
DZIAŁ V

Artykuły piśmienne
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  PAR/1592  PAR/1575   
 PAR/1593  PAR/1576   
  PAR/1598  PAR/1581   
 PAR/1597  PAR/1580   
 PAR/1599  PAR/1582   

 PAR3182   
 PAR/3170   
 PAR3184   
  PAR3187   
 PAR3186   
 PAR3190   
   ATP1/C 
 ATP1/N   
 NP45/C 
 NP45/N   
 PAR343/C 

 PAR343/N   
  WKP22/C 
 WKP22/N   

 PAR/1645  PAR/666   
 PAR/1644  PAR/1665   
 PAR/1647  PAR1668   
  PAR/1649  PAR/1670   
 PAR1648  PAR/1669   
 PAR1672  PAR/1675   

  PAR2520  PAR0090  PAR5210/V   
 PAR2510  PAR5340  PAR5360   
 PAR2490  PAR0310  PAR5160   
 PAR3480  PAR3490  PAR3510   

Z pasji do perfekcji stworzyliśmy wyjątkową markę, 
której głównym elementem rozwoju są innowacje. 
Najważniejszy dla nas jest konsument oraz najwyższa 
jakość - dzięki temu Parker to obecnie najbardziej 
rozpoznawalna marka ekskluzywnych artykułów 
piśmienniczych na świecie. Każdy produkt PARKER 
jest drobiazgowo kontrolowany na każdym etapie 
produkcji. Jest to nasze zobowiązanie do jakości – 
realizacja wizji George Parkera.

URBAN

Pióro 
wieczne

Długopis

Urban Muted Black CT PAR/1592 PAR/1575
Urban Muted Black GT PAR/1593 PAR/1576
Urban Nightsky Blue CT PAR/1598 PAR/1581
Urban Metro Metallic CT PAR/1597 PAR/1580
Urban Vibrant Magenta CT PAR/1599 PAR/1582

Dynamiczny design modelu Urban walczy 
i zdobywa Twoje zainteresowanie. 
Jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy 
w sobie klasę i zdecydowanie. 
Z PARKER Urban nigdy nie zabraknie Ci inspiracji.

Muted Black GT

Nightsky Blue CT

Metro Metallic CT

Vibrant Magenta CT

ATRAMENTY, WKŁADY

Atrament w butelce czarny ATP1/C
Atrament w butelce niebieski ATP1/N

Naboje atramentowe czarne NP45/C
Naboje atramentowe niebieskie NP45/N

Wkład do długopisu Quinkflow czarny F PAR343/C
Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F PAR343/N

Wkład do piór kulkowych czarny F WKP22/C
Wkład do piór kulkowych niebieski F WKP22/N

VECTOR

Pióro 
wieczne

Pióro 
kulkowe

Długopis

Vector Czarny PAR2520 PAR0090 PAR5210/V
Vector Niebieski PAR2510 PAR5340 PAR5360
Vector Czerwony PAR2490 PAR0310 PAR5160
Vector Stalowy PAR3480 PAR3490 PAR3510

Dla konsumentów ceniących funkcjonalność, wydajność 
i praktyczność Vector jest najlepszym wyborem. 

Czarny

Niebieski

Czerwony

JOTTER

Długopis

Jotter Stainless GT PAR3182
Jotter Stainless CT PAR/3170
Jotter Bond Street Black CT PAR3184
Jotter Kensington Red CT PAR3187
Jotter Royal Blue CT PAR3186
Jotter Victoria Violet CT PAR3190

PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość. 
Jego opływowy kształt i ikoniczna strzałka 
czerpią z klasycznego designu marki PARKER. 
Jotter jest idealny, jeśli żyjesz w biegu i szukasz 
prostych rozwiązań. 

Stainless CT

Bond Street Black CT

Kensington Red CT

Royal Blue CT

Victoria Violet CT

PARKER IM

Pióro 
wieczne

Długopis

Parker IM Muted Black GT PAR/1645 PAR/666
Parker IM Muted Black CT PAR/1644 PAR/1665
Parker IM Blue CT PAR/1647 PAR1668
Parker IM Brushed Metal GT PAR/1649 PAR/1670
Parker IM Blue Grey CT PAR1648 PAR/1669
Parker IM White CT PAR1672 PAR/1675

Dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń 
Parker IM jest idealnym dodatkiem do każdego stylu. 
Wygodny i funkcjonalny - łączy nowoczesną formę 
z uniwersalnym urokiem metalu. Parker IM to 
odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER.

Muted Black  CT

Blue CT

Brushed Metal GT

Blue Grey CT

White CT
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PIÓRO WIECZNE TETIS KP500

Pióro na naboje. 
Dostępne w 2 kolorach obudowy.

INDEKS

KP500

NABOJE DO PIÓRA

Uniwersalne naboje do piór niebieskie i czarne, zapakowane 
w praktyczny plastikowy przezroczysty kubek z zakrętką. 
Łatwy sposób wyjmowania i uzupełniania zawartości.

INDEKS KOLOR ILOŚĆ

NP40/PAS/N niebieskie 40 szt.
NP40/PAS/C czarne 40 szt.

PIÓRO WIECZNE ZENITH

• Pióro wieczne z eleganckim wykończeniem
• Klips, stalówka oraz obrączka korpusu pokryte wysokiej jakości powłoką
  niklową
• Stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości 
  i łatwości pisania
• Wymienne naboje atramentowe
• Kolory: czarny, granatowy, bordowy, ciemny różowy, zielony

INDEKS OPIS

PI55/C czarny 
PI55/G granatowy 
PI55/B bordowy 
PI55/R ciemny różowy 
PI55/Z zielony 

PIÓRO KULKOWE UB-200/205 VISION ELITE

Pierwsze pióro kulkowe z jakością pióra wiecznego
wykonane w nowatorskiej
technologii Airplane-Safe
• płynny tusz, umieszczony w specjalnym 
  zbiorniku tusz - dzięki tej unikatowej konstrukcji 
  nie wycieknie z pióra, nawet przy zmienionym 
  ciśnieniu atmosferycznym, np. w samolocie
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia
  płynność i gładkość pisania do ostatniej kropli
  tuszu, zachowując cały czas taką samą grubość
  linii i intensywność koloru
• płynny tusz pigmentowy – wodoodporny 
  i odporny na blaknięcie
• UB-200 – grubość linii pisania: ok. 0,6 mm,
• wymienny wkład UBR-90
• UB-205 – grubość linii pisania: ok. 0,4 mm,
• wymienny wkład UBR-95

INDEKS KOLOR

 UB-200/C czarny 
UB-200/N niebieski 
UB-200/E czerwony 
UB-200/Z zielony 
UB-205/C czarny 
UB-205/E czerwony 
UB-205/N niebieski 

PIÓRO KULKOWE SXN-217 JETSTREAM

Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, 
  nie blaknie, nie przesiąka przez papier
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania
• kulka z węglika wolframu
• SXN-217 - średnica kulki 0,7 mm, grubość linii pisania ok. 0,35 mm;
  wymienny wkład SXR-7
• SXN-210 - średnica kulki 1,0 mm; grubość linii pisania ok. 0,45 mm;
  wymienny wkład SXR-10

INDEKS KOLOR

 SX217/P/C czarny 
SX217/P/N niebieski 
SX217/P/E czerwony 
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DŁUGOPIS GRAND GR-2006 A

• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu
• tusz wodoodporny
• długość pisania: 1000 m
• grubość linii 0,7 mm
• niebieski kolor tuszu

INDEKS

DL383

PIÓRO KULKOWE (BL77) I CIENKOPIS KULKOWY (BLN75) 
ENERGEL

Pióro kulkowe i cienkopis kulkowy z nowym rewolucyjnym płynnym tuszem
żelowym. Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania.
Końcówka 0,7 mm i 0,5 mm. Posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip,
system przyciskowy i systemem automatycznego wyłączania przy wpinaniu
w kieszeń. Zabezpiecza to przed poplamieniem odzieży. Na wkłady wymienne
LR7 i LRN5.

INDEKS OPIS KOLOR

PK24/C pióro czarny
PK24/N pióro niebieski
PK24/E pióro czerwony
PK26/C cienkopis czarny
PK26/N cienkopis niebieski
PK26/E cienkopis czerwony

PIÓRO KULKOWE SX-217 JETSTREAM

Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się,
  nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania
• kulka z węglika wolframu
• SX-217 - grubość linii pisania ok. 0,35 mm; wymienny wkład SXR-C7
• SX-210 - grubość linii pisania ok. 0,45 mm; wymienny wkład SXR-C1

INDEKS KOLOR

 SX217/C czarny 
SX217/N niebieski 
SX217/E czerwony 

PIÓRO KULKOWE UB-150

Symbol światowego pióra!
• postrzegane jako lider w swojej grupie – solidny produkt o doskonałej jakości
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane
  pisanie do ostatniej kropli tuszu
• zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory
• pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka 
  przez papier
• bezpieczna skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku
  jej połknięcia
• końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra 
  po kartce, bez konieczności dużego nacisku
• kulka z węglika wolframu
• średnica kulki: ok. 0,5 mm
• grubość linii pisania: ok. 0,3 mm.

