
Az íróeszközök sokunk számára többet jelentenek, mint egyszerû irodai kellékek. Írásképünk egyben személyi-

ségünk kifejezôje is – nem mindegy hogy az eszköz, melyet használunk, mennyire hûen képes ezt közvetíteni. 

Mivel mindennapi használati eszközrôl van szó, az is fontos, hogy használatát kényelmesnek, „kézre állónak” 

érezzük. Katalógusunk termékválasztékát úgy állítottuk össze, hogy valamennyi alkalmazási területre az író-

eszközök széles körét kínálja Önnek, megteremtve ezzel a lehetôséget, hogy egyéni igényei szerint találhassa 

meg az Önnek legmegfelelôbb terméket. 
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Parker Latitude
rendelési kód szín típus

430-3501 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy

430-3502 ybársonyfekete ygolyóstoll, GT

430-3506 rozsdamentes acél golyóstoll, GTy

430-3508 kék ygolyóstoll, CT

430-3509 barna golyóstoll, króm klipszy

430-3511 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

430-3512 bársonyfeketey töltőtoll, GT

430-3514 kék töltőtoll, CT

430-3515 barna töltőtoll, króm klipsz

430-3516 rozsdamentes acél töltőtoll, GT

Latitude egy rendkívül elegáns, stílusos, modern Parker toll. Rozsdamentes acél változatát a 23 k ara-

nyozású, vagy krómozott kiegészítők díszítik. A fekete, szürke és kék színeknél a bársonyos, csillogó 

tollfelületet a többrétegű lakkozással hozzák létre, melynek kontrasztját a 23 k arany vagy, króm ki-

egészítők adják.

GT – arany kiegészítőkkel

CT – króm kiegészítőkkel

Parker Latitude
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Parker Sonnet
rendelési kód szín típus

430-0950 matt fekete töltőtoll, GT

430-0990 matt fekete töltőtoll, CT

430-0960 rozsdamentes acél töltőtoll, GT

430-0970 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

430-0975 lakk fekete töltőtoll, CT

430-0984 rubin vörös töltőtoll, GT

430-0940 matt fekete golyóstoll, CTy

430-0991 rozsdamentes acél ygolyóstoll, GT

430-1000 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy

430-1005 lakk fekete ygolyóstoll, CT

430-0979 rubin vörös golyóstoll, GTy

430-1024 matt fekete roller, CT

430-1010 rozsdamentes acél roller, GT

430-1020 rozsdamentes acél roller, CT

430-1025 lakk fekete roller, CT

430-1026 rubin vörös roller, GT

430-1040 rozsdamentes acél pixirón, GT

430-1050 rozsdamentes acél pixirón, CT

Parker Sonnet-et vonalainak lágysága, az alkalmazott felületek fi nom kidolgozása, aranyozott vagy 

krómozott kiegészítői, különböző típusai rendkívül népszerűvé teszik. Klasszikus formája és modern 

változatai sokak számára jelentik a tökéletes választást. Kiválóan gravírozható.

GT – arany kiegészítőkkel, CT – króm kiegészítőkkel

Parker LatitudeParker Sonnet
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Parker Sonnet Mini és Slim
rendelési kód szín típus

430-0845 lakk fekete Mini, golyóstoll, STy

430-0846 lakk kék yMini, golyóstoll, ST

430-0847 lakk fekete Mini, golyóstoll, GTy

430-0848 lakk bordó yMini, golyóstoll, GT

430-0835 chiselled golden Slim, golyóstoll, GTy

430-0836 chiselled silver ySlim, golyóstoll, CT

430-0837 chiselled chocolate Slim, golyóstoll, GTy

430-0838 chiselled black ySlim, golyóstoll, CT

A Parker Sonnet Mini és Slim külön fejezetet érdemelnek a jól ismert Sonnet termékválasztékban. 

Az  időtlen típus minden báját, és eleganciáját büszkén hordozzák ezek a modellek, amely a modern 

nő megfelelő választása.

GT - arany kiegészítőkkel

ST - ezüst kiegészítőkkel

CT - króm kiegészítőkkel

Parker Sonnet
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Parker I.M. Metal
rendelési kód szín típus

430-0090 ezüst golyóstoll, CTy

430-0091 kék ygolyóstoll, CT

430-0092 matt fekete golyóstoll, CTy

430-0093 pink ygolyóstoll, CT

430-0094 grafi t golyóstoll, CTy

430-0095 króm ygolyóstoll, CT

Az I.M. a Parker forma és funkció összehangolásában szerzett szakértelmének gyümölcse. Minden apró 

rész következetesen mellőzi a felesleges részleteket, de célja a komfort, a gyakorlatiasság, és az intel-

ligens stílus. 

CT - króm kiegészítőkkel

Parker I. M. Metal
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Parker Frontier
rendelési kód szín típus

430-1240 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

430-1250 áttetsző fekete töltőtoll, CT

430-0037 áttetsző kék töltőtoll, CT

430-1270 rozsdamentes acél ygolyóstoll, CT

430-1280 áttetsző fekete golyóstoll, CTy

430-1281 áttetsző kék ygolyóstoll, CT

430-1290 rozsdamentes acél roller, CT

430-1292 áttetsző fekete roller, CT

430-1293 áttetsző kék roller, CT

A Parker Frontier teste az átlagosnál vastagabb, kifejezetten férfi as. Anyaga nagy kopás- és ütésálló 

ABS műanyag vagy rozsdamentes acél, kiegészítő elemei krómozottak. Gumírozott markolata biztos 

fogást tesz lehetővé.

CT - króm kiegészítőkkel

Parker Frontier
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Parker Esprit
rendelési kód szín típus

430-2810 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

430-2811 matt fekete carbon töltőtoll, CT

430-2812 electric kék töltőtoll, CT

430-2813 electric piros töltőtoll, CT

430-2800 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy

430-2801 matt fekete carbon ygolyóstoll, CT

430-2802 electric kék golyóstoll, CTy

430-2803 electric piros ygolyóstoll, CT

430-2830 króm duopen, CT

430-2831 fekete duopen, CT

Parker Esprit a modern minimalizmus és az élvonalbeli innováció dinamikus fúziója. Az ügyes 

 tele szkópmechanika és a tiszta hordozható kivitel azoknak szól, akik műszaki precíziót és tökéletes 

funkcionalitást igényelnek. Vibráló színek választékával és praktikus műszaki megoldásával az Esprit 

kompakt üzleti toll a gyorsan mozgó világban. A töltőtoll kupakos kivitelű, rozsdamentes acél tollhegy-

gyel. A golyóstoll D1 betéttel rendelkezik. A duopen PDA stylus-t és golyósirónt tartalmaz.

CT – króm kiegészítőkkel

Parker Espr it
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Parker Urban
rendelési kód szín típus

430-2701 matt fekete golyóstoll, CTy

430-2702 matt fekete ygolyóstoll, GT

430-2703 ezüst golyóstoll, CTy

430-2704 ynavy blue ygolyóstoll, CT

430-2705 navy bluey golyóstoll, GTy

430-2708 fém ygolyóstoll, CT

430-2709 fashion black golyóstoll, CTy

430-2710 fashion silver ygolyóstoll, CT

430-2711 fashion blue golyóstoll, CTy

430-2712 fashion pink ygolyóstoll, CT

Modern vonalai, dinamikus megjelenése kielégíti a mai fogyasztók igényeit. Ez a vadonatúj Parker 

modell számos felületkezeléssel rendelhető, amely a konzervatívabb és a vidám színeket is magába 

foglalja. Arany és króm színű kiegészítőkkel. Kiválóan gravírozható.

GT - arany kiegészítőkkel

CT - króm kiegészítőkkel

Parker Urban
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Waterman Carène
rendelési kód szín típus

431-0140 fekete golyóstoll, GTy

431-0145 szürke ygolyóstoll, CT

431-0151 deluxe blue silver golyóstoll, GTy

431-0170 fekete töltőtoll, GT

431-0175 szürke töltőtoll, CT

431-0181 deluxe blue silver töltőtoll, GT

431-0200 fekete roller, GT

Egy igazán francia modell, mely különlegességével arat sikert. A tolltest és hegy egyedi karaktert köl-

csönöz e modellnek. Matt felületű változatát ezüstözött, míg a lakk fekete és Deluxe Blue modelleket 

18 K aranyozású gyűrűk, és kiegészítő elemek díszítik.

GT - arany kiegészítőkkel

CT - króm kiegészítőkkel

Wate rman Carène
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Waterman Expert
rendelési kód szín típus

431-0300 fekete golyóstoll, CTy

431-0315 chrome ygolyóstoll, CT

431-0330 fekete töltőtoll, CT

431-0345 chrome töltőtoll, CT

431-0320 urban blue golyóstoll, CTy

431-0321 yurban grey ygolyóstoll, CT

431-0322 urban blue töltőtoll, CT

431-0323 yurban grey töltőtoll, CT

Különlegessége a ferde kupaktető, és a kupak alján található dupla gyűrű. A fi noman kézbesimuló for-

ma a Waterman design eredeti, klasszikus stílusjegyeit hordozza magában. 

CT - króm kiegészítőkkel

Wate rman Expe rt
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Waterman Hémisphère
rendelési kód szín típus

431-0420 metálkék golyóstoll, CTy

431-0430 matt fekete ygolyóstoll, GT

431-0435 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy

431-0440 rozsdamentes acél ygolyóstoll, GT

431-0460 metálkék töltőtoll, CT

431-0470 matt fekete töltőtoll, GT

431-0475 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

431-0480 rozsdamentes acél töltőtoll, GT

A Waterman Hémisphère egyszerű, fi nom eleganciát sugároz. Jellegzetessége a ferde kupaktető. Külön-

böző felületei, színvilága széles választékot nyújtanak mindenki számára. 

GT - arany kiegészítőkkel

CT - ezüst kiegészítőkkel

Wate rman Hémisphère 
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Wate rman Exception
Waterman Exception

rendelési kód szín típus

431-0620 fekete night and day, roller, GTy

431-0612 fekete ynight and day, töltőtoll, GT

431-0610 fekete lakk slim, töltőtoll, GT

431-0600 fekete lakk yslim, golyóstoll, ST

431-0611 kék lakk slim, töltőtoll, ST

431-0601 kék lakk yslim, golyóstoll, ST

Az Exception nevéhez hűen egy kivételes íróeszköz – kivételes embereknek. A letisztult, négyszögletes 

tolltest erőt sugároz, melyet a minden részletében kiváló megmunkálás tesz teljessé.

GT - arany kiegészítőkkel

ST - ezüst kiegészítőkkel
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Parker Facet töltôtoll
rendelési kód szín típus

430-0891 króm töltőtoll

430-0892 kék töltőtoll

430-0893 szürke töltőtoll

A Parker Facet a modern művészetet párosítja az elegáns tervezéssel, mely tökéletesen illeszkedik az 

ön sokoldalú életstílusához.

Parker Jotter töltôtoll
rendelési kód szín típus

430-0211 piros töltőtoll

430-0212 kék töltőtoll

430-0213 fekete töltőtoll

430-0215 rozsdamentes acél töltőtoll

A Parker legismertebb modellje. Az időtálló formatervezés, megbízható működés, kedvező árfekvés 

jellemzi. Sima rozsdamentes acél és öntött műanyag kivitelben, króm színű kiegészítő elemekkel. Acél 

hegye rendkívül tartóssá teszi. Kiváló, funkcionális íróeszköz minden korosztály számára. Gravírozható.

Parker Vector töltôtoll
rendelési kód szín típus

fekete töltőtoll

430-0235 kék töltőtoll

430-0241 piros töltőtoll

430-0245 rozsdamentes acél töltőtoll

Sokoldalú, modern íróeszköz, mely letisztult formájával, könnyű kezelhetőségével sokak számára je-

lenti az ideális megoldást. Sima rozsdamentes acél és öntött műanyag kivitelben, króm színű kiegészítő 

elemekkel. Acél hegye rendkívül tartóssá teszi. A rozsdamentes acél változat kiválóan gravírozható.

Sheaffer Javelin töltôtoll
rendelési kód szín típus

429-0070 rozsdamentes acél töltőtoll, CT

429-0071 gnight azure töltőtoll, CT

Markáns megjelenésű, metál csillogású és matt kék tolltest, kényelmes fogófelülettel, krómozott ki-

egészítők és tollhegy.

Sheaffer Prelude töltôtoll
rendelési kód szín típus

429-0120 lakk fekete töltőtoll, GT

429-0123 matt fekete töltőtoll, GT

429-0125 lakk fekete töltőtoll, CT

429-0121 brushed chrome töltőtoll, CT

429-0122 brushed chrome töltőtoll, GT

429-0124 yaranyozott töltőtoll, bordázott

A világszerte ismert Sheaff er Prelude kollekció a klasszikus stílus és a kényelmes íróeszköz ötvözete. 

A tollak kiváló minőségű anyagokból, 22 karátos arany vagy nikkel bevonatú csúccsal készülnek.

a

b

c

d

e
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Laban Sterling Silver 925 RN-F106S töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1000 elefáncsont y gtöltőtoll, akrilált műanyag tolltest

Tolltest: akrilát műanyag elefántcsontszínű bevonattal, valódi ezüsttel. Platinum bevonattal készül. 

Acél tollhegy ródium bevonattal, klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 925 & 926 Juharfa töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1003 1 juharfaj CF-F916, töltőtoll, juharfa tolltest, acél tollhegyj gy

226-1004 2 jjuharfa j gyCF-F100, töltőtoll, juharfa tolltest, acél tollhegy

Tolltest: juharfa. Acél tollhegy ródium bevonattal, klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteg-

gel bevonva. 

Laban Sterling Silver 927 MP-F916-1 töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1001 ezüst gytöltőtoll, ezüst tolltest és kagyló kupak

Toll kupakja: kaliforniai Haliotis kagyló, tolltest: valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Kétszínű 

 acélhegy, klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 926 MP-F926-0 töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1002 ezüst gy gy ptöltőtoll, ezüst tolltest és fehér gyöngyház kupak

Toll kupakja: fehér gyöngyház, tolltest: valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Kétszínű acélhegy 

Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 926 ST-F940-11 töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1007 ezüst-fekete töltőtoll

Valódi ezüst fekete lakkbevonattal. Platinum bevonattal készül. Kétszínű acélhegy. Klipsze és központi 

gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

2

1
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exkluzív töltôtoll | exclusive fountain pen

a

b

Laban Kaiser FP töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1006  elefáncsont y ytöltőtoll, akrilált műanyag tolltest, acél tollhegy

Tolltest: akrilát műanyag elefántcsontszínű bevonattal. Kétszínű acélhegy, klipsze és központi gyűrűje 

sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 925 WD-F101R töltôtoll
rendelési kód szín típus

226-1005 rózsafa gytöltőtoll, rózsafa tolltest, acél tollhegy

Toll kupakja: valódi ezüst, tolltest: rózsafa-színű bevonat. Platinum bevonattal készül. Acél tollhegy 

ródium bevonattal, klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 
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Írószerek
patron és tinta | ink and cartridge

Parker üveges tinta 57 ml
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0042 kék üveges tinta 57 mlg 1

430-0043 fekete güveges tinta 57 ml 1

A tinták a legkiválóbb anyagok felhasználásával készülnek, hogy precíz íróeszközeink a legtökéletesebb 

írásképet adják. Kitűnő színintenzitást és sima írást biztosít, intenzív színei ellenállóak a fakulással 

szemben. Üveges kiszerelésben.

Pelikan üveges tinta 30 ml
rendelési kód szín típus db/csomag

kék üveges tinta 30 mlg 1

237-1012 piros güveges tinta 30 ml 1

237-1013 fekete güveges tinta 30 ml 1

A Pelikan tinták a legkiválóbb anyagok felhasználásával készülnek, hogy a precíz íróeszközeink a legtö-

kéletesebb írásképet adják. Kitűnő színintenzitást és sima írást biztosít, intenzív színei ellenállóak a fa-

kulással szemben. Ezek a különlegesen jó minőségű tinták üveges kiszerelésben kerülnek forgalomba.

Waterman töltôtoll patron és üveges tinta
rendelési kód szín típus db/csomag

kék üveges tinta, 50 mlg 1

431-1022 kék töltőtoll patron, kicsi 6

431-1011 fekete töltőtoll patron, nagyp gy 8

431-1012 kék p gytöltőtoll patron, nagy 8

A Waterman tintapatronok és tinták a legkiválóbb anyagok felhasználásával készülnek, hogy a precíz 

íróeszközeink a legtökéletesebb írásképet adják.

Parker Quink hosszú töltôtoll patron
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0022 kék töltőtoll patron 5

430-0023 fekete töltőtoll patron 5

430-0024 piros töltőtoll patron 5

Standard méretű tintapatronok a legkiválóbb anyagok felhasználásával készülnek, hogy precíz íróesz-

közeink a legtökéletesebb írásképet adják. Minden Parker töltőtollhoz használható, 5 db-os kiszerelés-

ben, permanent festékkel töltve. 

ICO Viva töltôtoll patron
rendelési kód szín típus db/csomag

kék töltőtoll patron 6

377-0748 fekete töltőtoll patron 6

6 db-os tintapatron kék és fekete színben, hagyományos töltőtollakhoz. Precíz íráskép.

b

a

d

c

e
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Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen

a

b

c

d

Laban Sterling Silver 926 ST-B921-RL/BR golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0004 ezüst g ygolyóstoll, marhabőr tolltest, ezüst kupak 1

Toll kupakja: valódi ezüst, tolltest: sötétbarna marhabőr. Platinum bevonattal készül.  Klipsze és köz-

ponti gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 925 ST-B909 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0009 ezüst g y gy pgolyóstoll, ezüst csíkos tolltest, gyanta kupak 1

Toll kupakja: fekete gyanta, tolltest: Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi 

gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva.  

