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Írószerek 04dekorációs rostirón, szövegkiemelő | decor fi bre pen, highlighter

A

B

C

D

E

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-0902 textilfi lc sárga 12

228-0903 textilfi lc pink 12

228-0904 textilfi lc piros 12

228-0905 textilfi lc zöld 12

228-0906 textilfi lc kék 12

228-0907 textilfi lc fekete 12
228-0900 textilfi lc 6 db-os készlet 10
228-0901 textilfi lc 12 db-os készlet 10

Filctoll textíliákhoz, toxikus anyagokat nem tartalmazó töltettel, speciális ecset heggyel. Mosásálló 60°C-

ig. A rajzolt minták forró vasalóval fi xálhatók a textílián. Gyönyörű, élénk színek! Írásvastagság: 1 mm.

Giotto Decor textilfi lc

rendelési kód típus írás színe db/csomag

225-2022 szövegkiemelő kék 12

225-2023 szövegkiemelő zöld 12

225-2025 szövegkiemelő citrom 12

225-2026 szövegkiemelő rózsa 12

225-2021 szövegkiemelő 3 db-os készlet

Elengedhetetlen kellék az iskolában és az irodában egyaránt. Egyedülálló fl uoreszkáló tintával 

gyártott, emellett a fejlesztők azt is elérték, hogy a kiemelt szöveg gond nélkül faxolható illetve 

fénymásolható legyen. A biztonságos használatról és tárolásról egy szelep gondoskodik, mely csak 

akkor enged tintát a hegybe, amikor az a papírhoz ér. Sárga, kék, zöld, és pink színekben elérhető. 

Írásvastagság: 3,5 mm.

Zebra Zazzle szövegkiemelő

rendelési kód típus kiszerelés

228-0940 dekorációs marker 6 db-os készlet

228-0941 dekorációs marker 12 db-os készlet

228-0942 dekorációs marker 5 db-os metál készlet

Dekorációs marker kiváló fedőképessége révén használható minden felületen. Porózus anyagokon is 

használható (kő, fa, gumi stb.), sima felületekről (üveg, tükör) nedves ruhával könnyedén eltávolít-

ható. A bőrről vízzel lemosható. Írásvastagság: 1 mm.

Giotto Decor dekorációs marker

rendelési kód típus kiszerelés

228-0930 fi lctoll 6 db-os készlet

228-0931 fi lctoll 12 db-os készlet

228-0932 fi lctoll 36 db-os készlet

Egy fi lctoll az apró művészeknek. A megszokottnál vastagabb tolltestet könnyebben tudják megfogni 

a csöpp kezek, a tinta nem tartalmaz toxikus anyagot, bőrgyógyászatilag tesztelt és könnyedén 

mosható a ruhából, kezekről. Szellőző biztonsági kupakkal, mely célja, hogy a kupak véletlen beszip-

pantása esetén is kapjon a gyermek levegőt. Extra erős hegye ellenáll az erős papírra nyomásnak, 

írásvastagsága 0,5 mm. 2 éves kortól ajánljuk.

Giotto Be-Bé fi lctoll

rendelési kód típus kiszerelés

228-0890 Scent parfüm illatú 8 db-os készlet

228-0960 Grafi k 2 dimneziós 8 db-os készlet

228-0890: Az rajzolás új élménye, illatos fi lctollkészlet a megszokott Giotto minőségben. A mosha-

tó, mérgező anyagot nem tartalmazó tinta minden színben más-más illatú.

228-0960: Más dimenzióban láthatod a világot a Turbo Grafi kkal. Az aszimetrikus heggyel húzott 

vonalak két dimenziós hatást váltanak ki a rajzon. A 8 színben elérhető fi lctoll textíliákból és a gye-

rekek kezéről is könnyedén lemosható. A légáteresztő biztonsági kupak erős, tartós tollhegyet takar.

Írásvastagsága 1 mm.

