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Artykuły piśmiennicze długopisy

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• transparentna obudowa z odpornego na pęknięcia mocnego  

tworzywa ABS
• odporna na uszkodzenia i twarda kulka wykonana z węglika wolframu
• gniazdo, w którym osadzona jest kulka, wykonane jest z mosiądzu 

wysokoniklowego
• profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
• skuwka z klipsem w kolorze tuszu
• metalizowana końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1700m
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• certyfikat ISO 9001:2001 i ISO 12757

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii  
(m) pakow.

PBA170106F-05 JBA170106F-01  czarny 0,7 1700 12/300
PBA170102F-04 JBA170102F-04  czerwony 0,7 1700 12/300
PBA170103F-01 JBA170103F-10  niebieski 0,7 1700 12/300
PBA170104F-02 JBA170104F-06  zielony 0,7 1700 12/300

Długopis CH6 0,7mm

• klasyczny długopis, jednorazowy
• skuwka z klipsem w kolorze tuszu
• grubość linii pisania: 0,4mm
• długość linii pisania: 1400m

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF34046  czarny 0,4 1400 20/1000
KF34048  czerwony 0,4 1400 20/1000
KF34047  niebieski 0,4 1400 20/1000
KF34049  zielony 0,4 1400 20/1000

Długopis 0,4mm

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem
• transparentny korpus, z profilowaną rękojeścią
• skuwka z klipsem oraz nakrętka w kolorze tuszu
• metalizowana końcówka
• długość wkładu: 141mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania: ok. 650m

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF34042  czarny 0,7 650 20/1000
KF34044  czerwony 0,7 650 20/1000
KF34043  niebieski 0,7 650 20/1000
KF34045  zielony 0,7 650 20/1000

Długopis 0,7mm

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem
• transparentny korpus, z matowym gripem
• skuwka z klipsem oraz nakrętka w kolorze wkładu
• możliwość dwustronnej wymiany wkładu
• metalizowana końcówka
• długość wkładu: 141mm
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania: 800m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF02457  czarny 1,0 800 20/200
KF02459  czerwony 1,0 800 20/200
KF02458  niebieski 1,0 800 20/200

Długopis z matowym gripem 1,0mm

0,33 1700

0,40 1400

0,70 650

0,70 800
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Artykuły piśmienniczedługopisy

• klasyczny długopis, tusz na bazie oleju 
• czarna obudowa z gumowaną rękojeścią w kolorze wkładu
• „super smooth writing” specjalna receptura tuszu  

zapewnia super gładkie pisanie
• końcówka: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
• długość linii pisania: ok. 1500m
• 1, 3 (zawieszka) lub 72 sztuk (display) w j.s.

SKU PBS SKU kolor
śr. 
kulki 
(mm)

dł. 
linii 
(m)

liczba 
szt. 
w j.s.

pakow.

PBA340106F-05 JBA340106F-01  czarny 0,7 1500 1 12
PBA340102F-04 JBA340102F-04  czerwony 0,7 1500 1 12
PBA340103F-01 JBA340103F-10  niebieski 0,7 1500 1 12

PBA3401PB3FINE-99 JBA3401PB3FINE-99  mix kol. 0,7 1500 3 50

PBA340172D72-99 JBA340172D72-99  mix kol. 0,7 1500 72 12

DW
Z

SW
D

Długopis Stick Ball Fine 0,7mm

• klasyczny długopis, z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• kulka wykonana z węglika wolframu - jest niezwykle twarda i odporna 

na uszkodzenia, dzięki czemu linia zachowuje swój regularny kształt
• gniazdo, w którym osadzona jest kulka, wykonane jest z mosiądzu 

wysokoniklowego
• gumowy, profilowany (ergonomiczny) uchwyt z antypoślizgowymi 

żłobieniami
• półtransparentna obudowa pozwala na kontrolę tuszu
• nadruk na obudowie, klips i uchwyt w kolorze tuszu
• metalizowana końcówka
• średnica kulki: 0,7mm lub 1,6mm 
• grubość linii pisania: 0,33mm lub 0,8mm
• długość linii pisania: 1700m lub 800m
• certyfikaty ISO 9001:2001 i ISO 12757-2

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA190506B-05 JBA190506B-01  czarny 1,6 800 12/1200

PBA190506F-05 JBA190506F-01  czarny 0,7 1700 12/300

PBA190502B-04 JBA190502B-04  czerwony 1,6 800 12/1200

PBA190502F-04 JBA190502F-04  czerwony 0,7 1700 12/300

PBA190503B-01 JBA190503B-10  niebieski 1,6 800 12/1200

PBA190503F-01 JBA190503F-10  niebieski 0,7 1700 12/300

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

Długopis Soft Glider+ 0,7/1,6mm

• ekologiczny, klasyczny długopis
• korpus oraz skuwka wykonane z utwardzanego kartonu uzyskanego na 

drodze recyclingu (78%)
• długość wkładu: 132mm
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania: 800m
• kolor czarny lub niebieski

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF04820  czarny 1,0 800 50/1000
KF04819  niebieski 1,0 800 50/1000SW

D
SW

D

Długopis Recycled 1,0mm

0,33 1500

0,33

0,80

1700

800

0,70 800
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Artykuły piśmiennicze długopisy

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• gumowana obudowa
• z profilowanym klipsem
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 12757-2 i EN73
• kolor obudowy w kolorze tuszu

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA230106F-05 JBA230106F-01  czarny 0,7 1200 12/300
PBA230102F-04 JBA230102F-04  czerwony 0,7 1200 12/300
PBA230103F-01 JBA230103F-10  niebieski 0,7 1200 12/300

Długopis automatyczny RBR 0,7mm

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• transparentna obudowa z gumowaną rękojeścią
• profilowany klips
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 9001, ISO12757, EN71
• elementy obudowy w kolorze tuszu

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA300106-05 JBA300106-01  czarny 0,7 1200 12/300
PBA300102-04 JBA300102-04  czerwony 0,7 1200 12/300
PBA300103-01 JBA300103-10  niebieski 0,7 1200 12/300

Długopis automatyczny CCH3 0,7mm

• długopis automatyczny, tusz na bazie oleju (gładkopiszący)
• „safety clip” klips zabezpiecza i chroni ubranie przed 

przypadkowym poplamieniem
• gumowana rękojeść
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• „super smooth writing” specjalna receptura tuszu  

zapewnia super gładkie pisanie
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
• długość linii pisania: ok. 1500m
• 1 lub 72 sztuki (display) w j.s.

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m)

liczba 
sztuk 
w j.s.

pakow.

PBA330106F-05 JBA330106F-01  czarny 0,7 1500 1 12
PBA330102F-04 JBA330102F-04  czerwony 0,7 1500 1 12
PBA330103F-01 JBA330103F-10  niebieski 0,7 1500 1 12

PBA330172D72-99 JBA330172D72-99  mix kol. 0,7 1500 72 6SW
D

Długopis automatyczny X-Ball Fine 0,7mm

0,33 1500

0,33 1200

0,33 1200
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Artykuły piśmienniczedługopisy

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• kolor obudowy odpowiada barwie tuszu
• z klipsem
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 1,0mm
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: do 900m
• certyfikat ISO 12757 i EN71

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA100206M-05 JBA100206M-01  czarny 1,0 900 12/300
PBA100202M-04 JBA100202M-04  czerwony 1,0 900 12/300
PBA100203M-01 JBA100203M-10  niebieski 1,0 900 12/300

Długopis automatyczny RB-085 1,0mm

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• kolor obudowy odpowiada barwie tuszu
• z klipsem
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 12757 i EN71

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA100206F-05 JBA100206F-01  czarny 0,7 1200 12/300
PBA100202F-04 JBA100202F-04  czerwony 0,7 1200 12/300
PBA100203F-01 JBA100203F-10  niebieski 0,7 1200 12/300

Długopis automatyczny RB-085 0,7mm

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• transparentna obudowa z gumową, profilowaną rękojeścią
• z klipsem
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 12757 i EN71
• elementy obudowy w kolorze tuszu

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA130106-05 JBA130106F-01  czarny 0,7 1200 12/300
PBA130102-04 JBA130102F-04  czerwony 0,7 1200 12/300
PBA130103-01 JBA130103F-10  niebieski 0,7 1200 12/300

Długopis automatyczny Sleek Touch 0,7mm

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem
• gumowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
• transparentna obudowa, elementy w kolorze tuszu
• profilowany klips
• długość wkładu: 98mm
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania: 1500m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF00267  czarny 1,0 1500 10/100
KF00269  czerwony 1,0 1500 10/100
KF00268  niebieski 1,0 1500 10/100

Długopis automatyczny 1,0mm

0,50 900

0,33 1200

0,70 1500

0,33 1200



PBSPolska148

Artykuły piśmiennicze długopisy

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• wygodna i smukła końcówka o długości 3mm ułatwia pracę 

z akcesoriami kreślarskimi
• idealnie nadaje się do precyzyjnego pisania i kreślenia
• profilowana obudowa
• kolor obudowy odpowiada barwie tuszu
• z klipsem
• średnica kulki: 0,5mm
• grubość linii pisania: 0,25mm
• długość linii pisania: do 1500m
• certyfikat ISO 12757 i EN71
• 1 lub 48 sztuk (display) w j.s.

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m)

liczba 
sztuk 
w j.s.

pakow.