Laban Sterling Silver 926 MP-B926-0 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0005 ezüst g y gy gy pgolyóstoll, ezüst tolltest, gyöngyház kupak 1

Toll kupakja: fehér gyöngyház, tolltest: Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi 

gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Sterling Silver 928 ST-B940 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0008 ezüst g ygolyóstoll, ezüst fekete, lakkozott mintás test 1

Valódi ezüst fekete lakkbevonattal. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz 

platinum réteggel bevonva. 

e

Laban Sterling CF-B916 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0002 jjuharfa g y jgolyóstoll, juharfa tolltest 1

Tolltest: juharfa. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 
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Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen

Laban Sterling Silver 927 ST-B9191 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

ezüst g ygolyóstoll, ezüst mintás tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

b

a

d

c

Laban Sterling Silver 929 ST-B910 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0014 ezüst ygolyóstoll, ezüst csíkos tolltest 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

b evonva. 

Laban Silver Sterling 929 ST-B770 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0017 ezüst g ygolyóstoll,  ezüst csíkos tolltest 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Silver Sterling 930 ST-B760-SP golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0019 ezüst g ygolyóstoll, ezüst bordázott tolltest 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Sterling Silver 929 ST-B770-8 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0020 ezüst g ygolyóstoll, matt ezüst tolltest, H 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

e
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Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen
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Laban Sterling Silver 928 ST-B9191-H golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0023 ezüst g y pgolyóstoll, matt ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Sterling Silver 930 ST-B881-0 golyóstoll

rendelési kód szín típus db/csomag

226-0028 ezüst g y pgolyóstoll, ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva.   

Laban Sterling Silver 930 ST-B950-0 golyóstoll

rendelési kód szín típus db/csomag

226-0024 ezüst g y pgolyóstoll, ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Sterling Silver 926 ST-B940 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0026 ezüst g y pgolyóstoll, futball ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

e

Laban Sterling Silver 930 ST-B940-H golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0022 ezüst g ygolyóstoll, matt ezüst tolltest 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 
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Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen

Laban Sterling Silver 930 ST-B941 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

ezüst g ygolyóstoll, ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

b

a

d

c

Laban Sterling Silver 930 ST-B770-8 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0030 ezüst ygolyóstoll, ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Silver Sterling 930 ST-B951 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0031 ezüst g ygolyóstoll, ezüst tolltest és kupak 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

Laban Germana Rubber TY-B101RB-BK golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0050 lakk fekete golyóstollg y 1

226-0051 lakk kék g ygolyóstoll 1

226-0052 lakk zöld g ygolyóstoll 1

Tolltest: gumi, lakk bevonattal. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva.

Laban Uptown PB-890-6RB golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0070 lakk fekete golyóstollg y 1

226-0071 lakk kék g ygolyóstoll 1

226-0072 lakk zöld golyóstollg y 1

226-0073 glakk sárga g ygolyóstoll 1

226-0074 plakk piros g ygolyóstoll 1

Tolltest: gumi, lakk bevonattal. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

e
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148 Írószerek

Laban Sterling Silver 925 MP-B916-1 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

226-0001 ezüst g y gy pgolyóstoll, ezüst tolltest, kagyló kupak 1

Toll kupakja: kaliforniai Haliotis kagyló, toll teste: valódi ezüst. Platinum bevonattal készül.

Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Parker Facet golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0851 króm golyóstollg y 1

430-0852 kék ygolyóstoll 1

430-0853 szürke g ygolyóstoll 1

A Parker Facet a modern művészetet párosítja az elegáns tervezéssel, mely tökéletesen illeszkedik az ön 

sokoldalú életstílusához. Írásszín: kék. Parker golyósbetéttel szerelve.

Parker Vector golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0034 rozsdamentes acél golyóstollg y 1

430-0075 fekete g ygolyóstoll 1

430-0077 kék golyóstollg y 1

430-0076 piros g ygolyóstoll 1

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón. Öntött műanyag tolltest és kupak kontraszthatást 

nyújtó rozsdamentes acél kiegészítéssel. Parker golyósbetéttel szerelve.

Parker Sonnet
rendelési kód szín típus

430-0940 matt fekete golyóstoll, CTy

430-0991 rozsdamentes acél ygolyóstoll, GT

430-1000 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy

430-1005 lakk fekete ygolyóstoll, CT

430-0979 rubin vörös ygolyóstoll, GT

Parker Sonnet-et vonalainak lágysága, az alkalmazott felületek fi nom kidolgozása, aranyozott vagy 

krómozott kiegészítői, különböző típusai rendkívül népszerűvé teszik. Klasszikus formája és modern 

változatai sokak számára jelentik a tökéletes választást. Kiválóan gravírozható.

GT – arany kiegészítőkkel, CT – króm kiegészítőkkel

Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen
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Írószerek
exkluzív golyóstoll | exclusive ball pen

b

a

d

Sheaffer Sentinel golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

429-0001 fekete golyóstoll, CTy 1

429-0002 kék ygolyóstoll, CT 1

429-0003 burgundyy golyóstoll, CTy 1

429-0004 zöld ygolyóstoll, CT 1

429-0010 rozsdamentes acél golyóstoll, CTy 1

429-0011 rozsdamentes acél ygolyóstoll, GT 1

429-0015 matt fekete golyóstoll, GTy 1

429-0020 y22 k aranyozott ygolyóstoll, 22 k 1

Színes CT: öntött műanyag fogórész, rozsdamentes acél felsőrész, krómozott kiegészítők, nyomógom-

bos mechanika.

Rozsdamentes acél: Króm csillogású, rozsdamentes acél tolltest, a CT típus - krómozott, a GT típus - 

22 k aranyozású kiegészítőkkel, nyomógombos mechanika.

Matt fekete: 22 k aranyozású kiegészítők, nyomógombos mechanika.

Aranyozott: 22 k arannyal futtatott rozsdamentes acél tolltest, 22 k aranyozású kiegészítők, nyomó-

gombos mechanika. 

Sheaffer Javelin golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

429-0050 rozsdamentes acél golyóstoll, CTg y 1

429-0051 gnight azure g ygolyóstoll, CT 1

Markáns megjelenésű, metál csillogású és matt kék tolltest, kényelmes fogófelülettel. Krómozott ki-

egészítők és tollhegy, csavarmechanikával működő szerkezet.

Sheaffer Prelude golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

429-0100 lakk fekete golyóstoll, GTg y 1

429-0103 matt fekete g ygolyóstoll, GT 1

429-0105 lakk fekete golyóstoll, CTg y 1

429-0101 brushed chrome g ygolyóstoll, CT 1

429-0102 brushed chrome golyóstoll, GTg y 1

429-0104 yaranyozott g ygolyóstoll 1

A világszerte ismert Sheaff er Prelude kollekció a klasszikus stílus és a kényelmes íróeszköz ötvözete. A tollak kiváló 

minőségű anyagokból, 22 karátos arany vagy nikkel bevonatú csúccsal készülnek.

Matt fekete tolltest: Matt fekete tolltest, 22 k aranyozású  kiegészítők, csavarmechanikával működő szerkezet.

Lakkozott fekete tolltest: Ergonomikus fogórész, palladium kupak, krómozott kiegészítők, rozsdamentes acél toll-

test többrétegű lakkozással, csillogó fekete tollfelület, csavarmechanikával működő szerkezet.

Rozsdamentes acél tolltest: Elegáns, szatén fényű rozsdamentes acél tolltest, a CT típus esetén krómozott kiegészí-

tők. A GT típusú 22 k aranyozású kiegészítőkkel. Csavarmechanikával működő szerkezet.

Aranyozott tolltest: Elegáns, 22 k arannyal futtatott, gravírozott tolltest.

Zebra ezüst színû díszdoboz
rendelési kód típus db/csomag

225-2300 GB115/980 1

Exkluzív ezüst színű mágnesesen záródó díszdoboz. Belseje selyem fényű textillel bélelve. A tollat 

 selyemszalag tartja a helyén. Toll nélkül.

c
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exkluzív roller | exclusive roller

d

Laban Sterling Silver 925 WD-R101R roller
rendelési kód szín típus db/csomag

226-2001 rózsafa roller 1

Toll kupakja: sárgaréz, tolltest: rózsafa. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

bevonva. 

Laban Sterling Silver 925 MP-R926-0 roller
rendelési kód szín típus db/csomag

226-2004 ezüst roller 1

Toll kupakja: fehér gyöngyház, tolltest: Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi 

gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Ring Pen RN-R105-BK roller
rendelési kód szín típus db/csomag

226-2010 gygyanta roller 1

Toll kupakja: sárgaréz, tolltest: fekete gyanta. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

bevonva. 

Laban Sterling Silver 925 MP-R916-1 roller
rendelési kód szín típus db/csomag

226-2003 ezüst roller 1

Toll kupakja: kaliforniai Haliotis kagyló, tolltest: Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és 

központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

a

b

c
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Laban Sterling Silver 926 CF-R100 roller

rendelési kód szín típus db/csomag

226-2002 jjuharfa roller 1

Tolltest: juharfa. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva.

b

a

d

c

Laban Sterling Silver 925 RN-R106S roller
rendelési kód szín típus db/csomag

226-2000 elefántcsont roller 1

Tolltest: akrilát műanyag elefántcsontszínű bevonattal valódi ezüsttel. Platinum bevonattal készül. 

Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

e

Parker Jotter roller
rendelési kód szín típus db/csomag

fekete roller 1

430-0405 kék roller 1

430-0411 piros roller 1

430-0415 rozsdamentes acél roller 1

430-0108 fekete F 0,5 roller betét 12

430-0109 kék F 0,5 roller betét 12

430-0117 kék M 0,8 roller betét 12

A Parker legismertebb modellje. Időtálló formatervezés, megbízható működés, kedvező árfekvés jel-

lemzi. Sima rozsdamentes acél, és öntött műanyag kivitelben, króm színű kiegészítő elemekkel. Stan-

dard roller betéttel, mely töltőtollhoz hasonló írásképet ad. Gravírozható.

Parker Vektor roller
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0445 rozsdamentes acél roller 1

430-0431 fekete roller 1

430-0435 kék roller 1

430-0441 piros roller 1

Kupakos kivitelű roller. Öntött műanyag tolltest és kupak kontraszthatást nyújtó rozsdamentes acél 

kiegészítéssel. Parker golyósbetéttel szerelve. 

Sheaffer Prelude roller
rendelési kód szín típus db/csomag

429-0140 lakk fekete roller, GT 1

429-0141 brushed chrome roller, CT 1

429-0142 brushed chrome roller, GT 1

429-0143 yaranyozott roller, bordázott 1

A világszerte ismert Sheaff er Prelude kollekció a klasszikus stílus és a kényelmes íróeszköz ötvözete. 

A tollak kiváló minőségű anyagokból, 22 karátos arany vagy nikkel bevonatú csúccsal készülnek

GT – arany kiegészítőkkel

CT – króm kiegészítőkkel
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Granit Offi ce D502 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0411 kék golyóstollg y 50

215-0412 fekete ygolyóstoll 50

215-0413 piros golyóstollg y 50

215-0414 zöld g ygolyóstoll 50

1 mm-es fémhegy, átlátszó műanyag test, klipszes kupak. Írásvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2000 m.

e

Granit D520 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0438 1 kék D-520 20

215-0439 2 kék D-520T 20

0,8 mm fém hegy, színes áttetsző test, ergonomikus fogórész. Írásvastagság: 0,4 mm. 

Íráshossz: 1900 m.

UNI SA-S FINE golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0341 kék golyóstollg y 12

220-0342 fekete g ygolyóstoll 12

220-0343 piros golyóstollg y 12

220-0344 zöld g ygolyóstoll 12

220-1191 kék SA-7N golyóstoll betétg y 10

220-1192 fekete g ySA-7N golyóstoll betét 10

220-1193 piros g ySA-7N golyóstoll betét 10

Rozsdamentes acélhegyű, hosszú élettartamú, átlátszó testű golyóstoll, melynél a tollszárvég és a 

kupak színe jelzi a betét színét. Jellegzetesen lágy írásmódja miatt alkalmas több példány átírására 

is. A LEGGAZDASÁGOSABB IRODAI TOLL! Írásvastagság: 0,3 mm, íráshossz: 1400 m. Négy színben. 

Betét: SA-7N.

Zebra OLA golyóstoll
rendelési kód szín db/csomag

225-1295 fekete 12

225-1296 kék 12

225-1297 piros 12

225-1298 zöld 12

Ez a toll az egyediség és a praktikum jegyében született. A páratlan design kialakítása mellett nagy 

hangsúlyt kaptak a felhasznált anyagok: két komponensű, összeolvasztott, teljes hosszában gumírozott 

test a végeredmény. A testszín megegyezik az írás színével. Az írásvastagság 1 mm, ami a kisebb gyere-

kek számára nagyon előnyös, mivel az átlagosnál nagyobb golyóátmérő miatt a gyakorlatlan kezek nem 

vésik annyira a papírt. 120 db-os display kiszerelésben is kapható.

Zebra N5200 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0021 kék golyóstollg y 10

225-0022 fekete g ygolyóstoll 10

225-0023 piros golyóstollg y 10

225-0024 zöld g ygolyóstoll 10

225-0951 kék LH-7 golyóstoll betétg y 10

225-0952 fekete g yLH-7 golyóstoll betét 10

225-0953 piros g yLH-7 golyóstoll betét 10

Cserélhető betétes golyóstoll átlátszó tolltesttel, bordázott markolattal, wolfram-karbid íróheggyel. 

Írásvastagsága: 0,7 mm. Az írás színe megegyezik a kiegészítő elemek színével. Tintaszínek: kék, fekete, 

piros, zöld. Betét: LH.

1

2
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Stabilo Liner 308 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

475-1161 kék golyóstollg y 10

475-1162 fekete ygolyóstoll 10

475-1163 piros golyóstollg y 10

475-1164 zöld g ygolyóstoll 10

475-1165 lila golyóstollg y 10

475-1166 pink g ygolyóstoll 10

475-6117 kék golyóstoll betétg y 10

475-6118 fekete g ygolyóstoll betét 10

475-6119 piros golyóstoll betétg y 10

475-6120 zöld g ygolyóstoll betét 10

0,3 mm-es fém hegy, íráshossz: 2000 m. Átlátszó testű, klipszes, nyomógombos golyósirón. Cserélhető 

betét. 6 különféle szín. A tinta színe megegyezik a toll testének színével. Kiváló íráskép. Gazdaságos ár. 

Tinta: Ink Paste.

Stabilo Liner 808 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

475-1181 kék golyóstollg y 10

475-1182 fekete g ygolyóstoll 10

475-1183 pirosp golyóstollg y 10

475-1184 zöld g ygolyóstoll 10

475-6116 kék golyóstoll betétg y 10

475-6125 piros g ygolyóstoll betét 10

475-6126 zöld g ygolyóstoll betét 10

Minőségi golyóstoll, csúszásgátló fogási zónával, extra íráshosszal. Cserélhető betét, szeleppel ellátott, 

klipszes kupak. Látható tintamennyiség.

Granit D530 Amigo golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0461 kék g ygolyóstoll 20

0,7 mm-es fém hegy, írásvastagság: 0,4 mm, íráshossz: 2000 m. Átlátszó, színes test, klipszes kupak. 

Cserélhető betét. 4 különféle színű tolltest. Ergonomikus, gumis fogórész. Kiváló íráskép, gazdaságos ár!         

Tinta: DOCUMENTAL INK. Betét: x20 Kiváló reklámtoll. Saját felirattal is rendelhető. Kérjen információt 

vevőszolgálatunktól!

Granit D541 radírozható golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0473 kék golyóstoll, radíros véggelg y gg 20

215-0474 fekete g y gggolyóstoll, radíros véggel 20

Speciális, könnyen radírozható tintával töltött golyóstoll, gumis fogórész, 0,5 mm fém hegy.

Zebra H8000 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0031 kék golyóstollg y 10

225-0032 fekete g ygolyóstoll 10

225-0033 piros golyóstollg y 10

225-0921 kék g ySH golyóstoll betét 10

225-0922 fekete SH golyóstoll betétg y 10

225-0923 piros g ySH golyóstoll betét 10

Klasszikus formájú, színes testű golyóstoll. A bordázott markolat meggátolja az ujjak csúszását, ezáltal 

stabil írást biztosít. Wolfram-karbid íróheggyel szerelve. Írásvastagság 0,5 mm. Az írás színe megegye-

zik a test színével.
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ICO Signetta golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0060 kék golyóstollg y 50

377-0061 fekete ygolyóstoll 50

377-0062 piros golyóstollg y 50

377-0063 zöld g ygolyóstoll 50

377-0066 4db-os készlet

Közkedvelt, eldobható golyósirón biztonsági kupakkal. Négyféle színben és 4 db-os készletben. 

Vonalvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2500 m.

e

Granit Fluid D595 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0431 kék golyóstoll (gumis fogós)g y g g 20

215-0432 fekete g y g ggolyóstoll (gumis fogós) 20

215-0433 piros golyóstoll (gumis fogós)g y g g 20

215-0434 zöld g y g ggolyóstoll (gumis fogós) 20

215-0445 kék golyóstoll betétg y 20

215-0446 fekete g ygolyóstoll betét 20

215-0447 piros g ygolyóstoll betét 20

0,8 mm-es fém hegy, írásvastagság: 0,4 mm, íráshossz: 2000 m. Átlátszó test, klipszes kupak. Cserél-

hető betét. 4 különféle szín. Fluidos töltet (tinta). Ergonomikus fogórész. Kiváló íráskép, gazdaságos ár! 