INDEKS KOLOR

 UB150/C czarny 
UB150/N niebieski 
UB150/E czerwony 
UB150/Z zielony 

PIÓRO KULKOWE NOWEJ GENERACJI 
UBA-188 AIR

To pióro pisze jak pióro wieczne - płynnie i gładko!
• Jedna końcówka - wiele grubości pisania - 
  w zależności od kąta nachylenia pióra i siły nacisku
• Końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego materiału - 
  nie drapie i nie ślizga się po papierze
• Tusz pigmentowy - odporny na działanie wody i światła. 
• Grubość linii pisania 
UBA-188 Air 0,35 - 0,55 mm 
UBA-188M/188EL -M 0,28 - 0,45 mm
UBA-188EL-M – kolorowa obudowa, niebieski tusz

INDEKS MODEL KOLOR

UBA-188/C UBA-188L czarny
UBA-188/E UBA-188L czerwony
UBA-188/N UBA-188L niebieski
UBA-188/M/C UBA-188M czarny
UBA-188/M/E UBA-188M czerwony
UBA-188/M/N UBA-188M niebieski
UBA-188/M/JZ UBA-188EL-M jasnozielony
UBA-188/M/BI UBA-188EL-M biały
UBA-188/M/JN UBA-188EL-M jasnoniebieski
UBA-188/M/POM UBA-188EL-M pomarańczowy
UBA-188/M/R UBA-188EL-M różowy
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DŁUGOPIS SN-100/SN-101 LAKNOCK

Wygodny gumowy uchwyt,
który pozwala pisać przez
dłuższy czas bez wysiłku.
• transparentna obudowa 
  umożliwia kontrolę poziomu tuszu
• automatycznie chowany wkład
• idealne pod nadruki reklamowe
• pisze lekko i nie przerywa
• końcówka ze stali nierdzewnej
• średnica kulki piszącej: ok. 0,7 mm
• grubość linii pisania: ok. 0,3 mm
• wymienny wkład SA-7CN

INDEKS MODEL KOLOR

SN100/C SN-100 czarny 
SN100/N SN-100 niebieski 
SN100/E SN-100 czerwony 
SN100/Z SN-100 zielony 
JIM01/C SN-101 czarny 
JIM01/N SN-101 niebieski 
JIM01/E SN-101 czerwony 

DŁUGOPIS ŻELOWY UMN-152

Podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiegający poplamieniu ubrania
• transparentna obudowa pozwala śledzić poziom tuszu
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania
• automatycznie chowany wkład
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie
• średnica kulki piszącej 0,5 mm
• grubość linii pisania ok. 0,3 mm
• wymienne wkłady: UMR-85.

INDEKS KOLOR

 UMN152/C czarny 
UMN152/N niebieski 
UMN152/E czerwony 

DŁUGOPIS KULKOWY 
SXN-101/101C/101FL JETSTREAM

• Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, 
  nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. po fakturach, 
  papierze kredowym
• z automatycznie chowanym wkładem
• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas 
  bez wysiłku - idealnie dopasowuje się do dłoni
• kulka z węglika wolframu
• grubość linii pisania ok. 0,35 mm
• wymienne wkłady SXR-71
• SXN-101FL pastelowa obudowa, niebieski wkład

INDEKS MODEL KOLOR

SXN101/C SXN-101 czarny
SXN101/N SXN-101 niebieski
SXN101/E SXN-101 czerwony
SXN101/R SXN-101C różowa obudowa
SXN101/P SXN-101C pomarańczowa obudowa
SXN101/F SXN-101C fi oletowa obudowa
SXN101/Z SXN-101C zielona obudowa
SXN101/JN SXN-101FL jasnoniebieska pastelowa obudowa
SXN101/BŁ SXN-101FL błękitna pastelowa obudowwa
SXN101/JR SXN-101FL jasnoróżowa pastelowa obudowa
SXN101/FP SXN-101FL fi oletowa pastelowa obudowa

DŁUGOPIS KULKOWY SX-101/101FL 
JETSTREAM

Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, 
  nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. po fakturach, papierze
  kredowym
• kulka z węglika wolframu
• grubość linii pisma ok. 0,35 mm
• wymienne wkłady SXR -72
SX-101FL pastelowa obudowa, niebieski wkład

INDEKS MODEL KOLOR

SX101/C SX-101 czarny
SX101/N SX-101 niebieski
SX101/E SX-101 czerwony
SX101/Z SX-101 zielony
SX101/JN SX-101FL jasnoniebieska pastelowa obudowa
SX101/BŁ SX-101FL błękitna pastelowa obudowwa
SX101/JR SX-101FL jasnoróżowa pastelowa obudowa
SX101/FP SX-101FL fi oletowa pastelowa obudowa
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WKŁADY DO DŁUGOPISÓW I PIÓR

INDEKS OPIS KOLOR

 UB200/WK/C UBR-90 wkład do pióra kulkowego UB-200 czarny 
UB200/WK/N UBR-90 wkład do pióra kulkowego UB-200 niebieski 
UB205/WK/C UBR-95 wkład do pióra kulkowego UB-205 czarny 
UB205/WK/N UBR-95 wkład do pióra kulkowego UB-205 niebieski 
TRO7C/C N SA-7CN - do długopisu SN-100/101 czarny 
TRO7C/N N SA-7CN - do długopisu SN-100/101 niebieski 
TRO7C/E N SA-7CN - do długopisu SN-100/101 czerwony 
WK217/C SXR-C7 - do pióra SX-217 czarny 
WK217/E SXR-C7 - do pióra SX-217 czerwony 
WK217/N SXR-C7 - do pióra SX-217 niebieski 
WK101/C SXR-72 wkład do długopisu kulkowego SX-101 czarny 
WK101/N SXR-72 wkład do długopisu kulkowego SX-101 niebieski 
WK101/E SXR-72 wkład do długopisu kulkowego SX-101 czerwony 
WK85/C UMR-87 - do pióra żelowego UMN-207 czarny 
WK85/E UMR-87 - do pióra żelowego UMN-207 czerwony 
WK85/N UMR-87 - do pióra żelowego UMN-207 niebieski 
WK81/C SXR-71 wkład do długopisu kulkowego SXN-101 czarny 
WK81/N SXR-71 wkład do długopisu kulkowego SXN-101 niebieski 
WK81/E SXR-71 wkład do długopisu kulkowego SXN-101 czerwony 
WK501/C S-7L do długopisu MSE-501 czarny 
WK501/N S-7L do długopisu MSE-501 niebieski 
WK501/E S-7L do długopisu MSE-501 czerwony 

DŁUGOPIS WIELOFUNKCYJNY 
MSE 501

• wyposażony w ołówek i gumkę
• wykonany z estetycznego i trwałego tworzywa ABS
• obrotowy mechanizm zmiany opcji długopisu i ołówka
• kolor tuszu: czarny, czerwony
• grubość linii pisma ok. 0,35 mm, grubość grafi tu 0,5 mm
• wymienny wkład S7-S- obudowa kolor: czarny

INDEKS

DL501

DŁUGOPIS ŻELOWY UMN-207 SIGNO

Najlepszy długopis żelowy na rynku!
• niepowtarzalny nowoczesny wygląd
• elegancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej
• szybkoschnący tusz nowej generacji: pigmentowy, 
  wodoodporny i odporny na blaknięcie
• 5 lat gwarancji na tusz
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania
• średnica kulki piszącej 0,7 mm
• grubość linii pisania ok. 0,4 mm
• wymienny wkład UMR-87

INDEKS KOLOR

 UMN207/C czarny 
UMN207/N niebieski 
UMN207/E czerwony 
UMN207/Z zielony 
UMN207/F fi oletowy 

DŁUGOPIS ŻELOWY TETIS 

KZ103

Grubość linii: 0,5 mm. 
Opakowanie: pudełko 12 szt.

INDEKS

DL103/T/C czarny
DL103/T/N niebieski

Tusz w piórach i długopisach linii Jetstream  
zasycha w ciągu 1 sekundy

nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier
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Indeks Kolor
DŁ100/RT/C czarny
DŁ100/RT/N niebieski
DŁ100/RT/E czerwony
DŁ100/RT/Z zielony

• nowy  Paper Mate® InkJoy erasable gel jest  długopisem  
żelowym,  a  jednocześnie wymazywalnym! 

• specjalna technologia wykorzystuje tusz żelowy, który ła-
two się wymazuje  i nie pozostawia brudnych śladów  

• uchwyt w formie pierścieni  zapewnia kontrolę podczas    
pisania

• dostępne są wkłady zapasowe

• nowy długopis żelowy InkJoy Gel zawiera specjalną formułę 
szybkoschnącego tuszu, która zapobiega rozmazywaniu.

• delikatny w dotyku, komfortowy uchwyt zapewnia pewną 
kontrolę pisania na co dzień

• grubość linii pisania 0,4mm

• InkJoy 100 RT to długopis w przezroczystej trójkątnej obu-
dowie z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny 
systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania 

• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Długopis wymazywalny InkJoy erasable gel Długopis żelowy InkJoy Gel 

Długopis InkJoy 100 RT 

Indeks Kolor
DL/REP/WYM/C czarny
DL/REP/WYM/E czerwony
DL/REP/WYM/N niebieski 
DL/REP/WYM/Z zielony 

Długopis InkJoy 100 CAP 

• InkJoy 100 CAP to długopis w przezroczystej trójkątnej obudo-
wie z zatyczką posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jed-
nocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć 
rozmazywania 

• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Indeks Kolor
DL100/INK/C czarny
DL100/INK/N niebieski
DL100/INK/E czerwony
DL100/INK/Z zielony

Indeks Kolor
DŁ/9464/C czarny
DŁ/9464/N niebieski 
DŁ/9464/E czerwony
DŁ/9464/Z zielony 

Indeks Kolor
DL300RT/C czarny
DL300RT/N niebieski
DL300RT/E czerwony

• InkJoy 300 RT to długopis z systemem przyciskowym po-
siadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania

• obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem 
• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie  do dłoni
• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Długopis InkJoy 300 RT 

Indeks Kolor
DL/INK2/C czarny
DL/INK2/N niebieski
DL/INK2/E czerwony

DL/INK2/CR ciemny rożowy
DL/INK2/F fioletowy

Długopis InkJoy 550 RT 

• InkJoy 550 RT to nowy długopis z systemem przyciskowym 
posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jed-
nocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala unik-
nąć rozmazywania 

• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni
• posiada stylizowany metalowy klips
• grubość linii pisania M 0,4mm

PIÓRO ŻELOWE BOY GEL BG EKO

Automatyczne pióro żelowe z przezroczystym 
korpusem, gumowym uchwytem i wymiennym 
wkładem R-120. Grubość linii pisania: 0,3mm. 
Długość linii pisania: 900m. 
Dostępne w czterech podstawowych kolorach: 
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. 
WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR

