12
172321006 2B 172321016 2B - radíros pink 12
172321007 2B 172321017 2B - radíros kék 12
172321008 2B 172321018 2B - radíros narancs 12
172321009 2B 172321019 2B - radíros sárga 12

Kiváló minőségű hatszögletű iskolai grafitok HB és 2B keménységben, radíros és radír 
nélküli változatban, 5 különböző divatos színben. Hegyátmérő: 2,2 mm. 

STABILO pencil 160 grafitceruzaE

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

Lakkozott testű, közkedvelt, kiváló minőségű, KOH-I-NOOR grafitceruza, nagy törés-
szilárdságú, törésbiztos grafitbéllel.

KOH-I-NOOR 1770 grafitceruzaB

Hb

Hb

2-8 
b

2b

bH2-10 
H

Hb 2bbH f

f

3b

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

Háromszögletű ceruzatest, SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen, csúszás-
mentes fogórésszel. Könnyen hegyezhető. Magas minőségű.

FABER-CASTELL Grip-2001 grafitceruzaC

Hb 2bb2H H

12 db

12 db

12 db

12 db

cikkszám típus tulajdonság keménység db/doboz
172940000 655 hajlékony radíros HB 12
172950000 650 hajlékony HB 12
172940010 655 FLUO hajlékony radíros HB 12
172950010 650 FLUO hajlékony HB 12

Famentes grafitceruza, műgyanta testtel. Esetleges törésekor nem keletkezik szilánk. 
Ellenáll a rágásnak, ultra ellenálló grafit hegy. Nem forgácsolódik, könnyen hegyezhe-
tő. 57%-ban újrahasznosított anyagból készült. A radíros ceruza 50%-ban újrahaszno-
sított anyagból készült.

BIC® Eco Evolution™ 650, 655 HB grafitceruzaD

Hb 12 db
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Golyóstoll

Hb

Hb

12 db

12 db

144 db

12 db

48 db

cikkszám típus keménység db/doboz
172510001 1570-0035, piros HB 12
172510002 1570-0084, natúr HB 12

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

JOLLY grafitceruza C

Hb 12 db

cikkszám megnevezés típus db/doboz
172942000 E11317 hajlékony radíros 12

Famentes radíros végű HB grafitceruza, a ceruzatest műgyantából készült. Hegyezés-
kor nem forgácsolódik, ellenálló heggyel rendelkezik. 

ECONOMIX grafitceruza A

cikkszám megnevezés típus db/doboz
172942010 F18303 hajlékony 144

Famentes hatszögletű HB grafitceruza, a ceruzatest műgyantából készült. Hegyezés-
kor nem forgácsolódik, ellenálló heggyel rendelkezik. 

FORMAT grafitceruza B

cikkszám megnevezés típus db/doboz
171920000 1027328 fekete 36

Fekete testű grafit ceruza, a végén strassz kővel.

BRUNNEN grafitceruza strassz kővel E

cikkszám típus db/doboz
172471010 Groove 12
172471100 Groove 48

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 grafit ceruza D

csomagár
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Golyóstoll

12 db

12 db

Hb

cikkszám típus keménység db/doboz
172300050 1130635 HB 72

Háromszög alakú grafitceruza, kényelmes fogású, HB keménységű. Fekete fa, a vé-
gén festett. Könnyen hegyezhető. Kiszerelés: 72 db átlátszó displayben.

ADEL Triangular fekete fa grafitceruzaA

Hb 72 db

cikkszám keménység típus db/display
172750000 HB tehén mintás 12
172750100 HB zsiráf mintás 12
172750200 HB méhecske 12
172750300 HB katica mintás 12
172750310 HB szörnyek 12
172750320 HB tengeri állatok 12

Kiváló minőségű Faber Castell grafitceruza. Könnyen hegyezhető, háromszögletű 
alakja javítja a ceruzafogást. Vidám mintázattal.

