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Írószerek 04zselés toll, roller toll | gel pen, roller pen

B

E

C

D

A

rendelési kód típus írás színe db/doboz

225-0121 roller kék 12

225-0122 roller fekete 12

225-0123 roller piros 12

Roller toll fém klipsszel, melynek folyadéktintás rendszere gazdaságos tintafelhasználást tesz lehe-

tővé. A testen lévő ablak segítségével ellenőrizhető a tinta mennyisége. Az írás színe megegyezik 

a fogórész színével. Tintaszínek: kék, fekete, piros. Írásvastagság: 0,5 mm.

Zebra AX-5 roller toll

0,5 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-0126 roller kék 12

225-0127 roller fekete 12

225-0128 roller piros 12

Folyékony tintás roller toll. Gumírozott fogórész és vastag test a stabil fogásért . Erős acél klipszével 

vastagabb dokumentumra, felírótáblára is rögzíthető. Fekete, kék és piros színben. Írásvastagság: 

0,5 mm.

Zebra GR8 roller toll

0,5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0181 zselés toll kék 12

220-0182 zselés toll fekete 12

220-0183 zselés toll piros 12

220-0184 zselés toll zöld 12

220-0185 zselés toll sötétkék 12

220-1131 UMR-1 zselés toll betét kék 12

220-1132 UMR-1 zselés toll betét fekete 12

220-1133 UMR-1 zselés toll betét piros 12

Rozsdamentes acél hegyű, elegáns átlátszó testű, gumi ujjpárnás extrafi ne zselés toll, víz- és UV-álló 

tintával. Rövidített „ingzseb” tollszárral, a fi ne írás kedvelőinek. Írásvastagság: 0,1 mm Négy szín-

ben. Betét: UMR-1.

UNI UM-151 SIGNO zselés toll

0,1 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

220-0221 zselés toll kék 12

220-0222 zselés toll felete 12

220-0223 zselés toll piros 12

220-1171 UMR-85 zselés tollbetét kék 12

220-1172 UMR-85 zselés tollbetét fekete 12

220-1173 UMR-85 zselés tollbetét piros 12

Cserélhető betétes, az írás színével megegyező gumi ujjpárnájú, a tollhegyet kioldó klipszű „zseb biztos” 

hibridtintájú golyóstoll. Tintája víz- és UV álló. HITELESÍTETT ALÁÍRÓTOLL! Írásvastagság: 0,3 mm. 

Három színben. Betét: UMR-85.

UNI UM-152 SIGNO Micro zselés toll

0,3 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

225-0160 zselés toll kék 12

225-0200 JK zselés betét kék 12

A népszerű F-301-es zselés tintájú változata. Rozsdamentes acél tollteste garancia a tartósságra és 

elegáns megjelenést is biztosít. Bordázott markolata a stabil, kényelmes írást szolgálja. Írásvastag-

sága 0,7 mm. Betét: JK. Írás színe: kék.

Zebra G-301 zselés toll

0,7 mm Az írószercsalád további 

tagjai a 168., 169. és 
200. oldalakon találhatók.
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Írószerek04 roller toll | roller pen

A

B

C

D

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0120 roller toll 0,7 mm kék 12

227-0121 roller toll 0,7 mm fekete 12

227-0130 roller toll 0,5 mm piros 12

227-0131 roller toll 0,5 mm kék 12

227-0132 roller toll 0,5 mm fekete 12

Műanyag testű kupakos roller toll. Folyamatos és sima íráskép. A test színe az írás színével megegye-

ző. Kétféle írásvastagsággal: 0,5 és 0,7 mm.

BIC 537R roller toll

rendelési kód típus írás színe db/csomag

227-0140 roller toll 0,7 mm piros 12

227-0141 roller toll 0,7 mm kék 12

227-0142 roller toll 0,7 mm fekete 12

Elegáns megjelenésű kupakos roller toll. Folyamatos és sima íráskép. A kupakcsúcs színe megegyezik 

az írás színével. Írásvastagság: 0,7 mm.

BIC 730R roller toll

0,7 mm

0,7 mm

0,5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0021 golyósfi lc kék 12

220-0022 golyósfi lc fekete 12

220-0023 golyósfi lc piros 12

220-0024 golyósfi lc zöld 12

Rozsdamentes acél hegyű, a tinta színével megegyező tollszárú fémcsiptetős rollertoll. A csúszás-

mentes mikroredős ujjpárna alatti kapillárisban követhető a víz- és UV-álló tinta fogyása, amely 

az utolsó cseppig kiírható. Írásvastagság: 0,2 mm. 

UNI UB-150 Eye-Micro golyósfi lc

0,2 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

220-0041 golyósfi lc kék 12

220-0042 golyósfi lc fekete 12

220-0043 golyósfi lc piros 12

220-0044 golyósfi lc zöld 12

Rozsdamentes acél hegyű, az írás színével megegyező kupakvégű fémcsiptetős roller toll. A csúszás-

mentes ujjpárna alatt kapillárisban látható a víz- és UV-álló tinta folyamatos fogyása, mely az utolsó 

cseppig kiírható. Írásvastagság: 0,4 mm. 

