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INDEKS KOLOR CENA
PT1022 stalowy CT 225,33 zł/szt.
PT5059 stalowy GT 225,33 zł/szt.
PT1185 czarny matowy CT 327,76 zł/szt.
PT1184 czarny matowy GT 327,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT1012 stalowy CT 389,21 zł/szt.
PT5060 stalowy GT 389,21 zł/szt.
PT1180 czarny matowy CT 491,64 zł/szt.
PT1179 czarny matowy GT 491,64 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Parker Sonnet
Kolekcja Sonnet to wyrafinowana harmonia, synonim spełnienia i wyjątkowości.
Jej unikalny charakter tkwi w zróżnicowaniu stylu i klasycznej formie. Najgłębszy odcień
błyszczącej czerni osiągnięty dzięki wielokrotnemu nakładaniu warstw laki na mosiężną
bazę. Wykończenia platerowane 23-karatowym złotem lub ze stali nierdzewnej
i grawerowane we wzór V. Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.

długopisy

pióra wieczne

Parker Urban Fashion
Urban Fashion to wspaniała kolekcja
nowej generacji, która wyznacza nowe
zasady. Łączy ergonomię
ze sztuką, uzyskując niekonwencjonalny
kształt oraz doskonałą równowagę.
Parker Urban stworzony, by imponować,
zaprojektowany, by doskonale pracować.

INDEKS KOLOR CENA
PT5985 London cab black CT 129,46 zł/szt.
PT5926 cool magenta CT 129,46 zł/szt.
PT5986 fast-track silver CT 129,46 zł/szt.
PT5987 bay city blue CT 129,46 zł/szt.

P RESTIŻOWY

pióra wieczne

INDEKS KOLOR CENA
PT5627 London cab black CT 93,21 zł/szt.
PT5662 cool magenta CT 93,21 zł/szt.
PT5675 fast-track silver CT 93,21 zł/szt.
PT5660 bay city blue CT 93,21 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy

INDEKS KOLOR CENA
PT6458 perłowy metal 155,69 zł/szt.
PT6456 hebanowy metal 155,69 zł/szt.
PT6573 różowy 155,69 zł/szt.
PT6560 czarny matowy 155,69 zł/szt.
PT6554 brązowy 155,69 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT6513 perłowy metal 258,11 zł/szt.
PT6454 hebanowy metal 258,11 zł/szt.
PT6571 różowy 258,11 zł/szt.
PT6525 czarny matowy 258,11 zł/szt.
PT6526 brązowy 258,11 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy

pióra wieczne

Parker Urban Premium
Profesjonalny i nowoczesny wygląd.
Niezwykły grawerunek na metalowej
bazie, przy jednoczesnym zachowaniu
prostego i charakterystycznego wzoru
parker, nadaje nowym wykończeniom
dynamizmu i wyjątkowości.
Każdy produkt zapakowany jest
w upominkowe etui.

INDEKS KOLOR CENA
PT5628 czarny matowy GT 93,21 zł/szt.
PT5652 czarny matowy CT 93,21 zł/szt.
PT5630 stalowy CT 93,21 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT5923 czarny matowy CT 129,46 zł/szt.
PT5922 czarny matowy GT 129,46 zł/szt.
PT5925 stalowy CT 129,46 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy

pióra wieczne

Parker Urban
Urban to wspaniała kolekcja nowej generacji, która wyznacza nowe zasady.
Łączy ergonomię ze sztuką, uzyskując niekonwencjonalny kształt oraz doskonałą
równowagę. Parker Urban stworzony, by imponować, zaprojektowany,
by doskonale pracować. Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.
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INDEKS KOLOR CENA
PT1005 niebieski 37,47 zł/szt.
PT1004 czarny 37,47 zł/szt.
PT1006 czerwony 37,47 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT6442 custom CT 103,79 zł/szt.
PT6445 chromowy CT 103,79 zł/szt.
PT6448 gun metal CT 103,79 zł/szt.
PT6530 czarny matowy 103,79 zł/szt.
PT6534 różowy 103,79 zł/szt.
PT6533 brązowy 103,79 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT6440 custom CT 170,75 zł/szt.
PT6443 chromowy CT 170,75 zł/szt.
PT6446 gun metal CT 170,75 zł/szt.
PT6528 czarny matowy 170,75 zł/szt.
PT6558 różowy 170,75 zł/szt.
PT6535 brązowy 170,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy pióra wieczneParker IM Premium
Nowoczesny grawerunek na metalowej bazie, przy jednoczesnym zachowaniu okrągłego kształtu
dopracowanego w każdym szczególe, nadaje nowym wykończeniom wyjątkową osobowość
nawiązującą do tradycji marki Parker. Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.

długopisy
INDEKS KOLOR CENA
PT1001 niebieski 53,34 zł/szt.
PT1000 czarny 53,34 zł/szt.
PT1002 czerwony 53,34 zł/szt.

P RESTIŻOWY

pióra wieczne

INDEKS KOLOR CENA
PT1103 czarny 39,37 zł/szt.
PT1105 czerwony 39,37 zł/szt.
PT1104 niebieski 39,37 zł/szt.

P RESTIŻOWY

pióra kulkowe

Parker Vector
Istnieją przedmioty, na których musimy polegać codziennie – dla konsumentów ceniących
funkcjonalność, wydajność i praktyczność Vector jest najlepszym wyborem. Korpus wykonany
ze stali nierdzewnej i tworzywa, stalówka ze stali nierdzewnej. Każdy produkt zapakowany jest
w upominkowe etui.

długopisy

Parker Jotter Premium
Oryginalne i nowoczesne wzornictwo. Charakterystyczny grawerunek na metalowej bazie
nadaje prestiżowy wygląd. Trzy nowoczesne wykończenia pokryte stalową lub czarną warstwą
tworzą eleganckie artykuły piśmiennicze. Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.

INDEKS KOLOR CENA
PT6452 lśniący stalowy 81,93 zł/szt.
PT5726 stalowy matowy 81,93 zł/szt.
PT5725 czarny 81,93 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy

Parker IM
Kolekcja Parker IM to doskonałe połączenie formy i funkcjonalności. Każdy szczegół, począwszy
od doskonale rozpoznawalnego klipsu Parkera, do uchwytu ze stali nierdzewnej jest starannie
zaprojektowany na rzecz komfortu użytkowania i klasycznego stylu. Pióro wieczne wyposażone
jest w stalówkę ze stali nierdzewnej, a długopis w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu.
Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.

pióra wieczne
INDEKS KOLOR CENA
PT5997 brushed metal CT 106,33 zł/szt.
PT5998 brushed metal GT 106,33 zł/szt.
PT5999 gun metal CT 106,33 zł/szt.
PT5993 czarny CT 106,33 zł/szt.
PT5992 czarny GT 106,33 zł/szt.
PT5995 srebrny CT 106,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT6007 brushed metal CT 73,75 zł/szt.
PT6006 brushed metal GT 73,75 zł/szt.
PT6000 gun metal CT 73,75 zł/szt.
PT6003 czarny CT 73,75 zł/szt.
PT6001 czarny GT 73,75 zł/szt.
PT6004 srebrny CT 73,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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DŁUGOPISY

INDEKS KOLOR CENA
PT1152 niebieski 35,68 zł/szt.
PT1153 czarny 35,68 zł/szt.
PT1151 czerwony 35,68 zł/szt.
PT1028 stalowy 40.48 zł/szt.
PT5816 stalowy GT 46,36 zł/szt.

P RESTIŻOWY

długopisy

Parker Jotter
Jotter to popularność, energia i komunikatywność. Jego niezawodność słynna
jest na całym świecie. Korpus wykonany ze stali lub tworzywa, stalówka ze stali
nierdzewnej. Każdy produkt zapakowany jest w upominkowe etui.

INDEKS CENA
UN5363 60,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Długopis wielofunkcyjny MSE-800
• dwa wkłady – czerwony i czarny

oraz ołówek automatyczny i gumka
• obrotowy klip (3�0º) umożliwiający przypięcie

w dogodnej pozycji do skoroszytu, marynarki
czy torebki

• klipsem można również spiąć plik dokumentów
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,2 mm
• grubość grafitu 0,� mm
• specjalny uchwyt do przymocowania smyczy
• wymienny wkład S�-L INDEKS KOLOR CENA

BP6258 obud. turkusowa 11,29 zł/szt.
BP6357 obud. fioletowa 11,29 zł/szt.
BP1001 obud. czarna 11,29 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis czterokolorowy 4 Colours
• długopis automatyczny z czterema kolorami wkładów

(obudowa fioletowa i czarna - niebieski, czarny,
czerwony, zielony; obudowa fioletowy, turkusowy,
różowy, jasnozielony)

• średnia końcówka � mm oraz tusz
na bazie oleju gwarantują doskonałą gładkość pisania

• kauczukowy uchwyt zapewniający komfort pisania
• długość linii pisania do 3000 m
• długopis posiada uchwyt na smycz

INDEKS KOLOR CENA
UN1132 niebieski 16,50 zł/szt.
UN1131 czarny 16,50 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Długopis SN-220 EW Power Tank eco
• wykonany w ��% z materiałów przetworzonych
• idealny dla osób pracujących w terenie: straż miejska,

policja, przedstawiciele handlowi
• automatycznie chowany wkład
• wkład napełniany pod ciśnieniem 3000 hPa
• pisze po mokrym papierze, w ekstremalnych

warunkach zewnętrznych, w temp. do -20°C
oraz gdy końcówka pisząca skierowana jest ku górze

• idealny pod nadruki reklamowe
• średnica kulki piszącej ok. �,0 mm
• grubość linii pisma ok. 0,4 mm
• wymienny wkład SNP-�INDEKS KOLOR CENA

UN5418 niebieski 16,17 zł/szt.
UN5417 czarny 16,17 zł/szt.
UN5419 czerwony 16,17 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Długopis SN-227 Power Tank
• idealny dla osób pracujących w terenie: straż miejska,

policja, przedstawiciele handlowi
• automatycznie chowany wkład
• wkład napełniany pod ciśnieniem 3000 hPa
• pisze po mokrym papierze, w ekstremalnych warunkach

zewnętrznych, w temp. do -20°C, oraz gdy końcówka
pisząca skierowana jest ku górze

• idealny pod nadruki reklamowe
• średnica kulki piszącej ok. 0,� mm
• grubość linii pisma ok. 0,3 mm
• wymienny wkład SNP-�
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INDEKS KOLOR CENA
WP1727 niebieski 8,69 zł/szt.
WP1728 czarny 8,69 zł/szt.
WP1729 czerwony 8,69 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Acroball
• nowy rodzaj tuszu zapewniający
gładkość i jedwabistość pisma

• szybkoschnący tusz
• ergonomiczny gumowy uchwyt
• wymienne wkłady BRFV – �0
• linia pisania 0,28 mm
• długość linii 800 m

INDEKS KOLOR CENA
PN1364 niebieski 8,33 zł/szt.
PN1365 czarny 8,33 zł/szt.
PN1366 czerwony 8,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis pigmentowy Vicuna
• długopis z tuszem pigmentowym
• nowa, niezwykła formuła tuszu

o ekstremalnie niskiej lepkości
• lekka konstrukcja, smukły kształt
• produkt wykonany w ��% z materiałów
przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
PM5035 niebieski 8,44 zł/szt.
PM5033 czarny 8,44 zł/szt.
PM5299 czerwony 8,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis wymazywalny
Replay Max
• innowacyjny, wymazywalny długopis

z opatentowaną formułą tuszu,
który pisze jak długopis i wymazuje się
jak ołówek

• miękki poduszkowy uchwyt, półprzezroczysta
skuwka z klipsem i wymazywaczem

• tusz utrwala się po upływie 24 godz.
• grubość linii pisania M 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
PM5503 niebieski 4,40 zł/szt.
PM5502 czarny 4,40 zł/szt.
PM5504 czerwony 4,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis InkJoy 300 RT
• długopis z systemem przyciskowym

posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV
• szybkoschnący tusz
• obudowa w kolorze tuszu z metalowym

klipsem
• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie

do dłoni
• grubość linii pisania M 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
PM5657 niebieski 10,12 zł/szt.
PM5656 czarny 10,12 zł/szt.
PM5658 czerwony 10,12 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis InkJoy 550 RT
• długopis z systemem przyciskowym

posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV
• szybkoschnący tusz
• posiada stylizowany metalowy klips

i obudowę w kolorze wkładu
• grubość linii pisania M 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
PM5599 niebieski 11,09 zł/szt.
PM5600 czarny 11,09 zł/szt.
PM5598 czerwony 11,09 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis InkJoy 700 RT
• długopis z systemem przyciskowym

posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV
• szybkoschnący tusz
• obudowa w eleganckim, białym kolorze

z metalowym przyciskiem, klipsem i skuwką
• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie

do dłoni
• grubość linii pisania M 0,4 mm
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INDEKS KOLOR CENA
BP6418 niebieski 7,84 zł/szt.
BP6718 czarny 7,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Miss Bic for Her
• mechanizm automatyczny
• ergonomiczny kształt, gumowy uchwyt
• wymienny wkład
• atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny

oraz szybkoschnący
• bardzo wydajny – długość lini pisania 2400 m
• grubość linii pisania 0,4 mm
• szczególnie polecany dla Pań,

chcących się wyróżnić
INDEKS KOLOR CENA
BP5839 niebieski 7,84 zł/szt.
BP5840 czarny 7,84 zł/szt.
BP5841 czerwony 7,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Reaction
• automatyczny o nowoczesnym wyglądzie
• unikatowy system podwójnej amortyzacji
wkładu, gwarantuje komfort pisania

• kauczukowa obudowa w kolorze tuszu
• wymienny wkład, atrament na bazie oleju
trwały, wodoodporny oraz szybkoschnący (<2 s)

• bardzo wydajny - długość lini pisania 2400 m
• formuła tuszu Easy Glide, gwarantuje do 3�%
gładsze i lżejsze pisanie - nie męczy nadgarstka

• kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona
w niklowo-srebrnej końcówce

• średnica � mm, grubość linii pisania 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
BP6786 niebieski 5,43 zł/szt.
BP6787 czarny 5,43 zł/szt.
BP6788 czerwony 5,43 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Atlantis Metal Click
• automatyczny z meatalowym klipem
• polistyrenowa obudowa zakończona
jest komfortowym gumowym uchwytem
w kolorze tuszu

• produkt nie zawiera PVC
• wymienny wkład
• atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny
oraz szybkoschnący (<2 s), bardzo wydajny

• długość lini pisania 2400 m
• formuła tuszu Easy Glide, gwarantuje do 3�%
gładsze i lżejsze pisanie

• średnica � mm, grubość linii pisania 0,4 mm
• kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona
w niklowo-srebrnej końcówce

INDEKS KOLOR CENA
WP1322 niebieski 7,42 zł/szt.
WP1323 czarny 7,42 zł/szt.
WP1324 czerwony 7,42 zł/szt.
WP1339 zielony 7,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Rexgrip
• gumowy uchwyt
• wymienny wkład olejowy
• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania 900 m
• doskonale nadaje się pod nadruk
• tusz wodoodporny, błyskawicznie zasycha

INDEKS KOLOR CENA
PN5778 niebieski 7,00 zł/szt.
PN5776 czarny 7,00 zł/szt.
PN5777 czerwony 7,00 zł/szt.
PN5779 zielony 7,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis BK708
• nowoczesny i zarazem tradycyjny design
• idealnie wyważony środek ciężkości
• wymienny wkład BKL�8
• mniejsza lepkość tuszu gwarantuje
poczucie gładkości pisania

INDEKS KOLOR CENA
WP1028 niebieski 7,09 zł/szt.
WP1027 czarny 7,09 zł/szt.
WP1029 czerwony 7,09 zł/szt.
WP1030 zielony 7,09 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Super Grip
• automatyczny
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania 900 m
• wymienny wkład olejowy
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INDEKS KOLOR CENA
PM5267 niebieski 6,32 zł/szt.
PM5268 czarny 6,32 zł/szt.
PM5269 czerwony 6,32 zł/szt.
PM5270 zielony 6,32 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Flexgrip Ultra RT
• długopis z systemem przyciskowym
• posiada gumowy korpus zapewniający

pewny chwyt i wysoki komfort pisania
• gumowy, pierścieniowy uchwyt
• wysoka gładkość linii pisania
• niklowana końcówka
• grubość linii pisania 0,4/�,0 mm

INDEKS KOLOR CENA
UN1003 niebieski 5,17 zł/szt.
UN1004 czarny 5,17 zł/szt.
UN1005 czerwony 5,17 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis SN-101
• automatycznie chowany wkład
• przezroczysta obudowa
• tusz o optymalnej lepkości i składzie daje
komfortowe - szybkie i lekkie pisanie

• wygodny gumowy uchwyt
• idealny pod nadruki reklamowe
• kulka z węglika wolframu
• grubość linii pisania 0,3 mm
• nie plami, nie pozostawia kleksów
• wymienny wkład SA-�CN

INDEKS KOLOR CENA
BP1023 niebieski 5,16 zł/szt.
BP1022 czarny 5,16 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Atlantis
• automatyczny, z wymiennym wkładem
• polistyrenowa obudowa zakończona
jest komfortowym gumowym uchwytem
w kolorze tuszu

• wymienny wkład
• atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny
oraz szybkoschnący (<2 s)

• bardzo wydajny - długość lini pisania 2400 m
• formuła tuszu Easy Glide, gwarantuje do 3�%
gładsze i lżejsze pisanie

• kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona
w niklowo-srebrnej końcówce

• średnica � mm, grubość linii pisania 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
RX1055 niebieski 4,98 zł/szt.
RX1054 czarny 4,98 zł/szt.
RX1060 czerwony 4,98 zł/szt.
RX1061 zielony 4,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis BOY-PEN 6000
• nowej generacji tusz olejowy zapewnia

niespotykaną pynność i lekkość pisania
• automatyczny długopis z przezroczystym

korpusem, gumowym uchwytem
i wymiennym wkładem

• grubość linii pisania: 0,3 mm
• długość linii pisania �000 m INDEKS KOLOR CENA

PN1002 niebieski 4,91 zł/szt.
PN1000 czarny 4,91 zł/szt.
PN1001 czerwony 4,91 zł/szt.
PN1003 zielony 4,91 zł/szt.
PN1005 fioletowy 4,91 zł/szt.
PN1004 różowy 4,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis BK77
• przezroczysta obudowa
• długość linii pisania ��00 m
• wymienny wkład BKL�

INDEKS KOLOR CENA
UN5293 niebieski 5,75 zł/szt.
UN5292 czarny 5,75 zł/szt.
UN5322 czerwony 5,75 zł/szt.
UN5448 zielony 5,75 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis SN-100
• automatycznie chowany wkład
• wygodny, gumowy uchwyt zapewnia
komfort pisania

