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KOLLEKCIÓK
Egyedi • Elegáns • Fantáziadús

#COOL BY VICTORIA színes ceruzák

 ragyogó, élénk színek
 kitűnő fedőképesség
 háromszög alakú ceruzatest a
kényelmes használat érdekében
termék

A1 színes ceruza
A2 színes ceruza
A3 színes ceruza, jumbo

2
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A1

1 Ft

A2

1 Ft

A3

4 Ft

 vastagságának köszönhetően stabil fogást
biztosít a legkisebbeknek is (A3)
 hegyvastagság: 2,9 mm (A1, A2), 4 mm (A3)
db/doboz
6

rendelési kód
TVC001

12

TVC002

12

TVC005

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA filctoll

#COOL BY VICTORIA zsírkréta

2 mm

2 Ft

1 Ft

 12 különböző szín
 színes papírborítás
 gyermekbarát
összetétel
 használat közben
nem morzsolódik
 egyenletesen fed
 átmérője: 8 mm

 12 ragyogó szín
 vízbázisú festékkel
töltött rostirón
 ruhából könnyen
kimosható tinta
 légáteresztő kupak
 vonalvastagság: 2 mm
termék

db/doboz
12

A filctoll készlet

rendelési kód
ISCWM12G

termék

db/doboz
12

B zsírkréta

rendelési kód
ISCRZS12

#COOL BY VICTORIA vízfestékek

C1

2 Ft

C2

3 Ft

E1

2 Ft

E2

3 Ft

 kiváló színintenzitás
 természetes alapú, jól
kenhető festék
 egyenletes fedés
 fényes festési felület
 kis méretű, kompakt
műanyag doboz
 ajánlott 3 éves kortól
termék

C1 vízfesték, 12 szín
C2 vízfesték, 24 szín

festékkorong mérete (mm)
24
24

rendelési kód
TVC011
TVC012

#COOL BY VICTORIA tempera

#COOL BY VICTORIA ecsetkészletek

3 Ft






 fa nyél
 a szintetikus ecsetszőr nem hullik, rugalmas, és kiváló a formatartása
 ideális vízfestékhez, akrillfestékhez, temperához, olaj- és vízbázisú ceruzákhoz, krétákhoz

ragyogó, élénk színek
praktikus, jól záró tubusban
könnyen keverhető
egyenletesen fed

termék

D

termék
tempera

űrtartalom (ml)
12 × 12

rendelési kód
ISCTK12SZ

E1 ecsetkészlet
E2 ecsetkészlet

méret
2-4-6-8-10

nyél
festett

db/cs.
5

2-4-6-8-10

natúr

5

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
ISCEV5SZ
ISCEV5N

3
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#COOL BY VICTORIA egylyukú hegyező

#COOL BY VICTORIA radír

1

-LYUKÚ

1 Ft

1 Ft

soft







egylyukú, tartályos hegyező
műanyag test
rozsdamentes acélpenge
könnyen üríthető tartály
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

A egylyukú hegyező

 otthoni, irodai, iskolai használatra
 nem morzsolódik
 háromszög formájának köszönhetően
kényelmes, és pontos radírozást biztosít
kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
ISVHC1

termék

B radír

méret (mm)
35 × 35 × 9

kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
ISVRC3

#COOL BY VICTORIA hajlítható vonalzók






hajlítható
műanyag
hossz: 30 cm (C1)
a szett tartalma: (C2)
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 35°-os, 14 cm-es számskálájú vonalzó
1 db 45°-os, 10 cm-es átfogójú vonalzó
1 db 180°-os, 10 cm-es szögmérő
termék

C1 hajlítható vonalzó
C2 hajlítható vonalzószett

4
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rendelési kód
ISVVC30
ISVVC4

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA iskolai olló

#COOL BY VICTORIA iskolai körző

1 Ft







 kiváló minőségű
rozsdamentesacél pengék
 ergonomikus nyél
 lekerekített vágóhegy
termék

méret (cm)
13

A iskolai olló

1 Ft

rendelési kód
ISVOC01

#COOL BY VICTORIA ragasztóstift

egyszerű használat
fémlábakkal
tartalék heggyel
visszazárható tartóban
vegyes színekben,
a szín nem választható
termék

#COOL BY VICTORIA gyurmák

1 Ft









rendelési kód
ISVKC01

B iskolai körző

erős ragasztást biztosít
minden típusú papír tiszta és gyors ragasztásához alkalmas
oldószermentes, mérgező anyagot nem tartalmaz
biztonságosan, légmentesen záró kupak
hozzáadott glicerinnel a könnyed felhasználásért
enyhe illatú
hideg vízzel is kimosható anyagokból

D1

1 Ft

D2

2 Ft

 könnyen formázható
 kiszerelés: 200 g
termék

C

termék
ragasztóstift

kiszerelés
20 g

rendelési kód
ISRSC20

D1 gyurma, natúr
D2 gyurma, 12 színű

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
ISGYCN
ISGYCSZ

5
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MAPED „Nightfall” színes ceruzák

