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Írószerek04 ceruza | pencil 

7,3 mm

A

B

C

E

D

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

228-0001 3B 12

228-0002 2B 12

228-0003 B 12

228-0004 HB 12

228-0005 H 12

228-0006 2H 12

228-0030 B, radíros 12

228-0031 HB, radíros 12

228-0050 288 db-os display 288

228-0051 576 db-os display 576

Kiváló minőségű, hatszögletű grafi tceruza, cédrusfából készült, extra erős, könnyen faragható, tö rés-

biz tos heggyel. Iskolai és professzionális (mérnöki) használatra egyaránt alkalmas. Keménység: 3B–2H.

Fila Temagraph Grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

228-0090 3B 12

228-0092 H 12

228-0093 HB 12

228-0094 B 12

228-0095 2B 12

228-0091 288 db-os display 288

Csúcsminőségű, puha érintésű, hatszögletű grafi tceruza arany felirattal, mely elegáns megjelenést 

kölcsönöz. Extra erős, kiemelkedő minőségű grafi t hegye tökéletesen hegyezhető. Professzionális 

(mérnöki) használatra is ajánljuk. 5 féle keménységben elérhető.

Fila Temagraph Soft Touch grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

228-0130 B 12

228-0131 HB 12

228-0132 HB, radíros 12

228-0133 H 12

Hatszögletű grafi tceruza, ami iskolai és irodai használatra, írásra, rajzolásra egyaránt alkalmas. Radí-

ros változatban is kapható. Keménység: H, HB, B.

Fila Studium grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

228-0170 HB 12

228-0171 HB, 96 db-os display 96

Kerek radíros grafi tceruza, 6 különböző színű fl uoreszkáló bevonattal, ami iskolai és irodai használat-

ra, írásra, rajzolásra egyaránt alkalmas. Keménység: HB.

Fila Neon grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

228-0070 HB 12

228-0071 48 db-os display 48

228-0072 HB, vastag radíros 12

228-0070/71: Kiváló minőségű, háromszögletű grafi tceruza, cédrusfából készült, extra erős, köny-

nyen faragható, törésbiztos heggyel. Iskolai és professzionális (mérnöki) használatra egyaránt alkal-

mas. Keménység: HB.

228-0072: Kiváló minőségű, háromszögletű vastag grafi tceruza radírral, cédrusfából készült, extra 

erős, könnyen faragható, törésbiztos heggyel. Iskolai használatra kiválóan alkalmas. Keménység: HB.

Fila Temagraph háromszög alakú grafi tceruza

6,8 mm

7 mm

6,8 mm

6,8 mm

Ceruza keménység:
A grafi tceruzákon található szám és betűjel a ceruza keménységét jelöli:
B - puha grafi t töltet, HB - közepesen kemény grafi t töltet, H - kemény grafi t töltet.
A betűjel előtt található szám minél nagyobb, annál fokozottabb 
a ceruza keménysége vagy puhasága.
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rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

377-0510 HB 12

377-0530 H 12

377-0515 B 12

377-0520 2B 12

377-0525 3B 12

377-0533 F 12

Lakkozott testű, közkedvelt, kiváló minőségű, KOH-I-NOOR grafi tceruza, törésbiztos grafi tbéllel. 

6 féle keménységben.

KOH-I-NOOR 1770 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0051 2B 12

475-0052 B 12

475-0053 HB 12

Csúcsminőségű, lakkozott, fatestű, radíros végű grafi tceruza. Törésmentes ceruzabél a megszokott 

STABILO minőségben. 3 keménységi fokozat.

Stabilo Othello 2988 radíros grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0151 2B 12

475-0152 B 12

475-0153 HB 12

3 keménységi fokozat, lakkozott, kényelmesen fogható felület, törésmentes ceruzabél. Piros fa test.

Stabilo Opera 285 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

377-0501 H 377-0500 HB 12

377-0496 2H 377-0502 B 12

377-0499 3H 377-0503 2B 12

377-0498 4H 377-0504 3B 12

377-0497 5H 377-0505 4B 12

377-0556 6H 377-0506 5B 12

377-0557 7H 377-0507 6B 12

377-0550 8H 377-0508 7B 12

377-0551 9H 377-0509 8B 12

377-0511 F 12

Cédrusfából készült, közkedvelt, kiváló minőségű, lakkozott testű KOH-I-NOOR grafi tceruza, 

törésbiztos grafi tbéllel. 18 féle grafi t keménységgel elérhető!