• idealny pod nadruki reklamowe
• kulka z węglika wolframu
• nie plami
• średnica kulki piszącej ok. 0,� mm
• grubość linii pisania 0,3 mm
• tusz pigmentowy, wodoodporny
i odporny na blaknięcie

• wymienny wkład SA-�CN
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INDEKS KOLOR CENA
WP1045 niebieski 4,89 zł/szt.
WP1043 czarny 4,89 zł/szt.
WP1044 czerwony 4,89 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Eco Begreen
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• tusz olejowy
• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania �300 m
• pasuje do niego wkład olejowy
• produkt wykonany w ��,3% z materiałów
przetworzonych, nie wliczając
części wymiennych

INDEKS KOLOR CENA
UN1016 niebieski 4,67 zł/szt.
UN1015 czarny 4,67 zł/szt.
UN1017 czerwony 4,67 zł/szt.
UN5737 zielony 4,67 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis kulkowy SX-101
• tusz szybkoschnący, zasycha w ciągu

� sekundy
• idealny dla leworęcznych
• gumowa obudowa długopisu zapewnia

komfort pisania
• idealnie dopasowuje się do dłoni
• nie przerywa pisząc po śliskim papierze,

np.: faktura, papier kredowy
• grubość linii pisania ok. 0,3� mm
• wymienny wkład SXR-�2

INDEKS KOLOR CENA
RX1002 niebieski 4,16 zł/szt.
RX1000 czarny 4,16 zł/szt.
RX1001 czerwony 4,16 zł/szt.
RX1003 zielony 4,16 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis V’Pen 6000
• na nowej generacji olejowy wkład
wymienny F-�000

• zaopatrzony w metalową skuwkę
• linia o grubości pisania: 0,3 mm
i długości ok. �000 m

• zastosowany tusz olejowy gwarantuje
płynność i lekkość pisania; wodoodporny
i nieblaknący

INDEKS KOLOR CENA
RX5262 niebieski 3,64 zł/szt.
RX5260 czarny 3,64 zł/szt.
RX5261 czerwony 3,64 zł/szt.
RX5263 zielony 3,64 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Boy-Pen Eko
• automatyczny
• przezroczysty korpus
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,3 mm
• wymienny wkład F-�20

INDEKS KOLOR CENA
PX1531 niebieski 2,74 zł/szt.
PX1532 czarny 2,74 zł/szt.
PX1533 czerwony 2,74 zł/szt.
PX1534 zielony 2,74 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis IDEST
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• długość linii pisania ��00 m
• wymienny wkład

INDEKS KOLOR CENA
PN5757 niebieski 2,84 zł/szt.
PN5755 czarny 2,84 zł/szt.
PN5756 czerwony 2,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis BK437
• automatyczny
• trójkątny korpus
• gumowy uchwyt
• wymienny wkład BKS�H



9
D

łu
g

o
p

is
y

�82 www.partner21.pl

INDEKS KOLOR CENA
BP1013 niebieski 1,57 zł/szt.
BP1012 czarny 1,57 zł/szt.
BP1014 czerwony 1,57 zł/szt.
BP1015 zielony 1,57 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Orange
• zakończenie i wentylowana skuwka
w kolorze tuszu

• charakterystyczna pomarańczowa
polistyrenowa, sześciokątna obudowa

• końcówka pisząca z węglika wolframu
o średnicy 0,� mm, grubość linii pisania 0,3 mm

• bardzo wydajny - długość linii pisania 3�00 m
• atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny,
szybkoschnący (<2s); gwarantujący płynność
pisania

• oznaczenie producenta, rozmiaru kulki piszącej
na obudowie

INDEKS KOLOR CENA
RX5556 niebieski 1,44 zł/szt.
RX5557 czarny 1,44 zł/szt.
RX5560 czerwony 1,44 zł/szt.
RX5561 zielony 1,44 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Kropka BIS
• trwałe kolory tuszu
• odporne na wodę i działanie promieni
słonecznych

• precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca
z niklowanego srebra z kulką z węglika
wolframu

• średnica kulki: 0,� mm
• długość linii pisania: �300 m

INDEKS KOLOR CENA
SH5465 niebieski 2,00 zł/szt.
SH5466 czarny 2,00 zł/szt.
SH5502 czerwony 2,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis Liner
• automatyczny z ergonomicznym uchwytem
• wymienny wkład
• mocna, nierdzewna końcówka
• grubość linii pisania 0,3 mm

INDEKS KOLOR CENA
BP6780 niebieski 2,15 zł/szt.
BP6781 czarny 2,15 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis BU3 Fine
• automatyczny
• transparentna obudowa
• średnica kulki: 0.� mm
• boczny system wyłączania

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
PM5581 niebieski M 1,49 zł/szt.
PM5580 czarny M 1,49 zł/szt.
PM5582 czerwony M 1,49 zł/szt.
PM5583 zielony M 1,49 zł/szt.
PM5578 niebieski F 1,49 zł/szt.
PM5577 czarny F 1,49 zł/szt.
PM5579 czerwony F 1,49 zł/szt.
PM5660 �00 szt., niebieski 119,00 zł/szt.
PM5659 �00 szt., czarny 119,00 zł/szt.
PM5601 �0 szt., mix kolorów 12,38 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
PM5603 niebieski M 2,28 zł/szt.
PM5602 czarny M 2,28 zł/szt.
PM5604 czerwony M 2,28 zł/szt.
PM5605 zielony M 2,28 zł/szt.
PM5662 �00 szt., niebieski 182,49 zł/szt.
PM5661 �00 szt., czarny 182,49 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
PM5663 ciemnoróżowy M 1,49 zł/szt.
PM5664 purpurowy M 1,49 zł/szt.
PM5665 turkusowy M 1,49 zł/szt.
PM5666 jasnozielony M 1,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis INKJOY 100
• nowy system zapewnia niezwykłą gładkość

pisania, długopis wręcz płynie po papierze
• szybkoschnący tusz, który nie rozmazuje się
w czasie pisania

• trójkątny kształt zapewnia komfort pisania
• przezroczysta obudowa w kolorze wkładu
• intensywne, żywe kolory tuszu
• grubość linii pisania: M 0,4 mm lub F 0,3 mm

• INKJOY 100 CAP

• INKJOY 100 RT

• INKJOY 100 CAP FUN
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INDEKS KOLOR CENA
BP1017 niebieski 1,57 zł/szt.
BP1016 czarny 1,57 zł/szt.
BP1018 czerwony 1,57 zł/szt.
BP1019 zielony 1,57 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Cristal
• zakończenie i wentylowana skuwka
w kolorze tuszu

• końcówka pisząca z węglika wolframu
o średnicy � mm, grubość linii pisania 0,4 mm

• charakterystyczna transparentna,
polistyrenowa, sześciokątna obudowa

• atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny,
szybkoschnący (<2s); gwarantujący płynność
pisania, długość linii pisania 3000 m

• oznaczenie producenta, rozmiaru kulki
piszącej na obudowie

INDEKS KOLOR CENA
RX5113 niebieski 1,49 zł/szt.
RX5111 czarny 1,49 zł/szt.
RX5112 czerwony 1,49 zł/szt.
RX5114 zielony 1,49 zł/szt.
RX5507 różowy 1,49 zł/szt.
RX5508 fioletowy 1,49 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis PIK-011
• przezroczysty korpus
• ergonomiczny uchwyt
• grubość linii pisania 0,3 mm
• wymienny wkład F-�4�

INDEKS KOLOR CENA
AX7270 niebieski 0,80 zł/szt.
AX7269 czarny 0,80 zł/szt.
AX7271 czerwony 0,80 zł/szt.
AX7272 zielony 0,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis biurowy
• przezroczysta, plastikowa obudowa
umożliwia kontrolę ilości tuszu

• zatyczka z zapinką w kolorze tuszu
• grubość linii pisania 0,� mm
• długość lini pisania 800 m

INDEKS KOLOR CENA
RX5542 niebieski 1,44 zł/szt.
RX5541 czarny 1,44 zł/szt.
RX5543 czerwony 1,44 zł/szt.
RX5544 zielony 1,44 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Kropka
• trwałe kolory tuszu, odporne na wodę
i działanie promieni słonecznych

• precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca
z niklowanego srebra z kulką z węglika
wolframu

• średnica kulki: 0,� mm
• długość linii pisania: �800 m

INDEKS KOLOR CENA
RX5558 niebieski 1,64 zł/szt.
RX5559 czarny 1,64 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Kropka Sprinter
• umożliwia on również pisanie po prawie
wszystkich rodzajach papieru m.in. po odwrotnej
stronie druków samokopiujących

• intensywne kolory tuszu, odporne na wodę
i działanie promieni słonecznych

• precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca
z niklowanego srebra, z kulką z węglika wolframu

• średnica kulki: 0,� mm
• długość linii pisania: 800 m

INDEKS KOLOR CENA
KA5658 niebieski 0,94 zł/szt.
KA5776 czarny 0,94 zł/szt.
KA5777 czerwony 0,94 zł/szt.
KA5795 zielony 0,94 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis Corvina 51
• wymienny wkład
• długość linii pisania ponad 2000 m
• grubość linii � mm
• transparentna obudowa umożliwia
obserwację stopnia zużycia tuszu
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INDEKS KOLOR CENA
BP6733 niebieski 0,87 zł/szt.
BP6734 czarny 0,87 zł/szt.

EKONOMICZNY

Długopis
Round Stick Grip Fine
• jednorazowy
• wentylowana skuwka
• kauczukowy uchwyt, skuwka, osłona
końcówki piszącej oraz„zaślepka”
obudowy w kolorze tuszu

• średnica kulki piszącej 0,� mm
• grubość linii pisania 0,4 mm

Długopis KP1015
na łańcuszku
• elegancki, nowoczesny design
• samoprzylepna podstawka
zapobiegająca zgubieniu
długopisu

• łańcuszek długości �8 cm
• kolor tuszu: niebieski

INDEKS CENA
AX6610 6,04 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
AX5454 2,37 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis AP8869 na sprężynce
• samoprzylepna, okrągła podstawka
• możliwość przymocowania długopisu w pozycji
pionowej lub poziomej

• rozciągliwa sprężynka (do ok. � m)
• wymienny wkład w kolorze niebieskim
• leżący

INDEKS KOLOR CENA
UN5355 niebieski 12,00 zł/szt.
UN5353 czarny 12,00 zł/szt.
UN5354 czerwony 12,00 zł/szt.
UN5506 fioletowy 12,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Długopis żelowy UMN-207
• szybkoschnący tusz pigmentowy,
wodoodporny i odporny na blaknięcie

• � lat gwarancji na tusz
• kolor obudowy: czarny
• automatycznie chowany wkład
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,4 mm
• wymienny wkład UMR-8�

INDEKS KOLOR CENA
WP1014 niebieski 9,04 zł/szt.
WP1012 czarny 9,04 zł/szt.
WP1013 czerwony 9,04 zł/szt.
WP1015 zielony 9,04 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy G2
• automatyczny
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• zabezpieczenie przed poplamieniem
ubrania

• grubość linii pisania 0,32 mm
• długość linii pisania �200 mm
• nieblaknący tusz żelowy
• wymienny wkład

INDEKS CENA
PX1370 3,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis
na sprężynce
• samoprzylepny
• sprężynka rozciągliwa

do ponad � m
• wymienny wkład

w kolorze niebieskim
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INDEKS KOLOR CENA
PN6050 niebieski 9,84 zł/szt.
PN6048 czarny 9,84 zł/szt.
PN6049 czerwony 9,84 zł/szt.
PN6051 zielony 9,84 zł/szt.
PN6052 fioletowy 9,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy BG207 Slicci
• ekologiczny z płynnym tuszem
• precyzyjna igłowa końcówka 0,� mm
• gładkość pisania – bez efektu drapania
• produkt wykonany w 8�% z materiałów
przetworzonych

Długopis żelowy KL 257
• długopis żelowy
• wyjątkowo odporny na działanie światła,

wody oraz innych czynników
zewnętrznych

• linia pisania jest idealnie równa i pełna
• nowoczesna, dynamiczna obudowa

z gumowym uchwytem
• wykonany jest w ��% z materiałów

przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
PN6036 niebieski 9,18 zł/szt.
PN6035 czarny 9,18 zł/szt.
PN6040 czerwony 9,18 zł/szt.
PN6039 fioletowy 9,18 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis olejowy B2P ball
i długopis żelowy B2P gel
• wykonane z tworzywa PET, odzyskanego z butelek
• kształtem przypominają produkt, z którego powstały
• w ok. 90% wykonane z materiałów przetworzonych,

nie wliczając części wymiennych
• szer. linii pisania: B2P ball 0,2� mm, B2P gel 0,32 mm
• długość linii pisania: B2P ball 900 m, B2P gel �200 m
• wymienne wkłady

INDEKS KOLOR CENA
WP1730 niebieski/żelowy 7,42 zł/szt.
WP1731 czarny/żelowy 7,42 zł/szt.
WP1830 niebieski/olejowy 5,91 zł/szt.
WP1832 czerwony/olejowy 5,91 zł/szt.
WP1831 czarny/olejowy 5,91 zł/szt.
WP1999 zielony/olejowy 5,91 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PN1099 niebieski 6,42 zł/szt.
PN1097 czarny 6,42 zł/szt.
PN1098 czerwony 6,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy
K116 Hybrid Gel Grip
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• wymienny wkład KF�

INDEKS KOLOR CENA
BP5205 niebieski 6,84 zł/szt.
BP5203 czarny 6,84 zł/szt.
BP5204 czerwony 6,84 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
UN1032 niebieski 8,92 zł/szt.
UN1030 czarny 8,92 zł/szt.
UN1031 czerwony 8,92 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy UMN-152
• podwójny mechanizm chowania wkładu
zapobiega poplamieniu ubrania

• automatycznie chowany wkład
• gumowy uchwyt w kolorze tuszu
• kulka z węglika wolframu
• tusz pigmentowy, wodoodporny
i odporny na blaknięcie

• grubość linii pisania 0,3 mm
• wymienny wkład UMR-8�, UMR-8�

Długopis żelowy
Atlantis Premium Gel
• pióro żelowe z metalowym klipem
• doskonałej jakości tusz zapewnia gładkość pisania
• ergonomiczny gumowy uchwyt oraz obudowa w
kolorze tuszu

• metalizowana końcówka
• średnica końcowki piszącej: 0,� mm
• szerokość linii pisania: 0,4 mm
• wymienny wkład
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INDEKS KOLOR CENA
WP1006 niebieski 6,42 zł/szt.
WP1004 czarny 6,42 zł/szt.
WP1005 czerwony 6,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy G1 Grip
• końcówka ze wzmacnianej stali
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,32 mm
• długość linii pisania �000 m
• nieblaknący tusz żelowy
• wymienny wkład żelowy G� INDEKS KOLOR CENA

PN1015 niebieski 6,00 zł/szt.
PN1013 czarny 6,00 zł/szt.
PN1014 czerwony 6,00 zł/szt.
PN1016 zielony 6,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy
K106 Hybrid Roller
• przezroczysta obudowa
• wodoodporny i nieblaknący tusz żelowy
• wymienny wkład KF�

INDEKS KOLOR CENA
WP1009 niebieski 5,40 zł/szt.
WP1008 czarny 5,40 zł/szt.
WP1011 czerwony 5,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy G1
• końcówka ze wzmacnianej stali
• grubość linii pisania 0,32 mm
• długość linii pisania �000 m
• wymienny wkład żelowy G�

INDEKS KOLOR CENA
PN1338 niebieski 5,33 zł/szt.
PN1336 czarny 5,33 zł/szt.
PN1337 czerwony 5,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy OH! GEL
• obudowa z motywami rombu,
z gumowym uchwytem

• bezkwasowy tusz żelowy
• gładki przepływ tuszu
• posiada metalowy klip
• na wkłady wymienne KFRS�

INDEKS KOLOR CENA
RX5266 niebieski 4,64 zł/szt.
RX5264 czarny 4,64 zł/szt.
RX5265 czerwony 4,64 zł/szt.
RX5267 zielony 4,64 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe Boy-Gel Eko
• automatyczne
• przezroczysty korpus
• gumowy uchwyt
• grubość linii pisania 0,3 mm
• wymienny wkład R-�20

INDEKS KOLOR CENA
UN1022 niebieski 5,33 zł/szt.
UN1021 czarny 5,33 zł/szt.
UN1023 czerwony 5,33 zł/szt.
UN1024 zielony 5,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy UM-100
• długopis żelowy w transparentnej
obudowie

• tusz pigmentowy, wodoodporny
i odporny na blaknięcie

• pisze cienko, nie przerywa
• cienka linia pisania – ok. 0,3 mm
• średnica kulki piszącej 0,� mm
• wymienny wkład UMR-�
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INDEKS KOLOR CENA
BP6208 niebieski 4,16 zł/szt.
BP6203 czarny 4,16 zł/szt.
BP6204 czerwony 4,16 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe Cristal Clic Gel
• automatyczne
• atrament w żelu zapewnia komfortową
płynność pisania, kolor tuszu charakteryzuje
się jasnymi, żywymi kolorami

• sześciokątna przeźroczysta, barwiona
na kolor tuszu obudowa, pozwala
kontrolować jego zawartość

• niklowo-srebrna kulka pisząca o średnicy
0,8 mm; grubość linii pisania 0,4 mm

INDEKS KOLOR CENA
PM5588 niebieski 2,93 zł/szt.
PM5587 czarny 2,93 zł/szt.
PM5589 czerwony 2,93 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis żelowy PM300
• wysoka gładkość pisania oraz intensywne

kolory dzięki formule tuszu Silk-Writer®
• ergonomiczny, trójkątny uchwyt

zapewnia wyjątkowy komfort pisania
na co dzień – widoczny poziom tuszu

• grubość linii pisania 0,� mm

INDEKS KOLOR CENA
RX1192 niebieski 2,49 zł/szt.
RX1190 czarny 2,49 zł/szt.
RX1191 czerwony 2,49 zł/szt.
RX1193 zielony 2,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe Fun-Gel
• przezroczysta obudowa
• gumowy uchwyt
• igłowa końcówka
• grubość linii pisania 0,3 mm
• wymienny wkład R-�40

INDEKS KOLOR CENA
PX1374 niebieski 1,85 zł/szt.
PX1372 czarny 1,85 zł/szt.
PX1373 czerwony 1,85 zł/szt.
PX1371 zielony 1,85 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe IDEST
• przezroczysta obudowa
• ergonomiczny uchwyt
• grubość linii pisania 0,3 mm

INDEKS KOLOR CENA
BP6778 niebieski 2,85 zł/szt.
BP6779 czarny 2,85 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe Cristal V3
• transparentna obudowa umożliwiająca
śledzenie poziomu tuszu

• wentylowana skuwka w kolorze tuszu
• specjalne perforacje na obudowie dla
pewniejszego trzymania

• metaliczne zdobienia obudowy
• kod kreskowy oraz informacja o kraju
pochodzenia na obudowie

• średnica kulki piszącej 0,� mm

INDEKS KOLOR CENA
AX7244 niebieski 3,90 zł/szt.
AX7243 czarny 3,90 zł/szt.
AX7245 czerwony 3,90 zł/szt.
AX7246 zielony 3,90 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro żelowe IDEST
• pióro żelowe, automatyczne
• wodoszczelne, ergonomiczny kształt
• plastikowa, przezroczysta obudowa
• kolor tuszu niebieski
• grubość linii pisania 0,� mm
• długość linii pisania 400 m
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PIÓRA KULKOWE

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
PN1414 srebrny 31,67 zł/szt.
PN1283 czarny 31,67 zł/szt.
PN1415 czerwony 31,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pióro kulkowe, aluminiowe EnerGel
• nowa wersja popularnego pióra kulkowego Energel
w eleganckiej, aluminiowej obudowie

• wkład pióra wyposażony jest w wyjątkowy tusz o zmniejszonej
lepkości, dzięki czemu pozostawia na papierze cieńszą linię
pisania, która bardzo szybko wysycha

• EnerGel Sterling to idealny produkt dla osób leworęcznych
• doskonale nadaje się pod grawerkę
• kolor tuszu, możliwość dokupienia wkładu również w kolorze
czerwonym i niebieskim

INDEKS KOLOR CENA
UN5513 niebieski 17,00 zł/szt.
UN5512 czarny 17,00 zł/szt.
UN5514 czerwony 17,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pióra kulkowe
Jetstream SXN-217 i SX-217
• szybkoschnący tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie – zasycha
w ciągu � sekundy!

