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rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-1294 golyóstoll lila 12

225-1295 golyóstoll fekete 12

225-1296 golyóstoll kék 12

225-1297 golyóstoll piros 12

225-1298 golyóstoll zöld 12

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

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

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

gyerekek számára nagyon előnyös, mivel az átlagosnál nagyobb golyóátmérő miatt a gyakorlatlan 

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

Zebra OLA golyóstoll

1 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0060 golyóstoll kék 50

377-0061 golyóstoll fekete 50

377-0062 golyóstoll piros 50

377-0063 golyóstoll zöld 50

377-0066 golyóstoll 4 db-os készlet

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

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

ICO Signetta golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0040 golyóstoll fekete 50

227-0041 golyóstoll kék 50

227-0042 golyóstoll piros 50

227-0043 golyóstoll zöld 50

Átlátszó testű klasszikus műanyag golyóstoll, réz írócsúccsal, wolfram karbid heggyel. Az írás színe 

megegyezik a kupak színével. Írásvastagság: 1 mm. Tinta: olajbázisú

BIC Cristal medium golyóstoll

1 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0050 golyóstoll fekete 50

227-0051 golyóstoll kék 50

Átlátszó testű klasszikus műanyag golyóstoll, vékony írásképpel: 0,8 mm. A kupak színe megegyezik 

az olajbázisú tinta színével.

BIC Cristal fi ne golyóstoll

0,8 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-1001 golyóstoll fekete 50

227-1002 golyóstoll piros 50

227-1003 golyóstoll kék 50

Műanyag eldobható golyóstoll a három alapszínben, kupakkal. Az írás színe megegyezik a test szí-

nével. Írásvastagság: 0,4 mm.

Papermate Stick 2020 golyóstoll

0,4 mm

A

B

C

D

E

Szellőző kupak:
A szellőző biztonsági kupakokon apró lyukak találhatók. Ezek 
azt a célt szolgálják, hogy ha valaki véletlenül beszippantaná 
a kupakot, a lyukakon a levegő szabadon áramlik, így a ku-
pak nem zárja el teljesen a légutat. Emellett azt a funkciót is 
szolgálják, hogy ilyen esetben az orvosi eszközt be lehessen 
akasztani a kupakba, mely így könnyebben eltávolítható.
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B

C

A

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0070 golyóstoll fekete 50

227-0071 golyóstoll kék 50

227-0072 golyóstoll piros 50

Műanyag testű nyomógombos golyóstoll. A tolltest fogórésze átlátszó, így fi gyelemmel kísérhető 

a tinta fogyása. Az írás színe megegyezik a tolltest színével. Írásvastagság: 1 mm.

BIC M10 Clic golyóstoll

1 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0020 Round Stick fekete 50

227-0021 Round Stick kék 50

227-0030 Clic Stic fekete 50

227-0031 Clic Stic kék 50

Round Stick: 74%-ban újrahasznosított anyagból készült műanyag testű, kupakos golyóstoll. 

A szellőző kupak színe megegyezik az írás színével. Írásvastagság: 1 mm.

Clic Stick: Műanyag testű nyomógombos toll, mely 62%-ban újrahasznosított anyagból készült. 

Az írás színének megfelelő klipsszel és tollvéggel szerelve. Írásvastagsága: 1 mm.

BIC Ecolution golyóstoll

1 mm K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0060 golyóstoll fekete 20

227-0061 golyóstoll kék 20

227-0062 golyóstoll piros 20

Átlátszó testű klasszikus műanyag nyomógombos golyóstoll, olajbázisú tintával. Az írás színe meg-

egyezik a kupak formájú nyomógomb színével. Írásvastagság: 1 mm.

BIC Cristal Clic golyóstoll

1 mm
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A

B

C

D

E

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0021 golyóstoll kék 10

225-0022 golyóstoll fekete 10

225-0023 golyóstoll piros 10

225-0024 golyóstoll zöld 10

225-0941 H golyóstoll betét kék 10

225-0942 H golyóstoll betét fekete 10

225-0943 H golyóstoll betét piros 10

225-0944 H golyóstoll betét zöld 10

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

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

kete, piros, zöld. Betét: H.

Zebra N5200 golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0031 golyóstoll kék 10

225-0032 golyóstoll fekete 10

225-0033 golyóstoll piros 10

225-0921 SH golyóstoll betét kék 10

225-0922 SH golyóstoll betét fekete 10

225-0923 SH golyóstoll betét piros 10

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

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

megegyezik a test színével. Betét: SH.

