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permanens marker | permanent marker Írószerek 04

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2041 kettősvégű kék 10

225-2042 kettősvégű fekete 10

225-2043 kettősvégű piros 10

225-2044 kettősvégű zöld 10

Alkoholos fi lctoll 2 írócsúccsal. Bármilyen felületen alkalmazható. Az írás színe megegyezik a test szí-

nével. Írásvastagság: 0,5 mm és 1 mm. 

Zebra McKie Extra Fine permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2071 alkoholos fi lctoll kék 12

225-2072 alkoholos fi lctoll fekete 12

225-2073 alkoholos fi lctoll piros 12

225-2074 alkoholos fi lctoll zöld 12

A ZEBRA névhez méltó minőség és esztétikum jellemzi ezt az alkoholos fi lcet. A folyékony tintával 

akár CD-re is írhatunk. A kényelemről a puha gumírozott fogórész gondoskodik. A marker testszíne 

megegyezik az írás színével. Íráshossz 860 m, hegyvastagság: 2 mm. A tolltest egy része átlátszó, így 

fi gyelemmel kísérhető a tinta fogyása.

Zebra Z-PM permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0183 marker kék 20

215-0184 marker fekete 20

215-0185 marker piros 20

215-0186 marker zöld 20

215-0188 marker 4 db-os készlet

Alkoholos fi lctoll kerek, kúpos heggyel. Vízálló. Írásvastagság: 1,5–2,5 mm, íráshossz: 550–600 m. 

Használható: fára, fémre,üvegre, műanyagra, kerámiára.

Granit M810 Piccolo permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0900 marker fekete 10

215-0901 marker kék 10

215-0902 marker piros 10

Kétvégű, alkoholos fi lctoll. Használható fára, fémre, üvegre, műanyagra illetve kerámiára is.

Granit M880 permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-1020 alkoholos fi lctoll kék 12

228-1021 alkoholos fi lctoll piros 12

228-1022 alkoholos fi lctoll fekete 12

Kerek hegyű alkoholos fi lctoll, mely alkalmazható üveg, fém, műanyag, fa és karton felületeken egy-

aránt. Hegyvastagság: 2 mm. Írásvastagság: 0,8-2 mm.

Tratto permanent marker

A

B

C

D

E

0,5 mm

2 mm

0,8-2 mm

1,5-2,5 mm

1 mm Az írószercsalád további 

tagjai a 187. és 188. 

oldalakon találhatók.
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Írószerek04 permanens marker | permanent marker

M 1-1,5mm B 2-3mm írás színe db/doboz

377-0451 377-0461 kék 50

377-0452 377-0462 fekete 50

377-0454 377-0463 piros 50

377-0453 377-0464 zöld 50

377-0455 377-0466 4 db-os készlet 50

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött fi lctollak. Széleskörű felhasználhatóság: műanyag, fém, 

üveg, szinte minden felület jelölésére, feliratozására alkalmas. Írásképe száradás után törlés- és víz-

álló. Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1–1,5 mm (M), és 2-3 mm (B).

ICO Permanent M, B marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-0231 marker fekete 10

377-0232 marker piros 10

377-0233 marker zöld 10

377-0234 marker kék 10

377-0235 marker 4 db-os készlet

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött fi lctoll. Egyedülálló tulajdonsága, hogy kupak nélkül 14 

napig sem szárad be, színtartó, írásképe törlés- és vízálló. Szinte minden felület jelölésére, felirato-

zására alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszön-

hetően. Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1–3 mm.

ICO Permanent 11 XXL marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

227-0220 marker fekete 10

227-0221 marker kék 10

227-0229 marker 4 db-os készlet 10

Kisméretű univerzális fi lctoll alkoholbázisú tintával töltve, mely ellenáll víznek és napfénynek egy-

aránt. Használható papír, karton, üveg, bőr, műanyag felületeken és textíliákon. Egy hétig kupak 

nélkül sem szárad be. A kupak színe megegyezik az írás színével. Kerek heggyel, 4 színű készletben 

is. A kupakon lévő klipsszel zsebre, övre, mappára illeszthető.