FABER-CASTELL háromszög grafitceruzaE

cikkszám keménység típus db/display
172580000 HB barna 12
172580010 HB kék 12

A húsjelölő ceruza egy fafoglalatú szilárd anyagú ceruzabetéttel ellátott ceruza. A 
szóban forgó betét kötőanyagból, színező-, és töltőanyagból, zsír-, és viaszkeverék-
ből valamint addíciós anyagból készült. Ennek köszönhetően jól tapad a zsíros felü-
letre is. Tárolás: Száraz (50% relatív páratartalom alatt), hűvös (max. 25 Celsiusfok) 
helyen.

FABER-CASTELL húsjelölő ceruzaF

cikkszám keménység típus db/doboz
172470000 HB szorzótáblás 100

Háromszögletű grafit, szorzótábla mintával, könnyen hegyezhető.
Keménysége: HB.

LYRA Fancy szorzótáblás háromszög grafitceruzaD

Hb 100 db

72 db

cikkszám keménység típus db/doboz
172300001 HB festett végű 72

4 féle neon színű, HB-s keménységű grafitceruza. Minőségi bél, könnyű hegyezhető-
ség. A ceruzára rá lehet írni a monogrammot. Kiszerelés: 72 db átlátszó displayben.

ADEL Neon háromszög grafitceruzaB

Hb

Hb 72 db

cikkszám keménység típus db/display
172300000 HB festett végű 72

4féle színű HB-s keménységű grafitceruza. Minőségi bél, könnyű hegyezhetőség. A 
ceruzára rá lehet írni a monogrammot. Kiszerelés: 72db/ átlátszó displayben.

ADEL Triangular háromszög grafitceruzaC
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Golyóstoll

cikkszám írás színe cikkszám írás színe db/doboz
219910000 kék 219910049 lila 10
219910001 világoskék 219910058 világos okker 10
219910002 jégkék 219910059 okker 10
219910003 pasztell kék 219910060 barna 10
219910005 ultramarin kék 219910062 sötét barna 10
219910006 azúrkék 219910063 vörösbarna 10
219910009 éjkék 219910070 citromsárga 10
219910013 fekete 219910071 sárga 10
219910015 rózsa 219910078 barack 10
219910016 világos rózsaszín 219910080 narancs 10
219910017 lilás rózsaszín 219910082 mély szürke 10
219910019 ciklámen/viola 219910083 közép szürke 10
219910020 piros 219910084 payne szürke 10
219910021 vérvörös 219910085 szürke 10
219910022 cinóber 219910086 világos szürke 10
219910023 bíborvörös 219910091 neon piros 10
219910024 bordó 219910092 neon pink 10
219910025 világos piros 219910093 neon sárga 10
219910031 világos zöld 219910094 neon zöld 10
219910035 alma zöld 219910095 neon narancs 10
219910040 zöld 219910096 neon kék 10
219910041 smaragdzöld 219915500 4 db-os készlet 10
219910043 fenyőzöld 219915000 6 db-os készlet 10
219910044 örökzöld 219916000 10 db-os készlet 1
219910045 türkiz 219916500 20 db-os készlet 1
219910046 világoslila 219916700 25+5 neon szín 1

219916570 360 db-os készlet 219916511 20-as készlet
(Zebrui műanyag tartó) 1

219916513 20-as készlet
(15 normál+5 neon szín) 219916560 25-ös készlet 1

219916410 15-ös készlet
(10 normál+5 neon szín) 219916501 20-as készlet 1

219915610 40-es készlet 219915620 50-es készlet
(fémdobozos) 1

Prémium minőségű tűfilc tartós, fémfoglalatú, 0,4 mm átmérőjű tűheggyel. Kiválóan 
alkalmazható íráshoz, rajzoláshoz, tervezéshez, skiccek, vázlatok és aprólékos gra-
fikák készítéséhez és színezéséhez. Elérhető 47 különböző színben, köztük 6 neon 
és 8 pasztell árnyalatban. Vízbázisú tintájának és légzőnyílással ellátott kupakjának 
köszönhetően kisebb gyermekek számára is biztonságos a használata.