Zebra H8000 golyóstoll

0,5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0411 golyóstoll kék 50

215-0412 golyóstoll fekete 50

215-0413 golyóstoll piros 50

215-0414 golyóstoll zöld 50

1 mm-es fémhegy, átlátszó műanyag test, klipszes kupak. A kupak színe megegyezik az írás színével. 

Írásvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2000 m.

Granit Offi ce D502 golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0105 golyóstoll kék 12

225-0106 golyóstoll fekete 12

225-0107 golyóstoll piros 12

225-0901 golyóstoll betét ZA kék 12

225-0902 golyóstoll betét ZA piros 12

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

zitású tinta szuper lágy írásmódot tesz lehetővé. Az írásszín megegyezik a fogórész színével.

Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: ZA.

Zebra Z-1 golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/bliszter

225-1380 nyakba akasztható golyóstoll kék 1

225-0931 golyóstoll betét K 0,7mm kék 10

Új innováció a Zebrától a nyakba akasztható BN2 golyóstoll. Az áttetsző műanyag tolltest markolata 

gumírozott, írásvastagsága 0,7 mm, az írás színe kék. A toll nyomógombjába fűzött madzag megfe-

lelő hossza beállítható. A zsinóron található műanyag zárószerkezetet egy mozdulattal szétpattint-

juk, levágjuk a kívánt hosszúságra az enyhén rugalmas anyagból készült nyakbaakasztót, a végeit 

megcsomózzuk, majd a műanyagot újra összepattintjuk. Nincs több elhagyott toll! A BN2 minden-

hova elkísér. Betét: K.

Zebra BN2 nyakba akasztható golyóstoll

0,7 mm
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rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0438 D-520 kék 20

215-0439 D-520T kék 20

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

1900 m.

Granit D520 golyóstoll

1
2

1

2
0,4 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0473 golyóstoll, radíros véggel kék 20

215-0474 golyóstoll, radíros véggel fekete 20

Speciális, könnyen radírozható tintával töltött golyóstoll, gumis fogórész, 0,3 mm fém hegy. Az írás 

színe megegyezik a tolltest színével.

Granit D541 radírozható golyóstoll

0,3 mm

E

D

rendelési kód típus test színe db/csomag

376-00120 Green Olimpia golyóstoll zöld-sárga  40

376-00121 Green Planet papírtoll natúr 40

376-0120: Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, cserélhető X-20-as golyósbetét. Író-

szín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. A tolltest és a kiegészítők alapanyaga lebomló 

műanyag. Választható színek: zöld-sárga, sárga-zöld. A felhasznált alapanyag természetesen meg-

újuló, növényi eredetű. Az ebből készült termékek speciális közegben (pl. komposztáló, kommunális 

szeméttelep) biológiailag lebomlanak.

376-0121: Golyósirón biztonsági kupakkal, X-20-as betéttel. Írószín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm. 

Íráshossz: 2500 m. Különlegessége, hogy a tolltest alapanyaga újrahasznosított papír, kiegészítő ele-

mei pedig lebomló műanyagból készülnek. 

ICO Green golyóstollak

0,8 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-1150 golyóstoll világoskék 10

225-1151 golyóstoll rózsa 10

225-1152 golyóstoll lila 10

225-1153 golyóstoll narancs 10

225-1250 golyóstoll fekete 10

225-1251 golyóstoll kék 10

225-1252 golyóstoll piros 10

225-1253 golyóstoll zöld 10

Alapvetően gyermekek számára kifejlesztett toll, amely elég kicsi ahhoz, hogy egy gyermek kezé-

ben is biztos írást tegyen lehetővé. A gyermeki kéz görcsös szorítását hivatott enyhíteni. Könnyen 

elrakható, ezért ideális utazáskor és jegyzetek készítéséhez egyaránt. Mindig ott van, ahol szükség 

van rá! Fém klipsszel szerelték, írásvastagsága a megszokottnál vastagabb 1 mm, így a gyakorlatlan 

kezekben sem vési a papírt. Tintaadagolója lehetővé teszi, hogy csak a megfelelő mennyiségű tinta 

kerüljön a papírra. A tinta színe megegyezik a test színével, 8 élénk színben elérhető.