PBA130606EF-05 JBA130606EF-01  czarny 0,5 1500 1 12
PBA130603EF-01 JBA130603EF-10  niebieski 0,5 1500 1 12

PBA130648D70-99 JBA130648D70-99  mix kolorów 0,5 1500 48 6

SW
D

SW
D

SW
D

Długopis automatyczny Needle Tech 0,5mm

• czterokolorowy, automatyczny długopis o precyzyjnej mechanice 
zmiany wkładów

• wyposażony w cztery wkłady w kolorach: niebieskim, zielonym, 
czerwonym oraz czarnym

• z profilowaną, gumowaną rękojeścią
• transparentny korpus
• z klipsem
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania każdego z wkładów: 600m
• kolor korpusu niebieski

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF01938 4 kolory 1,0 4x600 10/120

Długopis automatyczny 4-color 0,7mm 
czterokolorowy

• ekologiczny długopis automatyczny 
• wykonany w 81% z materiałów przetworzonych
• tradycyjnie proste i smukłe kształty korpusu 
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: 650m
• kolor obudowy zielono-biały
• kolor wkładu niebieski

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF14625  zielony/biały 0,5 650 12/120

Długopis automatyczny Eco 0,5mm

• ekologiczny długopis automatyczny z klipsem
• korpus wykonany z utwardzanego kartonu uzyskanego na drodze 

recyclingu (76%)
• kolor końcówki oraz klipsa w kolorze wkładu
• długość wkładu: 110mm
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: 0,7mm
• długość linii pisania: 800m
• kolor czarny lub niebieski

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF04822  czarny 0,7 800 50/1000
KF04821  niebieski 0,7 800 50/1000

Długopis automatyczny Recycled 0,7mm

>> EkOlOgIczNy długOpIS zE SkuWkĄ
znajdziesz na stronie 145

0,25 1500

0,70 600

0,5 650

0,70 800
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Artykuły piśmienniczedługopisy

• długopis na łańcuszku, tusz na bazie oleju
• wykonany z trwałego polistyrenu
• stabilna, specjalnie dociążona podstawa
• średnica kulki: 1mm
• grubość linii pisania: ok. 0,47-0,50mm
• długość linii pisania: ok. 3000m
• długość łańcuszka: 55cm
• średnica otworu: 11,4mm
• wymiary podstawy: 68x95x40mm
• kolor wkładu czarny

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
HN177013-01  czarny 1,0 3000 10
HN177034-99  czarny-niebieski 1,0 3000 10

Długopis na łańcuszku Salsa 1,0mm
d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

• idealny do punktów usługowych, banków, recepcji, itp.
• możliwość regulacji nachylenia umieszczania długopisu
• podstawka przyklejana do podłoża
• długość sprężynki (po rozciągnięciu): 150cm
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,35mm
• długość linii pisania: do 800m 
• pakowany jednostkowo na blistrze

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF00841  niebieski 0,7 800 2

Długopis na sprężynce 0,7mm

• elegancki długopis na sprężynce
• dedykowany punktom publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, 

recepcje i sekretariaty, etc.
• długopis utrzymywany w pozycji pionowej
• sprężynka odporna na odkształcenia
• nowoczesny design
• średnica kulki: 1,6mm
• grubość linii pisania: 0,8mm
• długość linii pisania: ok. 2500m

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

I9570076003 –  czarny 1,6 2500 6/96
I9570076004 ICDLX-10  niebieski 1,6 2500 6/96
I9570076000 –  biały 1,6 2500 6/96
I9570076001 –  biało-czarny 1,6 2500 6/96
I9570076002 –  biało-niebieski 1,6 2500 6/96

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

• idealny do punktów usługowych, banków, recepcji, itp.
• możliwość regulacji nachylenia długopisu
• podstawka przyklejana do podłoża
• kolor niebieski i czarny z wbudowanym magnesem,  

który pozwala na przytwierdzenie do metalowych  
powierzchni

• długość sprężynki (po rozciągnięciu): 150cm
• średnica kulki: 1,6mm
• grubość linii pisania: 0,8mm
• długość linii pisania: do 2500m

Długopis na sprężynce Partner Mini 1,6mm 

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
I9570116003  biało-czarny 1,6 2500 23/540
I9570116006  czarno-biały 1,6 2500 23/540
I9570119001  czarny transp. 1,6 2500 23/540
I9570119000  niebieski transp. 1,6 2500 23/540SW

D
SW

D

Długopis na sprężynce Lux 1,6mm

0,47 3000

0,80

0,80

0,35

2500

2500

800
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Artykuły piśmiennicze długopisy, etui

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• elegancka stalowa obudowa
• z metalowym klipsem
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 12757 i EN71
• obudowa w kolorze tuszu z elementami srebrnymi
• tusz w kolorze niebieskim

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PBB050206-05 JBB050206F-01  srebrny/czarny 0,7 1200 12/200
PBB050209-04 JBB050209F-04  srebrny/czerwony 0,7 1200 12/200
PBB050211-01 JBB050211F-10  srebrny/niebieski 0,7 1200 12/200

Długopis automatyczny PePe 0,7mm

• eleganckie i niezwykle praktyczne etui na długopis
• wykonane z materiału imitującego skórę 
• mieści do dwóch artykułów piszących o max. długości 145mm oraz 

średnicy 10mm
• magnetyczne zamknięcie
• wymiary: 155x25x20mm

SKU kolor wymiary (mm) pakow.
A2652  niebieski 155x25x20 tel.
A2654  pomarańczowy 155x25x20 tel.
A2655  zielony 155x25x20 tel.
A2656  fioletowy 155x25x20 tel.

Etui na długopis Rivioli

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• elegancka obudowa z ergonomiczną, gumowaną rękojeścią 
• metalowa obudowa, klips oraz końcówka
• średnica kulki: 1,0mm lub 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,5mm 0,33mm
• długość linii pisania: do 2500m lub 1200m
• certyfikat ISO 12757
• tusz w kolorze niebieskim
* produkt pakowany w clamshell

Długopis automatyczny Fifth Ave 0,7/1,0mm

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PBB070109M-08 JBB070109M-05  bordowy 1,0 2500 12/300

PBB070109-08 JBB0701 09-05  bordowy 0,7 1200 12/300

PBB070111M-11 JBB070111M-18  granatowy 1,0 2500 12/300

PBB070111-03 JBB070111-18  granatowy 0,7 1200 12/300

PBB070103072WP-05* JBB070103072WP-01*  czarny 0,7 1200 30/240
SW

D
SW

D
SW

D
DW

Z
DW

Z

>> zOBAcz pOzOStAłE ElEmENty SErII: 
                                         
                                      

znajdziesz  
na stronie

znajdziesz 
na stronie69 219

OrgANIzEr przyBOrNIk

0,33 1200

0,50

0,33

2500

1200
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Artykuły piśmienniczezestawy

• zestaw artykułów piszących w aluminiowym etui

• długopis: automatyczny, z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• ergonomiczna, gumowana rękojeść 
• klasyczna, elegancka
• metalowa obudowa oraz klips
• średnica kulki: 1,0mm
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: do 2500m
• certyfikat ISO 12757-1; 12757-2
• kolor tuszu niebieski 
• kolor obudowy srebrny

• ołówek: automatyczny
• elegancka, metalowa obudowa oraz klips
• grafit: 0,7mm
• kolor obudowy – srebrno-czarny

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PFASSET22-01 JFASSET22-38  srebny/czarny 1,0 2500 12SW
D

Zestaw długopis+ołówek Fifth Ave Metal 1,0mm

• zestaw artykułów piszących w aluminiowym etui

• długopis: automatyczny, z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• ergonomiczna, gumowana rękojeść
• klasyczna, elegancka obudowa
• metalowa końcówka, klips oraz przycisk włącz/wyłącz
• średnica kulki: 1,0mm
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: do 2700m
• certyfikat ISO 12757 i EN71
• kolor tuszu niebieski 

• ołówek: automatyczny
• ergonomiczna, gumowana rękojeść, klasyczna, elegancka obudowa
• metalowa końcówka oraz klips
• „twist eraser” - półautomatyczna regulacja wysunięcia gumki
• „cushion point” – system amortyzujący zabezpiecza grafit przed złamaniem
• wykręcana, ekologiczna (bez dodatków pVc) gumka
• grafit: 0,7mm

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. 
linii 
(m)

pakow.

PNPTRI03ET22-19 JNPTRI03ET22-38  srebrny/niebieski 1,0 2700 12
PNPTRI08ET22-19 JNPTRI08ET22-38  srebrny/fioletowy 1,0 2700 12SW

D
SW

D

Zestaw długopis+ołówek NP Trifit Silver 1,0mm

Zestaw długopis+ołówek PePe 0,7mm

• ekskluzywny zestaw artykułów piszących w gustownym skórzanym etui 
oraz stylowej torebce. doskonały jako prezent

• długopis: automatyczny, z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• klasyczna, elegancka - stalowa obudowa
• metalowa końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,33mm
• długość linii pisania: do 1200m
• certyfikat ISO 12757 i EN71

• ołówek: automatyczny
• elegancka obudowa-stalowa obudowa  

z metalowym klipsem i metalową • końcówką 
• „cushion point” - system amortyzujący  

zabezpieczający grafit przed złamaniem 
• grafit: 0,5mm

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PZ7850001-05/2B JZ7850001-01/2B  srebrny/czarny 0,7 1200 tel.
PZ7850001-04/2B JZ7850001-04/2B  srebrny/czerwony 0,7 1200 tel.
PZ7850001-01/2B JZ7850001-10/2B  srebrny/niebieski 0,7 1200 tel.

SW
D

SW
D

SW
D

0,33

0,5

0,5

1200

2500

2700
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Artykuły piśmiennicze długopisy

• ekskluzywny długopis wielofunkcyjny, automatyczny
• w gustownym etui oraz stylowej torebce,  

doskonały jako prezent 
• ultra cienki, 3-funkcyjny
• posiada dwa wkłady tuszowe (czerwony i niebieski) oraz jeden 

ołówkowy (grafit grubości 0,5mm)
• z obrotowym mechanizmem i wymiennymi wkładami
• niezwykle elegancki - cały metalowy
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,35mm
• długość linii pisania: do 1200m

SKU PBS SKU kolor  
obudowy/klipsu

śr. kulki 
(mm)

dł. 
linii 
(m)

pakow.