STABILO point88 tűfilc és készlet B

cikkszám írás színe cikkszám írás színe db/doboz
219906000 kék 219906044 olajzöld 10
219906010 sötétkék 219906045 türkiz 10
219906013 fekete 219906046 világoslila 10
219906015 pink 219906049 lila 10
219906019 magenta 219906059 okker 10
219906020 piros 219906060 barna 10
219906031 világoszöld 219906070 sárga 10
219906040 középzöld 219906078 barack 10
219906041 zöld 219906080 narancs 10
219906043 sötétzöld 219906085 szürke 10
219906100 Tűfilc készlet 10 db-os 10

Kör keresztmetszetű vízbázisú tűfilc. Fém foglalatú heggyel, amely könnyű írást biz-
tosít a felhasználónak. 20 féle színben rendelhető. Vonalzókkal és sablonokkal való 
használatra is alkalmas. Biztonsági, légáteresztő kupakkal rendelkezik.

ADEL tűfilc és készlet A

cikkszám írás színe írásvastagság db/doboz
219900000 kék 0,5 mm 50
219900013 fekete 0,5 mm 50
219900020 piros 0,5 mm 50
219900040 zöld 0,5 mm 50
219901000 4 db-os készlet 50

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

TINTENpEN tűfilc és készlet C

0,5
mm

50 db

0,4
mm

0,4
mm

10 db

12 db

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

Szinte minden sima felületen író (műanyag, üveg, fém, fa, kerámia stb.), alkoholbázi-
sú tintával töltött, vízálló jelölőtoll 4 alapszínben. Vonalvastagság: F (0,7 mm) 

STABILO OHpen universal 842 FE

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

Szinte minden sima felületen író (műanyag, üveg, fém, fa, kerámia stb.), alkoholbázi-
sú tintával töltött, vízálló jelölőtoll 4 alapszínben. Vonalvastagság: M (1 mm) 

STABILO OHpen universal 843 MF

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

Vonalvastagság: 0,3 mm.

EDDING OHp marker 140SA

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

Vonalvastagság: 0,6 mm.

EDDING OHp marker 141FB

cikkszám szín db/doboz
225040000 kék 10
225040013 fekete 10
225040020 piros 10
225040040 zöld 10
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 OHp marker 142MC

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

Szinte minden sima felületen író (műanyag, üveg, fém, fa, kerámia stb.), alkoholbázi-
sú tintával töltött, vízálló jelölőtoll 4 alapszínben. Vonalvastagság: S (0,4 mm) 

STABILO OHpen universal 841 SD

0,3
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0,6
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1
mm
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1
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10 db

10 db

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

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkal-
mas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker, vékony írócsúccsal. Gyorsan 
száradó festék, írásképe törlés- és vízálló. Vonalvastagság: 0,5 mm.

ICO OHp permanent marker F B

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

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkal-
mas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker, közepes vastagságú írócsúcs-
csal. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló. Vonalvastagság: 1-1,5 mm.

ICO OHp permanent marker M C

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

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkal-
mas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker, vastag írócsúccsal. Gyorsan 
száradó festék, írásképe törlés- és vízálló. Vonalvastagság: 2-3 mm.  

ICO OHp permanent marker B D

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

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkal-
mas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker, precíziós, fémfoglalatú író-
csúccsal. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló. Vonalvastagság: 0,3 mm.

ICO OHp permanent marker S A

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

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 M E
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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 markerA

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 
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 12 XXL markerB

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 markerC

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 markerD

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, flipchart papír és egyéb 
papír termék feliratozására. A festék nem üt át a papíron. 

Az előadások elengedhetetlen kelléke.

ICO ARTIp 11 flipchart markerE

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, flipchart papír és egyéb 
papír termék feliratozására. A festék nem üt át a papíron. 

Az előadások elengedhetetlen kelléke.