BIC Marking 1445 Pocket marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

227-0201 2000 kerek hegy fekete 12

227-0202 2000 kerek hegy kék 12

227-0209 2000 kerek hegy 4 db-os készlet 4

227-0210 2003 vágott hegy fekete 12

227-0211 2003 vágott hegy kék 12

227-0219 2003 vágott hegy 4 db-os készlet 4

Univerzális marker alkoholbázisú tintával töltve, mely ellenáll víznek és napfénynek egyaránt. Hasz-

nálható papír, karton, üveg, bőr, műanyag felületeken és textíliákon. Egy hétig kupak nélkül sem 

szárad be. A kupak színe megegyezik az írás színével. Vágott és kerek hegyű változatok, 4 színű 

készletben is.

BIC Marking 2000/2003 permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

377-0236 marker fekete 10

377-0237 marker kék 10

377-0238 marker piros 10

377-0239 marker zöld 10

377-0240 marker 4 db-os készlet

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött fi lctoll. Egyedülálló tulajdonsága, hogy kupak nélkül 14 

napig sem szárad be, színtartó, írásképe törlés- és vízálló. Szinte minden felület jelölésére, felirato-

zására alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszön-

hetően. Kerekített csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1–4 mm.

ICO Permanent 12 XXL marker

A

B

C

D

E

2-3 mm

1-3 mm

1-4 mm

1-1,5 mm
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kerek hegy vágott hegy írás színe db/csomag

215-0270 – fehér 10

215-0241 215-0251 kék 10

215-0242 215-0252 fekete 10

215-0243 215-0253 piros 10

215-0244 215-0254 zöld 10

215-0249 215-0259 4 db-os készlet

Alkoholos fi lctoll kerek, vagy vágott heggyel. Vízálló. Írásvastagság, kerek hegy: 3–4 mm, vágott 

hegy: 1–5 mm. Íráshossz: 600–700 m. Használható: fára, fémre, üvegre, műanyagra, kerámiára, 

textíliára.

Granit M860 & M861 permanent marker

kerek hegy vágott hegy írás színe db/doboz

377-0476 377-0471 kék 20

377-0477 377-0472 fekete 20

377-0478 377-0473 piros 20

377-0479 377-0474 zöld 20

377-0484 377-0475 4 db-os készlet

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött fi lctoll. Szinte minden felület jelölésére, feliratozására 

alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Írásképe száradás után törlés- és vízálló. Kerekített csúcs: 3 mm 

(11). Vágott csúcs: 1–4 mm (12).

ICO Permanent 11, 12 permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2031 kettősvégű kék 10

225-2032 kettősvégű fekete 10

225-2033 kettősvégű piros 10

225-2034 kettősvégű zöld 10

Alkoholos fi lctoll, két végén különböző íróheggyel (kerek és vágott). Bármilyen felületen alkalmaz-

ható, nem letörölhető, nem fakul. Hegyvastagsága: 2-2,6 mm.

Zebra HI-McKie permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-0970 kerek hegy kék 20

228-0971 kerek hegy piros 20

228-0972 kerek hegy fekete 20

228-0973 kerek hegy zöld 20

228-0974 kerek hegy barna 20

Kerek hegyű fi lctoll alkoholbázisú töltettel, mely alkalmazható üveg, fém, műanyag, fa és karton 

felületeken egyaránt. Írásképe törlés és vízálló. Írásvastagsága: 1,4 - 2,8 mm.

Tratto permament marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-0990 vágott hegy kék 20

228-0991 vágott hegy piros 20

228-0992 vágott hegy fekete 20

228-0993 vágott hegy zöld 20

228-0994 vágott hegy barna 20

Vágott hegyű fi lctoll, alkohol bázisú töltettel, mely használható üveg, fém, műanyag, fa és karton 

felületeken. Írásvastagság: 1-5 mm.

Tratto permanent marker

A

B

C

D

E

2-2,6 mm

3-4 mm

3 mm

1-5 mm

1-4 mm

1-5 mm

1,4-2,8 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 185. és 188. 

oldalakon találhatók.
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Írószerek04 permanens marker, OHP marker | permanent marker, OHP marker

A

B

C

D

kerek hegy vágott hegy írás színe db/doboz

410-0083 410-0093 kék 10

410-0084 410-0091 fekete 10

410-0082 410-0092 piros 10

410-0085 410-0094 zöld 10

Alkoholbázisú, permanens festékkel töltött fi lctoll, mely gyorsan száradó, színtartó, írásképe törlés- 

és vízálló. Szinte minden felület jelölésére, feliratozására alkalmas: fém, fa, műanyag, üveg. Kerekí-

tett (300) és vágott (330) csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1,5–3 mm (300), 1–5 mm (330).

