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Písacie potreby

Drevené ceruzky
Ceruzka Penhab HB

Koh-i-noor 1380/2 HB s gumou

Koh-i-noor 3260 na sklo

Grafitová ceruzka bez gumy s tuhou tvrdosti HB. Väčšie balenie 12 ks.

Grafitová ceruzka s gumou s tuhou tvrdosti
HB.

Ceruzka so špeciálnou tuhou umožňujúcou písanie na hladké povrchy ako napr.
sklo, keramika, plast, kov.

Popis

Popis
Popis

katalógové č. cena / ks

sap4272

Ceruzka Penhab HB

Ceruzka Koh-i-noor
1380/2 HB s gumou

kh1380

0,17

Ceruzka Sakota HB

Koh-i-noor 1500 HB

Ceruzka Sakota HB s gumou
Grafitová ceruzka s gumou s tuhou tvrdosti
HB. Väčšie balenie 12 ks.
Ceruzka Sakota Evolution HB
Pružná ceruzka bez gumy s tuhou tvrdosti
HB. Väčšie balenie 12 ks.

Grafitová ceruzka bez gumy s tuhou tvrdosti HB. Väčšie balenie 12 ks. Dostupná vo
všetkých tvrdostiach 8B až 10H (pri odbere
balenia 12 ks).

1
Popis

Ceruzka Sakota HB
1
s gumou
Ceruzka Sakota
2
Evolution HB

86

0,07

katalógové č. cena / ks

katalógové č.

cena / ks

Koh-i-noor 3260 červená kh326001

0,48

Koh-i-noor 3260 modrá

kh326002

0,48

Koh-i-noor 3260 zelená

kh326003

0,48

Koh-i-noor 3260 žltá

kh326004

0,48

Koh-i-noor 3260 čierna

kh326005

0,48

Koh-i-noor 3260 biela

kh326006

0,48

Ceruzky Koh-i-noor
STOP BACTERIA
Ceruzky Stop Bacteria majú špeciálnu antibakteriálnu povrchovú úpravu, ktorá trvale
ničí baktérie, s ktorými príde do kontaktu.
Pohodlné držanie vďaka trojhrannému telu.
Balenie 3 ks rôznej tvrdosti v blistri.

2
katalógové č. cena / ks

sa0200
sa0927

0,09
0,08

Popis

Ceruzka Koh-i-noor 1500
HB

katalógové č. cena / ks

kh1500

0,27

Popis

katalógové č. cena / bal

Ceruzky Koh-i-noor
STOP BACTERIA

kh108503

0,80

Farbičky Koh-i-noor
STOP BACTERIA /12ks

Sady farbičiek Koh-i-noor

Farebné ceruzky PRIMO

Sada farebných pasteliek.

Farebné ceruzky Primo farebné 18cm hex.

Farbičky Stop Bacteria majú špeciálnu antibakteriálnu povrchovú úpravu, ktorá trvale
ničí baktérie, s ktorými príde do kontaktu.
Pohodlné držanie vďaka trojhrannému telu.
Sada 12 farieb.

1
1

Písacie potreby

Drevené ceruzky

2

3

2

Popis
Popis

Farbičky Koh-i-noor
STOP BACTERIA /12ks

katalógové č. cena / bal

kh319212

1,90

katalógové č. cena / bal.

Popis

katalógové č. cena / bal

kh2141

0,33

1 Ceruzky PRIMO 12 ks

pr32503

1,45

1 Koh-i-noor 2142 / 12 ks

kh2142

0,65

2 Ceruzky PRIMO 24 ks

pr32504

2,90

2 Koh-i-noor 2144 / 24 ks

kh2144

1,30

3 Ceruzky PRIMO 36 ks

pr32502

4,34

Koh-i-noor 2141 / 6 ks

Ceruzka červeno-modrá

Ceruzka červená 3431

Ceruzka Pentes tesárska

Farebná kancelárska ceruzka s červenou
tuhou z jednej strany a modrou tuhou
z druhej strany. Väčšie balenie 12 ks.

Kancelárska ceruzka v červenej farbe.
Väčšie balenie 12 ks.

Tesárska grafitová ceruzka s plochou
tuhou. Väčšie balenie 24 ks.

Popis

Popis

Popis

Ceruzka červeno-modrá

katalógové č. cena / ks

sa0201

0,19

Ceruzka červená 3431

katalógové č. cena / ks

kh3431

0,19

Ceruzka Pentes tesárska

katalógové č. cena / ks

sa1375

0,21
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Mikroceruzky
Mikroceruzka C2003

Mikroceruzka Pego Sabres

Mikroceruzka Sakota 925

Mikroceruzka s priehľadným plastovým
telom zakončená gumou. Rovnaký dizajn
ako pero C2003. Hrúbka tuhy 0,5 mm, tvrdosť HB.

Mikroceruzka zakončená gumou. Plastové telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, tvrdosť HB.
Väčšie balenie 24 ks v mixe farieb.

Celokovová mikroceruzka
Hrúbka tuhy 0,5 mm.

Popis

Mikroceruzka C2003

katalógové č. cena / ks

sa1795

0,25

Popis

katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Pego Sabres

0,17

Popis

Mikroceruzka Sakota 925

gumou.

katalógové č. cena / ks

sa0925

0,50

Mikroceruzka Sakota “Ceruzka“

Mikroceruzka 505

Mikroceruzka 116 P silver

Mikroceruzka s automatickým vysúvaním
tuhy pri písaní. Vzhľadom pripomína klasickú ceruzku. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Mix
farieb.

Mikroceruzka 505 N
Mikroceruzka zakončená gumou v rovnakom dizajne ako netransparentné pero
505 N. Plastové telo, hrúbka tuhy 0,5 mm,
tvrdosť HB. Mix farieb.
Mikroceruzka 505 T
Mikroceruzka zakončená gumou v rovnakom dizajne ako transparentné pero
505 T. Priesvitné plastové telo, hrúbka tuhy
0,5 mm, tvrdosť HB. Mix farieb.

Plastová mikroceruzka s kovovým protišmykovým úchopom a klipom. Klikací mechanizmus chráni hrot mikroceruzky pred
poškodením. Hrúbka tuhy 0,5 mm.

1

Popis

Mikroceruzka Sakota
„Ceruzka“

88

sap904

s

katalógové č. cena / ks

sa2436

0,34

Popis

2
katalógové č. cena / ks

1 Mikroceruzka 505 N

sa1821

0,16

Popis

2 Mikroceruzka 505 T

sa1826

0,16

Mikroceruzka 116 P silver ad011654

katalógové č. cena / ks

0,79

Mikroceruzka Super Grip 0,5

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen

Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a pogumovaným úchopom
pre ľahké držanie. Kovový mechanizmus posunu tuhy, vymeniteľná
guma chránená vrchnákom. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Rovnaký dizajn
ako pero PILOT Super Grip.

Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a integrovaným gumovým
úchopom. Originálny úzky dizajn rovnaký ako pero Pilot RéxGrip.
Hrúbka tuhy 0,5 mm. Kolekcia BeGreen je vyrobená z recyklovaných materiálov (až 77,7%), čím je ohľaduplná k životnému prostrediu.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Mikroceruzka Super Grip 0,5 čierna

pi301101

1,81

Popis

Mikroceruzka Super Grip 0,5 červená

pi301102

1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen čierna

pi390001

1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,5 modrá

pi301103

1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen červená

pi390002

1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,5 zelená

pi301104

1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen modrá

pi390003

1,81

katalógové č.

cena / ks

Mikroceruzka Super Grip 0,7

Mikroceruzka PENAC

Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a pogumovaným úchopom
pre ľahké držanie. Kovový mechanizmus posunu tuhy, vymeniteľná
guma chránená vrchnákom. Hrúbka tuhy 0,7 mm. Rovnaký dizajn
ako pero PILOT Super Grip.

Mikroceruzka s pogumovaným úchytom s protišmykovými pásikmi
zakončená gumou. Kovová koncovka so systémom zabezpečujúcim spotrebovanie celej dĺžky tuhy a ochranou tuhy proti zlomeniu.
Rovnaký dizajn ako guľôčkové pero Penac RB-085B. Tuha tvrdosti
HB, hrúbka 0,5 mm.

Popis

katalógové č.

Písacie potreby

Mikroceruzky

Popis

katalógové č.

cena / ks

cena / ks

Mikroceruzka PENAC RB-085M modrá

do080103

0,80

Mikroceruzka Super Grip 0,7 čierna

pi301301

1,81

Mikroceruzka PENAC RB-085M čierna

do080106

0,80

Mikroceruzka Super Grip 0,7 modrá

pi301303

1,81

Mikroceruzka PENAC RB-085M červená

do080102

0,80
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Mikrotuhy
Mikrotuhy Sakota

Mikrotuhy PILOT

Verzatilka Koh-i-noor

Náhradné tuhy do mikroceruziek hrúbky
0,5mm. Dodávané v plastovom priehľadnom obale s 30 tuhami.

Polymerizované pružné mikrotuhy s nízkou lámavosťou. Balenie obsahuje 12 túh
tvrdosti HB s dĺžkou 60 mm.

Celokovová mechanická ceruzka. Priemer
tuhy 2 mm, tvrdosť HB.

Popis
Popis

Mikrotuhy Sakota 0,5 HB

katalógové č. cena / ks

sa0207

0,29

Mikrotuhy Koh-i-noor
Kvalitné grafitové náhradné tuhy do mikroceruziek. Dodávané v plastovom priehľadnom obale s 12 tuhami.

Popis

90

katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy PILOT 0,5 HB

pi3171

0,56

Popis

Mikrotuhy PILOT 0,7 HB

pi3172

0,56

Verzatilka Koh-i-noor 5201

katalógové č. cena / ks

kh5201

1,69

Mikrotuhy PILOT

Tuhy do verzatilky

Vysoko polymerizované pružné mikrotuhy
s veľmi nízkou lámavosťou. Balenie obsahuje 12 túh tvrdosti B, resp. 2B s dĺžkou
60 mm.