ICO ARTIp 12 flipchart markerF
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cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
227350000 kék 227350080 narancs kerek 10
227350013 fekete 227350060 barna kerek 10
227350020 piros 227350049 lila kerek 10
227350040 zöld 227350015 rózsaszín kerek 10
227350070 sárga 227350001 világoskék kerek 10

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 marker A

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
227360000 kék 227360080 narancs vágott 10
227360013 fekete 227360060 barna vágott 10
227360020 piros 227360049 lila vágott 10
227360040 zöld 227360015 rózsaszín vágott 10
227360070 sárga 227360001 világoskék vágott 10

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 marker B

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

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

STANGER  M235 marker C

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

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

STANGER  M236 marker D

1,5 -3
mm

10 db

1-5
mm

10 db

1-3
mm

10 db

1-4
mm

10 db

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

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

MAS Bion marker 9175 E

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

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

MAS Bion marker 9177 F

3
mm

12 db

1-4
mm

12 db
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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
228020060 barna 228020001 világoskék kerek 10
228020015 pink 228020076 vörösréz 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 lakkmarkerD

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 textilmarkerB

cikkszám szín hegy db/doboz
227870100 kék kerek 12
227870113 fekete kerek 12
227870120 piros kerek 12
227870140 zöld kerek 12
227870000 6-os készlet kerek 6

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 textilmarkerC

cikkszám írás színe típus db/doboz
224490000 kék 100 kerekített 12
224490013 fekete 100 kerekített 12
224490020 piros 100 kerekített 12
224490040 zöld 100 kerekített 12
224490100 kék 400 vágott 12
224490113 fekete 400 vágott 12
224490120 piros 400 vágott 12
224490140 zöld 400 vágott 12

Új szereplő a profik között, megjelent az új Pilot Permanent Marker! Hogy mi a felada-
ta? Mindenre írni: fára, fémre, műanyagra... bárhova. Mi az előnye? Mindennek ellen-
áll: víznek, fénynek, hidegnek, melegnek... használatra készen áll még akkor is, ha a 
hegy kupakja nélkül egy teljes napja szabadon van. És milyen a megjelenése? Külön-
leges formatervezés! 4 színe 2 féle választható hegytípussal kapható. A kerek hegyű 
Permanent Marker 100 ugyanolyan hatékony, mint a vágott hegyű Permanent Marker 
400 változata... Válaszd ki a neked tetszőt! Az új Pilot Permanent Markernek minden tu-
lajdonsága megvan, amire a mindennapokban szükséged van: minőségi, megbízható 
és bármikor kész elfogadni az új kihívást, amit elé állítasz! 

pILOT permanent Marker 100/400A

EDDING 751 lakkmarkerE
cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz

228000000 kék 228000060 barna kerek 10
228000001 világoskék 228000067 vörösréz kerek 10
228000013 fekete 228000070 sárga kerek 10
228000015 pink 228000080 narancs kerek 10
228000020 piros 228000090 fehér kerek 10
228000040 zöld 228000098 arany kerek 10
228000049 lila 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: 1-2 mm.
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cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
228500000 kék 228500070 citrom kerek 10
228500013 fekete 228500090 fehér kerek 10
228500020 piros 228500098 arany kerek 10
228500040 zöld 228500099 ezüst kerek 10

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 lakkmarker A

cikkszám szín hegy db/doboz
228200000 kék kerek 10
228200013 fekete kerek 10
228200020 piros kerek 10
228200040 zöld kerek 10
228200049 lila kerek 10
228200070 sárga kerek 10
228200090 fehér kerek 10
228200098 arany kerek 10
228200099 ezüst kerek 10

Bármilyen felületen használható olajbázisú tintával töltött lakkfilc. Íróhegye szeleppel 
szabályozott, így csak akkor adagolja a tintát a hegye, amikor a kívánt felülethez ér. 
Írásvastagság: 1,5 mm.

ZEBRA lakkmarker D

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/dob.

228070000 kék 228070077 fényes bronz kerek 12
228070013 fekete 228070080 narancs kerek 12
228070015 rózsaszín 228070090 fehér kerek 12
228070020 piros 228070097 fényes arany kerek 12
228070040 zöld 228070098 arany kerek 12
228070049 lila 228070099 ezüst kerek 12
228070060 barna 228070100 fényes ezüst kerek 12
228070070 citromsárga

UNI Paint PX-20 olajbázisú lakkfilc. 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.
15 féle színben kapható!