MAPED „Nightfall” filctollak
2,5 mm








2,9 mm-es, puha és törésbiztos hegy
kiváló minőségű faceruza
kitűnő fedőképesség
élénk színek
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
könnyen hegyezhető
termék

A1 „Nightfall” színesceruza-készlet
A2 „Nightfall” színesceruza-készlet






db/doboz
12

rendelési kód
IMA831700

24

IMA831702

MAPED „Nightfall” grafitceruza

ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta
élénk színek
metálfényű, színes tolltest
közepes vonalvastagságú,
nyomásnak ellenálló hegy
termék

B1 „Nightfall” filctoll készlet
B2 „Nightfall” filctoll készlet

 rajzolásra, jegyzetelésre és
színezésre egyaránt alkalmas
 hosszú élettartam
 vonalvastagság: 2,5 mm
db/doboz
12
24

rendelési kód
IMA844400
IMA844402

MAPED „Nightfall” írószerkészlet

 minőségi, többször is használható doboz
 megjelenésének köszönhetően ajándéknak is tökéletes







a doboz tartalma:
 1 db olló, iskolai, 16 cm
 1 db hegyező, egylyukú, tartályos
 1 db grafitceruza radírral, HB, háromszögletű
 2 db tűfilc
 1 db golyóstoll, 0,5 mm, kétvégű
 5 db színes ceruza, háromszögletű

ergonomikus háromszög alakú ceruzatest
metálfényű bevonat
kiváló minőség
könnyen hegyezhető
radírvég
termék

C „Nightfall” grafitceruza

6

BTS_2022_001-026.indd 6

keménység
HB

db/doboz
12

rendelési kód
IMA851813

termék

D „Nightfall” írószerkészlet

rendelési kód
IMA899799

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Nightfall” egylyukú hegyezők

MAPED „Nightfall” radírok

1

-LYUKÚ








 egylyukú, tartályos hegyező
 színes, metálfényű fóliával bevont fémtest
 ellenálló fémtartály
termék

A1 „Nightfall” egylyukú hegyező
A2 „Nightfall” egylyukú hegyező

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA046015

18 db/display

IMA046017

MAPED „Nightfall” vonalzó

ceruzaradír, metálfényű papírtokkal
négyszögletes forma
precíz radírozás
nem morzsolódik
PVC-és ftalátmentes
méret: 61 × 21,8 × 12 mm
termék

B1 „Nightfall” radír
B2 „Nightfall” radír

kiszerelés
2 db/bliszter

rendelési kód
IMA116114

20 db/display

IMA116115

MAPED „Nightfall” vonalzókészlet

 műanyag
 könnyen olvasható, UV-tintával nyomott
számskála (a tartósság érdekében)
 metálfényű minta
 tartós műanyag
 metálfényű minta
 könnyen olvasható,
UV-tintával nyomott számskála
(a tartósság érdekében)
 elkenődésmentes él
 könnyen olvasható számskála

a szett tartalma:
 1 db 30 cm-es vonalzó
 1 db 90/60/30°-os, 18 cm-es
számskálájú vonalzó
 1 db 45/90°-os, 13 cm-es
számskálájú vonalzó
 1 db 180°-os, 12 cm-es szögmérő

termék

rendelési kód
IMA245011

C „Nightfall” vonalzó

termék

D „Nightfall” vonalzókészlet

db/készlet
4

rendelési kód
IMA981831

MAPED „Nightfall” iskolai ollók








ergonomikus kialakítás
puha gyűrűi természetes és kényelmes fogást biztosítanak
rozsdamentesacél pengék
kiváló vágási minőség
tartós mind a használat, mind a minta tekintetében
újrahasznosítható kartoncsomagolás (E1, E2)
termék

E1 „Nightfall” iskolai olló
E2 „Nightfall” iskolai olló
E3 „Nightfall” iskolai olló

méret (cm)
16

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA466916

21

1 db/bliszter

IMA469216

16

12 db/display

IMA466917

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Nightfall” körzőkészlet

MAPED „Nightfall” tolltartó

 kétféle körző fém lábakkal
 hagyományos körző grafitheggyel
és körző univerzális adapterrel,
melybe bármilyen írószer befogható
(toll, tűfilc, ceruza, nyomósirón)
 egyszerű használat
a fémdoboz tartalma:
 2 db körző
 4 db-os mini vonalzókészlet
 1 db hegyező, egylyukú, MAPED „Vivo”
 1 db radír
 1 db grafitceruza






termék

rendelési kód
IMA193115

A „Nightfall” körzőkészlet fémdobozban

MAPED „Nightfall” négyszínű, kétvégű golyóstoll

egyrekeszes, henger alakú tolltartó
erős fém cipzár
ellenálló, neoprén anyag
méret: 215 × 60 × 45 mm