Giotto Turbo fi lctollak

1 mm

1 mm

40˚C

40˚C

0,5 mm

1 mm

3,5 mm
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Írószerek04 szövegkiemelő | highlighter

A

B

C

D

E

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-1190 szövegkiemelő sárga 12

228-1191 szövegkiemelő zöld 12

228-1192 szövegkiemelő narancs 12

228-1193 szövegkiemelő rózsaszín 12

228-1194 szövegkiemelő kék 12

228-1195 szövegkiemelő lila 12

228-1196 szövegkiemelő 4 db-os készlet 4

Vágott hegyű szövegkiemelő. Az új formatervezésnek köszönhetően az átlátszó testű szövegkiemelő 

kupakja egy ujjal könnyedén levehető. Vízbázisú,  fl uoreszkáló tintája gyorsan szárad. 6 élénk szín-

ben elérhető: sárga, rózsaszín, narancs, zöld, világos kék, lila. Diákoknak is ajánljuk, a jegyzetek jelö-

lésére kiválóan alkalmas. Hegyvastagság: 4 mm, íráskép: 4 mm.

Tratto Emphasis szövegkiemelő

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0176 szövegkiemelő sárga 20

215-0177 szövegkiemelő rózsa 20

215-0178 szövegkiemelő zöld 20

215-0179 szövegkiemelő narancs 20

215-0181 szövegkiemelő 4 db-os készlet

Vágott hegy. Vízbázisú, nem toxikus. Használható papíron és faxpapíron is. Szellőző kupak. Írásvas-

tagság: 1–4 mm. 

Granit Piccolo M210 szövegkiemelő

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-1130 szövegkiemelő sárga 12

228-1131 szövegkiemelő zöld 12

228-1132 szövegkiemelő narancs 12

228-1133 szövegkiemelő kék 12

228-1134 szövegkiemelő pink 12

Tratto Fluo vágott hegyű szövegkiemelő, vízbázisú, fl uoreszkáló tintával minden papír típushoz. 

Fénymásolható, faxolható. Ragyogó, élénk színekben! Írásvastagság: 1-5 mm.

Tratto Fluo szövegkiemelő

rendelési kód típus írás színe db/csomag

225-1900 szövegkiemelő sárga 12

225-1901 szövegkiemelő pink 12

225-1902 szövegkiemelő narancs 12

225-1903 szövegkiemelő kék 12

225-1904 szövegkiemelő zöld 12

Az FM-1 a Zebra szövegkiemelő család hagyományos tagja, vágott heggyel, élénk színekben. 

 Fluoreszkáló tintával töltött, a kiemelt szöveg faxolható, fénymásolható. 5 ragyogó színben kapható: 

sárga, pink, narancs, kék, zöld. Írásvastagsága 2-5 mm.

Zebra FM1 szövegkiemelő

4 mm

1-4 mm

1-5 mm

2-5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

228-1160 szövegkiemelő sárga 20

228-1161 szövegkiemelő zöld 20

228-1162 szövegkiemelő narancs 10

228-1163 szövegkiemelő világoskék 20

228-1164 szövegkiemelő piros 10

228-1165 szövegkiemelő pink 20

228-1166 szövegkiemelő lila 10

228-1168 szövegkiemelő 4 db-os készlet

228-1167 szövegkiemelő 20 db-os készlet

Vágott hegyű szövegkiemelő, vízbázisú fl uoreszkáló tintával , ragyogó, élénk színekben. Fénymásol-

ható, faxolható. Hegyvastagság 5 mm, írásképe 1-5 mm.

Tratto Video szövegkiemelő

228-1

228-1

Vágott 

ható, fa
5 mm
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Írószerek 04szövegkiemelő | highlighter

A

B

C

D

rendelési kód szín rendelési kód szín db/csomag

475-3501 sárga 475-3507 sötétlila 10

475-3502 kék 475-3508 rózsa 10

475-3503 világos zöld 475-3509 világos lila 10

475-3504 piros 475-3541 4 db-os készlet 10

475-3505 sötétzöld 475-3545 6 db-os készlet 10

475-3506 narancs 475-3547 8 db-os készlet 10

Környezetbarát vízbázisú tintával töltött, vágott hegyű, utántölthető szövegkiemelő. A kiemelt 

szöveg faxolható, fénymásolható. Akkor sem szárad ki, ha hosszabb időre kupak nélkül felejtjük. 

Írásvastagság: 2-5 mm.

Stabilo Boss Original szövegkiemelő

rendelési kód típus írás színe db/csomag

215-0800 szövegkiemelő sárga 12

215-0801 szövegkiemelő zöld 12

215-0802 szövegkiemelő narancs 12

215-0803 szövegkiemelő pink 12

215-0804 szövegkiemelő kék 12

215-0805 szövegkiemelő 4 db-os készlet 3

Vízbázisú, vágott hegyű szövegkiemelő gumis fogórésszel. Vízbázisú. A tinta nem tartalmaz toxikus 

anyagot. Klipszes kupak. Használható papíron és faxpapíron is. Írásvastagság: 1-5 mm.