Tinta: DOCUMENTAL INK. Betét: W590.

LA golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0491 világoskékg golyóstollg y 100

424-0492 sötétkék g ygolyóstoll 100

424-0493 fekete golyóstollg y 100

424-0494 piros g ygolyóstoll 100

424-0495 zöld golyóstollg y 100

424-0496 narancs g ygolyóstoll 100

424-0497 fehér g ygolyóstoll 100

Közkedvelt, eldobható golyósirón biztonsági kupakkal. Négyféle színben és 4 db-os készletben. 

Vonalvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2500 m.

Zebra Techno Twist golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1285 kék golyóstollg y 12

225-1286 fekete g ygolyóstoll 12

225-1287 pirosp golyóstollg y 12

225-1288 zöld g ygolyóstoll 12

225-1289 p y60 db-os display

A forradalmian új Twist Action markolat kiképzésnek köszönhetően a sok írástól sajgó kézfej többé nem 

vonja el a fi gyelmet. Egy mozdulattal megváltoztatható a ceruza markolata, attól függően, hogy a hen-

geres vagy a háromszögletű markolat esik jobban kézre. A gumi bevonat csúszásmentes fogást biztosít, 

még kényelmesebbé téve az írást. Írásvastagság: 0,7 mm. Tinta színe: kék. Betét: ZK.

Zebra Handfi t-R golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1270 kék golyóstollg y

225-1271 fekete g ygolyóstoll

225-1272 rózsa golyóstollg y

225-1273 narancs g ygolyóstoll

225-1274 zöld golyóstollg y

225-1275 türkíz g ygolyóstoll

225-1276 lila golyóstollg y

225-1279 p y49 db-os display

225-0931 kék K golyóstoll betétg y 10

225-0932 piros g yK golyóstoll betét 10

225-0933 fekete g yK golyóstoll betét 10

Vidám, fiatalos színek, áttetsző tolltest, kényelmes, gumírozott markolat. Írásvastagság 0,7 mm, 

írás színe: kék, betét: K.
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Stabilo Tropicana golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

475-1070 kék golyóstollg y 10

475-1071 fekete ygolyóstoll 10

475-1072 piros golyóstolly 10

475-1073 zöld g ygolyóstoll 10

475-6117 kék golyóstoll betét – 030/41g y 10

475-6118 fekete g ygolyóstoll betét – 030/46 10

475-6119 pirosp golyóstoll betét – 030/40g y 10

475-6120 zöld g ygolyóstoll betét – 030/36 10

Divatos színekben pompázó nyomógombos minőségi golyóstoll a Stabilo kollekció tagja, mely attraktív 

megjelenésével meghozza a napsütést a szürke hétköznapokba. Ergonomikus fogózóna. Cserélhető 

betéttel.

Stabilo Marathon golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

475-1080 kék golyóstollg y 10

475-1081 fekete g ygolyóstoll 10

475-1082 piros golyóstollg y 10

475-1083 zöld g ygolyóstoll 10

475-6180 kék golyóstoll betét – 3180Fg y 10

475-6181 fekete g ygolyóstoll betét – 3180F 10

475-6182 piros g ygolyóstoll betét – 3180F 10

2x hosszabb íráshossz: 5500 méter. Átlátszó tolltestű, nyomógombos golyósirón. A tolltest színe meg-

egyezik a tinta színével. Ergonomikus, gumírozott fogózóna, írásvastagság: 0,3 mm, cserélhető betét.

UNI SN-100 Laknock golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0311 kék golyóstoll (gumírozott fogór.)g y g g 12

220-0312 fekete g y g ggolyóstoll (gumírozott fogór.) 12

220-0313 piros golyóstoll (gumírozott fogór.)g y g g 12

220-1205 kék g yUNI SA-5CN golyóstoll betét 10

220-1206 fekete UNI SA-5CN golyóstoll betétg y 10

220-1207 piros g yUNI SA-5CN golyóstoll betét 10

Átlátszó testű, kényelmes ujjpárnájú, nyomómechanikás golyóstoll, extrafi ne hosszú élettartamú be-

téttel. Ideális iskolai, irodai íróeszköz. Írásvastagság: 0,2 mm. Íráshossz: 1200 m. Három színben.

Betét: SA-5CN.

UNI SN-101 Laknock Fine golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0321 kék golyóstoll (gumírozott fogór.)g y g g 12

220-0322 fekete g y g ggolyóstoll (gumírozott fogór.) 12

220-0323 piros golyóstoll (gumírozott fogór.)g y g g 12

220-1211 kék g yUNI SA-7CN golyóstoll betét 10

220-1212 fekete UNI SA-7CN golyóstoll betétg y 10

220-1213 piros g yUNI SA-7CN golyóstoll betét 10

Átlátszó, erősített tollszárú, a tinta színével megegyező ujjpárnájú fi ne írásmódú golyóstoll, nyomó-

mechanikával. Ideális iskolai, irodai íróeszköz. Írásvastagság: 0,3 mm. Íráshossz: 1100 m. Betét: SA-7CN 

Keresse ceruzáját is!

e

UNI Jetstream SXN-157S Sport golyóstoll
rendelési kód test színe típus db/csomag

220-0281 fekete nyomómechanikásy 12

220-0280 kék ynyomómechanikás 12

220-0284 rózsa nyomómechanikásy 12

220-0282 gvilágoskék ynyomómechanikás 12

220-0283 világoszöldg nyomómechanikásy 12

220-0285 ppiros ynyomómechanikás 12

Az UNI JETSTREAM golyóstollak legújabb fejlesztésű változata. A tökéletesített forma és színvilág a 

speciális, gyorsan száradó tintájú betéttel a balkezes felhasználók és a lágy írást kedvelők tökéletes 

választása. Nyomómechanikás, klipszes, különleges ujjpárnájú golyóstoll, víz- és UV-álló hibridtintája 

az utolsó cseppig kiírható. Vonalvastagság: 0,3 mm. Betét: SXR-7. Színek: fekete, pink, világoszöld, vi-

lágoskék tollszárban fekete vagy kék betéttel.
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UNI SD-102 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0361 kék golyóstoll (gumirozott fogór.)g y g g 12

220-0362 fekete ygolyóstoll (gumirozott fogór.) 12

220-0363 pirosp golyóstoll (gumirozott fogór.)g y g g 12

220-1231 kék g yUNI S-7L golyóstoll betét 10

220-1232 fekete UNI S-7L golyóstoll betétg y 10

220-1233 piros g yUNI S-7L golyóstoll betét 10

Klasszikus nyomómechanikás golyóstoll, gumírozott hatású, a tinta színével megegyező tollszárban, 

hosszú élettartamú betéttel. Különösen alkalmas több példány átírására is. Írásvastagság: 0,3 mm. 

Íráshossz: 1400 m. Három színben. Betét: S-7L.

Zebra Jimnie nyomógombos golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék nyomógombos golyóstolly g g y 12

225-0042 fekete y g g ynyomógombos golyóstoll 12

225-0931 kék golyóstoll betét Kg y 10

225-0932 piros g ygolyóstoll betét K 10

225-0933 fekete g ygolyóstoll betét K 10

Áttetsző tolltest és csúszásmentes fogást biztosító gumírozott markolat. Írásvastagság: 0,7mm. Írásszín: 

kék, fekete, piros. Betét: K.

Zebra Jimnie Classic golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0051 kék kupakos golyóstollg y 12

225-0052 fekete g ykupakos golyóstoll 12

225-0053 piros kupakos golyóstollg y 12

225-0951 kék g ygolyóstoll betét LH 10

225-0952 fekete golyóstoll betét LHg y 10

225-0953 piros g ygolyóstoll betét LH 10

Klasszikus, kupakos kivitelezés, áttetsző tolltest, gumírozott markolat. Írás színe: kék, fekete, piros. Írás-

vastagság: 0,7mm. Betét: LH.

e

Penac Soft Glider+ golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1380 kék golyóstoll (gumirozott fogór.)g y g g 12

377-1381 fekete g y g ggolyóstoll (gumirozott fogór.) 12

377-1382 piros golyóstoll (gumirozott fogór.)g y g g 12

377-1271 kék g ygolyóstoll betét BR14007-03 12

377-1272 fekete golyóstoll betét BR14007-06g y 12

377-1273 piros g ygolyóstoll betét BR14007-02 12

Kupakos golyósirón. Átlátszó tolltestét a tinta színével megegyező színű: piros, kék, fekete kiegészítő 

elemek díszítik. A kényelmes fogás érdekében ergonomikusan kialakított, bordázott, gumi fogórésszel 

látták el. Japán minőség. Golyósbetét: BR140.

UNI Jetstream SXN-217 golyóstoll
rendelési kód test színe típus db/csomag

220-0295 fekete nyomógombosy g 12

220-0350 kék y gnyomógombos 12

220-0351 piros y gnyomógombos 12

Elegáns, nyomómechanikás golyóstoll, hegykialakítása, és különleges, gyorsan száradó tintája miatt 

balkezeseknek ajánlott! Használata pihentető, lágy írást biztosít. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: SXR-C7. 

Színek: kék, fekete, piros.
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Zebra Jimnie Stick golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0035 kék golyóstollg y 12

225-0036 fekete g ygolyóstoll 12

225-0037 piros golyóstollg y 12

225-0038 p y100 db-os display

225-0971 kék golyóstoll betét UKg y 10

225-0972 fekete g ygolyóstoll betét UK 10

225-0973 piros g ygolyóstoll betét UK 10

A Jimnie család legfi atalabb tagja. Kupakos golyóstoll állítható csiptetővel, ami megkönnyíti a toll el-

helyezését akár a mellényzsebre, akár a füzet lapjaira. A fejlett gyártási technológiának köszönhetően 

rendkívül sima írásképet ad. A kényelemről sem feledkeztek meg a tervezők, puha gumi fogórésszel 

szerelték. 74%-ban újrahasznosított anyagból készült. A kiegészítő elemek színe megegyezik az írás 

színével. Írásvastagsága: 0,7 mm. Betét: UK - olajbázisú tinta.

Penac RBR  golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1201 kék golyóstoll (gumírozott kék)g y g 12

377-1202 fekete g y ggolyóstoll (gumírozott fekete) 12

377-1203 piros golyóstoll (gumírozott piros)g y g 12

377-1261 kék g ygolyóstoll betét BR98C07 03F 12

377-1262 fekete golyóstoll betét BR98C07 06Fg y 12

377-1263 ppiros g ygolyóstoll betét BR98C07 02F 12

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, a test színével megegyező golyósbetéttel szerelve. 

Csúszásmentes gumírozott tollteste (fekete, kék, piros színben) kényelmes fogást és használhatóságot 

tesz lehetővé, melyet fém nyomógomb és csúcs díszít. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

b

a

d

c

Penac RB 085 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1216 kék golyóstoll (gumírozott kék)g y g 12

377-1217 fekete ygolyóstoll (gumírozott fekete) 12

377-1218 piros golyóstoll (gumírozott piros)y 12

377-1261 kék g ygolyóstoll betét BR98C07 03F 12

377-1262 fekete golyóstoll betét BR98C07 06Fg y 12

377-1263 piros g ygolyóstoll betét BR98C07 02F 12

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, a kék színű golyósbetéttel szerelve. A tolltest 

gumírozott (fekete, kék, piros színben), markolatánál bordázott, így kényelmes fogást tesz lehetővé 

használatat során. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

Zebra Z-1 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstollg y 12

225-0106 fekete g ygolyóstoll 12

225-0107 piros golyóstollg y 12

225-0901 kék g ygolyóstoll betét ZA 0,7mm 12

225-0902 piros g ygolyóstoll betét ZA 0,7mm 12

Cserélhető betétes golyóstoll, átlátszó műanyag testtel, gumírozott markolattal. Az alacsony viszkozi-

tású tintaszuper lágy írásmódot tesz lehetővé. Az írásszínnel megegyező színű fogórész. Írásvastagság: 

0,7 mm. Betét: ZA.

e

Zebra Rubber 101 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0062 fekete golyóstollg y 12

225-0061 kék g ygolyóstoll 12

225-0931 kék golyóstoll betét Kg y 10

225-0932 piros g ygolyóstoll betét K 10

225-0933 fekete g ygolyóstoll betét K 10

Teljes hosszában gumírozott testű golyósirón. Írásvastagság: 0,7 mm. Írás színe: kék. Áprilistól 

rendelhető. Betét: K. 

PA_KAT_2009_Iroszerek_OK2.indd   157PA_KAT_2009_Iroszerek_OK2.indd   157 2009.01.28.   16:21:112009.01.28.   16:21:11



03
fejezet

158 Írószerek

go
ly

ós
to

ll 
| 

ba
ll 

pe
n

Írószerek
golyóstoll | ball pen

a

b

c

d

Penac Sleek Touch golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1206 kék golyóstoll (gumírozott kék)g y g 12

377-1207 pink ygolyóstoll (gumírozott pink) 12

377-1208 fekete golyóstoll (gumírozott fekete)g y g 12

377-1209 gsárga g y g ggolyóstoll (gumírozott sárga) 12

377-1261 kék golyóstoll betét BR98C07 03Fg y 12

377-1262 fekete g ygolyóstoll betét BR98C07 06F 12

377-1263 piros g ygolyóstoll betét BR98C07 02F 12

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, kék színű golyósbetéttel szerelve. Áttetsző (pink, 

kék, sárga, fekete, lila) tollteste gumírozott fogórésszel van ellátva, mely kényelmes használhatóságot 

biztosít. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

Penac Side 101 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1226 kék golyóstoll (gumírozott kék)g y g 12

377-1227 fekete g y ggolyóstoll (gumírozott fekete) 12

377-1228 bordó golyóstoll (gumírozott bordó)g y g 12

377-1261 kék g ygolyóstoll betét BR98C07 03F 12

377-1262 fekete golyóstoll betét BR98C07 06Fg y 12

377-1263 piros g ygolyóstoll betét BR98C07 02F 12

Oldaltnyomós mechanikával működő golyósirón. Átlátszó tolltestét, különböző, a tinta színével 

megegyező színű kiegészítő elemek díszítik (piros, fekete, kék). Gumírozott fogórésze kényelmes írást 

biztosít. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

e

Zebra Tapli golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0081 kék golyóstoll (gumirozott fogórész)g y g g 10

225-0085 fekete g y g ggolyóstoll (gumirozott fogórész) 10

225-0090 piros golyóstoll (gumirozott fogórész)g y g g 10

225-0951 kék g ygolyóstoll betét LH 0,7mm 10

225-0952 fekete golyóstoll betét LH 0,7mmg y 10

225-0953 piros g ygolyóstoll betét LH 0,7mm 10

Gumírozott markolat, 69%-ban újrahasznosított alapanyagokból készült golyóstoll. Testszínnel meg-

egyező tinta. Írásvastagság: 0,7mm, Betét: LH

UNI UMN-207 Signo golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0225 kék golyóstoll (gumírozott fogórész)g y g g 12

220-0226 fekete g y g ggolyóstoll (gumírozott fogórész) 12

220-0227 piros golyóstoll (gumírozott fogórész)g y g g 12

220-1181 kék g yUMR87 golyóstoll betét 12

220-1182 fekete UMR87 golyóstoll betétg y 12

220-1183 piros g yUMR87 golyóstoll betét 12

Cserélhető betétes, elegáns megjelenésű fémklipszes, hibridtintás golyóstoll. Különleges fejlesztésű 

tintája víz- és UV-álló, kitörölhetetlen. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! Különösen alkalmas okmányok, ira-

tok, jegyzetek készítésére. Írásvastagság: 0,4 mm. Négy színben. Betét: UMR-87.

UNI SD-108 Laknock II Fine golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0301 kék golyóstoll (gumírozott fogórész)g y g g 12

220-0302 fekete g y g ggolyóstoll (gumírozott fogórész) 12

220-0303 piros golyóstoll (gumírozott fogórész)g y g g 12

220-1211 kék g yUNI SA-7CN golyóstoll betét 10

220-1212 fekete UNI SA-7CN golyóstoll betétg y 10

220-1213 piros g yUNI SA-7CN golyóstoll betét 10

Átlátszó, rövidített tollszárú gumis ujjpárnájú nyomómechanikás, cserélhető betétes golyóstoll. Ideális 

iskolai, munkahelyi íróeszköz. Hosszú élettartamú betétje alkalmas több példány átírására. Három szín-

ben. Írásvastagság: 0,4 mm. Íráshossz: 1000 m. Keresse ceruza változatát is!

PA_KAT_2009_Iroszerek_OK2.indd   158PA_KAT_2009_Iroszerek_OK2.indd   158 2009.01.28.   16:21:132009.01.28.   16:21:13



03
fejezet

159Írószerek

go
ly

ós
to

ll 
| 

ba
ll 

pe
n

Írószerek
golyóstoll | ball pen

Kaméleon 4-színû golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0030 kék g ygolyóstoll 25

Mechanikus működtetésű, cserélhető mini betéttel szerelt, négyszínű golyósirón.