B

termék
„Nightfall” tolltartó

MAPED „Nightfall” töltőtoll

0,5 mm

0,5 mm

 műanyag, metálfényű tolltest
 puha, gumírozott fogórész
 alacsony viszkozitású tinta,
gördülékeny írás
 négy szín egy tollban: kék,
fekete, piros, zöld
 vonalvastagság: 0,5 mm
 eldobható
 újrahasznosítható kartoncsomagolás

 minőségi töltőtoll
 ergonomikus, lágy,
gumírozott fogórész
a kényelmes írásért
 irídium tollhegy, mely
kiváló siklást és egyenletes
tintaáramlást biztosít
 újrahasznosítható
kartoncsomagolás

termék

rendelési kód
IMA229445

C „Nightfall” négyszínű, kétvégű golyóstoll

MAPED „Nightfall” szövegkiemelő

termék

MAPED „Nightfall Mini” tűzőgép
LAP

1-5 mm

 puha, vágott hegy, élénk színek
 egyenletes tintaadagolás
 nyomtatott, metálfényű
fóliával díszített test
 tinta színével megegyező
kupak- és tollvég
 normál, fénymásoló- és
faxpapírhoz is ajánlott
 kupak nélkül egy ideig kiszáradásmentes
 vonalvastagság: 1-5 mm
 újrahasznosítható kartoncsomagolás
termék

8

BTS_2022_001-026.indd 8









db/cs.
4

rendelési kód
IMA220002

D „Nightfall” töltőtoll

12

E „Nightfall” szövegkiemelő

rendelési kód
IMA932213

rendelési kód
IMA740700

24/6
26/6

könnyen használható és tárolható
felültöltős
tűzési mélység: 29 mm
tűzési kapacitás: 12 lap/80 grammos
papírnál, 15 lap/70 grammos papírnál
24/6 és 26/6 tűzőkapcsokhoz
beépített kapocskiszedő
ajándék 400 db tűzőkapocs
újrahasznosítható kartoncsomagolás
termék

F „Nightfall Mini” tűzőgép

rendelési kód
IMA404041

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Harry Potter Kids” színes ceruza

MAPED „Harry Potter Kids” filctoll
1-3,6 mm

 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 élénk színek
 közepes vonalvastagságú
hegy, amely rajzolásra és
színezésre egyaránt alkalmas
 nyomásnak ellenálló hegy
 vonalvastagság: 1-3,6 mm
 ajándék hűtőmágnes

 2,9 mm-es, puha és törésbiztos hegy
 ergonomikus háromszög
alakú ceruzatest
 kitűnő fedőképesség
 élénk színek
termék

A „Harry Potter Kids” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IMAH832053

MAPED „Harry Potter Kids” iskolai olló

termék

B „Harry Potter Kids” filctoll

db/cs.
12

rendelési kód
IMAH845001

MAPED „Harry Potter Kids” színezőkészlet

 minőségi, többször is használható doboz
 méret: 257 × 210 × 53 mm
a doboz tartalma:
 12 db filctoll
 12 db színes ceruza, háromszögletű
 1 db olló, iskolai, 13 cm
 1 db hegyező
 1 db „Essentials Soft” radír
 2 ív Harry Potter matrica
 1 db összeépíthető ceruzatartó
 5 db Harry Potter szinező

 ergonomikus és
biztonságos kialakítás
 puha bevonatú markolat
 rozsdamentesacél pengék,
lekerekített végekkel
 kiváló vágási minőség
termék

C „Harry Potter Kids” iskolai olló

méret (cm)
13

rendelési kód
IMAH464900

MAPED „Harry Potter Kids” tolltartó

termék

D „Harry Potter Kids” színezőkészlet

rendelési kód
IMAH899797

MAPED „Harry Potter Kids” töltött tolltartó

 teljesen felszerelt tolltartó
 mérete: 232 × 142 × 40 mm
a tolltartó tartalma:
 12 db filctoll
 12 db színes ceruza, háromszögletű
 2 db HB grafitceruza
 1 db olló, iskolai, 13 cm
 1 db hegyező, egylyukú
 1 db „Essentials Soft” radír
 2 ív Harry Potter matrica - a rajzok,
vagy a füzetek díszítéséhez

 egyrekeszes, henger
alakú tolltartó
 erős, fém cipzár
 ellenálló, neoprén anyag
 méret: 200 × 75 × 75 mm
termék