Zebra Mini Z-Grip golyóstoll

1 mm

B

C

A

A Green Planet termékcsalád 

többi tagját a 176., 238., 
252., 268. és 274. 

oldalakon találja.

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0041 golyóstoll kék 12

225-0042 golyóstoll fekete 12

225-0931 golyóstoll betét K kék 10

225-0932 golyóstoll betét K piros 10

225-0933 golyóstoll betét K fekete 10

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

Írásszín: kék. Betét: K.

Zebra Jimnie nyomógombos golyóstoll

0,7 mmAz írószercsalád további 

tagjai a 163., 177. és 
198. oldalakon találhatók.
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rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0051 golyóstoll kék 12

225-0052 golyóstoll fekete 12

225-0053 golyóstoll piros 12

225-0941 golyóstoll betét H kék 10

225-0942 golyóstoll betét H fekete 10

225-0943 golyóstoll betét H piros 10

A Jimnie család tradícionális tagja a Jimnie Classic. Klasszikus, kupakos kivitel a megszokott forma-

világot kedvelők legnagyobb örömére. Az áttetsző tolltest és a kényelmes írásmódot lehetővé tévő 

gumírozott markolat H betétet rejt. Írásvastagság: 0,7 mm. Írás színe: kék, fekete, piros.

Zebra Jimnie Classic golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0035 golyóstoll kék 12

225-0036 golyóstoll fekete 12

225-0037 golyóstoll piros 12

225-0971 golyóstoll betét UK kék 10

225-0972 golyóstoll betét UK fekete 10

225-0973 golyóstoll betét UK piros 10

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

elhelyezését akár a mellényzsebre, akár a füzet lapjaira. A fejlett gyártási technológiának köszönhe-

tően rendkívül sima írásképet ad. A kényelemről sem feledkeztek meg a tervezők, puha gumi fogó-

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

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

Zebra Jimnie Stick golyóstoll

0,7 mm K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

Az írószercsalád további 

tagjai a 162., 177. és 
198. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 162., 177. és 
198. oldalakon találhatók.

A

B

C

D

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0081 golyóstoll kék 10

225-0085 golyóstoll fekete 10

225-0090 golyóstoll piros 10

225-0941 golyóstoll betét H 0,7mm kék 10

225-0942 golyóstoll betét H 0,7mm fekete 10

225-0943 golyóstoll betét H 0,7mm piros 10

225-0944 golyóstoll betét H 0,7mm zöld 10

Felelősség, környezettudatosság, befektetés a jövőbe. Ezeket a már-már elcsépeltté váló fogalmakat 

tette a ZEBRA kézzel foghatóvá, amikor megalkotta a 69%-ban újrahasznosított alapanyagból készülő 

Tapli golyóstollat és mechanikus ceruzát. Kényelmes gumírozott markolat jellemzi a Tapli írószereket. 

A golyóstoll piros, fekete és kék színben kapható, a testszínnel azonos színű tintával töltve, 0,7 mm-es 

írásvastagsággal. Betét típusa: H. 

Zebra Tapli golyóstoll

0,7 mm K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

Az írószercsalád további 

tagjai a 198. oldalon 

találhatók.

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1285 golyóstoll vegyes színek 1

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

nem vonja el a diákok fi gyelmét. Egy mozdulattal megváltoztatható a toll markolata, attól függően, 

hogy a hengeres vagy a háromszögletű markolat esik jobban kézre. A gumi bevonat csúszásmen-

tes fogást biztosít, még kényelmesebbé téve az írást. Az innovatív külső cserélhető K betétet rejt. 

Az írásvastagság 0,7 mm. Tinta szín: kék. Hegyvastagsága: 0,5 mm. 

Zebra Techno Twist golyóstoll

0,7 mm Az írószercsalád további 

tagjai a 198. oldalon 

találhatók.
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B

E

C

D

A

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0431 golyóstoll kék 20

215-0432 golyóstoll fekete 20

215-0433 golyóstoll piros 20

215-0434 golyóstoll zöld 20

215-0445 W590 golyóstoll betét kék 20

215-0446 W590 golyóstoll betét fekete 20

215-0447 W590 golyóstoll betét piros 20

0,8 mm-es fém hegy, írásvastagság: 0,4 mm, íráshossz: 1900 m. Átlátszó test, cserélhető betét. A ki-

egészítő elemek színe megegyezik az írás színével. Cserélhető betét. 4 különféle szín. Fluidos töltet 

(tinta). Ergonomikus fogórész. Kiváló íráskép. Betét: W590.