DL144/C czarny
DL144/E czerwony
DL144/N niebieski
DL144/Z zielony

PIÓRO ŻELOWE GZ-031

Pióro żelowe z przezroczystym korpusem, 
ergonomicznym uchwytem i wymiennym 
wkładem R-140. 
Grubość linii pisania: 0,3mm. 
Długość linii pisania: 800m. 
WYPRODUKOWANO W POLSCE 

INDEKS KOLOR

 CS31/C czarny 
CS31/N niebieski 
CS31/E czerwony 
CS31/Z zielony 

DŁUGOPIS KROPKA SPRINTER

Długopis o bardzo wysokiej gładkości i szybkości 
pisania dzięki zastosowaniu nowej generacji tuszu. 
Umożliwia on również pisanie po wszystkich 
rodzajach papieru m in. po odwrotnej stronie druków 
samokopiujących. Intensywne kolory tuszu są trwałe, 
odporne na wodę i działanie promieni słońca. 
Bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca 
z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu 
o średnicy 0,7 mm. Dostępny w 2 kolorach.  
WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR

DL60/KROP/C czarny 
DL60/KROP/N niebieski 

AUTOMATYCZNY DŁUGOPIS BOY PEN BP EKO

Automatyczny długopis na wkłady 
wymienne F-120 z końcówką zapewniającą 
lekkość i płynność pisania.
Tusz wodoodporny i nieblaknący.  
Przeźroczysta obudowa pozwala 
na kontrolę ilości tuszu, 
zaopatrzona w gumowy uchwyt i klips - 
barwione w kolorze tuszu.
Dostępny w 4 kolorach. 
Długość linii pisania: 1200 m. 
WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR

 DL146/N niebieski 
DL146/C czarny 
DL146/E czerwony 
DL146/Z zielony 

DŁUGOPIS BK417 0,7MM

Wesołe kolory obudowy przyciągają spojrzenia, rozweselając przestrzeń biura, 
ożywiając każde biurko i piórnik. Gumowy uchwyt działa antypoślizgowo, 
podnosząc komfort użytkowania tego modelu. Funkcjonalny klip wepnie się 
w każdą kieszeń i notes, ułatwiając przenoszenie długopisu z miejsca na 
miejsce. 
Grubość końcówki: 0.7 mm
Grubość linii pisania: 0.27 mm
Długość linii pisania:1500 m

INDEKS KOLOR

BK417/N niebieski
BK417/C czarny
BK417/E czerwony

WKŁADY DO DŁUGOPISÓW BKL7

Wkłady do długopisów BK77

INDEKS KOLOR

WK10/C czarny
WK10/N niebieski
WK10/E czerwony
WK10/Z zielony
WK10/F fi oletowy

DŁUGOPIS BK77

Prosta, przezroczysta obudowa, przez którą
widać wkład, ułatwia obserwację stopnia
zużycia tuszu. Na wkłady wymienne BKL7.
Długość linii pisania 1700 m.

INDEKS KOLOR

DL11/C czarny
DL11/N niebieski
DL11/E czerwony
DL11/Z zielony
DL11/F fi oletowy
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DŁ/9464/C
DŁ/9464/N 
DŁ/9464/E 
DŁ/9464/Z

DL/REP/WYM/C 
DL/REP/WYM/E
DL/REP/WYM/N
DL/REP/WYM/Z

DL100/INK/C
DL100/INK/N
DL100/INK/E 
DL100/INK/Z

DŁ100/RT/C
DŁ100/RT/N
DŁ100/RT/E
DŁ100/RT/Z

DL300RT/C
DL300RT/N 
DL300RT/E

DL/INK2/C 
DL/INK2/N 
DL/INK2/E 
DL/INK2/CR
DL/INK2/F

Indeks Kolor
DŁ100/RT/C czarny
DŁ100/RT/N niebieski
DŁ100/RT/E czerwony
DŁ100/RT/Z zielony

• nowy  Paper Mate® InkJoy erasable gel jest  długopisem  
żelowym,  a  jednocześnie wymazywalnym! 

• specjalna technologia wykorzystuje tusz żelowy, który ła-
two się wymazuje  i nie pozostawia brudnych śladów  

• uchwyt w formie pierścieni  zapewnia kontrolę podczas    
pisania

• dostępne są wkłady zapasowe

• nowy długopis żelowy InkJoy Gel zawiera specjalną formułę 
szybkoschnącego tuszu, która zapobiega rozmazywaniu.

• delikatny w dotyku, komfortowy uchwyt zapewnia pewną 
kontrolę pisania na co dzień

• grubość linii pisania 0,4mm

• InkJoy 100 RT to długopis w przezroczystej trójkątnej obu-
dowie z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny 
systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania 

• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Długopis wymazywalny InkJoy erasable gel Długopis żelowy InkJoy Gel 

Długopis InkJoy 100 RT 

Indeks Kolor
DL/REP/WYM/C czarny
DL/REP/WYM/E czerwony
DL/REP/WYM/N niebieski 
DL/REP/WYM/Z zielony 

Długopis InkJoy 100 CAP 

• InkJoy 100 CAP to długopis w przezroczystej trójkątnej obudo-
wie z zatyczką posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jed-
nocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć 
rozmazywania 

• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Indeks Kolor
DL100/INK/C czarny
DL100/INK/N niebieski
DL100/INK/E czerwony
DL100/INK/Z zielony

Indeks Kolor
DŁ/9464/C czarny
DŁ/9464/N niebieski 
DŁ/9464/E czerwony
DŁ/9464/Z zielony 

Indeks Kolor
DL300RT/C czarny
DL300RT/N niebieski
DL300RT/E czerwony

• InkJoy 300 RT to długopis z systemem przyciskowym po-
siadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania

• obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem 
• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie  do dłoni
• występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach
• grubość linii pisania M 0,4mm

Długopis InkJoy 300 RT 

Indeks Kolor
DL/INK2/C czarny
DL/INK2/N niebieski
DL/INK2/E czerwony

DL/INK2/CR ciemny rożowy
DL/INK2/F fioletowy

Długopis InkJoy 550 RT 

• InkJoy 550 RT to nowy długopis z systemem przyciskowym 
posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV

• nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, jed-
nocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala unik-
nąć rozmazywania 

• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni
• posiada stylizowany metalowy klips
• grubość linii pisania M 0,4mm
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DŁUGOPIS OLEJOWY PILOT REXGRIP

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, 
w awangardowej obudowie. Nowoczesny specjalnie 
zaprojektowany gumowy uchwyt zapewniający 
maksymalną wygodę podczas pisania, idealnie 
dopasowuje się do dłoni. Tusz olejowy, wodoodporny, 
nieblaknący, pisze po każdym rodzaju papieru. 
Długopis doskonale nadaje się pod nadruk. 
Do kompletu z ołówkiem automatycznym Rexgrip. 
Pasuje wkład „krótki” olejowy. Posiada dwie grubości 
pisania: f: 0.21mm długość linii pisania: 1100m 
i M: 0.25mm, długość linii pisania: 850m. 
Dostępny w czterech kolorach: 
czarny czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

PIL4/C CZARNY
PIL4/N NIEBIESKI
PIL4/Z ZIELONY
PIL4/E CZERWONY

WYMAZYWALNE PIÓRO KULKOWE PILOT 

FRIXION CLICKER

Automatyczne, wymazywalne pióro kulkowe. 
Napisany tekst znika, gdy potrze się go 
silikonową końcówką. Unikalny tusz Metamo 
jest idealny dla osób leworęcznych, szybko 
zasycha. Tusz reaguje na temperaturę: znika 
przy temperaturze +65°C oraz pojawia się 
ponownie przy temperaturze – 10°C. 
Posiada wymienny wkład. Grubość linii pisania: 
0,35 mm. Dostępny w siedmiu kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, 
różowy, lazurowy.

INDEKS KOLOR

PIL348/3/C czarny
PIL348/3/E czerwony
PIL348/3/N niebieski
PIL348/3/Z zielony
PIL348/3/F fioletowy
PIL348/3/R różowy
PIL348/3/L lazurowy

DŁUGOPIS ŻELOWY PILOT G1

Długopisy z wymiennym wkładem 
żelowym. Grubość linii pisania EXTRA 
FINE 0,25 mm, długość linii pisania 
1100 m. Końcówka ze wzmacnianej 
nierdzewnej stali. Tusz żelowy zapewnia 
niezmierną miękkość i płynność pisania. 
Posiada ergonomiczny, wygodny uchwyt. 
Produkt objęty gwarancją jakości. 
Gładka i równa linia pisania.
Dostępny w następujących kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

PIL2/G1/C czarny
PIL2/G1/N niebieski
PIL2/G1/E czerwony
PIL2/G1/Z zielony

DŁUGOPIS ŻELOWY PILOT G2

Długopis z wymiennym wkładem 
żelowym i gumowym, wygodnym 
uchwytem. Grubość linii pisania EXTRA 
FINE 0,25 mm, długość linii pisania 
1300 m. Wyposażony w mechanizm 
chowania wkładu oraz specjalne 
zabezpieczenie przed poplamieniem 
ubrania. Pisze miękko, pozostawiając 
gładkie i równe linie. Doskonale nadaje 
się do opisywania faktur. G2 jest 
zaprojektowany według najwyższych 
wymogów, aby zapewnić najlepszą jakość 
pisania w XXI wieku. Pasuje wkład G-2.
Dostępny w następujących kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

PIL2/C czarny
PIL2/E czerwony
PIL2/N niebieski
PIL2/Z zielony
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DŁUGOPIS OLEJOWY PILOT SUPER GRIP

Długopis z wymiennym wkładem olejowym 
nowej generacji. Grubość linii pisania 
0,21 mm, długość linii pisania 1100 m. 
Gumowy uchwyt w kolorze tuszu 
zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 
podczas pisania. Posiada mechanizm 
chowania wkładu oraz krystaliczną obudowę. 
Tusz olejowy, wodoodporny, nieblaknący. 
Do kompletu z ołówkiem automatycznym 
H-185. Pasuje wkład „krótki” olejowy 
dostępny w czterech kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony

INDEKS KOLOR

PIL6/C czarny
PIL6/E czerwony
PIL6/N niebieski
PIL6/Z zielony

SUPER GRIP G AUTOMATYCZNY

Automatyczny długopis olejowy z wymiennym 
wkładem. Nowej generacji tusz umożliwia 
płynne pisanie, żywymi i jaskrawymi kolorami. 
Nowoczesny design, okienko pozwalające 
kontrolować poziom wykorzystania wkładu 
oraz ergonomiczny gumowy uchwyt o dużej 
powierzchni, sprawiają, że jest to długopis 
idealny dla każdego. Grubość linii pisania 
0,22 mm, długość linii 950 m. 
Dostępny w czterech kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

PIL/G/AUT/E czerwony
PIL/G/AUT/C czarny
PIL/G/AUT/N niebieski
PIL/G/AUT/Z zielony

SUPER GRIP G ZE SKUWKĄ

Długopis olejowy posiadający obudowę 
w kolorze tuszu oraz wentylowaną 
skuwkę. Gumowy uchwyt zapewnia 
wygodę i komfort pisania. Długopis 
posiada nowoczesny tusz olejowy, dzięki 
któremu pisze się nim miękko 
i gładko. Nowa smukła obudowa 
charakteryzuje ponadczasowość długopisu 
Super Grip G. Występuje w kolorach: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony. 
Grubość linii pisania: 0.22mm, długośc 
linii pisania 1500m.