• polecane dla osób leworęcznych
• doskonałe do pisania po śliskim papierze, np. fakturze, papierze kredowym
• nie rozmazują się, nie blakną pod wpływem światła ani nie przesiąkają przez papier
• grubość linii pisma ok. 0,3� mm
• w wersji ze skuwką (SX-2��) lub z automatycznie chowanym wkładem (SXN-2��)
• wymienny wkład SXR-C� do pióra SX-2�� oraz SXR-� do pióra SXN-2��

SXN-217
INDEKS KOLOR CENA
UN5384 niebieski 17,00 zł/szt.
UN5382 czarny 17,00 zł/szt.
UN5383 czerwony 17,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

SX-217

Pióro kulkowe
wymazywalne Frixion
• napisany piórem Frixion tekst potrzyj

dynamicznie szarą końcówką i zobacz
jak znika w magiczny sposób

• możesz natychmiast poprawić swoje
błędy i pomyłki

• ergonomiczny uchwyt
• unikalny tusz Metamo – idealny dla osób

leworęcznych, ponieważ błyskawicznie
zasycha na papierze

• tusz odporny na działanie wody i światła
• tusz reaguje na działanie temperatury,

znika przy temperaturze ok. + ��°C,
a powraca przy temperaturze ok. -�0 °C

• grubość linii pisania 0,3� mm

INDEKS KOLOR CENA
WP1525 niebieski 13,27 zł/szt.
WP1524 czarny 13,27 zł/szt.
WP1526 czerwony 13,27 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
WP1838 niebieski 14,87 zł/szt.
WP1839 czarny 14,87 zł/szt.
WP1840 czerwony 14,87 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe Frixion Clicker
• pióro kulkowe, automatyczne
• unikalny tusz Metamo jest idealny
dla osób leworęcznych, ponieważ
błyskawicznie zasycha na papierze

• odporny na działanie wody i światła
• grubość linii pisania 0,3� mm

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
UN5759 srebrny 22,08 zł/szt.
UN5758 czarny 22,08 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pióro kulkowe
SXN-310 Jetstream Premier
• szybkoschnący tusz pigmentowy, nie rozmazuje się

– zasycha w ciągu � sekundy
• polecany dla osób leworęcznych
• nie blaknie pod wpływem światła,

ani nie przesiąka przez papier
• unikalny mechanizm włączania i wyłączania

wkładu„AIR Click”
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania
• automatycznie chowany wkład
• średnica kulki piszącej: �,0 mm
• grubość linii pisma: ok. 0,4� mm
• wymienne wkłady SXR-�0
• dostępne w eleganckim etui

INDEKS KOLOR CENA
WP1673 niebieski 10,47 zł/szt.
WP1672 czarny 10,47 zł/szt.
WP1674 czerwony 10,47 zł/szt.

STANDARDOWY

Automatyczne
pióro kulkowe V BALL RT
• pierwsze automatyczne pióro kulkowe
• wkład wypełniony tuszem
w świetlistych kolorach

• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania 800 m
• wymienny wkład
• wzmocniona głowica pisząca
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INDEKS KOLOR CENA
UN1020 niebieski 12,00 zł/szt.
UN1018 czarny 12,00 zł/szt.
UN1019 czerwony 12,00 zł/szt.
UN5097 zielony 12,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe UB-150
• obudowa posiada okienko

umożliwiające kontrolę poziomu tuszu
• wodoodporny, pigmentowy tusz,

odporny na blaknięcie
• kapilarny system podawania tuszu

zapewnia płynność i gładkość pisania
do ostatniej kropli tuszu

• kulka z węglika wolframu
• długość linii pisania ��00 m
• grubość linii pisania ok. 0,3 mm
w zależności od jakości papieru

INDEKS KOLOR CENA
PN5805 niebieski 9,84 zł/szt.
PN5804 czarny 9,84 zł/szt.
PN5911 czerwony 9,84 zł/szt.
PN5969 zielony 9,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe BL77
• płynny tusz żelowy, szybkoschnący
• końcówka 0,� mm
• gumowy uchwyt oraz metalowy klip,
system przyciskowy

• wymienny wkład LR�
• produkt jest wykonany w �0%
z materiałów przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
PN6058 niebieski 7,51 zł/szt.
PN6056 czarny 7,51 zł/szt.
PN6057 czerwony 7,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe BL27
• nowoczesny, dynamiczny, sportowy design
• wyjątkowa gładkość pisania
• szybkie wysychanie
• posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip
• końcówka o grubości 0,� mm
• produkt jest wykonany w ��% z materiałów
przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
UN1013 niebieski 5,00 zł/szt.
UN1011 czarny 5,00 zł/szt.
UN1012 czerwony 5,00 zł/szt.
UN1014 zielony 5,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe UB-104
• znakomicie przebija przez kalkę i druki

samokopiujące
• dobrze pisze po śliskim papierze
• wysokiej jakości tusz zapewnia łagodne

i nieprzerwane pisanie
• grubość kulki piszącej: 0,� mm
• grubość linii ok. 0,3 mm

INDEKS KOLOR CENA
UN1138 niebieski 5,00 zł/szt.
UN1136 czarny 5,00 zł/szt.
UN1137 czerwony 5,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Długopis kulkowy SXN-101
• tusz szybkoschnący, zasycha w ciągu � sekundy

– idealny dla osób leworęcznych
• automatycznie chowany wkład
• ergonomiczny, gumowy uchwyt długopisu

zapewnia komfort pisania – idealnie
dopasowuje się do dłoni

• nie przerywa pisząc po śliskim papierze,
np. faktury, papier kredowy

• cienka linia pisania ok. 0,3� mm
• wymienny wkład SXR-8�

INDEKS KOLOR CENA
PN6214 niebieski 5,84 zł/szt.
PN6212 czarny 5,84 zł/szt.
PN6213 czerwony 5,84 zł/szt.
PN6215 zielony 5,84 zł/szt.
PN6216 fioletowy 5,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Pióro kulkowe Energel X
• rewolucyjny, płynny tusz żelowy energel
• szybciej wysycha, większa wydajność,
wyższy komfort pisania

• idealny dla osób leworęcznych,
wygodny gumowy uchwyt

• końcówka 0,� mm
• na wkłady wymienne lr�
• produkt wykonany w 84%
z materiałów przetworzonych
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CIENKOPISY

INDEKS KOLOR CENA
WP1677 niebieski 10,47 zł/szt.
WP1676 czarny 10,47 zł/szt.
WP1678 czerwony 10,47 zł/szt.

STANDARDOWY

Automatyczny cienkopis
kulkowy V5 RT
• pierwszy automatyczny cienkopis
kulkowy

• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania 800 m
• wymienny wkład
• końcówka pisząca z systemem
HI-TECPOINT

INDEKS KOLOR CENA
WP1377 niebieski 10,04 zł/szt.
WP1376 czarny 10,04 zł/szt.
WP1378 czerwony 10,04 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy Hi-Tecpoint V5 Grip
• grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania �300 m
• bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem
• ergonomiczny uchwyt, ekskluzywna obudowa
• technologia V-System oparta o trzy technologie: Ink Writing

– zapewniająca stałą grubość pisanej linii; Hi-Tecpoint
– końcówka podczas pisania obraca się bardzo lekko
i płynnie; ATT System – wewnątrz zewnętrznej skuwki
umieszczona jest mniejsza, zabezpieczająca
końcówkę piszącą

• możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru
• błyskawicznie zasychający tusz, cienkopis idealny

dla leworęcznych

INDEKS KOLOR CENA
WP1002 niebieski 9,96 zł/szt.
WP1000 czarny 9,96 zł/szt.
WP1001 czerwony 9,96 zł/szt.
WP1003 zielony 9,96 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy Hi-Tecpoint V5
• grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania ��00 m
• bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem
• obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym

na kontrolę zużycia tuszu
• technologia V-System oparta o trzy technologie: Ink Writing

- zapewniająca stałą grubość pisanej linii; Hi-Tecpoint - końcówka
podczas pisania obraca się bardzo lekko i płynnie; ATT System
- wewnątrz zewnętrznej skuwki umieszczona jest mniejsza,
zabezpieczająca końcówkę piszącą

• możliwość pisania po wszystkich rodzajach papieru
• błyskawicznie zasychający tusz, cienkopis idealny dla leworęcznych

INDEKS KOLOR CENA
PN5796 niebieski 9,84 zł/szt.
PN5794 czarny 9,84 zł/szt.
PN5795 czerwony 9,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy
BLN75 Energel
• automatyczny
• gumowy uchwyt, metalowy klip
• płynny tusz żelowy
• końcówka 0,� mm
• wymienny wkład LRN�

INDEKS KOLOR CENA
PN1431 różowy 9,84 zł/szt.
PN1433 czarny 9,84 zł/szt.
PN1434 błękitny 9,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis automatyczny
BLN75W
• perłowa obudowa w 3 kolorach
do wyboru: czarnym, błękitnym i różowym

• wkład wymienny LRN�
• produkt jest wykonany w �4%
z materiałów przetworzonych

Cienkopis Frixion Point
• tusz reagujący na działanie temperatury:

znika przy temperaturze ok. + ��°C,
a powraca przy temperaturze ok. -�0°C

• igłowa, precyzyjna końcówka
• występuje w trzech intensywnych,

nieblaknących kolorach, odporny
na działanie wody

• grubość linii pisania: 0,2� mm

INDEKS KOLOR CENA
WP1982 niebieski 13,27 zł/szt.
WP1981 czarny 13,27 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
PN6055 niebieski 7,51 zł/szt.
PN6053 czarny 7,51 zł/szt.
PN6054 czerwony 7,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy
Energel BLN 25
• płynny tusz
• szybkie wysychanie
• grubość końcówki 0,� mm
• wykonany w ponad �0% z materiałów
przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
PN1131 niebieski 7,51 zł/szt.
PN1132 czarny 7,51 zł/szt.
PN1133 czerwony 7,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy BLN15
• połączenie płynnego tuszu z żelem
• grubość końcówki 0,� mm
• grubość linii pisania 0,2� mm
• długość linii pisania 2000 m

INDEKS KOLOR CENA
PN1370 niebieski 5,84 zł/szt.
PN1371 czarny 5,84 zł/szt.
PN1372 czerwony 5,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kulkowy
Energel BLN 105
• płynny tusz żelowy Energel
• szybciej wysycha, większa wydajność,
wyższy komfort pisania

• idealny dla osób leworęcznych
– wygodny, gumowy uchwyt

• końcówka 0,� mm na wkłady
wymienne lrn�

• produkt wykonany w 84% z materiałów
przetworzonych

INDEKS KOLOR CENA
SH1000 niebieski 2,70 zł/szt.
SH1005 czarny 2,70 zł/szt.
SH1002 czerwony 2,70 zł/szt.
SH1001 zielony 2,70 zł/szt.
SH1008 fioletowy 2,70 zł/szt.
SH1009 różowy 2,70 zł/szt.
SH1007 pomarańczowy 2,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis Point 88
• uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania,

kreślenia i kolorowania
• mocna, oprawiona w metal końcówka odporna

na złamania i rozwarstwienia, co gwarantuje
wysoki komfort pisania aż do całkowitego
wyczerpania tuszu

• grubość linii pisania 0,4 mm
• wentylowana skuwka umożliwia oddychanie

w przypadku nagłego połknięcia

INDEKS KOLOR CENA
RX5398 niebieski 1,85 zł/szt.
RX5396 czarny 1,85 zł/szt.
RX5397 czerwony 1,85 zł/szt.
RX5399 zielony 1,85 zł/szt.
RX5038 bordowy 1,85 zł/szt.
RX5036 brązowy 1,85 zł/szt.
RX5293 fioletowy 1,85 zł/szt.
RX5037 turkusowy 1,85 zł/szt.
RX5035 żółty 1,85 zł/szt.
RX5032 różowy 1,85 zł/szt.
RX5033 pomarańczowy 1,85 zł/szt.
RX5034 jasnozielony 1,85 zł/szt.
RX5509 fiołkowy 1,85 zł/szt.
RX5510 jasnoróżowy 1,85 zł/szt.
RX5511 magenta 1,85 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
RX5512 koralowy 1,85 zł/szt.
RX5513 morelowy 1,85 zł/szt.
RX5514 cynamonowy 1,85 zł/szt.
RX5515 oranżowy 1,85 zł/szt.
RX5516 bananowy 1,85 zł/szt.
RX5517 zieleń wiosenna 1,85 zł/szt.
RX5518 groszkowy 1,85 zł/szt.
RX5519 morska zieleń 1,85 zł/szt.
RX5520 morski 1,85 zł/szt.
RX5521 liliowy 1,85 zł/szt.
RX5522 ultramaryna 1,85 zł/szt.
RX5523 błękit paryski 1,85 zł/szt.
RX5524 popielaty 1,85 zł/szt.
RX5525 szary 1,85 zł/szt.
RX5526 grafitowy 1,85 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis RC-04
• końcówka fibrowa oprawiona w metal o grubości 0,4 mm
• tusz na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni
– nie zaschnie zgodnie z wymogami normy ISO ��4

• wentylowana skuwka, nasadka posiada wygodny klip
• niezawodny, ekonomiczny w użyciu
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INDEKS KOLOR CENA
ST6032 niebieski 3,38 zł/szt.
ST6034 czarny 3,38 zł/szt.
ST6029 czerwony 3,38 zł/szt.
ST6033 zielony 3,38 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis
triplus® fineliner S334
• ergonomiczna obudowa o trójkątnym

przekroju, zapewniająca wyjątkowy
komfort pisania

• fibrowa końcówka wzmocniona
metalową obudową

• system DRY SAFE – może pozostawać
bez skuwki do kilku dni i nie zaschnie

• zmywalny z większości tekstyliów
• atrament na bazie wody
• obudowa wykonana z PP
• grubość linii pisania 0,3 mm

INDEKS OPIS CENA
SH1011 � szt. 16,20 zł/szt.
SH1012 �0 szt. 27,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Zestaw cienkopisów Point 88
• plastikowa końcówka oprawiona w metal
• wentylowana skuwka
• szerokość linii pisania 0,4 mm
• zestaw � szt. kolory: zielony, czerwony,

niebieski, czarny, fioletowy, liliowy
• zestaw �0 szt. kolory: zielony, czerwony,

niebieski, jasnozielony, żółty, brązowy,
czarny, pomarańczowy, fioletowy, różowy

INDEKS KOLOR CENA
AX7255 niebieski 1,80 zł/szt.
AX7256 czarny 1,80 zł/szt.
AX7254 czerwony 1,80 zł/szt.
AX7253 zielony 1,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis IDEST
• wysokiej jakości wykonanie
• nowoczesne wzornictwo
• końcówka w obudowie metalowej
• zatyczka w kolorze tuszu
• idealnie nadają się do wykonywania linii
przy użyciu linijki

• grubość końcówki/grubość linii 0,� mm
• długość linii pisania 3�0 m

INDEKS OPIS CENA
RX5505 2� szt. 42,91 zł/op.
RX5400 �2 szt. 21,47 zł/op.
RX1200 � szt. 11,58 zł/op.
RX1199 4 szt. 8,27 zł/op.

STANDARDOWY

Zestaw cienkopisów RC-04
• końcówka fibrowa oprawiona w metal
o grubości 0,4 mm

• tusz na bazie wody, może być
pozostawiony bez zatyczki przez wiele
dni - nie zaschnie zgodnie z wymogami
normy ISO ��4

• wentylowana skuwka, nasadka posiada
wygodny klip

• niezawodny, ekonomiczny w użyciu
• zestawy: 2�, �2, � i 4 szt.

INDEKS KOLOR CENA
KM1054 niebieski 1,42 zł/szt.
KM1052 czarny 1,42 zł/szt.
KM1053 czerwony 1,42 zł/szt.
KM1055 zielony 1,42 zł/szt.
KM1056 zestaw 4 kolory 9,24 zł/kpl.

STANDARDOWY

Cienkopis Masster
• niezawodny, wygodny w użyciu,
nowoczesny kształt

• odporny na wysychanie
• fibrowa końcówka w obudowie
niklowo-srebrnej

• linia pisania do 2000 m
o grubości 0,4 mm

• wentylowana skuwka
• tusz na bazie wody

INDEKS KOLOR CENA
KM1007 niebieski 0,47 zł/szt.
KM1005 czarny 0,47 zł/szt.
KM1006 czerwony 0,47 zł/szt.
KM1008 zielony 0,47 zł/szt.
KM1009 4 szt. 1,40 zł/op.
KM1010 � szt. 1,90 zł/op.
KM5002 �2 szt. 3,45 zł/op.