Náhradné tuhy do mechanických ceruziek
tvrdosti HB a hrúbky 2 mm. Balenie 6 ks.

katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 H kh415211

0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 HB kh415200

0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 B kh415201

0,30

Popis

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 2B kh415202

0,30

Mikrotuhy PILOT 0,5 B

pi31911

1,08

Popis

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,7 HB kh416200

0,40

Mikrotuhy PILOT 0,5 2B

pi31912

1,08

Tuhy do verzatilky

katalógové č. cena / ks
katalógové č. cena / bal

sa1859

0,20

Strúhadlo kovové

Strúhadlo Sakota

Strúhadlo kovové
Jednoduché strúhadlo na všetky štandardné, farebné ceruzky a farbičky.
Strúhadlo kovové dvojité
Dvojité kovové strúhadlo na všetky štandardné, farebné ceruzky a
farbičky.

Mechanické ručné stolové strúhadlo na tuhy a ceruzky v klasickom
dizajne.

Popis

katalógové č.

Písacie potreby

Strúhadlá

cena / ks

Strúhadlo kovové

sa2193

0,18

Popis

Strúhadlo kovové dvojité

sa2238

0,40

Strúhadlo stolové Sakota 627

Strúhadlo Spoko
Plastové strúhadlo na ceruzky a farbičky s praktickým priehľadným
boxom.

katalógové č.

sa0595

cena / ks

5,30

Strúhadlo Elsharp
Elektrické stolové strúhadlo z plastu na tuhy a ceruzky. Napájanie
4 tužkovými batériami AA alebo cez štandardný 6V adaptér.

1

2

Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Strúhadlo Spoko 0384 s boxom

sp0384

0,29

Popis

2 Strúhadlo Spoko 0381 s boxom

sp0381

0,27

Strúhadlo Elsharp

katalógové č.

sap0002

cena / ks

7,35
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Gumy
Guma edding R 20
Plastová guma R 20 je vhodná na grafitové
ceruzky.

Guma Sakota klinová

Guma Koh-i-noor 300

Mäkká guma klinového tvaru na grafitové
ceruzky a pastelky.

Mäkká guma na grafitové ceruzky a pastelky.

1

Popis

Guma edding R 20

katalógové č. cena / ks

ed6201

0,50

Popis

katalógové č. cena / ks

sa2029

Guma Sakota klinová

2

0,10

Guma edding DR 20

Guma Koh-i-noor 6541/40

Plastová guma DR20 s bielym koncom pre
grafitové ceruzky a modrým koncom pre
atrament popisovačov a farebných pier.

Guma s mäkkou časťou na grafitové ceruzky a tvrdou časťou na atrament, tuš a strojopis.

3
Popis

katalógové č. cena / ks

1 Guma Koh-i-noor 300/30 kh030030

0,17

2 Guma Koh-i-noor 300/40 kh030040

0,13

3 Guma Koh-i-noor 300/60 kh030060

0,10

Guma Pelikan AP40
Malá guma na grafitové ceruzky a pastelky.
Farebný mix.

Popis

Guma edding DR 20

katalógové č. cena / ks

ed6202

Popis

katalógové č. cena / ks

Guma Koh-i-noor 6541/40 kh654140

0,14

Guma Koh-i-noor 4770/40

Guma Pilot 8010

Plastická guma na grafitové ceruzky.

Kvalitná veľká guma na grafitové ceruzky
na papier a fólie.

Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

Guma Koh-i-noor 4770/40 kh477040

92

0,52

0,25

Guma Pilot 8010

katalógové č. cena / ks

pi8010

0,70

Popis

katalógové č. cena / ks

Guma Pelikan AP40 mini
farebná

pe620293

0,15

Pravítko 30 cm

Pravítko 50 cm

Transparentné pravítko s dĺžkou 30 cm.

Transparentné pravítko s dĺžkou 50 cm.

Popis

katalógové č. cena / ks

sa2006

Pravítko 30 cm

0,25

Popis

Pravítko 50 cm

Pravítko 30 cm ohybné

Kružidlo Koh-i-noor 5901

Extra pružné nelámavé pravítko s dĺžkou 30 cm.

Kovové kružidlo s náhradnými tuhami.

Popis

katalógové č. cena / ks

sap9030

Pravítko 30 cm ohybné

1,50

Popis

Kružidlo Koh-i-noor 5901

Pravítko trojuholník s kolmicou

Uhlomer 180/100

Transparentný pravouhlý trojuholník s kolmicou.
Odvesna dĺžky 16 cm.

Transparentný uhlomer do 180°, dĺžka 10 cm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Pravítko trojuholník s kolmicou

sa2008

0,34

Popis

Uhlomer 180/100

Krieda školská biela

Krieda školská farebná

Klasická biela školská krieda. 50 ks v balení.

Klasická farebná školská krieda. 50 ks
v mixe farieb.

Popis

Krieda školská biela 50 ks

katalógové č. cena / bal

sap5000

1,20

Popis

Krieda školská farebná 50 ks

katalógové č. cena / ks

sa2015

0,63

Písacie potreby

Pravítka, kružidlá a kriedy

katalógové č. cena / ks

kh5901

2,80

katalógové č. cena / ks

sa2016

0,20

katalógové č. cena / bal

sap5099

1,75
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Perá guôčkové
Guľôčkové pero Economy

Guľôčkové pero 505 T

Guľôčkové pero C2003

Guľôčkové pero Economy
Jednorazové pero s priehľadným čírym telom. Zakončenie a uzáver vo farbe náplne.
Guľôčkové pero Economy /4 ks sada
4-kusová
sada
jednorazových
pier
s priehľadným čírym telom. Zakončenie
a uzáver vo farbe náplne.

Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení
v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väčšie
balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401 (obj.
kód KH440103).

Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení
s rovnakým dizajnom ako mikroceruzka
C2003. Balenie v mixe farieb po 25 ks.
Farba náplne modrá. Náhradná náplň 4401
(obj. kód KH440103).

Popis

Popis

katalógové č.

cena / ks

Economy čierne

sa0695

0,06

Economy modré

sa0696

0,06

Economy červené

sa0697

0,06

Economy zelené

sa0735

0,06

Popis

Economy / 4 ks sada

sa2056

0,29

Guľôčkové pero 505 T

katalógové č. cena / ks

sa1822

0,15

Guľôčkové pero C2003

katalógové č. cena / ks

sa1788

0,11

Guľôčkové pero 505 N

Guľôčkové pero 2011

Guľôčkové pero v nepriehľadnom prevedení v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väčšie balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401
(obj. kód KH440103).

Guľôčkové pero s plastovým priesvitným
telom aj klipom a gumovým úchytom. Náhradná náplň 4406 (obj. kód KH440603).

voľná plocha

Popis

Guľôčkové pero 505 N
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katalógové č. cena / ks

sa1816

0,15

Popis

katalógové č. cena / ks

Pero 2011 modré

ad201130

0,18

Pero 2011 červené

ad201120

0,18

Pero 2011 biele

ad201149

0,18

Guľôčkové pero Lexi Slim

Guľôčkové pero Joko

Guľôčkové pero 23X

Plastové guľôčkové pero s priesvitným telom, pohodlným uchopením a tenkou stopou. Modrá náplň.

Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom. Farba náplne vo farbe pera.

Plastové guľôčkové pero s hrubším telom
a pogumovaným úchytom. Farba náplne
modrá. Náhradná náplň 4406 (obj. kód
KH440603).

Popis

Popis

Guľôčkové pero Lexi Slim

katalógové č. cena / ks

kk1111

0,19

katalógové č. cena / ks

katalógové č. cena / ks

Joko 308 čierne

sap30810

0,31

Pero 23X strieborné

sa2392

0,32

Joko 308 modré

sap30820

0,31

Pero 23X modré

sa2388

0,32

Joko 308 červené

sap30830

0,31

Pero 23X fialové

sa2391

0,32

Joko 308 zelené

sap30840

0,31

Pero 23X bordové

sa2389

0,32

Guľôčkové pero Spoko

Guľôčkové pero Emma

Guľôčkové pero s pogumovaným a špeciálne tvarovaným telom pre pohodlnejšie
písanie.

Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení
v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väčšie
balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401 (obj.
kód KH440103).

Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

Čínske pero Economy Herb
330
Klasické čínske pero v ekonomickom prevedení s tuhou modrej farby. Náhradná náplň KH444403.

Popis

Spoko 0118 modré

sp011803

0,17

Popis

Spoko 0118 čierne

sp011801

0,17

Guľôčkové pero 2002 Emma

katalógové č. cena / ks

sa2393

0,28

Písacie potreby

Perá guôčkové

Čínske pero
Herb 330

katalógové č. cena / ks.

Economy

sa0036

0,35
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Perá guôčkové
Guľôčkové pero 6206

Guľôčkové pero 2333

Guľôčkové pero 2541

Plastové guľôčkové pero s ergonomickým
čiernym gumeným úchytom. Efektný kovový klip a klikací mechanizmus v striebornej
úprave. Náhradná náplň 4406 (obj. kód
KH440603).

Plastové guľôčkové pero s nepriehľadnou
kovovou úpravou. Farba náplne modrá. Náhradná náplň 4406 (obj. kód KH440603).

Guľôčkové pero s matným kovovým vzhľadom. Farba náplne modrá. Náhradná náplň
4441 (obj. kód KH444103).

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Pero 2333 modré

ad233330

0,35

Pero 2541 modré

ad254130

0,68

Pero 2333 červené

ad233320

0,35

Pero 2541 červené

ad254120

0,68

Pero 2333 zelené

ad233340

0,35

Pero 2541 strieborné

ad254154

0,68

Popis
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Popis

katalógové č. cena / ks

Pero 6206 modré

ad620630

0,28

Pero 6206 červené

ad620620

0,28

Guľôčkové pero 2227

Guľôčkové pero 2680

Guľôčkové pero Uranus

Guľôčkové pero v nepriehľadnom plastovo-kovovom prevedení. Farba náplne
modrá. Náhradná náplň 4441 (obj. kód
KH444103).