E „Harry Potter Kids” tolltartó

szín
kék

rendelési kód
IMAH934801

termék

F „Harry Potter Kids” klapnis tolltartó

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMAH967800

9
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MAPED, „Harry Potter Kids” fehértábla

 kétoldalas felírótábla
tartozékokkal
 egyik oldala sima a rajzoláshoz,
a másik kockás az íráshoz
 törésbiztos
 szárazon törölhető
 méret: 363 × 223 × 25 mm
tartozékok:
 1 db szivacs
 1 db marker
 1 db csipesz
termék

rendelési kód
IMAH583500

A „Harry Potter Kids” fehértábla

MAPED „Harry Potter Teens” grafitceruza

MAPED „Harry Potter Teens” szövegkiemelő
1-5 mm






 vágott hegy
 élénk színek
 nyomtatott fóliával
díszített test
 normál, fénymásoló- és
faxpapírhoz is ajánlott
 nem szárad be 4 óra
után sem kupak nélkül
 praktikus klippel
ellátott kupak
 vonalvastagság: 1-5 mm

kiváló minőségűfából készült
könnyen hegyezhető
radírvég
6-féle mintázat a Roxforti
Házakkal: 2 Griffendél,
2 Mardekár, 1 Hollóhát
és 1 Hugrabug
termék

B „Harry Potter Teens” grafitceruza

keménység
HB

db/cs.
6

rendelési kód
IMAH851701

MAPED „Harry Potter Teens” egylyukú hegyező

termék

C „Harry Potter Teens” szövegkiemelő

db/cs.
4

rendelési kód
IMAH740701

MAPED „Harry Potter Teens Pyramid” radír

1

-LYUKÚ

 ceruzaradír papírtokkal,
melyen a Roxforti
Házak jelennek meg
 nem morzsolódik
 formája precíz használatot
tesz lehetővé
 PVC- és ftalátmentes
 minden iskolai szinten
megállják a helyüket

 egylyukú, tartályos hegyező
 műanyag test a Griffendél
Ház nevével és címerével
 rozsdamentesacél penge
 ergonomikus forma
 könnyen üríthető tartály
termék

D „Harry Potter Teens” egylyukú hegyező

10
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rendelési kód
IMAH034018

termék

E „Harry Potter Teens Pyramid” radír

kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
IMAH119514

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Harry Potter Teens” vonalzókészlet

MAPED „Harry Potter Teens” iskolai olló

 műanyag
 könnyen olvasható számskála
a szett tartalma:
 1 db 30 cm-es vonalzó
 1 db 90/60/30°-os, 18 cm-es
számskálájú vonalzó
 1 db 45/90°-os, 13 cm-es
számskálájú vonalzó
 1 db 180°-os, 12
cm-es szögmérő

 ergonomikus és
biztonságos kialakítás
 puha bevonatú markolat
 rozsdamentesacél pengék,
lekerekített végekkel
 kiváló vágási minőség

termék

rendelési kód
IMAH981765

A „Harry Potter Teens” vonalzókészlet

a doboz tartalma:
 4 db filctoll
 2 db grafitceruza, HB, háromszögletű
 2 db szövegkiemelő
 1 db olló, iskolai, 16 cm
 1 db egylyukú hegyező
 1 db radír
 2 ív Harry Potter matrica - a rajzok, vagy a füzetek díszítéséhez
db/doboz
4

rendelési kód
IMAH749600

D

termék
„Harry Potter Teens” írószerkészlet

MAPED „Harry Potter Teens” tolltartó

MAPED „Harry Potter Teens” töltött tolltartó

 egyrekeszes, henger
alakú tolltartó
 erős, fém cipzár
 ellenálló, neoprén anyag
 méret: 205 × 60 × 60 mm

a tolltartó tartalma:
 1 db olló, iskolai, 16 cm
 1 db radír
 1 db hegyező, egylyukú, tartályos
 1 db vonalzó, műanyag, 15 cm
 1 db szövegkiemelő
 3 db filctoll
 2 db grafitceruza, HB, háromszögletű

termék

E „Harry Potter Teens” tolltartó

12
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rendelési kód
IMAH466900

 komplett, díszített iskolai készlet
 méret: 222 × 208 × 52 mm

 4 különböző, élénk szín
 a tinta nem üt
át a papíron
 lágy, mégis ellenálló hegy
 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 Roxforti Házak mintái
a tolltesten
 közepes vonalvastagság:
0,8 mm
termék

méret (cm)
16

MAPED „Harry Potter Teens” írószerkészlet

MAPED „Harry Potter Teens” filctoll

C „Harry Potter Teens” filctoll

termék

B „Harry Potter Teens” iskolai olló

szín
bordó

rendelési kód
IMAH934802

termék

F „Harry Potter Teens” átlátszó tolltartó

rendelési kód
IMAH899798

rendelési kód
IMAH899793

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Mini Cute” színes ceruzák

 2,9 mm-es, puha és
törésbiztos hegy
 100%-ban famentes
 kitűnő fedőképesség
 élénk színek
 ergonomikus háromszög
alakú ceruzatest
 könnyen hegyezhető
termék

A1 „Mini Cute” színes ceruza
A2 „Mini Cute” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IMA862201