STANDARDOWY

Flamastry biurowe
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ARTYKUŁY KREŚLARSKIE

Zestaw ISOGRAPH COMBO
JUNIOR
• do wykonywania rysunków na kalce,

papierze i kartonie kreślarskim
• prosta konstrukcja dzięki opatentowanej

zatyczce - możliwość szybkiego
czyszczenia

• zawiera 3 tuszografy (� wersji grubości);
ołówek TiKKY 0,� oraz 4 naboje z tuszem

INDEKS OPIS CENA
OL7260 0,�/0,2/0,3 mm 220,99 zł/szt.
OL7925 0,�/0,3/0,� mm 220,99 zł/szt.
OL7227 0,2/0,3/0,� mm 203,21 zł/szt.
OL6431 0,2�/0,3�/0,� mm 203,21 zł/szt.
OL7228 0,2/0,4/0,� mm 203,21 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis
kreślarski
PIN 200
• profesjonalny cienkopis kreślarski, idealny
do kreślenia (dla grafików, projektantów, artystów)

• końcówka wykonana z poliacetalu
• tusz odporny na działanie wody, światła słonecznego,

alkoholu, amoniaku i innych rozpuszczalników
• nie przesiąka przez papier i nie ulega dyspersji
• grubość końcówki od 0,0� do 0,8 mm

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
UN5508 0,0� mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN1095 0,� mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN1096 0,2 mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN1097 0,3 mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN5007 0,� mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN5009 0,8 mm/czarny 9,33 zł/szt.
UN1126 0,� mm/czerwony 9,33 zł/szt.
UN5004 0,2 mm/czerwony 9,33 zł/szt.
UN5008 0,� mm/czerwony 9,33 zł/szt.
UN1127 0,� mm/niebieski 9,33 zł/szt.
UN1128 0,2 mm/niebieski 9,33 zł/szt.
UN1129 0,� mm/niebieski 9,33 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS GRUBOŚĆ CENA
RX1070 0,0� mm 4,98 zł/szt.
RX1071 0,� mm 4,98 zł/szt.
RX1072 0,2 mm 4,98 zł/szt.
RX1073 0,3 mm 4,98 zł/szt.
RX5432 0,4 mm 4,98 zł/szt.
RX1074 0,� mm 4,98 zł/szt.
RX1079 0,� mm 4,98 zł/szt.
RX1075 0,8 mm 4,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Cienkopis kreślarski
• do kreślenia, zarówno na papierze,
brystolu jak i kalce

• posiada doskonałą odporność na światło,
wodę oraz mechaniczne wymazywanie

• kolor czarny
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INDEKS OPIS KOLOR CENA
PT6498 wkład do długopisu Quick Flow niebieski 16,12 zł/szt.
PT6497 wkład do długopisu Quick Flow czarny 16,12 zł/szt.
PT5007 wkład żelowy do długopisu Parker niebieski 18,03 zł/szt.
PT5004 wkład żelowy do długopisu Parker czarny 18,03 zł/szt.
PT1074 wkład do pióra kulkowego 0,� mm Parker niebieski 16,69 zł/szt.
PT1075 wkład do pióra kulkowego 0,� mm Parker czarny 16,69 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów, długopisów żelowych i piór kulkowych

INDEKS OPIS KOLOR CENA
BP6037 wkład do pióra żelowego Velocity Gel Reaction, Atlantis Premium Gel niebieski 8,58 zł/szt.
BP5949 wkład do pióra żelowego Velocity Gel Reaction, Atlantis Premium Gel czarny 8,58 zł/szt.
BP8999 wkład do długopisów: Atlantis, Velocity, Reaction, For Her niebieski 4,59 zł/szt.
BP6421 wkład do długopisów: Atlantis, Velocity, Reaction, For Her czarny 4,59 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów i piór żelowych

INDEKS OPIS KOLOR CENA
PN1025 wkład KF� do długopisów żelowych: K�0�/K��� niebieski 4,00 zł/szt.
PN1023 wkład KF� do długopisów żelowych: K�0�/K��� czarny 4,00 zł/szt.
PN1024 wkład KF� do długopisów żelowych: K�0�/K��� czerwony 4,00 zł/szt.
PN1026 wkład KF� do długopisów żelowych: K�0�/K��� zielony 4,00 zł/szt.
PN1035 wkład do długopisów: BK��, BK��, BK�0�, BK�2�, BK��� niebieski 3,18 zł/szt.
PN1033 wkład do długopisów: BK��, BK��, BK�0�, BK�2�, BK��� czarny 3,18 zł/szt.
PN1034 wkład do długopisów: BK��, BK��, BK�0�, BK�2�, BK��� czerwony 3,18 zł/szt.
PN1036 wkład do długopisów: BK��, BK��, BK�0�, BK�2�, BK��� zielony 3,18 zł/szt.
PN1037 wkład do długopisów: BK��, BK��, BK�0�, BK�2�, BK��� fioletowy 3,18 zł/szt.
PN6093 wkład LR� do długopisów: BL��, BL��, K�00 zielony 4,84 zł/szt.
PN5579 wkład LR� do piór kulkowych: K�00, BL��, BL��, K��� czarny 4,84 zł/szt.
PN5788 wkład LR� do piór kulkowych: K�00, BL��, BL��, K��� czerwony 4,84 zł/szt.
PN5580 wkład LR� do piór kulkowych: K�00, BL��, BL��, K��� niebieski 4,84 zł/szt.
PN5536 wkład LRN� do cienkopisów kulkowych: BLN�� czarny 4,84 zł/szt.
PN5642 wkład LRN� do cienkopisów kulkowych: BLN�� czerwony 4,84 zł/szt.
PN5537 wkład LRN� do cienkopisów kulkowych: BLN�� niebieski 4,84 zł/szt.
PN5213 wkład do długopisu żelowego OH! GEL niebieski 4,18 zł/szt.
PN5212 wkład do długopisu żelowego OH! GEL czerwony 4,18 zł/szt.
PN5211 wkład do długopisu żelowego OH! GEL czarny 4,18 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów, długopisów żelowych, cienkopisów i piór kulkowych

INDEKS OPIS KOLOR CENA
WP1829 wkład do pióra kulkowego FRIXION 3 szt. czarny 26,36 zł/szt.
WP1690 wkład do pióra kulkowego FRIXION 3 szt. czerwony 26,36 zł/szt.
WP1799 wkład do pióra kulkowego FRIXION 3 szt. niebieski 26,36 zł/szt.
WP1989 wkład do długopisu FRIXION POINT 3 szt. niebieski 26,36 zł/szt.
WP1990 wkład do długopisu FRIXION POINT 3 szt. czarny 26,36 zł/szt.
WP1992 wkład do długopisu FRIXION POINT 3 szt. czerwony 26,36 zł/szt.
WP1017 wkład żelowy G� niebieski 4,47 zł/szt.
WP1016 wkład żelowy G� czarny 4,47 zł/szt.
WP1018 wkład żelowy G� czerwony 4,47 zł/szt.
WP1019 wkład żelowy G� zielony 4,47 zł/szt.
WP1021 wkład żelowy G2 niebieski 6,09 zł/szt.
WP1020 wkład żelowy G2 czarny 6,09 zł/szt.
WP1022 wkład żelowy G2 czerwony 6,09 zł/szt.
WP1119 wkład żelowy G2 zielony 6,09 zł/szt.
WP1066 wkład olejowy do długopisu SUPER GRIP niebieski 3,04 zł/szt.
WP1065 wkład olejowy do długopisu SUPER GRIP czarny 3,04 zł/szt.
WP1067 wkład olejowy do długopisu SUPER GRIP czerwony 3,04 zł/szt.
WP1068 wkład olejowy do długopisu SUPER GRIP zielony 3,04 zł/szt.
WP1040 wkład do długopisu ECO niebieski 3,04 zł/szt.
WP1039 wkład do długopisu ECO czarny 3,04 zł/szt.
WP1042 wkład do długopisu ECO czerwony 3,04 zł/szt.
WP1669 wkład do cienkopisu V� RT czarny 5,24 zł/szt.
WP1670 wkład do cienkopisu V� RT niebieski 5,24 zł/szt.
WP1671 wkład do cienkopisu V� RT czerwony 5,24 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów, długopisów żelowych i cienkopisów
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INDEKS OPIS KOLOR CENA
KM1039 wkład do długopisu wielkopojemnego KAMET niebieski 1,41 zł/szt.
KM1038 wkład do długopisu wielkopojemnego KAMET czarny 1,41 zł/szt.
KM1040 wkład do długopisu wielkopojemnego KAMET czerwony 1,41 zł/szt.
KM1041 wkład do długopisu wielkopojemnego KAMET zielony 1,41 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów

INDEKS OPIS KOLOR CENA
RX5057 wkład R-�20 do pióra żelowego BOY-GEL EKO RYSTOR niebieski 2,33 zł/szt.
RX5055 wkład R-�20 do pióra żelowego BOY-GEL EKO RYSTOR czarny 2,33 zł/szt.
RX5056 wkład R-�20 do pióra żelowego BOY-GEL EKO RYSTOR czerwony 2,33 zł/szt.
RX5058 wkład R-�20 do piór żelowego BOY-GEL EKO RYSTOR zielony 2,33 zł/szt.
RX5006 wkład F�20 do długopisu BOY-PEN EKO RYSTOR niebieski 1,64 zł/szt.
RX5005 wkład F�20 do długopisu BOY-PEN EKO RYSTOR czarny 1,64 zł/szt.
RX5067 wkład F�20 do długopisu BOY-PEN EKO RYSTOR czerwony 2,33 zł/szt.
RX5068 wkład F�20 do długopisu BOY-PEN EKO RYSTOR zielony 2,33 zł/szt.
RX5121 wkład R-�40 do piór żelowych: IDEST, FUN-GEL, R'GEL RYSTOR niebieski 1,42 zł/szt.
RX5119 wkład R-�40 do piór żelowych: IDEST, FUN-GEL, R'GEL RYSTOR czarny 1,42 zł/szt.
RX5120 wkład R-�40 do piór żelowych: IDEST, FUN-GEL, R'GEL RYSTOR czerwony 1,42 zł/szt.
RX5122 wkład R-�40 do piór żelowych: IDEST, FUN-GEL, R'GEL RYSTOR zielony 1,42 zł/szt.
RX1020 wkład F-�4� do długopisów: IDEST, PIK-0�� RYSTOR niebieski 1,09 zł/szt.
RX1018 wkład F-�4� do długopisów: IDEST, PIK-0�� RYSTOR czarny 1,09 zł/szt.
RX5404 wkład F �000 do długopisu V PEN czarny 2,49 zł/szt.
RX5405 wkład F �000 do długopisu V PEN niebieski 2,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów i piór żelowych

Naboje atramentowe Parker Quink
• zapewniają najwyższą jakość pisania
• posiadają zbiorniczek zapasowy
• pasują do wszystkich modeli wiecznych piór Parker
• opakowanie � szt.

INDEKS KOLOR CENA
PT5146 niebieski 10,20 zł/op.
PT5193 czarny 10,20 zł/op.
PT5818 niebieski mini 9,41 zł/op.
PT5819 czarny mini 9,41 zł/op.
PT5171 niebieski zmywalny 10,20 zł/op.

STANDARDOWY

Wkłady do długopisów i piór kulkowych

INDEKS OPIS KOLOR CENA
UN5409 wkład SXR-C� do pióra kulkowego SX-2�� JETSTREAM niebieski 6,42 zł/szt.
UN5408 wkład SXR-C� do pióra kulkowego SX-2�� JETSTREAM czarny 6,42 zł/szt.
UN5413 wkład SXR-C� do pióra kulkowego SX-2�� JETSTREAM czerwony 6,42 zł/szt.
UN1038 wkład UMR-8� do długopisów żelowych UMN-��2 niebieski 5,67 zł/szt.
UN1037 wkład UMR-8� do długopisów żelowych UMN-��2 czarny 5,67 zł/szt.
UN1039 wkład UMR-8� do długopisów żelowych UMN-��2 czerwony 5,67 zł/szt.
UN5388 wkład UMR-8� do długopisu żelowego UMN-20�, UMN-��2 niebieski 5,67 zł/szt.
UN5386 wkład UMR-8� do długopisu żelowego UMN-20�, UMN-��2 czarny 5,67 zł/szt.
UN5387 wkład UMR-8� do długopisu żelowego UMN-20�, UMN-��2 czerwony 5,67 zł/szt.
UN1112 wkład SA-�CN do długopisów SN-�00 i SN-�0� niebieski 2,75 zł/szt.
UN1113 wkład SA-�CN do długopisów SN-�00 i SN-�0� czarny 2,75 zł/szt.
UN1114 wkład SA-�CN do długopisów SN-�00 i SN-�0� czerwony 2,75 zł/szt.
UN1123 wkład SXR-� do pióra żelowego SXN-2�� JETSTREAM czarny 6,42 zł/szt.
UN1124 wkład SXR-� do pióra żelowego SXN-2�� JETSTREAM czerwony 6,42 zł/szt.
UN1125 wkład SXR-� do pióra żelowego SXN-2�� JETSTREAM niebieski 6,42 zł/szt.
UN1025 wkład SXR-�2 do długopisu SX-�0� czarny 3,00 zł/szt.
UN1026 wkład SXR-�2 do długopisu SX-�0� czerwony 3,00 zł/szt.
UN1027 wkład SXR-�2 do długopisu SX-�0� niebieski 3,00 zł/szt.
UN5676 wkład SXR-8� do długopisu SXN-�0� czarny 3,00 zł/szt.
UN5677 wkład SXR-8� do długopisu SXN-�0� czerwony 3,00 zł/szt.
UN5678 wkład SXR-8� do długopisu SXN-�0� niebieski 3,00 zł/szt.
UN1033 wkład UMR-� do pióra UM-�00 czarny 4,83 zł/szt.
UN1035 wkład UMR-� do pióra UM-�00 czerwony 4,83 zł/szt.
UN1034 wkład UMR-� do pióra UM-�00 niebieski 4,83 zł/szt.
UN5467 wkład SNP-� do długopisu SN-22�, SN-220EW czarny 7,50 zł/szt.
UN5436 wkład SNP-� do długopisu SN-22�, SN-220EW niebieski 7,50 zł/szt.
UN1050 wkład S-�L do długopisów MSE-800 czarny 2,58 zł/szt.
UN1051 wkład S-�L do długopisów MSE-800 czerwony 2,58 zł/szt.
UN1049 wkład S-�L do długopisów MSE-800 niebieski 2,58 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
KA1002 niebieski 3,47 zł/szt.
KA1001 czarny 3,47 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PT1072 niebieski 23,36 zł/szt.
PT1073 czarny 23,36 zł/szt.
PT5817 jasnoniebieski zmywalny 23,36 zł/szt.

STANDARDOWY

Atrament Quink
• przeznaczony do wiecznych piór
wyposażonych w tłoczek

• zapewnia najwyższą jakość pisania
• pojemność �� ml

Atrament Hero
• atrament wysokiej jakości
• przeznaczony do piór wiecznych
• pojemność �� ml

Ołówek triplus® micro S774
• automatyczny, do pisania
• ergonomiczna obudowa o trójkątnym przekroju
zapewnia wyjątkowy komfort pisania

• metalowa, chowana końcówka
• wyposażony w wyjątkowo długą, regulowaną
gumkę oraz grafity HB

• nowy mechanizm ołówka gwarantuje zużycie
grafitu aż w 9�%

• grubość grafitu 0,� mm

INDEKS CENA
ST6007 17,31 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS GRUBOŚĆ CENA
BP6202 0,� mm 11,58 zł/szt.
BP1091 0,� mm 11,58 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek AI
• automatyczny o trzech sposobach przesuwania
grafitu: standardowy nacisk, mechnizm
wstrząsający i automatyczne przesuwanie
podczas pisania

• obudowa posiada gumowy uchwyt gwarantujący
komfort trzymania oraz użytkowania

• wyposażony jest w gumkę do ścierania,
zabezpieczoną wentylowaną skuwką

• chromowany klips wykonany z wytrzymałego
materiału ABS, pozwala na wygodne
umieszczanie ołówka np w kieszeni

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
UN5754 niebieski 16,50 zł/szt.
UN5755 różowy 16,50 zł/szt.
UN5756 zielony 16,50 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ołówek Kuru Toga M5-450T
• automatyczny z obrotowym grafitem
• podczas pisania wkład ołówka
automatycznie obraca się wokół własnej
osi, aby utrzymać wyjątkowy stożkowy
kształt grafitu

• twardość grafitu HB
• grubość wkładu 0,� mm

OŁÓWKI AUTOMATYCZNE

INDEKS GRUBOŚĆ CENA
OL6408 0,3� mm 13,20 zł/szt.
OL5151 0,� mm 13,20 zł/szt.
OL7189 0,� mm 13,20 zł/szt.
OL6998 �,0 mm 13,20 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ołówek Tikky III
• automatyczny
• wygodny, ergonomiczny uchwyt
• przycisk, klip oraz rurka końcówki

są pokryte warstwą ochronną
zapobiegającą powstawaniu nalotu

• rurka końcówki umożliwia idealne
kreślenie z zastosowaniem liniałów
i szablonów

• za pomocą kodowania kolorów
analogicznie do normy ISO 3098
ołówki informują o grubości linii
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Ołówek Energize PLN 105
• automatyczny z gumką
• grubość grafitu 0,� mm
• wzornictwo zgodne z serią Energel X
• produkt wykonany w �0%
z materiałów przetworzonych

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
PN1409 błękitny 5,00 zł/szt.
PN1402 czarny 5,00 zł/szt.
PN1410 fioletowy 5,00 zł/szt.
PN1406 niebieski 5,00 zł/szt.
PN1408 różowy 5,00 zł/szt.
PN1407 seledynowy 5,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ołówek Energize PL 75
• automatyczny
• podwójny system przyciskowy
• ergonomiczna obudowa o idealnie
wyważonym punkcie ciężkości

• metalowy klips
• gumowy uchwyt
• grubość grafitu 0,� mm

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
PN5806 czarny 10,84 zł/szt.
PN5984 czerwony 10,84 zł/szt.
PN5985 niebieski 10,84 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR OBUDOWY CENA
WP1733 niebieski 5,91 zł/szt.
WP1734 czerwony 5,91 zł/szt.
WP1735 czarny 5,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek Progrex
• automatyczny ołówek
z chowaną głowicą

• grubość grafitu 0,� mm
• nowoczesne wzornictwo
• w �0% wykonany z materiałów

przetworzonych, nie wliczając
części wymiennych

INDEKS OPIS CENA
OL7085 HB; 0,3� mm 4,93 zł/op.
OL5516 2B; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL7709 B; 0,3� mm 5,13 zł/op.
OL5924 B; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL5095 H; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL5094 HB; 0,� mm 4,93 zł/op.
OL5927 B; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL6017 2B; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL5614 HB; 0,� mm 4,93 zł/op.
OL5926 2H; 0,� mm 5,13 zł/op.
OL5854 HB; �,0 mm 5,13 zł/op.
OL6017 2B; 0,� mm 5,13 zł/op.