Edding 300, 330 permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2061 kerek hegy piros 12

225-2063 kerek hegy zöld 12

225-2060 kerek hegy fekete 12

225-2062 kerek hegy kék 12

225-2064 kerek hegy pink 12

Az a tény, hogy szinte kivétel nélkül minden felületre írhatunk vele, akár még CD-re is, csak bizonyí-

ték, hogy egy gondosan – a felhasználók igényeit szem előtt tartva – megalkotott termékről beszé-

lünk. De a ZEBRA tovább gondolt, s Magyarországon elsőként dobta piacra a nyomógombos markert! 

Nincs többé elveszett kupak, vagy beszáradt marker miatt bosszankodó szülő, elkéső diák... A fi lc 

hegye egy kattintással visszahúzható, a belső zárókupak védi a kiszáradástól. Fekete, kék, piros, zöld 

és pink olaj bázisú tintával.

Zebra Mckie Fine nyomógombos permanent marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-1040 OHP marker kék 12

228-1041 OHP marker piros 12

228-1042 OHP marker fekete 12

228-1043 OHP marker zöld 12

228-1044 OHP marker 4 db-os készlet

Alkoholbázisú OHP marker. Bármilyen felületen használható, CD-re DVD-re való jelöléshez ideális. 

Formatervezett kupakja ergonomikusan kialakított, így könnyedén, egy ujjal levehető. Írásvastagsága 

0,3 mm.

Tratto CD/OHP S marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-1060 OHP marker kék 12

228-1061 OHP marker piros 12

228-1062 OHP marker fekete 12

228-1063 OHP marker zöld 12

228-1064 OHP marker 4 db-os készlet

Alkoholbázisú OHP marker. Bármilyen felületen használható, CD-re DVD-re való jelöléshez ideális. 

Formatervezett kupakja ergonomikusan kialakított, így könnyedén, egy ujjal levehető. Írásvastag-

sága 0,6 mm.

Tratto CD/OHP F marker

1,5-3 mm

0,3 mm

0,6 mm

1,5-3 mm

1-5 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 185. és 187. 

oldalakon találhatók.

Tudta?
Az OHP markerek lényege, hogy az írásvetítő fóliákra írt szöveg, vagy rajzolt ábra 
kivetítve is színazonos. Tehát ha Ön egy szövegben vagy ábrában több színt használt, 
az pontosan ugyanúgy fog megjelenni a kivetített képen.

Írásvetítőket és írásvetítőhöz való fóliákat a 336. oldalon talál!
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Írószerek 04OHP marker, CD marker | OHP marker, CD marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

228-1080 OHP marker kék 12

228-1081 OHP marker piros 12

228-1082 OHP marker fekete 12

228-1083 OHP marker zöld 12

228-1084 OHP marker 4 db-os készlet

Alkoholbázisú OHP marker. Bármilyen felületen használható, CD-re, DVD-re való jelöléshez ideális. 

Formatervezett kupakja ergonomikusan kialakított, így könnyedén, egy ujjal levehető. Írásvastag-

sága 1,0 mm.

Tratto CD/OHP M marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0320 tintatörlős radír kék 20

215-0321 tintatörlős radír fekete 20

215-0322 tintatörlős radír piros 20

215-0323 tintatörlős radír zöld 20

0,4 mm írásvastagság, alkoholos töltet. Fém hegy, vízálló tinta. Tintatörlő: speciálisan a CD/DVD 

markerhez. Az OHP-markerrel a legtöbb felületre írhatunk. Aubex hegy.

Granit M835 marker tintatörlővel

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-1040 rostirón fekete 20

227-1041 rostirón piros 20

227-1042 rostirón kék 20

227-1043 rostirón zöld 20

Tökéletesen ír szinte minden felületre. Titka a gyorsan száradó, vízálló, alkoholos tinta és a speciális 

kialakítású írócsúcs. CD-re való íráshoz is alkalmas. A kupak színe megegyezik az írás színével. Írás-

vastagság: 1 mm.

Papermate Sharpie Fine marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-1050 marker fekete

227-1051 marker piros

227-1052 marker kék

Tökéletesen ír szinte minden felületre. Titka a gyorsan száradó, vízálló, alkoholos tinta és a speciális 

kialakítású írócsúcs. CD-re való íráshoz is alkalmas. A kupak színe megegyezik az írás színével. Írás-

vastagság: 1 mm.