24

IMA862203

MAPED „Mini Cute” filctollak

MAPED „Mini Cute Black` Peps” grafitceruzák

2,8 mm

 ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta
 állatmintás, színes tolltest
 közepes vonalvastagságú,
nyomásnak ellenálló hegy
termék

B1 „Mini Cute” filctoll készlet
B2 „Mini Cute” filctoll készlet

 rajzolásra és színezésre egyaránt alkalmas
 kupak nélkül akár 1 hétig sem szárad ki
 vonalvastagság: 2,8 mm
db/doboz
12
24

 ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
 törésálló grafitbél
 könnyen hegyezhető

rendelési kód
IMA845404
IMA845406

MAPED „Mini Cute” kétlyukú hegyezők

2

termék

C1 „Mini Cute” grafitcezuza
C2 „Mini Cute” grafitcezuza

 radírvég
 vegyes minta, a minta nem választható (C1)
keménység
HB

db/cs.
72

HB

12

IMA851814

MAPED „Mini Cute” radírok

-LYUKÚ

 kétlyukú, tartályos hegyező
 ellenálló fém tartály
 használata könnyű
termék

D1 „Mini Cute” kétlyukú hegyező
D2 „Mini Cute” kétlyukú hegyező

 vidám színű, állatmintás fóliával bevont fémtest
 ideális a kisebb gyermekek számára is
 vegyes színek, a szín nem választható (D1)
kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA044115

18 db/display

IMA044116

 ceruzaradír, mintás papírtokkal
 ergonomikus, háromszög forma
 precíz radírozás
termék

E1 „Mini Cute” radír
E2 „Mini Cute” radír

 nem morzsolódik
 PVC-és ftalátmentes
 vegyes színek, a szín nem választható (E1)
kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
IMA119518

24 db/display

IMA119519

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA851874

13
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MAPED „Mini Cute” stresszoldó radírok






ceruzaradír
ergonomikus és esztétikus kialakítás
stresszkezelésre is alkalmas
4-féle szín és állatminta

MAPED „Mini Cute Twist `n Flex” vonalzók

törhetetlen
rugalmas, ellenáll az ütéseknek
kifogástalan vonalvezetést biztosít
könnyen olvasható kétoldalas
számskála az egyenes vonalzón
 ideális kisiskolások számára





 precíz radírozás
 PVC-és ftalátmentes
 vegyes minta és szín, melyek
nem választhatók (A1)

termék

A1 „Mini Cute” stresszoldó radír
A2 „Mini Cute” stresszoldó radír

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA015501

16 db/display

IMA015502

MAPED „Mini Cute” iskolai ollók

 ergonomikus és biztonságos kialakítás
 élénk színekkel és apró állatokkal díszített
 rozsdamentesacél pengék,
lekerekített végekkel
termék

C1 „Mini Cute” iskolai olló
C2 „Mini Cute” iskolai olló

a szett tartalma:
 1 db 15 cm-es vonalzó
 1 db 45/90°-os, 13 cm-es számskálájú
háromszögvonalzó
 1 db szögmérő

termék

B1 „Mini Cute” Twist `n Flex” vonalzókészlet
B2 „Mini Cute” Twist `n Flex” vonalzó

rendelési kód
IMA981828
IMA279317

MAPED „Mini Cute” körző

 kiváló vágási minőség
 vegyes színekben, a szín nem választható
 újrahasznosítható kartoncsomagolás (C1)
méret (cm)
13

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA464216

13

24 db/display

IMA464217

MAPED „Fluo Peps Mini Friends” szövegkiemelők

 ergonomikus,
csúszásmentes körzőfej
 egyszerű és kényelmes használat
 univerzális adapterrel, melybe
bármilyen írószer befogható (toll,
tűfilc, ceruza, nyomósirón)
 tartozék: 1 db mini
grafitceruza, radír nélkül
 hossza: 14 cm
 akár 23 cm átmérőjű kör
is rajzolható vele
 vegyes színekben, a szín
nem választható
termék

D „Mini Cute” körző

rendelési kód
IMA191612

MAPED „Mini Cute” színezőkészlet

1-5 mm

 minőségi, többször is
használható doboz
 megjelenésének
köszönhetően
ajándéknak is tökéletes

vidám, állatos dizájn
mini, tolltartóbarát forma
vágott hegy
élénk színek
a tinta színével megegyező
műanyag tolltest
 100%-osan újrahasznosítható
kartoncsomagolás
 vegyes minták
 vonalvastagság: 1-5 mm






termék

E1 „Fluo Peps Mini Friends” szövegkiemelő
E2 „Fluo Peps Mini Friends” szövegkiemelő

14
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szín


kiszerelés
4 db/bliszter

rendelési kód
IMA743677



48 db/display

IMA743638

a doboz tartalma:
 6 db színes ceruza
 2 db szövegkiemelő
 1 db olló
 1 db hegyező
 1 db radír
 1 tekercs mintás ragasztószalag
termék