Granit M250 szövegkiemelő

1-5 mm

rendelési kód típus írás színe db/csomag

377-0220 szövegkiemelő fl uor sárga 10

377-0221 szövegkiemelő fl uor zöld 10

377-0222 szövegkiemelő fl uor kék 10

377-0223 szövegkiemelő fl uor rózsa 10

377-0224 szövegkiemelő fl uor narancs 10

377-0225 szövegkiemelő 4 db-os készlet

Speciális fl uoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, vágott csúccsal. Szövegek, jegyzetek kieme-

lésére. A kiemelt szöveg fénymásolható, illetve faxon továbbítható. Ötféle élénk színben. Írásvas-

tagság: 1–4 mm.

ICO Focus szövegkiemelő

színek, készletek Videotip db/doboz Videotip XXL db/doboz

sárga 377-0180 25 377-0200 10

zöld 377-0181 25 377-0201 10

kék 377-0182 25 377-0202 10

rózsa 377-0183 25 377-0203 10

narancs 377-0184 25 377-0204 10

3 db-os készlet 377-0189

4 db-os készlet 377-0188 377-0210

5 db-os készlet 377-0190

Speciális fl uoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. Vágott csúccsal, ötféle élénk színben. A ki-

emelt szöveg fénymásolható, illetve faxolható. XXL: Megnövelt élettartam a nagyobb méretű test-

nek köszönhetően. Írásvastagság: 1–4 mm. 

ICO Videotip és Videotip XXL szövegkiemelő

1-4 mm

1-4 mm
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Írószerek04 mechanikus ceruza | mechanical pencil

A

B

C

D

E

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1021 mechanikus ceruza, 0,5 mm kék 12

225-1022 mechanikus ceruza, 0,5 mm fekete 12

A Jimnie család mechanikus ceruzája egy hű társ a ceruzával írott szavak világában. Áttetsző testű 

és csúszásmentes fogást biztosító gumírozott markolattal készül. Feltűnés nélkül nyújtja a tökéletes 

használhatóság élményét. A nyomógomb kupakja alatt radír található. Kék és fekete színben elérhe-

tő. Hegyvastagság: 0,5 mm. 

Zebra Jimnie mechanikus ceruza

rendelési kód típus db/doboz

225-1135 mechanikus ceruza, 0,7 mm 10

100%-ig a gyermekek igényeit szem előtt tartva megalkotott mechanikus ceruza, „tanárbiztosan” 

grafi tceruzának álcázva. Megjelenésében a gyerkőcök ízlését és fantáziavilágát követi, hogy bármi-

kor büszkén húzhassák elő tolltartójukból. Hatszögletű teste kényelmes és stabil írást tesz lehetővé, 

megkönnyítve a nebulók számára az aktív iskolai munkát. 0,7 mm-es hegyvastagsága biztosítja, 

hogy a gyakorlatlan kezekben se törjön el a ceruza hegye.

Zebra Cadoozle mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1051 mechanikus ceruza kék 10

225-1052 mechanikus ceruza fekete 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 készü-

lő Tapli mechanikus ceruzát. Csúszásmentes, gumírozott markolat és tökéletes hegykivezetés gon-

doskodik az írás kényelméről. A nyomógomb kupakja alatt radír található. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra Tapli mechanikus ceruza

0,7 mm

0,5 mm

0,5 mm

rendelési kód típus db/csomag

227-0001 mechanikus ceruza, 0,5 mm 12

227-0002 mechanikus ceruza, 0,7 mm 12

277-0001: eldobható mechanikus ceruza, 3 db 0,5 mm hegy – 10 km íráshosszúság.

227-0002: gumiborítású eldobható mechanikus ceruza, 3 db 0,5 mm hegy – 10 km íráshosszúság.