UNI lakkmarker pX-20 B

cikkszám szín cikkszám szín hegy db/doboz
228080000 kék 228080070 citromsárga kerek 12
228080013 fekete 228080080 narancssárga kerek 12
228080015 rózsaszín 228080090 fehér kerek 12
228080020 piros 228080098 arany kerek 12
228080040 zöld 228080099 ezüst kerek 12
228080049 lila 228080060 barna kerek 12

UNI Paint PX-21 olajbázisú lakkfilc. 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: 0,8mm-1,2mm. Kiszerelés: 12 db/doboz.
12 féle színben kapható!

UNI lakkmarker pX-21 C
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12 db

cikkszám szín hegy db/doboz
229000000 kék vágott 25
229000015 rózsa vágott 25
229000040 zöld vágott 25
229000070 citromsárga vágott 25
229000080 narancssárga vágott 25
229010000 készlet, 5 db-os vágott 1
229011000 készlet, 4db-os vágott 1
229020000 készlet, 3 db-os vágott 1

Speciális fluoreszkáló 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

25 db
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Golyóstoll

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 zöld vágott 10
229190042 Boss 51 türkiz vágott 10
229190049 Boss 55 lila vágott 10
229190070 Boss 24 citromsárga vágott 10
229190080 Boss 54 narancssárga vágott 10
229190255 pasztell vanilia vágott 10
229190278 pasztell barack vágott 10
229190238 pasztell menta vágott 10
229190215 pasztell rózsa vágott 10
229190245 pasztell türkiz vágott 10
229190247 pasztell lila vágott 10
229210010 Boss 70/4-2 4 db-os pasztell készlet vágott 10
229210000 Boss 70/4 4 db-os készlet vágott 5
229270000 Boss 70/6 6 db-os készlet vágott 5
229230000 Boss 70/8  8 db-os készlet vágott 5

A világon elsőként megjelent szövegkiemelő 1971 óta. Ma már 15 különböző írásszín-
ben, 9 fluoreszkáló és 6 pasztell árnyalatban kapható vízbázisú tintával. Kétféle (2-5 
mm) vastagságú vonalat húz. Kiszáradás elleni technológiájának köszönhetően akár 
4 órán át sem szárad ki kupak nélkül. 

STABILO BOSS ORIGINAL szövegkiemelőB

OHP marker

cikkszám hegy szín db/doboz
229092015 szövegkiemelő rózsa 12
229092040 szövegkiemelő zöld 12
229092070 szövegkiemelő sárga 12
229092080 szövegkiemelő narancs 12
229092100 4 db-os készlet 10

Speciális fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő vágott csúccsal. Szövegek, 
jegyzetek kiemelésére,  négy féle élénk színben.

FORMAT szövegkiemelőA

3-5
mm

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, fluoreszkáló tintával töltött szövegkiemelő.

FABER CASTELL szövegkiemelőC

5
mm

10 db 12 db

10 db 5 db

10 db

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

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 betétD

12 db
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Golyóstoll

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 grafit- és 
színes ceruzák radírozására

KOH-I-NOOR 300 radír B

cikkszám megnevezés db/doboz
212380100 FS 30 30

PVC , Latex és  Ftalát MENTES radír. Nem morzsolódik, nem maszatol, precíz radíro-
zást biztosít.

FATIH radír A

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 radír C

20-80 db

30 db

20-40 db

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 grafit- és színes ceruza hegyezéséhez. 
Egy és két lyukú, műanyag hegyező grafit- és színes ceruza hegyezéshez, átlátszó 
tartályos kivitelben.

KUM hegyező D

cikkszám típus db/doboz
219050000 305/A 6
219070000 307/A 6
219500000 616 6
219130000 30FA fém 1

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

ICO asztali hegyezőgép E

cikkszám típus db/doboz
219260000 háromfunkciós 1

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

LYRA 3 funkciós hegyezőgép F

6 db

1 db

12-28 db

mennyiségi kedVezmény: 1+1

307

616

305

30FA
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