Zebra F-301 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0011 kék golyóstollg y 12

225-0012 fekete g ygolyóstoll 12

225-0013 bordó golyóstollg y 12

225-0014 zöld g ygolyóstoll 12

225-0911 kék golyóstoll betét F 0,7mmg y 12

225-0912 fekete g ygolyóstoll betét F 0,7mm 12

225-0913 piros g ygolyóstoll betét F 0,7mm 12

Kiváló minőségű golyóstoll rozsdamentes acél tolltesttel, bordázott markolattal, 0,7mm-es írásvastag-

sággal. Tintaszín: kék. Betét: F.

Zebra Pocket Sharbo 2 funkciós golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1110 kék golyóstoll + pixiróng y 10

225-1111 kék g y pgolyóstoll + pixirón 10

225-0961 kék golyóstoll betét 4C 0,7 mmg y 10

225-0962 fekete g ygolyóstoll betét 4C 0,7 mm 10

225-0963 piros g ygolyóstoll betét 4C 0,7 mm 10

Kétfunkciós írószer, attraktív, gyöngyházfényű testszínekben. Golyósirón 0,7 mm-es írásvastagsággal, 

nyomósirón 0,5 mm-es hegyvastagsággal. Tinta színe: kék. Betét: 4C.

b

a

d

c

Zebra F-301 Compact golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0010 fekete golyóstollg y 12

225-0911 kék ygolyóstoll betét F 0,7 mm 12

225-0912 fekete golyóstoll betét F 0,7 mmy 12

225-0913 piros ygolyóstoll betét F 0,7 mm 12

Összecsukható mechanizmusa által ingzsebben és a legkisebb női táskában is elfér. Praktikus kompakt 

mérete írásra alkalmas normál méretre változtatható. Rozsdamentes acél tolltest, bordázott markolat. 

Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: F. 

Zebra F-701 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1280 kék golyóstollg y 12

225-0911 kék g ygolyóstoll betét F 0,7mm 12

225-0912 fekete golyóstoll betét F 0,7 mmg y 12

225-0913 piros g ygolyóstoll betét F 0,7 mm 12

Új, varázslatos írószer, amely a Zebra leginnovatívabb terméke, hiszen kifejlesztése 2 év kutatómunkát 

vett igénybe. A „Tárgyalási-Toll”-at olyan frekvenciára hangolták, hogy az emberi fül számára meg-

nyugtató hangot hallat ki- és bekapcsoláskor. A toll által kibocsátott hang tárgyalás közben csupán 

1 méteres környezetben érzékelhető, így a résztvevőket nem zavarja a koncentrálásban, miközben 

használóját jótékonyan megnyugtatja. Markolatánál csúszásmentes kiképzés. Polírozott klipsszel ren-

delkezik. Betét: F.

e
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Zebra Kendo golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0117 kék golyóstollg y 12

225-0931 kék g ygolyóstoll betét K 10

225-0932 pirosp golyóstoll betét Kg y 10

225-0933 fekete g ygolyóstoll betét K 10

Cserélhető betétes golyóstoll, kényelmes fogású, vastagított gumírozott markolattal. Az átlátszó mű-

anyag test színe megegyezik a tinta színével. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: K.

Zebra Airfi t 500 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1201 fekete golyóstollg y 12

225-0911 kék g ygolyóstoll betét F 12

225-0912 fekete golyóstoll betét Fg y 12

225-0913 piros g ygolyóstoll betét F 12

Egyedülálló, új „Air Fit Grip” technológiával készült markolat, mely kényelmesebb fogást eredményez 

és kompenzálja az ujjak szorításából adódó fáradtságérzetet. A toll teste gyöngyház fényezéssel. Tinta 

színe: kék. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: F.

Penac Pépé golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1211 kék rozsdamentes golyóstollg y 12

377-1212 fekete g yrozsdamentes golyóstoll 12

377-1213 piros rozsdamentes golyóstollg y 12

377-1261 kék g ygolyóstoll betét BR98C07 03F 12

377-1262 fekete golyóstoll betét BR98C07 06Fg y 12

377-1263 piros g ygolyóstoll betét BR98C07 02F 12

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, kék színű golyós betéttel. Az elegáns rozsdamentes 

acél tolltestet különböző színű kiegészítő elemek díszítik: fekete, kék és piros. Japán minőség. Golyós-

betét: BR98C.

Zebra T-3 mini golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1282 ezüst golyóstollg y 10

225-0961 kék g ygolyóstoll betét 4C 0,7 mm 10

225-0962 fekete golyóstoll betét 4C 0,7 mmg y 10

225-0963 piros g ygolyóstoll betét 4C 0,7 mm 10

Exkluzív, gyakorlatias, hasznos társ, minden képzeletet felülmúlóan a világ egyik legkisebb írószerévé 

növi ki magát. Külső anyaga rozsdamentes húzott acél, polírozott klipsszel rendelkezik, így kiválóan 

alkalmas mellényzsebben hordva, és a női táskák elengedhetetlen kelléke. Ideális jegyzetekhez, határ-

időnaplókhoz, hiszen a legkisebb helyen is elfér. Kis mérete miatt hordható pénztárcában és használ-

ható akár PDA-hoz is. Hossza mindössze 10 cm, szélességben alig éri el az 5 mm-t, így a legszélesebb 

körben használható. Betét: 4C.

Zebra Mini Lite Rite golyósirón+szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1320 sárgag golyósirón+szövegkiemelőg y g 12

225-1322 zöld g y ggolyósirón+szövegkiemelő 12

225-1321 pink golyósirón+szövegkiemelőg y g 12

225-1325 g84 db-os akváriumban (24 zöld + 36 sárga + 24 pink)

Apró kellék, ami sok diák tolltartójából csak azért fog hiányozni, mert mobiltelefon kiegészítőként 

használják. Praktikus, hiszen egy mozdulattal váltható a szövegkiemelő és a golyóstoll funkció, és 

sokoldalúsága mellett a mérete miatt biztos sikerre számíthat a fi atalok körében. Sárga, zöld és pink 

színekben. A golyóstoll rész tinta színe fekete. A szövegkiemelő színe megegyezik a kupak színével.

d

e
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Parker Contact golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0870 világosszürkeg golyóstollg y 1

430-0871 sötétszürke g ygolyóstoll 1

430-0872 kék g ygolyóstoll 1

A Parker Contact a szögletes vonalak és ultramodern anyagok ügyes fúziója. Szatén kivitelű műanyagból 

formázták krómozott fémmel és gumírozott markolattal. A tolltest csavarmechanizmusa szabályozza a 

klipszet a változó vastagságnak megfelelően. Széles, nagyméretű klipsze révén könnyen felcsíptethe-

tő akár nadrágra, övre, táskára, szíjra, zsebre. Nyomógombos mechanizmus, standard Parker betéttel 

szerelve. Írásszín: kék

ICO X-Pen golyóstoll
rendelési kód típus db/csomag

377-1190 g ygolyóstoll 1

Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos Ico Silver betét. Fém fo-

górész, klipsz és nyomógomb, különféle színű műanyag felső tolltest. Írás színe: kék. Vonalvastagság: 

0,8 mm. Íráshossz: 5000 m.

b

a
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SilverBall® Turbo (2050A) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0101 kék golyóstollg y 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható vastag acél tolltest. Nyomógombos tollszerkezet, férfi as megjelenés. 

Cserélhető kék betét.

SilverBall® Galaxy (2044A) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstollg y 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest. Nyomógombos tollszerkezet. Csúszásgátlóval ellátott tollszár. 

Cserélhető kék betét.

SilverBall® Saturn (2042B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstoll + fényes kiegészítőg y y g 12

424-0161 kék g y ggolyóstoll + matt kiegészítő 12

424-0511 kék g ygolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest. Nyomógombos tollszerkezet. Anyagában perforált csúszásgátlóval 

ellátott tollszár. Cserélhető kék betét.

SilverBall® Monza (2028A) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstoll, acél test, arany klipszg y y 12

424-0362 kék g ygolyóstoll, acél test, fém klipsz 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest, fém illetve arany színű klipsszel. Nyomógombos tollszerkezet. 

Cserélhető kék betét.

SilverBall® Merit (2032B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstollg y 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest. Nyomógombos tollszerkezet, aranyszínű klipsszel és nyomógomb-

bal. Cserélhető kék betét.

e
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SilverBall® Rainbow (2045B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0271 kék golyóstolly 12

424-0511 kék ygolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest. Nyomógombos tollszerkezet. Gumírozott csúszásgátlóval szerelt 

tollszár. Cserélhető kék betét.

SilverBall® Monami (2015 A & B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0380 1 kék 2015A, golyóstoll, fekete test, fém klipszg y p 12

424-0381 2 kék g y p2015B, golyóstoll, acél test, acél klipsz 12

424-0511 kék g ygolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Kiválóan gravírozható acél tolltest, nőiesen vékony formatervezéssel.

SilverBall® Dream (2003B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstollg y 12

424-0511 kék g ygolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest. Arany színű klipsz és tollvég. Teleszkópos mechanikával működő 

golyóstoll. Cserélhető kék betét.

SilverBall® Mass (2024A) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstoll, fém test, színes gumi fogóg y g g 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Fém tolltest, nyomógombos szerkezet. Színes gumis fogóval ellátott tollszár. Cserélhető kék betét. 

 Vegyes kiszerelés.

SilverBall® Monza (2025B) golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstoll, fém test, színes gumi fogóg y g g 12

424-0511 kék g y pgolyóstoll betét PX típusú - 2053 10

Fém tolltest, nyomógombos szerkezet. Csúszásgátlóval ellátott tollszár. Cserélhető  kék betét.

e
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SilverBall® PX-2018 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0031 vegyesgy golyóstollg y 12

424-0051 kék g ygolyóstoll 50

424-0052 fekete golyóstollg y 50

424-0053 piros g ygolyóstoll 50

424-0054 zöld golyóstollg y 50

424-0055 fehér g ygolyóstoll 50

424-0511 kék golyóstoll betét PX2053g y 10

424-0512 fekete g ygolyóstoll betét PX2053 10

424-0513 piros golyóstoll betét PX2053g y 10

424-0514 zöld g ygolyóstoll betét PX2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest, fém illetve arany színű klipsszel. Nyomógombos tollszerkezet. 

Cserélhető kék betét.

Pax golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

432-0502 sötétkék golyóstoll, sötétkék testg y 50

432-0504 türkízkék g ygolyóstoll, türkízkék test 50

432-0505 fekete golyóstoll, fekete testg y 50

432-0506 szürke g ygolyóstoll, szürke test 50

432-0507 pirosp golyóstoll, piros testg y p 50

432-0508 zöld g ygolyóstoll, zöld test 50

432-0509 fehér golyóstoll, fehér testg y 50

432-0510 bordó g ygolyóstoll, bordó test 50

432-5001 kék betét golyóstollhozg y 100

432-5002 fekete g ybetét golyóstollhoz 100

432-5003 pirosp betét golyóstollhozg y 100

432-5004 zöld g ybetét golyóstollhoz 100

432-5011 kék gél betét golyóstollhozg g y 10

432-5012 fekete g g ygél betét golyóstollhoz 10

432-5013 pirosp gél betét golyóstollhozg g y 10

432-5014 zöld g g ygél betét golyóstollhoz 10

 

SilverBall® Wave golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyóstollg y 12

424-0322 fekete g ygolyóstoll 12

424-0323 bordó golyóstollg y 12

424-0324 sötétzöld g ygolyóstoll 12

424-0328 vegyesgy golyóstollg y 12

424-0511 kék g ygolyóstoll betét PX2053 10

424-0512 fekete golyóstoll betét PX2053g y 10

424-0513 piros g ygolyóstoll betét PX2053 10

424-0514 zöld g ygolyóstoll betét PX2053 10

Nyomható, gravírozható acél tolltest, fém illetve arany színű klipsszel. Nyomógombos tollszerkezet. 

Cserélhető kék betét.

Parker Jotter golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0002 fehér golyóstollg y 1

430-0004 fekete g ygolyóstoll 1

430-0007 kék golyóstollg y 1

430-0008 piros g ygolyóstoll 1

430-0020 rozsdamentes acél golyóstoll, fém, ezüst klipszg y p 1

430-0021 rozsdamentes acél g y ygolyóstoll, fém, arany klipsz 1

430-0101 kék Parker F golyósbetétg y 12

430-0102 fekete g yParker F golyósbetét 12

430-0104 kék Parker M golyósbetétg y 12

430-0105 fekete g yParker M golyósbetét 12

A Parker legismertebb modellje. Az időtálló formatervezés, megbízható működés, kedvező árfekvés 

jellemzi. Sima rozsdamentes acél és öntött műanyag kivitel, króm színű kiegészítő elemekkel. Közked-

velt változata az aranyozott klipsszel ellátott golyósirón. Klasszikus nyomógombos működés, rendkívül 

megbízható mechanikával. Kiváló, funkcionális íróeszköz minden korosztály számára. Gravírozható.

d
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Zebra Mini 300 golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

vegyesgy golyóstollg y 12

225-0111 kék g ygolyóstoll 12

225-0112 fekete golyóstollg y 12

225-0113 bordó g ygolyóstoll 12

225-0114 aranyy golyóstollg y 12

225-0115 ezüst g ygolyóstoll 12

225-0100 30 db-os displayp y

225-0911 kék g ygolyóstoll betét F 12

225-0912 fekete golyóstoll betét Fg y 12

225-0913 piros g ygolyóstoll betét F 12

Egyedi formájú, elegáns, attraktív, metál fényű, kupakos golyósirón 0,7 mm-es írásvastagsággal. Kis 

mérete miatt zsebben, táskában könnyen elfér. Tintaszín: kék. Betét: F.

Zebra Spiral golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1260 fehér-fekete golyóstollg y 12

225-1261 fehér-kék g ygolyóstoll 12

225-1262 fehér-rózsa golyóstollg y 12

225-1263 fehér-narancs g ygolyóstoll 12

225-1264 fehér-zöld golyóstollg y 12

225-1265 p y24 db-os display g ygolyóstoll 24

225-0911 kék golyóstoll betét F 0,7mmg y 12

225-0912 fekete g ygolyóstoll betét F 0,7mm 12

225-0913 ppiros g ygolyóstoll betét F 0,7mm 12

Extra puha gumírozott markolat, mely csökkenti az ujjak szorításából eredő fáradtságérzetet és kü-

lönlegesen kényelmes írást biztosít. Egyedi spirál formája maximális stabilitást nyújt. Írásvastagság: 

0,7 mm. Betét: F.

Zebra SL-F1 összecsukható golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

metál pezsgőg golyóstollg y 12

225-1241 metál kék g ygolyóstoll 12

225-1242 metál fehér golyóstollg y 12

225-1243 metál szürke g ygolyóstoll 12

225-1244 metál fekete golyóstollg y 12

225-1245 metál narancs g ygolyóstoll 12

225-1246 metál tea zöld golyóstollg y 12

225-1247 gmetál égkék g ygolyóstoll 12

225-1248 metál rózsa golyóstollg y 12

225-1249 metál bíbor g ygolyóstoll 12

225-0911 kék golyóstoll betét Fg y 12

225-0912 fekete g ygolyóstoll betét F 12

225-0913 piros g ygolyóstoll betét F 12

Elegáns megjelenésű golyóstoll, rozsdamentes acél tolltest, változtatható szárhossz: 105–130 mm. 

Tinta színe: kék. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: F

Zebra SL-F1 Extra Mini golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0093 fekete golyóstollg y 12

225-0094 ezüst g ygolyóstoll 12

225-0095 szürke golyóstollg y 12

225-0096 fehér g ygolyóstoll 12

225-0097 világoskékg golyóstollg y 12

225-0098 rózsaszín g ygolyóstoll 12

225-0099 y30 db-os display g ygolyóstoll 30

Elegáns megjelenésű, rozsdamentes acél, változtatható hosszúságú tollszárral rendelkező exkluzív 

golyóstoll. Hossza nyitott állapotban mindössze 10,8 cm, míg zárt állapotban mindössze 8,4 cm! 

Méretéből fakadóan ideális eszköz azok számára, akik a minőség és az esztétikum mellett a praktikus 

használhatóságot és a mobilitást is elengedhetetlen feltételnek tartják. A gazdag színválaszték a bizto-

sítéka, hogy Ön is megtalálja az egyéniségéhez illő SL-F1 tollat. Betét: C. Írás színe: kék. Írásvastagság: 

0,7 mm. 
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Rotring Tikky III M golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

441-1515 piros golyóstollg y 12

441-1516 gsárga g ygolyóstoll 12

441-1517 fekete golyóstollg y 12

441-1518 fehér g ygolyóstoll 12

441-1519 kék golyóstollg y 12

441-5115 kék g ygolyóstoll betét - R074460 1

Ergonómiailag tervezett, enyhén hullámos fogórésze biztos tartást tesz lehetővé. A klasszikus vonalú 

rotring Tikky III golyósirón ideálisan használható a különféle szakmákban és a továbbképzések terüle-

tein. A nyomógomb, a klipsz és a precíziós csúcs együttesen garantálják a biztonságos munkavégzést. 

Jellegzetes, robosztus, fényes krómozású klipsszel, cserélhető betéttel. Írás színe: kék. Hegyvastagság: 

1,0 mm. Íráshossz: 8000 m.

ICO ügyféltollak
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0110 1 fehér-fekete MINI, csúszásgátló tapadókoronggalg gg 1

377-0111 2 fekete-fehér g p ggMINI, csúszásgátló tapadókoronggal 1

377-0115 3 fehér-fekete LUX, csúszásgátló tapadókoronggalg p gg 1

377-0116 4 fehér-kék g p ggLUX, csúszásgátló tapadókoronggal 1

377-0117 5 fehér-fehér LUX, csúszásgátló tapadókoronggalg p gg 1

377-0120 6 tr.kék g ggLUX, csúszásgátló tapadókoronggal 1

377-0121 7 tr.fekete LUX, csúszásgátló tapadókoronggalg gg 1

377-0124 8 ezüst g ggREX, csúszásgátló tapadókoronggal 1

Lux: Formatervezett ügyféltoll, cserélhető X-20-as betéttel, csúszásgátló vagy ragasztható talppal. 