Plastové guľôčkové pero s nepriehľadnou
kovovou úpravou. Farba náplne modrá. Náhradná náplň 4441 (obj. kód KH444103).

Guľôčkové pero s kovovým farebným telom a modrou tuhou. Náhradná náplň
4442 (obj. kód KH444203).

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Pero 2227 modré

ad222730

0,32

Pero 2680 sivé

ad268010

0,68

Uranus modré

ad010630

1,51

Pero 2227 červené

ad222720

0,32

Pero 2680 červené

ad268020

0,68

Uranus červené

ad010620

1,51

Pero 2227 strieborné

ad222754

0,32

Pero 2680 modré

ad268030

0,68

Uranus zelené

ad010640

1,51

Guľôčkové pero P 447

Guľôčkové pero RéxGrip BeGreen

Guľôčkové pero Pilot Acroball

Ľahké celokovové pero s klikacím mechanizmom. Farba náplne modrá. Náhradná
náplň 4442 (obj. kód KH444203).

Unikátne guľôčkové pero. Komfortné písanie, pogumovaný úchop integrovaný do
tela pera. Moderná náplň na olejovej báze
zabezpečuje hladké a pohodlné písanie.
Vysoko odolná gulička. Farba náplne podľa
farby tela. Dizajn rovnaký ako mikroceruzka Pilot RéxGrip. Kolekcia BeGreen je
vyrobená z recyklovaných materiálov (až
77,7%), čím je ohľaduplná k životnému
prostrediu. Náhradná náplň Pilot 2110 (obj.
kód Pi 211001 až Pi211003).

Výsuvné guľôčkové pero s ergonomickým
tvarom úchopu, pri ktorom Vás prekvapí
predovšetkým jedinečná hladkosť písania.
Píše podľa farby tela v troch farebných prevedeniach - čierna, červená a modrá. Náplň novej generácie je založená na olejovej
báze, je vode odolná a rýchlo schnúca.
Zaručuje plynulé písanie a jasné intenzívne
farby. Šírka hrotu 0,7 mm, šírka stopy 0,28
mm, dĺžka stopy 800 m. Náhradná náplň
Pilot 2032 (obj. kód Pi203201 až Pi203203).

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

Pero P 447 modré

ad044730

1,04

RéxGrip BeGreen čierne pi290501

katalógové č. cena / ks

1,60

Pilot Acroball čierne

pi203101

1,50

Pero P 447 čierne

ad044710

1,04

RéxGrip BeGreen červené pi290502

1,60

Pilot Acroball červené

pi203102

1,50

Pero P 447 strieborné

ad044754

1,04

RéxGrip BeGreen modré pi290503

1,60

Pilot Acroball modré

pi203103

1,50

Popis

katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero Super Grip

Pero Pelikan Erase

Guľôčkové pero PENAC RB-085B

Najobľúbenejšie plastové výsuvné guľôčkové pero s gumovým úchopom. Rovnaký
dizajn ako mikroceruzka Pilot Super Grip.
Farba náplne podľa farby tela. Šírka stopy
0,32 mm. Náhradná náplň Pilot 2110 (obj.
kód Pi211001 až Pi211004).

Plastové guľôčkové pero so špeciálnym
modrým atramentom, ktorý je možné zmazať gumou osadenou na konci pera.

Guľôčkové pero v rovnakom dizajne ako
mikroceruzka Penac RB-085 s pogumovaným úchytom s protišmykovými pásikmi.
Náplň vo farbe pera, šírka stopy 0,5 mm,
dĺžka stopy cca 1200m. (Alt. náhradná náplň KH444103, KH444101, KH444102 ).

Popis

Písacie potreby

Perá guôčkové

katalógové č. cena / ks

Super Grip čierne

pi202801

1,37

Popis

Super Grip červené

pi202802

1,37

PENAC RB-085B modré do100303

0,80

Super Grip modré

pi202803

1,37

Popis

katalógové č. cena / ks.

PENAC RB-085B čierne do100306

0,80

Super Grip zelené

pi202804

1,37

Pero Pelikan Erase

pe962654

PENAC RB-085B červené do100302

0,80

1,50

katalógové č. cena / ks
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Súpravy
Súprava 2244

Súprava Oval

Súprava PENAC Triﬁt metal

Plastové guľôčkové pero s kovovým klipom
a mikroceruzka v rovnakom dizajne v plastovej krabičke.

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky
v oválnej drevenej darčekovej kazete.

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky Penac Trifit v krabičke, ktorá obsahuje
navyše aj kožené puzdro na perá. Skvelý
darček pre Vašich klientov.

Popis

Súprava 2244

sa2244

3,20

Popis

Súprava Oval

katalógové č. cena / ks

kk3581

6,95

Popis

Súprava PENAC Trifit metal

katalógové č. cena / ks

do3et25

10,15

Súprava 2248

Súprava Exclusiv

Súprava PENAC PéPé

Plastové guľôčkové pero s kovovým klipom
a mikroceruzka v rovnakom dizajne v plastovej krabičke.

Súprava guľôčkového pera, mikroceruzky
a otvárača na listy v drevenej darčekovej
kazete.

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky
Penac PéPé v štýlovej krabičke a darčekovej taške. Hotový darček pre Vašich klientov.

Popis

Súprava 2248

98

katalógové č. cena / ks

katalógové č. cena / ks

sa2248

3,20

Popis

Súprava Exclusiv

katalógové č. cena / ks

kk3583

13,59

Popis

katalógové č. cena / ks

Súprava PENAC PéPé

do850010

9,15

Súprava W 628

Súprava Duke 209 B+F

Súprava Duke 209 B+R

Súprava guľôčkového pera a pentelky
v elegantnej darčekovej krabičke.
Súprava W 628 strieborná
Matovaný strieborný povrch v kombinácii
s lesklou striebornou.
Súprava W 628 zlatá
Matovaný strieborný povrch v kombinácii
s lesklou zlatou.

Súprava v elegantnej darčekovej krabičke
obsahuje guľôčkové a plniace pero. Farba
krabičky vo farbe pier.

Súprava v elegantnej darčekovej krabičke
obsahuje guľôčkové pero a keramický roller. Farba krabičky vo farbe pier.

1
Popis

katalógové č. cena / ks

1 Súprava W 628 strieborná ad062854

6,58

2 Súprava W 628 zlatá

6,58

ad062853

1

1

2
Popis

katalógové č. cena / ks

Duke 209 B+F čierna

ad209210

6,58

1 Duke 209 B+F strieborná ad209254

6,58

Popis

1 Duke 209 B+R čierna

katalógové č. cena / ks

ad209110

6,58

Duke 209 B+R strieborná ad209154

6,58

Pero so stojanom Tristan

Pero so stojanom Ofﬁce

Pero so stojanom BP 741

Jednoduché plastové pero na pružinke
s plastovým stojanom a samolepiacou základňou. Farba náplne modrá.

Guľôčkové pero so stojanom a retiazkou.

Jednorazové plastové pero s prilepovacou
základňou. Farba náplne modrá.

Popis

Pero so stojanom Tristan

katalógové č. cena / ks

sa0909

0,62

Popis

Pero so stojanom Office

katalógové č. cena / ks

sa1930

Písacie potreby

Súpravy a perá so stojanom

1,80

Popis

katalógové č. cena / ks

BP 741 čierne

ad074110

0,47

BP 741 modré

ad074130

0,47

BP 741 strieborné

ad074154

0,47
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Viacfarebné a multifunkčné perá
Multifunkčné pero TY-137

Multifunkčné pero PENAC 3F

Trojfarebné pero Pilot GP3

Multifunkčné pero 3 v 1. Plastové telo
s gumovým úchytom zakončené gumou.
Pootočením si zvolíte farbu pera alebo mikroceruzku. Farba náplní modrá, červená a
mikroceruzka s hrúbkou tuhy 0,5 mm.

Multifunkčné kovové pero 3 v 1. Jednoduchým prepnutím si zvolíte farbu pera alebo
mikroceruzku. Farba náplní modrá, červená a mikroceruzka s hrúbkou tuhy 0,5 mm.
Dodávané v štýlovej krabičke a darčekovej
taške vhodné ako darček Vašim klientom.

Trojfarebné guľôčkové pero s čiernou,
červenou a modrou náplňou, gumovým
úchopom a jemnou a presnou mechanikou. Náhradné náplne Pilot 2110 (obj.kód
pi211001 až pi211003).

Popis

Trojfarebné pero Pilot GP3

katalógové č. cena / ks

pi2013

4,24

Štvorfarebné pero Pilot GP4
1
Popis
Popis

Multifunkčné pero TY-137

katalógové č. cena / ks

kk3244

0,89

Multifunkčné pero D 213
Multifunkčné pero 4 v 1 s dreveným úchytom. Jednoduchým prepnutím si zvolíte farbu pera alebo mikroceruzku. Farba náplní
modrá, červená, čierna a mikroceruzka
s hrúbkou tuhy 0,5 mm.

2
katalógové č. cena / ks

1 PENAC 3F čierno/zlaté

do3fbg

16,50

PENAC 3F
2
strieborno/zlaté

do3fsg

16,50

Štvorfarebné guľôčkové pero s čiernou, červenou, modrou a zelenou náplňou, gumovým úchopom a jemnou a presnou mechanikou. Náhradné náplne Pilot 2110 (obj.
kód pi211001 až pi211004).

Multifunkčné pero Pilot
Feed 2+1
Trojkombinácia 2+1 - modré a červené
guľôčkové pero + mikroceruzka s hrúbkou tuhy 0,5 mm. Gumový úchop, jemná
a presná mechanika. Náhradné náplne Pilot 2110 (obj. kód pi211001 a pi211002).

Popis

Štvorfarebné pero Pilot GP4

katalógové č. cena / ks

pi2014

5,26

Štvorfarebné pero Koh-i-noor 5180
Celokovové pero so štyrmi rôznymi farbami náplní (červená, zelená, čierna a modrá). Farba tela strieborná. Náhradné náplne
krátke 67 mm (SA6701 až SA6704).