Papermate Sharpie RT marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0276 kettősvégű fekete 20

215-0277 kettősvégű kék 20

Kettősvégű alkoholos fi lctoll. Vékony hegy: 0,7 mm-es, vastag hegy: 1,5–2,5 mm-es írásvastagság. 

Vízálló, alkoholos töltet. Az OHP markerrel a legtöbb felületre írhatunk. Aubex hegy.

Granit M830 Piccolo Duo CD marker

A

B

C

D

E

0,7 mm

0,7 mm

1,5-2,5 mm

1 mm

1 mm

1 mm
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golyóstoll | ballpoint pen Írószerek04

ICO OHP MARKER TERMÉKCSALÁD
Az ICO OHP MARKER termékcsalád, a különböző írásvastagságú 

permanent markerek széles választékát kínálja a felhasználók 

részére. A szortiment, a közelmúltban bemutatott, extra vékony 

vonalvastagságú ICO OHP S markerrel vált teljessé.

–  0,3 mm–es írásvastagság
– 1500 méter íráshossz
– fém foglalat
– kiváló tintavezetés
– folyamatos íráskép

Az ICO OHP MARKER             csakúgy, mint 
az ICO OHP MARKER termékcsalád valamennyi tagja 
– szinte minden felületre (pl. műanyagra, üvegre, 
fémre, fára… stb.)  történő írásra, jelölésre alkalmas. 
Írásképe vízálló és színtartó.
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Írószerek 04OHP, CD, tábla marker | OHP, CD, board marker

140 S, 0,3 mm 141 F, 0,6 mm 142 M, 1 mm 143 B, 1-3 mm írás színe db/csomag

410-0001 410-0011 410-0021 410-1000 kék 10

410-0002 410-0012 410-0022 410-1001 fekete 10

410-0003 410-0013 410-0023 410-1002 piros 10

410-0004 410-0014 410-0024 410-1003 zöld 10

410-0005 410-0015 410-0025 410-1005 4 db-os készlet 1

410-0006 410-0016 410-1010 – 6 db-os készlet 1

OHP-marker permanens festékkel töltve. Gyorsan száradó, színtartó, írásképe törlés- és vízálló. Írás-

vetítő fólia, fólia, műanyag, üveg, fém, fa, diakeret, szinte minden felület feliratozására, jelölésére 

 alkalmas. A festék nagy fényáteresztő képességgel rendelkezik, ami vetítés során kontúros és szín-

helyes visszaadást tesz lehetővé. Vonalvastagság: 0,3 mm (140 S), 0,6 mm (141 F), 1 mm (142 M), 

1–3 mm (143 B).

Edding OHP marker

S, 0,3 mm F, 0,5 mm M, 1-1,5 mm B, 2-3 mm C, 1-3 mm írás színe db/csomag

377-0300 377-0250 377-0282 377-0310 377-0340 kék 10

377-0301 377-0251 377-0281 377-0311 377-0341 fekete 10

377-0302 377-0252 377-0283 377-0312 377-0342 piros 10

377-0303 377-0253 377-0284 377-0313 377-0343 zöld 10

377-0307 377-0260 377-0290 377-0320 377-0348 4 db-os készlet 1

Alkoholbázisú festékkel töltött permanent markerek. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és 

vízálló. Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas. 

4 féle színben és 4 db-os készletben. 

ICO OHP alkoholos marker

A

B

C

D

E

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0270 OHP marker fekete

377-0271 OHP marker kék

377-0272 OHP marker piros

377-0273 OHP marker zöld

377-0245 OHP marker 4 db-os készlet

CD és DVD lemezek feliratozására és jelölésére alkalmas rostirón. Gyorsan száradó, alkoholbázisú festék-

kel töltve. Írásképe száradás után törlésálló. 4 színben és 4 db-os készletben. Vonalvastagsága 0,5 mm.

ICO Top CD/DVD marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2210 táblafi lc kék 12

225-2211 táblafi lc fekete 12

225-2212 táblafi lc piros 12

225-2213 táblafi lc zöld 12

Képzeljen el egy 650 000 mm hosszú és 2 mm széles csíkot, kék, fekete, piros vagy zöld színben! 

Képzeljen el egy fehér táblát! Képzelje el, hogy ezzel a csíkkal hányszor tudná beborítani a táblát!  