A hosszú spirál az ügyfél számára könnyed, független írásmódot tesz lehetővé. Vonalvastagság: 0,8 mm. 

Íráshossz: 2500 m. 

Rex: Exkluzív kivitelű, fém testű, rögzíthető ügyféltoll. Vonalvastagság: 0,8 mm. 

Mini: Függőlegesen és vízszintesen egyaránt rögzíthető ügyféltoll, a rá helyezhető kétoldalas ragasztó-

felület segítségével. Cserélhető X-20-as betéttel szerelve. Vonalvastagság: 0,8 mm.

Íráshossz: 2500 m.

STYB ügyféltollak
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0125 1 fehér-fekete tabal penp 1

377-0126 2 yfekete arany ptabal pen 1

377-0130 3 fehér-fekete fi xing peng p 1

377-0131 4 yfekete-arany g pfi xing pen 1

377-0135 5 fehér-fekete desk set 1

377-0136 6 yfekete-arany desk set 1

A talpán elhelyezett ragasztófelület segítségével rögzíthető ügyféltoll. Cserélhető X-20-as betéttel. 

Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. Függőlegesen rögzíthető: 5, 6. Vízszintesen rögzíthető: 

1, 2, 3, 4 .

SilverBall® Crome-X golyóstoll
rendelési kód szín típus db/csomag

424-0080 aranyy golyóstolly 1

424-0081 ezüst ygolyóstoll 1

424-0082 kék golyóstolly 1

424-0083 fekete ygolyóstoll 1

Elegáns megjelenésű golyóstoll, acél tolltesttel. Tinta színe kék. Írásvastagság: 0,7 mm.

2
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SilverBall® Monza golyóstoll + nyomósírón
rendelési kód szín típus szett/doboz

kék g y ygolyóstoll + nyomósírón 1

Aranyszínű klipsszel. Monza golyóstoll (2028-B) + nyomósirón (2028).

ICO réz golyóstoll betét
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0762 fekete golyóstoll betétg y 50

377-0763 ppiros g ygolyóstoll betét 50

377-0761 kék golyóstoll betétg y 50

377-0764 zöld g ygolyóstoll betét 50

Réztestű golyósbetét. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 2500 m.  

SilverBall® Crome Monza golyóstoll + nyomósírón
rendelési kód szín típus szett/doboz

424-0485 kék g y ygolyóstoll + nyomósírón 1

Monza golyóstoll (2025-B) + nyomósirón (2024).

ICO mini golyóstoll betét
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0740 kék golyóstoll betétg y 10

377-0741 fekete g ygolyóstoll betét 10

377-0742 piros golyóstoll betétg y 10

377-0743 zöld g ygolyóstoll betét 10

Fémtestű golyósbetét. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 1000 m.

ICO X-20 golyóstoll betét
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0730 fekete golyóstoll betétg y 50

377-0731 kék g ygolyóstoll betét 50

377-0732 piros g ygolyóstoll betét 50

Műanyag testű golyósbetét. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m.

SilverBall® Merit golyóstoll + nyomósírón
rendelési kód szín típus szett/doboz

424-0225 kék g y ygolyóstoll + nyomósírón 1

Aranyszínű klipsszel. Merit golyóstoll (2032-B) + nyomósirón (2032).

d
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Granit G’98/795 zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0001 kék gumis zselés tollg 20

215-0002 fekete ggumis zselés toll 20

215-0003 pirosp gumis zselés tollg 20

215-0004 zöld ggumis zselés toll 20

215-0005 lila gumis zselés tollg 20

215-0101 kék 98/W970 zselés betét 20

215-0102 fekete 98/W970 zselés betét 20

215-0103 ppiros 98/W970 zselés betét 20

215-0104 zöld 98/W970 zselés betét 20

0,5 mm fém hegy. Írásvastagság: 0,3 mm, íráshossz: 600 m. Átlátszó színezett test, a betét színével meg-

egyező színű gumis fogórész, illetve klipszes kupak. A cserélhető betétben zselés töltet (tinta) van.   a

c

b

ICO zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0715 aranyy zselés toll 12

377-0716 ezüst zselés toll 12

377-1001 fekete zselés toll 12

377-1002 kék zselés toll 12

377-1003 zöld zselés toll 12

377-1004 ppiros zselés toll 12

Átlátszó testű, a betét színével megegyező színű ergonomikusan kialakított gumi fogórésszel és kiegé-

szítőkkel ellátott zselésirón. Különlegesen szép és vékony íráskép jellemzi. Klipszes kupakkal. Vonalvas-

tagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1500 m.

UNI UM-100 SIGNO zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0101 kék zselés toll 12

220-0102 fekete zselés toll 12

220-0103 pirosp zselés toll 12

220-0104 zöld zselés toll 12

220-0105 világos zöldg zselés toll 12

220-0106 gvilágos kék zselés toll 12

220-0109 f. pirosp zselés toll 12

220-0110 f. rózsa zselés toll 12

220-0111 lila zselés toll 12

220-0112 barna zselés toll 12

220-0113 aranyy zselés toll 12

220-0114 ezüst zselés toll 12

220-0115 sötétkék zselés toll 12

220-1101 kék UMR-5 zselés toll betét 12

220-1102 fekete UMR-5 zselés toll betét 12

220-1103 ppiros UMR-5 zselés toll betét 12

220-1104 sötétkék UMR-5 zselés toll betét 12

Rozsdamentes acél hegyű, átlátszó testű, nagybetétes, a tinta színével megegyező klipszű zselés toll.  Jelleg-

zetesen lágy, fényes írásmóddal, víz- és UV-álló tintával, nagy színválasztékban. Írásvastagság 0,3–0,4 mm.

UNI UM-151 SIGNO zselés toll

rendelési kód szín típus db/csomag

220-0181 kék zselés toll 12

220-0182 fekete zselés toll 12

220-0183 piros zselés toll 12

220-0184 zöld zselés toll 12

220-0185 sötétkék zselés toll 12

220-1131 kék UMR-1 zselés toll betét 12

220-1132 fekete UMR-1 zselés toll betét 12

220-1133 piros UMR-1 zselés toll betét 12

Rozsdamentes acél hegyű, elegáns átlátszó testű, gumi ujjpárnás extrafi ne zselés toll, víz- és UV-álló tintával. 

Rövidített „ingzseb” tollszárral, a fi ne írás kedvelőinek. Írásvastagság: 0,1 mm Négy színben. Betét: UMR-1.

e

b

ICO Gel-X Premium zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-1030 kék zselés toll gy48 (Vegyes)

Nyomógombos mechanikával működő, zselés betéttel szerelt irón. Írásképe precíz, vonalvezetése 

egyenletes. Az átlátszó fekete, kék és piros tolltestet, azzal megegyező színű gumi fogórésszel és kiegé-

szítőkkel látták el. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1500 m.

d
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UNI UB-150 Eye-Micro golyósfi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0021 kék golyósfi lcg y 12

220-0022 fekete g ygolyósfi lc 12

220-0023 pirosp golyósfi lcg y 12

220-0024 zöld g ygolyósfi lc 12

Rozsdamentes acél hegyű, a tinta színével megegyező tollszárú fémcsiptetős rollertoll. A csúszásmen-

tes mikroredős ujjpárna alatti kapillárisban követhető a víz és UV álló tinta fogyása, amely az utolsó 

cseppig kiírható. Irásvastagság: 0,2 mm. Négy színben. 

UNI UM-153S SIGNO Gel Impact zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0207 kék zselés toll 12

220-0208 fekete zselés toll 12

220-0209 piros zselés toll 12

220-1151 kék zselés toll 12

220-1152 fekete UNI UMR-10 zselés toll betét 12

220-1153 piros UNI UMR-10 zselés toll betét 12

220-1155 sötétkék UNI UMR-10 zselés toll betét 12

Rozsdamentes acél hegyű, elegáns tollszárú, kupakos zselés toll. Pigmentes, UV- és vízálló tintája mar-

káns, lendületes írást biztosít. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! Három színben. Betét: UMR-10.

UNI UB-157 Eye-Fine golyósfi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

kék golyósfi lcg y 12

220-0042 fekete g ygolyósfi lc 12

220-0043 piros golyósfi lcg y 12

220-0044 zöld g ygolyósfi lc 12

Rozsdamentes acél hegyű, az írás színével megegyező kupakvégű fémcsiptetős roller toll. A csúszás-

mentes ujjpárna alatt kapillárisban látható a víz- és UV-álló tinta folyamatos fogyása, mely az utolsó 

cseppig kiírható. Írásvastagság: 0,4 mm. Hat színben.

UNI UM-152 SIGNO Micro zselés toll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0221 kék zselés toll 12

220-0222 felete zselés toll 12

220-0223 pirosp zselés toll 12

220-1171 kék UMR-85 zselés toll 12

220-1172 fekete UMR-85 zselés toll 12

220-1173 piros UMR-85 zselés toll 12

Cserélhető betétes, az írás színével megegyező gumi ujjpárnájú, a tollhegyet kioldó klipszű „zseb biztos” 

hibridtintájú golyóstoll. Tintája víz- és UV álló. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! Írásvastagság: 0,3 mm. 

Három színben. Betét: UMR-85.

e

UNI UBN-178 roller toll
rendelési kód szín típus db/csomag

fekete nyomógombos roller tolly g 12

220-0377 kék y gnyomógombos roller toll 12

220-0378 pirosp nyomógombos roller tolly g 12

220-0379 zöld y gnyomógombos roller toll 12

Legújabb fejlesztésű pigment tintás, cserélhető betétes roller toll. Tintája kitörölhetetlen, víz- és UV-álló, kü-

lönleges hegykiképzése a legtöbb esetben megakadályozza hogy leeséskor a golyó sérüljön. Az első roller toll, 

amely nem pacáz, csak íráskor adagolja a „SUPER INK” tintáját. Fém klipsze zseb biztos, betűzésnél a betétet 

kioldja. Az írószáron keresztül a betétben lévő tinta fogyása fi gyelemmel kísérhető. Repülőgép fedélzetén sem 

folyik! Golyóméret: 0,8 mm  Írásvastagság: 0,4 mm. Betét: UBR-78. Színek: fekete, kék, piros, zöld.
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Zebra AX-5 roller
rendelési kód szín típus db/csomag

225-0121 kék roller 12

225-0122 fekete roller 12

225-0123 piros roller 12

Rollerirón, melynek folyadéktintás rendszere gazdaságos tintafelhasználást tesz lehetővé. A testen lévő 

ablak segítségével ellenőrizhető a tintaszint. Tintaszínek: kék, fekete, piros.

Zebra GR8 roller
rendelési kód szín típus db/csomag

kék roller 12

225-0127 fekete roller 12

225-0128 piros roller 12

Folyékony tintás rollerirón. Gumírozott fogórész és vastag test a stabil fogásért . Írásvastagság: 0,5 mm.

Zebra Jimnie zselés roller
rendelési kód szín típus db/csomag

kék roller 12

225-0142 fekete roller 12

225-0143 piros roller 12

225-0144 zöld roller 12

225-0145 ezüst roller 12

225-0146 yarany roller 12

225-0147 bronz roller 12

Zselétintás rollerirón, áttetsző, műanyag tolltesttel, gumírozott markolattal. Test színe megegyezik a 

tinta színével. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: J.

Zebra Kendo roller
rendelési kód szín típus db/csomag

kék roller 12

225-0156 fekete roller 12

225-0157 ppiros roller 12

Cserélhető betétes golyóstoll, kényelmes fogású, vastagított gumírozott markolattal. A test színe meg-

egyezik a tinta színével. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: JF.

Zebra G301 zselés rollertoll

rendelési kód szín típus db/csomag

225-0160 kék zselés roller 12

225-0200 kék JK zselés rollerirón betét 12

A népszerű F-301 zselés tintájú változata. Rozsdamentes acél tolltest, bordázott markolat. Írásvastag-

ság: 0,7 mm. Írás színe: kék. Betét: JK.

e
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Edding 67 Control roller
rendelési kód szín típus db/csomag

410-2021 kék roller 10

410-2022 fekete roller 10

410-2023 piros roller 10

410-2024 zöld roller 10

Szabadtintás rollerirón. Festékvezető rendszere könnyed és egyenletes írást tesz lehetővé. Az irón 

testén levő ablakon keresztül a festéktartalom szintje folyamatosan ellenőrizhető. Írószín: fekete, kék, 

piros, zöld. Vonalvastagság: 0,4 mm.

Edding 69 Microtec roller
rendelési kód szín típus db/csomag

410-2031 kék tűfi lc 10

410-2032 fekete tűfi lc 10

410-2033 piros tűfi lc 10

410-2034 zöld tűfi lc 10

Fémfoglalatú mikroroller csúccsal szerelt irón. Festékvezető rendszere könnyed és egyenletes írást tesz 

lehetővé. Az irón testén levő ablakon keresztül a festéktartalom szintje folyamatosan ellenőrizhető. 

Írószín: fekete, kék, piros, zöld. Vonalvastagság: 0,3 mm.

Edding OHP alkoholos marker
140 S, 0,3 mm 141 F, 0,6 mm 142 M, 1 mm 143 B, 1-3 mm szín db/csomag

410-0001 410-0011 410-0021 410-1000 kék 10

410-0002 410-0012 410-0022 410-1001 fekete 10

410-0003 410-0013 410-0023 410-1002 piros 10

410-0004 410-0014 410-0024 410-1003 zöld 10

410-0005 410-0015 410-0025 410-1005 4 db-os készlet 1

410-0006 410-0016 410-1010 6 db-os készlet 1

OHP-marker permanens festékkel töltve. Gyorsan száradó, színtartó, írásképe törlés- és vízálló. Írás-

vetítő fólia, fólia, műanyag, üveg, fém, fa, diakeret, szinte minden felület feliratozására, jelölésére 

 alkalmas. A festék nagy fényáteresztő képességgel rendelkezik, ami vetítés során kontúros és szín helyes 

visszaadást tesz lehetővé. Vonalvastagság: 0,3 mm (140 S), 0,6 mm (141 F), 1 mm (142 M), 1–3 mm 

(143 B).

e

ICO OHP alkoholos marker
S, 0,3 mm F, 0,5 mm M, 1-1,5 mm B, 2-3 mm C, 1-3 mm szín db/csomag

377-0300 377-0250 377-0281 377-0310 377-0340 kék 10

377-0301 377-0251 377-0282 377-0311 377-0341 fekete 10

377-0302 377-0252 377-0283 377-0312 377-0342 piros 10

377-0303 377-0253 377-0284 377-0313 377-0343 zöld 10

377-0307 377-0260 377-0290 377-0320 377-0348 4 db-os készlet 1

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent markerek. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló. 

Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 4 féle színben 

és 4 db-os készletben. 

ICO Permanent M, B alkoholos marker
M 1-1,5mm B 2-3mm szín db/csomag

377-0451 377-0461 kék 50

377-0452 377-0462 fekete 50

377-0454 377-0463 piros 50

377-0453 zöld 50

377-0455 377-0466 4 db-os készlet 50

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött markerek. Széleskörű felhasználhatóság: műanyag, fém, 

üveg, szinte minden felület jelölésére, feliratozására alkalmas. Írásképe száradás után törlés- és vízálló. 

Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1–1,5 mm (M), és 2-3 mm (B).

d
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ICO OHP MARKER TERMÉKCSALÁD
Az ICO OHP MARKER termékcsalád, a különböző írásvastagságú 

permanent markerek széles választékát kínálja a felhasználók 

részére. A szortiment, a közelmúltban bemutatott, extra vékony 

vonalvastagságú ICO OHP S markerrel vált teljessé.

–  0,3 mm–es írásvastagság
– 1500 méter íráshossz
– fém foglalat
– kiváló tintavezetés
– folyamatos íráskép

Az ICO OHP MARKER             csakúgy, mint 
az ICO OHP MARKER termékcsalád valamennyi tagja 
– szinte minden felületre (pl. műanyagra, üvegre, 
fémre, fára… stb.)  történő írásra, jelölésre alkalmas. 
Írásképe vízálló és színtartó.
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Granit M830 Piccolo Duo CD marker
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0276 fekete marker 20

215-0277 kék marker 20

Vékony hegy: 0,7 mm-es, vastag hegy: 1,5–2,5 mm-es írásvastagság. Vízálló, alkoholos töltet. Az OHP 

markerrel a legtöbb felületre írhatunk. Aubex hegy.

Granit M835 marker tintatörlôvel
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0320 kék marker, radír, fém hegygy 20

215-0321 fekete gymarker, radír, fém hegy 20

215-0322 pirosp marker, radír, fém hegygy 20

215-0323 zöld gymarker, radír, fém hegy 20

0,4 mm írásvastagság, alkoholos töltet. Fém hegy, vízálló tinta. Tintatörlő: speciálisan a CD/DVD mark-

erhez. Az OHP-markerrel a legtöbb felületre írhatunk. Aubex hegy.

Zebra Z-PM Permanent fi lctoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2071 kék fi lctoll 12

225-2072 fekete fi lctoll 12

225-2073 pirosp fi lctoll 12

225-2074 zöld fi lctoll 12

225-2075 p y72 db-os display fi lctoll 72

A folyékony tintával akár CD-re is írhatunk. A kényelemről a puha gumírozott fogórész gondoskodik. 

