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Írószerek 04golyóstoll, multifunkciós írószer | ballpoint pen, multifunction pen

E

rendelési kód típus írás színe db/csomag

424-0461 fém test, színes gumi fogó kék 12

424-0511 golyóstoll betét PX típusú - 2053 kék 10

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

 Vegyes kiszerelés. Írásvastagság: 0,8 mm.

SilverBall® Mass (2024A) golyóstoll

A

B

C

D

E

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1110 golyóstoll + mechanikus ceruza fekete 10

225-1111 golyóstoll + mechanikus ceruza kék 10

225-1112 golyóstoll + mechanikus ceruza rózsa

225-1113 golyóstoll + mechanikus ceruza világoskék

225-1120 golyóstoll + mechanikus ceruza ezüst

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

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

A kétfunkciós Pocket Sharbo golyóstollat és mechanikus ceruzát rejt magában. Az attraktív gyöngyház 

fényű borítás mind az öt színben (kék, fekete, rózsa, világoskék, ezüst) kifi nomult eleganciát sugall. A go-

lyóstoll tintaszíne kék, írásvastagsága 0,7 mm. Betét: 4C. A mechanikus ceruza betétvastagsága 0,5 mm.

Zebra Pocket Sharbo 2 funkciós írószer

rendelési kód típus test színe db/bliszter

225-0350 2 golyóstoll + mechanikus ceruza narancs 1

225-0351 2 golyóstoll + mechanikus ceruza lila 1

225-0352 2 golyóstoll + mechanikus ceruza rózsa 1

225-0353 2 golyóstoll + mechanikus ceruza égkék 1

225-0354 2 golyóstoll + mechanikus ceruza fekete 1

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

A NuSpiral2+S a Spiral család legújabb, többfunkciós tagja. A forma ugyanaz, a tartalom azonban több: 

az ismerős tolltest kék és piros golyóstollakat és mechanikus ceruzát is tartalmaz. A különböző funk-

ciók között a fogórész forgatásával tudunk váltani, a funkciók közötti eligazodást a tolltesten talál-

ható ábrák segítik. 5 élénk színben. Írásvastagsága 0,7 mm. Betét: 4C. 

Zebra Nu Spiral 2+S 3 funkciós írószer

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0072 3 funkciós golyóstoll vegyes színek 10

225-0907 golyóstoll betét SK fekete 10

225-0908 golyóstoll betét SK kék 10

225-0909 golyóstoll betét SK piros 10

A Clip-on Slim többfunkciós golyóstoll, de a toll teste mégis vékony. Az írás kényelméről gumírozott 

fogórész gondoskodik, csipeszes klipsze révén vastagabb jegyzetekre, vagy mappára is rögzíthető. 

Fekete, kék és piros betétet foglal magába. A Clip-on Slim környezetbarát termék, hiszen alapanya-

gának 74%-a újrahasznosított anyagokból származik. 7 féle testszínnel kapható: fekete, kék, zöld, 

narancs, rózsaszín, fehér és áttetsző. 

Zebra Clip-on Slim 3C 3 funkciós golyóstoll

0,7 mm 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

225-1300 2 golyóstoll + mechanikus ceruza fekete 1

225-1301 2 golyóstoll + mechanikus ceruza fehér 1

225-1302 2 golyóstoll + mechanikus ceruza óceánkék 1

225-1303 2 golyóstoll + mechanikus ceruza világosbarna 1

225-1304 2 golyóstoll + mechanikus ceruza ezüst 1

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

A Sharbo-X a Sharbo család legújabb tagja. A stílus, az elegancia és a praktikum jegyeit ötvözi. Bőr 

hatású borítása, rozsdamentes acél tollteste kék és piros tollbetétet (4C), valamint mechanikus ce-

ruzát (0,5 mm) rejt magában. Lecsavarható kupakja alatt radír található. Formatervezett műanyag 

díszdobozos csomagolásban. Írásvastagság: 0,7 mm 

Zebra Sharbo-X 3 funkciós írószer

0,7 mm

0,8 mm

0,7 mm 0,5 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 174. oldalon 

találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 166. és 199. 

oldalakon találhatók.