INDEKS KOLOR

PIL/G/E czerwony
PIL/G/C czarny
PIL/G/N niebieski
PIL/G/Z zielony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY PENAC RB85

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• kolor obudowy odpowiada barwie tuszu
• z klipsem
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 1,0mm (RB85) , 0,7MM (RB85/07)
• grubość linii pisania: 0,5mm (RB85), 0,33 mm (RB85/07)
• długość linii pisania: do 900m
• certyfikat ISO 12757 i EN71
• kolor obudowy i wkładu czarny

INDEKS OPIS

RB85/C 1,0mm, czarny 
RB85/E 1,0mm, czerwony 
RB85/N 1,0mm, niebieski 
RB85/07/C 0,7mm, czarny 
RB85/07/E 0,7mm, czerwony 
RB85/07/N 0,7mm, niebieski 
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DŁUGOPIS ORANGE

Pomarańczowy korpus. Zakończenie i skuwka 
w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Końcówka
pisząca z węglika wolframu. Średnica końcówki 
0,7 mm. Szerokość linii pisania 0,3 mm. Długość linii
pisania 3 500 m. Atrament na bazie oleju: trwały,
woodoodporny, szybkoschnący (< 2 s). Produkt
bezpieczny - nie zawiera toksyn i metali ciężkich.
Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu.

INDEKS KOLOR

DL58/N niebieski
DL58/C czarny
DL58/E czerwony
DL58/Z zielony

DŁUGOPIS ATLANTIS

Długopis automatyczny z wymiennym wkładem.
Łatwy do zidentyfi kowania kolor tuszu. Element
klikający w kolorze tuszu. Transparentny korpus.
Gumowy uchwyt. Kulka pisząca z węglika wolframu.
Średnia końcówka 1 mm. Szerokość linii pisania 0,4
mm. Długość linii pisania 2400 m. Atrament na bazie
oleju trwały, woododporny oraz szybkoschnący (< 2 s).
Formuła tuszu Easy Glide, gwarantuje do 35% gładsze
i lżejsze pisanie.

INDEKS KOLOR

DL51/N niebieski
DL51/C czarny
DL51/E czerwony

DŁUGOPIS CRISTAL

Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Transparentny korpus. Wentylowana
skuwka. Końcówka pisząca z węglika wolframu. Średnica końcówki 1 mm.
Szerokość linni pisania 0,4 mm. Długość linii pisania 3 000 m. Atrament na
bazie oleju: trwały, woodoodporny, szybkoschnący (< 2 s). Produkt bezpieczny
- nie zawiera toksyn i metali ciężkich. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku
winylu.

INDEKS KOLOR

DL59/C czarny
DL59/N niebieski
DL59/E czerwony
DL59/Z zielony

DŁUGOPIS GRAND GR-2051A

• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami
  antypoślizgowymi
• indywidualny kod kreskowy w formie
  naklejki usuwalnej bez śladu
• tusz wodoodporny
• długość pisania: 1000 m
• grubość linii 0,7 mm
• niebieski kolor tuszu

INDEKS

DL2051

DŁUGOPIS FO-Gelb09

Długopis plastikowy ze szwajcarską końcówką i olejowym wkładem 0,7 mm 
zapewniającym płynne pisanie.

INDEKS

DŁ/09

DŁUGOPIS FO-027

Długopis plastikowy ze szwajcarską końcówką i olejowym wkładem 0,6 mm 
zapewniającym płynne pisanie.

INDEKS

DL/027



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77

A
RT

YK
U

ŁY
 P

IŚ
M

IE
N

N
E

D
ZI

A
Ł 

V

121

DŁUGOPISY ASYSTENT 031

Długopisy automatyczne w plastikowej 
obudowie, elegancka stylistyka,
metalowy klip oraz dodatki, 
3 kolory obudowy, 3 końcówki piszące, 
tusz niebieski, trwały mechanizm 
włączający, wymienne wkłady, 
/obudowa czarna – końcówka 0,5 mm 
/obudowa granatowa – końcówka 0,7 mm 
/obudowa bordowa – końcówka 1,0 mm.

INDEKS

DL31/AUT

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE W GWIAZDKI 069

Długopisy automatyczne w plastikowej
obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu,
trwała kulka z węglików spiekanych 
0,5 mm, trwały mechanizm włączający,
wygodny, gumowany uchwyt,
nowy wkład - szwajcarska technologia.

INDEKS KOLOR

DL69/GW/C czarny
DL69/GW/N niebieski
DL69/GW/E czerwony
DL69/GW/Z zielony
DL69/GW/F fi oletowy

DŁUGOPISY W GWIAZDKI 059

Długopisy jednorazowe w plastikowej 
obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu,
wentylowana nasadka, trwała kulka 
z węglików spiekanych 0,5 mm, 
4 kolory tuszu, nowy wkład – 
szwajcarska technologia.

INDEKS KOLOR

DL59/GW/C czarny
DL59/GW/N niebieski
DL59/GW/E czerwony
DL59/GW/Z zielony
DL59/GW/F fi oletowy

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE SUNNY W GWIAZDKI 060

Długopisy automatyczne w plastikowej żółtej
obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu, 
trwała kulka z węglików spiekanych 0,7 mm, 
trwały mechanizm włączający, wygodny, 
gumowany uchwyt, 4 kolory tuszu, 
NOWY WKŁAD – DO PISANIA 
PO WSZYSTKICH RODZAJACH PAPIERU 
np. PO ODWROTNEJ STRONIE DRUKÓW 
SAMOKOPIUJĄCYCH FAKTUR.

INDEKS KOLOR

DL60/GW/N niebieski
DL60/GW/C czarny
DL60/GW/Z zielony
DL60/GW/E czerwony

Długopisy automatyczne w plastikowej

0,5 mm, trwały mechanizm włączający,

DŁUGOPIS A02E.3246

Aluminiowy długopis z gumką do ekranów dotykowych 
w przeźroczystym etui.

INDEKS

DŁ/3246

DŁUGOPIS A01E.2046

Długopis plastikowy z końcówką 0,7 mm i gumowym uchwytem 
zapewniającym stabilne trzymanie. 

INDEKS

DL112
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DŁUGOPIS PROFICE AA103

Długopis biurowy linii Profi ce z transparentną obudową i zatyczką, 
grubość linii pisania: 0,5mm, długość linii pisania: >800m. 
Dostępny również w etui 4 kol.

INDEKS KOLOR

DL998/C czarny
DL998/N niebieski
DL998/E czerwony
DL998/Z zielony
DL998/KPL komplet 4 kol.

DŁUGOPIS NA ŁAŃCUSZKU PROFICE

Elegancki, smukły długopis na
długim łańcuszku kuleczkowym,
stojący w estetycznej kulce,
wyposażony w samoprzylepną
podstawkę, ze względu
na wytworne wzornictwo
szczególnie polecany do recepcji
hotelowych i urzędów. Kolor
tuszu – niebieski.

INDEKS

DL1015
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CIENKOPIS KULKOWY BLN 15

Cienkopis kulkowy 
z nowym rewolucyjnym 
płynnym tuszem
żelowym. Szybciej wysycha, 
większa wydajność, wyższy 
komfort pisania. 
Końcówka 0,5 mm. 
Posiada gumowy
uchwyt oraz metalowy klip. 
Dł. linii pisania 2000 m.

INDEKS KOLOR

PK23/C czarny
PK23/N niebieski
PK23/E czerwony

CIENKOPISY KREŚLARSKIE ECCO PIGMENT

• Idealny do pisania, rysowania i szkicowania
• pigmentowy czarny atrament
• odporny na światło i wodę
• umożliwia rysowanie z linijką i szablonem
• długa końcówka z metalową osłoną
• ergonomiczne miejsce uchwytu
• metalowy klips

INDEKS OPIS

PIS13/F/01 0,1 mm
PIS13/F/02 0,2 mm
PIS13/F/03 0,3 mm
PIS13/F/04 0,4 mm
PIS13/F/05 0,5 mm
PIS13/F/06 0,6 mm
PIS13/F/07 0,7 mm
PIS13/F/08 0,8 mm

CIENKOPIS KULKOWY PILOT V5

Cienkopis kulkowy z obudową w kolorze tuszu i okienkiem pozwalającym na kontrolę 
jego zużycia. Posiada  bezpieczną wentylową skuwkę z metalowym klipem. Możliwość 
pisania po każdym rodzaju papieru. Polecane dla osób leworęcznych. Cienkopis V5 
posiada igłową końcówkę, dzięki której linia pisania jest bardzo precyzyjna. 
Grubości linii pisania: 0,30 mm, długości linii pisania: 1700 m. Występuje w kolorach 
czarny, czerwony, niebieski, zielony. V5 produkowany jest w oparciu o technologię 
V-System, która obejmuje trzy fi lary technologiczne:
INK WRITING - Kiedy podczas pisania, ze zbiornika wydostaje się nadmiar atramentu, 
jest on przechowywany w specjalnie skonstruowanej końcówce z wbudowanymi mikro 
skrzydełkami. Dzięki temu ilość atramentu przepływającego do końcówki jest zawsze 
stała. Grubość pisanej linii nie zmienia się, pisze do ostatniej kropli.
Hi-Tecpoint – to niepowtarzalna końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 
z zastosowaniem 3 symetrycznych wgłębień do podtrzymywania i wspierania kulki. 
Dzięki zastosowaniu Hi-Tecpoint, kulka podczas pisania obraca się bardzo 
lekko i płynnie.
ATT System – czyli system „skuwka w skuwce”. Wewnątrz zewnętrznej skuwki 
umieszczona jest mniejsza, która szczelnie zabezpiecza końcówkę piszącą. 
Dodatkowo w razie połknięcia umożliwia oddychanie.