Íráshossza 860 méter. Hegyvastagsága 2 mm. A testszín megegyezik az írás színével.

Granit M857 CD marker
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0271 kék marker 20

215-0272 fekete marker 20

215-0273 ppiros marker 20

0,4 mm vastagság, alkoholos töltet. Műanyag, vékony hegy. Vízálló. Az OHP-markerrel a legtöbb felül-

etre írhatunk. Aubex hegy.

Zebra McKie Extra Fine fi lctoll

rendelési kód szín típus db/csomag

225-2041 kék fi lctoll, kettősvégűg 12

225-2042 fekete gfi lctoll, kettősvégű 12

225-2043 piros fi lctoll, kettősvégűg 12

225-2044 zöld gfi lctoll, kettősvégű 12

Alkoholbázisú rostirón 2 írócsúccsal. Bármilyen felületen alkalmazható. Írásvastagság: 0,5 mm és 1 mm. 

b

c
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ICO Permanent 11 XXL marker
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0231 fekete marker 10

377-0232 piros marker 10

377-0233 zöld marker 10

377-0234 kék marker 10

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött marker. Egyedülálló tulajdonsága, hogy kupak nélkül 14 

napig sem szárad be, színtartó, írásképe törlés- és vízálló. Szinte minden felület jelölésére, feliratozásá-

ra alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. 

Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1–3 mm.

Zebra HI-McKie Filctoll
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2031 kék fi lctoll, kettősvégűg 10

225-2032 fekete gfi lctoll, kettősvégű 10

225-2033 piros fi lctoll, kettősvégűg 10

225-2034 zöld gfi lctoll, kettősvégű 10

Alkohol bázisú táblafi lc, használata törölhető fehér táblákhoz ajánlott. Írásvastagság: 2–2,6 mm.

b

a
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Granit M810 Piccolo alkoholos marker
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0183 kék marker 20

215-0184 fekete marker 20

215-0185 piros marker 20

215-0186 zöld marker 20

215-0188 4 db-os készlet marker

Kerek, kúpos hegy. Vízálló. Írásvastagság: 1,5–2,5 mm, íráshossz: 550–600 m. Használható: fára, 

fémre, üvegre, textíliára, műanyagra, kerámiára. A legkedvezőbb árú alkoholos marker.

Granit M860 & M861 alkoholos marker
M860 M861 szín típus db/csomag

215-0270 fehér marker 10

215-0241 215-0251 kék marker 10

215-0242 215-0252 fekete marker 10

215-0243 215-0253 ppiros marker 10

215-0244 215-0254 zöld marker 10

215-0249 215-0259 4 db-os készlet marker

Kerek vagy vágott hegy. Vízálló. Írásvastagság, kerek hegy: 3–4 mm, vágott hegy: 1–5 mm.

Íráshossz: 600–700 m. Használható: fára, fémre, üvegre, műanyagra, kerámiára, textíliára.

d

Granit M880 alkoholos marker
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0900 kék marker 10

215-0901 fekete marker 10

215-0902 ppiros marker 10

Kétvégű, alkoholos marker. Használható fára, fémre, üvegre, műanyagra illetve kerámiára is.
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Edding 11 Retract alkoholos marker
rendelési kód szín típus db/csomag

410-1551 kék marker 10

410-1552 fekete marker 10

410-1553 pirosp marker 10

410-1554 zöld marker 10

Praktikus nyomógombos mechanikával működő permanent marker. Festéke megfelel a legmagasabb 

követelményeknek: gyorsan száradó, színtartó, törlés-, vízálló. Alkalmas fém, üveg, műanyag, szinte 

minden felület feliratozására, jelölésére. Kerekített csúcs. Vonalvastagság: 1,5-3 mm

Edding 300, 330 alkoholos marker
kerek csúcs 300 vágott csúcs 330 szín típus db/csomag

410-0083 410-0093 kék marker 10

410-0084 410-0091 fekete marker 10

410-0082 410-0092 pirosp marker 10

410-0085 410-0094 zöld marker 10

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött marker, mely gyorsan száradó, színtartó, írásképe törlés- és 

vízálló. Szinte minden felület jelölésére, feliratozására alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Kerekített 

(300) és vágott (330) csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1,5–3 mm (300), 1–5 mm (330).

Zebra Z-WM táblafi lc 
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2210 kék fi lc 12

225-2211 fekete fi lc 12

225-2212 piros fi lc 12

225-2213 zöld fi lc 12

225-2214 72 db-os készlet fi lc

Képzeljen el egy 650 000 mm hosszú és 2 mm széles csíkot, kék, fekete, piros, vagy zöld színben! 

A minden részletre kiterjedő folyamatos fejlesztői munkának köszönhetően a folyékony tinta amellett, 

hogy egyenletesen telített írásképet biztosít, könnyen letörölhető, és nem tartalmaz toxikus anyagokat 

sem. A kényelmes használat érdekében puha gumi fogórésszel szerelték. A testszín megegyezik az írás 

 színével. Írásvastagság: 2 mm.

Granit M460 szárazon törölhetô táblafi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0371 kék táblafi lc 10

215-0372 fekete táblafi lc 10

215-0373 pirosp táblafi lc 10

215-0374 zöld táblafi lc 10

215-0379 4 db-os készlet      táblafi lc + szivacstartó

Fehér táblára író rostirón. Írásvastagság: 3 mm. Íráshossz: 2000 m. Az írás szárazon törölhető. Aubex 

hegy, mely kiváló folyamatos írást biztosít. Könnyen eltávolítható tinta, kerek hegy. A 4 db-os készlet 

törlőszivaccsal kerül forgalomba. A szivacs hátoldalán elhelyezett praktikus tartóban a teljes készlet 

tárolható.

e

d

ICO Permanent 11, 12 alkoholos marker
kerek csúcs 11 vágott csúcs 12 szín típus db/csomag

377-0476 377-0471 kék marker 20

377-0477 377-0472 fekete marker 20

377-0478 377-0473 pirosp marker 20

377-0479 377-0474 zöld marker 20

377-0484 377-0475 4 db-os készlet marker

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött marker. Szinte minden felület jelölésére, feliratozására al-

kalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Írásképe száradás után törlés- és vízálló. Kerekített csúcs: 1–3 mm 

(11). Vágott csúcs: 1–4 mm (12).
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Zebra Board Marker táblafi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2200 kék táblafi lc 12

225-2201 fekete táblafi lc 12

225-2202 pirosp táblafi lc 12

225-2203 zöld táblafi lc 12

Alkohol bázisú táblafi lc, használata törölhető fehér táblákhoz ajánlott. Írásvastagság: 2–2,6 mm.

ICO Plan táblamarker
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0420 kék táblamarker 20

377-0421 fekete táblamarker 20

215-0322 piros táblamarker 20

215-0323 zöld táblamarker 20

377-0429 3 db-os készlet táblamarker 25

377-0430 4 db-os készlet táblamarker 20

Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas. Az írás szárazon könnyen letörölhető. Klipszes kupakkal. 

4 alapszínben. Vonalvastagság: 3 mm.

ICO Markeraser multifunkciós táblairón
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0405 fekete táblamarker 10

377-0406 kék táblamarker 10

377-0407 piros táblamarker 10

377-0408 zöld táblamarker 10

Multifunkciós, fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas, „Cap-off ” festékkel töltött marker, néhány 

napig kupak nélkül sem szárad be. Kupakjában elhelyezett mágneslemez révén bármilyen fém felü-

leten, így a táblán elhelyezhető, rögzíthető. Az írás szárazon könnyen letörölhető, ezt segíti a kupak 

végén található táblatörlő korong. Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 3 mm.

Edding 12 Retract táblamarker
rendelési kód szín típus db/csomag

410-0491 kék táblamarker 10

410-0492 fekete táblamarker 10

410-0493 piros táblamarker 10

410-0494 zöld táblamarker 10

Zárókupak nélküli, praktikus nyomógombos mechanikával működő, fehér táblára való írásra illetve raj-

zolásra alkalmas marker. Speciális Cap-Off  festékkel töltött, száradás után letörölhető. Kerekített csúcs. 

Technikai megoldásának köszönhetően az írócsúcs visszahúzott állapotban sem szárad ki. Tárolása víz-

szintes elhelyezést igényel. Vonalvastagság: 1,5-3 mm

UNI PWB-202 táblatoll
rendelési kód szín típus db/csomag

220-1986 fekete PWB-202 12

220-1987 kék PWB-202 12

220-1988 piros PWB-202 12

220-1989 zöld PWB-202 12

Az Uni szárazon törölhető táblatollának sötét, határozott, kontúros vonalait a tinta állandó és egyenle-

tes utánfolyása biztosítja. Teljes mértékben törölhető, biztonságos, gyakorlatilag szagtalan és különle-

gesen hosszú életű.

a
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Granit M110 Piccolo vízbázisú marker 
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0196 kék marker 20

215-0197 fekete marker 20

215-0198 piros marker 20

215-0199 zöld marker 20

215-0200 4 db-os készlet marker

Flipchart papírok és egyéb papír felületek feliratozásához. Kerek hegy. Nem toxikus, vízbázisú töltet. 

Írásvastagság: 1,5-2,5mm

Granit M160 vízbázisú marker

rendelési kód szín típus db/csomag

215-0231 kék marker, kerek hegyy 10

215-0232 fekete ymarker, kerek hegy 10

215-0233 piros marker, kerek hegyy 10

215-0234 zöld ymarker, kerek hegy 10

215-0239 4 db-os készlet ymarker, kerek hegy

Flipchart papírok és egyéb papír felületek feliratozásához. Kerek, kúpos hegy. 2–3 mm írásvastagság, 

íráshossz: 600–700 m. Vízbázisú, nem toxikus.

ICO Artip 11 fl ipchart marker
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0350 fekete marker 25

377-0351 kék marker 25

377-0352 piros marker 25

377-0353 zöld marker 25

377-0355 4 db-os készlet marker

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart papírok és egyéb papírívek feliratozására. A festék nem üt át 

a papíron. Kerekített csúccsal. Vonalvastagság: 3 mm.

ICO Artip 12 fl ipchart marker
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0360 fekete marker 25

377-0361 kék marker 25

377-0362 piros marker 25

377-0363 zöld marker 25

377-0365 4 db-os készlet marker

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart táblák és egyéb papírívek feliratozására. A festék nem üt át 

a papíron. Vágott csúccsal. Négy színben. Vonalvastagság: 1–4 mm.

d
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lakkmarker | lacquemarker

Granit M800 3 mm lakkmarker
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0530 fekete lakkmarker 10

215-0531 ezüst lakkmarker 10

215-0532 aranyy lakkmarker 10

215-0533 fehér lakkmarker 10

3 mm írásvastagság. Olajbázisú, permanens tinta. Speciális zárószeleppel, így a marker hosszú ideig 

tárolható. A tinta minden felületre alkalmas.

Zebra Olajbázisú lakkmarker
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2101 kék lakkmarker 12

225-2102 fekete lakkmarker 12

225-2103 piros lakkmarker 12

225-2104 ezüst lakkmarker 12

225-2105 fehér lakkmarker 12

225-2106 gsárga lakkmarker 12

225-2153 yarany lakkmarker 12

Olajbázisú tintával töltött lakkfi lc, szeleppel szabályozott íróheggyel. Bármilyen felületen alkalmazható. 

Írásvastagság: 3 mm

b

a

d

c

Edding 791 lakkmarker
rendelési kód szín típus db/csomag

410-1501 kék lakkmarker 10

410-1502 fekete lakkmarker 10

410-1503 piros lakkmarker 10

410-1504 zöld lakkmarker 10

410-1505 sárga lakkmarker 10

410-1506 fehér lakkmarker 10

410-1508 ezüst lakkmarker 10

410-1509 yarany lakkmarker 10

Lakk és dekorációs marker, kerekített csúccsal, műanyag testtel. Permanens, lakkszerűen fedő festékkel 

töltve. Írásra, rajzolásra, jelölésre és színezésre alkalmas szinte minden felületen pl.: üveg, porcelán, 

műanyag, fém, különösen ajánlott szennyezett felületekhez. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, 

hő-, és törlésálló. Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli. Vonalvastagság: 1-2 mm

Edding 790 lakkmarker
rendelési kód szín típus db/csomag

410-0026 fekete lakkmarker 10

410-0027 piros lakkmarker 10

410-0028 kék lakkmarker 10

410-0029 zöld lakkmarker 10

410-0032 aranyy lakkmarker 10

410-0033 ezüst lakkmarker 10

410-0034 fehér lakkmarker 10

410-0035 sárga lakkmarker 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, műanyag testtel. Permanens, lakkszerűen fedő festék-

kel töltve. Írásra, rajzolásra, jelölésre és színezésre alkalmas szinte minden felületen pl.: üveg, porcelán, 

műanyag. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, hő- és törlésálló. Festékadagolása egyenletes, szelep 

vezérli. Vonalvastagság: 2–4 mm.
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UNI PX-20 lakkmarker
rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

kék 220-1887 aranyy 12

220-1882 fekete 220-1888 ezüst 12

220-1883 piros 220-1889 lila 12

220-1884 zöld 220-1890 narancs 12

220-1885 sárgag 220-1891 v.kék 12

220-1886 fehér 220-1892 barna 12

A legmagasabb igényeket kielégítő, nagy fedőképességű lakkfi lc, ipari jelölő, és kreatív területekre. 

Minden felületen víz-, hő- és UV-álló az íráskép. Szalagon, szöveten az oldószer nem hagy nyomot. 

Alumínium tollszárban gazdaságos tintaadagolással, cserélhető heggyel, a tinta színével megegyező 

kupakkal rendelkezik. Írásvastagsága: 2,2–2,8 mm. Tizenhárom színben.

UNI PX21 lakkmarker
rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

220-1841 kék 220-1850 aranyy 12

220-1842 fekete 220-1851 ezüst 12

220-1843 piros 220-1852 v.kék 12

220-1844 zöld 220-1853 lila 12

220-1845 sárgag 220-1854 rózsa 12

220-1847 narancs 220-1855 barna 12

220-1849 fehér 220-1856 szürke 12

220-1857 v.zöld 12

A legmagasabb igényeket kielégítő, nagy fedőképességű lakkfi lc, ipari jelölő, és kreatív területekre. 

Minden felületen víz-, hő- és UV-álló az íráskép. Szalagon, szöveten az oldószer nem hagy nyomot. 

Alumínium tollszárban gazdaságos tintaadagolással, cserélhető heggyel, a tinta színével megegyező 

kupakkal rendelkezik. Írásvastagsága: 0,8–1,2 mm. Tizenöt színben.

Edding 751 lakkmarker
rendelési kód szín típus db/csomag

kék lakkmarker 10

410-0042 fekete lakkmarker 10

410-0043 aranyy lakkmarker 10

410-0044 ezüst lakkmarker 10

410-0045 fehér lakkmarker 10

410-0046 sárga lakkmarker 10

410-0047 piros lakkmarker 10

410-0048 zöld lakkmarker 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, fém testtel, permanens, lakkszerűen fedő festékkel töltve. 

Alkalmas szinte minden felületen való írásra, rajzolásra pl.: üveg, porcelán, műanyag, fém. Különösen aján-

lott szennyezett felületekhez. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, hő-, és törlésálló. Festékadagolása 

egyenletes, szelep vezérli, pótcsúcsolható (ED 751 N írócsúcs). Vonalvastagság: 1–2 mm.

Edding 750 lakkmarker
rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

410-0065 sárgag 410-0071 ezüst 10

410-0066 kék 410-0072 lila 10

410-0067 fekete 410-0073 narancs 10

410-0068 piros 410-0074 rózsa 10

410-0069 zöld 410-0075 barna 10

410-0070 fehér 410-0076 yarany 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, fém testtel. Permanens, lakkszerűen fedő festékkel 

töltve. Alkalmas szinte minden felületen való írásra, rajzolásra pl.: üveg, porcelán, műanyag, fém, 

különösen ajánlott szennyezett felületekhez. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, hő- és törlésálló. 

Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli, pótcsúcsolható (ED 750 N írócsúcs). Többféle színben. Vonal-

vastagság: 2–4 mm.
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Granit M250 szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0800 sárgag szövegkiemelőg 12

215-0801 zöld gszövegkiemelő 12

215-0802 narancs szövegkiemelőg 12

215-0803 pink gszövegkiemelő 12

215-0804 kék gszövegkiemelő 12

Vízbázisú, vágott hegyű szövegkiemelő gumis fogórésszel. Vízbázisú. A tinta nem tartalmaz toxikus 

anyagot. Klipszes kupak. Használható papíron és faxpapíron is.

Zebra Optex szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2013 zöld szövegkiemelőg 12

225-2015 gcitromsárga gszövegkiemelő 12

225-2016 rózsa szövegkiemelőg 12

225-2009 3 db-os készlet gszövegkiemelő 12

Kettő az egyben: szövegkiemelő (4 mm) és aláhúzó (1 mm) vég. Fluoreszkáló tintával töltve. A kiemelt 

illetve aláhúzott szöveg másolható illetve faxolható. 3 darabos készletben is kapható. Tintaszínek: 

sárga, zöld, rózsa.

Granit Piccolo M210 vágott hegyű szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0176 sárgag szövegkiemelőg 20

215-0177 rózsa gszövegkiemelő 20

215-0178 zöld szövegkiemelőg 20

215-0179 narancs gszövegkiemelő 20

215-0181 4 db-os készlet gszövegkiemelő

Vágott hegy. Írásvastagság: 1–4 mm. Vízbázisú, nem toxikus. Használható papíron és faxpapíron is. 