Granit Fluid D595 golyóstoll

0,4 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0311 golyóstoll kék 12

220-0312 golyóstoll fekete 12

220-0313 golyóstoll piros 12

220-1205 UNI SA-5CN golyóstoll betét kék 10

220-1206 UNI SA-5CN golyóstoll betét fekete 10

220-1207 UNI SA-5CN golyóstoll betét piros 10

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

betéttel. Ideális iskolai, irodai íróeszköz. Írásvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m. Három színben. 

Betét: SA-5CN.

UNI SN-100 Laknock golyóstoll

0,5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0321 golyóstoll kék 12

220-0322 golyóstoll fekete 12

220-0323 golyóstoll piros 12

220-1211 UNI SA-7CN golyóstoll betét kék 10

220-1212 UNI SA-7CN golyóstoll betét fekete 10

220-1213 UNI SA-7CN golyóstoll betét piros 10

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

nyomó mechanikával. Ideális iskolai, irodai íróeszköz. Írásvastagság: 0,3 mm. Íráshossz: 1100 m. 

Betét: SA-7CN

UNI SN-101 Laknock Fine golyóstoll

0,3 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-1226 golyóstoll kék 12

377-1227 golyóstoll fekete 12

377-1228 golyóstoll bordó 12

377-1261 golyóstoll betét BR98C07 03F kék 12

377-1262 golyóstoll betét BR98C07 06F fekete 12

377-1263 golyóstoll betét BR98C07 02F piros 12

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

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

írást biztosít. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

Penac Side 101 golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-1206 golyóstoll pasztell kék 12

377-1207 golyóstoll pasztell pink 12

377-1209 golyóstoll pasztell sárga 12

377-1261 golyóstoll betét BR98C07 03F kék 12

377-1262 golyóstoll betét BR98C07 06F fekete 12

377-1263 golyóstoll betét BR98C07 02F piros 12

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

kék, sárga) tollteste gumírozott fogórésszel van ellátva, mely kényelmes használhatóságot biztosít. 

Japán minőség. Golyósbetét: BR98C.

Penac Sleek Touch golyóstoll

0,7 mm

0,7 mm
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A

B

C

D

E

rendelési kód típus írás színe db/csomag

475-1161 golyóstoll kék 10

475-1162 golyóstoll fekete 10

475-1163 golyóstoll piros 10

475-1164 golyóstoll zöld 10

475-1165 golyóstoll lila 10

475-1166 golyóstoll pink 10

475-6117 golyóstoll betét kék 10

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

betét. 6 különféle szín. A tinta színe megegyezik a toll testének színével. Kiváló íráskép. Tinta: Ink Paste.

Stabilo Liner 308 golyóstoll

0,3 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1350 fi gurás golyóstoll fekete 100

225-1351 fi gurás golyóstoll kék 100

225-1352 fi gurás golyóstoll piros 100

225-1353 fi gurás golyóstoll zöld 100

225-1354 fi gurás golyóstoll rózsaszín 100

225-0931 golyóstoll betét K kék 10

225-0932 golyóstoll betét K piros 10

225-0933 golyóstoll betét K fekete 10

A Zebra gondolt egy nagyot, és Ziggi bájos fi guráját a golyóstoll nyomógombjára ültette. A vidám 

külsőhöz a színes fogórész is hozzájárul. Az írás színe kék, vastagsága 0,7 mm. Betét: K

Zebra Ziggy fi gurás golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1360 golyóstoll piros 100

225-1361 golyóstoll zöld 100

225-1362 golyóstoll kék 100

225-1363 golyóstoll fehér 100

225-1364 golyóstoll rózsaszín 100

225-0941 golyóstoll betét H kék 10

225-0942 golyóstoll betét H fekete 10

225-0943 golyóstoll betét H piros 10

225-0944 golyóstoll betét H zöld 10

A Zebra gondolt egy nagyot, és Ziggi bájos fi guráját a golyóstoll klipszére rajzolta. A vidám külsőhöz 

a színezett tolltest is hozzájárul. Az írás színe kék, vastagsága 0,7 mm. Betét: H.