0,5 mm
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Írószerek04 multifunkciós írószer | multifunction pen

A

B

C

D

E

rendelési kód típus test színe db/csomag

227-0099 4 funkciós golyóstoll kék-fehér  50

Műanyag testű többfunkciós golyóstoll olajbázisú tintával. 4 szín: fekete, kék, piros, zöld. Írásvas-

tagság: 0,7 mm

BIC 4 Color többfunkciós golyóstoll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe szett/doboz

225-1134 golyósirón + mechanikus ceruza fekete 1

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

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

Exkluzív, gyakorlatias, hasznos társ, mely a világ egyik legkisebb írószereként leginkább a hölgyek 

kedvence lehet. Külső anyaga rozsdamentes húzott acél, polírozott klipsszel rendelkezik, a női táskák 

elengedhetetlen kelléke. Ideális jegyzetekhez, határidőnaplókhoz, hordható pénztárcában, hiszen 

a legkisebb helyen is elfér. A golyóstoll írásvastagsága 0,7 mm, betét: 4C. A mechanikus ceruza be-

épített radírral készül, hegyvastagsága 0,5 mm.

Zebra Pocket T3 szett

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0073  4 funkciós vegyes színek

225-0907 golyóstoll betét SK fekete 10

225-0908 golyóstoll betét SK kék 10

225-0909 golyóstoll betét SK piros 10

225-0910 golyóstoll betét SK zöld 10

A Clip-on Slim többfunkciós golyóstoll, de a toll teste mégis vékony. Az írás kényelméről gumírozott 

fogórész gondoskodik, csipeszes klipsze révén vastagabb jegyzetekre, vagy mappára is rögzíthető. 

Fekete, kék, piros és zöld betétet foglal magába. A Clip-on Slim környezetbarát termék, hiszen alap-

anyagának 74%-a újrahasznosított anyagokból származik. 7 féle testszínnel kapható: fekete, kék, 

zöld, narancs, rózsaszín, fehér és áttetsző. Írásvastagság: 0,7 mm

Zebra Clip-on Slim 4C 4 funkciós golyóstoll

0,7 mm 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

225-1330 4 szín+mechanikus ceruza fekete 1

225-1331 4 szín+mechanikus ceruza kék 1

225-1332 4 szín+mechanikus ceruza bordó 1

225-1333 4 szín+mechanikus ceruza ezüst 1

225-0907 golyóstoll betét SK 0,7 mm fekete 10

225-0908 golyóstoll betét SK 0,7 mm kék 10

225-0909 golyóstoll betét SK 0,7 mm piros 10

225-0910 golyóstoll betét SK 0,7 mm zöld 10

4 színű golyóstoll és mechanikus ceruza egyben. Vaskos teste biztos fogást eredményez. Extra erős klip-

szének köszönhetően iratkötegekre, mappákra, mellényzsebre biztonságosan csíptethető. A golyós-

toll 0,7 mm írásvastagságú, beépített radírral szerelt, a mechanikus ceruza hegyvastagsága 0,5 mm. 

Betét: SK.

Zebra Clip-on Multi 5 funkciós írószer

0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

225-1320 golyóstoll+szövegkiemelő sárga 12

225-1322 golyóstoll+szövegkiemelő zöld 12

225-1321 golyóstoll+szövegkiemelő pink 12

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

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

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

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

Zebra Mini Lite Rite golyóstoll+szövegkiemelő

0,7 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 173. oldalon 

találhatók.

0,5 mm

0,5 mmAz írószercsalád további 

tagjai a 173. oldalon 

találhatók.

04_IROSZER_PA_KAT_2010.indd   174 2009.12.11.   15:05:57



175

golyóstoll | ballpoint pen Írószerek 04

TERMÉSZETBEN LEBOMLÓ, ILLETVE ÚJRAFELDOLGOZOTTTERMÉSZETBEN LEBOMLÓ, ILLETVE ÚJRAFELDOLGOZOTT
MŰANYAGBÓL GYÁRTOTT TERMÉKEK

GREENPLAST BIOMŰANYAG ALAPANYAGÚ TERMÉKEK.
A FELHASZNÁLT ALAPANYAG TERMÉSZETESEN MEGÚJULÓ, NÖVÉNYI EREDETŰ. 
AZ EBBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK SPECIÁLIS KÖZEGBEN
(PL. KOMPOSZTÁLÓ, KOMMUNÁLIS SZEMÉTTELEP) BIOLÓGIAILAG LEBOMLANAK.