KOH-I-NOOR 1500 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0011 4B 475-0016 F 12

475-0012 3B 475-0017 H 12

475-0013 2B 475-0018 2H 12

475-0014 B 475-0019 3H 12

475-0015 HB 475-0020 4H 12

Csúcsminőségű, lakkozott, zöld fatestű grafi tceruza. Törésmentes ceruzabél a megszokott STABILO 

minőségben. 10 keménységi fokozat.

Stabilo Othello 282 grafi tceruza

B

E

C

D

A
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rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0201 2B 12

475-0202 B 12

475-0203 HB 12

475-0204 H 12

475-0205 2H 12

5 keménységi fokozat, lakkozott test, törésmentes heggyel. Piros test.

Stabilo Schwan 306 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

100-0200 HB 12

100-0201 B 12

100-0202 2B 12

100-0203 H 12

100-0204 2H 12

SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris ceruzatest, csúszásmentes fogórész, 

könnyen hegyezhető.

Faber-Castell Grip 2001 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

100-0207 HB 12

100-0208 B 12

SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris ceruzatest, csúszásmentes fogórész, 

könnyen hegyezhető. Radírvéggel ellátott.

Faber-Castell Grip 2001 radírvég� grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0290 HB 12

475-0291 HB radíros 12

FSC védjeggyel ellátott grafi tceruza. Az FSC igazolás garantálja, hogy a fa ökológiailag és társadalmi-

lag is megfelelő környezettudatos erdőgazdálkodásból származik, elkerülve a környezet mindenkori 

rombolását. Hatszögletű, csíkozott test. Környezetbarát, matt bevonat. Finomra őrölt hegy, különö-

sen nagy  törésszilárdsággal.

Stabilo FSC GREENgraph grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0281 2B 12

Elegáns, matt fekete lakkozású test, látványosan feketébb írás. 2,5 mm vastagságú hegy, mely 

hosszabb élettartamot biztosít.

Stabilo Exam Grade micro 288 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/doboz

475-0271 HB 12

Háromszög alakú grafi tceruza, kényelmes fogás, HB keménységű hegy, natúr test.

Stabilo Delta 361 háromszög alakú grafi tceruza

A

B

C

D

E

F

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K
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rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0621 HB 12

377-0623 2B 12

377-0625 4B 12

377-0627 6B 12

377-0629 8B 12

Kiváló minőségű tömör grafi t, lakk bevonattal. Rendkívül jó hegyezhetőséggel. Öt féle keménységben.

KOH-I-NOOR Progresso 8911 grafi tceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

228-0260 vastag 12

228-0261 vékony 12

Hatszögletű piros-kék postairón, rendkívül erős, élénk színekkel. A vastag típus hegyvastagsága 

3,75 mm, a vékony típusé 2,8 mm.

Fila Bicolore postairón

rendelési kód típus db/csomag

377-0545 1536/2 144

Vastag, lapított testű grafi tceruza speciális célra. Ideális barkács munkákhoz, mérésekhez jelölésre.

KOH-I-NOOR ácsceruza

rendelési kód grafi t keménysége db/csomag

377-0543 HB 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR rugalmas, enyhén hajlítható, lakkozott testű grafi tceruza. Keménység: HB.

KOH-I-NOOR hajlítható grafi tceruza

B

E

F

C

D

A

rendelési kód típus test színe db/csomag

377-0559 3422 kék 12

377-0560 3423 piros-kék, vastag  12

377-0561 3424 zöld 12

377-0562 3421 piros 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR vastag postairón, két színű piros és kék ceruzavéggel, valamint szóló 

színekben is: piros, kék, zöld.

KOH-I-NOOR postairón

rendelési kód típus test színe db/csomag

475-0704 979/815 piros-kék  12

Kiváló minőségű vékony postairón, két színű piros és kék ceruzavéggel.