PETTF0701SG-19/1B JETTF0701SG-38/1B  srebrny/złoty 0,7 1200 1
PETTF070206-05/1B JETTF070206-01/1B  czarny/złoty 0,7 1200 1
PETTF070209-04/1B JETTF070209-04/1B  czerwony/złoty 0,7 1200 1
PETTF070211-01/1B JETTF070211-10/1B  niebieski/złoty 0,7 1200 1
PETTF070306-05/1B JETTF070306-01/1B  czarny/srebrny 0,7 1200 1
PETTF070309-04/1B JETTF070309-04/1B  czerwony/srebrny 0,7 1200 1
PETTF070311-01/1B JETTF070311-10/1B  niebieski/srebrny 0,7 1200 1
PETTF0704SS-19/1B JETTF0704SS-38/1B  srebrny 0,7 1200 1

SW
D

SW
D

Długopis wielofunkcyjny 3F 0,7mm

• ekskluzywny długopis wielofunkcyjny, automatyczny
• w gustownym etui oraz stylowej torebce,  

doskonały jako prezent
• z obrotowym mechanizmem i wymiennymi wkładami
• posiada dwa wkłady tuszowe (czerwony i niebieski) oraz jeden 

ołówkowy
• gumka schowana pod zakręcaną nasadką
• korpus z tworzywa sztucznego pokryty komponentem typu „lakier 

fortepianowy”
• chromowana końcówka, klips i pierścień
• wodoodporny tusz
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,35mm
• długość linii pisania: do 1200m

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PZ7849001-05/1B JZ7849001-01/1B  czarny 0,7 1200 1
PZ7849001-04/1B JZ7849001-04/1B  czerwony 0,7 1200 1
PZ7849001-01/1B JZ7849001-10/1B  niebieski 0,7 1200 1

PTF140116D66-99 JTF140116D66-99  mix kolorów 0,7 1200 1SW
D

Długopis wielofunkcyjny Ele 0,7mm

0.7mm
tusz niebieski

0.7mm
tusz czerwony

0.5mm

0.7mm
tusz niebieski

0.7mm
tusz czerwony

0.5mm

0,35

0,35

1200

1200
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Artykuły piśmienniczewkłady

kolor

SKU PBS

SKU

specyfikacja techniczna

PB
R1

40
07

06
-0

5
PB

R1
40

07
02

-0
4

PB
R1

40
07

03
-0

1
PB

R1
40

16
06
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5
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R1
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16

02
-0

4
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R1
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16
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-0
1
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R9
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06
-0

5
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R9
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07
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4
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R9
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07

03
-0

1
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R9
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10
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5
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02
-0
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1
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98
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05
PB
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3-
01

PP
BR

98
10

03
-0

1

PD
1B

R6
70

70
3S

F2
-0

1

PG
TB

R1
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06
-0

5
PG

TB
R1

07
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-0
4

PG
TB

R1
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04
-0

2
PG

TB
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07
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-0
1

PG
BR
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05

PG
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PG
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30
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4-
02

PG
BR

30
70

3-
01

PG
BR

30
50

6-
05

PG
BR

30
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0P

L-0
1
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L-0
4
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L-0
6
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45
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0P

L-1
0
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46
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0P

L-0
1
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91
0P

L-0
4

73
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91
0P

L-0
6

73
46

91
0P
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0

17
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5
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4
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2
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-0
1
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14
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2
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4
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5
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14

48
3
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1
JB

R1
40

0 7
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-0
4

JB
R1

40
07

03
-1

0
JB

R1
40

16
06

-0
1

JB
R1

40
16
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-0

4
JB

R1
40

16
03
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0

BR
98

C0
70
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JB
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4
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-1
0

JB
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-0

1
JB

R9
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10
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-0
4

JB
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-1

0
JM

JB
R1

07
06

-0
1

JM
JB

R1
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-1

0

JM
JB

R1
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-1

0

JP
PB

R9
81

00
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JD
1B

R6
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70
3S

F2
-1

0

JG
TB

R1
07

06
-0

1
JG

TB
R1

07
02

-0
4

JG
TB

R1
07
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-1

0
JG

BR
30

70
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01
JG

BR
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70
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10

JG
BR

30
50

6-
01

JG
BR

30
50

2-
04

JG
BR

30
50

3-
10

końcówka (mm) 0,7 1,6 0,7 1,0 0,7 1,0 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5

grubość linii (mm) 0,33 0,8 0,33 0,5 0,35 0,5 0,25 0,5 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 0,25 0,5 0,3

długość linii (m) 1700 800 1200 900 3200 2500 1500 2700 1200 510 610 760 450 400 300 800

zawartość (g) 0,29 0,29 0,21 0,21 0,6 0,6 tel. 0,65 0,13 0,08 0,9 0,9 tel. tel. 0,6 0,23

długość wkładu (mm) 140 140 98 98 107 107 98 98 67 128,5 111,3 111,3 129 110 129 141

śr. rurki (mm) 3 3 3 3 4,8 4,8 4 3 2,3 5 5,9 5,9 4 5 4,5 4

certyfikat ISO12757-1/-2 ● ● ● ● ● ● ● ●

norma EN71:Part3 ● ● ● ● ● ●

DŁUGOPIS

CCH3 0,7 ● ❍

CH6 0,7 ●

FIFTH AVE 0,7 ● ❍

FIFTH AVE 1,0 ❍ ●

FIFTH AVE METAL 1,0 ❍ ●

NEEDLE TECH 0,5 ●

NP TRIFIT 1,0 ●

PEPE 0,7 ● ❍

RB085 0,7 ● ❍

RB085 1,0 ❍ ●

RBR 0,7 ● ❍

SLEEK TOUCH 0,7 ● ❍

SOFT GLIDER JOY 0,7 ● ❍

SOFT GLIDER+ 0,7 ● ❍

SOFT GLIDER+ 1,6 ❍ ●

DŁUGOPIS ŻELOWY

CCH3 0,5 ❍ ●

DONAU 0,5 ●

DONAU 0,5 AUTO ●

FX1 0,7 ●

FX3 0,7 ●

FX7 0,7 ● ❍

OFFICE PRODUCTS 0,7 ●

Q-CONNECT 0,3 ●

DŁUGOPIS WIELOFUNKCYJNY

3F ●

ELE ●

● wkład standardowy

❍ wkład zamienny Penac

Japońska marka najwyższej jakości 
artykułów piśmiennych. liczne 
patenty ułatwiające oraz uprzyjem-
niające pisanie oraz japoński rodowód 
gwarantują satysfakcję z dokonanego 
zakupu. certyfikat ISO9001.

„Fixed Guide Pipe” - metalowa, smukła końcówka 
ołówka ułatwiająca kreślenie i zabezpieczająca wkład 
przed złamaniem.

„Safety Clip” - klip bezpieczeństwa, unikalny mechanizm 
zabezpieczający np. kieszonkę koszuli przed zabrudzeniem 
na skutek kontaktu z odsłoniętym wkładem.

„Twist Eraser” - półautomatyczna regulacja 
wysunięcia gumki.

„Super Smooth Writing” - super gładkie pisanie 
dzięki specjalnej recepturze tuszu gwarantującego 
jednolitą grubość linii.

„Cushion Point” - amortyzator metalowy, opatentowane 
rozwiązanie polegające na absorbowaniu zbyt dużej siły 
nacisku co zabezpiecza wkład przed złamaniem. 
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Artykuły piśmiennicze długopisy żelowe

• popularny długopis żelowy
• ergonomiczny kształt korpusu uprzyjemnia długotrwałe korzystanie
• posiada skuwkę z klipsem w kolorze tuszu
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: 650m

Długopis żelowy 0,5mm

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF21716  czarny 0,5 650 10/600
KF21718  czerwony 0,5 650 10/600
KF21717  niebieski 0,5 650 10/600

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny
• obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii
• gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu
• posiada skuwkę z klipsem w kolorze tuszu
• metalizowana końcówka
• średnica kulki: 0,5mm
• grubość linii pisania: 0,25mm
• długość linii pisania: do 450m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
7342001PL-01  czarny 0,5 450 12/144
7342001PL-04  czerwony 0,5 450 12/144
7342001PL-10  niebieski 0,5 450 12/144
7342001PL-06  zielony 0,5 450 12/144

Długopis żelowy 0,5mm 
z wodoodpornym tuszem

• żelowy, klasyczny długopis ze skuwką, z wymiennym wkładem, zawiera 
szybkoschnący atrament żelowy na bazie wody

• transparentna obudowa, elementy obudowy w kolorze tuszu
• profilowana rękojeść w kolorze tuszu z antypoślizgowymi żłobieniami
• metalizowana końcówka
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,35mm
• długość linii pisania: do 510m
• certyfikat ISO9001

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA190306F-05 JBA190306-01  czarny 0,7 510 12/300
PBA190302F-04 JBA190302-04  czerwony 0,7 510 12/300
PBA190303F-01 JBA190303-10  niebieski 0,7 510 12/300

Długopis żelowy FX-1 0,7mm

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem, zawiera szybkoschnący 
atrament żelowy na bazie wody

• obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS, odpornego na 
pęknięcia

• kulka wykonana z węglika wolframu - jest niezwykle twarda i odporna 
na uszkodzenia, dzięki czemu linia zachowuje swój regularny kształt