BIC Matic Classic eldobható mechanikus ceruza

0,5 mm 0,7 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1140 mechanikus ceruza vegyes színek 1

A forradalmian új Twist Action markolat kiképzésének köszönhetően a sok írástól sajgó kézfej töb-

bé nem vonja el a diákok fi gyelmét. Egy mozdulattal megváltoztatható a ceruza markolata, attól 

függően, hogy a hengeres vagy a háromszögletű markolat esik jobban kézre. A fogórészt a ceruza 

kikapcsolt állapotában lehet elforgatni a testén található jelölés szerint. A gumi markolat csúszás-

mentes fogást biztosít, még kényelmesebbé téve az írást. A nyomógomb kupakja beépített radírt 

rejt. Hegyvastagsága: 0,5 mm.

Zebra Techno Twist mechanikus ceruza

0,5 mm

Az írószercsalád további 

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

Az írószercsalád további 

tagjai a 163. oldalon 

találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 163. oldalon 

találhatók.
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Írószerek 04mechanikus ceruza | mechanical pencil

A

B

C

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1085 mechanikus ceruza vegyes színek 12

Az Airfi t speciális Grip markolata nem egy átlagos gumírozott markolat! A fogórész ugyanis apró légpár-

nát rejt, így a rendkívül fi nom gumírozás teljes mértékben igazodik az ujjak formájához és nyomásához, 

kompenzálva az ujjak szorításából adódó fáradtságérzetet. A fém nyomógomb beépített radírt rejt. 

A csipeszes klipsszel vastagabb dokumentumra, mappára is tűzhető a ceruza. Minden színben (ezüst, 

sötétkék, világos kék, szürke) gyöngyházfényű a test. Hegyvastagsága 0,5 mm.

Zebra Airfi t 500 mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1095 mechanikus ceruza fehér-fekete 6

225-1096 mechanikus ceruza fehér-világoskék 6

225-1097 mechanikus ceruza fehér-világoszöld 6

225-1098 mechanikus ceruza fehér-pink 6

225-1099 mechanikus ceruza fehér-narancs 6

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

gyelni, csúnyán írnak. Erre a problémára nyújtanak kitűnő megoldást a Spiral mechanikus ceruzák. 

Extra puha gumírozott markolatuknak és egyedi formájuknak köszönhetően maximális stabilitást és 

kényelmet biztosítanak a gyerekek és szüleik számára egyaránt. Az ötféle színből (fekete, kék, pink, 

zöld, narancs) pedig biztosan mindenki megtalálja az egyéniségéhez illőt. A fém nyomógomb alatt 

beépített radír található. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra Spiral mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1093 mechanikus ceruza vegyes színek 30

A Tect 2way light műanyag testű mechanikus ceruza fém kiegészítő elemekkel. Különleges 

mechaniz musa révén egy mozdulattal váltható a tolómechanikás és az automatikus hegyadagolás. 

A fogórész feletti gyűrű elforgatásával átválthatunk az automata hegyadagolásra, melynek lényege, 

hogy nem szükséges a ceruza végét nyomni, elég a ceruzát megrázni a hegy kitolásához. 5 színben 

elérhető: áttetsző kék, narancs, rózsaszín, füstszín és fehér. A nyomógomb kupakja alatt beépített 

radír található. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra Tect 2way light mechanikus ceruza

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 166. oldalon 

találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 166. és 173. 

oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 200. oldalon 

találhatók.
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Írószerek04 mechanikus ceruza | mechanical pencil

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1001 mechanikus ceruza kék 10

225-1002 mechanikus ceruza fekete 10

225-1004 mechanikus ceruza zöld 10

225-1005 mechanikus ceruza bordó 10

Az M-301 mechanikus ceruza, az F-301 golyóstoll párja, rendkívüli népszerűségnek örvend, amit a 

rendhagyó forma, a rozsdamentes acél tolltest, a bordázott markolat és mindezek együttes hatása 

meg is magyaráz. A fém nyomógomb alatt beépített radír található. Markolat színek: kék,zöld, bor-

dó, fekete. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra M-301 mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1010 mechanikus ceruza kék 10

Az M-301 tökéletesítve! Teljes mértékben alkalmazkodva a felhasználói igényekhez a kedvelt fém 

testet gumírozott fogórésszel kombinálták, hogy akár egész napos használat esetén se legyen ké-

nyelmetlen az írás. A fém nyomógomb alatt beépített radír található. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra M-301 Ultra mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

225-1092 mechanikus ceruza vegyes színek 20

A Tect 2way fém testű mechanikus ceruza. Különleges mechanizmusa révén egy mozdulattal váltha-

tó a tolómechanikás és az automatikus hegyadagolás. A fogórész feletti gyűrű elforgatásával átvált-

hatunk az automata hegyadagolásra, melynek lényege, hogy nem szükséges a ceruza végét nyomni, 

elég a ceruzát megrázni a hegy kitolásához. 3 színben elérhető: ezüst, kék és narancs. A nyomógomb 

kupakja alatt beépített radír található. Hegyvastagság: 0,5 mm.