ICO GREEN OLIMPIA mechanikus golyósirón

ICO GREEN PAPÍRTOLL 

Lebomló műanyagból készült, nyomógombos golyósirón, 

cserélhető X-20-as golyósbetét. 

Írószín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. 

Golyósirón biztonsági kupakkal, X-20-as betéttel. Írószín: kék. 

Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. Különlegessége, hogy 

a tolltest alapanyaga újrahasznosított papír, kiegészítő elemei pedig 

lebomló műanyagból készülnek. 

ICO GREEN ÜGYFÉLTOLL

Lebomló műanyagból készült, formatervezett ügyféltoll. 

Cserélhető X-20-as golyósbetét, csúszásgátlóval ellátott, 

vagy ragasztással rögzíthető talp. Vonalvastagság: 0,8 mm. 

Íráshossz:2500 m.

TERMÉSZETBEN MEGÚJULÓ, NÖVÉNYI EREDETŰ 
ÉS BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ MŰANYAGBÓL 
KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ALAPANYAGOK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT TERMÉKEK. 

AZ ICO KÖRNYEZETBARÁT
TERMÉKCSALÁDJÁNAK EMBLÉMÁJA.

GREENPLAST
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Írószerek04 ügyféltoll, tollbetét | partner pen, refi ll

1

3

0,8 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0110 MINI, csúszásgátló tapadókoronggal fehér-fekete  1

377-0111 MINI, csúszásgátló tapadókoronggal fekete-fehér  1

377-0115 LUX, csúszásgátló tapadókoronggal fehér-fekete  1

377-0116 LUX, csúszásgátló tapadókoronggal fehér-kék  1

377-0117 LUX, csúszásgátló tapadókoronggal fehér-fehér  1

377-0120 LUX, csúszásgátló tapadókoronggal tr. kék 1

377-0121 LUX, csúszásgátló tapadókoronggal tr. fekete 1

377-0124 REX, csúszásgátló tapadókoronggal ezüst 1

Mini: függőlegesen és vízszintesen egyaránt rögzíthető ügyféltoll, a rá helyezhető kétoldalas ra-

gasztófelület segítségével. Cserélhető X-20-as betéttel szerelve. Íráshossz: 2500 m. Lux: formaterve-

zett ügyféltoll, cserélhető X-20-as betéttel, csúszásgátló vagy ragasztható talppal. A hosszú spirál az ügyfél 

számára könnyed, független írásmódot tesz lehetővé. Íráshossz: 2500 m. Rex: exkluzív kivitelű, fém tes-

tű, rögzíthető ügyféltoll. Vonalvastagság mindegyik tollnál: 0,8 mm. 

ICO ügyféltollak

1

3

2

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0125 tabal pen fehér-fekete  1

377-0126 tabal pen fekete-arany  1

377-0130 fi xing pen fehér-fekete  1

377-0131 fi xing pen fekete-arany  1

377-0135 desk set fehér-fekete  1

377-0136 desk set fekete-arany  1

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

Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. Függőlegesen rögzíthető: desk set típus. Vízszintesen 

rögzíthető: tabal pen és fi xing pen típusok.

STYB ügyféltollak

1

2

3

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0145 ügyféltoll fehér 1

377-0146 ügyféltoll fekete 1

A T-PEN talprészén elhelyezett ragasztófelület segítségével, vízszintesen rögzíthető ügyféltoll. Cse-

rélhető X-20 golyósbetéttel szerelve. Írásvastagsága: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m.

ICO T-Pen ügyféltoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

376-00130 ügyféltoll zöld-sárga  1

Formatervezett ügyféltoll. Cserélhető X-20-as golyósbetét, csúszásgátlóval ellátott vagy ragasz-

tással rögzíthető talp. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. Választható színek: zöld-sárga. 