Szellőző kupak. A legkedvezőbb árú szövegkiemelő.

e

Zebra Zazzle szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2022 kék szövegkiemelőg 12

225-2023 zöld gszövegkiemelő 12

225-2025 citrom szövegkiemelőg 12

225-2026 rózsa gszövegkiemelő 12

225-2021 3 db-os készlet gszövegkiemelő

Fluoreszkáló festékkel töltött, folyadéktintás rendszerű, áttetsző testű, szelepes íróhegyű szövegkiemelő 

3,5 mm-es írásvastagsággal. A kiemelt szöveg másolható, faxolható. 3 darabos készletben is kapható.

Zebra FM1 vágott hegyű szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1900 sárgag szövegkiemelőg 12

225-1901 pink gszövegkiemelő 12

225-1902 narancs szövegkiemelőg 12

225-1903 kék gszövegkiemelő 12

225-1904 zöld gszövegkiemelő 12

Fluoreszkáló tintával töltött, vágott hegyű szövegkiemelő. A kiemelt szöveg faxolható és fénymásol-

ható. Írásvastagság: 2-5 mm.

d
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Granit M240 szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0281 fl uor narancs szövegkiemelő 10

215-0282 fl uor sárga szövegkiemelő 10

215-0283 fl uor rózsa szövegkiemelő 10

215-0284 fl uor zöld szövegkiemelő 10

215-0285 fl uor kék szövegkiemelő 10

215-0289 4 db-os készlet szövegkiemelő

Vágott hegy. Írásvastagság: 1–5 mm. Vízbázisú, nem toxikus. Klipszes kupak, lapos test. Használható: 

papíron és faxpapíron.

ICO Videotip és Videotip XXL szövegkiemelô
rendelési kód szín rendelési kód XXL szín db/csomag

377-0180 sárgag 377-0200 sárgag 25 (XXL10)

377-0181 zöld 377-0201 zöld 25 (XXL10)

377-0182 kék 377-0202 kék 25 (XXL10)

377-0183 rózsa 377-0203 rózsa 25 (XXL10)

377-0184 narancs 377-0204 narancs 25 (XXL10)

377-0189 3 db-os készlet 377-0209 3 db-os készlet

377-0188 4 db-os készlet 377-0210 4 db-os készlet

377-0190 5 db-os készlet 377-0211 5 db-os készlet

Speciális fl uoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. Vágott csúccsal, ötféle élénk színben. A kiemelt 

szöveg fénymásolható, illetve faxolható. Írásvastagság: 1–4 mm. XXL: Megnövelt élettartam a nagyobb 

méretű testnek köszönhetően.

ICO Focus szövegkiemelô
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0220 fl uor sárga szövegkiemelő 10

377-0221 fl uor zöld szövegkiemelő 10

377-0222 fl uor kék szövegkiemelő 10

377-0223 fl uor rózsa szövegkiemelő 10

377-0224 fl uor narancs szövegkiemelő 10

377-0225 4 db-os készlet szövegkiemelő

Speciális fl uoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, vágott csúccsal. Szövegek, jegyzetek kiemelé-

sére. A kiemelt szöveg fénymásolható, illetve faxon továbbítható. Ötféle élénk színben. Írásvastagság: 

1–4 mm.

Stabilo Boss Original szövegkiemelô
rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

475-3501 sárgag 475-3507 sötétlila 10

475-3502 kék 475-3508 rózsa 10

475-3503 világos zöldg 475-3509 világos lilag 10

475-3504 piros 475-3541 4 db-os készlet 10

475-3505 sötétzöld 475-3545 6 db-os készlet 10

475-3506 narancs 475-3547 8 db-os készlet 10

2–5 mm-es írásvastagság, utántölthető, papírhoz, másoláshoz, faxoláshoz alkalmazható. Környezet-

barát vízbázisú tinta, hosszú nyitvatarthatóság.
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Granit fi lctoll
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0201 kék fi lctoll 25

215-0202 fekete fi lctoll 25

215-0203 piros fi lctoll 25

215-0204 zöld fi lctoll 25

215-0211 Colorado 4db-os készlet fi lctoll 10

215-0212 Colorado 6db-os készlet fi lctoll 10

215-0213 Colorado 10db-os készlet fi lctoll 10

215-0214 Colorado 12db-os készlet fi lctoll 10

215-0215 Colorado 18db-os készlet fi lctoll 10

215-0216 Colorado 24db-os készlet fi lctoll 10

215-0217 Colorado 30db-os készlet fi lctoll 10

Vízbázisú, toxikus anyagot nem tartalmaz, így gyerekek részére is biztonságos. Szellőző kupak. 30 kül-

önféle szín a készletben!

ICO 300 vízbázisú fi lctoll
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0370 kék fi lctoll 50

377-0371 fekete fi lctoll 50

377-0372 piros fi lctoll 50

377-0373 zöld fi lctoll 50

377-0376 4 db-os készlet fi lctoll

377-0377 6 db-os készlet fi lctoll

377-0378 12 db-os készlet fi lctoll

377-0379 18 db-os készlet fi lctoll

377-0380 24 db-os készlet fi lctoll

377-0381 30 db-os készlet fi lctoll

Minőségi rostirón vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 

800 m.

Zebra Mckie Fine nyomógombos rostirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-2064 pink rostirón 12

225-2061 piros rostirón 12

225-2063 zöld rostirón 12

225-2060 fekete rostirón 12

225-2062 kék rostirón 12

225-2069 p y72 db-os display 5 szín rostirón 12

Szinte kivétel nélkül minden felületre írhatunk vele, akár még CD-re is. Gondosan – a felhasználók igé-

nyeit szem előtt tartva – megalkotott termék.  A magyar piacon elsőként megjelent kapcsolós marker! 

Nincs többé elveszett kupak,  a fi lc hegy egy kattintással visszahúzható. Fekete, kék, piros, zöld és pink 

olaj bázisú tintával.
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Granit C990 Fine Liner tűfi lc

rendelési kód szín típus db/csomag

215-0311 kék tűfi lc 20

215-0312 fekete tűfi lc 20

215-0313 pirosp tűfi lc 20

215-0314 zöld tűfi lc 20

0,8 mm-es polycetál hegy, fémtestben. Írásvastagság: 0,4 mm. Íráshossz: 1200 m. Vízbázisú tinta, nem 

toxikus. Aubex hegy.

Granit C970 Super Fine tűfi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

215-0301 kék tűfi lc 10

215-0302 fekete tűfi lc 10

215-0303 piros tűfi lc 10

215-0304 zöld tűfi lc 10

215-0309 4 db-os készlet tűfi lc

0,5 mm-es polycetál hegy, fémtestben. Írásvastagság: 0,4 mm. Íráshossz: 1200 m. Vízbázisú tinta, nem 

toxikus. Aubex hegy.

ICO Tinten Pen és Tinten Pen F tűfi lc
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0160 kék tűfi lc 50

377-0161 fekete tűfi lc 50

377-0162 piros tűfi lc 50

377-0163 zöld tűfi lc 50

377-7100 „F” kék tűfi lc 40

377-7101  „F” fekete tűfi lc 40

377-7102 „F” pirosp tűfi lc 40

377-7103 „F” zöld tűfi lc 40

377-7115 „F” 4 db-os készlet tűfi lc

Fineliner irón, vízbázisú festékkel töltve. Általános használatú, vékony vonalvezetésű rostirón, írásra, 

rajzolásra, műanyag testtel és kupakkal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m. 

Tinten Pen „F” megújult külsővel, írásra, rajzolásra, műanyag testtel, átlátszó, klipszes kupakkal, mű-

anyag foglalatú irócsúccsal. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m.

b

a

d

c

Stabilo Point 88 tűfi lc
rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

475-1541 jégzöldj g 475-1554 rózsa 10

475-1542 ultrakék 475-1555 azúrkék 10

475-1543 zöld 475-1556 lila 10

475-1544 piros 475-1557 sötétzöld 10

475-1545 kék 475-1558 okker 10

475-1546 gvilágoszöld 475-1559 gvilágosszürke 10

475-1547 sárgag 475-1560 sötétszürke 10

475-1548 barna 475-1561 almazöld 10

475-1549 fekete 475-1567 4 db-os készlet 10

475-1550 bordó 475-1568 6 db-os készlet 10

475-1551 türkíz 475-1570 10 db-os készlet 10

475-1552 narancs 475-1572 20 db-os készlet 10

475-1553 viola 10

Számos európai ország első számú tűfi lce. Kiváló ár-teljesítmény arány, fi nom vonal (0,4 mm-es 

vonalvastagság), fém foglalatú műanyag hegy, mely vonalzó és sablon használatára kiválóan alkalmas. 

Szeleppel ellátott kupak.
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Parker Jotter pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

430-0015 kék pixirón 1

430-0016 fekete pixirón 1

430-0017 fehér pixirón 1

430-0018 bordó pixirón 1

430-0019 rozsdamentes acél pixirón 1

A Parker legismertebb modellje. Az időtálló formatervezés, megbízható működés, kedvező árfekvés 

jellemzi. Sima rozsdamentes acél és öntött műanyag kivitel, króm színű kiegészítő elemekkel. Nyo-

mógombos mechanikával működő, folyamatos adagolású ceruza. Írásképe precíz, 0,5 mm-es grafi theg-

gyel használható. Kiváló, funkcionális íróeszköz minden korosztály számára. Gravírozható.

e

SilverBall® Galaxy 2044 pixirón
rendelési kód típus db/csomag

424-1251 pixirón, fémtest 12

Mechanikus működtetésű 0,5 mm-es ceruza, ceruzabél-vezetős mechanikával. Anyagában csúszás-

gátlóval ellátott tollszár.

SilverBall® Monza 2025 pixirón
rendelési kód típus db/csomag

424-1261 pixirón, gumis fogó 12

Mechanikus működtetésű 0,5 mm-es ceruza, ceruzabél-vezetős mechanikával. Gumis csúszásgátlóval 

ellátott tollszár.

SilverBall® Monza 2028A pixirón
rendelési kód típus db/csomag

424-1211 ypixirón, arany klipsz 12

Mechanikus működtetésű 0,5 mm-es ceruza, ceruzabél-vezetős mechanikával. Arany színű 

kiegészítőkkel.

SilverBall® Merit 2032B pixirón
rendelési kód típus db/csomag

424-1221 ypixirón, arany klipsz 12

Mechanikus működtetésű 0,5 mm-es ceruza, ceruzabél-vezetős mechanikával. Arany színű 

kiegészítőkkel.
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Zebra TS-3 mini pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1130 fém ynyomósirón, fém test 10

A Zebra T3 Tollhoz hasonlóan, ez a ceruza magán viseli mindazon külső jegyeket, mint „toll” ikertestvére, így 

a fényezett klipsz, és a fém test éppoly tetszetős. Méreteit tekintve 10 cm hosszú, és 5 mm széles. 0,5 mm-es 

grafi tbél való hozzá, beépített radírral.

Zebra M301 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1001 kék pixirón 10

225-1002 fekete pixirón 10

225-1004 zöld pixirónp 10

225-1005 bordó pixirón 10

Kiváló minőségű mechanikus ceruza rozsdamentes acél tolltesttel, bordázott markolattal, 0,5mm-es 

hegyvastagsággal. Különféle színekben.

Laban Silver Sterling 925 WD-P101R pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

226-3000 rózsafa pixirón, rózsafa tolltest 1

Tolltest: rózsafa. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel bevonva. 

Laban Silver Sterling 925 ST-P950-0 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

226-3001 ezüst pixirón, ezüst tolltest 1

Valódi ezüst. Platinum bevonattal készül. Klipsze és központi gyűrűje sárgaréz platinum réteggel 

 bevonva. 

b

a

d

c

Zebra Jimnie pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1021 kék pixirón 12

225-1022 fekete pixirón 12

Áttetsző testű, gumírozott markolatú nyomósirón 0,5mm-es hegyvastagsággal.

e
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UNI M5-108 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0391 kék pixirón 12

220-0392 fekete pixirón 12

220-0393 piros pixirón 12

Átlátszó, rövidített tollszárú, színes ujjpárnájú nyomómechanikás, 0,5 mm írásvastagságú irón, tefl on 

betéttel, és két darab nagyszilárdságú grafi tbéllel töltve. Három színben.

Zebra Techno Twist pixirón
rendelési kód típus db/csomag

225-1140 nyomósiróny 1

225-1145 y60 db-os display

A forradalmian új Twist Action markolat kiképzésnek köszönhetően a sok írástól sajgó kézfej többé 

nem vonja el a fi gyelmet. Egy mozdulattal megváltoztatható a toll markolata, attól függően, hogy a 

hengeres vagy a háromszögletű markolat esik jobban kézre. A gumi bevonat csúszásmentes fogást biz-

tosít, még kényelmesebbé téve az írást. Az innovatív külső cserélhető ZK betétet rejt. Az írásvastagság 

0,7 mm. Tinta szín: kék. 60 db-os display kiszerelésben is kapható.

Zebra Frisha pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

középkék pixirón 10

225-1062 gvilágoskék pixirón 10

225-1063 zöld pixirónp 10

225-1064 pink pixirón 10

225-1065 p y30 db-os display

Különleges szín és formavilág, rozsdamentes acél elemek. Kényelmes használhatóságát többek között 

a gumírozott markolat biztosítja. Hegyvastagság: 0,5 mm. Választható színek: sötétkék, középkék, vi-

lágoskék, zöld, pink.

Zebra Rubber 101 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

kék pixirón 10

225-1032 fekete pixirón 10

Teljes hosszában gumírozott testű mechanikus ceruza. Hegyvastagság: 0,5 mm. Áprilistól rendelhető.

e

Zebra Tapli pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1051 kék pixirón 10

225-1052 fekete pixirón 10

Átlátszó testű, gumírozott markolatú mechanikus ceruza 0,5 mm-es hegyvastagsággal. 69%-ban újra-

hasznosított alapanyagokból készült. Különféle színekben.

Zebra Airfi t 500 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

225-1085 fekete mechanikus ceruza 12

Airfi t Grip markolat, gyöngyház fényezésű test.
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UNI M5-101 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

220-0411 kék pixirón 12

220-0412 fekete pixirón 12

220-0413 piros pixirón 12

Átlátszó, erősített tollszárú, csúszásmentes színes ujjpárnájú nyomómechanikás, 0,5 mm írásvastag-

ságú irón, tefl on betéttel, pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két darab nagyszilárd-

ságú grafi tbéllel töltve. Három színben.

Rotring Tikky III nyomósirón
rendelési kód szín típus db/csomag

piros nyomósiróny 12

441-0061 gsárga ynyomósirón 12

441-0062 fekete nyomósiróny 12

441-0063 fehér ynyomósirón 12

441-0064 kék ynyomósirón 12

0,5 mm-es irónbéllel. Kupakjában radírral, gumírozott ergonomikus markolattal.

UNI U5-102 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

kék pixirón 12

220-0432 fekete pixirón 12

220-0433 piros pixirón 12

Gumírozott hatású, színes csúszásmentes tollszárban erősített, tefl onmechaniká, 0,5 mm írásvastag-

ságú irón, kupakvég alatti radírbetéttel. Két darab nagyszilárdságú grafi tbéllel töltve. Három színben.

Penac Pépé pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

kék pixirón 12

377-0692 fekete pixirón 12

377-0693 bordó pixirón 12

Nyomógombos mechanikával működő garfi tirón, 0,5 mm-es irónbéllel, cserélhető radírral. Az elegáns 

rozsdamentes acél ceruzatestet különböző színû: fekete, kék és piros kiegészítő elemek díszítik. Írás 

közben automatikus hegyadagolás, fém kivezetőcsúcs. Japán minőség.

Penac RB-085 pixirón
rendelési kód szín típus db/csomag

377-0696 kék pixirón 12

377-0697 fekete pixirón 12

377-0698 ppiros ppixirón 12

Nyomógombos mechanikával működő grafi tirón, 0,5 mm-es irónbéllel, cserélhető radírral. A ceruzat-

est gumírozott (fekete, piros, kék színben), markolatánál bordázott, így kényelmes fogást tesz lehetővé 

használata során. Írás közben automatikus hegyadagolás. Fém kivezetőcsúcsa visszasüllyeszthető. 

Japán minőség.

b

a

d

c

KOH-I-NOOR Versatil töltôceruza
rendelési kód típus hegyvastagság db/csomag

377-0535 5201 2,0 mm 20

377-0536 5900 2,5 mm 20

377-0539 5205 2,5 mm 20

Klasszikus, fémtestű töltőceruza. Rajzolásra, írásra.

f

e
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ICO körzôhegy
rendelési kód szál/tubus

377-2050 5

Kiváló minőségű, hegyezett, grafi t körzőhegy. 5 szál/tubus.

KOH-I-NOOR Versatil töltôceruza betét
rendelési kód vastagság grafi t keménysége db/csomag

377-0538 2mm B 12

377-2011 2mm HB 12

377-2013 2mm 2B 12

377-2014 2mm 3B 12

Kiváló minőségű grafi tirónbél töltőceruzához. Hegyvastagság: 2 mm. Keménység: HB, B 2B, 3B.