INDEKS KOLOR

PIL5/C czarny
PIL5/N niebieski
PIL5/E czerwony
PIL5/Z zielony

CIENKOPIS PIN-200

Profesjonalny cienkopis kreślarski idealny
do kreślenia (dla grafi ków, projektantów, artystów).
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie
• odporny na działanie wody, słońca, alkoholu, amoniaku 
  i rozpuszczalników,
• nie przesiąka przez papier
• twarda końcówka fi browa nie ulega rozwarstwieniu 
  

INDEKS OPIS KOLOR

 PIS13/005/C 0,05 czarny 
PIS13/01/C 0,1 czarny 
PIS13/02/C 0,2 czarny 
PIS13/03/C 0,3 czarny 
PIS13/04/C 0,4 czarny 
PIS13/05/C 0,5 czarny 
PIS13/06/C 0,6 czarny 
PIS13/07/C 0,7 czarny 
PIS13/08/C 0,8 czarny 
PIS13/01/E 0,1 czerwony 
PIS13/02/E 0,2 czerwony 
PIS13/05/E 0,5 czerwony 
PIS13/01/N 0,1 niebieski 
PIS13/02/N 0,2 niebieski 
PIS13/05/N 0,5 niebieski 

CIENKOPIS RC-04

Niezawodny. Ekonomiczny w użyciu. 
Końcówka pisząca oprawiona w metal o grubości 0,4 mm. 
Tusz na bazie wody, wentylowana skuwka. 30 kolorów.  
Długość linii pisania 1200 m. WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR

 CS14/R/C czarny 
CS14/R/N niebieski 
CS14/R/Z zielony 
CS14/R/E czerwony 
CS14/R/R różowy 
CS14/R/F fi oletowy 
CS14/R/BR brązowy 
CS14/R/P pomarańczowy 
CS14/R/A żółty 
CS14/R/JZ jasnozielony 
CS14/R/T turkusowy
CS14/R/B bordowy 
CS4/R kpl. 4 kol. 
CS6/R kpl. 6 kol. 
CS12/R kpl. 12 kol. 
CS25/R kpl. 25 kol. 

ZESTAW CIENKOPISÓW SCHNEIDER LINE-UP

• obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu  
• cienkopis ze skuwką
• ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt
• całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
• grubość linii pisania: 0,4mm

INDEKS OPIS

CS1091 30+2 szt. 
CS1092 16 szt.
CS1094 4 szt.
CS1098 8 szt.
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CIENKOPIS SCHNEIDER LINK-IT

Cienkopis kulkowy z nowym rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania.
Końcówka 0,5 mm. Posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip. 
Długość linii pisania 2000 m.

INDEKS KOLOR

CS1298 8szt. mix kolorów
CS1292 16szt. mix kolorów

CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP TOUCH

• obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu  
• cienkopis ze skuwką
• ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt
• całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
• grubość linii pisania: 0,4mm

INDEKS KOLOR

CS2501 czarny
CS2502 czerwony
CS2503 niebieski
CS2504 zielony

CIENKOPIS STABILO POINT 88

Niezaprzeczalny numer 1 wśród cienkopisów od 1977r. Jedyny cienkopis 
dostępny w aż 47 kolorach. Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, 
kreślenia i kolorowania. Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna 
na złamania i rozwarstwienia, co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do 
całkowitego wyczerpania tuszu. Grubość linii – 0,4 mm. Wentylowana skuwka 
umożliwia oddychanie w przypadku nagłego połknięcia. Dostępne na sztuki 
oraz w kompletach po 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 i 30 szt. 

INDEKS KOLOR

CS14/S/024 neonowy żółty 
CS14/S/033 neonowy zielony 
CS14/S/040 neonowy czerwony 
CS14/S/054 neonowy pomarańczowy 
CS14/S/056 neonowy różowy 
CS14/S/13 zieleń lodowa 
CS14/S/22 granat 
CS14/S/26 morelowy 
CS14/S/32 niebieski 
CS14/S/33 seledynowy 
CS14/S/36 zielony 
CS14/S/40 czerwony 
CS14/S/41 ciemny niebieski 
CS14/S/43 jasny zielony 
CS14/S/44 żółty 
CS14/S/45 brązowy 
CS14/S/46 czarny 
CS14/S/50 ciemny czerwony 
CS14/S/51 turkusowy 
CS14/S/53 ciemny zielony 
CS14/S/54 pomarańczowy 
CS14/S/55 fi oletowy 
CS14/S/56 różowy 
CS14/S/57 jasny niebieski 
CS14/S/58 lila 
CS14/S/59 jasny lila 
CS14/S/63 oliwkowy 
CS14/S/89 ochra ciemna 
CS14/S/94 beżowy 
CS14/S/96 ciemny szary 
CS8805 komplet 5 szt. neonowy 
CS88 komplet 6 szt. 
CS88/8/P komplet 8 szt. pastelowy
CS87 komplet 10 szt. 

CS8815 komplet 15 szt., 
w tym 5 neonowych 

CS89 komplet 20 szt. 

CS86 komplet 20 szt. w sztywnym 
opakowaniu COLOR PARADE 

CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP

• obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu  
• cienkopis ze skuwką
• ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt
• całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
• grubość linii pisania: 0,4mm

INDEKS KOLOR

CS1001 czarny
CS1002 czerwony
CS1003 niebieski
CS1004 zielony
CS1005 żółty
CS1006 pomarańczowy
CS1007 jasnobrązowy
CS1008 fi oletowy
CS1009 różowy
CS1010 jasnoniebieski
CS1011 zielony
CS1012 szary
CS1013 piaskowy
CS1014 morski
CS1015 ciemnozielony
CS1016 morelowy
CS1017 błękitny
CS1018 ciemnobrązowy
CS1019 karminowy
CS1020 purpurowy
CS1021 ciemnoszary
CS1022 koralowy
CS1023 granatowy
CS1024 oliwkowy
CS1028 ciemnoróżowy
CS1060 czerwony neonowy
CS1063 zielony neonowy
CS1064 żółty neonowy
CS1065 pomarańczowy neonowy
CS1069 różowy neonowy
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MARKER PERMANENTNY BIC

Tusz permanentny na bazie alkoholu. Obudowa
wykonanan w 51% z materiałów przetworzonych.
Neutralny zapach. Nie wysycha przez 3 tygodnie
bez skuwki. Akrylowa blokowana końcówka.
Okrągła lub ściętakońcówka. Szerokość linii
pisania 1,7 mm (okrągły), 3,1-5,3 mm (ścięty).
Długość linii pisania do 1 400 m (okrągły), 1 100
m (ścięty). Średnica końcówki 5,5 mm (okrągły).
Do stosowania na większości powierzchni: papier,
karton, szkło, plastik, metal. Produkt bezpieczny
- nie zawiera toksyn i metali ciężkich. Produkt nie
zawiera PVC - polichlorku winylu

INDEKS OPIS KOLOR

BIC230/N/O okrągła końcówka niebieski
BIC230/C/O okrągła końcówka czarny
BIC230/E/O okrągła końcówka czerwony
BIC230/Z/O okrągła końcówka zielony
BIC230/N/S ścięta końcówka niebieski
BIC230/C/S ścięta końcówka czarny
BIC230/E/S ścięta końcówka czerwony
BIC230/Z/S ścięta końcówka zielony

MARKERY PERMANENTNE EDDING 300 I 330

Markery niezmywalne, wyposażone w szybkoschnący, niebrudzący i odporny 
na działanie światła oraz wody tusz, bez dodatku toluenu i ksylenu, 
do wykonywania oznaczeń na niemal wszystkich powierzchniach, możliwość 
wielokrotnego napełniania i wymiany końcówki piszącej, dostępne 
pojedyncze kolory i komplety – 4 kol., dostępne w wersji: z okrągłą końcówką 
– szerokość linii 1,5–3 mm (model 300) oraz ze ściętą końcówką – szerokość 
linii 1–5 mm (model 330).

INDEKS OPIS KOLOR KOŃCÓWKA

ED300/OK/C E300 czarny okrągła
ED300/OK/E E300 czerwony okrągła
ED300/OK/N E300 niebieski okrągła
ED300/OK/Z E300 zielony okrągła
ED300/C E330 czarny ścięta
ED300/E E330 czerwony ścięta
ED300/N E330 niebieski ścięta
ED300/Z E330 zielony ścięta

MARKER PERMANENTNY LUMOCOLOR S 350, S 352

Nierozmazujący i wodoodporny atrament pozwala na pisanie po prawie wszystkich powierzchniach takich jak szkło, plastik, drewno,
metal, porcelana. Okrągła i ścięta końcówka. Atrament z formułą DRY SAFE, dzięki czemu nie zasycha bez skuwki do kilku dni.
Nieblaknący atrament (czarny, niebieski i zielony nawet do 5 lat). Grubość linii od ok. 2 do 5 mm. 