Zebra Ziggy klipszes golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

475-1070 golyóstoll kék 10

475-1071 golyóstoll fekete 10

475-1072 golyóstoll piros 10

475-1073 golyóstoll zöld 10

475-6117 golyóstoll betét – 030/41 kék 10

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

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

Cserélhető betéttel. Írásvastagság: 0,4 mm

Stabilo Tropicana golyóstoll

0,4 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0063 golyóstoll fekete 20

227-0064 golyóstoll kék 20

Átlátszó testű klasszikus műanyag golyóstoll, gumírozott fogórésszel a kényelmes írásért. A fogórész 

színe megegyezik az írás színével. Szellőző kupakkal, olajbázisú tintával. Írásvastagság: 1 mm.

BIC Cristal grip golyóstoll

1 mm
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rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1278 golyóstoll vegyes színek 1

225-0931 golyóstoll betét K kék 10

225-0932 golyóstoll betét K piros 10

225-0933 golyóstoll betét K fekete 10

Vidám, fi atalos színek - narancs, pink, lila, szürke, kék, türkiz, zöld - divatos formavilág, áttetsző toll-

test, kényelmes, gumírozott markolattal. A Handfi t-R tökéletes választás mindenkinek, aki egy kicsit 

is ki akar törni az unalmas hétköznapokból, és a részletekben is meglátja a szépet, de nem köt komp-

romisszumokat sem a minőségben, sem a használhatóságban. Az írás színe kék, vastagsága 0,7 mm. 

Betét: K. 

Zebra Handfi t-R golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1201 golyóstoll fekete 12

225-1202 golyóstoll kék 12

225-0911 golyóstoll betét F kék 12

225-0912 golyóstoll betét F fekete 12

225-0913 golyóstoll betét F piros 12

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

nyez és kompenzálja az ujjak szorításából adódó fáradtságérzetet. A toll teste gyöngyház fényezésű. 

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

Zebra Airfi t 500 golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1260 golyóstoll fehér-fekete 12

225-1261 golyóstoll fehér-kék 12

225-1262 golyóstoll fehér-rózsa 12

225-1263 golyóstoll fehér-narancs 12

225-1264 golyóstoll fehér-zöld 12

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

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

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

Az írástól megfájdult ujjak csökkenthetik az iskolások koncentrációs képességét. Nem tudnak fi gyel-

ni, csúnyán írnak. Erre a problémára nyújtanak kitűnő megoldást a Spiral tollak. Extra puha gumíro-

zott markolatuknak és egyedi formájuknak köszönhetően maximális stabilitást és kényelmet bizto-

sítanak a gyerekek számára. Az ötféle színből pedig biztosan mindenki megtalálja az egyéniségéhez 

illőt. Betét: F. Írásvastagság: 0,7 mm.

Zebra Spiral golyóstoll

0,7 mmAz írószercsalád további 

tagjai a 173. és 199. 

oldalon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 199. oldalon 

találhatók.

rendelési kód típus test színe db/doboz

220-0225 golyóstoll kék 12

220-0226 golyóstoll fekete 12

220-0227 golyóstoll piros 12

220-1181 UMR87 golyóstoll betét kék 12

220-1182 UMR87 golyóstoll betét fekete 12

220-1183 UMR87 golyóstoll betét piros 12

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

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

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

UNI UMN-207 Signo golyóstoll

0,4 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0117 golyóstoll kék 10

225-0118 golyóstoll fekete 10

225-0931 golyóstoll betét K kék 10

225-0932 golyóstoll betét K fekete 10

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

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

Zebra Kendo golyóstoll

0,7 mmAz írószercsalád további 

tagjai a 177. oldalon 

találhatók.
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rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0080 golyóstoll fekete 20

227-0081 golyóstoll kék 20

227-0082 golyóstoll piros 20

Az Atlantis műanyag testű golyóstoll gumírozott fogórésszel. A puha markolat nemcsak az írás ké-

nyelmét szolgálja, de csúszásmentes anyaga miatt stabil írást tesz lehetővé. Írásvastagság: 1 mm.

BIC Atlantis Clic golyóstoll

1 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-1110 golyóstoll kék 40

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, cserélhető nagytartályos ICO Silver golyósbe-

tét. Fém csúcs, klipsz, díszgyűrű és nyomógomb, ergonomikus gumírozott fogórész. Írószín: kék. 

Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 5000 m.  

ICO Omega golyóstoll 

0,8 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-0011 golyóstoll kék 50

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, FLUID tintával töltött, cserélhető, műanyag, nagy-

tartályos betét, különböző színű tolltest (fehér, bordó, pink, sárga, narancs, sötétzöld, kék, fekete), 

fém kiegészítőkkel. Írószín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 4000 m.