Pont annyiszor, ahányszor a Z-WM markerrel teleírhatja! A minden részletre kiterjedő folyamatos 

fejlesztői munkának köszönhetően a folyékony tinta, amellett hogy könnyen letörölhető, nem tar-

talmaz toxikus anyagokat sem. A kényelmes használat érdekében puha gumi fogórésszel szerelték. 

Az írószár áttetsző részén keresztül fi gyelemmel kísérhető a tinta fogyása. Írásvastagság: 2 mm.

Zebra Z-WM táblamarker 

rendelési kód típus írás színe db/csomag

225-2200 táblafi lc kék 12

225-2201 táblafi lc fekete 12

225-2202 táblafi lc piros 12

225-2203 táblafi lc zöld 12

A ZEBRA speciális ajánlata a törölhető fehér táblára való íráshoz. Az írás színe megegyezik a szellőző 

kupak színével. Kiválóan törölhető, garantáltan nem hagy nyomot. Különleges töltetének köszönhe-

tően akkor sem szárad ki, ha órákon át kupak nélkül felejtettük. Oktatások, tréningek nélkülözhetet-

len kelléke! Írásvastagság: 2–2,6 mm.

Zebra Board Marker táblamarker

0,5 mm

2 mm

2-2,6 mm

0,3 mm 0,6 mm 1 mm 1-3 mm

0,3 mm 0,5 mm 1-1,5 mm 2-3 mm 1-3 mm

04_IROSZER_PA_KAT_2010.indd   191 2009.12.11.   15:06:41



192

golyóstoll | ballpoint pen Írószerek04

HIRDETÉS

ICO TÁBLA

MARKER

markeraser
mágneses fehértábla irón

Széles törlővel…

…erős mágnessel,

négy alapszínben.

www.ico.hu

377-0415 377-0416 377-0417377-0414
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Írószerek 04táblamarker | board marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-1100 táblamarker, vágott hegy kék 12

228-1101 táblamarker, vágott hegy piros 12

228-1102 táblamarker, vágott hegy fekete 12

228-1103 táblamarker, vágott hegy zöld 12

228-1104 táblamarker, vágott hegy 4 db-os készlet

Vágott hegyű táblamarker, melynek kiválóan törölhető tintája nem hagy nyomot a fehér táblán. 4 

élénk színben. Hegyvastagság: 5,0 mm.

Tratto Memo táblamarker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0371 táblamarker, kerek hegy kék 10

215-0372 táblamarker, kerek hegy fekete 10

215-0373 táblamarker, kerek hegy piros 10

215-0374 táblamarker, kerek hegy zöld 10

215-0379 táblamarker + szivacstartó 4 db-os készlet

Fehér táblára író rostirón. Írásvastagság: 3 mm. Íráshossz: 2000 m. Az írás szárazon törölhető. Aubex 

hegy, mely kiváló folyamatos írást biztosít. Könnyen eltávolítható tinta, kerek hegy. A 4 db-os kész-

let törlőszivaccsal kerül forgalomba. A szivacs hátoldalán elhelyezett praktikus tartóban a teljes 

készlet tárolható.

Granit M460 táblamarker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0260 táblamarker, kerek hegy fekete 12

227-0261 táblamarker, kerek hegy kék 12

227-0269 táblamarker, kerek hegy 4 db-os készlet 4

227-0270 tábla marker, vágott hegy fekete 12

227-0271 táblamarker, vágott hegy kék 12

227-0279 táblamarker, vágott hegy 4 db-os készlet 4

Szárazon törölhető, különleges alkoholbázisú tintával töltött táblafi lc, mely kiválóan törölhető, ga-

rantáltan nem hagy nyomot. A kupak színe megegyezik az írás színével. Írásvastagság: 5,5 mm.

BIC Velleda 1701 táblamarker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0250 táblamarker, közepes hegy fekete 12

227-0251 táblamarker, közepes hegy kék 12

227-0259 táblamarker, közepes hegy 4 db-os készlet 4

Szárazon törölhető, különleges alkoholbázisú tintával töltött táblafi lc, mely kiválóan törölhető, ga-

rantáltan nem hagy nyomot. A kerek hegy 4,5 mm vastag. Speciális keton tintával töltve, praktikus 

mérete révén zsebben elfér.

BIC Velleda 1741 táblamarker

A

B

C

D

E

5 mm

5,5 mm

4,5 mm

3 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0280 táblamarker, kerek hegy fekete 10

227-0281 táblamarker, kerek hegy kék 10

Szárazon törölhető nyomógombos táblafi lc, alkoholbázisú tintával töltve, mely különleges összeté-

telének köszönhetően kiválóan törölhető, garantáltan nem hagy nyomot. A klipsz színe megegyezik 

az írás színével. Írásvastagság: 2,5 mm.