INDEKS KOLOR KOŃCÓWKA

STAD350/A żółty ścięta 
STAD350/E czerwony ścięta 
STAD350/N niebieski ścięta 
STAD350/P pomarańczowy ścięta 
STAD350/Z zielony ścięta 
STAD350/F fioletowy ścięta 
STAD350/BR brązowy ścięta 
STAD350/C czarny ścięta 
STAD352/A żółty okrągła
STAD352/E czerwony okrągła
STAD352/N niebieski okrągła
STAD352/P pomarańczowy okrągła
STAD352/Z zielony okrągła
STAD352/F fioletowy okrągła
STAD352/BR brązowy okrągła
STAD352/C czarny okrągła

MARKER PERMANENTNY 

• marker do pisania po każdej powierzchni (papier, szkło,
  metal, plastik) 
• wodoodporny, niezmywalny, szybkoschnący 
  i nietoksyczny tusz
• wyposażony w okrągłą lub ściętą końcówkę piszącą  
• długość linii pisania: 1200m,  
• dostępny w czterech podstawowych kolorach: A; B; C; D. 
• WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR KOŃCÓWKA

MARK120/O/C czarny OKRĄGŁY
MARK120/O/E czerwony  OKRĄGŁY
MARK120/O/N niebieski  OKRĄGŁY
MARK120/O/Z  zielony  OKRĄGŁY
MARK120/S/C czarny ŚCIĘTY

MARKER PERMANENTNY TETIS PREMIUM KM502

Wysokiej jakości marker. Posiada dwie końcówki: okrągłą i ściętą. Końcówka
okrągła grubość lini pisania 4,2 mm, końcówka ścięta 5 mm. Przeznaczony do 
pisania na większości powierzchni. Wodoodporny i szybkoschnący tusz 
na bazie alkoholu. Nie zawiera ksylenu i toluenu.

INDEKS KOLOR

PR11/T/C czarny 
PR11/T/N niebieski 
PR11/T/E czerwony 
PR11/T/Z zielony 



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl

A
RT

YK
U

ŁY
 P

IŚ
M

IE
N

N
E

D
ZI

A
Ł 

V

126

MARKER PERMANENTNY SCA 400

Marker permanentny z szybkoschnącym tuszem.Pisze po każdej powierzchni.
Ścięta końcówka nie wysych bez skuwki do 24godzin. Posiada CSP INK- jest 
to wodoodporny tusz  który nie blaknie i nie rozmazuje się.Wytrzymała 
końcówka wykonana jest z włókna akrylowego, posiada polipropylenowa 
obudowa. Jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu i toluenu. 
Grubość linii pisania: 1-4 mm, długośc linii pisania: min. 500 m. 
Dostępny w następujących kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

MARK400/C czarny
MARK400/E czerwony
MARK400/N niebieski
MARK400/Z zielony

MARKER PERMANENTNY SCA 100

Marker permanentny z szybkoschnącym tuszem.
Pisze po każdej powierzchni.Okrągła końcówka nie wysych 
bez skuwki do 24 godzin. Posiada CSP INK- jest to wodoodporny 
tusz który nie blaknie i nie rozmazuje się.Wytrzymała końcówka 
wykonana jest z włókna akrylowego, posiada polipropylenowa obudowa. 
Jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu i toluenu. Grubość linii 
pisania: 1 mm, długośc linii pisania: min. 1000 m. 
Dostępny w następujących kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

INDEKS KOLOR

MARK101/C czarny
MARK101/E czerwony
MARK101/N niebieski
MARK101/Z zielony

MARKER PERMANENTNY NO-320/380

Marker permanentny w plastikowej obudowie. Doskonała relacja jakości 
do ceny. Umożliwia znakowanie każdej powierzchni. Tusz ekologiczny - nie 
zawiera ksylenu. Odporny na działanie wody. No 320F - okrągła końcówka; 
grubość linii pisania 1,0-3,0 mm. No 380B - ścięta końcówka;  grubość linii 
pisania 1,0-4,5 mm.

MARK320 MARK380 KOLOR

MARK320/C MARK380/C czarny
MARK320/E MARK380/E czerwony
MARK320/N MARK380/N niebieski
MARK320/Z MARK380/Z zielony

MARKER PERMANENTNY N850/N860

Marker permanentny dostępny w dwóch rodzajach
koncówek okrągła (N850) oraz ścięta (N860). Idealnie
nadaje sie na metal, szkło, plastik, gume, gruby papier
oraz drewno. Długość linii pisania N850 – 780 m.

INDEKS KOLOR OPIS

MARK44/P/C czarny N850
MARK44/P/N niebieski N850
MARK44/P/E czerwony N850
MARK44/P/Z zielony N850
MARK44/P/C/N860 czarny N860
MARK44/P/N/N860 niebieski N860
MARK44/P/E/N860 czerwony N860
MARK44/P/Z/N860 zielony N860
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MARKER PERMANENTNY HI-TEXT 830PC/BP 
FIBRACOLOR

Oryginalne, produkowane we Włoszech, markery niezmywalne z serii 
wyrobów wysokiej jakości Hi-Text. Profesjonalny, mocno kryjący tusz
o intensywnych kolorach, odporny na światło (UV) i wodę, wysoka 
wytrzymałość na najbardziej gładkich powierzchniach, tusz szybkoschnący
nie zawiera szkodliwych substancji, heksagonalna podstawka umożliwia 
postawienie w pionie i zabezpiecza przed spadaniem z pochyłych powierzchni.
Duże pojemniki tuszowe gwarantują długie działanie, wytrzymałe na 
odkształcenia końcówki: ścięta PC-5 mm i okrągła PB-4 mm. 
Kolory: czarny, czerwony, niebieski oraz zielony tylko dla PC. 
Pudełka po 12 szt. w kolorze.

KOŃCÓWKA
OKRĄGŁA

KOŃCÓWKA
ŚCIĘTA KOLOR

 PR11/O/C PR11/S/C czarny 
PR11/O/N PR11/S/N niebieski 
PR11/O/E PR11/S/E czerwony 
- PR11/Z zielony

MARKER WODOODPORNY N50/N60

Marker wodoodporny z końcówką okrągłą (50) lub
ściętą (60). Obudowa wykonana z aluminium. Idealnie
nadaje się na metal, szkło, plastik, gumę i gruby papier.

INDEKS KOLOR

MARK44/C/N50 czarny
MAR44/N/N50 niebieski
MARK44/E/N50 czerwony
MARK44/Z/N50 zielony
MARK44/C/N60 czarny
MAR44/N/N60 niebieski
MARK44/E/N60 czerwony
MARK44/Z/N60 zielony

MAR44/N/N60 niebieski
MARK44/E/N60 czerwony
MARK44/Z/N60 zielony

FLAMASTER SCHNEIDER LINK-IT

• pierwszy modułowy system pozwalający swobodnie łączyć dwie piszące
  połówki
• swoboda łączenia, przekładania, dobierania kolorów i grubości
• idealny do pisania, kolorowania, zaznaczania
• obudowa wykonana w 88% z bioplastiku    
• ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt
• gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
• grubość linii pisania: 1,0 mm

INDEKS OPIS

FLT2098  8szt. mix kolorów
FLT2092 16szt. mix kolorów

PISAKI DWUSTRONNE DOUBLE POINT FIBRACOLOR

Włoskie pisaki z dwiema fi browymi końcówkami odpornymi na 
odkształcenia: cienką 2mm i stożkową 4,5 mm, niecieknące, umożliwiają 
uzyskanie 3 rodzajów linii, bezpieczne wentylacyjne zatyczki, intensywne 
kolory z wysokiej jakości pigmentów, długotrwałe działanie aż do całkowitego  
wyczerpania tuszu, łatwo zmywalne z rąk i materiałów, komplety 4, 6 10 
kolorów w fi rmowym etui lub 10, 12 i 24 kolory w pudełku z zawieszką. 
Europejski certyfi kat CE.

INDEKS KOLOR

PIS44 kpl. 4 kol. 
PIS33 kpl. 6 kol. 
PIS88 kpl. 10 kol. 
PIS89 kpl. 12 kol. pud. 

kpl. 24 kol. pud. 

MARKERY KREDOWE - 292/291/290

Markery z rozpuszczoną kredą, do pisania po tablicach czarnych, białych, po szkle i powierzchniach plastikowych, zmywalne wodą np. tradycyjną gąbką, 
do użytku wewnątrz pomieszczeń, nasączalne końcówki fi browe: 292- 4,5 mm, 291- 5x8 mm oraz 290 – 8x15 mm,
bezwonny tusz pigmentowy w 10 kolorach, wolny od xylenu.

INDEKS OPIS KOLOR

MARK292/BI 4,5 mm biały
MARK292/C 4,5 mm czarny
MARK292/E 4,5 mm czerwony
MARK292/SR 4,5 mm srebrny
MARK292/ZŁ 4,5 mm złoty
MARK292/N 4,5 mm niebieski
MARK292/P 4,5 mm pomarańczowy
MARK292/R 4,5 mm różowy
MARK292/Z 4,5 mm zielony
MARK292/A 4,5 mm żółty
MARK291/BI 5x8 mm biały
MARK291/C 5x8 mm czarny
MARK291/E 5x8 mm czerwony
MARK291/SR 5x8 mm srebrny
MARK291/ZŁ 5x8 mm złoty

INDEKS OPIS KOLOR

MARK291/N 5x8 mm niebieski
MARK291/P 5x8 mm pomarańczowy
MARK291/R 5x8 mm różowy
MARK291/Z 5x8 mm zielony
MARK291/A 5x8 mm żółty
MARK290/BI 8x15 mm biały

MARK290/C 8x15 mm czarny

MARK290/E 8x15 mm czerwony
MARK290/SR 8x15 mm srebrny
MARK290/ZŁ 8x15 mm złoty
MARK290/N 8x15 mm niebieski
MARK290/P 8x15 mm pomarańczowy
MARK290/R 8x15 mm różowy
MARK290/Z 8x15 mm zielony
MARK290/A 8x15 mm żółty
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MARKERY OLEJOWE 440 i 441

440 markery olejowe  – markery z fi browa końcówka 2,5 mm, szybkoschnącym, 
wodoodpornym tuszem olejnym, niezmywalnym, aluminiowa obudowa 
zapobiegająca wysychaniu tuszu, do zastosowania na wszystkich 
powierzchniach, do opisywania różnych przedmiotów, nawet w trudnych 
warunkach warsztatowych, zawartość ok.10 ml, 17 kolorów tuszu.