• gniazdo, w którym osadzona jest kulka - wykonana jest z mosiądzu 
wysokoniklowego

• profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stan wkładu
• z klipsem i metalizowaną końcówką
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
• długość linii pisania: ok. 510m

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA160106F-05 JBA160106F-01  czarny 0,7 510 12/300
PBA160102F-04 JBA160102F-04  czerwony 0,7 510 12/300
PBA160103F-01 JBA160103F-10  niebieski 0,7 510 12/300

Długopis żelowy FX-3 0,7mm

0,35

0,33

0,25

0,50

510

510

450

650
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Artykuły piśmienniczedługopisy żelowe

• żelowy długopis automatyczny z wymiennym wkładem, zawiera 
szybkoschnący atrament żelowy na bazie wody

• gumowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
• rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu
• „safety clip” klips zabezpiecza i chroni ubranie  

przed przypadkowym poplamieniem
• z profilowanym klipsem
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,35mm
• długość linii pisania: do 670m
• certyfikat ISO9001 i EN71

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA200106-05 JBA200106-01  czarny 0,7 670 12/300
PBA200102-04 JBA200102-04  czerwony 0,7 670 12/300
PBA200103-01 JBA200103-10  niebieski 0,7 670 12/300

Długopis automatyczny żelowy FX-7 0,7mm 
z wodoodpornym tuszem

• długopis automatyczny, z wymiennym wkładem
• gumowana rękojeść gwarantuje komfort pisania
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan tuszu
• rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 
• średnica kulki: 0,5mm
• grubość linii pisania: 0,25mm
• długość linii pisania: do 760m
• certyfikat ISO9001 i EN71

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm) dł. linii (m) pakow.

PBA310106-05 JBA310106-01  czarny 0,5 760 12/300
PBA310102-04 JBA310102-04  czerwony 0,5 760 12/300
PBA310103-01 JBA310103-10  niebieski 0,5 760 12/300

Długopis automatyczny żelowy CCH-3 0,5mm

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem
• zawiera atrament żelowy
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan wkładu
• ze skuwką i klipsem w kolorze tuszu
• kulka z mosiądzu niklowanego (BNp)
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,5mm
• długość linii pisania: ok. 300m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
17025211-05  czarny 0,7 300 50/1000
17025211-01  czerwony 0,7 300 50/1000
17025211-04  niebieski 0,7 300 50/1000
17025211-02  zielony 0,7 300 50/1000

Długopis żelowy Classic 0,7mm

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem
• zawiera fluorescencyjny atrament żelowy na bazie wody
• obudowa wykonana z półtransparentnego tworzywa pozwala 

kontrolować stan wkładu
• kulka z węglika wolframu – niezwykle twarda i odporna na uszkodzenia, 

dzięki czemu linia zachowuje swój regularny kształt
• profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
• ze skuwką i klipsem w kolorze tuszu, metalizowana końcówka
• średnica kulki: 0,5mm
• grubość linii pisania: ok. 0,3mm
• długość linii pisania: ok. 800m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
KF14478  czarny 0,5 800 12/144
KF14479  czerwony 0,5 800 12/144
KF14480  niebieski 0,5 800 12/144
KF14481  zielony 0,5 800 12/144

Długopis żelowo-fluidowy 0,5mm
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

P ER CI

G
UARAN T E

E

0,30 800

0,50 300

0,35 670

0,25 760
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Artykuły piśmiennicze cienkopisy

• cienkopis kulkowy, zawiera szybkoschnący i trwały tusz
• popularny, piszący miękko
• kapilarny system podawania tuszu gwarantuje ciągłość pisania i 

wykorzystanie tuszu do ostatniej kropli
• system zapobiega wylewaniu się płynu
• wyposażony w skuwkę z klipsem
• grubość linii pisania: 0,5mm
• długość linii pisania: 800m

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF50139  czarny 0,5 800 10/500
KF50141  czerwony 0,5 800 10/500
KF50140  niebieski 0,5 800 10/500

Cienkopis kulkowy 0,5mm

• pióro kulkowe, tusz pigmentowy na bazie wody
• półtransparentna obudowa
• gumowaną rękojeścią w kolorze tuszu
• ze skuwką, metalizowanym klipsem oraz końcówką ze stali nierdzewnej
• kapilarny system podawania tuszu (zapobiega wylewaniu, gwarantuje 

ciągłość pisania)
• średnica kulki: 0,5 lub 0,7mm
• grubość linii pisania: 0,25 lub 0,35mm
• długość linii pisania: do 900 lub 700m
• 1 lub 48 sztuk w j.s.

SKU PBS SKU kolor gr. linii 
(mm)

dł. linii 
(m)

liczba 
sztuk  
w j.s.

pakow.

PWP060206-05 JWP060206-01  czarny 0,5 900 1 12
PWP060202-04 JWP060202-04  czerwony 0,5 900 1 12
PWP060203-01 JWP060203-10  niebieski 0,5 900 1 12

PWP060148D72-99 JWP060148D72-99  mix kol. 0,7 700 48 6SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

Pióro kulkowe X101 0,5/0,7mm

• popularny, automatyczny długopis żelowy
• gumowana, rowkowana rękojeść
• ergonomiczny kształt korpusu
• długość linii pisania: 350m
• grubość linii pisania: 0,5mm
• klips zabezpiecza i chroni ubranie przed przypadkowym poplamieniem
• rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu

Długopis automatyczny żelowy 0,5mm

SKU kolor gr. linii (mm) dł. linii (m) pakow.
KF00381  czarny 0,5 350 12/1200
KF00383  czerwony 0,5 350 12/1200
KF00382  niebieski 0,5 350 12/1200

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny
• obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii
• gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu
• klips w kolorze tuszu
• średnica kulki: 0,5mm 
• grubość linii pisania: 0,25mm
• długość linii pisania: do 400m

SKU kolor śr. kulki (mm) dł. linii (m) pakow.
7344001PL-01  czarny 0,5 400 12/144
7344001PL-04  czerwony 0,5 400 12/144
7344001PL-10  niebieski 0,5 400 12/144
7344001PL-06  zielony 0,5 400 12/144

Długopis automatyczny żelowy 0,5mm 
z wodoodpornym tuszem

0,25 400

0,50

0,25

0,35

0,50

350

900

700

800
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Artykuły piśmienniczeołówki automatyczne

• specjalistyczny, dedykowany profesjonalistom
• idealny do pracy z akcesoriami kreślarskimi – długość końcówki 4mm
• elegancka obudowa z oznaczoną grubością grafitu
• gumowana rękojeść
• z klipsem
• „twist eraser” - wykręcana gumka o długości 2cm,  

ekologiczna – bez dodatków PVC
• grafit: 0,7, 0,5 lub 0,3mm

SKU PBS SKU kolor obudowy grafit (mm) pakow.
PSC070311-03 JSC070311-18  czarny 0,7 12/300

PSC070111-03 JSC070111-18  czarny 0,5 12/300

PSC070211-03 JSC070211-18  czarny 0,3 12/300

SW
D

SW
D

Ołówek automatyczny TLG 0,3-0,7mm

• elegancka obudowa z aluminium
• z metalowym klipsem
• metalowa końcówka
• „cushion point” – system amortyzujący zabezpieczający  

grafit przed złamaniem
• grafit: 0,5mm

* opakowanie typu clamshell – gumki i grafity GRATIS

SKU PBS SKU kolor obudowy grafit 
(mm) pakow.

PSB010206-05 JSB010206-01  srebrny/czarny 0,5 12/300
PSB010209-04 JSB010209-04  srebrny/czerwony 0,5 12/300
PSB010211-01 JSB010211-10  srebrny/niebieski 0,5 12/300

PSB010203018WP-19* JSB010203018WP-01  srebrny/niebieski 0,5 30/240DW
Z

Ołówek automatyczny PePe 0,5mm 
gumki i grafity grAtIS

• półtransparentna obudowa
• gumowana rękojeść
• srebrny klips
• z amortyzującą końcówką 
• nowoczesny, z cartridg’em zawierającym 12 grafitów, umieszczonym 

wewnątrz obudowy
• automatyczne podawanie grafitu z cartridg’u
• „twist eraser” - wykręcana gumka o długości 2cm,  

ekologiczna – bez dodatków PVC
• grafit: 0,5mm

SKU PBS SKU produkt kolor obudowy grafit 
(mm) pakow.