BIC Velleda clic táblamarker

2,5 mm
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Írószerek04 lakkmarker | paint marker

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-2101 lakkmarker kék 10

225-2102 lakkmarker fekete 10

225-2103 lakkmarker piros 10

225-2104 lakkmarker ezüst 10

225-2105 lakkmarker fehér 10

225-2106 lakkmarker sárga 10

225-2107 lakkmarker lila 10

225-2153 lakkmarker arany 10

Bármilyen felületen használható olajbázisú tintával töltött lakkfi lc. A modern design irányzatának 

hódoló Paint Marker a belsejében is komoly értékeket rejt. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhető-

en íróhegye szeleppel szabályozott, így csak akkor adagolja a tintát a hegybe, amikor a kívánt felület-

hez ér. Kék, fekete, piros, arany, ezüst, fehér, sárga és lila színekben kapható. Írásvastagsága: 3 mm.

Zebra Paint olajbázisú lakkmarker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

410-0026 lakkmarker fekete 10

410-0027 lakkmarker piros 10

410-0028 lakkmarker kék 10

410-0029 lakkmarker zöld 10

410-0032 lakkmarker arany 10

410-0033 lakkmarker ezüst 10

410-0034 lakkmarker fehér 10

410-0035 lakkmarker sárga 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, műanyag testtel. Permanens, lakkszerűen fedő fes-

tékkel töltve. Írásra, rajzolásra, jelölésre és színezésre alkalmas szinte minden felületen pl.: üveg, 

porcelán, műanyag. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, hő- és törlésálló. Festékadagolása egyen-

letes, szelep vezérli. Vonalvastagság: 2–4 mm.

Edding 790 lakkmarker

rendelési kód írás színe rendelési kód írás színe db/csomag

220-1881 kék 220-1887 arany 12

220-1882 fekete 220-1888 ezüst 12

220-1883 piros 220-1889 lila 12

220-1884 zöld 220-1890 narancs 12

220-1885 sárga 220-1891 világoskék 12

220-1886 fehér 220-1892 barna 12

A legmagasabb igényeket kielégítő, nagy fedőképességű lakkfi lc, ipari jelölő, és kreatív területekre. 

Minden felületen víz-, hő- és UV-álló az íráskép. Szalagon, szöveten az oldószer nem hagy nyomot. 

Alumínium tollszárban gazdaságos tintaadagolással, cserélhető heggyel, a tinta színével megegyező 

kupakkal rendelkezik. Írásvastagsága: 2,2–2,8 mm.

UNI PX-20 lakkmarker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0530 lakkmarker fekete 10

215-0531 lakkmarker ezüst 10

215-0532 lakkmarker arany 10

215-0533 lakkmarker fehér 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, permanent, lakkszerűen fedő festékkel töltve. Al-

kalmas szinte minden felületen való írásra, rajzolásra pl.: üveg, porcelán, műanyag, fém, különösen 

ajánlott szennyezett felületekhez. Gyorsan szárad, víz-, fény-, hő- és törlésálló. Festékadagolása 

egyenletes, szelep vezérli. Többféle színben. Vonalvastagság: 3 mm.

Granit M800 3 mm lakkmarker

A

B

C

D

E

3 mm

3 mm

2,2-2,8
mm

2-4 mm

rendelési kód írás színe rendelési kód írás színe db/csomag

410-0065 sárga 410-0071 ezüst 10

410-0066 kék 410-0072 lila 10

410-0067 fekete 410-0073 narancs 10

410-0068 piros 410-0074 rózsa 10

410-0069 zöld 410-0075 barna 10

410-0070 fehér 410-0076 arany 10

Lakk- és dekorációs marker, kerekített csúccsal, fém testtel. Permanens, lakkszerűen fedő festék-

kel töltve. Alkalmas szinte minden felületen való írásra, rajzolásra pl.: üveg, porcelán, műanyag, 

fém, különösen ajánlott szennyezett felületekhez. Gyorsan száradó, vízálló, magas fény-, hő- és 

törlésálló. Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli, pótcsúcsolható (ED 750 N írócsúcs). Többféle 

színben. Vonalvastagság: 2–4 mm.

Edding 750 lakkmarker

2-4 mm
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