INDEKS KOLOR

PX440/T/A żółty
PX440/T/NA żółty neon
PX440/T/N niebieski
PX440/T/JN niebieski jasny
PX440/T/E czerwony
PX440/T/C czarny
PX440/T/Z zielony
PX440/T/JZ zielony jasny
PX440/T/NZ zielony neon
PX440/T/P pomarańczowy
PX440/T/BR brązowy
PX440/T/BI biały
PX440/T/R różowy
PX440/T/F fi oletowy
PX440/T/ZŁ złoty
PX440/T/SR srebrny
PX440/T/S szary

441 markery olejowe  – markery z fi browa końcówka 1,5 mm, szybkoschnącym, 
wodoodpornym tuszem olejnym, niezmywalnym,  do zastosowania 
na wszystkich powierzchniach, do opisywania różnych przedmiotów, 
nawet w trudnych warunkach warsztatowych, zawartość ok.6 ml, 
17 kolorów tuszu.

INDEKS KOLOR

PX441/T/A żółty
PX441/T/NA żółty neon
PX441/T/N niebieski
PX441/T/JN niebieski jasny
PX441/T/E czerwony
PX441/T/C czarny
PX441/T/Z zielony
PX441/T/JZ zielony jasny
PX441/T/NZ zielony neon
PX441/T/P pomarańczowy
PX441/T/BR brązowy
PX441/T/BI biały
PX441/T/R różowy
PX441/T/F fi oletowy
PX441/T/ZŁ złoty
PX441/T/SR srebrny
PX441/T/S szary

MARKER OLEJOWY MMP20

Pojemność 6,5 ml, nie zawiera ksylenu, 15
intensywnych kolorów. Może być używany na: metalu,
szkle, plastiku, gumie. Końcówka okrągła z tłoczkiem.

INDEKS

MMP20

MARKERY OLEJOWE EDDING

Marker lakierowy z końcówką okrągłą o szerokości 2-4 mm (750) 
i 1-2 mm (751). Tusz trwały o słabym zapachu i kryciu zbliżonym do lakieru. 
Atrakcyjne kolory - srebrny i złoty.

INDEKS KOLOR

ED750/C czarny
ED750/E czerwony
ED750/N niebieski
ED750/Z zielony
ED751/C czarny
ED751/E czerwony
ED751/N niebieski
ED751/Z zielony

MARKERY OLEJOWE 
PX20/ PX-21/ PX-30/ PX-203 PAINT

• profesjonalne permanentne markery olejowe
  do znakowania wszystkich powierzchni:
  szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło,
  kamień, plastik, styropian, drewno)
• wodoodporne, nie tracą koloru pod
  wpływem światła i ekstremalnych warunków
  atmosferycznych
• na większości materiałów schnie w ciągu 40-50 sek.
• obudowa wykonana z aluminium – sprawia, 
  że markery nie wysychają
• PX-20 - okrągła końcówka, grubość linii: 
  2,2- 2,8 mm PX-21 - okrągła końcówka, 
  grubość linii: 0,8-1,2 mm PX-30 - ścięta końcówka,
  grubość linii pisma:4,8- 8,5 mm PX-203 - igłowa
  końcówka, grubość linii pisania 0,8 mm.

INDEKS OPIS KOLOR

 PX20/N PX-20 niebieski 
PX20/Z PX-20 zielony 
PX20/P PX-20 pomarańczowy 
PX20/E PX-20 czerwony 
PX20/A PX-20 żółty 
PX20/BIA PX-20 biały 
PX20/C PX-20 czarny 
PX20/SR PX-20 srebrny 
PX20/ZŁ PX-20 złoty 
PX20/R PX-20 różowy 
PX20/F PX-20 fi oletowy 
PX21/N PX-21 niebieski 
PX21/Z PX-21 zielony 
PX21/E PX-21 czerwony 
PX21/A PX-21 żółty 
PX21/BIA PX-21 biały 
PX21/C PX-21 czarny 
PX21/SR PX-21 srebrny 
PX21/ZŁ PX-21 złoty 
PX21/R PX-21 różowy 
PX30/BIA PX-30 biały 
PX30/C PX-30 czarny 
PX30/SR PX-30 srebrny 
PX30/ZŁ PX-30 złoty 
PX203/ZŁ PX-203 złoty 
PX203/SR PX-203 srebrny 
PX203/BIA PX-203 biały 
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MARKERY DO TKANIN/PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
EDDING 8040 I 8404

Marker do bielizny 8040 z końcówka okrągłą pozwala na trwałe znakowanie
tkanin przeznaczonych do prania także z gotowaniem, napisy utrwalają się
podczas prasowania. Subtelny zapach, szerokość linii pisania 1 mm. Marker 
dla przemysłu lotniczego 8404 z końcówka okrągłą, zawiera niezmywalny 
tusz na bazie wody o neutralnym zapachu, odporny na działanie światła, 
niezmywalny, odporny na działanie wielu rozpuszczalników i lakierów, 
przeszedł pomyślnie próby przeprowadzone przez konsorcjum British 
Aerospace Airbus Ltd.

INDEKS OPIS

ED8040 do tkanin
ED8404 do przemysłu lotniczego

KOMPLET MARKERÓW DO BIAŁYCH TABLIC MWL5M

Marker z okrągłą końcówką, w którym zamiast tradycyjnego sączka
zastosowano płynny tusz dozowany w razie potrzeby nawilżenia końcówki za
pomocą specjalnego tłoczka Linia pisania wynosząca 1000 m jest kilkakrotnie
dłuższa niż w standardowych markerach suchościeralnych.

INDEKS KOLOR

MWL5/C czarny
MWL5/E czerwony
MWL5/Z zielony
MWL5/N niebieski
MARK88 4 markery + gąbka

niebieski
4 markery + gąbka

MARKER DO BIAŁYCH TABLIC BIC VELLEDA

Marker ekologiczny do tablic suchościeralnych. Obudowa wykonana w 51% 
z materiałów przetworzonych. Tusz na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny.
Łatwy do usunięcia z tablicy. Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu.
Szerokość linii pisania 1,5 mm (okrągły) , 3,7 - 5,5 mm (ścięty). Okrągła
lub ścięta akrylowa, blokowana końcówka nie ugina się i nie cofa się pod
naciskiem. Zawiera 4.9 g atramentu. Zgodny z normami (nie zawiera toksyn 
i metali ciężkich).

INDEKS KOLOR

BIC170/C czarny
BIC170/E czerwony
BIC170/Z zielony
BIC170/N niebieski

MARKER SUCHOŚCIERALNY TETIS PREMIUM KM504

Wysokiej jakości marker. Posiada dwie końcówki: okrągłą i ściętą. 
Grubość lini końcówka okrągła - 4,2 mm, końcówka ścięta - 5 mm. 
Przeznaczony do tablic suchościeralnych. Wypełniony wodoodpornym 
i szybkoschnącym tuszem na bazie alkoholu, który jest łatwy do starcia 
z tablicy nawet po kilku dniach. Nie zawiera ksylenu i toluenu.

INDEKS KOLOR

 MR15/T/C czarny 
MR15/T/E czerwony 
MR15/T/Z zielony 
MR15/T/N niebieski 

MARKER UNIWERSALNY MULTIMARK

• wysokiej jakości permanentny pisak
• odpowiedni do pisania na folii do projektorówi
  wszystkich rodzajach gładkich powierzchni –
  CD, metal, szkło, plastik (PP, PET, PVC itd.)
• w jego skład wchodzi specjalna gumka
  dowymazywania atramentu
• szybkoschnące, intensywne kolory
• dostępne 3 szerokości końcówki
  piszącej: superfi ne S 0,4 mm,
  fi ne F 0,6 mm i medium M 1,0 mm

INDEKS OPIS KOLOR

STAD2/S/C S/0,4 czarny
STAD2/S/N S/0,4 niebieski
STAD2/S/Z S/0,4 zielony
STAD2/S/E S/0,4 czerwony
STAD2/F/C F/0,6 czarny
STAD2/F/E F/0,6 czerwony
STAD2/F/N F/0,6 niebieski
STAD2/F/Z F/0,6 zielony
STAD2/M/C M/1,0 czarny
STAD2/M/E M/1,0 czerwony
STAD2/M/N M/1,0 niebieski
STAD2/M/Z M/1,0 zielony

MARKER DO TABLIC OKRĄGŁA KOŃCÓWKA MW85

Ten model został wypełniony wyjątkowym tuszem na bazie alkoholu, 
który przyspiesza wysychanie, jest łatwo-usuwalny z powierzchni tablicy 
i nie pozostawia na niej trwałych, niechcianych śladów zaburzającymi 
pracę na nowymi prezentacjami. Okrągła końcówka gładko i lekko zapisuje 
białą przestrzeń linią o grubości 1,9 mm czterema kolorami do wyboru: 
czerwonym, zielonym, niebieskim lub czarnym, przy czym barwy są 
nasycone głębokim pigmentem widocznym z najodleglejszych zakątków 
sali konferencyjnej. Nowoczesny design – biała obudowa z kolorowymi 
wykończeniami i efektownie przedstawionymi parametrami markera jest 
zgodna z najświeższymi trendami wzorniczymi. Przede wszystkim jednak 
smukły korpus zapewnia wygodne trzymanie, co może być istotne podczas 
trudnych wystąpień. Markery są dostępne w kompletach 4-sztukowych 
zapakowane w komfortowe opakowanie, które świetnie dyscyplinuje 
produkty.

INDEKS KOLOR

MWL5/T/N niebieski
MWL5/T/C czarny
MWL5/T/E czerwony
MWL5/T/Z zielony
MARK88/4W komplet 4 szt.
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TWIN MARKER CD/DVD PILOT

CD/DVD Twin Marker permanentny, 
z szybkoschnącym tuszem. Specjalny marker 
do płyt CD, DVD i folii. Pisze po każdej 
powierzchni m.in.: szkle, drewnie, plastiku, 
winylu. Bez ksylenu. Końcówka Fine: grubość 
linii pisania 0,7 mm, długość linii pisania 800 
m; średnica głowicy piszącej 2 mm. Końcówka 
Extra Fine: grubość linii pisania 0,4mm, 
długość linii pisania 1100 m. Średnica głowicy 
piszącej 0,8 mm.