100

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

Multifunkčné pero D 213

ad021300

Pilot Feed 2+1

2,48

katalógové č. cena / ks

pi2006

6,35

Popis

Koh-i-noor 5180

katalógové č. cena / ks

kh5180

2,15

Náplň do pera

Náplň do pera krátka

Náplň Pilot 2110

4401 modrá X10
Maloobsahová plastová náplň dĺžky 106,8
mm. Priemer guľôčky 1 mm.
4406 modrá X20
Klasická plastová náplň dĺžky 106,8 mm.
Priemer guľôčky 1 mm.

Náhradné mini náplne s dĺžkou 67 mm.
Väčšie balenie 100 ks.

Náplň do guľôčkových pier Pilot SuperGrip
a RéxGrip. Šírka stopy 0,32 mm.

Popis

1
Popis

katalógové č. cena / ks

1 4401 modrá X10

kh440103

0,04

2 4406 modrá X20

kh440603

0,06

Náplň do pera
4441 modrá
Plastová veľkoobsahová náplň modrej farby. Priemer guľôčky 0,8 mm, dĺžka 98 mm
4442 modrá KOVO
Kovová veľkoobsahová náplň modrej farby.
Priemer guľôčky 0,8 mm, dĺžka tuhy 98 mm.
4443 modrá
Plastová veľkoobsahová náplň modrej farby.
Priemer guľôčky 1 mm, dĺžka 106,8 mm.
4444 modrá
Klasické náplne do čínskeho guličkového
pera dĺžky 85 mm. Priemer guľôčky 0,8
mm. Väčšie balenie 40 ks.

1

2

3

sa6701

0,13

Náplň do pera krátka

sa6703

0,13

Náplň do pera krátka

sa6702

0,13

Náplň do pera krátka

sa6704

0,13

Parker fine modrá: Náhradná náplň do
guľôčkových pier Parker fine (tenká hrúbka).
Parker medium modrá: Náhradná náplň do
guľôčkových pier Parker medium (klasická
hrúbka).
Parker roller fine modrá:Náhradná náplň
do rollera fine (tenká hrúbka).
Parker roller medium modrá: Náhradná
náplň do rollera medium (klasická hrúbka).

Popis

katalógové č. cena / ks

Pilot 2110 čierna

pi211001

0,70

Pilot 2110 červená

pi211002

0,70

Pilot 2110 modrá

pi211003

0,70

Pilot 2110 zelená

pi211004

0,70

Náplň Pilot 2032
Náplň do guľôčkového pera Pilot Acroball.

4
Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

Náplň do pera krátka

Náplň Parker

2

Písacie potreby

Náplne do guôčkových pier

katalógové č. cena / ks

1 4441 modrá

kh444103

0,17

2 4442 modrá KOVO

kh444203

0,30

3 4443 modrá

kh444303

0,17

4 4444 modrá

kh444403

0,18

katalógové č. cena / ks

pr895421

2,89

Parker medium modrá pr895422

2,89

Parker fine modrá
Parker roller medium
modrá
Parker roller fine
modrá

pr894322
pr894321

2,89
2,89

Popis

katalógové č. cena / ks

Pilot 2032 čierna

pi203201

0,73

Pilot 2032 červená

pi203202

0,73

Pilot 2032 modrá

pi203203

0,73
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Perá luxusné
Parker Jotter plniace pero

Parker Jotter guličkové pero

Parker Jotter roller

Vo svete obľúbená séria písacích potrieb
pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť. V sérii
plniace pero, roller, guličkové pero a mikroceruza. Plniace pero s hrotom z nehrdzavejúcej ocele štandardne v hrúbke medium
dodávané s 1 ks modrej bombičky. Prevedenie: oceľ/čierna.

Vo svete obľúbená séria písacích potrieb
pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť. V sérii
plniace pero, roller, guličkové pero a mikroceruza. Prevedenie hladká ušľachtilá
oceľ.

Vo svete obľúbená séria písacích potrieb pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť.
V sérii plniace pero, roller, guličkové pero
a mikroceruza. Prevedenie: vrchnák, telo
a uzáver z hladkej ušľachtilej ocele/ čierna
farba.

Popis

Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

Parker Jotter plniace pero
oceľ/čierna

16,80

pr99024

7,34

katalógové č. cena / ks

Parker Jotter roller
oceľ/čierna

pr99023

13,80

Parker Vector plniace pero

Parker Vector guličkové pero

Parker Vector roller

Kolekcia písacích pier Vector je všestranná,
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynaliezaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý, kto
chce kvalitu s optimálnymi nákladmi, vyberá a cenová relácia pier spoľahlivej značky Parker mu umožní vlastniť viac ako jedno pero. Kolekcia atraktívna pre užívateľa
každého veku. V sérii plniace a guličkové
pero, roller a mikroceruza. Plniace pero
štandardne dodávané v hrúbke medium
s 1 ks modrej bombičky. Prevedenie
ušľachtilá oceľ.

Kolekcia písacích pier Vector je všestranná,
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynaliezaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý, kto
chce kvalitu s optimálnymi nákladmi, vyberá a cenová relácia pier spoľahlivej značky
Parker mu umožní vlastniť viac ako jedno
pero. Kolekcia atraktívna pre užívateľa
každého veku. V sérii plniace a guľôčkové pero, roller a mikroceruza. Prevedenie
ušľachtilá oceľ.

Kolekcia písacích pier Vector je všestranná,
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynaliezaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý,
kto chce kvalitu s optimálnymi nákladmi,
vyberá a cenová relácia pier spoľahlivej
značky Parker mu umožní vlastniť viac ako
jedno pero. Kolekcia atraktívna pre užívateľa každého veku. V sérii plniace a guľôčkové pero, roller a mikroceruza. Prevedenie ušľachtilá oceľ.

1

2

Popis

102

pr99022

katalógové č. cena / ks

Parker Jotter guličkové
pero oceľ

3

1

katalógové č. cena / ks

Parker Vector plniace
1
pero oceľ

pr2032

2

Parker Vector plniace
pero modrá

3

Parker Vector plniace
pero čierna

2

3

Popis

1
katalógové č. cena / ks

18,70

Parker Vector guličkové
1
pero oceľ

pr2034

12,90

pr99202

10,70

2

Parker Vector guličkové
pero modrá

pr99204

6,69

pr2042

10,70

3

Parker Vector guličkové
pero čierna

pr2074

6,69

2

Popis

3
katalógové č. cena / ks

Parker Vector roller
1
oceľ

pr2033

14,30

2

Parker Vector roller
modrá

pr99203

8,03

3

Parker Vector roller
čierna

pr2043

8,03

Parker Frontier plniace pero GT

Parker Sonnet plniace pero CT

Parker Sonnet plniace pero GT

Kolekcia Frontier je osobitou radou silných
pier, zodpovedajúcich dnešnému štýlu
a cene. Plniace pero štandardne dodávané
s 1 bombičkou a hrotom v hrúbke medium. Plnenie pumpičkou alebo bombičkami. Prevedenie GT: telo, hrot a uzáver
z ušľachtilej ocele, hrot pozlátený 23-karátovým zlatom, doplnky zo 14-karátového
zlata/ čierna farba.

Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí
radi píšu. Uhladené čiary a atraktívny výsledný produkt dodávajú týmto perám
skutočnú hodnotu. Plniace pero štandardne dodávané s 1 bombičkou a 1 konvertorom a v hrúbke hrotu medium. Hrot pera
z ušľachtilej ocele . Plnenie pumpičkou
alebo bombičkami. Prevedenie CT/ čierna:
hladká saténovolesklá elegantná úprava
z ušľachtilej ocele, nerezový hrot.

Plniace pero štandardne dodávané s 1
bombičkou a 1 konvertorom a v hrúbke
hrotu medium. Hrot pera z ušľachtilej ocele. Plnenie pumpičkou alebo bombičkami.
Prevedenie GT/ čierna: hladká saténovolesklá elegantná úprava z ušľachtilej ocele
v kontraste s nerezovým hrotom, pozláteným 23-karátovým zlatom a doplnky pozlátené 14-karátovým zlatom.

Popis

Popis

Popis

Parker Frontier
pero GT

katalógové č. cena / ks

plniace

pr97012

30,30

Parker Sonnet plniace
pero CT/čierna

katalógové č. cena / ks

pr94302

73,00

Parker Frontier
guličkové pero GT

Parker Sonnet
guličkové pero CT

Kolekcia Frontier je osobitou radou silných
pier, zodpovedajúcich dnešnému štýlu
a cene. Perá s vynoveným, na dotyk jemným úchytom. V sérii plniace a guličkové
pero. Prevedenie GT: telo, hrot a uzáver
z ušľachtilej ocele, hrot pozlátený 23-karátovým zlatom, doplnky zo 14-karátového
zlata/ čierna farba.

Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí radi
píšu. Uhladené čiary a atraktívny výsledný
produkt dodávajú týmto perám skutočnú
hodnotu. V sérii plniace a guličkové pero.
Prevedenie CT/ čierna: hladká saténovolesklá elegantná úprava z ušľachtilej ocele,
nerezový hrot.

Popis

Popis

Parker Frontier guličkové
pero

katalógové č. cena / ks

pr97014

23,20

Parker Sonnet guličkové
pero CT

katalógové č. cena / ks

pr94304

44,00

Parker Sonnet plniace
pero GT/čierna

Písacie potreby

Perá luxusné

katalógové č. cena / ks

pr94292

85,00

Parker Sonnet
guličkové pero GT
Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí radi
píšu. Uhladené čiary a atraktívny výsledný
produkt dodávajú týmto perám skutočnú
hodnotu. V sérii plniace a guličkové pero.
Prevedenie GT: hladká saténovolesklá elegantná úprava z ušľachtilej ocele.