F „Mini Cute” színezőkészlet

rendelési kód
IMA899789

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

2022. 04. 05. 13:54:16

minicute

TEG YÜK

A VILÁGOT

CUKIBBÁ!

a ko
llekc
ió ami
vidámságo
t csal az arcokra!
ilovemaped.HU
MAPED HUNGARY

BTS_2022_001-026.indd
15
minicute.indd 1

2022. 04.
03. 05.
04. 13:54:16
14:27:18

MAPED „Color`Peps Pastel” színes ceruza

MAPED „Color`Peps Pastel” kimosható filctoll

2,8 mm







minőségi fa színes ceruzák
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
könnyen hegyezhető
lágy, élénk pasztellszínek
törésbiztos 2,9 mm-es ceruzahegy

A

termék
„Color`Peps Pastel” színes ceruza






db/doboz
12

rendelési kód
IMA832069

ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta
puha, kúpos hegy
lágy, pasztellszínek
1 hétig nem szárad be kupak nélkül
vonalvastagság: 2,8 mm
termék

B „Color`Peps Pastel” kimosható filctoll

db/doboz
12

rendelési kód
IMA845469

MAPED „Black`Peps Pastel” grafitceruzák







háromszög alakú, pasztellszínű ceruzatest
törésálló grafitbél
könnyen hegyezhető
radírvég
karton ceruzatartó (C3)
termék

C1 „Black`Peps Pastel” grafitceruza radírral
C2 „Black`Peps Pastel” grafitceruza radírral
C3 „Black`Peps Pastel” grafitceruza ceruzatartóval

16
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keménység
HB

db/cs.
3

rendelési kód
IMA851719

HB

12

IMA851730

HB

72

IMA851769

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Zenoa Plus” zárható,
műanyag tokos radírok






MAPED „Sensoft 3D” ollók

ceruzaradír
műanyag, zárható védőtokban
átmérő: 50 mm
vegyes színekben, a szín
nem választható (A1)

 ergonomikus kialakítás, illeszkedik a kéz vonalára
 vegyes színekben, a szín nem választható (B1)

termék

A1 „Zenoa Plus” zárható, műanyag tokos radír
A2 „Zenoa Plus” zárható, műanyag tokos radír

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA123210

15 db/display

IMA123211

termék

B1 „Sensoft 3D” pasztellszínű olló
B2 „Sensoft 3D” pasztellszínű iskolai olló

méret (cm)
16

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA486214

13

24 db/display

IMA484211

MAPED „Essentials Soft Pastel” ollók






ergonomikus 3D kialakítás
gyerekek számára biztonságos, lekerekített végek
puha, gumírozott nyél
vegyes színekben, a szín nem választható (C1)
termék

C1 „Essentials Soft Pastel” olló
C2 „Essentials Soft Pastel” olló

18
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méret (cm)
13

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA464411

13

24 db/display

IMA464413

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

2022. 04. 05. 13:54:22

MAPED „Study Collector” iskolai körző

MAPED „Fluo Peps Duo” kétvégű szövegkiemelők
1-5 mm











2 mm-es grafitheggyel
arany vagy ezüst fogórésszel
fémlábakkal
tartalék heggyel
vegyes színekben, a szín nem válaszható






termék

rendelési kód
IMA194510

A „Study Collector” iskolai körző

MAPED „Fluo Peps Quality” szövegkiemelők

termék

B „Fluo Peps Duo” kétvégű szövegkiemelő

kiszerelés
3 db/doboz

rendelési kód
IMA734128

1-5 mm

 glitteres, pasztellszínek
 csillám effektussal
rendelkező tinta
 vágott hegy
 normál, fénymásoló- és
faxpapírhoz is ajánlott
 a tinta színével megegyező
műanyag tolltest
 klippel ellátott kupak
 vonalvastagság: 1-5 mm

pasztellszínek
vágott hegy
normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
klippel ellátott kupak
a tinta színével megegyező műanyag tolltest
vegyes színek
vonalvastagság: 1-5 mm

termék

C

szín
pasztell

MAPED „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelők

1-5 mm









két szín egy tollban
élénk színek
vágott hegy
tinta színével megegyező
tolltest és kupak
normál, fénymásoló- és
faxpapírhoz is ajánlott
helytakarékos
vonalvastagság: 1-5 mm
újrahasznosítható kartoncsomagolás

termék
„Fluo Peps Quality” szövegkiemelő

szín


db/cs.
6

rendelési kód
IMA742558

D1 „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelő
D2 „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelő

szín


db/cs.
4



12

rendelési kód
IMA742046

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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IMA742038
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KORES „Kolores Style Metallic” színes ceruza készlet

ergonomikus háromszögletű forma
metál színű bevonat
3 mm-es puha ceruzahegy
kiváló minőségű fából a
könnyebb hegyezés érdekében
 fekete fa ceruzatest
 jól használható sötét színű papírra





termék

A „Kolores Metallic Style” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IK93316