PSC2701BC1MB-05 JSC2701BC1MB-01 ołówek  srebrny/czarny 0,5 24

PPR10506SF2-05 JPR705106-01 cartridge  bezbarwny/czarny 0,5 24

Ołówek automatyczny Ecopoint 0,5mm 
z wymiennym cartridg’em

• stylowa, elegancka obudowa
• żłobiona rękojeść
• gumka chroniona transparentną skuwką
• z klipsem
• idealny do pracy z akcesoriami kreślarskimi – długość końcówki 4mm
• „fixed guide pipe” - metalowa, smukła końcówka ołówka ułatwiająca 

kreślenie i zabezpieczająca wkład przed złamaniem
• grafit: 0,9, 0,7, 0,5 lub 0,3mm

SKU PBS SKU kolor obudowy grafit (mm) pakow.
PSB030409-04 JSB030409-04  czerwony 0,9

PSB030303-01 JSB030303-10  niebieski 0,7

PSB030106-05 JSB030106-01  czarny 0,5

PSB030514-19 JSB030514-38  szary 0,3

SW
D

SW
D

SW
D

Ołówek automatyczny NP 0,3-0,9mm

0,5

0,5

0,7

0,70,9

0,5

0,5

0,3

0,3
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Artykuły piśmiennicze ołówki automatyczne

• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• z plastikowym klipsem oraz gumką 
• metalowa końcówka z mechanizmem amortyzującym 
• „cushion point” – system amortyzujący  

zabezpieczający grafit przed złamaniem
• grafit: 0,5 lub 0,7mm

SKU PBS SKU kolor grafit (mm) pakow.
PSA080203-01 JSA080203-10  niebieski 0,7 12/300

PSA080106-05 JSA080106-01  czarny 0,5 12/300
PSA080102-04 JSA080102-04  czerwony 0,5 12/300
PSA080103-01 JSA080103-10  niebieski 0,5 12/300

Ołówek automatyczny RB-085 0,5/0,7mm

• transparentna obudowa
• gumowana rękojeść zapewnia komfort pisania
• gumka chroniona skuwką
• z plastikowym, profilowanym klipsem
• końcówka z mechanizmem amortyzującym 
• „cushion point” – unikalny system amortyzujący  

zabezpieczający grafit przed złamaniem
• grafit: 0,5mm

SKU PBS SKU kolor grafit (mm) pakow.
PSA170106-05 JSA170106-01  czarny 0,5 12/300
PSA170102-04 JSA170102-04  czerwony 0,5 12/300
PSA170103-01 JSA170103-10  niebieski 0,5 12/300

Ołówek automatyczny CCH-3 0,5mm

• gumowana rękojeść zapewnia komfort pisania
• gumka chroniona skuwką
• z klipsem 
• „cushion point” – system amortyzujący  

zabezpieczający grafit przed złamaniem
• system non-stop zapewnia ciągłe pisanie  

bez potrzeby wysuwania grafitu
• grafit: 0,5 lub 0,7mm
• 1 lub 72 sztuki w j.s.

SKU PBS SKU kolor grafit 
(mm)

liczba 
sztuk 
w j.s.

pakow.

PSA190306-05 –  czarny 0,5 1 tel.

PSA190072D72-99 JSA190072D72-99  mix: czarny, niebieski 0,5/0,7 72 6/180

SW
D

SW
D

Ołówek automatyczny Non Stop 0,5/0,7mm

• transparentna obudowa z elementami w atrakcyjnych, żywych kolorach
• „cushion point” – system amortyzujący  

zabezpieczający grafit przed złamaniem
• żłobiona rękojeść, plastikowy, profilowany klips,  

skuwka chroniąca gumkę
• grafity 0,5mm (6 szt.) GRATIS

SKU PBS SKU kolor grafit (mm) pakow.
PSA130325PB1MRM-01 JSA130325PB1MRM-17  jasnoniebieski 0,5 tel.
PSA130308PB1MRM-09 JSA130308PB1MRM-23  fioletowy 0,5 tel.
PSA130302PB1MRM-13 JSA130302PB1MRM-30  różowy 0,5 tel.
PSA130331PB1MRM-02 JSA130331PB1MRM-41  jasnozielony 0,5 tel.

Ołówek automatyczny M002 
grafity grAtIS

0,5

0,5

0,7

0,5

0,5

0,7
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Artykuły piśmienniczeołówki automatyczne

• elegancka obudowa
• gumka chroniona metalową skuwką
• z metalowym klipsem
• wyposażony w nowoczesny mechanizm teleskopowy
• grafit: 0,5 lub 0,7mm

SKU kolor grafit (mm) pakow.
7387001PL-99  czarny 0,7 10/66240

7385001PL-99  brązowy 0,5 10/66240

Ołówek automatyczny 0,5/0,7mm

• ołówek drewniany
• korpus lakierowany
• w dwóch wariantach - wyposażony w praktyczną gumkę i bez
• twardość: HB
• kolor czerwony

SKU kolor typ grafit pakow.
KF26072  czerwony bez gumki HB 12/2880

KF25011  czerwony z gumką HB 12/2880

Ołówek drewniany HB, lakierowany

• wykonany w całości z tworzywa sztucznego
• posiada rowkowany uchwyt
• grafit: 0,7mm
• kolor czarny
• 3 grafity GRATIS

SKU kolor grafit (mm) pakow.
KF01345  czarny 0,7 10/1000

Ołówek automatyczny 0,7mm 
3 grafity grAtIS

• elegancka obudowa
• posiada rowkowany uchwyt
• zacisk i uchwyt wykonane z metalu podnoszącego trwałość konstrukcji
• grafit: 0,5mm
• kolor czarny
• 3 grafity GRATIS

SKU kolor grafit (mm) pakow.
KF01937  czarny 0,5 10/66240

Ołówek automatyczny 0,5mm 
3 grafity grAtIS

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

0,5

0,50,7

0,7
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Artykuły piśmiennicze gumki

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka oraz długopisu
• wykonana z najwyższej jakości kauczuku lub kauczuku syntetycznego
• wersja dwustronna: czerwony - usuwa ołówek, niebieski - tusz
• kolor niebiesko-czerwony
• wymiary: 40x14x8 lub 57x19x8
• 1 lub 2 sztuki w j.s.

SKU kolor rozmiar 
(mm) materiał

liczba 
sztuk  
w j.s.

pakow.

7301001PL-99  niebiesko-czerwony 57x19x8 kauczuk 1 40/72000

7302001PL-99  niebiesko-czerwony 40x14x8 kauczuk 1 80/120000

7301001-99/2B  niebiesko-czerwony 57x19x8 kauczuk 2 50/6600DW
Z

Gumka wielofunkcyjna, niebiesko-czerwona

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka oraz długopisu
• wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku
• wersja dwustronna: biały - usuwa ołówek, niebieski - tusz
• wymiary: 41x18x11mm

SKU kolor rozmiar (mm) materiał pakow.

7307001PL-99  niebiesko-czerwony 41x18x11 termoplastyczny 
kauczuk 30/54000

Gumka wielofunkcyjna, niebiesko-biała

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka
• wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku
• jednolita, biała
• wymiary: 41x21x11mm

SKU kolor rozmiar (mm) materiał pakow.
7309001PL-09  biały 41x21x11 kauczuk 45/ 81000

Gumka ołówkowa, biała

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka lub kredki
• wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku
• jednolita, biała
• pojedyncze sztuki umieszczone w ochronnym opakowaniu
• wymiary: mała – 41x21x11, duża – 60x22x11 lub 62x21x11mm

* opakowanie typu blister - 2 sztuki w j.s.

SKU kolor marka rozmiar (mm) materiał pakow.
KF00236  biały Q-Connect 60x22x11 kauczuk 20/480

7304001PL-09  biały Donau 62x21x11 kauczuk 20/24000

7304001-09/2B*  biały Donau 62x21x11 kauczuk 2/50/6600

7305001PL-09  biały Donau 41x21x11 kauczuk 30/36000

Gumka uniwersalna, biała
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Artykuły piśmienniczegrafity

• wysokiej jakości grafity do ołówków
• polimerowe, HI-tEcH
• ulepszona jakość i wytrzymałość na pęknięcia
• do rysowania na papierze oraz kalce kreślarskiej
• średnica grafitów: 0,5 lub 0,7mm
• twardość: HB
• długość: 60mm
• 12 sztuk w j.s.

SKU kolor grafit (mm) twardość pakow.
KF01967  czarny 0,5 HB 12/1200

KF01968  czarny 0,7 HB 12/1200

Grafity do ołówków Hi-Tech 0,5/0,7mm 
polimerowe

• grafity do ołówków
• średnica grafitów: 0,5 lub 0,7mm
• twardość: HB
• długość: 60mm
• 12 sztuk w j.s.

SKU kolor grafit (mm) twardość pakow.
KF01547  czarny 0,5 HB 12/1200

KF01548  czarny 0,7 HB 12/1200

Grafity do ołówków 0,5/0,7mm

• grafity do ołówków
• średnica grafitów 0,5: 0,55-0,58mm
• twardość: 2B-2H
• gęstość grafitowa: 1,73 g/cm3
• długość: 61mm
• długość linii pisania: do 300m
• 12 sztuk w j.s.

SKU PBS SKU kolor grafit (mm) twardość pakow.
PL512G2B JL512G2B  czarny 0,5 2B 12

PL512GB JL512GB  czarny 0,5 B 12

PL512GHB JL512GHB  czarny 0,5 HB 12

PL512GH JL512GH  czarny 0,5 HB 120

PL512G2H JL512G2H  czarny 0,5 2H 120

SW
D

SW
D

Grafity do ołówków 0,5mm

• grafity do ołówków
• średnica grafitów 0,7: 0,75-0,78mm
• twardość: 2B-2H
• gęstość grafitowa: 1,73 g/cm3
• długość: 61mm
• długość linii pisania: do 300m
• 12 sztuk w j.s.