Popis

Parker Sonnet guličkové
pero GT

katalógové č. cena / ks

pr94294

54,00
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Rollery gélové
Pero edding 2185
Jednorázový roller edding crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot pera uložený v akrylovej špičke umožňuje plynulé a
súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy
0,7 mm.

katalógové č. cena / ks

edding 2185 čierna

ed218501

0,63

edding 2185 modrá

ed218503

0,63

edding 2185 červená

ed218502

0,63

edding 2185 zelená

ed218504

0,63

edding 2185 fialová

ed218508

0,63

edding 2185 ružová

ed218509

0,63

edding 2185 svetlomodrá ed218510

0,63

ed218535

0,63

Popis

edding 2185 oranžová ed218536

0,63

edding 2185 /5 ks metalic ed218567

katalógové č. cena / ks

3,15

Kvalitný roller s vymeniteľnou gélovou náplňou. Plastový priesvitný povrch s pogumovaným ergonomickým úchytom. Šírka
stopy 0,7 mm. Sada štyroch štandardných
farieb. Náhradné náplne ED1708.

Popis

katalógové č. cena / bal

Sada pier edding 2190 /4 ks ed219094

4,35

Sada pier edding 2185

Pero edding 2190

Náplň edding 1708 Vario

Jednorázový roller edding crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot pera uložený v akrylovej špičke umožňuje plynulé a
súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy
0,7 mm. Sada troch a piatich štandardných
farieb.

Kvalitný roller s vymeniteľnou gélovou náplňou. Plastový priesvitný povrch s pogumovaným ergonomickým úchytom. Šírka stopy 0,7 mm. Náhradná náplň ED170801až
ED170804.

Náhradná gélová náplň do rollera Edding
2190.

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

edding 2190 čierna

ed219001

1,10

edding 1708 čierna

ed170801

0,55

katalógové č. cena / bal

edding 2190 modrá

ed219003

1,10

edding 1708 modrá

ed170803

0,55

1 edding 2185 / 3 ks

ed218564

1,93

edding 2190 červená

ed219002

1,10

edding 1708 červená ed170802

0,55

2 edding 2185 / 5 ks

ed218566

3,15

edding 2190 zelená

ed219004

1,10

edding 1708 zelená

ed170804

0,55

1

2
Popis
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Jednorázový roller edding crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Metalizované
farby gélu vyniknú najmä na tmavom papieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti.
Šírka stopy 0,7 mm. Sada piatich metalizovaných farieb.

Popis

edding 2185 žltá

Sada pier edding 2190

Sada pier edding 2185
metalic

katalógové č. cena / ks

Gélový roller Pilot Super Gel
BeGreen
Jednorazový gélový roller. Priehľadné telo,
viditeľná farba náplne. Veľmi sýte farby,
vysoký pomer úžitkovej hodnoty a ceny.
Šírka stopy 0,39 mm. Kolekcia BeGreen je
vyrobená z recyklovaných materiálov (až
93,3%), čím je ohľaduplná k životnému
prostrediu.

Popis

Gélový roller Pilot B2P modrý

Pero edding 2185

B2P - From Bottle to Pen - z plastovej fľaše
vzniklo pero. Nový gélový roller z radu BeGreen s vymeniteľnou náplňou je vyrobený
z 89% recyklovaného materiálu (nezahŕňa
vymeniteľné časti). Použitým materiálom pri
výrobe sú prevažne recyklované PET fľaše.
Originálne navrhnutý dizajn pera, transparentné telo a etiketa odkazujú na materiál,
z ktorého je pero vyrobené. Jemné písanie,
šírka hrotu 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm,
dĺžka stopy 1 200 m . Vyrobené vo Francúzku v továrňach, kde sa uplatňuje princíp
maximálnej šetrnosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu (ISO 14001). Náhradná
náplň Pilot 2606 (obj.kód pi260603).

Jednorázový roller edding crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Metalizované
farby gélu vyniknú najmä na tmavom papieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti.
Šírka stopy 0,7 mm.

katalógové č. cena / ks

Pilot Super Gel BeGreen pi291801

1,00

Popis

katalógové č. cena / ks

Pilot Super Gel BeGreen pi291802

1,00

edding 2185 zlatá

ed218553

0,63

Pilot Super Gel BeGreen pi291803

1,00

edding 2185 strieborná ed218554

0,63

Pilot Super Gel BeGreen pi291804

1,00

edding 2185 medená

ed218555

0,63

Gélový roller Pilot G-2 0,5
Výsuvný gélový roller s gumovým úchopom a vymeniteľnou náplňou. Farba náplne
podľa farby úchopu. Šírka stopy 0,3 mm.
Náhradná náplň Pilot 2606 (obj.kód
pi260601 až pi260604).

Popis

Pilot B2P modrý

katalógové č. cena / ks

pi290603

1,70

Gélový roller Pilot TR-1
Celokovový gélový roller s originálne tvarovaným uzáverom. Dodávaný v darčekovej
škatuľke. Farba náplne čierna. Náhradná
náplň Pilot 2606 (obj.kód pi260601).

Pero edding 2185 metalické
Jednorázový roller edding crystaljelly plnený špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a súčasne veľmi presné písanie. Metalizované
farby gélu vyniknú najmä na tmavom papieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti.
Šírka stopy 0,7 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Pilot G-2 0,5 čierna

pi260501

1,98

edding 2185 modrá

ed218573

0,63

Pilot G-2 0,5 červená

pi260502

1,98

edding 2185 zelená

ed218574

0,63

Pilot G-2 0,5 modrá

pi260503

1,98

Popis

edding 2185 fialová

ed218578

0,63

Pilot G-2 0,5 zelená

pi260504

1,98

Gélový roller Pilot TR-1

edding 2185 ružová

ed218579

0,63

Popis

Písacie potreby

Rollery gélové

katalógové č. cena / ks

katalógové č. cena / ks

pi280654

10,70
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Rollery
Roller Pilot Hi-tecpoint V5RT

Roller Pilot Frixion

Roller Pilot V Ball RT

Vysúvací roller s tekutou náplňou a ihličkovým hrotom so šírkou 0,5 mm. Kapilárny
systém zabezpečuje rovnomerné písanie až
do úplného vypísania náplne. Vymeniteľná
náplň vo farbe tela, gumový úchop, moderný vzhľad. Náhradná náplň Pilot 2233 (obj.
kód Pi223301až Pi223304).

Prepisovateľný roller s tekutou náplňou.
Jedinečný výrobok, ideálny nie len pre
školákov. Špeciálny atrament sa dá vymazať a znovu prepísať na tom istom mieste.
Text zneviditeľníte zahriatím na 60°C, ktoré
vznikne trením („gumovanie“) plastového
zakončenia rolleru na papieri. Znovu sa
objaví pri teplote nižšej ako -15 °C. Farba
náplne podľa farby tela.

Výsuvný roller s tekutou náplňou a moderným vzhľadom. Kapilárny systém zabezpečuje rovnomerné písanie až do úplného vypísania náplne. Vymeniteľná náplň vo farbe
tela, gumový úchop, kovový klip. Šírka hrotu 0,5mm. Náhradná náplň Pilot 2245 (obj.
kód Pi224501až Pi224504).

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

2,19

Pilot Frixion čierna

pi206401

2,05

Pilot V Ball RT čierna

pi224401

2,19

Hi-tecpoint V5RT červená pi223102

2,19

Pilot Frixion červená

pi206402

2,05

Pilot V Ball RT červená pi224402

2,19

Hi-tecpoint V5RT modrá pi223103

2,19

Pilot Frixion modrá

pi206403

2,05

Pilot V Ball RT modrá

pi224403

2,19

Hi-tecpoint V5RT zelená pi223104

2,19

Pilot Frixion zelená

pi206404

2,05

Pilot V Ball RT zelená

pi224404

2,19

Gélové pero U-knock

Roller Centropen 2615
Klasický jednorazový roller s veľmi jemným hrotom. guľôčka s priemerom 0,5 mm
vytvára tenkú stopu šírky 0,25 - 0,35 mm.
Dĺžka stopy až 2200 m. Dodávaný samostatne v čiernej farbe alebo v 4 ks sade.

Gélové pero s hrúbkou stopy 0,5mm,
s náplňou vo farbe pera. Náhradná náplň
U-knock (obj.kód KK4013 až KK4015).

Popis
Popis

katalógové č. cena / ks

katalógové č. cena / ks

Náplň Pilot 2245
Náhradná náplň do rolleru s tekutým atramentom V Ball RT.

Popis

katalógové č. cena / ks

pero U-knock modrá

kk3413

0,60

Pilot 2245 čierna

pi224501

1,05

pero U-knock červená

kk3414

0,60

Pilot 2245 červená

pi224502

1,05

pi224503

1,05

pi224504

1,05

ce261501

0,51

pero U-knock čierna

kk3416

0,60

Pilot 2245 modrá

Centropen 2615/4 ks sada ce261594

2,06

pero U-knock zelená

kk3415

0,60

Pilot 2245 zelená

Centropen 2615 čierna
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katalógové č. cena / ks

Hi-tecpoint V5RT čierna pi223101

Náplň Pilot 2606

Náplň Pilot 2233

Náplň U-knock

Náplň do gélových rollerov Pilot G-2 0,5
mm.

Náhradná náplň do rolleru s tekutým atramentom Hi-tecpoint.

Náhradná gélová náplň do pera U-knock.

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Pilot 2606 čierna

pi260601

1,30

Pilot 2233 čierna

pi223301

1,05

U-knock modrá

kk4013

0,40

Pilot 2606 červená

pi260602

1,30

Pilot 2233 červená

pi223302

1,05

U-knock červená

kk4014

0,40

Pilot 2606 modrá

pi260603

1,30

Pilot 2233 modrá

pi223303

1,05

U-knock čierna

kk4016

0,40

Pilot 2606 zelená

pi260604

1,30

Pilot 2233 zelená

pi223304

1,05

U-knock zelená

kk4015

0,40

Bombičky Centropen modré

Parker bombičky 5ks

Parker atrament 57ml

Náhradná náplň do plniacich pier na bombičky. Balené po 6 ks v krabičke.

Náhradná náplň do pier Parker na bombičky. Balené po 5 ks v krabičke.