Zebra Tect 2way mechanikus ceruza

B

E

C

D

A

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

rendelési kód típus test színe db/csomag

220-0391 mechanikus ceruza kék 12

220-0392 mechanikus ceruza fekete 12

220-0393 mechanikus ceruza piros 12

Átlátszó, rövidített tollszárú, színes ujjpárnájú nyomómechanikás, 0,5 mm írásvastagságú mechani-

kus ceruza tefl on betéttel és két darab nagy szilárdságú grafi tbéllel töltve. Három színben.

UNI M5-108 mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/doboz

228-0280 mechanikus ceruza vegyes színek 48

Automata mechanikus ceruza radírral, mely különleges technológiája révén nem szükséges a nyo-

mógombos hegyadagolás. A speciális mechanika révén a hegy az írás közben automatikusan „ada-

golja magát”, így zavartalan és még kényelmesebb lehet az írás folyamata. Hegyvastagság 0,7 mm.

Fila temagraph automatic mechanikus ceruza

0,7 mm

Az írószercsalád további 

tagjai a 168., 169. és 
179. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 168., 169. és 
179. oldalakon találhatók.

Az írószercsalád további 

tagjai a 199. oldalon 

találhatók.
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Írószerek 04mechanikus ceruza | mechanical pencil

A

B

C

D

E

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0696 mechanikus ceruza kék 12

377-0697 mechanikus ceruza fekete 12

377-0698 mechanikus ceruza piros 12

Nyomógombos mechanikával működő grafi tirón, 0,5 mm-es irónbéllel, cserélhető radírral. A ceru-

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

lehetővé használata során. Írás közben automatikus hegyadagolás. Fém kivezetőcsúcsa visszasüly-

lyeszthető. Japán minőség.

Penac RB-085 mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/csomag

220-0411 mechanikus ceruza kék 12

220-0412 mechanikus ceruza fekete 12

220-0413 mechanikus ceruza piros 12

Átlátszó, erősített tollszárú, csúszásmentes színes ujjpárnájú nyomómechanikás, 0,5 mm írásvastag-

ságú mechanikus ceruza tefl on betéttel, pontos hegyadagolással. Kupak alatti radírbetéttel, és két 

darab nagyszilárdságú grafi tbéllel töltve. Három színben.

UNI M5-101 mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/csomag

220-0431 mechanikus ceruza kék 12

220-0432 mechanikus ceruza fekete 12

220-0433 mechanikus ceruza piros 12

Gumírozott hatású, színes csúszásmentes tollszárban erősített, tefl onmechanikás, 0,5 mm írásvas-

tagságú mechanikus ceruza, kupakvég alatti radírbetéttel. Két darab nagyszilárdságú grafi tbéllel 

töltve. Három színben.

UNI U5-102 mechanikus ceruza

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

rendelési kód típus test színe db/doboz

377-0681 mechanikus ceruza kék 12

377-0682 mechanikus ceruza fekete 12

377-0683 mechanikus ceruza piros 12

Mechanikus ceruza, gumírozott test (piros, kék, fekete színek), 0,5 mm-es irónbél vastagság, beépí-

tett radír, fém nyomógomb, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető irónbélkivezető. Japán 

minőség.

Penac RBR mechanikus ceruza

rendelési kód típus test színe db/csomag

441-0060 mechanikus ceruza piros 12

441-0061 mechanikus ceruza sárga 12

441-0062 mechanikus ceruza fekete 12

441-0063 mechanikus ceruza fehér 12

441-0064 mechanikus ceruza kék 12

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

lú Rotring Tikky III mechanikus ceruza ideálisan használható a különféle szakmákban és a tovább-

képzések területein. A fém kupak radírt takar. Hegyvastagság 0,5 mm.