ICO Orion golyóstoll

0,8 mm

rendelési kód típus írásvastagság test színe db/csomag

227-1010 1 Elite 0,8 mm fekete 50

227-1011 Elite 0,8 mm piros 50

227-1012 2 Elite 0,8 mm kék 50

227-1013 Elite 0,8 mm zöld 50

227-1014 Elite 0,8 mm lila 50

227-1020 Elite 0,4 mm fekete 50

227-1021 Elite 0,4 mm piros 50

227-1022 Elite 0,4 mm kék 50

227-1023 Elite 0,4 mm zöld 50

227-1061 3 Ultra 0,7 mm kék 50

227-1062 Ultra 0,7 mm fekete 50

227-1063 Ultra 0,7 mm piros 50

227-1064 Ultra 0,7 mm zöld 50

A Flexgrip Elite golyóstoll markolata gumírozott és ergonomiailag kialakított a biztos fogás, és a 

stabil íráskép érdekében. A test színe megegyezik az írás színével. Kétféle írásvastagsággal elérhető: 

0,4 vagy 0,8 mm.

A Flexgrip Ultra nyomógombos golyóstoll, gumírozott fogórésszel a maximális íráskomfortért. 

Írásvastagság: 0,7 mm.

Papermate Flexgrip golyóstoll

0,4 mm 0,8 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0061 golyóstoll fekete-kék  12

225-0931 golyóstoll betét K kék 10

Teljes hosszában gumírozott golyóstoll, fekete színű testtel, kék kiegészítőkkel. Írásvastagság: 

0,7 mm. Írás színe: kék. Betét: K. 

Zebra Rubber 101 golyóstoll

0,7 mm

0,7 mm

1

2

3
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rendelési kód típus test színe db/csomag

377-1216 golyóstoll kék 12

377-1217 golyóstoll fekete 12

377-1218 golyóstoll piros 12

377-1261 golyóstoll betét BR98C07 03F kék 12

377-1262 golyóstoll betét BR98C07 06F fekete 12

377-1263 golyóstoll betét BR98C07 02F piros 12

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

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

használata során. Japán minőség. Golyósbetét: BR98C. Írásvastagság: 0,7 mm.

Penac RB 085 golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-1201 golyóstoll kék 12

377-1202 golyóstoll fekete 12

377-1203 golyóstoll (gumírozott piros) piros 12

377-1261 golyóstoll betét BR98C07 03F kék 12

377-1262 golyóstoll betét BR98C07 06F fekete 12

377-1263 golyóstoll betét BR98C07 02F piros 12

Nyomógombos mechanikával működő golyósirón, a test színével megegyező golyósbetéttel szerel-

ve. Csúszásmentes gumírozott tollteste (fekete, kék, piros színben) kényelmes fogást és használha-

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

Írásvastagság: 0,7 mm.

Penac RBR  golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

227-0090 golyóstoll fekete 50

227-0091 golyóstoll kék 50

227-0092 golyóstoll piros 50

A Reaction golyóstoll a kényelmes írás élménye a D-Flexion technológiának köszönhetően. A spe-

ciálisan fi nom tintaadagolás és a teljes test lágy gumiborítása biztosítják a stabil, sima írásképet. 

Írásvastagság: 1 mm.

BIC Reaction golyóstoll

1 mm

0,7 mm

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

441-1515 golyóstoll piros 12

441-1516 golyóstoll sárga 12

441-1517 golyóstoll fekete 12

441-1518 golyóstoll fehér 12

441-1519 golyóstoll kék 12

441-5115 golyóstoll betét - R074460 kék 1

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

nalú Rotring Tikky III golyósirón ideálisan használható a különféle szakmákban és a továbbképzések 

területein. A nyomógomb, a klipsz és a precíziós csúcs együttesen garantálják a biztonságos mun-

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

Hegyvastagság: 1,0 mm. Íráshossz: 8000 m.

Rotring Tikky III M golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/dobozv

225-0011 golyóstoll kék 12

225-0012 golyóstoll fekete 12

225-0013 golyóstoll bordó 12

225-0014 golyóstoll zöld 12

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

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

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

Az F-301 golyóstoll rozsdamentes acél tollteste a stílus és a tartósság záloga. Bordázott markolata 

garancia a kényelmes és stabil írásra. Markolat színek: kék, fekete, bordó, zöld. Betét: F. Írás színe: 

kék. Írásvastagság: 0,7 mm. 