Náhradný atrament do pier Parker. Obsah:
57 ml.

Popis

katalógové č. cena / bal

Bombičky Centropen
ce001906
6ks modré

0,29

Popis
Popis

Parker bombičky 5ks

katalógové č. cena / bal

pr892320

2,14

Písacie potreby

Náplne a bombičky do pier

katalógové č.

Parker atrament 57ml
pr892120
modrý

cena / ks

3,50
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Linery
Liner Centropen 2811 sada

Liner Centropen 2811

Liner Centropen 2551

Liner s jemným plastovým hrotom na najširšie použitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka
stopy 1500 m. Sada troch farieb.

Liner s jemným plastovým hrotom na najširšie použitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka
stopy 1500 m. Tojuholníkový úchop umožňuje lepšie držanie a pohodlnejšie písanie.

Liner s pohodlným trojuholníkovým úchopom a jemným plastovým hrotom, odolným voči tlaku. Šírka stopy 0,5 mm, dĺžka
stopy 1000 m.

Popis

Popis

katalógové č.

Centropen 2811 /3 ks sada ce281193

Popis

katalógové č. cena / ks

0,31

Centropen 2551 čierna ce255101

0,19

Centropen 2811 červená ce281102

0,31

Centropen 2551 červená ce255102

0,19

cena / bal

Centropen 2811 modrá ce281103

0,31

Centropen 2551 modrá ce255103

0,19

0,96

Centropen 2811 zelená ce281104

0,31

Centropen 2551 zelená ce255104

0,19

Liner Centropen 2621

Liner Centropen 2621 sada

Liner s jemným plastovým hrotom v kovovej
objímke so zvýšenou pružnosťou na jemné
písanie. Tojuholníkový úchop umožňuje
lepšie držanie a pohodlnejšie písanie. Šírka
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m.

Liner s jemným plastovým hrotom v kovovej
objímke so zvýšenou pružnosťou na jemné
písanie. Tojuholníkový úchop umožňuje
lepšie držanie a pohodlnejšie písanie. Šírka
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m. Sada
štyroch farieb.

Sada špeciálnych grafických linerov pre
konštruktérov, geodetov či grafikov na vyťahovanie čiar, skicovanie a technické kreslenie. Plnené čiernym svetlostálym a vodeodolným dokumentačným atramentom.
Plastický hrot v kovovej rúrke s hrúbkou
0,1; 0,3; 0,5 a 0,7 mm, čo zodpovedá šírke
stopy 0,25; 0,35; 0,5 a 0,7 mm.

Popis

Popis

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2621 čierna ce262101
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katalógové č. cena / ks

Centropen 2811 čierna ce281101

0,40

katalógové č.

Centropen 2621 /4 ks sada ce262194

cena / bal

1,63

Liner Centropen 2631 sada

katalógové č.

Centropen 2631 /4 ks sada ce263194

cena / bal

2,95

Liner edding 89 sada

Liner edding 89

10-farebná sada jednorazových linerov
s plastovým hrotom v kovovom puzdre
a vodorozpustným atramentom, ktorý je po
zaschnutí do značnej miery vodeodolný.
Vyniká úzkou stopou 0,3 mm, je vhodný
hlavne na rysovanie a písanie podľa šablóny.

Jednorazový liner s plastovým hrotom
v kovovom puzdre a vodorozpustným atramentom, ktorý je po zaschnutí do značnej
miery vodeodolný. Vyniká úzkou stopou
0,3 mm, je vhodný hlavne na rysovanie a
písanie podľa šablóny.

Popis

katalógové č.

cena / bal

Liner edding 89 /10 ks sada ed008990

4,85

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 89 čierna

ed008901

0,43

edding 89 modrá

ed008903

0,43

edding 89 červená

ed008902

0,43

edding 89 zelená

ed008904

0,43

edding 89 žltá

ed008905

0,43

edding 89 oranžová

ed008906

0,43

edding 89 fialová

ed008908

0,43

edding 89 ružová

ed008909

0,43

edding 89 svetlomodrá ed008910

0,43

Písacie potreby

Linery
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Zvýrazňovače
Zvýrazňovač Centropen 2822
Zvýrazňovač osadený klinovým hrotom
so šírkou stopy 1 - 3 mm. Plnený fluorescenčným atramentom, vhodným na všetky druhy papiera, vrátane kopírovacieho
a faxového.

Zvýrazňovač Centropen 8722
sada
Fluorescenčný zvýrazňovač s reflexným
atramentom vhodným na všetky druhy
papiera, vrátane faxového a samoprepisovacieho. Tojuholníkový úchop umožňuje
lepšie držanie a pohodlnejšie použitie. Šírka stopy 1 - 4 mm. Sada štyroch a šiestich
farieb.

Zvýrazňovač Spoko 0142
Tampónový zvýrazňovač so zrezaným hrotom. Šírka stopy 1-5 mm.

Popis
Popis

katalógové č. cena / ks

sp014205

0,41

Spoko 0142 ružový

sp014209

0,41

Spoko 0142 oranžový

sp014206

0,41

ce282205

0,28

Centropen 2822 oranžová ce282206

0,28

Popis

Centropen 2822 ružová ce282209

0,28

Centropen 8722 /4 ks sada ce872294

1,29

Spoko 0142 zelený

sp014204

0,41

Centropen 2822 zelená ce282204

0,28

Centropen 8722 /6 ks sada ce872296

2,06

Spoko 0142 modrý

sp014203

0,41

Centropen 2822 žltá

Zvýrazňovač Centropen 2822
sada
Zvýrazňovač osadený klinovým hrotom
so šírkou stopy 1 - 3 mm. Plnený fluorescenčným atramentom, vhodným na všetky
druhy papiera, vrátane kopírovacieho a faxového. Sada štyroch farieb.

Popis

katalógové č. cena / bal

Centropen 2822 /4 ks sada ce282294
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katalógové č. cena / ks

Spoko 0142 žltý

1,10

katalógové č.

cena / bal

Zvýrazňovač Donau D-neon
Kvalitný zvýrazňovač s netoxickým atramentom s vysokým výkonom písania. Pogumované boky tela zvýrazňovača pre väčší komfort pri písaní. Zrezaný hrot so šírkou
stopy 1-5 mm. Balenie 10 ks.

Zvýrazňovač edding 345
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom so šírkou
stopy 2-5 mm. Pre zvýraznenie textových
pasáží, dôležitých poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament s intenzívnymi farbami. Vhodný aj pre InkJet - pri
zvýrazňovaní textov tlačených na atramentových tlačiarňach.

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Donau D-neon žltý

do735511

0,50

edding 345 žltá

ed034505

0,54

Donau D-neon ružový do735516

0,50

edding 345 oranžová

ed034506

0,54

Donau D-neon oranžový do735512

0,50

edding 345 ružová

ed034509

0,54

Donau D-neon zelený do735506

0,50

edding 345 svetlomodrá ed034510

0,54

Donau D-neon modrý do735510

0,50

edding 345 svetlozelená ed034511

0,54

Atrament edding HTK 25

Zvýrazňovač edding 345

Atrament na vodnej báze s hrdlovým systémom napĺňania pre zvýrazňovače edding
345. Jednoduchá aplikácia - hrot ponoríme do atramentu a po 5 minútach môžeme pokračovať v písaní. Obsah fľaštičky
25 ml. Dostupné aj ostatné farby atramentu
na objednávku.

Zvýraznovač šedej farby, špeciálne vyrobený pre potreby kopírovania. Po vyznačení
textu a následnom kopírovaní či faxovaní
zostáva text zvýraznený a čitateľný. Balenie
10 ks.

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 345 šedý

ed034512

Zvýrazňovač Donau D-neon
sada
Kvalitný zvýrazňovač s netoxickým atramentom s vysokým výkonom písania.
Pogumované boky tela zvýrazňovača pre
väčší komfort pri písaní. Zrezaný hrot so
šírkou stopy 1-5 mm. Sada štyroch a šiestich farieb.

Písacie potreby

Zvýrazňovače

0,54

Zvýrazňovač Spoko 0142
sada
Tampónový zvýrazňovač so zrezaným
hrotom. Šírka stopy 1-5 mm. Sada štyroch
farieb.
Popis
Popis

katalógové č. cena / ks

edding HTK 25 žltý

ed525605

3,75

Minizvýrazňovače edding 347
sada
Mini zvýrazňovač so zrezaným hrotom so
šírkou stopy 1-4 mm. Systém dvoch farieb
v jednom uzávere. Kvalitný atrament
na vodnej báze intenzívnej farby. Sada
obsahuje dva dvojfarebné zýrazňovače
vo farbách zelená, žltá, oranžová a ružová.

katalógové č.

cena / bal

Donau D-neon /4 ks sada do735594

2,14

Donau D-neon /6 ks sada do735596

2,85

Sada zvýrazň. edding 345

Popis

Spoko 0142 /4 ks sada

katalógové č. cena / bal

sp014294

Zvýrazňovač so zrezaným hrotom so šírkou
stopy 2-5 mm. Pre zvýraznenie textových
pasáží, dôležitých poznámok a pod. Vodovzdorný pigmentový atrament s intenzívnymi farbami. Vhodný aj pre InkJet - pri
zvýrazňovaní textov tlačených na atramentových tlačiarňach.

1,75

Zvýrazňovacia páska Memo
Memo lepiace pásky v dispenzore sú vhodné na zvýraznenie textu, na umiestnenie
poznámok do kníh, odkiaľ sa dajú bez stôp
odlepiť. Neskresľujú zvýrazňovaný text, sú
popisovateľné. Šírka pásky 19 mm, dĺžka
33 m.

Popis

katalógové č.

cena / bal

edding 347 /2x2 ks sada

ed034788

0,90

Popis

katalógové č.

cena / ks.