SKU PBS SKU kolor grafit (mm) twardość pakow.
PL712G2B JL712G2B  czarny 0,7 2B 12

PL712GB JL712GB  czarny 0,7 B 12

PL712GHB JL712GHB  czarny 0,7 HB 12

PL712GH JL712GH  czarny 0,7 HB 120

PL712G2H JL712G2H  czarny 0,7 2H 120

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

Grafity do ołówków 0,7mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%



PBSPolska162

Artykuły piśmiennicze korektory w piórze

• metalowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia 
oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej

• posiada transparentną skuwkę z klipsem
• płynny – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 10ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7618001PL-99  biały 10 12/432

Korektor w piórze 10ml 
z metalową końcówką

• plastikowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia 
oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej

• posiada skuwkę z klipsem
• płynny – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 10ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7619001-99  biały 10 12/576

Korektor w piórze 10ml 
z plastikową końcówką

• metalowa końcówka minimalizująca ryzyko przedwczesnego zużycia 
oraz pozwalająca na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej

• posiada transparentną skuwkę z klipsem
• płynny – doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 12ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7621001PL-99  biały 12 12/432

Korektor w piórze 12ml 
z metalową końcówką

• metalowa końcówka - podnoszącą komfort i gwarantującą wysoką 
precyzję krycia 

• płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię 
• wysoko wydajna i szybko zasychająca warstwa kryjąca 
• pojemność: 8ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
KF00271  biały 8 10/240

Korektor w piórze 8ml 
z metalową końcówką
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Artykuły piśmienniczekorektory w płynie

• w buteleczce
• nakrętka z zamocowanym aplikatorem ułatwiającym nakładanie 

warstwy korygującej
• płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 20ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7612001PL-99  biały 20 10/240

Korektor w płynie 20ml  
z aplikatorem w formie gąbki

• w buteleczce
• nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie warstwy 

korygującej
• płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 20ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7615001-99  biały 20 10/240

Korektor w płynie 20ml 
z aplikatorem w formie pędzelka

• w buteleczce
• włosie wysokiej klasy - równo nakłada warstwę korygującą
• płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię 
• wysoko wydajna warstwa kryjąca i szybko zasychająca
• pojemność: 20ml

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
KF10507  biały 20 10/240/11520

Korektor w płynie 20ml 
z aplikatorem w formie pędzelka
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Artykuły piśmiennicze korektory w taśmie

• prosty i bezpieczny w użyciu
• warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie
• można stosować na wszystkich rodzajach papieru
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
• z boku specjalny otwór umożliwiający przesunięcie taśmy korekcyjnej
• nietoksyczny
• suchy i czysty w zastosowaniu
• długość taśmy: 5m
• szerokość taśmy: 4,2mm

SKU kolor rozmiar (mm/m) pakow.
7634001PL-99  biały 4,2/5 24

Korektor w taśmie 4,2mmx5m 
w kształcie myszki

• uniwersalne zastosowanie (biuro/dom)
• jednorazowy o tradycyjnym ustawieniu dyspensera warstwy korygującej 
• wysoko wydajna warstwa kryjąca
• długość taśmy: 5m
• szerokość taśmy: 4,2mm

SKU kolor rozmiar (mm/m) pakow.
KF02131  biały 4,2/5 24/360/5760

Korektor w taśmie 4,2mmx5m 
w kształcie myszki

• korektor w taśmie, w nowoczesnej obudowie typu dynagrip
• uniwersalne zastosowanie (biuro/dom)
• wzbogacony o profilowaną, gumową rękojeść
• jednorazowy
• wysoko wydajna warstwa kryjąca
• wyposażony w regulator napięcia taśmy
• długość taśmy: 10m
• szerokość taśmy: 4,2mm

SKU kolor rozmiar (mm/m) pakow.
KF14451  kolor 4,2/10 12/360/2520

Korektor w taśmie Dynagrip 4,2mmx10m
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%
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Artykuły piśmienniczekorektory w taśmie

• prosty i bezpieczny w użyciu
• wysoko wydajna warstwa kryjąca
• można stosować na wszystkich rodzajach papieru
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
• suchy i czysty w zastosowaniu
• długość taśmy: 8m
• szerokość taśmy: 5mm

SKU kolor marka rozmiar (mm/m) pakow.
7635001PL-99  biały Donau 5/8 12/7200

Korektor w taśmie 5mmx8m 
w kształcie myszki

• prosty i bezpieczny w użyciu
• wysoko wydajna warstwa kryjąca
• można stosować na wszystkich rodzajach papieru
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
• suchy i czysty w zastosowaniu
• długość taśmy: 8m
• szerokość taśmy: 5mm

SKU kolor marka rozmiar (mm/m) pakow.
KF01593  biały Q-Connect 5/8 12/360

Korektor w taśmie 5mmx8m 
w kształcie myszki

• mały i poręczny korektor o nowoczesnym i ergonomicznym kształcie
• nietoksyczny
• transparentna obudowa
• posiada skuwkę chroniącą końcówkę z taśmą
• bardzo cienka warstwa korygująca
• czysty w zastosowaniu
• do stosowania na wszystkich rodzajach papieru
• długość taśmy: 8m
• szerokość taśmy: 5mm
• 25 sztuki w j.s.

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm/m) pakow.
PCT010124D40-99 JCT010124D40-99  biały 5/8 50

Korektor w taśmie White Bird 5mmx8m 
w kształcie myszki 
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Artykuły piśmiennicze przybory kreślarskie

• wykonana z polistyrolu
• odporna na odkształcenia
• cechuje się dużą odpornością na złamanie
• nieścieralna podziałka zgodna z normami
• podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie
• długość: 10, 12 lub 19cm
• zakres: 45 lub 60°
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (cm) zakres (°) pakow.
7061001PL-00  transparentny 8,5 45 50/1000

7062001PL-00  transparentny 12 60 50/1000

7063001PL-00  transparentny 19 60 50/1000

Ekierka mała/duża

• wykonany z polistyrolu
• odporny na odkształcenia, złamania
• nieścieralna podziałka zgodna z normami
• podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie
• długość: 10cm
• zakres: 180°
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (cm) zakres (°) pakow.
7071001PL-00  transparentny 10 180 50/1000

Kątomierz

• wykonana z polistyrolu
• odporna na odkształcenia
• cechuje się dużą odpornością na złamanie
• nieścieralna podziałka zgodna z normami
• podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie
• długość: 16, 20, 30, 40 lub 50cm
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (cm) liczba sztuk w j.s. pakow.
7051001PL-00  transparentny 16 1 50/3000
7052001PL-00  transparentny 20 1 50/1000
7053001PL-00  transparentny 30 1 20/500
7054001PL-00  transparentny 40 1 20/500
7055001PL-00  transparentny 50 1 20/500

Linijka klasyczna

>> zEStAWy gEOmEtryczNE
znajdziesz na stronie 382
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Artykuły piśmienniczeprzybory kreślarskie

• zestaw linijek z różnymi skalami
• 2 warianty skali:
 – redukcja: 1:625, :750, :1000, :1250, :1500, :2000, :2500, :5000
 – redukcja: 1:10, :15, :20, :25, :30, :33 1/3, :40, :50, :75, :125
• precyzyjnie wytłoczona skala
• kolor linijek: transparentny
• w ekskluzywnym, skórzanym etui

Zestaw linijek
inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ pakow.
AR1322  transparentny 1:626 - 1:5000 1
AR1323  transparentny 1:10 - 1:125 1SW

D
SW

D

• specjalnie opatentoway system do rysowania geodreieck® opracowany 
przez ArIStO

• produkt dedykowany zarówno dla uczniów i studentów jak również do 
użytku profesjonalnego

• dwa rodzaje wykończeń krawędzi - pionowe lub faseta - idealnie 
oszlifowane dla precyzyjnego kreślenia

• nadrukowana podziałka 0-7cm oraz kątomierz
• wyprodukowana z plastiku Astralon o grubości 0,75mm 
• wyjątkowo elstyczna i odpora na pęknięcia
• długość przeciwprostokątnej: 16cm
• produkt chroniony prawem międzynarodowym r337 300
• spełnia wszystkie wymagania normy ÖNOrm A2134
• kolor transparentny

Ekierka Geodreieck® 
z kątomierzeminventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
AR1550  transparentny standard 16 10/400
AR1552  transparentny krawędzie oszlifowane 16 10/400SW

D
SW

D

• wysokotransparentna ekierka
• dzięki zastosowanym skalom może służyć jako skalówka, linijka 

równoległa, kątomierz oraz narzędzie do określania właściwych 
współrzędnych

• wyposażona w punkty podnoszące trójkąt ponad powierzchnię 
kreślenia co zapobiega rozmazywaniu się linii

• tłoczenie wykonane na gorąco
• krawędzie oszlifowane (faseta)
• w dwch wariantach - standardowa i z odłączaną rączką
• długość przeciwprostokątnej: 22,5cm
• kolor transparentny

Ekierka TZ Set Square 22,5cm 
z kątomierzeminventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
AR1650/2  transparentny standard 22,5 10/140
AR1650/3  transparentny z odłączaną rączką 22,5 10/140SW

D
SW

D

• wykonana z opantetowanego plexiglas® jednego z najwyższej jakości 
materiałów

• wyjątkowa transparentność
• doskonała twardość powierzchni odporna na zarysowania
• 3 krawędzie oszlifowane (faseta)
• odłączana rączka
• nakrapiana powierzchnia
• długość przeciwprostokątnej: 25cm
• kolor transparentny

Ekierka TZ Set Square 25cm 
z kątomierzeminventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
AR1650/4  transparentny z odłączaną rączką 25 10/140SW

D

AR1550

krawędź typu FASEtA

krawędź typu FASEtA

krawędź pIONOWA

krawędź pIONOWA
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Artykuły piśmiennicze cyrkle

• mały cyrkiel w etui z metalowymi, profilowanymi ramionami, uchwyt 
z tworzywa, czarny

• wyposażony w igłę i grafit, po zmianie grafitu na zapasową igłę może 
służyć jako odmierzacz/przenośnik

• pozwala kreślić okręgi do max. Ø 240 mm
• wymienna końcówka grafitu: otwór Ø 3,5 mm
• długość: 115 mm

Cyrkiel GeoCollege 
mały, w etuiinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rodzaj rozmiar 
(mm)

max Ø okręgu 
(mm) pakow.