STANDARDOWY

Grafity Rotring
• twardość HB, H, 2H, 2B
• opakowanie �2 szt.
• dostępna grubość grafitów:
0,3�; 0,�; 0,�; �,0 mm

INDEKS GRUBOŚĆ TWARDOŚĆ CENA
PN1062 0,3 mm H 8,18 zł/op.
PN1063 0,3 mm B 8,18 zł/op.
PN1064 0,3 mm HB 8,18 zł/op.
PN1075 0,� mm 2B 4,09 zł/op.
PN1076 0,� mm B 4,09 zł/op.
PN1077 0,� mm HB 4,09 zł/op.
PN1078 0,� mm H 4,09 zł/op.
PN1067 0,� mm 2B 4,09 zł/op.
PN1068 0,� mm B 4,09 zł/op.
PN1069 0,� mm HB 4,09 zł/op.
PN1071 0,� mm H 4,09 zł/op.
PN1072 0,� mm 2H 4,09 zł/op.

STANDARDOWY

Grafity
• połączenie syntetycznej żywicy,
grafitu i węgla

• opakowanie �2 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR OBUDOWY CENA
PN5995 0,� mm czarny 3,51 zł/szt.
PN5996 0,� mm niebieski 3,51 zł/szt.
PN5997 0,� mm zielony 3,51 zł/szt.
PN5998 0,� mm różowy 3,51 zł/szt.
PN6002 0,� mm czarny 3,51 zł/szt.
PN6003 0,� mm niebieski 3,51 zł/szt.
PN6030 0,� mm czerwony 3,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek AX125/AX127
• automatyczny
• 4 atrakcyjne kolory obudowy
• wymienna gumka
• grubość grafitu 0,� mm (AX�2�)
• grubość grafitu 0,� mm (AX�2�)
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INDEKS OPIS CENA
AR5129 0,3 mm; HB 2,98 zł/op.
AR5130 0,� mm; 2B 1,73 zł/op.
AR5782 0,� mm; B 1,73 zł/op.
AR5132 0,� mm; HB 1,73 zł/op.
AR5783 0,� mm; H 1,73 zł/op.
AR5131 0,� mm; 2H 1,73 zł/op.
AR7041 0,� mm; 3H 1,73 zł/op.
AR7145 0,� mm; 2B 2,80 zł/op.
AR5828 0,� mm; B 2,80 zł/op.
AR5784 0,� mm; HB 2,80 zł/op.
AR1229 0,� mm; H 2,80 zł/op.
AR6772 0,� mm; 2H 2,80 zł/op.
AR5785 0,9 mm; HB 2,80 zł/op.

STANDARDOWY

Grafity
• cienkie wkłady grafitowe
do ołówków automatycznych

• dostępne grubości: 0,3; 0,�; 0,�; 0,9 mm

INDEKS TWARDOŚĆ CENA
AX1008 2B 3,00 zł/op.
AX1007 B 3,00 zł/op.
AX1006 HB 3,00 zł/op.
AX1009 H 3,00 zł/op.

EKONOMICZNY

Grafity M 200
• grubość 0,� mm
• polimerowe
• podwyższona wytrzymałość
na złamanie (Super Hi-Polymer)

• opakowanie �� szt.

OŁÓWKI DREWNIANE

INDEKS CENA
ST1040 2,64 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BP1029 1,38 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek Noris® S122
z gumką
• idealny do szkoły i biura
• grafit klejony na całej długości
• odporny na złamania
• mocne, cedrowe drewno
• twardość HB

INDEKS CENA
SH1043 1,75 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek Othello
z gumką
• klejony grafit zwiększa jego

odporność na złamania
• idealny do pisania, rysowania

i cieniowania
• z praktyczną gumką
• twardość HB

Ołówek ECOlutions
Evolution z gumką
• wyprodukowany w �0% z materiału
pochodzącego z recyklingu

• wykonany z żywicy syntetycznej,
charakteryzujący się wysoką
elastycznością

• supertrwały grafit HB o średnicy
2,3 mm, nie łamie się, gdy upuścisz
ołówek na podłogę

• bezpieczny dla dzieci, doskonale się
ostrzy, w przypadku złamania
- brak drzazg

INDEKS CENA
AR5593 0,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek 1397 „WYGIBAS” z gumką
• polimerowy, wykonany ze sprężystego tworzywa
sztucznego połączonego z grafitem - po wygięciu
wraca do pierwotnego kształtu

• odporne na wyginanie, uderzenia oraz silny nacisk,
po złamaniu nie pozostawiają drzazg

• twardość HB
INDEKS CENA
AR1108 0,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek 1697 „WYGIBAS”
• polimerowy, wykonany ze sprężystego tworzywa
sztucznego połączonego z grafitem - po wygięciu
wraca do pierwotnego kształtu

• odporne na wyginanie, uderzenia oraz silny nacisk,
po złamaniu nie pozostawiają drzazg

• twardość HB
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INDEKS TWARDOŚĆ CENA
SH1033 HB 1,75 zł/szt.
SH1035 B 1,75 zł/szt.
SH1037 2B 1,75 zł/szt.
SH1039 3B 1,75 zł/szt.
SH1041 4B 1,75 zł/szt.
SH1036 H 1,75 zł/szt.
SH1038 2H 1,75 zł/szt.
SH1040 3H 1,75 zł/szt.
SH1042 4H 1,75 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek Othello
• popularny typ ołówka dostępny

w �0 twardościach
• klejony grafit zwiększa jego odporność

na złamania
• idealny do pisania, rysowania i cieniowania

INDEKS TWARDOŚĆ CENA
AR5053 B 1,46 zł/szt.
AR5038 2B 1,46 zł/szt.
AR5040 3B 1,46 zł/szt.
AR5042 4B 1,46 zł/szt.
AR5044 �B 1,46 zł/szt.
AR5046 �B 1,46 zł/szt.
AR5048 �B 1,46 zł/szt.
AR5050 8B 1,46 zł/szt.
AR5037 �0H 1,46 zł/szt.
AR5054 F 1,46 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS TWARDOŚĆ CENA
AR5056 HB 1,46 zł/szt.
AR5055 H 1,46 zł/szt.
AR5039 2H 1,46 zł/szt.
AR5041 3H 1,46 zł/szt.
AR5043 4H 1,46 zł/szt.
AR5045 �H 1,46 zł/szt.
AR5047 �H 1,46 zł/szt.
AR5049 �H 1,46 zł/szt.
AR5051 8H 1,46 zł/szt.
AR5052 9H 1,46 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek 1500
• duża skala gradacji od 8B (bardzo miękki) do �0H (bardzo twardy)
• oprawka z drewna cedrowego zapewnia odpowiednią ochronę
wkładu i odporność na złamania

• grafit odznacza się wysoką czystością i standaryzacją twardości
• łatwy do temperowania
• idealny do szkoły, biura, grafiki i rysunku

INDEKS CENA
BP1028 0,96 zł/szt.

STANDARDOWY

Ołówek ECOlutions
Evolution
• wyprodukowany w �� % z materiału
pochodzącego z recyklingu

• wykonany z żywicy syntetycznej,
charakteryzujący się wysoką
elastycznością

• supertrwały grafit HB o średnicy
2,3 mm; nie łamie się, gdy upuścisz
ołówek na podłogę

• bezpieczny dla dzieci, doskonale się
ostrzy, w przypadku złamania
– brak drzazg

Temperówka na baterie M5034B Alpha
• automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków i kredek
• na 4 baterie typu AA (nie dołączone)
• stabilna podstawa
• wysuwany pojemnik na ścinki
• wymiary: �33 x �9 x 90 mm
• mechanizm ślimakowy

INDEKS KOLOR CENA
EA5958 czarna 44,40 zł/szt.
EA5960 czerwona 44,40 zł/szt.
EA5961 niebieska 44,40 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS TWARDOŚĆ CENA
ST1037 2H 2,02 zł/szt.
ST1036 H 2,02 zł/szt.
ST1035 HB 2,02 zł/szt.
ST1034 B 2,02 zł/szt.
ST1033 2B 2,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ołówek Noris® S120
• idealny do szkoły i biura
• grafit klejony na całej długości
• odporny na złamania
• mocne, cedrowe drewno
• � twardości

INDEKS CENA
KM5462 2,02 zł/szt.

STANDARDOWY

Temperówka metalowa kopułka
• metalowa mocowana mechanicznie w obudowie

z wytrzymałego tworzywa
• do ołówków i kredek
• ostrze wykonane ze stali szlachetnej wysoko

hartowanej mocowane wkrętem
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INDEKS CENA
PX1530 1,66 zł/szt.

STANDARDOWY

Temperówka
• stalowe ostrze mocowane wkrętem
• ostrze precyzyjnie połączone z obudową,

zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania

• rowkowania w korpusie ułatwiają trzymanie INDEKS OPIS CENA
AX1062 pojedyncza 2,22 zł/szt.
AX1063 podwójna 3,77 zł/szt.

STANDARDOWY

Temperówki metalowe 400-1K/410
• temperówka tradycyjna i dwuotworowa,
także do ołówków o grubszej średnicy

• wykonane ze specjalnego stopu magnezu
• stalowe ostrze mocowane wkrętem
• ostrze precyzyjnie połączone z obudową, zapewnia idealnie

centralne położenie ołówka podczas temperowania
• rowkowania w korpusie ułatwiają trzymanie

INDEKS CENA
KM5474 2,27 zł/szt.

STANDARDOWY

Temperówka podwójna
• dwuotworowa
• wykonana ze stopu magnezu
• twarde ostrze wykonane ze stali szlachetnej

mocowane wkrętem
• również do ołówków i kredek o większej średnicy

INDEKS CENA
AX5007 4,37 zł/szt.

STANDARDOWY

Temperówka podwójna
z pojemnikiem 208K2FT
• wykonana z granulatu plastikowego

pierwszego zastosowania, co gwarantuje
jego wyjątkową trwałość

• wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny
• stalowe ostrze mocowane wkrętem
• dwuotworowa, do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych
• dostępna w wielu wersjach kolorystycznych

Temperówka
z pojemnikiem 210KFT
• wykonana z granulatu plastikowego pierwszego

zastosowania, co gwarantuje jego wyjątkową trwałość
• wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny
• stalowe ostrze mocowane wkrętem
• do temperowania standardowych oraz grubych ołówków
• dostępna w wielu transparentnych kolorach

INDEKS CENA
AX1072 3,11 zł/szt.

STANDARDOWY
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MARKERY DO CD/DVD/BD

INDEKS OPIS CENA
ST5075 rasoplast mała 1,56 zł/szt.
ST5018 rasoplast średnia 2,24 zł/szt.
ST1076 rasoplast combi 2,64 zł/szt.
ST7060 rasoplast mini 1,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Gumki Rasoplast
• do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej
• nie niszczy ścieranej powierzchni, ruchoma kartonowa osłona
• gumka combi – część niebieska do wycierania atramentu z papieru
• pozostawia małe ilości zanieczyszczeń

Marker Twin CD/DVD/BD
• dwustronny marker permanentny,

pisze po każdej powierzchni
• dwa rodzaje końcówek piszących:

F – grubość linii pisania 0,� mm
oraz EF – grubość linii pisania 0,4 mm

• długość linii pisania: F – 800 m, EF – ��00 m
• doskonały do opisywania płyt CD/DVD/BD i folii INDEKS KOLOR CENA

PN5552 niebieski 8,67 zł/szt.
PN5550 czarny 8,67 zł/szt.
PN5551 czerwony 8,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
WP1466 czarny 8,36 zł/szt.
WP1450 niebieski 8,36 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker CD NMS51
• do opisywania płyt CD/DVD/BD,

a także do użytku na szkle, drewnie,
winylu, plastiku itp.

• produkt wykonany w 89%
z materiałów przetworzonych

• grubość linii pisania 0,8-�,0 mm

INDEKS KOLOR CENA
EG1016 czarny 8,70 zł/szt.
EG5010 komplet 4 szt. 36,44 zł/op.

STANDARDOWY

Marker do płyt CD/DVD 8400
• do opisywania płyt CD/DVD/BD
• miękka i giętka końcówka nie powoduje

uszkodzeń i pozwala na wygodne
wprowadzanie oznaczeń

• grubość linii pisania 0,�-�,0 mm
• niezmywalny tusz o neutralnym zapachu,

nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu
• możliwość nałożenia zatyczki na dolną
część markera

• rekomendowany przez Sony CPCE

Marker dwustronny N65W
• dwie końcówki: cienka oraz średnia
• można stosować jako marker

permanentny oraz jako foliopis
• nadaje się do opisywania płyt CD/DVD/BD
• można pisać po metalu, szkle, drewnie,

plastiku

INDEKS KOLOR CENA
PN6009 niebieski 6,67 zł/szt.
PN1279 czarny 6,67 zł/szt.
PN6008 czerwony 6,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
PN5205 ZEH 03, mini 1,54 zł/szt.
PN1083 ZEH 0�, mała 2,46 zł/szt.
PN1084 ZEH �0, średnia 3,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Gumki ZEH
• do usuwania śladów ołówka
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Foliopisy OHPen
• uniwersalny marker do pisania po niemal każdej gładkiej

powierzchni z niezmywalnym tuszem
• idealny do pisania po folii oraz płytach CD/DVD/BD
• odporny na wysychanie tusz - pozostawiony bez skuwki

nie zasycha nawet przez 3 dni

140 S 141 F

142 M

143 BB - 314

INDEKS KOLOR CENA
EG1042 niebieski 5,51 zł/szt.
EG1040 czarny 5,51 zł/szt.
EG1041 czerwony 5,51 zł/szt.
EG1043 zielony 5,51 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EG1046 niebieski 5,25 zł/szt.
EG1044 czarny 5,25 zł/szt.
EG1045 czerwony 5,25 zł/szt.
EG1047 zielony 5,25 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EG5041 niebieski 5,41 zł/szt.
EG5040 czarny 5,41 zł/szt.
EG5156 czerwony 5,41 zł/szt.
EG5042 zielony 5,41 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EG5060 niebieski 5,25 zł/szt.
EG5058 czarny 5,25 zł/szt.
EG5059 czerwony 5,25 zł/szt.
EG5061 zielony 5,25 zł/szt.

STANDARDOWY

140 S – grubość linii pisania 0,3 mm

141 F – grubość linii pisania 0,6 mm

142 M – grubość linii pisania 1 mm

143 B – grubość linii pisania 1-3 mm

INDEKS KOLOR CENA
SH5118 niebieski 5,88 zł/szt.
SH5120 czarny 5,88 zł/szt.
SH5117 czerwony 5,88 zł/szt.
SH5115 zielony 5,88 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
SH1125 niebieski 5,88 zł/szt.
SH5127 czarny 5,88 zł/szt.
SH5124 czerwony 5,88 zł/szt.
SH5122 zielony 5,88 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
SH5133 niebieski 5,88 zł/szt.
SH5135 czarny 5,88 zł/szt.
SH5132 czerwony 5,88 zł/szt.
SH5130 zielony 5,88 zł/szt.

STANDARDOWY

grubość linii pisania 0,4 mm grubość linii pisania 1 mm

grubość linii pisania 0,7

Foliopisy 140S, 141F, 142M i 143B
• do folii, z niezmywalnym, odpornym na działanie światła i wody tuszem

o wysokim stopniu nieprzezroczystości
• gwarantowana duża intensywność barw i wyrazistość konturów
• do wykorzystania również na szkle, plastiku i slajdach
• tusz zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu
• końcówka okrągła, dostępne szerokości linii: 0,3 mm (model �40S), 0,� mm (model �4�F),

� mm (model �42M) oraz końcówka ścięta – �-3 mm (model �43B)

INDEKS KOLOR CENA
ST1087 niebieski 6,42 zł/szt.
ST1085 czarny 6,42 zł/szt.
ST1086 czerwony 6,42 zł/szt.
ST1089 op. 4 szt. 29,31 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
ST1092 niebieski 6,42 zł/szt.
ST1090 czarny 6,42 zł/szt.
ST1091 czerwony 6,42 zł/szt.
ST1094 op. 4 szt. 29,31 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
ST1116 czarny 6,42 zł/szt.
ST1117 czerwony 6,42zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
ST1111 niebieski 6,42 zł/szt.
ST1109 czarny 6,42 zł/szt.
ST1110 czerwony 6,42 zł/szt.
ST1140 op. 4 szt. 29,31 zł/op.

P RESTIŻOWY

Zestaw 4 szt. w etui S - 313 M - 317

F - 318

B - 314

Foliopisy Lumocolor®
• pisze po większości powierzchni,
tj.: folia, szkło, porcelana

• grubość S i M służą do opisywania płyt CD/DVD
• dzięki formule DRY SAFE może pozostawać

bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha
• niezmywalny, odporny na działanie światła

grubość linii pisania 0,4 mm – S

grubość linii pisania 0,6 mm – F

grubość linii pisania 0,8 mm – M

grubość linii pisania 1-2,5 mm – B
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FS-4 FF-6

FM-10

FB-25

INDEKS KOLOR CENA
RX1006 niebieski 3,31 zł/szt.
RX1004 czarny 3,31 zł/szt.
RX1005 czerwony 3,31 zł/szt.
RX1076 zielony 3,31 zł/szt.
RX1194 � w etui 14,93 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
RX1012 niebieski 3,31 zł/szt.
RX1010 czarny 3,31 zł/szt.
RX1011 czerwony 3,31 zł/szt.
RX1078 zielony 3,31 zł/szt.
RX1196 � w etui 14,93 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
RX5401 niebieski 3,31 zł/szt.
RX5402 czarny 3,31 zł/szt.
RX5403 czerwony 3,31 zł/szt.
RX1058 zielony 3,31 zł/szt.
RX5439 � w etui 14,93 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
RX1009 niebieski 3,31 zł/szt.
RX1007 czarny 3,31 zł/szt.
RX1008 czerwony 3,31 zł/szt.
RX1077 zielony 3,31 zł/szt.
RX1195 � w etui 14,93 zł/szt.