KORES „Metallic Style” ecsetirón készlet

ecset jellegű rostirón
rajzolásra, nagyobb felületek színezésére
vízbázisú tinta
rugalmas ecsethegy a vékony és
vastag vonalakhoz egyaránt
 jól használható sötét színű papíron
 tartós, erősen pigmentált tinta





termék

B „Metallic Style” ecsetirón készlet

db/doboz
6

rendelési kód
IK21461

KORES „Metallic Style” ragasztóstift

További KORES
ragasztóstifteket a katalógus
88-90. oldalon talál!









erős ragasztást biztosít
oldószermentes
hozzáadott glicerinnel a könnyed felhasználásért
vízzel kimosható
erős tapadás 1 perc után
biztonságosan, légmentesen záró kupak
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

C „Metallic Style” ragasztóstift

20
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tömeg (g)
20

rendelési kód
IK12212

24 db vásárlása
esetén ajándék
1 doboz SEGAFREDO
Espresso-Nespresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május
1-jétől augusztus 31-éig
érvényes.

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES „K0R-M” golyóstollak

KORES „Kolores Style”
és „Kolores Pastel” színes ceruzák

1 mm

 intenzív színek
 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 egyedi metál nyomatos ceruzatest
 kiváló minőségű fából, a
könnyebb hegyezés érdekében
 készlet tartalma: 12 alapszín, 6 metál
szín, 4 pasztell szín, 4 neon szín (A4)

A1
A2
A3
A4

termék
„Kolores Pastel” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IK93311

„Kolores Style” színes ceruza

15

IK93310

„Kolores Pastel” színes ceruza

24

IK93321

„Kolores Style” színes ceruza

26

IK93320

KORES „Pastel & Metallic Style”
ecsetirón készlet







ergonomikus, gumírozott háromszög alakú tolltest
kopásálló, volfrám-karbid golyóval
légáteresztő rendszere megelőzi a tinta szivárgását
vonalvastagság: 1 mm
eldobható
termék

B1 „K0R-M Pastel” golyóstoll
B2 „K0R-M” golyóstoll

szín


db/cs.
6



1

rendelési kód
IK37066
IK37012

KORES „Bright Liner Pastel” szövegkiemelők
0,5-5 mm

 ecset jellegű rostirón
 rajzolásra, nagyobb felületek színezésére
 rugalmas ecsethegy a vékony és
vastag vonalakhoz egyaránt
termék

C „Pastel Style” ecsetirón készlet

22
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 a tinta színével megegyező
kupak és tolltest
 intenzív pasztell színek
 UV-álló, vízbázisú tinta

 tartós, erősen pigmentált tinta
 vízbázisú tinta
db/doboz
6

rendelési kód
IK21462

D

termék
„Bright Liner Pastel” szövegkiemelő

 klippel ellátott kupak
 vágott hegy
 vonalvastagság: 0,5-5 mm
db/doboz
6

rendelési kód
IK36166

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Noris® 118 Happy” grafitceruza

STAEDTLER „Noris® 118 Happy” nyomósirón
0,5 mm

 megkapta a PEFC tanúsítványát, megfelel a
fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek
 háromszög alakú ceruzatest
 kiválóan alkalmas irodai és iskolai használatra is
 ideális íráshoz, rajzoláshoz, vázlatkészítéshez

A

termék
„Noris® 118 Happy” grafitceruza

 magas törésállóság különleges hegykialakításának
és erősen ragasztott hegyének köszönhetően
 könnyen radírozható és hegyezhető
 4 különböző színű ceruzatest

keménység
HB

db/cs.
4

rendelési kód
TS118BK4HA

STAEDTLER „Rasoplast 526 B20 Happy” radír






gumírozott tolltest, divatos színekben
nyomógombos szerkezet
stabil hegykivezetés
PVC- és latexmentes radír
termék

B „Graphite 777 Happy” nyomósirón






B keménységű heggyel
vonalvastagság: 0,5 mm
bliszteres kiszerelésben
4-féle színben, a szín nem választható

szín


db/cs.
1

rendelési kód
TS77705BKHA

STAEDTLER „Textsurfer® classic 364 C Happy”
szövegkiemelő

1-5 mm








 szövegkiemelő nagyméretű tintatartállyal
az extra hosszú élettartamért
 ideális szövegjelölésre és nagyobb
területek színezésére
 használható papíron, fax papíron
és indigós papíron
 gyorsan száradó, vízbázisú tinta
 vágott hegy
 vonalvastagság: 1-5 mm

kényelmes, minőségi radír
minimális morzsolódás
könnyen nyitható celofán védőcsomagolásban
új „Happy” dizájnnal ellátott papírtokjából kicsúsztatható
4 különböző minta, a minta nem választható
mérete: 65 × 23 × 13 mm
termék