AR55040  srebrno-czarny mały ramiona proste 115 240 12/48SW
D

• mały cyrkiel w etui z metalowymi, profilowanymi ramionami, uchwyt 
z tworzywa, czarny

• wyposażony w igłę i grafit, po zmianie grafitu na zapasową igłę może 
służyć jako odmierzacz/przenośnik

• pozwala kreślić okręgi do max. Ø 240 mm
• wymienna końcówka grafitu: otwór Ø 3,5 mm
• długość: 115 mm
• w komplecie grafity w pojemniku oraz temperówka

Cyrkiel GeoCollege 
mały, w etui z akcesoriamiinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rodzaj rozmiar 
(mm)

max Ø okręgu 
(mm) pakow.

AR55035  srebrno-czarny mały ramiona proste 115 240 30SW
D

• cyrkiel w etui wykonany z najlepszej jakości materiałów,  
jedno ramię łamane

• ergonomiczne elementy i wypustki uchwytu z tworzywa, czarne
• wyposażony w igłę i grafit, po zmianie grafitu na zapasową igłę może 

służyć jako odmierzacz/przenośnik
• pozwala kreślić okręgi do max. Ø 360 mm
• wymienne końcówki: otwór Ø 3,5 mm
• długość: 135 mm
• w komplecie grafity w pojemniku

Cyrkiel GeoCollege 
standard, w etui z akcesoriamiinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rodzaj rozmiar 
(mm)

max Ø okręgu 
(mm) pakow.

AR55030  srebrno-czarny standardowy ramię łamane 135 360 10/100SW
D

• duży, pierścieniowy cyrkiel w etui wykonany z najlepszej jakości 
materiałów, oba ramiona łamane 

• uchwyt z tworzywa w kolorze czarnym
• komfotrowe i precyzyjne regulowanie za pomocą pieścieniowego 

mechanizmu
• wyposażony w igłę i grafit, po zmianie grafitu na zapasową igłę może 

służyć jako odmierzacz/przenośnik
• pozwala kreślić okręgi do max. Ø 320 mm
• wymienne końcówki: otwór Ø 4,0 mm
• długość: 170 mm
• w komplecie ramię przedłużające, uchwyt oraz grafity w pojemniku

Cyrkiel GeoCollege  
pierścieniowy, w etui z akcesoriamiinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rodzaj rozmiar 
(mm)

max Ø okręgu 
(mm) pakow.

AR55448  srebrno-czarny duży ramię łamane 170 360 5/20

SW
D
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Artykuły piśmienniczeszablony, skalówki

• wielkość okręgów 1-36mm (25 okręgów)
• odpowiedni do pisaków 0,5mm i ołówków automatycznych 0,5mm
• zaznaczenie osi pionowej
• podziałka kątowa
• krawędź tuszowa
• powierzchnia antyrefleksowa
• wymiary: 200x100x1,5mm
• kolor pomarańczowy

Szablon geometryczny 
do okręgów, małyinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar okręgów (mm) pakow.
AR5031  pomarańczowy 25 okręgów 1-36 10SW

D

• wielkość okręgów 1-36mm (45 okręgów)
• odpowiedni do pisaków 0,5mm i ołówków automatycznych 0,35/0,5mm
• zaznaczenie osi pionowej
• podziałka kątowa
• krawędz tuszowa
• powierzchnia antyrefleksowa
• wymiary: 260x130x1,5mm
• kolor pomarańczowy

Szablon geometryczny 
do okręgów, dużyinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar okręgów (mm) pakow.
AR5033  pomarańczowy 45 okręgów 1-36 10SW

D

• szablon liter wielkich i małych, cyfr oraz symboli matematycznych 
wynoszących odpowiednio 5 i 3,5mm wysokości

• odpowiedni do pisaków z końcówką 0,7-0,9mm i 0,3-0,5mm
• typ B
• profil H co pozwala na zachowanie dystansu od podłoża i zapobiega 

rozmazywaniu się linii
• zgodny z normą ISO 3098/1 oraz dIN 6776
• kolor pomarańczowy

Szablon Insonorm 
do literinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ rozmiar liter (mm) pakow.
AR5305  pomarańczowy do liter 3,5-5 10SW

D

• wykonana z plastiku
• pięć wariantów skali:
 – skala 1:2,5, :5, :10, :20, :50 :100
 – skala 1:20, :25, :50, :75, :100, :125
 – skala 1:20, :25, :33 1/3, :50, :75, :100
 – skala 1:100, :200, :250, :300, :400, :500
 – skala 1:500, :1000, :1250, :1500, :2000, :2500
• kolor biały

Skalówka GeoCollege
inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ pakow.
AR23701  biały 1:2-100 1/120
AR23702  biały 1:20-125 1/120
AR23703  biały 1:20-100 1/120
AR23704  biały 1:100-500 1/120
AR23705  biały 1:500-2500 1/120

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D
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Artykuły piśmiennicze cienkopisy, zestawy

• zawiera szybkoschnący i wodoodporny tusz
• końcówka zapewnia doskonale precyzyjne kreślenie
• obudowa końcówki wykonana ze stali nierdzewnej
• doskonale sprawdzą się przy rysowaniu od linijki, szablonu lub pisaniu
• kolor odpowiada grubości końcówki
• grubość końcówki: 0,1-0,7mm
• tusz w kolorze czarnym

Cienkopis kreślarski GEOCollege 
pigmentowyinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor grubość linii (mm) pakow.
AR23501  czarny 0,1 10
AR23503  czarny 0,3 10
AR23505  czarny 0,5 10
AR23507  czarny 0,7 10

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

• zawiera 3 wysokiej jakości pióra kreślarskie o grubości 0,25, 0,35, 0,50mm
• dodatkowo w zestawie znajdują się: ołówek automatyczny 0,5mm, 

12 grafitów oraz czarny tusz 23ml
• tusz w kolorze czarnym

Zestaw kreślarski College-Set 
dla studentów i uczniów inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ pakow.
AR64308  czarny wieloelementowy 1SW

D

• zawiera 4 wysokiej jakości pióra kreślarskie o grubości 0,25, 0,35, 0,50, 0,70mm
• dodatkowo w zestawie znajdują się: ołówek automatyczny 0,5mm, 

12 grafitów, czarny tusz 23ml, gumka do tuszu/ołówka oraz uniwersalna 
przystawka do cyrkla

• tusz w kolorze czarnym

Zestaw kreślarski Studio-Set 
dla profesjonalistówinventers of the GEODREIECK®

SKU kolor typ pakow.
AR64152  czany wieloelementowy 1SW

D

0,3

0,25

0,25

0,5

0,35

0,35

0,7

0,50

0,50 0,70

0,1
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Artykuły piśmienniczetablice kreślarskie, maty

• profesjonalna tablica kreślarska, wykonana z myślą o inżynierach jutra!
• system „l” pozwala na pełne wykorzystanie górnej krawędzi liniału nawet 

na samy dole arkusza
• ergonomiczny uchwyt z przyciskiem i mechanizmem „stop-and-go”
• dodatkowy narożny zacisk (A3)
• zabezpieczenie antyześlizgowe zamontowane w najniższej części tablicy
• magnetyczny uchwyt na szynie z okienkiem do kontrolowania 

marginesu
• zintegrowana podziałka kątowa do szybkiego odczytywania pomiaru
• format A3

Tablica kreślarska Geo-Board
inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor format pakow.
AR70332  biały A3 1SW

D

• uchwyt ze zintegrowanym systemem zatrzymywania liniału
• tablica wykonana z odpornego na wstrząsy plastiku
• kątomierz z odwróconą skalą
• zabezpieczenie antyześlizgowe zamontowane w najniższej części tablicy
• magnetyczny uchwyt na szynie z okienkiem do kontrolowania 

marginesu
• format A3

Tablice kreślarska Economy-Board
inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor format pakow.
AR7031  biały A3 1SW

D

• chroni stół, inne powierzchnie oraz ostrze przed uszkodzeniem
• umożliwia precyzyjne cięcie
• kratka po dwóch stronach maty
• wykonana z trzech warstw
• 3mm warstwa antypoślizgowa, 1mm warstwa samodomykająca
• format: A3 lub A2
• rozmiar: 450x300mm lub 600x450mm
• kolor czarno-szary

Podkadka do cięcia
inventers of the GEODREIECK®

SKU kolor format rozmiar (mm) pakow.
AR23045  czarno-szary A3 450x300 1/10

AR24560  czarno-szary A2 600x450 1/10SW
D

SW
D

>> NOŻE dO cIĘcIA
znajdziesz na stronie 353



PBSPolska172

Artykuły piśmiennicze zakreślacze

• do znaczenia tekstu na papierze, w książce, na kserokopiach i wydrukach 
atramentowych/laserowych

• nierozmazujący się tusz gwarantuje komfortowe korzystanie zarówno 
w biurze, jak i warunkach domowych 

• końcówka ścięta chroniona klipsem
• grubość linii pisania: 1-5mm
• długość linii pisania: 250m
• mix kolorów dostępny w etui (4 lub 6 kolorów w j.s.)

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
KF01114  niebieski 1-5 10/40/200
KF01111  żółty 1-5 10/40/200
KF01113  zielony 1-5 10/40/200
KF01115  pomarańczowy 1-5 10/40/200
KF01112  różowy 1-5 10/40/200

KF01116  mix 4 kolorów 1-5 6/60/2400

Zakreślacz fluorescencyjny

• do znaczenia tekstu na papierze, w książce, na kserokopiach i wydrukach 
atramentowych/laserowych

• nierozmazujący się tusz
• końcówka ścięta chroniona klipsem
• grubość linii pisania: 1-5mm
• długość linii pisania: 250m
• mix kolorów dostępny w etui (4 lub 6 kolorów w j.s.)