UNI UB-157 Eye-Fine golyósfi lc

0,4 mm
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Írószerek 04rostirón | fi bre pen

rendelési kód típus test színe db/csomag

215-0201 fi lctoll kék 25

215-0202 fi lctoll fekete 25

215-0203 fi lctoll piros 25

215-0204 fi lctoll zöld 25

215-0211 fi lctoll 4 db-os készlet 10

215-0212 fi lctoll 6 db-os készlet 10

215-0213 fi lctoll 10 db-os készlet 10

215-0214 fi lctoll 12 db-os készlet 10

215-0215 fi lctoll 18 db-os készlet 10

215-0216 fi lctoll 24 db-os készlet 10

215-0217 fi lctoll 30 db-os készlet 10

Vízbázisú, toxikus anyagot nem tartalmaz, így gyerekek részére is biztonságos. Szellőző kupak. 30 külön-
féle szín a készletben!

Granit fi lctoll

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0370 fi lctoll kék 50

377-0371 fi lctoll fekete 50

377-0372 fi lctoll piros 50

377-0373 fi lctoll zöld 50

377-0376 fi lctoll 4 db-os készlet

377-0377 fi lctoll 6 db-os készlet

377-0378 fi lctoll 12 db-os készlet

377-0379 fi lctoll 18 db-os készlet

377-0380 fi lctoll 24 db-os készlet

377-0381 fi lctoll 30 db-os készlet

Minőségi rostirón vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 

800 m.

ICO 300 vízbázisú fi lctoll

rendelési kód típus kiszerelés

228-0850 fi lctoll 6 db-os készlet

228-0851 fi lctoll 12 db-os készlet

228-0852 fi lctoll 24 db-os készlet

228-0853 fi lctoll 36 db-os készlet

Rostirón, hosszú élettartamú, 2,8 mm átmérőjű heggyel, légáteresztő, biztonságosan záródó kupak-

kal, nem mérgező, vízbázisú tintával. Gyönyörű, élénk színek! A bőrről szappanos vízzel eltávolítha-

tó, a ruhából 40°C-on, normál programmal kimosható.

Giotto Turbo Color vízbázisú rostirón

rendelési kód típus kiszerelés

228-0860 fi lctoll 12 db-os készlet

Rostirón hosszú élettartamú, 2,8 mm vastagságú heggyel, légáteresztő biztonsági kupakkal, mérgező 

anyagoktól mentes, vízbázisú tintával. A készletben 10 különböző színű és 2 db színváltoztató fi lc talál-

ható. A színváltoztató fi lcet bármely színnel rajzolt vonalon húzva, megváltozik az eredeti szín és egy új 

árnyalat születik a papíron.

Giotto Turbo Bicolor vízbázisú varázsfi lc

rendelési kód típus kiszerelés

228-0870 fi lctoll 12 db-os készlet

A varázslatos Turbo Magic fi lctoll eltűntethető tintája lemosható, és nem tartalmaz mérgező anyagot. 

Szellőző biztonsági kupakkal, extra erős 2,8 mm vastag heggyel. A készlet 11 féle színt és egy db szín-

változtató tollat tartalmaz.

Giotto Turbo Magic vízbázisú varázsfi lc

A

B

C

D

E

2,8 mm

2,8 mm

1 mm

2,8 mm

40˚C

40˚C
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Írószerek04 rostirón, vízbázisú marker | fi bre pen, waterbased marker

rendelési kód típus kiszerelés

228-0880 kerek hegy 6 db-os készlet

228-0881 kerek hegy 12 db-os készlet

228-0882 kerek hegy 24 db-os készlet

Vastag testű rostirón, az átlagosnál sokkal hosszabb élettartammal, kerek heggyel, szellőző, bizton-

sági kupakkal, nem mérgező, vízbázisú tintával. A bőrről szappanos vízzel eltávolítható, a ruhából 

40°C-on, normál programmal kimosható.

Giotto Turbo Maxi vízbázisú fi lctoll készlet

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0196 kerek hegy kék 20

215-0197 kerek hegy fekete 20

215-0198 kerek hegy piros 20

215-0199 kerek hegy zöld 20

215-0200 kerek hegy 4 db-os készlet

Flipchart papírok és egyéb papír felületek feliratozásához. Kerek hegy. Nem toxikus, vízbázisú töltet. 

Írásvastagság: 1,5-2,5 mm.

Granit M110 Piccolo vízbázisú marker 

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0231 kerek hegy kék 10

215-0232 kerek hegy fekete 10

215-0233 kerek hegy piros 10

215-0234 kerek hegy zöld 10

215-0239 kerek hegy 4 db-os készlet

Flipchart papírok és egyéb papír felületek feliratozásához. Kerek, kúpos hegy. 2–3 mm írásvastag-

ság, íráshossz: 600–700 m. Vízbázisú, nem toxikus.