Zebra F-301 golyóstoll

1 mm

0,7 mmAz írószercsalád további 

tagjai a 169., 179. és 
200. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád

többi tagja a 201. oldalon 

található.
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rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0015 golyóstoll kék 12

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

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

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

Az F-301-es tökéletesítve! 100%-ig a felhasználói igényekhez alkalmazkodva. A már jól ismert és 

közkedvelt fém test gumírozott fogórésszel kombinálva, hogy egész napos használat esetén se le-

gyen görcsös, kényelmetlen az írás. Nyomógombos golyóstoll, 0,7 mm-es írásvastagsággal. Betét: F.

Zebra F-301 Ultra golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/dobozv

225-0010 golyóstoll fekete 12

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

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

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

Összecsukható, rozsdamentes acél tolltest a stílus és a tartósság zálogaként. Gumírozott, bordázott 

markolata kényelmes és stabil írást tesz lehetővé. A markolat színe fekete, az írás színe kék, vastag-

sága 0,7 mm. F betét való hozzá.

Zebra F-301 Compact golyóstoll

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-1280 golyóstoll kék 12

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

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

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

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

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

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

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

használóját jótékonyan megnyugtatja. Az ezüst színű fém test ergonomikus markolata csúszásmen-

tes, így stabil írást tesz lehetővé.. Polírozott klipsszel rendelkezik. Betét: F.

Zebra F-701 golyóstoll

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 168., 179. és 
200. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 168., 179. és 
200. oldalakon találhatók.

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1240 golyóstoll metál pezsgő 12

225-1241 golyóstoll metál kék 12

225-1242 golyóstoll metál fehér 12

225-1243 golyóstoll metál szürke 12

225-1244 golyóstoll metál fekete 12

225-1245 golyóstoll metál arany 12

225-1246 golyóstoll metál teazöld 12

225-1247 golyóstoll metál égkék 12

225-1248 golyóstoll metál rózsa 12

225-1249 golyóstoll metál bíbor 12

225-0911 golyóstoll betét F kék 12

225-0912 golyóstoll betét F fekete 12

225-0913 golyóstoll betét F piros 12

Attraktív és elegáns megjelenésű, rozsdamentes acélból készült, változtatható hosszúságú tollszár-

ral rendelkező, exkluzív golyóstoll. Hossza zárt állapotban mindössze 10,5 cm! Gazdag színválaszté-

kában (pezsgő, fekete, fehér, kék, szürke, bíbor, teazöld, rózsa, jégkék, arany) – mindenki megtalálja 

az egyéniségéhez illőt. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: F.

Zebra SL-F1 összecsukható golyóstoll

0,7 mm Az írószercsalád további 

tagjai a 170. oldalon 

találhatók.
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rendelési kód típus test színe db/dobozv

225-0093 golyóstoll fekete 12

225-0094 golyóstoll ezüst 12

225-0095 golyóstoll szürke 12

225-0096 golyóstoll fehér 12

225-0097 golyóstoll világoskék 12

225-0098 golyóstoll rózsaszín 12

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

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

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

Elegáns megjelenésű, rozsdamentes acél, változtatható hosszúságú tollszárral rendelkező exkluzív 

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

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

tikus használhatóságot és a mobilitást is elengedhetetlen feltételnek tartják. A gazdag színválasz-

ték a biztosítéka, hogy Ön is megtalálja az egyéniségéhez illő SL-F1 Extra Mini tollat. Betét: 4C. Írás 

 színe: kék. Írásvastagság: 0,7 mm. 

Zebra SL-F1 Extra Mini összecsukható golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

424-0051 golyóstoll kék 50

424-0052 golyóstoll fekete 50

424-0053 golyóstoll piros 50

424-0054 golyóstoll zöld 50

424-0055 golyóstoll fehér 50

424-0031 golyóstoll vegyes 12

424-0511 golyóstoll betét PX2053 kék 10

424-0512 golyóstoll betét PX2053 fekete 10

424-0513 golyóstoll betét PX2053 piros 10

424-0514 golyóstoll betét PX2053 zöld 10

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

Cserélhető kék betét. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® PX-2018 golyóstoll

0,8 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0111 golyóstoll kék 12

225-0112 golyóstoll fekete 12

225-0113 golyóstoll bordó 12

225-0114 golyóstoll arany 12

225-0115 golyóstoll ezüst 12

225-0911 golyóstoll betét F kék 12

225-0912 golyóstoll betét F fekete 12

225-0913 golyóstoll betét F piros 12

Egyedi formájú, kupakos golyóstoll, mely kis mérete miatt zsebben, táskában könnyen elfér. Att-

raktív, metál fényű kupakkal, fém klipsszel. Testszín: fekete, kék, bordó, arany, ezüst. Írásvastagság: 

0,7 mm. Írás színe: kék. Betét: F.