Memo žltá

sap193305

3,50

Popis

katalógové č.

cena / bal

Memo zelená

sap193304

3,50

edding 345 / 4 ks sada

ed034594

2,66

Memo červená

sap193302

3,50

edding 345 / 6 ks sada

ed034596

4,05

111

Písacie potreby

Popisovače permanentné
Popisovač Centropen 2846

Popisovač Centropen 8566
Permanentný popisovač určený na neporézne materiály. Atrament na alkoholovej báze, odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C. Okrúhly hrot, šírka stopy
2,5 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 8566 čierny

ce856601

0,44

Centropen 2846 čierny

ce284601

0,21

Centropen 8566 červený

ce856602

0,44

Centropen 2846 modrý

ce284602

0,21

Centropen 8566 modrý

ce856603

0,44

Centropen 2846 červený

ce284603

0,21

Centropen 8566 zelený

ce856604

0,44

Centropen 2846 zelený

ce284604

0,21

Popisovač Centropen 2846 sada

Popisovač Centropen 8566 sada
Permanentný popisovač určený na neporézne materiály. Atrament na alkoholovej báze, odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C. Okrúhly hrot, šírka stopy
2,5 mm. Sada štyroch farieb.

Popis

Centropen 8566 /4 ks sada
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Permanentný popisovač s vláknovým hrotom vhodný predovšetkým
na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Atrament na alkoholovej báze,
odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C.
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm.

katalógové č. cena / bal.

ce856694

1,69

Permanentný popisovač s vláknovým hrotom vhodný predovšetkým
na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Atrament na alkoholovej báze,
odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C.
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm. Sada štyroch farieb.

Popis

Centropen 2846 /4 ks sada

katalógové č. cena / bal.

ce284694

0,96

Popisovač Spoko 0145

Popisovač Centropen 8576

Popisovač edding 330 zrezaný

Permanentný popisovač s okrúhlym hrotom
so šírkou stopy 2,5 mm.

Permanentný popisovač určený na neporézne materiály. Atrament na alkoholovej
báze, odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C. Zrezaný
hrot, šírka stopy 1 - 4,5 mm.

Permanentný popisovač vhodný na trvalé
popisovanie, značenie, maľovanie a vyznačovanie takmer na všetky materiály vrátane
kovu, skla, umelých hmôt a fólií. Plastový
obal, zrezaný hrot so šírkou stopy 1,5 - 3
mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK
25.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

Spoko 0145 čierny

sp014501

0,39

Centropen 8576 čierny ce857601

0,44

Spoko 0145 červený

sp014502

0,39

Centropen 8576 červený ce857602

0,44

Spoko 0145 modrý

sp014503

0,39

Centropen 8576 modrý ce857603

0,44

Spoko 0145 zelený

sp014504

0,39

Centropen 8576 zelený ce857604

0,44

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 330 čierny
zrezaný

ed033001

0,76

Popisovač Spoko 0145 sada

Popisovač edding 300

Popisovač edding 370

Permanentný popisovač s okrúhlym hrotom so šírkou stopy 2,5 mm. Sada štyroch
farieb.

Permanentný popisovač vhodný na trvalé
popisovanie, značenie, maľovanie a vyznačovanie takmer na všetky materiály vrátane
kovu, skla, umelých hmôt a fólií. Plastový
obal, okrúhly hrot so šírkou stopy 1,5 - 3
mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK
25.

Priemyselný
permanentný
popisovač
s plastovým obalom. Okrúhly hrot, šírka
stopy 1 mm.

Popis

Spoko 0145 /4 ks sada

katalógové č. cena / bal

sp014594

1,69

Písacie potreby

Popisovače permanentné

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 300 čierny

ed030001

0,76

edding 300 červený

ed030002

0,76

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 300 modrý

ed030003

0,76

edding 370 čierny

ed037001

0,76

edding 300 zelený

ed030004

0,76

edding 370 červený

ed037002

0,76

edding 300 žltý

ed030005

0,76

edding 370 modrý

ed037003

0,76

edding 300 oranžový

ed030006

0,76

edding 370 zelený

ed037004

0,76
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Popisovače permanentné
Popisovač edding 400

Atrament edding T 25

Permanentný popisovač vhodný na popisovanie a vyznačovanie na takmer všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt.
Plastový obal. Dopĺňateľný atramentom
edding T 25. Okrúhly hrot so šírkou stopy
1 mm.

Atrament vo fľaštičke s kvapkovým dávkovačom pre dopĺňanie permanentných popisovačov edding 370 a 400. Obsah 30 ml.

Popisovač školský farebný
sada
Štandardné vyprateľné permanentné popisovače.

1

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 400 čierny

ed040001

1,29

edding T 25 čierny

ed002501

2,85

edding 400 červený

ed040002

1,29

edding T 25 červený

ed002501

2,85

edding 400 modrý

ed040003

1,29

edding T 25 modrý

ed002501

2,85

edding 400 zelený

ed040004

1,29

edding T 25 zelený

ed002501

2,85

Popisovač edding 400 sada

Atrament edding MTK 25

Permanentný popisovač vhodný na popisovanie a vyznačovanie na takmer všetky materiály vrátane kovu, skla a umelých hmôt.
Plastový obal. Dopĺňateľný atramentom edding T 25. Okrúhly hrot so šírkou stopy 1
mm. Sada štyroch farieb.

Atrament slabého zápachu s kapilárnym
systémom na dopĺňanie permanentných
popisovačov edding 300, 330, 370 a 400.
Obsah 25 ml.

2

3

Popis
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Popis

katalógové č. cena / ks

edding MTK 25 čierny

ed250001

2,85

edding MTK 25 červený

ed250002

2,85

Popis

katalógové č. cena / bal.

edding MTK 25 modrý ed250003

2,85

edding 400 /4 ks sada

ed040094

edding MTK 25 zelený

ed250004

2,85

5,54

katalógové č. cena / bal.

Popisovač školský
1
farebný /4 ks sada

sap9104

0,28

2

Popisovač školský
farebný /6 ks sada

sap9106

0,45

3

Popisovač školský
farebný /12 ks sada

sap9112

0,83

Lakový popisovač edding 750

Lakový popisovač edding 751

Lakový popisovač edding 780

Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný
na vodovzdorné písanie, značkovanie a
kreslenie na takmer všetky materiály. Nearomatický pigmentový atrament bez prísad
toluénu a xylénu rýchlo schne a vytvára
úplne krycí lakový povrch, vhodný aj na
tmavé a priehľadné povrchy. Vysoká svetlostálosť, oteruvzdornosť a odolnosť voči
ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom.
Okrúhly hrot, šírka stopy 2-4 mm.

Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný
na vodovzdorné písanie, značkovanie a
kreslenie na takmer všetky materiály. Nearomatický pigmentový atrament bez prísad
toluénu a xylénu rýchlo schne a vytvára
úplne krycí lakový povrch, vhodný aj na
tmavé a priehľadné povrchy. Vysoká svetlostálosť, oteruvzdornosť a odolnosť voči
ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom.
Okrúhly hrot, šírka stopy 1-2 mm.

Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný na
vodovzdorné písanie, značkovanie a kreslenie na takmer všetky materiály. Okrúhly
hrot, hrúbka 0,8 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 751 čierny

ed075101

2,42

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 751 červený

ed075102

2,42

edding 780 čierny

ed078001

2,72

edding 751 modrý

ed075103

2,42

edding 780 červený

ed078002

2,72

edding 751 zelený

ed075104

2,42

edding 780 modrý

ed078003

2,72

edding 751 žltý

ed075105

2,42

edding 780 zelený

ed078004

2,72

edding 751 biely

ed075149

2,42

edding 780 biely

ed078049

2,72

edding 751 zlatý

ed075153

2,42

edding 780 zlatý

ed078053

2,72

edding 751 strieborný ed075154

2,42

edding 780 strieborný ed078054

2,72

Písacie potreby

Popisovače lakové

Lakový popisovač edding 753
Popisovač s kaligrafickým hrotom so šírkou
stopy 1-2,5 mm. Vhodný na vodovzdorné
písanie, značkovanie a kreslenie na takmer
všetky materiály.

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 750 čierny

ed075001

2,62

edding 750 červený

ed075002

2,62

edding 750 modrý

ed075003

2,62

edding 750 zelený

ed075004

2,62

edding 750 žltý

ed075005

2,62

edding 750 oranžový

ed075006

2,62

edding 750 hnedý

ed075007

2,62

edding 750 fialový

ed075008

2,62

edding 750 ružový

ed075009

2,62

edding 750 svetlomodrý ed075010

2,62

edding 750 biely

ed075049

2,62

edding 750 zlatý

ed075053

2,62

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 750 strieborný ed075054

2,62

edding 753 zlatý

ed075353

2,49

ed075055

2,62

edding 753 strieborný ed075354

2,49

edding 750 medený
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Popisovače na biele tabule
Popisovač na tabule
edding 360
Popisovač s pigmentovým atramentom
slabého zápachu bez prísady butylacetátu
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm.

Atrament edding BTK 25

Za sucha stierateľný svetlostály popisovač
vhodný na biele smaltované a magnetické
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.

Atrament slabého zápachu s kapilárnym
systémom na dopĺňanie popisovačov
edding 250, 360, 361 a 363, určených na
biele tabule. Obsah 25 ml.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 360 čierny

ed036001

0,93

Centropen 8559 čierny ce855901

0,52

edding BTK 25 čierny

ed625001

3,12

edding 360 červený

ed036002

0,93

Centropen 8559 červený ce855902

0,52

edding BTK 25 červený ed625002

3,12

edding 360 modrý

ed036003

0,93

Centropen 8559 modrý ce855903

0,52

edding BTK 25 modrý

ed625003

3,12

edding 360 zelený

ed036004

0,93

Centropen 8559 zelený ce855904

0,52

edding BTK 25 zelený

ed625004

3,12

Popis

katalógové č. cena / ks

Popisovač Centropen 8559
sada

Popisovač na tabule
edding 360 sada
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Popisovač Centropen 8559

Popisovač s pigmentovým atramentom
slabého zápachu bez prísady butylacetátu
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm. Sada štyroch
farieb.

Za sucha stierateľný svetlostály popisovač
vhodný na biele smaltované a magnetické
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm. Sada
štyroch farieb.