INDEKS KOLOR

PIL/TWIN/C czarny
PIL/TWIN/N niebieski

FOLIOPIS PERMANENTNY

Foliopis z tuszem permanentnym. 
Do stosowania na niemal wszystkich 
gładkich powierzchniach, np: CD, DVD, folii, szkle, metalu. 
Dostępny w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, z końcówkami 
piszącymi o grubościach: 0,4mm (S); 0,6mm(F); 1,0mm(M), 2,5mm (B). 
WYPRODUKOWANO W POLSCE

INDEKS KOLOR

STAD3/B/C czarny
STAD3/B/E czerwony
STAD3/B/N niebieski
STAD3/B/Z zielony
STAD3/S/C czarny
STAD3/S/E czerwony
STAD3/S/N niebieski
STAD3/S/Z zielony
STAD3/F/C czarny
STAD3/F/E czerwony
STAD3/F/N niebieski
STAD3/F/Z zielony
STAD3/M/C czarny
STAD3/M/E czerwony
STAD3/M/N niebieski
STAD3/M/Z zielony

FOLIOPISY WODOODPORNE LUMOCOLOR S 313/314/317/318

Foliopisy Lumocolor przeznaczone do pisania po prawie wszystkich powierzchniach takich jak folie do rzutników, 
szkło, plastik, drewno, metal, porcelana itp. Idealne do opisywania płyt CD-R/RW i DVD. 
Zawierają atrament z formułą DRY SAFE, dzięki czemu nie wysychają bez skuwki do kilku dni. 
Występują w 4 grubościach linii: S 313 – LUMOCOLOR S – grubość: 0,4 mm, 
S 314 – LUMOCOLOR B – grubość: 1,0–2,5 mm, S 317 – LUMOCOLOR M – grubość: 0,8–1,0 mm, 
S 318 – LUMOCOLOR F – grubość: 0,6 mm.

INDEKS KOŃCÓWKA KOLOR

STAD1/S/C 0,4 mm czarny 
STAD1/S/E 0,4 mm czerwony 
STAD1/S/N 0,4 mm niebieski 
STAD1/S/Z 0,4 mm zielony 
STAD1/F/C 0,6 mm czarny 
STAD1/F/E 0,6 mm czerwony 
STAD1/F/N 0,6 mm niebieski 
STAD1/F/Z 0,6 mm zielony 
STAD1/M/C 0,8–1 mm czarny 
STAD1/M/E 0,8–1 mm czerwony 
STAD1/M/N 0,8–1 mm niebieski 
STAD1/M/Z 0,8–1 mm zielony 
STAD1/B/C 1–2,5 mm czarny 
STAD1/B/E 1–2,5 mm czerwony 
STAD1/B/N 1–2,5 mm niebieski 
STAD1/B/Z 1–2,5 mm zielony 

ZAKREŚLACZE STABILO BOSS ORIGINAL

Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez skuwki 
nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. Dostępny w 15 kolorach. Kolory: żółty, niebieski, zielony, czerwony, turkusowy, 
pomarańczowy, lawendowy, różowy, fioletowy, pastelowy żółty, pastelowy pomarańczowy, pastelowy zielony, pastelowy różowy, pastelowy turkusowy,  pastelowy 
lila, Szerokość linii od 2 do 5 mm.

INDEKS OPIS KOLOR

ZA478/SB/A BOSS żółty 
ZA478/SB/N BOSS niebieski 
ZA478/SB/Z BOSS zielony 
ZA478/SB/E BOSS czerwony 
ZA478/SB/T BOSS turkus 
ZA478/SB/P BOSS pomarańczowy 
ZA478/SB/F BOSS fioletowy 
ZA478/SB/R BOSS różowy 
ZA478/SB/L BOSS lilia 
ZA478/SB/PA BOSS pastelowy żółty
ZA478/SB/PP BOSS pastelowy pomarańczowy
ZA478/SB/PZ BOSS pastelowy zielony
ZA478/SB/PR BOSS pastelowy różowy
ZA478/SB/PT BOSS pastelowy turkusowy
ZA478/SB/PL BOSS pastelowy lila
N555/2 BOSS kpl. 2 szt. 
N555/4 BOSS kpl. 4 szt. 
N555/6 BOSS kpl. 6 szt. 
N555/8 BOSS kpl. 8 szt. 
N555/4/P BOSS kpl. 4 szt. pastelowe
N555/6/P BOSS kpl. 6 szt. pastelowe
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ZAKREŚLACZ SL12

Widoczny z bardzo daleka. Wielofunkcyjny zakreślacz SL12 to soczysta propozycja dla spragnionych żywego koloru, zwłaszcza podczas żmudnych godzin 
czytania i studiowania trudnych oraz skomplikowanych treści. Innowacyjny płynny tusz dozowany za pomocą rewelacyjnego systemu kapilarnego nie rozlewa się 
i dyscyplinuje kolor, utrzymując go w wyrazistych i atrakcyjnych tonacjach. Powodzenie tego modelu tkwi właśnie w gamie wesołych i jaskrawych barw, 
które z łatwością podkreślą i uwypuklą najważniejsze punkty oraz godne zapamiętania motywy: smakowity pomarańczowy, pozytywny żółty, marzycielski 
seledynowy, szalony różowy, uśmiechnięty błękitny, przyjemny fi oletowy – do Twojego osobistego wyboru! Dzięki świetnie wyprofi lowanej końcówce można 
uzyskać różne grubości kreski – szeroką, cienką lub średnią w zależności od indywidualnych potrzeb.

INDEKS KOLOR

SL15/P pomarańczowy

SL15/A żółty

SL15/Z zielony
SL15/R różowy
SL15/N niebieski
SL15/F fi oletowy

KOLOR

pomarańczowy

żółty

zielony
różowy
niebieski

SL15/F fi oletowy

TEKSTMARKER PROFICE AD2003A

Zakreślacze w żywych, intensywnych kolorach, umożliwiają skuteczne
wyróżnienie poszczególnych partii tekstu, rysunków, zaznaczenie trasy na
mapie. Skuwka w kolorze tuszu wyposażona jest w funkcjonalną zapinkę,
trwały, nieblaknący tusz, do zastosowania także na kopiach faksu i ksero 
bez efektu rozmazywania tekstu.

INDEKS KOLOR

ZA48/N niebieski

ZA48/P pomarańczowy

ZA48/R różowy
ZA48/Z zielony
ZA48/A żółty

ZAKREŚLACZE TEKSTU MISTRAL 334

Zakreślacze tekstu, atrakcyjne, żywe kolory, 
szerokość końcówki 1-5 mm, 
tusz odporny na działanie wody i światła, 
do stosowania na różnych rodzajach papieru, 
6 kolorów tuszu,
dostępne w kompletach 
po 4 lub po 6 kolorów.

INDEKS KOLOR

ZAK4/T 4 kolory
ZAK6/T 6 kolorów

ZAKREŚLACZE TETIS PREMIUM KW510

Wysokiej jakości zakreślacz. Posiada dwie końcówki: okrągłą i ściętą. 
Końcówka okrągła grubość linii pisania 4,2 mm, ścięta 5 mm. 
Wypełniony wysokiej jakości światłoodpornym tuszem pigmentowym. 
Nie zawiera toulenu i ksylenu. Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach.

INDEKS KOLOR

ZA48/N niebieski

ZA48/P pomarańczowy

ZA48/R różowy
ZA48/Z zielony
ZA48/A żółty

TEXTLINER 1548 ZAKREŚLACZ FLUOROSCENCYJNY

Wysokojakościowy zakreślacz fl uorescencyjny, 
transparentny z kodem kreskowym. 
Możliwość ponownego napełnienia tuszem. 
Idealny do wszystkich rodzajów papieru.
Napełniany tuszem na bazie wody. 
Linia zakreślania o szerokości 5, 2 lub 1 mm.
Dostępne 6 intensywnych kolorów:
żółty, zielony, pomarańczowy, różowy,
czerwony, niebieski.

INDEKS OPIS

ZA478/F/A żółty
ZA478/F/P pomarańczowy
ZA478/F/E czerwony
ZA478/F/R różowy
ZA478/F/N niebieski
ZA478/F/Z zielony



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl

A
RT

YK
U

ŁY
 P

IŚ
M

IE
N

N
E

D
ZI

A
Ł 

V

132

ZAKREŚLACZ TEXTSURFER CLASSIC S 364

Klasyczny zakreślacz STAEDTLER z niezwykle intensywnym, bezzapachowym
atramentem pigmentowym na bazie wody gwarantuje jaskrawe i żywe kolory.
Dzięki formule INK JET SAFE nie rozmazuje wydruków atramentowych
podczas zakreślania (dotyczy wszystkich kolorów). 
Kolor fi oletowy i turkusowy posiadają właściwość COPY PROOF, która 
gwarantuje wyraźną widoczność zakreślanego tekstu po wykonaniu 
kserokopii oryginału. Ścięta końcówka ok. 1–5 mm.

INDEKS KOLOR

 ZA478/S/A żółty 
ZA478/S/N niebieski 
ZA478/S/Z zielony 
ZA478/S/E czerwony 
ZA478/S/T turkus 
ZA478/S/P pomarańczowy 
ZA478/S/F fi oletowy 
ZA478/S/R różowy 

zawsze
wyrazne

kolory
www.pentel.pl
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ZAKREŚLACZ FLUORESCENCYJNY
DONAU D-TEXT

• do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
• nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością –
  nie rozmazuje się
• gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają 
  wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
• klasyczny, prostokątny kształt obudowy
• końcówka ścięta
• nietoksyczny
• grubość linii pisania: 1-5mm
• długość linii pisania: 200m
• 4 lub 6 sztuk w j.s. (w etui)
• mix kolorów

INDEKS KOLOR

 DON4 4szt. 
DON6 6szt.