A felhasznált alapanyag természetesen megújuló, növényi eredetű. Az ebből készült termékek spe-

ciális közegben (pl. komposztáló, kommunális szeméttelep) biológiailag lebomlanak

ICO Green Planet ügyféltoll

1

3

2

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0730 X-20 golyóstoll betét fekete 50

377-0731 X-20 golyóstoll betét kék 50

377-0732 X-20 golyóstoll betét piros 50

376-00102 X-20 golyóstoll betét zöld 50

377-0762 réz golyóstoll betét fekete 50

377-0763 réz golyóstoll betét piros 50

377-0761 réz golyóstoll betét kék 50

377-0764 réz golyóstoll betét zöld 50

377-0740 mini golyóstoll betét kék 10

377-0741 mini golyóstoll betét fekete 10

377-0742 mini golyóstoll betét piros 10

377-0743 mini golyóstoll betét zöld 10

377-0802 Jumbo Fluid golyóstoll betét kék 10

X-20: Műanyag testű golyósbetét. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 2500 m. Réz: Réztestű 

golyósbetét. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 2500 m. Mini: Fémtestű golyósbetét. Vonalvastag-

ság: 0,8 mm. Íráshossz: 1000 m. Jumbo Fluid: Műanyag, nagytestű, speciális fl uid tintával töltött 

golyósirón betét. Zselés betéthez hasonló íráskép, könnyed írási élmény. Kék színben. Vonalvastag-

ság: 0,8 mm. Íráshossz: 4000 m.

ICO golyóstoll betétek

A

B

C

D

E

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

A Green Planet termékcsalád 

többi tagját a 162., 238., 
252., 268. és 274. 

oldalakon találja.

2
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Írószerek 04zselés toll | gel pen

zselés toll db/doboz írás színe J betét db/doboz

225-0141 12 kék 225-0991 10

225-0142 12 fekete 225-0992 10

225-0143 12 piros 225-0993 10

225-0144 12 zöld 225-0994 10

225-0145 12 ezüst 225-0996 10

225-0146 12 arany 225-0995 10

225-0147 12 bronz 225-0997 10

A Jimnie zselés roller a Jimnie család tagjaként egy hű társ az írott szavak világában. A divatos, át-

tetsző test által látható a tinta fogyása, az írás színével azonos színű gumírozott markolat csúszás-

mentes fogást biztosít. A megszokott kék, fekete, piros és zöld színek mellett ragyogó ezüst, arany 

és bronz árnyalatokban is elérhető. Írásvastagság: 0,7 mm. Betét: J

Zebra Jimnie zselés toll

0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,7 mm írás színe db/doboz

225-0300 225-0310 225-0320 225-0330 fekete 12

225-0301 225-0311 225-0321 225-0331 kék 12

225-0302 225-0312 225-0322 225-0332 piros 12

225-0303 225-0313 225-0323 225-0333 zöld 12

225-0304 225-0314 225-0324 225-0334 sötétkék 12

225-0305 225-0315 225-0325 225-0335 világoskék 12

225-0306 225-0316 225-0326 225-0336 világoszöld 12

225-0307 225-0317 225-0327 225-0337 narancs 12

225-0308 225-0318 225-0328 225-0338 rózsa 12

225-0309 225-0319 225-0329 225-0339 lila 12

– – – 225-0340 10 db-os készlet

Kupakos zselés toll gumírozott fogórésszel, csipeszes klipsszel, széles színválasztékban. 4 különféle 

írásvastagsággal: 0,3 mm, 0,4 mm (tűhegy), 0,5 mm, 0,7 mm (nyílhegy). Betét: tűhegy-JT, nyílhegy-JF. 