Popis

katalógové č.

cena / bal

Popis

edding 360 /4 ks sada

ed036094

3,75

katalógové č.

Centropen 8559 /4 ks sada ce855994

cena / bal

2,06

Magnetická stierka na tabule
edding BMA 2

Náhradné papiere edding
BMA 4

Magnetická stierka s ľahko vymeniteľnými
papierovými utierkami na suché stieranie
bielych tabúľ. Náhradné utierky obj. kód
ed600400.

Náhradné špeciálne papieriky pre čistiacu
stierku BM 2. V balení 100 papierikov.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

stierka edding BMA 2

ed600200

6,01

papiere edding BMA 4

ed600400

7,87

Čistiaci sprej edding BMA 1
Účinný liehový roztok v spreji s mechanickým rozprašovačom na pravidelné
a dôkladné čistenie bielych tabúľ. Obsah
250 ml.

Popis

katalógové č.

cena / ks

sprej edding BMA 1

ed600100

8,27

Magnetický držiak edding
BMA 3

Sada doplnkov edding
BMA 15S
Praktická štartovacia sada doplnkov pre
magnetické tabule obsahuje čistiaci sprej
BMA 1, čistiacu stierku BMA 2 s 20 náhradnými papierikmi, držiak popisovačov
BMA3 a 4ks popisovačov na biele tabule
edding 360.

Popis

katalógové č.

cena / ks

doplnky edding BMA 15S

ed601500

26,95

Písacie potreby

Doplnky k tabuliam

Magnetická stierka Donau

Magnetický držiak štyroch popisovačov.
Popisovače na bielu tabuľu vždy poruke.
Dodávaný bez popisovačov.

Popis

katalógové č.

cena / ks

držiak edding BMA 3

ed600300

7,44

Jednoduchá magnetická stierka s filcovou
stieracou vrstvou. Vyrobená z materiálu
príjemného na dotyk. Rozmery 110x57x25
mm.

Popis

Magnetická stierka Donau

katalógové č.

do7636

cena / ks

1,95
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Popisovače na flipchart
Popisovač Centropen 8550

Popisovač na ﬂipchartové bloky edding 380

Popisovač určený na písanie na papier, zvlášť na flipchartové tabule. Atrament na vodnej báze nezapácha, neprepíja sa na druhú
stranu papiera a je odolný voči zasychaniu v hrote. Okrúhly hrot,
šírka stopy 2,5 mm.

Popisovač s atramentom na vodnej báze a vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko
dní. Určený na popisovanie flipchartových blokov a iného papiera,
neprepíja sa na druhú stranu. Okrúhly hrot so šírkou stopy 1,5 - 3
mm.

Popis

Popis

katalógové č.

cena / ks

Centropen 8550 čierny

katalógové č.

ce855001

cena / ks

0,35

edding 380 čierny

ed038001

0,96

Centropen 8550 červený

ce855002

0,35

edding 380 červený

ed038002

0,96

Centropen 8550 modrý

ce855003

0,35

edding 380 modrý

ed038003

0,96

Centropen 8550 zelený

ce855004

0,35

edding 380 zelený

ed038004

0,96

Popisovač Centropen 8550 sada
Popisovač určený na písanie na papier, zvlášť na flipchartové tabule.
Atrament na vodnej báze nezapácha, neprepíja sa na druhú stranu
papiera a je odolný voči zasychaniu v hrote. Okrúhly hrot, šírka
stopy 2,5 mm. Sada štyroch farieb.

Popis

Centropen 8550 /4 ks sada
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katalógové č.

ce855094

cena / bal

1,39

Popisovač Centropen 2636 F

Popisovač Centropen 2638 B

Popisovač edding 140 S

Permanentný popisovač určený hlavne na
popisovanie fólií do spätných projektorov,
plastické hmoty, sklo a pod. Atrament odolný vode a oteru, zmývateľný liehom. Okrúhly hrot, šírka stopy 0,6 mm.

Permanentný popisovač určený hlavne na
popisovanie fólií do spätných projektorov,
plastické hmoty, sklo a pod. Atrament odolný vode a oteru, zmývateľný liehom. Zrezaný hrot, šírka stopy 1-3 mm.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na popisovanie priesvitných fólií pre spätnú projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný,
zmazateľný iba liehom. Okrúhly hrot so
šírkou stopy 0,3 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2636 F čierny ce263601

0,40

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2638 B čierny ce263801

0,36

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 140 S čierny

ed014001

0,93

edding 140 S červený

ed014002

0,93

edding 140 S modrý

ed014003

0,93

edding 140 S zelený

ed014004

0,93

Popisovač Centropen 2637 M

Popisovač edding 140 S sada

Permanentný popisovač určený hlavne na
popisovanie fólií do spätných projektorov, plastické hmoty, sklo a pod. Atrament
odolný vode a oteru, zmývateľný liehom.
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly
hrot so šírkou stopy 0,3 mm. Sada štyroch
štandardných farieb.

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2637 M čierny ce263701

0,37

Popis

katalógové č.

cena / bal.

edding 140 S /4 ks sada

ed014094

4,15

Písacie potreby

Popisovače na fólie
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Popisovače na fólie
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Popisovač edding 141 F

Popisovač edding 142 M

Popisovač edding 143 B

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na popisovanie priesvitných fólií pre spätnú projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný,
zmazateľný iba liehom. Okrúhly hrot so
šírkou stopy 0,6 mm.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly
hrot so šírkou stopy 1 mm.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Zrezaný
hrot so šírkou stopy 1-3 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 141 F čierny

ed014101

0,90

edding 142 M čierny

ed014201

0,90

edding 141 F červený

ed014102

0,90

edding 142 M červený ed014202

0,90

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 141 F modrý

ed014103

0,90

edding 142 M modrý

ed014203

0,90

edding 143 B čierny

ed014301

0,93

Popisovač edding 141 F sada

Popisovač edding 142 M sada

Popisovač edding 143 B sada

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly
hrot so šírkou stopy 0,6 mm. Sada štyroch
štandardných farieb.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly
hrot so šírkou stopy 1 mm. Sada štyroch
štandardných farieb.

Permanentný popisovač s vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba liehom. Zrezaný
hrot so šírkou stopy 1-3 mm. Sada štyroch
štandardných farieb.

Popis

katalógové č.

cena / bal

Popis

Popis

katalógové č.

cena / bal

edding 141 F /4 ks sada

ed014194

4,02

edding 143 B /4 ks sada

ed014394

4,15

katalógové č.

cena / bal

edding 142 M /4 ks sada ed014294

4,02

Popisovač Centropen 2616

Popisovač Centropen 2606

Popisovač na CD edding 8400

Liner s trojhranným úchopom určený na
popisovanie CD a DVD nosičov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka
stopy 0,6 mm.

Popisovač s trojhranným úchopom určený
na popisovanie CD a DVD nosičov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka
stopy 1 mm.

Permanentný popisovač s pigmentovým
atramentom, ktorý chráni nosič dát. Nezmazateľný atrament bez zápachu, svetlostály, po zaschnutí vode odolný. Vhodný
na popisovanie CD a DVD. Okrúhly hrot so
šírkou stopy 0,75 mm.

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2616 čierny ce261601

0,48

Popis

katalógové č. cena / ks

Centropen 2606 čierny ce260601

0,47

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 8400 čierny

ed840001

1,46

edding 8400 červený

ed840002

1,46

edding 8400 modrý

ed840003

1,46

Popisovač Centropen 2616
sada

Popisovač na CD edding 8400
sada

Liner s trojhranným úchopom určený na
popisovanie CD a DVD nosičov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka
stopy 0,6 mm. Sada štyroch farieb.

Permanentný popisovač s pigmentovým
atramentom, ktorý chráni nosič dát. Nezmazateľný atrament bez zápachu, svetlostály, po zaschnutí vode odolný. Vhodný
na popisovanie CD a DVD. Okrúhly hrot
so šírkou stopy 0,75 mm. Sada štyroch štandardných farieb.

Popis

Popis

katalógové č.

cena / bal

edding 8400 /4 ks sada

ed840094

5,54

katalógové č.

Centropen 2616 /4 ks sada ce261694

cena / bal

1,93

Písacie potreby

Popisovače na CD a DVD

121

Písacie potreby

Popisovače špeciálne

122

Ultraﬁalový popisovač
edding 8280

Tesársky popisovač
edding 8850

Lakový popisovač
edding 8750

Popisovač so špeciálnym atramentom,
viditeľným výhradne pod ultrafialovým
svetlom. Okrúhly hrot so šírkou stopy
1,5 - 3 mm.

Permanentný popisovač s extra dlhým a
tenkým hrotom určený na označovanie ťažko prístupných miest (napr. dier pri vŕtaní).
Hrot v kovovej objímke, šírka stopy 0,7 - 1
mm. Farba čierna.

Priemyselný popisovač s hliníkovým obalom a vysoko permanentným pigmentovým
atramentom s nepriehľadnou lakovou stopou. Ideálny na mastné a zaprášené kovové povrchy. Okrúhly hrot so šírkou stopy
2-4 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 8280

ed828000

2,26

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 8850

ed885001

1,96

Röntgenový popisovač
edding 8010 biely

Popisovač edding 8050
na pneumatiky

Popisovač určený pre popisovanie a značkovanie röntgenových filmov a negatívov.
Okrúhly hrot v kovovej objímke hrúbky
0,8 mm. Permanentný atrament so slabým
zápachom a krycím účinkom ako lak.

Permanentný popisovač s bielym atramentom so slabým zápachom určený na popisovanie pneumatík a gumených povrchov.
Okrúhly hrot so šírkou stopy 2-4 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 8010 biely

ed801049

3,05

Popis

katalógové č.

cena / ks

edding 8050

ed805049

3,05

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 8750 čierny

ed875001

2,99

edding 8750 červený

ed875002

2,99

edding 8750 modrý

ed875003

2,99

edding 8750 žltý

ed875005

2,99

edding 8750 biely

ed875049

2,99

