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Írószerek 04ecset, kihúzó, csőtoll | paintbrush, tube pen 

rendelési kód típus kiszerelés

228-1600 vastag ecset 20 db-os pohár

Egy ecset, mely kifejezetten a legapróbb művészeknek készült. Vastag műanyag nyelét a kis pikto-

rok könnyen meg tudják fogni, így a festés egy igazán jó élmény lehet! A csöppségek kézmozdulatai 

nem annyira kifi nomultak, így nincs szükség precíziós vékonyságra, sokkal inkább nagyobb pamacs-

ra, mellyel nagy volumenű mintákat festhetnek a papírra, miközben vidáman ismerkednek a színek-

kel, formákkal, és fejlődik ügyességük.

Giotto vastag ecset

rendelési kód típus db/doboz

100-0596 festett 12

100-0597 festett 12

100-0598 festett 12

100-0599 festett 12

100-0600 festett 12

Minőségi, festett nyelű ecset 5 féle vastagságban.

ICO festett ecset

rendelési kód típus vonalvastagság

441-2640 S0814800 0,1 mm

441-2641 S0814810 0,2 mm

441-2642 S0814820 0,3 mm

441-2643 S0814830 0,4 mm

441-2644 S0814840 0,5 mm

441-2645 S0814850 0,7 mm

441-2646 S0814860 0,8 mm

Finom rostvégű toll fény- és vízálló, pigmentált tintával és fémfalú rostvégű tollheggyel a pontos 

rajzoláshoz vonalzók vagy sablonok segítségével. A Free Ink technológia biztosítja a következetesen 

magas vonalminőséget a legutolsó cseppig. A tintaszint-ablak minden időben jelzi a tartályban lévő 

tustinta mennyiségét.

A Free lnk technológia a Rotring innovatív erejének tökéletes példája. A Free lnk írószerek egyértel-

mű előnyökkel rendelkeznek. A tintabeviteli modul révén a tinta szabadon, de ellenőrzött módon 

áramlik a tartályból a papírra, kiküszöbölve a hagyományos tintatároló dugó iránti igényt. Ez lehető-

vé teszi a tintatartalom utolsó cseppig való, 100%-os felhasználását.

Rotring Tikky kihúzó

rendelési kód típus vonalvastagság

441-2101 R151010 0,10 mm

441-2102 R151013 0,13 mm

441-2103 R151018 0,18 mm

441-2104 R151020 0,20 mm

441-2105 R151025 0,25 mm

441-2106 R151030 0,30 mm

441-2107 R151035 0,35 mm

441-2108 R151040 0,40 mm

441-2109 R151050 0,50 mm

441-2112 R151060 0,60 mm

441-2110 R151070 0,70 mm

441-2117 R151080 0,80 mm

441-2113 R151100 1,00 mm

441-2114 R151140 1,40 mm

441-2115 R151200 2,00 mm

441-2130 SDRS0699370 szett 0,2-0,3-0,5 mm

441-2140 SDRS0706970 szett 0,2-0,4-0,8 mm

Az Isograph tölthető tustinta tartállyal rendelkezik. Szabadalmaztatott benyomós csőtollhegye 

könnyen hozzáférhetővé teszi a tusspirált a gyors tisztításhoz. A benyomós csőtollhegy könnyen 

levehető, megkönnyítve a tisztítást, még teli tustinta tartály esetén is.

Vonalvastagságok rajzoláshoz az ISO 128 és a DIN 15 szerint, és feliratok készítéséhez az ISO 3098/

I-DIN 6776 szerint. Rajzcső 3 mm átmérőjű fémhüvelyben.

Rotring Isograph csőtoll
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Írószerek04 tustinta, tisztító folyadék, töltőtoll patron | ink, cleaning liquid, cartridge

rendelési kód típus vonalvastagság

441-5051 R751010 0,10 mm

441-5052 R751013 0,13 mm

441-5053 R751018 0,18 mm

441-5054 R751020 0,20 mm

441-5055 R751025 0,25 mm

441-5056 R751030 0,30 mm

441-5057 R751035 0,35 mm

441-5058 R751040 0,40 mm

441-5059 R751050 0,50 mm

441-5060 R751060 0,60 mm

441-5061 R751080 0,80 mm

441-5062 R751070 0,70 mm

441-5063 R751100 1,00 mm

441-5064 R751140 1,40 mm

441-5066 R751200 2,00 mm

 

Rotring Isograph csőtollhegy
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E

rendelési kód típus szín űrtartalom

441-2812 R591017 fekete 23 ml

441-2813 R591003 piros 23 ml

441-2814 R591009 kék 23 ml

441-2815 SDR591018 fehér 23 ml

441-2821 R591217 fekete 250 ml

Jó minőségű tustinta négy színben, csőtollhoz. Iskolában és mérnöki irodában egyaránt használható. 

Kék, piros, zöld, sárga színben, 20 g-os kiszerelésben.

Rotring tustinta

rendelési kód szín űrtartalom

377-0630 kék 20 ml

377-0631 piros 20 ml

377-0632 zöld 20 ml

377-0633 sárga 20 ml

Jó minőségű tustinta négy színben, csőtollhoz. Iskolában és mérnöki irodában egyaránt használható. 

Kék, piros, zöld, sárga színben, 20 g-os kiszerelésben.

KOH-I-NOOR tustinta

rendelési kód típus űrtartalom

441-9002 R585280 tisztító folyadék 100 ml

441-9011 R585270 tisztító koncetrátum 15 ml

Használat után a tisztító folyadék segítségével megtisztíthatja csőtollát, kihúzóját, hiszen a tisztán 

tartott eszközök igazán hosszú életűek.

Rotring tisztító folyadék és koncetrátum

rendelési kód típus szín db/csomag

377-0747 töltőtoll patron kék 6

377-0748 töltőtoll patron fekete 6

6 db-os tintapatron kék és fekete színben, hagyományos töltőtollakhoz. Precíz íráskép.

ICO Viva töltőtoll patron
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