Granit M160 vízbázisú marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0350 kerek hegy fekete 25

377-0351 kerek hegy kék 25

377-0352 kerek hegy piros 25

377-0353 kerek hegy zöld 25

377-0355 kerek hegy 4 db-os készlet

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart papírok és egyéb papírívek feliratozására. A festék nem 

üt át a papíron. Kerekített csúccsal. Vonalvastagság: 3 mm.

ICO Artip 11 fl ipchart marker

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0360 vágott hegy fekete 25

377-0361 vágott hegy kék 25

377-0362 vágott hegy piros 25

377-0363 vágott hegy zöld 25

377-0365 vágott hegy 4 db-os készlet

Vízbázisú festékkel töltött marker, fl ipchart táblák és egyéb papírívek feliratozására. A festék nem üt 

át a papíron. Vágott csúccsal. Négy színben. Vonalvastagság: 1–4 mm.

ICO Artip 12 fl ipchart marker

A

B

C

D

E

0,5 mm40˚C

1,5-2,5 mm

2-3 mm

3 mm

1-4 mm
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Írószerek 04tűfi lc | fi neliner

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0301 tűfi lc kék 10

215-0302 tűfi lc fekete 10

215-0303 tűfi lc piros 10

215-0304 tűfi lc zöld 10

215-0309 tűfi lc 4 db-os készlet

0,5 mm-es polycetál hegy, fémtestben. Írásvastagság: 0,4 mm. Íráshossz: 1200 m. Vízbázisú tinta, 

nem toxikus. Aubex hegy.

Granit C970 Super Fine t�fi lc

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0311 tűfi lc kék 20

215-0312 tűfi lc fekete 20

215-0313 tűfi lc piros 20

215-0314 tűfi lc zöld 20

0,8 mm-es polycetál hegy, fémtestben. Írásvastagság: 0,4 mm. Íráshossz: 1200 m. Vízbázisú tinta, 

nem toxikus. Aubex hegy.

Granit C990 Fineliner t�fi lc

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0160 tűfi lc kék 50

377-0161 tűfi lc fekete 50

377-0162 tűfi lc piros 50

377-0163 tűfi lc zöld 50

377-7100 „F” tűfi lc kék 40

377-7101 „F” tűfi lc  fekete 40

377-7102 „F” tűfi lc piros 40

377-7103 „F” tűfi lc zöld 40

377-7115 „F” tűfi lc 4 db-os készlet

Fineliner irón, vízbázisú festékkel töltve. Általános használatú, vékony vonalvezetésű rostirón, 
írásra, rajzolásra, műanyag testtel és kupakkal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 
1200 m. Tinten Pen „F” megújult külsővel, írásra, rajzolásra, műanyag testtel, átlátszó, klipszes 
 kupakkal, műanyag foglalatú írócsúccsal. Vonalvastagság: 0,5 mm. Íráshossz: 1200 m.

ICO Tinten Pen és Tinten Pen F t�fi lc

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-0740 tűfi lc kék 50

228-0741 tűfi lc piros 50

228-0742 tűfi lc fekete 50

228-0743 tűfi lc zöld 12

228-0744 tűfi lc sárga 12

228-0745 tűfi lc narancs 12

228-0746 tűfi lc lila 12

228-0747 tűfi lc pink 12

228-0748 tűfi lc világoskék 12

228-0749 tűfi lc világoszöld 12

228-0750 tűfi lc barna 12

Rostirón, mely formatartó szintetikus heggyel, vízbázisú tintával készül. Tökéletes íráskép 11 szín-

ben. Írásvastagság: 0,5 mm.

Tratto Pen tűfi lc 

A

B

C

D

E

0,5 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,5 mm

rendelési kód írás színe rendelési kód írás színe db/csomag

475-1541 jégzöld 475-1554 rózsa 10

475-1542 ultrakék 475-1555 azúrkék 10

475-1543 zöld 475-1556 lila 10

475-1544 piros 475-1557 sötétzöld 10

475-1545 kék 475-1558 okker 10

475-1546 világoszöld 475-1559 világosszürke 10

475-1547 sárga 475-1560 sötétszürke 10

475-1548 barna 475-1561 almazöld 10

475-1549 fekete 475-1567 4 db-os készlet 10

475-1550 bordó 475-1568 6 db-os készlet 10

475-1551 türkíz 475-1570 10 db-os készlet 10

475-1552 narancs 475-1572 20 db-os készlet 5

475-1553 viola 10

Számos európai ország első számú tűfi lce. Kiváló ár-teljesítmény arány, fi nom vonal (0,4 mm-es 

vonalvastagság), fém foglalatú műanyag hegy, mely vonalzó és sablon használatára kiválóan 

alkalmas. Szeleppel ellátott kupak.

Stabilo Point 88 t�fi lc

0,4 mm
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