STANDARDOWY

FS-4 – grubość linii pisania 0,4 mm

FF-6 – grubość linii pisania 0,6 mm

FM-10 – grubość linii pisania 1,0 mm

FB-25 – grubość linii pisania 2,5 mm

Foliopisy permanentne
• wodoodporne – idealne do opisywania płyt CD/DVD/BD, a także

użytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.)
• posiada szybkoschnący, nierozmazujący się tusz
• mogą być pozostawione bez zatyczki przez wiele dni - nie zaschną

zgodnie z wymogami normy ISO ��4
• zestaw � szt. w etui zawiera: 2 x czarny, � x czerwony, � x niebieski,
� x zielony

INDEKS OPIS CENA
KM5478 K-200 1,69 zł/szt.
KM5424 K-�00 1,69 zł/szt.
KM5463 F-04 1,74 zł/szt.

STANDARDOWY

F-04

K-�00

K-200

Foliopisy CD mikro:
K-100, K-200, F-04
• do pisania po płytach CD/DVD/BD,

folii, plastiku, szkle, porcelanie,
kliszach fotograficznych itp.

• niezmywalne, z końcówką
stożkową � mm

• w zależności od nacisku można
korygować grubość linii
w zakresie 0,8-�,2 mm

• grubość linii pisania: K-200 – 2,� mm;
F-04 – 0,4-0,� mm; K-�00 – � mm

INDEKS KOLOR CENA
ST1022 niebieski 4,38 zł/szt.
ST1025 zielony 4,38 zł/szt.
ST1024 różowy 4,38 zł/szt.
ST1026 żółty 4,38 zł/szt.
ST1023 pomarańczowy 4,38 zł/szt.
ST1029 zestaw 4 szt. 20,24 zł/op.

P RESTIŻOWY

Zakreślacze
Textsurfer Classic S364
• do pisania po wszystkich rodzajach

papieru, m.in.: ksero, faks, kreda
• ścięta końcówka
• grubość linii pisania �-� mm
• atrament pigmentowy, bezzapachowy
• dzięki formule INKJET SAFE

nie rozmazują wydruków atramentowych,
jak i odręcznego pisma

INDEKS KOLOR CENA
SH1022 niebieski 5,40 zł/szt.
SH1023 zielony 5,40 zł/szt.
SH1025 różowy 5,40 zł/szt.
SH1021 żółty 5,40 zł/szt.
SH1024 pomarańczowy 5,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zakreślacz Boss Original
• fluorescencyjny tusz na bazie wody
• szerokość linii pisania 2-� mm
• ścięta końcówka
• do pisania po wszystkich rodzajach

papieru, w tym samokopiującym
i faksowym

ZAKREŚLACZE

INDEKS OPIS CENA
SH1026 op. 4 szt. 22,00 zł/op.
SH1046 op. � szt. 33,00 zł/op.

P RESTIŻOWY

Zestaw zakreślaczy
Boss Original
• fluorescencyjny tusz na bazie wody
• ścięta końcówka
• szerokość linii pisania 2-� mm
• do pisania po wszystkich rodzajach

papieru, w tym samokopiującym
i faksowym

• zestaw 4 szt. kolory: żółty, zielony,
pomarańczowy, różowy

• zestaw � szt. kolory: żółty, niebieski,
zielony, czerwony, pomarańczowy,
różowy
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INDEKS KOLOR CENA
KA7121 różowy 3,23 zł/szt.
KA7122 żółty 3,23 zł/szt.
KA7119 zielony 3,23 zł/szt.
KA7120 pomarańczowy 3,23 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
BP6783 różowy 6,56 zł/szt.
BP6782 żółty 6,56 zł/szt.
BP6784 zielony 6,56 zł/szt.
BP6785 pomarańczowy 6,56 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zakreślacze Technolight
• zakreślacz z kapilarnym systemem podawania tuszu
• fluorescencyjny tusz na bazie pigmentu i ścięta końcówka
• przezroczysta, polipropylenowa obudowa umożliwia
kontrolę zużycia tuszu

• ścięta końcówka o grubości 3,� mm
• szerokość linii zakreślania od �,� mm do 3,� mm

INDEKS KOLOR CENA
KM1015 zielony 2,40 zł/szt.
KM1017 różowy 2,40 zł/szt.
KM1014 żółty 2,40 zł/szt.
KM1016 pomarańczowy 2,40 zł/szt.
KM1018 zestaw 4 szt. 8,02 zł/op.
KM5070 zestaw � szt. 12,00 zł/op.

STANDARDOWY

Zestaw zakreślaczy Orion
• atrament pigmentowy na bazie wody
• intensywne, nieblaknące kolory
• do wszystkich rodzajów papieru
• końcówka ścięta �-� mm

INDEKS KOLOR CENA
EG5175 zielony 3,44 zł/szt.
EG5176 różowy 3,44 zł/szt.
EG5173 żółty 3,44 zł/szt.
EG5174 pomarańczowy 3,44 zł/szt.
EG1065 zestaw 4 szt. 13,50 zł/op.

STANDARDOWY

Zakreślacze 345
• ścięta końcówka
• wodoodporny tusz w bogatych,

intensywnych kolorach, wysoce
odporny na działanie światła

• do wielu rodzajów papieru,
także bardzo gładkich, faksowych
oraz kopiowych

• nie rozmazują tuszu na wydrukach
z drukarek

• grubość linii pisania 2-� mm

INDEKS KOLOR CENA
UN1139 żółty 6,67 zł/szt.
UN1140 pomarańczowy 6,67 zł/szt.
UN1141 niebieski 6,67 zł/szt.
UN1142 zielony 6,67 zł/szt.
UN1143 fioletowy 6,67 zł/szt.
UN1144 różowy 6,67 zł/szt.
UN5751 zestaw 4 szt. 26,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zakreślacz USP-200
• posiada okienko umożliwiające

„śledzenie” zaznaczanego tekstu
• okienko obraca się o 3�0°, co umożliwia

wygodne zaznaczanie tekstu w pionie
• do zaznaczania i podkreślania na każdym

papierze (również faksowym i kredowym)
• grubość linii: � mm
• tusz pigmentowy; kolory fluorescencyjne

Zakreślacze w sztyfcie
• nie rozmazuje zakreślanego tekstu
– odręcznego ani wydruków

• nie przesiąka przez papier
• nie powoduje marszczenia papieru
• pozostawiony bez zatyczki nie wysycha
przez wiele dni

• jednolity, fluorescencyjny kolor
• nie wymaga ostrzenia
• łatwa aplikacja na różnych typach
atramentu

• niezwykle gładkie i ciche zakreślanie

INDEKS KOLOR CENA
AX7241 różowy 2,77 zł/szt.
AX7239 żółty 2,77 zł/szt.
AX7240 zielony 2,77 zł/szt.
AX7242 pomarańczowy 2,77 zł/szt.

STANDARDOWY

Zakreślacze IDEST
• do zakreślania i podkreślania tekstów
na wielu rodzajach papieru

• tusz na bazie wody
• ścięta końcówka
• plastikowa obudowa w kolorze tuszu
• czarna zatyczka z zapinką
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INDEKS KOLOR CENA
UN5356 niebieski 6,50 zł/szt.
UN5360 zielony 6,50 zł/szt.
UN5358 różowy 6,50 zł/szt.
UN5361 żółty 6,50 zł/szt.
UN5357 pomarańczowy 6,50 zł/szt.

STANDARDOWY

Zakreślacze PUS-102T
z okienkiem do podglądu
• do zaznaczania na każdym papierze,
również kredowym i faksowym

• końcówki w różnych grubościach
po obu stronach produktu

• jedna z końcówek z przezroczystym okienkiem,
ułatwia„śledzenie” zaznaczonego tekstu

• tusz pigmentowy, nieblaknący, odporny na wilgoć
• grubość linii pisania: 4 mm i ok. 0,� mm INDEKS KOLOR CENA

PN5731 niebieski 4,67 zł/szt.
PN5732 seledynowy 4,67 zł/szt.
PN5735 fioletowy 4,67 zł/szt.
PN5734 różowy 4,67 zł/szt.
PN5730 żółty 4,67 zł/szt.
PN5733 pomarańczowy 4,67 zł/szt.

STANDARDOWY

Zakreślacze SL12
• płynny tusz
• system kapilarny kontroluje
równomierny wypływ tuszu

• idealnie nadaje się na papier
zwykły i faksowy

• fragmentarycznie przezroczysta
obudowa pozwala na kontrolę
stopnia zużycia tuszu

INDEKS KOLOR CENA
PN5138 niebieski 7,51 zł/szt.
PN5136 czarny 7,51 zł/szt.
PN5137 czerwony 7,51 zł/szt.
PN5139 zielony 7,51 zł/szt.
PN5140 brązowy 7,51 zł/szt.
PN5141 pomarańczowy 7,51 zł/szt.
PN5233 żółty 7,51 zł/szt.
PN5142 fioletowy 7,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery N50
• wodoodporne
• końcówka okrągła
• idealnie nadają się na metal, szkło,
plastik, gumę i gruby papier

INDEKS KOLOR CENA
PN5143 N�0, czarny 7,51 zł/szt.
PN5144 N�0, czerwony 7,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery N60
• wodoodporne
• końcówka ścięta
• idealnie nadają się na metal, szkło,
plastik, gumę i gruby papier

MARKERY PERMANENTNE

INDEKS KOLOR CENA
PN5128 niebieski 30,00 zł/szt.
PN5126 czarny 30,00 zł/szt.
PN5127 czerwony 30,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Ekstra gruby marker JUMBO M180
• szeroka, ścięta, filcowa końcówka pozwala
na pisanie dużych, wyraźnych liter, znaków,
symboli na każdej powierzchni

• końcówka: �0 - �3,� mm
• długość linii pisania: 2�0 m
• grubość linii pisania: �0 - �4 mm
• idealnie nadaje się do opisywania kartonów,
tworzenia plakatów czy banerów

INDEKS KOLOR CENA
WP1160 niebieski 6,24 zł/szt.
WP1158 czarny 6,24 zł/szt.
WP1159 czerwony 6,24 zł/szt.
WP1161 zielony 6,24 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker SCA-B
• marker permanentny
• końcówka ścięta
• pisze po każdej powierzchni,
• grubość linii pisania 2-4,� mm
• długość linii pisania 200 m
• aluminiowa obudowa
• wytrzymały na trudne warunki atmosferyczne

oraz wysokie i niskie temperatury
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INDEKS KOLOR CENA
PM5517 czarny 7,40 zł/szt.
PM5518 niebieski 7,40 zł/szt.
PM5499 czerwony 7,40 zł/szt.
PM5425 biały 7,40 zł/szt.
PM5523 żółty 7,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker woskowy China Marker
• wodoodporny
• idealny produkt do oznaczania porcelany,
szkła i plastiku

• obudowa w kolorze tuszu

INDEKS OPIS CENA
PM5591 niebieski, końc. ścięta 7,66 zł/szt.
PM5590 czarny, końc. ścięta 7,66 zł/szt.
PM5592 czerwony, końc. ścięta 7,66 zł/szt.
PM5593 zielony, końc. ścięta 7,66 zł/szt.
PM5595 niebieski, końc. okrągła 7,66 zł/szt.
PM5594 czarny, końc. okrągła 7,66 zł/szt.
PM5596 czerwony, końc. okrągła 7,66 zł/szt.
PM5597 zielony, końc. okrągła 7,66 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker permanentny
w metalowej obudowie
• idealnie nadaje się do intensywnych i specyficznych

zastosowań w biurze i w przemyśle
• pisze po większości powierzchni: kartonie, drewnie,

metalu, kamieniu, tworzywie sztucznym, skórze
• nie zawiera ksylenu i toluenu
• grubość linii pisania: ścięta końcówka

- maks. 4 mm, okrągła końcówka – � mm

Marker SCA-F
• marker permanentny
• końcówka okrągła
• pisze po każdej powierzchni
• grubość linii pisania � mm
• długość linii pisania 900 m
• aluminiowa obudowa
• wytrzymały na trudne warunki

atmosferyczne oraz wysokie
i niskie temperatury

INDEKS KOLOR CENA
WP1156 niebieski 6,24 zł/szt.
WP1154 czarny 6,24 zł/szt.
WP1155 czerwony 6,24 zł/szt.
WP1157 zielony 6,24 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ST1016 czarny 4,98 zł/szt.
ST1013 czerwony 4,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker Lumocolor® S350
• ścięta końcówka
• atrament z formułą DRY SAFE,

dzięki której może on pozostawać
bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha

• wodoodporny, można nim pisać
po większości powierzchni

• grubość linii pisania 2-� mm

Markery permanentne
No-520/No-580
• piszą po większości powierzchni
• tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksylenu,
szybkoschnący, na bazie alkoholu

• oprawa z aluminium zapobiega wysychaniu tuszu
• No-�20 – okrągła końcówka, grubość linii �-3 mm
• No-�80 – ścięta końcówka, grubość linii �-� mm

INDEKS OPIS CENA
UN5018 No-�80, niebieski 5,83 zł/szt.
UN5016 No-�80, czarny 5,83 zł/szt.
UN5017 No-�80, czerwony 5,83 zł/szt.
UN5019 No-�80, zielony 5,83 zł/szt.
UN5014 No-�20, niebieski 5,83 zł/szt.
UN5012 No-�20, czarny 5,83 zł/szt.
UN5013 No-�20, czerwony 5,83 zł/szt.
UN5015 No-�20, zielony 5,83 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker permanentny Fine
• marker permanentny o stylistyce pióra
• szybkoschnący, odporny na wodę

atrament piszący niemal po każdej
powierzchni

• wytrzymała końcówka odporna
na ścieranie

• mocna obudowa z polipropylenu
zapobiegająca wysychaniu tuszu

• grubość linii pisania � mm

INDEKS KOLOR CENA
PM5071 niebieski 5,46 zł/szt.
PM5027 czarny 5,46 zł/szt.
PM5070 czerwony 5,46 zł/szt.
PM5124 zielony 5,46 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
BP1025 niebieski 3,92 zł/szt.
BP1024 czarny 3,92 zł/szt.
BP1026 czerwony 3,92 zł/szt.
BP1027 zielony 3,92 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
BP1053 niebieski 3,92 zł/szt.
BP1052 czarny 3,92 zł/szt.
BP1054 czerwony 3,92 zł/szt.
BP1055 zielony 3,92 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ST1020 czarny 4,98 zł/szt.
ST1017 czerwony 4,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker permanentny 2000
• okrągła końcówka, grubość lini pisania �,� mm
• tusz na bazie alkoholu o neutralnym zapachu
• piktogramy na korpusie informujące o jego
szerokim zastosowaniu

• możliwość nałożenia skuwki na dolną
część markera

• pozostawiony bez skuwki nie wysycha
przez 3 tygodnie

• akrylowa blokada końcówki
• długość linii pisania �400 m

Marker permanentny 2300
• ścięta końcówka, grubość lini pisania 3,�-�,� mm
• tusz na bazie alkoholu o neutralnym zapachu
• piktogramy na korpusie informujące o jego
szerokim zastosowaniu

• możliwość nałożenia skuwki na dolną część
markera

• pozostawiony bez skuwki nie wysycha
przez 3 tygodnie

• akrylowa blokada końcówki
• długość linii pisania ��00 m

Marker Lumocolor® S352
• okrągła końcówka
• atrament z formułą DRY SAFE,

dzięki której może on pozostawać
bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha

• wodoodporny, można nim pisać
po większości powierzchni

• grubość linii pisania 2 mm

Marker permanentny M15/W10
• końcówka: okrągła (M��), ścięta (W�0)
• system atramentowy cap off – pozostawione

bez zatyczki piszą nawet do 2� dni
• grubość linii pisania: 2 mm (M��)

i �,�-� mm (W�0)
INDEKS OPIS CENA
PM5020 M��, niebieski 4,19 zł/szt.
PM5018 M��, czarny 4,19 zł/szt.
PM5019 M��, czerwony 4,19 zł/szt.
PM5021 M��, zielony 4,19 zł/szt.
PM5024 W�0, niebieski 4,19 zł/szt.
PM5022 W�0, czarny 4,19 zł/szt.
PM5023 W�0, czerwony 4,19 zł/szt.
PM5025 W�0, zielony 4,19 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PN5767 niebieski 3,58 zł/szt.
PN5765 czarny 3,58 zł/szt.
PN5766 czerwony 3,58 zł/szt.
PN5768 zielony 3,58 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker N850
• permanentny
• okrągła końcówka
• do użytku na papierze, drewnie, plastiku,
metalu oraz szkle

• przyjazny dla środowiska, nie zawiera
ksylenu i toluenu

• długość linii pisania �80 m
• grubość linii pisania �,� mm

Marker N860
• permanentny
• ścięta końcówka
• do użytku na papierze, drewnie,
plastiku, metalu oraz szkle

• przyjazny dla środowiska, nie zawiera
ksylenu i toluenu

• długość linii pisania �80 m
• grubość linii pisania �,2-4,� mm

INDEKS KOLOR CENA
PN5763 niebieski 3,58 zł/szt.
PN5761 czarny 3,58 zł/szt.
PN5762 czerwony 3,58 zł/szt.
PN5764 zielony 3,58 zł/szt.