Rotring Pixirón betét
rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

441-1000 0,3 mm HB 12

441-1002 0,3 mm B 12

441-1010 0,5 mm HB 12

441-1012 0,5 mm B 12

441-1013 0,5 mm 2B 12

441-1014 0,5 mm H 12

441-1015 0,5 mm 2H 12

441-1020 0.7mm HB 12

441-1022 0.7mm B 12

441-1031 0.9mm HB 12

 

ICO Micrograph pixirón betét
rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

377-0490 0,5 mm HB 12

377-0491 0,5 mm B 12

377-0492 0,5 mm 2B 12

Kiváló minőségű, kedvező árú irónbél. Magas fokú törésbiztonság, háromféle keménységben. Hegy-

vastagság: 0,5 mm.

Sharp pixirón betét
rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

433-0200 0,5 mm HB 12

433-0201 0,5 mm B 12

433-0202 0,5 mm 2B 12

Kiváló minőségű, kedvező árú irónbél. Magas fokú törésbiztonság, háromféle keménységben. Hegy-

vastagság: 0,5 mm.

UNI UL1403 & 1405 pixirón betét
rendelési kód vastagság típus grafi t keménysége szál/tubus

0,3 mm UL1403 HB 12

220-0561 0,5 mm UL1405 H 12

220-0562 0,5 mm UL1405 HB 12

220-0563 0,5 mm UL1405 B 12

220-0564 0,5 mm UL1405 2B 12

Nagyszilárdságú grafi tbél, 0,5x60 mm. Keménység: H, HB, B, 2B.

e
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KOH-I-NOOR 1500 grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0501 H 377-0500 HB 12

377-0496 2H 377-0502 B 12

377-0499 3H 377-0503 2B 12

377-0498 4H 377-0504 3B 12

377-0497 5H 377-0505 4B 12

377-0556 6H 377-0506 5B 12

377-0557 7H 377-0507 6B 12

377-0550 8H 377-0508 7B 12

377-0551 9H 377-0509 8B 12

377-0552 10H 377-0511 F 12

Cédrusfából készült, közkedvelt, kiváló minőségű, lakkozott testű KOH-I-NOOR grafi tceruza, törésbiztos 

grafi tbéllel. 

KOH-I-NOOR 1770 grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0510 HB 12

377-0530 H 12

377-0515 B 12

377-0520 2B 12

377-0525 3B 12

377-0533 F 12

Lakkozott testű, közkedvelt, kiváló minőségű, KOH-I-NOOR grafi tceruza, törésbiztos grafi tbéllel. 6 féle 

keménységben.

Stabilo Othello 282 grafi tceruza (zöld test)
rendelési kód grafi t keménysége rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

4B 475-0016 F 12

475-0012 3B 475-0017 H 12

475-0013 2B 475-0018 2H 12

475-0014 B 475-0019 3H 12

475-0015 HB 475-0020 4H 12

Csúcsminőségű, lakkozott, zöld fatestű grafi tceruza. Törésmentes ceruzabél a megszokott STABILO 

minőségben. 10 keménységi fokozat.

b

a

d

c

f

Stabilo Othello 2988 radíros grafi tceruza (zöld test)
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0051 2B 12

475-0052 B 12

475-0053 HB 12

Csúcsminőségű, lakkozott, fatestű, radíros végű grafi tceruza. Törésmentes ceruzabél a megszokott STA-

BILO minőségben. 3 keménységi fokozat.

Stabilo Opera 285 grafi tceruza (piros test)
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0151 2B 12

475-0152 B 12

475-0153 HB 12

3 keménységi fokozat, lakkozott, kényelmesen fogható felület, törésmentes ceruzabél.

Stabilo Schwan 306 grafi tceruza (piros test)
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0201 2B 12

475-0202 B 12

475-0203 HB 12

475-0204 H 12

475-0205 2H 12

5 keménységi fokozat, lakkozott test, törésmentes heggyel.

e
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Faber-Castell Grip 2001 grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

100-0200 HB 12

100-0201 B 12

100-0202 2B 12

100-0203 H 12

100-0204 2H 12

SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris ceruzatest, csúszásmentes fogórész, 

könnyen hegyezhető.

Faber-Castell Grip 2001 radírvégű grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

100-0207 HB 12

100-0208 B 12

SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris ceruzatest, csúszásmentes fogórész, 

könnyen hegyezhető.

KOH-I-NOOR hajlítható grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0543 HB 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR rugalmas, enyhén hajlítható, lakkozott testű grafi tcedruza. Keménység: HB.

Stabilo Exam Grade micro 288 grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0281 2B 12

Elegáns, matt fekete lakkozású test, látványosan feketébb írás. 2,5 mm vastagságú hegy, mely hossz-

abb élettartamot biztosít.

Stabilo Delta 361 háromszög alakú grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0271 HB 12

Háromszög alakú grafi tceruza, kényelmes fogás, HB keménységű hegy, natúr test.

Stabilo FSC GREENgraph grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

475-0290 HB 12

475-0291 HB radíros 12

FSC védjeggyel ellátott grafi tceruza. Az FSC igazolás garantálja, hogy a fa ökológiailag és társadalmilag 

is megfelelő környezettudatos erdőgazdálkodásból származik, elkerülve a környezet mindenkori rom-

bolását. Hatszögletű, csíkozott test. Környezetbarát, matt bevonat. Finomra őrölt hegy, különösen nagy  

törésszilárdsággal.

f
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KOH-I-NOOR radíros pácolt grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége típus db/csomag

377-0617 HB 1383 hatszög 12

377-0618 HB 1803 háromszög 12

Kiváló minőségű, radíros KOH-I-NOOR grafi tceruza, különleges pácolt fatesttel. Keménység: HB. 

Hatszögű vagy háromszögű ceruzatest.

KOH-I-NOOR Progresso 8911 grafi tceruza
rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0621 HB 12

377-0623 2B 12

377-0625 4B 12

377-0627 6B 12

377-0629 8B 12

Kiváló minőségű tömör grafi t, lakk bevonattal. Rendkívül jó hegyezhetőséggel. Öt féle keménységben.

KOH-I-NOOR szénkréta
rendelési kód típus db/csomag

377-0595 8673 6

Préselt, 5,6 mm átmérőjű szénkréta, művészeti rajzok készítéséhez.

KOH-I-NOOR ácsceruza
rendelési kód típus db/csomag

377-0545 1536/2 144

Vastag, lapított testű grafi tceruza speciális célra.
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e

Stabilo vékony postairón
rendelési kód típus szín db/csomag

475-0704 979/815 piros-kék  12

 

KOH-I-NOOR postairón
rendelési kód típus szín db/csomag

377-0559 3422 kék 12

377-0560 3423 gpiros-kék, vastag  12

377-0561 3424 zöld 12

377-0562 3421 piros 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR vastag postairón, két színű piros és kék ceruzavéggel, valamint szóló 

színekben is: piros, kék, zöld.
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Stabilo Trio színes ceruza készlet
rendelési kód típus kiszerelés

475-0721 203 12 db-os készlet

475-0723 203 18 db-os készlet

Vastag testű, háromszög alakú minőségi színesceruza élénk színekben. A háromszögletű, ergonómi-

kus test azért fontos, hogy a gyerekek a ceruzát automatikusan helyesen tartsák. Az emiatt megnövelt 

tartásfelület miatt kevesebb nyomás szükséges a tartáshoz. Az elcsúszás megszűnik, és a biztos tartás 

garantált. Ezzel a gyermek-kéz nem fárad el olyan hamar.

Stabilo Carbothello és Aquacolor színes ceruza készlet
rendelési kód típus kiszerelés

475-0771 1412-6 / Carbothello 12 db-os készlet

475-0775 1424-6 / Carbothello 24 db-os készlet

475-0777 1436-6 / Carbothello 36 db-os készlet

475-0781 1612-5 / Aquacolor 12 db-os készlet

475-0785 1624-5 / Aquacolor 24 db-os készlet

475-0787 1636-5 / Aquacolor 36 db-os készlet

Carbothello: Faburkolat védi az érzékeny krétabélt. Magas festékarány erős fedőerőt és színtartósságot 

biztosít. Száraz és poros vonal, mint a fa- vagy rajzolószénnél. A pigmentek vízzel elfesthetőek. Sötét 

lapon is ragyogó színt ad. Fixálószerrel rögzíthető. Aquacolor: Klasszikus színes ceruza, vízzel elkenhető, 

intenzív színvisszaadás

Stabilo FSC GREENcolors színesceruza szett
rendelési kód típus kiszerelés

475-0740 környezetbaráty 12 db-os készlet

475-0741 ykörnyezetbarát 18 db-os készlet

475-0742 ykörnyezetbarát 24 db-os készlet

FSC védjeggyel ellátott színesceruza. Az FSC igazolás garantálja, hogy a fa ökológiailag és társadalmilag 

is megfelelő környezettudatos erdőgazdálkodásból származik, elkerülve a környezet mindenkori rom-

bolását. Környezetbarát matt, bevonat. Hatszögletű test. 2,5 mm átmérőjű ceruzabél.

KOH-I-NOOR színes ceruza
rendelési kód típus szín db/csomag

377-0645 3431 piros 12

377-0646 3434 zöld 12

377-0647 3432 kék 12

377-0570 3433 piros-kék  12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR színes ceruza, két színű piros és kék ceruzavéggel, valamint szóló színek-

ben is: piros, kék, zöld.

KOH-I-NOOR 3580/3680 pasztell színes ceruza
rendelési kód típus szín db/csomag

377-0575 3580/3680 kék 12

377-0576 3580/3680 piros 12

377-0577 3580/3680 zöld 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR színes ceruza, kék, piros, zöld színben.
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Faber-Castell Grip 2001 színes ceruza készlet
rendelési kód típus kiszerelés

112406 6 db-os készlet

100-0212 112412 12 db-os készlet

100-0214 112424 24 db-os készlet

Aquarell jellegű színesceruza készlet. SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris 

ceruzatest, csúszásmentes fogórész, könnyen hegyezhető.

Faber-Castell Junior háromszögletű színes ceruza
rendelési kód típus db/csomag

100-0220 116510 10 db-os készlet

100-0222 116520 20 db-os készlet

100-0224 116530 30 db-os készlet

Háromszögletű színesceruza készlet. Könnyen hegyezhető.

b
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e

ICO Creative Kids színes ceruza készlet
rendelési kód típus

100-0103 6 db-os készlet

100-0104 12 db-os készlet

Kiváló minőségű, kitűnő rajztulajdonságokkal rendelkező, lakkozott fatestű színes ceruza. 6 és 12 dara-

bos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Progresso színes ceruza készlet
rendelési kód típus kiszerelés

377-0589 8755 6 db-os készlet

377-0590 8756  12 db-os készlet

Kiváló minőségű, tömör pasztell színesceruza, lakk bevonattal. Rendkívül jó hegyezhetőséggel. 6 és 12 

darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Triocolor háromszögletű színes ceruza
rendelési kód típus kiszerelés

377-0612 3152  12 db-os készlet

Kiváló minőségű, kitűnő rajztulajdonságokkal rendelkező, lakkozott, vastag fatestű színes ceruza. Extra 

vastag ceruzabél, gyönyörű élénk színek! 12 darabos kiszerelésben.
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ICO Creative Kids zsírkréta
rendelési kód típus

100-0415 6 db-os készlet

100-0417 12 db-os készlet

Színes, jó minőségű zsírkréta élénk 12 féle színben. Gyerekeknek óvodai, iskolai használatra. 6 és 12 

darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Gioconda olajkréta
rendelési kód típus

376-0420 6 db-os készlet

376-0430 12 db-os készlet

376-0433 24 db-os készlet

376-0435 48 db-os készlet

Kiváló minőségű, művészeti olajkréta, melynek telített színeivel gyönyörű, művészi rajzok, képek 

készíthetők el. 6, 12, 24 és 48 darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Mondeluz színes akvarell ceruza
rendelési kód típus kiszerelés

376-0407 3716 12 db-os készlet

Csúcsminőségű KOH-I-NOOR akvarell színes ceruza, cédrusfából. Az elkészített ceruzarajzból vizes ecset 

segítségével akvarell festmény varázsolható. Élénk, gyönyörű színekben. 12 darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Toison D’or porkréta
rendelési kód típus

376-0401 6 db-os készlet

376-0400 12 db-os készlet

376-0399 24 db-os készlet

Kiváló minőségű, zsírmentes, porpasztell kréta, fi nom, művészi rajzok, képek készítéséhez. 6, 12 és 24 

darabos kiszerelésben.
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ICO Süni és Creative Kids színes táblakréta
rendelési kód típus kiszerelés

112511 / Süni 6 db-os készlet

376-0511 112512 / Süni  12 db-os készlet

376-0512 112519 / Creative Kids 6 db-os készlet

376-0513 112513 / Creative Kids 12 db-os készlet

Süni, és Creative Kids színes, iskolai táblakréták, 6 és 12 darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR fehér szögletes táblakréta
rendelési kód típus kiszerelés

100-0385 111502 100 db-os készlet

100 darabos, fehér színű, négyszögletes táblakréta.

KOH-I-NOOR vízfestékek
rendelési kód típus kiszerelés

376-0471 kerek 6 szín

376-0473 kerek 12 szín

376-0475 kerek 18 szín

376-0474 szögletes, 30 mm-es gombokkal 12 szín

376-0481 brillant 12 szín

376-0482 szögletes, 22,5 mm-es gombokkal 12 szín

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR vízfestékek. A Brillant változat színvilágában eltér a hagyományos 

vízfestékektől: az elkészített festmény élénk színű, fényes felületű.
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ICO Creative Kids vízfesték
rendelési kód típus kiszerelés

376-0488 nagy, 30 mm-es gombokkaly 12 szín

376-0489 g22,5 mm-es gombokkal 12 szín

Jó festhetőség és színintenzitás. Kétféle festékgomb átmérő: normál (22,5 mm) és nagy (30 mm)

ICO Creative Kids Tempera
rendelési kód szín kiszerelés

100-0325 vegyesy 6 db-os garnitúra

100-0326 gyvegyes g10 db-os garnitúra

100-0327 fehér 36 db/doboz

Kiváló minőségű, jól fedő, KOH-I-NOOR temperafesték, élénk színekben, 6, 10 (színes) és 36 darabos 

(fehér) kiszerelésben.
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Rotring Isograph csôtoll
rendelési kód típus hegyvastagság

441-2101 R151010 0,10 mm

441-2102 R151013 0,13 mm

441-2103 R151018 0,18 mm

441-2104 R151020 0,20 mm

441-2105 R151025 0,25 mm

441-2106 R151030 0,30 mm

441-2107 R151035 0,35 mm

441-2108 R151040 0,40 mm

441-2109 R151050 0,50 mm

441-2110 R151070 0,70 mm

441-2112 R151060 0,60 mm

441-2113 R151100 1,00 mm

441-2114 R151140 1,40 mm

441-2115 R151200 2,00 mm

441-2117 R151080 0,80 mm

441-2130 SDRS0699370 szett 0,2-0,3-0,5 mm

441-2140 SDRS0706970 szett 0,2-0,4-0,8 mm

 

Rotring Tikky kihúzó
rendelési kód típus vonalvastagság

441-2640 S0814800 0,1 mm

441-2641 S0814810 0,2 mm

441-2642 S0814820 0,3 mm

441-2643 S0814830 0,4 mm

441-2644 S0814840 0,5 mm

441-2645 S0814850 0,7 mm

441-2646 S0814860 0,8 mm

 

Ecset
rendelési kód típus méret

100-0611 Deák 2

100-0613 Deák 4

100-0615 Deák 6

100-0617 Deák 8

100-0619 Deák 10

100-0596 festett 2

100-0597 festett 4

100-0598 festett 6

100-0599 festett 8

100-0600 festett 10

 

ICO Creative Kids ecset
rendelési kód típus db/csomag

100-0585 póniszőr 3 db-os (4, 6, 10-es)

100-0586 póniszőr 3 db-os (4, 8, 12-es)

100-0587 póniszőr 5 db-os (2, 4, 6, 8, 10-es)

 Festett, fanyelű póniszőr ecset készletek.
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KOH-I-NOOR tustinta
rendelési kód szín űrtartalom

377-0630 kék 20 ml

377-0631 piros 20 ml

377-0632 zöld 20 ml

377-0633 gsárga 20 ml

Jó minőségű tustinta négy színben, csőtollhoz. Iskolában és mérnöki irodában egyaránt használható. 

Kék, piros, zöld, sárga színben, 20 g-os kiszerelésben.

Rotring tisztító folyadék és koncetrátum
rendelési kód típus kiszerelés

441-9002 R585280 tisztító folyadéky 100 ml

441-9011 R585270 tisztító koncetrátum 15 ml

 

Rotring Isograph csôtollhegy

rendelési kód típus hegyvastagság

441-5051 R751010 0.10 mm

441-5052 R751013 0.13 mm

441-5053 R751018 0.18 mm

441-5054 R751020 0.20 mm

441-5055 R751025 0.25mm

441-5056 R751030 0.30 mm

441-5057 R751035 0.35 mm

441-5058 R751040 0.40 mm

441-5059 R751050 0.50 mm

441-5060 R751060 0.60 mm

441-5061 R751080 0.80 mm

441-5062 R751070 0.70 mm

441-5063 R751100 1.00 mm

441-5064 R751140 1.40 mm

441-5066 R751200 2.00 mm

 

Rotring tustinta
rendelési kód típus szín űrtartalom

441-2812 R591017 fekete 23 ml

441-2813 R591003 piros 23 ml

441-2814 R591009 kék 23 ml

441-2815 SDR591018 fehér 23 ml

441-2821 R591217 fekete 250 ml

Jó minőségű tustinta négy színben, csőtollhoz. Iskolában és mérnöki irodában egyaránt használható. 

Kék, piros, zöld, sárga színben, 20 g-os kiszerelésben.
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