Stabilo postairón

6,8 mm

Ø 2,8 mm

7,6 mm

Ø 3,75 mm
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rendelési kód típus szín db/csomag

228-0420 színes ceruza sárga 12

228-0421 színes ceruza pink 12

228-0422 színes ceruza narancs 12

228-0423 színes ceruza piros 12

228-0424 színes ceruza magenta 12

228-0425 színes ceruza zöld 12

228-0426 színes ceruza világoszöld 12

228-0427 színes ceruza világoskék 12

228-0428 színes ceruza kék 12

228-0429 színes ceruza lila 12

228-0430 színes ceruza barna 12

228-0431 színes ceruza fekete 12

Egy színes ceruza még ragyogóbb, intenzívebb színekkel! Könnyű hegyezni, ezért iskolásoknak is 

ajánljuk. A Stilnovo teste 6,8 mm átmérőjű hatszögletű ceruzatest, ezüstre színezett élekkel, melyen 

a tulajdonos neve feltüntethető. 12 színben elérhető.

Giotto Stilnovo színes ceruza

rendelési kód típus szín db/csomag

377-0645 3431 piros 12

377-0646 3434 zöld 12

377-0647 3432 kék 12

377-0570 3433 piros-kék  12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR színes ceruza, két színű piros és kék ceruzavéggel, valamint szóló 

színekben is: piros, kék, zöld.

KOH-I-NOOR színes ceruza

rendelési kód típus szín db/csomag

377-0575 3580/3680 kék 12

377-0576 3580/3680 piros 12

377-0577 3580/3680 zöld 12

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR színes ceruza, kék, piros, zöld színben.

KOH-I-NOOR 3580/3680 pasztell színes ceruza

rendelési kód típus kiszerelés

228-0350 fém dobozos 12 db-os készlet

228-0351 fém dobozos 24 db-os készlet

228-0352 fém dobozos 36 db-os készlet

228-0353 papír dobozos 12 db-os készlet

228-0354 papír dobozos 24 db-os készlet

228-0355 papír dobozos 36 db-os készlet

Hatszögletű színes ceruza, aranyozott élekkel, cédrusfából készült, a test színével megegyező, extra 

vastag, jól hegyezhető ceruzabéllel, melynek magas pigmenttartalma tartós, ragyogó színeket ered-

ményez.

Giotto Supermina színes ceruza dobozban

B

E

C

D

A

7,6 mm

Ø 3,8 mm

rendelési kód szín db/doboz

228-0500 színes ceruza 12 db-os készlet 12

228-0501 színes ceruza 24 db-os készlet 24

228-0502 színes ceruza 192 db-os display 196

Hatszögletű színes ceruza. Festett test, élénk színek. Mindennapi használatra kiválóan alkalmas. 

Könnyen hegyezhető, ezért gyerekeknek ajánljuk.

Giotto Elios színes ceruza

6,8 mm

Ø 3,3 mm
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rendelési kód szín db/csomag

228-0550 háromszög alakú színes ceruza 12 db-os készlet 12

228-0551 háromszög alakú színes ceruza 24 db-os készlet 24

Háromszög alakú színes ceruza. Kifejezetten kisgyermekeknek ajánlott. Erős bélés, mégis könnyedén 

hegyezhető. Ragyogó, élénk színeivel élmény a rajzolás.

Giotto Pyramid háromszög alakú színes ceruza

rendelési kód szín db/csomag

228-0450 akvarell színes ceruza 12 db-os készlet 12

228-0451 akvarell színes ceruza 24 db-os készlet 24

Hatszögletű akvarell ceruza, cédrusfából készült. A kész rajzot vizes ecsettel elfestve, akvarell jellegű 

festményt kapunk. A ceruza testén a használó neve megjelölhető. Aranyozott él, gyönyörű, élénk 

színek.

Giotto Stilnovo akvarell színes ceruza

rendelési kód szín db/csomag

228-0470 vastag színes ceruza 8 db-os készlet 8

228-0471 vastag színes ceruza 12 db-os készlet 12

Hatszögletű, extra vastag színes ceruza, aranyozott élekkel. A vastag testű írószereket a gyermekek 

könnyebben tudják megfogni és vezetni a papíron, ezért kisiskolásoknak ajánljuk. A 8-as készlet 

6 alapszínt, egy ezüst és egy arany színű ceruzát tartalmaz.