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
17055211-01  niebieski 1-5 10/400
17055211-02  zielony 1-5 10/400
17055211-04  czerwony 1-5 10/400
17055211-06  żółty 1-5 10/400
17055211-07  pomarańczowy 1-5 10/400
17055211-13  różowy 1-5 10/400

17055214-99  mix 4 kolorów 1-5 30/120

17055219-99  mix 6 kolorów 1-5 12/144

Zakreślacz klasycznyP ER CI

G
UARAN T E

E

1-5 250

1-5 250
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Artykuły piśmienniczezakreślacze

• do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
• nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością 

– nie rozmazuje się
• gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz 

zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
• klasyczny, prostokątny kształt obudowy
• końcówka ścięta
• grubość linii pisania: 1-5mm
• długość linii pisania: 200m
• mix kolorów dostępny w etui (4 lub 6 kolorów w j.s.)

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
7358001PL-04  czerwony 1-5 10/400
7358001PL-06  zielony 1-5 10/400
7358001PL-10  niebieski 1-5 10/400
7358001PL-11  żółty 1-5 10/400
7358001PL-12  pomarańczowy 1-5 10/400
7358001PL-16  różowy 1-5 10/400

7358904PL-99 4 kolory 1-5 12/144

7358906PL-99 6 kolorów 1-5 12/144

Zakreślacz fluorescencyjny D-text

• zakreślacz z najwyższej półki jakościowej - segment „premium”
• do znaczenia tekstu na papierze, w książce, na kserokopiach i wydrukach 

atramentowych/laserowych
• gumowana rękojeść
• nierozmazujący się tusz o podniesionym stężeniu oraz zawartości 

barwników w tuszu gwarantuje komfortowe korzystanie zarówno 
w biurze, jak i warunkach domowych 

• końcówka ścięta chroniona klipsem
• grubość linii pisania: 2-5mm
• długość linii pisania: 350m
• mix kolorów dostępny w etui (4 lub 6 kolorów w j.s.)

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
KF16035  żółty 2-5 10/40/200
KF16036  różowy 2-5 10/40/200
KF16037  zielony 2-5 10/40/200
KF16038  niebieski 2-5 10/40/200
KF16039  pomarańczowy 2-5 10/40/200
KF16040  fioletowy 2-5 10/40/200

KF16041 4 kolory 2-5 6/60

KF16042 6 kolorów 2-5 60

Zakreślacz fluorescencyjny Premium GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

2-5

1-5

350

200
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Artykuły piśmiennicze markery

• tusz na bazie etanolu, wodoodporny
• obudowa wykonana z pp
• nietoksyczny - bez zawartości ksylenu i toluenu
• średnica końcówki: 0,5mm
• grubość linii pisania: 0,3-0,4mm
• długość linii pisania: 300m
• kolor czarny

SKU kolor gr. linii (mm) dł.linii (mm) pakow.
7374001PL-01  czarny 0,3 - 0,4 300 12/41472

Marker do płyt CD/DVD 0,3-0,4mm

• tusz odporny na wodę i rozmazywanie
• skuwka wyposażona w element zapobiegający toczeniu się  

markera na stole
• nietoksyczny
• ścięta końcówka
• grubość linii pisania: 2-20mm
• długość linii pisania: 400m
• kolor czarny

SKU kolor gr. linii (mm) dł.linii (mm) pakow.
KF00270  czarny 2-20 400 10/24

Marker przemysłowy Jumbo 2-20mm

• tusz wodoodporny
• nietoksyczny
• posiada skuwkę z klipsem
• grubość linii pisania: 1mm
• długość linii pisania: 300m

SKU kolor gr. linii (mm) dł.linii (mm) pakow.
KF02301  niebieski 1,0 300 10/500
KF02302  czerwony 1,0 300 10/500
KF02300  czarny 1,0 300 10/500

Marker do płyt CD/DVD 1mm

>> kArtONy ArcHIWIzAcyJNE
znajdziesz na stronie 60/61

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

0,30 300

1 300

2-20 400
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Artykuły piśmienniczemarkery

• marker permanentny, trwały, wodoodporny tusz
• do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki
• nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu
• końcówka okrągła: 4mm
• grubość linii pisania: 2-4mm
• długość linii pisania: 200m

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
7371001-01PL  czarny 2-4 10/14400
7371001-04PL  czerwony 2-4 10/14400
7371001-06PL  zielony 2-4 10/14400
7371001-10PL  niebieski 2-4 10/14400

Marker permanentny D-Signer U 2-4mm 
końcówka zaokrąglona

• marker permanentny, trwały, wodoodporny tusz
• do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki
• nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu
• końcówka ścięta: 4mm
• grubość linii pisania: 1-4mm
• długość linii pisania: 150m

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
7370001-01PL  czarny 1-4 10/14400
7370001-04PL  czerwony 1-4 10/14400
7370001-06PL  zielony 1-4 10/14400
7370001-10PL  niebieski 1-4 10/14400

Marker permanentny D-Signer V 1-4mm 
końcówka ścięta 

• z najwyższej półki jakościowej - segment „premium”
• tusz odporny na wodę i rozmazywanie 
• nietoksyczny
• gumowana rękojeść
• posiada skuwkę z klipsem
• okrągła końcówka
• grubość linii pisania: 2-3mm
• długość linii pisania: 350m

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
KF26105  czarny 2-3 10/40
KF26106  niebieski 2-3 10/40
KF26107  czerwony 2-3 10/40
KF26108  zielony 2-3 10/40

Marker permanentny Premium 2-3mm 
końcówka zaokrąglona 

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

2-3 350

2-4 200

1-4 150
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Artykuły piśmiennicze markery

• do pisania na tablicach szklanych SIgEl Artverum i innych gładkich 
powierzchniach

• ścieralny - oparty na płynnej kredzie
• gwarantuje 100% pokrycie
• grubość linii pisania: 5-15mm
• pakowany jednostkowo na blistrze

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
SGL170  czarny 5-15 10
SGL171  biały 5-15 10
SGL172  różowy 5-15 10
SGL173  żółty 5-15 10
SGL174  zielony 5-15 10
SGL175  niebieski 5-15 10

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

Marker kredowy 
do szklanych tablic

• odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki
• nietoksyczny tusz
• intensywny kolor
• końcówka okrągła: 4mm
• grubość linii pisania: 2-4mm
• długość linii pisania: 200m

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
7372001-01PL  czarny 2-4 10/14400
7372001-04PL  czerwony 2-4 10/14400
7372001-06PL  zielony 2-4 10/14400
7372001-10PL  niebieski 2-4 10/14400

Marker do tablic D-Signer 2-4mm 
końcówka zaokrąglona

>> SzklANE tABlIcE znajdziesz na stronie 284

• marker z najwyższej półki jakościowej - segment „premium”
• gumowana rękojeść
• nietoksyczny
• posiada skuwkę z klipsem
• okrągła końcówka
• grubość linii pisania: 2-3mm
• długość linii pisania: 350m

SKU kolor gr. linii (mm) pakow.
KF26109  czarny 2-3 10/40
KF26110  niebieski 2-3 10/40
KF26111  czerwony 2-3 10/40
KF26112  zielony 2-3 10/40

KF26113 4 kolory 2-3 6/60

Marker do tablic Premium 2-3mm 
końcówka zaokrąglonaGUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

2-3 350

2-4

5-15

200
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Artykuły piśmienniczemarkery

• tusz wodoodporny
• pisze na niemal każdej powierzchni
• szybkoschnący, permanentny
• przyjazny środowisku - nie zawiera ksylenu
• bezpieczna, wentylowana nasadka zapewnia bezpieczeństwo 

użytkowania
• indywidualnie foliowany
• końcówka okrągła: 2,8mm

SKU kolor końcówka (mm) pakow.
7367001PL-01  czarny 2,8 12/31104
7367001PL-04  czerwony 2,8 12/31104
7367001PL-06  zielony 2,8 12/31104
7367001PL-09  biały 2,8 12/31104
7367001PL-10  niebieski 2,8 12/31104
7367001PL-11  żółty 2,8 12/31104
7367001PL-35  złoty 2,8 12/31104
7367001PL-38  srebrny 2,8 12/31104

Marker olejowy D-oil 2,8mm 
końcówka zaokrąglona 

• tusz wodoodporny
• pisze na niemal każdej powierzchni
• szybkoschnący, permanentny
• przyjazny środowisku - nie zawiera ksylenu
• bezpieczna, wentylowana nasadka zapewnia bezpieczeństwo 

użytkowania
• końcówka okrągła: 2,2mm

SKU kolor końcówka (mm) pakow.
7366001PL-01  czarny 2,2 12/36864
7366001PL-04  czerwony 2,2 12/36864
7366001PL-06  zielony 2,2 12/36864
7366001PL-09  biały 2,2 12/36864
7366001PL-10  niebieski 2,2 12/36864
7366001PL-11  żółty 2,2 12/36864
7366001PL-35  złoty 2,2 12/36864
7366001PL-38  srebrny 2,2 12/36864

Marker olejowy D-oil 2,2mm 
końcówka zaokrąglona 

• pisze na każdej powierzchni
• szybkoschnący, permanentny - atrament na bazie oleju (4g)
• posiada metalową kulkę wydłużającą cykl życia produktu
• przyjazny środowisku - nie zawiera ksylenu
• bezpieczna, wentylowana nasadka zapewnia bezpieczeństwo 

użytkowania
• wodoodporny
• końcówka okrągła: 2-3mm w zależności od siły nacisku piszącego

SKU kolor końcówka (mm) pakow.
KF14452  biały 2-3 10/200
KF14457  czarny 2-3 10/200
KF14459  niebieski 2-3 10/200
KF14461  czerwony 2-3 10/200
KF14462  żółty 2-3 10/200
KF14463  srebrny 2-3 10/200
KF14460  zielony 2-3 10/200

Marker olejowy 2-3mm 
końcówka zaokrąglona 
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