STANDARDOWY
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Marker Gigant Permanent
• końcówki: ścięta i okrągła
• nietoksyczny atrament na bazie alkoholu, wodoodporny
• można nim pisać po każdego rodzaju powierzchni
• podwójny system szczelności
• grubość linii pisania �-� mm
• długość linii pisania do ��00 m

Markery permanentne 300/330
• niezmywalne
• wyposażone w szybkoschnący, niebrudzący tusz o nieagresywnym

zapachu, odporny na działanie światła oraz wody
• bez dodatku toluenu i ksylenu
• do wykonywania oznaczeń na niemal wszystkich powierzchniach
• możliwość wymiany końcówki piszącej i ponownego napełniania

przez zastosowanie systemu kapilarnego
• grubość linii pisania: końcówka okrągła �,�-3 mm (model 300);

końcówka ścięta �-� mm (model 330)

PX-30

PX-20

PX-2�

INDEKS OPIS CENA
UN1059 PX-30, czarny 25,33 zł/szt.
UN1058 PX-30, biały 25,33 zł/szt.
UN5108 PX-30, srebrny 25,33 zł/szt.
UN5109 PX-30, złoty 25,33 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
UN1052 czarny 15,00 zł/szt.
UN5054 złoty 15,00 zł/szt.
UN1054 srebrny 15,00 zł/szt.
UN1053 biały 15,00 zł/szt.
UN5050 czerwony 15,00 zł/szt.
UN5051 niebieski 15,00 zł/szt.
UN5053 zielony 15,00 zł/szt.
UN5087 żółty 15,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery olejowe Paint:
PX-20/PX-21/PX-30
• profesjonalne markery olejowe
• do użytku na wszystkich powierzchniach

• wodoodporny, nie traci koloru na słońcu
• odporne na ścieranie
• grubość linii pisania: 4,�-8,� mm (PX-30);

2,2-2,8 mm (PX-20); 0,8-�,2 mm (PX-2�)
• końcówka: okrągła (PX-20, PX-2�) i ścięta (PX-30)

Marker olejowy PX-203
z końcówką igłową
• profesjonalny marker olejowy
• igłowa końcówka zapewnia precyzyjne oznaczenia
• idealny do opisywania klisz RTG
• tusz wodoodporny
• nie traci koloru na słońcu, odporny na ścieranie
• przeznaczony do pisania po wszystkich

powierzchniach: szorstkich, gładkich, tłustych
(metal, szkło, drewno, kamień, plastik, styropian)

• grubość linii pisania 0,8 mm

INDEKS KOLOR CENA
UN5493 biały 17,67 zł/szt.
UN5495 złoty 17,67 zł/szt.
UN5494 srebrny 17,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
EG1002 okrągła, niebieski 3,77 zł/szt.
EG1000 okrągła, czarny 3,77 zł/szt.
EG1001 okrągła, czerwony 3,77 zł/szt.
EG1003 okrągła, zielony 3,77 zł/szt.
EG1006 ścięta, niebieski 3,77 zł/szt.
EG1004 ścięta, czarny 3,77 zł/szt.
EG1005 ścięta, czerwony 3,77 zł/szt.
EG1007 ścięta, zielony 3,77 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
KM5411 ścięta, niebieski 2,40 zł/szt.
KM5071 ścięta, czarny 2,40 zł/szt.
KM5073 ścięta, czerwony 2,40 zł/szt.
KM5412 ścięta, zielony 2,40 zł/szt.
KM1031 okrągła, niebieski 2,40 zł/szt.
KM1029 okrągła, czarny 2,40 zł/szt.
KM1030 okrągła, czerwony 2,40 zł/szt.
KM1032 okrągła, zielony 2,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker permanentny IDEST
• okrągła końcówka
• nietoksyczny atrament na bazie alkoholu
• można nim pisać po każdej powierzchni

INDEKS KOLOR CENA
PX1504 niebieski 1,89 zł/szt.
PX1505 czarny 1,89 zł/szt.
PX1506 czerwony 1,89 zł/szt.
PX1507 zielony 1,89 zł/szt.

STANDARDOWY

MARKERY OLEJOWE

INDEKS KOLOR CENA
UN1055 czarny 17,67 zł/szt.
UN1057 złoty 17,67 zł/szt.
UN5047 srebrny 17,67 zł/szt.
UN1056 biały 17,67 zł/szt.
UN5041 czerwony 17,67 zł/szt.
UN5043 niebieski 17,67 zł/szt.
UN5046 zielony 17,67 zł/szt.
UN5048 żółty 17,67 zł/szt.

STANDARDOWY

• PX-21 • PX-20

• PX-30
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MARKERY SPECJALISTYCZNE

INDEKS KOLOR CENA
PN5478 niebieski 13,18 zł/szt.
PN5473 czarny 13,18 zł/szt.
PN5477 czerwony 13,18 zł/szt.
PN5479 zielony 13,18 zł/szt.
PN5480 brązowy 13,18 zł/szt.
PN5481 pomarańczowy 13,18 zł/szt.
PN5482 żółty 13,18 zł/szt.
PN5483 seledynowy 13,18 zł/szt.
PN5692 szary 13,18 zł/szt.
PN5633 różowy 13,18 zł/szt.
PN5694 błękitny 13,18 zł/szt.
PN5572 fioletowy 13,18 zł/szt.
PN5474 biały 13,18 zł/szt.
PN5475 złoty 13,18 zł/szt.
PN5476 srebrny 13,18 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker MMP20
• olejowy
• okrągła końcówka z tłoczkiem
• pisze na metalu, plastiku, szkle, gumie
• nie zawiera ksylenu
• pojemność �,� ml

Marker olejowy
• permanentny
• pisze po każdej powierzchni
• odporny na ścieranie, działanie światła i wody
• grubość linii pisania F – � mm, M – 2 mm
• aluminiowa obudowa

INDEKS KOLOR CENA
WP1349 niebieski 15,71 zł/szt.
WP1347 czarny 15,71 zł/szt.
WP1351 czerwony 15,71 zł/szt.
WP1350 zielony 15,71 zł/szt.
WP1237 złoty 15,71 zł/szt.
WP1306 srebrny 15,71 zł/szt.
WP1120 biały 15,71 zł/szt.

STANDARDOWY

• grubość linii pisania F – 1 mm
INDEKS KOLOR CENA
WP1185 niebieski 15,71 zł/szt.
WP1184 czarny 15,71 zł/szt.
WP1186 czerwony 15,71 zł/szt.
WP1187 zielony 15,71 zł/szt.
WP1432 złoty 15,71 zł/szt.
WP1433 srebrny 15,71 zł/szt.
WP1223 biały 15,71 zł/szt.

STANDARDOWY

• grubość linii pisania M – 2 mm

INDEKS KOLOR CENA
EG1022 czarny 23,66 zł/szt.
EG1023 czerwony 23,66 zł/szt.
EG1025 żółty 23,66 zł/szt.
EG1026 biały 23,66 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker przemysłowy 950
• grubość linii pisania do �0 mm
• wkład piszący w postaci farby w paście,

o wysokiej odporności na zmywanie
• przydatny do pisania na powierzchniach

szorstkich, zabrudzonych oraz
materiałach metalowych pokrytych rdzą

INDEKS CENA
EG1021 19,72 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker do opisywania
klisz RTG
• okrągła końcówka w metalowej

oprawce
• tusz trwały o słabym zapachu
• dostępny w kolorze białym
• do trwałego opisywania

i znakowania klisz rentgenowskich
• grubość linii ok. 0,8 mm

INDEKS CENA
EG5087 19,72 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker do opon
• do nanoszenia napisów

na oponach i powierzchniach
gumowych

• trwały tusz o subtelnym
zapachu w kolorze białym

• grubość linii pisania 2-4 mm
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INDEKS KOLOR CENA
EG1031 czarny 14,62 zł/szt.
EG1032 czerwony 14,62 zł/szt.
EG1034 zielony 14,62 zł/szt.
EG5025 srebrny 14,62 zł/szt.
EG5023 biały 14,62 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker lakierowy 751
• do znakowania, pisania i kolorowania

praktycznie na każdej powierzchni
• nieprzezroczysty, dobrze kryjący tusz,

dający wykończenie podobne do lakieru
• szybkoschnący, odporny na działanie

światła i wody oraz na ścieranie
• okrągła końcówka
• ekologiczny, nie zawiera szkodliwych

substancji, m.in. ksylenu i toluenu
• system kontroli dopływu tuszu przez

pompowanie
• grubość linii pisania �-2 mm INDEKS KOLOR CENA

EG1029 niebieski 15,61 zł/szt.
EG1027 czarny 15,61 zł/szt.
EG1028 czerwony 15,61 zł/szt.
EG5018 srebrny 15,61 zł/szt.
EG5016 biały 15,61 zł/szt.
EG5017 złoty 15,61 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker lakierowy 750
• do znakowania, pisania i kolorowania

praktycznie na każdej powierzchni
• nieprzezroczysty, dobrze kryjący tusz,

dający wykończenie podobne do lakieru
• okrągła końcówka
• szybkoschnący, odporny na działanie

światła i wody oraz na ścieranie
• ekologiczny, nie zawiera szkodliwych

substancji, m.in. ksylenu i toluenu
• system kontroli dopływu tuszu

przez pompowanie
• grubość linii pisania 2-4 mm

Marker lakierowy 790
• w oprawce metalowej z okrągłą końcówką,
• grubość lini pisania: 2 - 3 mm
• tusz trwały o słabym zapachu i kryciu zbliżonym

do lakieru
• silnie kryje prawie wszystkie materiały: szkło,

plastik, drewno, metal
• szczególnie przydatny do ciemnych

i przezroczystych powierzchni

INDEKS KOLOR CENA
EG5166 biały 10,61 zł/szt.
EG5180 niebieski 10,61 zł/szt.
EG5167 czarny 10,61 zł/szt.
EG5179 czerwony 10,61 zł/szt.
EG5199 srebrny 10,61 zł/szt.
EG5170 złoty 10,61 zł/szt.
EG5181 zielony 10,61 zł/szt.
EG5146 żółty 10,61 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PN1146 niebieski 14,18 zł/szt.
PN1144 czarny 14,18 zł/szt.
PN1145 czerwony 14,18 zł/szt.
PN1324 zielony 14,18 zł/szt.
PN1325 pomarańczowy 14,18 zł/szt.
PN1326 żółty 14,18 zł/szt.
PN1327 fioletowy 14,18 zł/szt.
PN1147 biały 14,18 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery kredowe SMW26
• marker, dzięki któremu stworzysz atrakcyjne,

kolorowe menu, rysunki, ogłoszenia, promocje
• idealny dla właścicieli restauracji, barów

czy komisów samochodowych
• do użytku na nieporowatych tablicach

kredowych, szkle, białych tablicach, metalu
oraz gładkich powierzchniach

• dwie grubości końcówek pozwalają dostosować
siłę przekazu

• tusz po wyschnięciu skutecznie broni się przed
opadami deszczu

INDEKS KOLOR CENA
PN1330 niebieski 27,51 zł/szt.
PN1328 czarny 27,51 zł/szt.
PN1329 czerwony 27,51 zł/szt.
PN1331 zielony 27,51 zł/szt.
PN1332 pomarańczowy 27,51 zł/szt.
PN1333 żółty 27,51 zł/szt.
PN1417 fioletowy 27,51 zł/szt.
PN1334 biały 27,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery kredowe SMW56
• niezbędne wszędzie tam, gdzie chcesz zwrócić

uwagę na swój produkt bądź usługę
• idealne rozwiązanie dla restauratorów, którzy

chcą stworzyć przyciągające wzrok menu
• narzędzie do wzmacniania komunikatów

reklamowych, ogłoszeń, i dekoracji na szybach
• można je stosować na nieporowatych tablicach

kredowych, szkle, białych tablicach, metalu,
a także na gładkich powierzchniach

MARKERY KREDOWE

INDEKS CENA
EG5076 14,45 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker zabezpieczający
UV 8280
• marker UV z okrągłą końcówką
• specjalny tusz widoczny wyłącznie

w świetle ultrafioletowym
• do zabezpieczania banknotów i wartościowych

przedmiotów na wypadek kradzieży
• grubość linii pisania �,�–3 mm
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INDEKS KOLOR/OPIS CENA
UN5740 PWE-�M, jasnoniebieski 13,17 zł/szt.
UN5734 PWE-�M, biały 13,17 zł/szt.
UN5741 PWE-�M, czerwony 13,17 zł/szt.
UN5748 PWE-�M, zielony 13,17 zł/szt.
UN5722 PWE-�M, pomarańczowy 13,17 zł/szt.
UN5719 PWE-�M, żółty 13,17 zł/szt.
UN5747 PWE-�M, fioletowy 13,17 zł/szt.
UN5735 PWE-�M, różowy 13,17 zł/szt.
UN5720 PWE-8K, jasnoniebieski 16,50 zł/szt.
UN5699 PWE-8K, biały 16,50 zł/szt.
UN5700 PWE-8K, czerwony 16,50 zł/szt.
UN5703 PWE-8K, zielony 16,50 zł/szt.
UN5702 PWE-8K, pomarańczowy 16,50 zł/szt.
UN5750 PWE-8K, żółty 16,50 zł/szt.
UN5718 PWE-8K, fioletowy 16,50 zł/szt.
UN5701 PWE-8K, różowy 16,50 zł/szt.
UN5742 PWE-8K, 4 szt. (biały, żółty, 66,00 zł/szt.

różowy, zielony)
UN5743 PWE-8K, 4 szt. (biały, fioletowy, 66,00 zł/szt.

jasnoniebieski, pomarańczowy)

STANDARDOWY

Markery kredowe: PWE-5M/PWE-8K
• do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle
• odporne na działanie warunków atmosferycznych

- głównie deszczu
• zastosowanie: np. w restauracji, pubie, kwiaciarni,

biurze podróży, wypożyczalni samochodów, salonie
piękności, salonie telefonii komórkowej

• PWE-�M okrągła końcówka - grubość linii pisania:
�,8 – 2,� mm

• PWE-8K ścięta końcówka – grubość linii pisania: 8 mm

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
UN5725 PC-�M, jasnoniebieski 14,83 zł/szt.
UN5713 PC-�M, biały 14,83 zł/szt.
UN5726 PC-�M, czerwony 14,83 zł/szt.
UN5729 PC-�M, zielony 14,83 zł/szt.
UN5717 PC-�M, złoty 14,83 zł/szt.
UN5714 PC-�M, żółty 14,83 zł/szt.
UN5728 PC-�M, różowy 14,83 zł/szt.
UN5724 PC-�M, niebieski 14,83 zł/szt.
UN5727 PC-�M, czarny 14,83 zł/szt.
UN5716 PC-�M, srebrny 14,83 zł/szt.
UN5746 PC-8K, jasnoniebieski 21,50 zł/szt.
UN5023 PC-8K, biały 21,50 zł/szt.
UN5486 PC-8K, czerwony 21,50 zł/szt.
UN5760 PC-8K, zielony 21,50 zł/szt.
UN5691 PC-8K, złoty 21,50 zł/szt.
UN5733 PC-8K, żółty 21,50 zł/szt.
UN5731 PC-8K, różowy 21,50 zł/szt.
UN5485 PC-8K, niebieski 21,50 zł/szt.
UN5024 PC-8K, czarny 21,50 zł/szt.
UN5732 PC-8K, srebrny 21,50 zł/szt.
UN5744 PC-�M, 4 szt. (biały, żółty, 59,33 zł/szt.

czerwony, zielony)
UN5745 PC-�M, 4 szt. (złoty, srebrny, 59,33 zł/szt.

różowy, jasnoniebieski)
UN5712 8 szt. 118,67 zł/szt.

STANDARDOWY

Markery z farbą plakatową:
PC-5M/PC-8K
• markery z farbą plakatową piszą i malują po każdej

powierzchni: papierze, tkaninie, plastiku, terakocie,
szkle, porcelanie, metalu, drewnie

• odporne na działanie światła i warunków atmosfer.
• tusz nie przesiąka przez papier, a różne kolory tuszu

po wyschnięciu nie łączą się ze sobą
• unikalny tusz pigmentowy na bazie wody
• PC-�M okrągła końcówka - grubość linii pisania:

�,8 – 2,� mm
• PC-8K ścięta końcówka – grubość linii pisania: 8 mm

Markery permanentne do flipchartów
PM-122/PM-126
• tusz nie przesiąka przez papier
• do wszystkich powierzchni: folii, szkła, metalu, styropianu, tkanin
• idealne do pisania po flipchartach
• tusz na bazie wody, bezwonny, wodoodporny, odporny

na działanie światła i warunków atmosferycznych
• końcówka: ścięta - PM-�2�, okrągła - PM-�22
• grubość linii pisania: �,� mm ( PM-�2�); �,2-�,8 mm (PM-�22)

Marker flipchart 1537
• wentylowana skuwka
• atrament na bazie wody, do pisania

na papierze typu flipchart
• bezwonny, nietoksyczny
• nie przebija na drugą stronę papieru
• końcówka okrągła �-3 mm

INDEKS KOLOR CENA
KM5494 niebieski 1,88 zł/szt.
KM5492 czarny 1,88 zł/szt.
KM5493 czerwony 1,88 zł/szt.
KM5495 zielony 1,88 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
UN5060 PM-�22, czarny 6,50 zł/szt.
UN5061 PM-�22, czerwony 6,50 zł/szt.
UN5062 PM-�22, niebieski 6,50 zł/szt.
UN5063 PM-�22, zielony 6,50 zł/szt.
UN5033 PM-�2�, czarny 6,50 zł/szt.

STANDARDOWY

MARKERY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH

MARKERY DO FLIPCHARTÓW

Markery do tablic: MWL5S/MWL5M
• do białych tablic
• okrągła końcówka
• płynny tusz
• długość linii pisania �200 m

Marker do tablic MW5W
• do białych tablic
• tradycyjny marker z okrągłą końcówką,
do białych oraz elektronicznie
kopiujących tablic

• grubość linii pisania 2,8 mm

INDEKS KOLOR CENA
PN1087 niebieski 9,09 zł/szt.
PN1085 czarny 9,09 zł/szt.
PN1086 czerwony 9,09 zł/szt.
PN1088 zielony 9,09 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
PN1103 MWL�S, niebieski 9,09 zł/szt.
PN1101 MWL�S, czarny 9,09 zł/szt.
PN1102 MWL�S, czerwony 9,09 zł/szt.
PN1104 MWL�S, zielony 9,09 zł/szt.
PN5002 MWL�M, niebieski 9,91 zł/szt.
PN5000 MWL�M, czarny 9,91 zł/szt.
PN5001 MWL�M, czerwony 9,91 zł/szt.
PN5003 MWL�M, zielony 9,91 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
BP9001 niebieski 5,91 zł/szt.
BP9002 czarny 5,91 zł/szt.
BP9003 czerwony 5,91 zł/szt.
BP9004 zielony 5,91 zł/szt.
BP6789 komplet 4 szt. 24,27 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PN5746 niebieski 8,00 zł/szt.
PN5744 czarny 8,00 zł/szt.
PN5745 czerwony 8,00 zł/szt.
PN5747 zielony 8,00 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EG1050 niebieski 5,67 zł/szt.
EG1048 czarny 5,67 zł/szt.
EG1049 czerwony 5,67 zł/szt.
EG1051 zielony 5,67 zł/szt.
EG5064 zestaw 4 szt. 24,32 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PM5284 czarny 5,28 zł/szt.
PM5230 czerwony 5,28 zł/szt.
PM5286 niebieski 5,28 zł/szt.
PM5287 zielony 5,28 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
BP1037 okrągła, niebieski 5,17 zł/szt.
BP1036 okrągła, czarny 5,17 zł/szt.
BP1038 okrągła, czerwony 5,17 zł/szt.
BP1039 okrągła, zielony 5,17 zł/szt.
BP1058 ścięta, niebieski 5,17 zł/szt.
BP1057 ścięta, czarny 5,17 zł/szt.
BP1059 ścięta, czerwony 5,17 zł/szt.
BP1060 ścięta, zielony 5,17 zł/szt.
BP5837 okrągła, kpl. 4 szt. 21,20 zł/szt.
BP5046 ścięta, kpl. 4 szt. 21,20 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker suchościeralny
Velleda Liquid Ink
• dzięki technologii płynnego tuszu produkt

może być używany do ostatniej kropli tuszu
• okienko w obudowie pozwala śledzić

poziom tuszu
• długość linii pisania �4�0 m, ponad 40% więcej

w porównaniu do tradycyjnego markera
• szerokość linii pisania 2,3 mm
• końcówka okrągła
• średnica końcówki piszącej � mm

Markery suchościeralne:
Velleda ECOlution 1701/1751
• obudowa wykonana w ��% z materiałów

przetworzonych
• atrament na bazie alkoholu, praktycznie

bezwonny, łatwy do usunięcia nawet
po kilku dniach

• zablokowana końcówka pisząca nie ugina się
i nie cofa się pod naciskiem

• skuwka i zakończenie w kolorze tuszu
• Velleda ��0� - okrągła, akrylowa końcówka:

średnica � mm; szerokość linii pisania �,� mm
• Velleda ���� – ścięta akrylowa końcówka:

szerokość linii pisania 3,� mm – �,� mm

Marker do tablic Easyflo
• do tablic suchościeralnych
• okrągła końcówka
• płynny tusz
• możliwość ponownego napełnienia
• długość linii pisania 9�0 m
• produkt wykonany w 94% z materiałów
przetworzonych

Marker do tablic
suchościeralnych
• zawiera szybkoschnący tusz, łatwy

do wymazania o lekkim zapachu
• mocna obudowa z polipropylenu
• okrągła końcówka 3,� mm

Marker do tablic
suchościeralnych 360
• do używania na tablicach suchościeralnych
• tusz ścieralny na sucho z prawie wszystkich

gładkich powierzchni, jak np. emalia, szkło,
melamina

• tusz szybkoschnący, odporny na działanie
światła, bez dodatku octanu butylu

• system„cap off” pozwala na pozostawienie
markerów bez zatyczki przez kilka dni
bez ryzyka wyschnięcia tuszu

• możliwość ponownego napełnienia
• grubość linii pisania �,�-3 mm

INDEKS KOLOR CENA
KM5053 niebieski 2,45 zł/szt.
KM5055 czarny 2,45 zł/szt.
KM5056 czerwony 2,45 zł/szt.
KM5054 zielony 2,45 zł/szt.