Giotto Mega vastag színes ceruza

rendelési kód típus kiszerelés

475-0771 1412-6 / Carbothello 12 db-os készlet

475-0775 1424-6 / Carbothello 24 db-os készlet

475-0777 1436-6 / Carbothello 36 db-os készlet

475-0781 1612-5 / Aquacolor, fémdobozos 12 db-os készlet

475-0785 1624-5 / Aquacolor, fémdobozos 24 db-os készlet

475-0787 1636-5 / Aquacolor, fémdobozos 36 db-os készlet

Carbothello: Faburkolat védi az érzékeny krétabélt. Magas festékarány erős fedőerőt és színtartós-

ságot biztosít. Száraz és poros vonal, mint a fa- vagy rajzolószénnél. A pigmentek vízzel elfesthető-

ek. Sötét lapon is ragyogó színt ad. Fixálószerrel rögzíthető. 

Aquacolor: Klasszikus színes ceruza, vízzel elkenhető, intenzív színvisszaadás.

Stabilo Carbothello és Aquacolor színes ceruza készlet

A

B

C

D

E

10 mm

Ø 3,3 mm

6,8 mm

Ø 3,3 mm

rendelési kód típus kiszerelés

475-0740 környezetbarát 12 db-os készlet

475-0741 környezetbarát 18 db-os készlet

475-0742 környezetbarát 24 db-os készlet

FSC védjeggyel ellátott színes ceruza. Az FSC igazolás garantálja, hogy a fa ökológiailag és társadal-

milag is megfelelő környezettudatos erdőgazdálkodásból származik, elkerülve a környezet minden-

kori rombolását. Környezetbarát matt, bevonat. Hatszögletű test. 2,5 mm átmérőjű ceruzabél.

Stabilo FSC GREENcolors színes ceruza szett

10 mm

Ø 3,3 mm

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K
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A

B

C

D

E

rendelési kód típus kiszerelés

475-0710 balkezes színes ceruza 6 db-os készlet

475-0711 balkezes színes ceruza 12 db-os készlet

475-0715 jobbkezes színes ceruza 6 db-os készlet

475-0716 jobbkezes színes ceruza 12 db-os készlet

Ergonomikus, háromszögletű, speciálisan jobb- és balkezeseknek kifejlesztett színes ceruza. Pisz-

kolódás ellen védett fogózóna. Hegy átmérője 4,5 mm. 

Stabilo Easycolor színes ceruza szett

rendelési kód típus kiszerelés

475-0721 203, vastag 12 db-os készlet

475-0723 203, vastag 18 db-os készlet

Vastag testű, háromszög alakú minőségi színes ceruza élénk színekben. A háromszögletű, ergonó-

mikus test azért fontos, hogy a gyerekek a ceruzát automatikusan helyesen tartsák. Az emiatt 

megnövelt tartásfelület miatt kevesebb nyomás szükséges a tartáshoz. Az elcsúszás megszűnik, és a 

biztos tartás garantált. Ezzel a gyermek-kéz nem fárad el olyan hamar.

Stabilo Trio színes ceruza készlet

rendelési kód típus kiszerelés

100-0210 112406 6 db-os készlet

100-0212 112412 12 db-os készlet

100-0214 112424 24 db-os készlet

Aquarell jellegű színes ceruza készlet. SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen. Trianguláris 

ceruzatest, csúszásmentes fogórész, könnyen hegyezhető. Ragyogó színek.

Faber-Castell Grip 2001 színes ceruza készlet

rendelési kód típus kiszerelés

100-0220 116510 10 db-os készlet

100-0222 116520 20 db-os készlet

100-0224 116530 30 db-os készlet

Háromszögletű színes ceruza készlet. A háromszögletű ceruzát könnyebb a gyerekeknek megfogni, 

ezáltal automatikusan helyesen tartják az írószert, nem fárad el a kezük rajzolás közben. Könnyen 

hegyezhető.

Faber-Castell Grip Junior színes ceruza

rendelési kód típus kiszerelés

100-0103 papírdobozos 6 db-os készlet

100-0104 papírdobozos 12 db-os készlet

Kiváló minőségű, kitűnő rajztulajdonságokkal rendelkező, lakkozott fatestű színes ceruza. 6 és 12 

darabos kiszerelésben.

ICO Creative Kids színes ceruza készlet

A

színes ceruza | coloring pencil
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