Rotring Tikky III mechanikus ceruza

Az írószercsalád

többi tagja a 168. oldalon 

található.
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Írószerek04 mechanikus ceruza | mechanical pencil

B

C

A

rendelési kód típus db/csomag

227-0015 mechanikus ceruza, 0,5 mm 12

227-0016 mechanikus ceruza, 0,7 mm 12

Kétféle hegyvastagságban elérhető mechanikus ceruza, gumírozott markolattal, nyomómechaniká-

val, erős klipsszel.

BIC AI mechanikus ceruza

rendelési kód típus db/csomag

227-0011 mechanikus ceruza, 0,5 mm 12

Modern formavilágú, króm borítású mechanikus ceruza. Ergonomikusan kialakított markolata csú-

szásmentes, lehetővé téve így a stabil írást. A nyomógomb kupakja alatt beépített radír található. 

Hegyvastagság: 0,5 mm.

BIC Quantech mechanikus ceruza

rendelési kód típus hegyvastagság db/csomag

377-0535 5201 2,0 mm 20

377-0536 5900 2,5 mm 20

377-0539 5205 2,5 mm 20

Klasszikus, fémtestű töltőceruza. Rajzolásra, írásra.

KOH-I-NOOR Versatil töltőceruza

0,5 mm

2 mm

0,7 mm

2,5 mm

0,5 mm

rendelési kód típus db/csomag

227-0005 mechanikus ceruza, 0,5 mm 12

227-0006 mechanikus ceruza, 0,7 mm 12

Újratölthető mechanikus ceruza, 3 db hegy, puha gumiborítással.

BIC Atlantis refresh mechanikus ceruza

0,7 mm

0,5 mm 0,7 mm

rendelési kód típus db/csomag

227-0010 mechanikus ceruza, 0,7 mm 12

Újratölthető, rugós rendszerű mechanikus ceruza teljes gumiborítással, visszahúzható heggyel.

BIC Reaction mechanikus ceruza

D

E
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Írószerek 04mechanikus ceruza betét, körzőhegy | lead

rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

441-1000 0,3 mm HB 12

441-1002 0,3 mm B 12

441-1010 0,5 mm HB 12

441-1012 0,5 mm B 12

441-1013 0,5 mm 2B 12

441-1014 0,5 mm H 12

441-1015 0,5 mm 2H 12

441-1020 0.7mm HB 12

441-1022 0.7mm B 12

441-1031 0.9mm HB 12

A Rotring nyomósirón betétekre lehet építeni. Az extra erős hi-polymer nyomósirón betét értékeseb-

bé teszi a nyomósirónt. Négy féle keménységben és négy különböző vastagságban elérhető.

Rotring mechanikus ceruza betét

rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

377-0490 0,5 mm HB 12

377-0491 0,5 mm B 12

377-0492 0,5 mm 2B 12

Kiváló minőségű, kedvező árú irónbél. Magas fokú törésbiztonság, háromféle keménységben. He-

gyvastagság: 0,5 mm.

ICO Micrograph mechanikus ceruza betét

rendelési kód vastagság grafi t keménysége szál/tubus

433-0200 0,5 mm HB 12

433-0201 0,5 mm B 12

433-0202 0,5 mm 2B 12

Kiváló minőségű, kedvező árú irónbél. Magas fokú törésbiztonság, háromféle keménységben. He-

gyvastagság: 0,5 mm.

Sharp mechanikus ceruza betét

rendelési kód vastagság grafi t keménysége db/csomag

377-0538 2mm B 12

377-2011 2mm HB 12

377-2013 2mm 2B 12

377-2014 2mm 3B 12

Kiváló minőségű grafi tirónbél töltőceruzához. Hegyvastagság: 2 mm. Keménység: HB, B 2B, 3B.

KOH-I-NOOR Versatil töltőceruza betét

rendelési kód db/tubus

377-2050 5

Kiváló minőségű, hegyezett, grafi t körzőhegy. 5 szál/tubus.

ICO körzőhegy

rendelési kód vastagság típus grafi t keménysége szál/tubus

220-0561 0,5 mm UL1405 H 12

220-0562 0,5 mm UL1405 HB 12

220-0563 0,5 mm UL1405 B 12

220-0564 0,5 mm UL1405 2B 12

Nagyszilárdságú grafi tbél, 0,5x60 mm. Keménység: H, HB, B, 2B.

UNI UL-1405 mechanikus ceruza betét

B

E

F

C

D

A
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