Zebra Mini 300 golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

424-0321 golyóstoll kék 12

424-0322 golyóstoll fekete 12

424-0323 golyóstoll bordó 12

424-0324 golyóstoll sötétzöld 12

424-0328 golyóstoll vegyes 12

424-0511 golyóstoll betét PX2053 kék 10

424-0512 golyóstoll betét PX2053 fekete 10

424-0513 golyóstoll betét PX2053 piros 10

424-0514 golyóstoll betét PX2053 zöld 10

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

Cserélhető kék betét. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® Wave golyóstoll

0,8 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-1190 golyóstoll vegyes színek 50

Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos ICO Silver betét. Fém 

fogórész, klipsz és nyomógomb, különféle színű műanyag felső tolltest. Írás színe: kék. Vonalvastag-

ság: 0,8 mm. Íráshossz: 5000 m.

ICO X-Pen golyóstoll

0,8 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 169. oldalon 

találhatók.
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0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-1211 rozsdamentes golyóstoll kék 12

377-1212 rozsdamentes golyóstoll fekete 12

377-1213 rozsdamentes golyóstoll piros 12

377-1261 golyóstoll betét BR98C07 03F kék 12

377-1262 golyóstoll betét BR98C07 06F fekete 12

377-1263 golyóstoll betét BR98C07 02F piros 12

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

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

Golyósbetét: BR98C. Írásvastagság: 0,7 mm.

Penac Pépé golyóstoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

432-0502 golyóstoll, sötétkék test sötétkék 50

432-0504 golyóstoll, türkízkék test türkízkék 50

432-0505 golyóstoll, fekete test fekete 50

432-0506 golyóstoll, szürke test szürke 50

432-0507 golyóstoll, piros test piros 50

432-0508 golyóstoll, zöld test zöld 50

432-0509 golyóstoll, fehér test fehér 50

432-0510 golyóstoll, bordó test bordó 50

432-5001 betét golyóstollhoz kék 100

432-5002 betét golyóstollhoz fekete 100

432-5003 betét golyóstollhoz piros 100

432-5004 betét golyóstollhoz zöld 100

432-5011 gél betét golyóstollhoz kék 10

432-5012 gél betét golyóstollhoz fekete 10

432-5013 gél betét golyóstollhoz piros 10

432-5014 gél betét golyóstollhoz zöld 10

Tradicionális magyar termék, 1960 óta gyártott. Váltóvillás biztos, nyomós mechanika a fém ku-

pakban. Műanyag, nyomtatható tolltest. 0,8 mm betéttel szerelt, íráshossza 10.000 m. 8 különböző 

alapszínben. Betét: fém nagytartályos betét 4 különböző írásszínben. Gél betét: speciális pasz-

tával töltött betét, mely a tökéletes írást szavatolja, íráshossza 3000 m. 4 különböző írásszínben. 

Használat előtt a védőkupakot távolítsa el az írócsúcsról!

Pax golyóstoll

0,8 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

424-0361 golyóstoll, acél test, arany klipsz kék 12

424-0362 golyóstoll, acél test, fém klipsz kék 12

424-0511 golyóstoll betét PX típusú - 2053 kék 10

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

Cserélhető kék betét. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® Monza (2028A) golyóstoll

rendelési kód típus írás színe db/csomag

424-0381 golyóstoll, acél test, acél klipsz kék 12

424-0511 golyóstoll betét PX típusú - 2053 kék 10

Kiválóan nyomtatható, gravírozható acél tolltest, nőiesen vékony formatervezéssel. Nyomógombos 

tollszerkezet. Cserélhető kék betét. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® Monami (2015B) golyóstoll

rendelési kód típus írás színe db/csomag

424-0221 golyóstoll kék 12

424-0511 golyóstoll betét PX típusú - 2053 kék 10

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

mógombbal. Cserélhető kék betét. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® Merit (2032B) golyóstoll

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

D
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