Zebra Sarasa Stick zselés toll

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0155 zselés toll kék 12

225-0156 zselés toll fekete 12

225-0157 zselés toll piros 12

225-0976 JF betét kék 10

225-0977 JF betét piros 10

225-0978 JF betét fekete 10

Miért ne köthetnénk össze a kellemest a hasznossal? Modern, ergonomikus test, domború, puha, gu-

mírozott markolat: ez a Kendo roller. A tervezők fi gyelmességét bizonyítja a megerősített csipeszes 

klipsz is, mely a mindennapos aktív használat mellett is tartós, szemben a hagyományos tollak tö-

rékeny klipszeivel. A testszín (kék, fekete, piros) megegyezik az írás színével. Írásvastagság: 0,7 mm.  

Betét JF

Zebra Kendo zselés toll

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm0,5 mm0,4 mm0,3 mm

B

E

C

D

A

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0001 zselés toll kék 20

215-0002 zselés toll fekete 20

215-0003 zselés toll piros 20

215-0004 zselés toll zöld 20

215-0005 zselés toll lila 20

215-0101 98/W790 zselés betét kék 20

215-0102 98/W790 zselés betét fekete 20

215-0103 98/W790 zselés betét piros 20

215-0104 98/W790 zselés betét zöld 20

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

megegyező színű gumis fogórész, illetve klipszes kupak. A cserélhető betétben zselés tinta van.   

Granit G’98/795 zselés toll

0,3 mm

rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-0715 zselés toll arany 12

377-0716 zselés toll ezüst 12

377-1001 zselés toll fekete 12

377-1002 zselés toll kék 12

377-1003 zselés toll zöld 12

377-1004 zselés toll piros 12

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

kiegészítőkkel ellátott zselésirón. Különlegesen szép és vékony íráskép jellemzi. Klipszes kupakkal. 

Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1500 m.

ICO zselés toll

0,5 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 162., 163. és 
198. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 166. oldalon 

találhatók.
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Írószerek04 zselés toll | gel pen

rendelési kód típus test színe db/doboz

376-00051 zselés toll piros 40

376-00052 zselés toll fekete 40

376-00050 zselés toll kék 40

Nyomógombos működésű zselésirón, kikapcsolása oldaltnyomós mechanikával történik. Az írószín-

nel megegyező kék, fekete és piros színű áttetsző tolltest. Írószínek: kék, fekete, piros. Vonalvastag-

ság: 0,5 mm. Íráshossz: 1500 m.

ICO Gel-X zselés toll

0,5 mm
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rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-1030 zselés toll kék 48 (vegyes)

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

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

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

ICO Gel-X Premium zselés toll

0,5 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

227-0101 zselés toll fekete 20

227-0102 zselés toll kék 20

Műanyag, áttetsző testű zselés toll, szellőző kupakkal, króm írócsúccsal. A test színe megegyezik az 

írás színével. Írásvastagság: 0,8 mm.

BIC Cristal gel zselés toll

0,8 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

227-0110 zselés toll fekete 12

227-0111 zselés toll kék 12

Műanyag testű nyomógombos zselés toll króm írócsúccsal. A test színe megegyezik az írás színével. 

Írásvastagság: 0,7 mm.

BIC Reaction gel zselés toll

0,7 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0101 zselés toll kék 12

220-0102 zselés toll fekete 12

220-0103 zselés toll piros 12

220-0104 zselés toll zöld 12

220-0105 zselés toll világos zöld 12

220-0106 zselés toll világos kék 12

220-0109 zselés toll f. piros 12

220-0110 zselés toll f. rózsa 12

220-0111 zselés toll lila 12

220-0112 zselés toll barna 12

220-0113 zselés toll arany 12

220-0114 zselés toll ezüst 12

220-0115 zselés toll sötétkék 12

220-1101 UMR-5 zselés toll betét kék 12

220-1102 UMR-5 zselés toll betét fekete 12

220-1103 UMR-5 zselés toll betét piros 12

220-1104 UMR-5 zselés toll betét sötétkék 12

Rozsdamentes acél hegyű, átlátszó testű, nagybetétes, a tinta színével megegyező klipszű zselés 

toll. Jellegzetesen lágy, fényes írásmóddal, víz- és UV-álló tintával, nagy színválasztékban. Írásvas-

tagság 0,3–0,4 mm.

UNI UM-100 SIGNO zselés toll

0,3 mm 0,4 mm
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