STANDARDOWY

Marker Gigant do tablic
suchościeralnych
• szybkoschnący, bardzo łatwo usuwalny

nie zostawia żadnych śladów po wytarciu
• końcówka zabezpieczona
przed wciśnięciem

• linia pisania ok. ��00 m
• okrągła końcówka (�-3 mm)
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INDEKS KOLOR CENA
PN1246 niebieski 4,51 zł/szt.
PN1245 czarny 4,51 zł/szt.
PN1243 czerwony 4,51 zł/szt.
PN1247 zielony 4,51 zł/szt.
PN1248 komplet 4 szt. 20,00 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
RX5322 niebieski 3,31 zł/szt.
RX5319 czarny 3,31 zł/szt.
RX5320 czerwony 3,31 zł/szt.
RX5321 zielony 3,31 zł/szt.
RX5551 kpl. 4 szt. z gąbką 18,51 zł/kpl.

STANDARDOWY

Marker do tablic MW85
• jakość potwierdzona

certyfikatem ISO 900�
• łatwo ścieralny
• szybkoschnący tusz na bazie alkoholu,

który nie pozostawia trwałych śladów
na tablicy

• okrągła końcówka
• grubość linii pisania �,9 mm

Markery
suchościeralne
RSP 0330
• profesjonalne markery

do tablic suchościeralnych
• wyposażone w okrągłą,

fibrową końcówkę piszącą
• łatwo zmazywalne z tablicy

INDEKS CENA
WP1652 52,36 zł/op.

STANDARDOWY

Komplet 4 markerów Vboard Master + gąbka
• 4 markety suchościeralne z wymiennymi wkładami
• do tablic suchościeralnych
• markery z końcówką z fibry

INDEKS CENA
UN5446 33,00 zł/op.

STANDARDOWY

Komplet 4 markerów
PWB-202 do tablic
suchościeralnych
• markery z transparentną

końcówką, pozwalającą łatwo
sprawdzić poziom tuszu

• najwyższa jakość pisania
do ostatniej kropli tuszu

• nowatorska jakość tuszu - linie nim
narysowane są gładkie i wyraźne,
kolory intensywne

• tusz jest łatwy do usunięcia,
nie pozostawia śladów na tablicy

• ograniczona ilość kurzu powstająca
w wyniku ścierania

• końcówka okrągła, grubość linii
pisma �,8-2,2 mm

• kolory: czarny, niebieski, czerwony,
zielony

INDEKS CENA
KM5418 15,13 zł/op.

STANDARDOWY

Komplet 4 markerów + gąbka
• do tablic suchościeralnych
• markery w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym
• bardzo łatwo usuwalny, nie pozostawia żadnych śladów

INDEKS CENA
PN1089 43,00 zł/op.

STANDARDOWY

Komplet 4 markerów + gąbka
• do tablic suchościeralnych
• markery w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym
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KOREKTORY W TAŚMIE

INDEKS CENA
PN1137 30,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZT54 w taśmie
• ruchomy mechanizm zabezpieczający, chroni taśmę

przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem
• produkt wykonany w 84% z materiałów przetworzonych
• wymiary taśmy 4,2 mm x 2� m (szer. x dł.)

INDEKS OPIS CENA
HP5112 taśma 4,2 mm 23,87 zł/szt.
HP5123 taśma 8,4 mm 23,87 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Korektor Pritt System z kasetą wymienną
• ekonomiczny, idealny do biura ze względu na możliwość wymiany kasety
• suchy system korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie ręczne lub na maszynie

bezpośrednio po korekcie
• nie pozostawia śladów ani cieni na kserokopiach i faksach
• �4 metrów taśmy korygującej dostępnej w dwóch szerokościach: 4,2 mm

(do korygowania drukowanego tekstu) i 8,4 mm (do korygowania pisma ręcznego)
• trwały efekt korygowania – tekst nie prześwituje z upływem czasu
• nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska

INDEKS OPIS CENA
HP5121 taśma 4,2 mm 14,93 zł/szt.
HP1007 taśma 8,4 mm 16,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Kaseta wymienna do korektora Pritt System
• ulepszona taśma korygująca - natychmiastowe pisanie każdym rodzajem długopisu
• nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach
• kaseta korektora wykonana w �0% z recyklingowanego tworzywa sztucznego
• długość taśmy �4 m
• nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska

INDEKS OPIS CENA
PN1105 S 43,00 zł/kpl.
PN5605 M 46,33 zł/kpl.

STANDARDOWY

Komplet 4 markerów Maxiflo + gąbka
• do tablic suchościeralnych
• markery z okrągłą końcówką w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym
• płynny tusz dozowany za pomocą specjalnego tłoczka
• długość linii pisania �000 m – czterokrotnie dłuższa niż w standardowych markerach suchościeralnych

magnetyczna
gąbka

magnetyczna
gąbka

INDEKS CENA
BP1032 12,69 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor Pocket Mouse w taśmie
• przezroczysta, kieszonkowa obudowa o wymiarach:

�8 x ��,8 x 3�,� mm, umożliwiająca kontrolę zużycia taśmy
• system przewijania poliestrowej taśmy odpornej

na rozerwania; o wymiarach 4,2 mm x �0 m (szer. x dł.)
• obudowa zakończona nakładką POM na zawiasie
• korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą

odpowiednie trzymanie korektora
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INDEKS CENA
BP5561 13,02 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor SoftGrip w taśmie
• gumowy uchwyt niezawierający lateksu
• długość poliestrowej taśmy �0 m
• przezroczysta obudowa
• system przewijania taśmy

INDEKS OPIS CENA
PN5618 korektor 18,18 zł/szt.
PN5619 wkład 9,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZT304 w taśmie
• system przyciskowy
• na wkłady wymienne
• taśma korekcyjna na silikonowym
podkładzie prowadzącym

• wymiary taśmy: 4 mm x 4 m (szer. x dł.)
• klip umożliwiający wpięcie korektora
• wkłady wymienne ZTR34

INDEKS CENA
UN1130 12,83 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor CLT-205 w taśmie
• korektor ekologiczny w taśmie,

z ruchomą końcówką
• przeznaczony do korygowania pisma

ręcznego, maszynowego, komputerowego
• posiada skuwkę chroniąca taśmę

oraz wygodny klip
• bardzo lekki, taśma łatwo się rozwija

i dokładnie nanosi na papier
• nie zawiera szkodliwych substancji
• wymiary taśmy � mm x 8 m (szer. x dł.)

INDEKS CENA
BP5162 11,86 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor Ecolutions w taśmie
• kompaktowe rozmiary: długość �3,� mm, szerokość ��,9 mm,

wysokość 2�,� mm; idealny do piórnika
• wykonany w ��% z materiałów pochodzących z recyklingu
• poliestrowa taśma o wymiarach: � mm x � m (szer. x dł.);

zaopatrzona jest w mechanizm przewijania
• dodatkowo korektor posiada ochronną skuwkę, chroniącą

taśmę przed przesuwaniem lub uszkodzeniem, którą można
przymocować do tyłu obudowy

• przezroczysta polistyrenowa obudowa umożliwia kontrolę
zużycia taśmy

INDEKS CENA
HP1002 16,13 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Korektor Pritt Compact w taśmie
• suchy system korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie ręczne

lub na maszynie bezpośrednio po korekcie
• unikalna, elastyczna końcówka zapewnia gładką aplikację i gwarantuje

idealny i trwały efekt korygowania
• nie pozostawia śladów ani cieni na kserokopiach i faksach
• posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy
• transparentna obudowa pozwala kontrolować zużycie taśmy
• nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska
• wymiary taśmy 4,2 mm x 8,� m (szer. x dł.)

INDEKS OPIS CENA
BP8991 korektor 16,12 zł/szt.
BP8992 wkład 11,45 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor Easy Refill w taśmie,
z wymiennym wkładem
• innowacyjny system wymiany taśmy
• poliestrowa taśma o wymiarach: � mm x �4 m (szer. x dł.)
• precyzyjna i czysta aplikacja taśmy dzięki elastycznej końcówce

z polipropylenu
• plastikowa transparentna obudowa SAN z miernikiem zużycia taśmy
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INDEKS CENA
PN1353 10,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZTN 14 w taśmie
z boczną korekcją
• boczna korekcja
• wymiary taśmy 4,2 mm x �0 m (szer. x dł.)
• produkt wykonany w �3%

z materiałów przetworzonych

INDEKS CENA
AX6924 8,70 zł/szt.

EKONOMICZNY

Korektor KR712 w taśmie
• ergonomiczny, w kształcie myszki, z taśmą o bardzo dobrych

właściwościach kryjących
• posiada mechanizm regulacji naciągu taśmy
• przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia taśmy
• wymiary taśmy � mm x 8,� m (szer. x dł.)

Korektor Pritt Mini w taśmie
• mały i poręczny kieszonkowy korektor w taśmie
• koryguje bez rozmazywania - natychmiastowe pisanie po korekcie
• trwały efekt korygowania - tekst nie prześwituje z upływem czasu
• nie pozostawia śladów ani cieni na kserokopiach i faksach
• transparentna obudowa pozwala kontrolować zużycie taśmy
• nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci i przyjazny

dla środowiska
• wymiary taśmy 4,2 mm x � m (szer. x dł.)

INDEKS CENA
HP5124 9,96 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BP1063 10,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor Mini Pocket Mouse w taśmie
• przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę zużycia taśmy
• wymiary taśmy � mm x � m (szer. x dł.)
• materiał korygujący umieszczony na taśmie papierowej
• korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą
odpowiednie trzymanie korektora

INDEKS CENA
KA6916 5,95 zł/szt.

EKONOMICZNY

Korektor DNL-412 w taśmie
• wysokiej jakości korektor w taśmie
• ruchoma końcówka ze stabilizatorem pozwala na uzyskanie prostej

linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora
• łatwo koryguje pod każdym kątem
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy
• perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
• niewidoczny na fotokopiach
• posiada indywidualny kod kreskowy
• wymiary taśmy: 4,2 mm x �2 m (szer. x dł.)

INDEKS CENA
PN5640 10,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZTT15 w taśmie
• korektor w taśmie w ergonomicznej obudowie
• kontrola zużycia taśmy
• wymiary taśmy � mm x �2 m (szer. x dł.)
• ruchomy mechanizm zabezpieczający,
chroniący taśmę przed uszkodzeniem
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INDEKS CENA
UN1073 14,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor CLP-300
w długopisie
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha
• korektor ekologiczny w długopisie
• dokładnie koryguje pismo ręczne

i komputerowe
• wyposażony w bezpieczną skuwkę

- specjalny otwór umożliwia oddychanie
w przypadku jej połknięcia

• grubość linii korygowania: �,2 mm
• pojemność 8 ml

KOREKTORY W PIÓRZE

INDEKS CENA
PN1109 11,33 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PM5055 8,50 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor Micro Correction Pen
w piórze
• mała kulka idealna do całkowitej,
precyzyjnej korekty

• korpus z możliwością wyciskania korektora
w celu lepszej kontroli jego aplikacji

• grubość linii korygowania � mm
• pojemność � ml

Korektor ZL103
• cienka, metalowa końcówka
• do korygowania lub pokrywania

oryginałów, kserokopii, wydruków,
pisma maszynowego

• harmonijkowa obudowa
• pojemność 4,2 ml

Korektor w piórze
Shake'n Squeeze
• pojemność 8 ml
• igłowa końcówka zaworkowa wykonana

z niklowanej miedzi, średnica kulki: 2,3 mm
• łatwe dozowanie: wstrząśnij i ściśnij

- dzięki specjalnej budowie korpusu czas
wyschnięcia fluidu przy zdjętej skuwce: � rok

• nylonowa obudowa: chroni przed pęknięciami
z powodu wieku i ogranicza straty fluidu

• możliwość ponownego pisania na korektorze
• przezroczysta skuwka

INDEKS CENA
BP1073 11,38 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PN1082 17,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZLC31 w piórze
• płaska obudowa
• niezawodna, cienka końcówka
zaworkowa o dł. 4 mm idealnie nadaje
się do pokrywania drobnych szczegółów

• może być stosowany jako biały marker
• zawiera �2 ml wielofunkcyjnego płynu
korygującego na bazie alkoholu

• powierzchnia korygowania ��00 cm²

INDEKS CENA
PN1081 13,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor ZL63 w piórze
• niezawodna, cienka końcówka
zaworkowa

• zawiera � ml wielofunkcyjnego,
szybkoschnącego płynu korygującego

• przezroczysta nasadka zabezpiecza
przed wysychaniem

• może być stosowany jako biały marker
• powierzchnia korygowania �30 cm²
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INDEKS CENA
BP1056 9,15 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
AX5281 3,85 zł/szt.

EKONOMICZNY

Korektor Rapid w płynie
• szybkoschnący, na bazie rozpuszczalnika
• posiada unikatową gąbkę zapewniającą

równomierne i precyzyjne rozprowadzanie
• zakrętka oraz rączka trzymająca gąbkę

wykonana z HDPE
• butelka wykonana z materiału PET
• pojemność 20 ml
• okres przydatności 2 lata

Korektor K700 w płynie
• szybkoschnący, uniwersalny płyn

korekcyjny o znakomitych
właściwościach kryjących

• pozbawiony substancji toksycznych
• przeznaczony do wszystkich rodzajów
powierzchni

• posiada pędzelek do rozprowadzania
fluidu

• pojemność 20 ml

Korektor ZIG-1000
w piórze
• wysokiej jakości korektor w piórze
• precyzyjna metalowa końcówka
• grubość linii �,� mm
• szybkoschnący
• perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
• niewidoczny na fotokopiach
• formuła„OZONE-SAFE”
• nie zawiera PVC
• posiada indywidualny kod kreskowy
• pojemność � ml

INDEKS CENA
KA6606 5,38 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS CENA
PX1508 3,37 zł/szt.

STANDARDOWY

Korektor IDEST
w piórze
• szybkoschnący
• idealnie kryjący
• metalowa końcówka
• pojemność 8 ml

Ekonomiczny korektor
ZL 901 w płynie
• w płynie
• cienka precyzyjna końcówka
• nasadka z klipem pojemność � ml
• ergonomiczna obudowa

INDEKS CENA
PN1401 6,33 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS CENA
AX6973 5,57 zł/szt.

EKONOMICZNY

Korektor K720 w piórze
• ergonomiczny, nowoczesny kształt
• metalowa końcówka pozwalająca

na równomierny przepływ płynu
korekcyjnego

• umożliwia dokładną korektę punktową
• szybkoschnący płyn korekcyjny posiada

doskonałe właściwości kryjące
• pojemność � ml
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Skalówka plastikowa 30 cm
• wykonana z białego tworzywa
• posiada � precyzyjnych skal
• skale �:2,� / � / �0 / 20 / �0 / �00

INDEKS CENA
LN5302 20,62 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
LN1002 30 cm 14,00 zł/szt.
LN5017 �0 cm 23,33 zł/szt.
LN5019 �00 cm 47,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Linijki aluminiowe
• wykonane z anodowanego aluminium
• posiadają gumę przeciwpoślizgową
pod spodem

• precyzyjna podziałka w mm
• indywidualne etui

INDEKS CENA
AX5003 3,79 zł/kpl.

EKONOMICZNY

Zestaw kreślarski
• wykonane z najwyższej
jakości polistyrenu

• trwałe, nieścieralne podziałki
• opakowanie wykonane
z polietylenu

• zestaw mały: linijka 20 cm,
ekierka �0°/�� cm,
ekierka 4�°/�0 cm,
kątomierz �80°/�0 cm

• precyzyjny nadruk skali
(do �/�000 cm)

INDEKS OPIS CENA
AX1026 20 cm 1,04 zł/szt.
AX1027 30 cm 1,52 zł/szt.
AX1029 �0 cm 4,38 zł/szt.

EKONOMICZNY

Linijki
• wykonane z najwyższej jakości polistyrenu
• trwałe, nieścieralne podziałki
• gwarantowana dokładność wykonania skali (do �/�000 cm)
• zaokrąglone rogi

INDEKS OPIS CENA
AX5032 20 cm 2,13 zł/szt.
AX5033 30 cm 3,50 zł/szt.

EKONOMICZNY

Linijki podwójne: 20 i 30 cm
• linijki przezroczyste 20 i 30 cm z podwójną skalą
• wykonane z najwyższej jakości polistyrenu
• zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika
• posiadają trwałą nieścieralną podziałkę