C „Rasoplast 526 B20 Happy” radír

db/cs.
2

rendelési kód
TS526B2BK2HA

termék

 PP tolltest és kupak a hosszú élettartamért
 repülésbiztos: automata nyomás-kiegyenlítő,
megelőzi a tinta elszivárgását repülés közben
 élénk színek
 a kiemelt szöveg is fénymásolható
szín

D „Textsurfer® classic 364 C Happy” szövegkiemelő 

db/cs.
6

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS364C6HA

23
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STAEDTLER „Triplus® fineliner 334 Happy”
tűfilc

STAEDTLER „Happy set 61 SC1” írószerkészlet

0,3 mm

 szupervékony, fémfoglalatú hegy
 ergonomikus háromszögletű
tolltest a kényelmes írásért
 „Dry Safe„: napokig nem szárad ki kupak nélkül
 vízbázisú tinta






a legtöbb textíliából kimosható
PP tolltest a hosszú élettartamért
vonalvastagság: 0,3 mm
Mix & Match funkció: kombinálható
a 323-as modellel

termék

A „Triplus® fineliner 334 Happy” tűfilc

db/cs.
10

rendelési kód
TS334C10HA

 a készlet tartalma:
4 db szövegkiemelő
4 db rostirón
4 db tűfilc
ajándék 2 db színezhető matrica
termék

B „Happy set 61 SC1” írószerkészlet

STAEDTLER „Happy set 61 SC2” írószerkészlet

STAEDTLER „Happy set 61 SC3” írószerkészlet

 a készlet tartalma:
2 db szövegkiemelő
3 db rostirón
3 db tűfilc
3 db színes ceruza
 ajándék 2 db jegyzettömb

 a készlet tartalma:
3 db „Noris 118” grafitceruza
1 db „Rasoplast 526 B20” radír
1 db „512 PS2” kétlyukú hegyező
 3 különböző színösszeállításban érhető el, a szín nem választható

termék

C „Happy set 61 SC2” írószerkészlet

24
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rendelési kód
TS61SC2HA

termék

D „Happy set 61 SC3” írószerkészlet

rendelési kód
TS61SC1HA

rendelési kód
TS61SC3HA

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PUKKA PAD „Wild Premium Zebra”
golyóstoll

PUKKA PAD „Wild Jotta” spirálfüzet

LYUKASZTOTT

PERFORÁLT

0,7 mm

 fémtest zebrás mintával
 kupakos szerkezet
 arany klippel

A

 fekete tinta
 cserélhető betét (góliát golyóstollbetét)
 vonalvastagság: 0,7 mm

termék
„Wild Premium Zebra” golyóstoll

rendelési kód
PUP8931

 különleges arany ikerspirálozás
 hologrammos fólianyomattal
termék

B „Wild Jotta” spirálfüzet

 80 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható
méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

rendelési kód
PUP9521

PUKKA PAD „Wild” patentos irattartó tasak

 hologrammos fólianyomattal
 A4 méretű dokumentumok
tárolására
 patent segítségével
könnyen záródik
 a behelyezett dokumentumok
lyukasztást nem igényelnek
 vegyes minták, a minta
nem választható
termék

C „Wild” patentos irattartó tasak

26
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méret
A4+

rendelési kód
PUP9527

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SZÍNEZÉS
Kreativitás • Élmény • Önkifejezés

MAPED „Color’Peps” színes ceruzák

A2-A6

A4

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

A8

termék
„Color’Peps” színes ceruza

db/doboz
6

A12

rendelési kód
IMA832002

„Color’Peps” színes ceruza

12

IMA183212

„Color’Peps” színes ceruza

18

IMA183218

„Color’Peps” színes ceruza

24

IMA183224

„Color’Peps” színes ceruza

36

IMA832017

„Color’Peps” színes ceruza

48

IMA832048

„Color’Peps” színes ceruza

72

IMA832072

„Color’Peps” színes ceruza

12

IMA183213

„Color’Peps Mini” színes ceruza

12

IMA832500

„Jumbo” színes ceruza

12

IMA834010

„Jumbo” színes ceruza

24

IMA834013

„Color’Peps” színes ceruza, ceruzatartóban

72

IMA832000







ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
kitűnő fedőképesség
élénk színek
2,9 mm-es, puha és törésbiztos hegy
ajándék hegyező a dobozban (A8)

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Color`Peps Strong” színes ceruzák

MAPED „Color`Peps Oops” színes ceruzák

A3








B2

innovatív, újrahasznosított alapanyag
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
3,2 mm-es, puha és törésbiztos hegy
37%-kal ellenállóbb hegy a hagyományos színes ceruzákkal szemben
élénk színek
könnyen hegyezhető

A1
A2
A3
A4
A5

termék
„Color`Peps Strong” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IMA862712

„Color`Peps Strong” színes ceruza

18

IMA862718

„Color`Peps Strong” színes ceruza

24

IMA862724

„Mini Color`Peps Strong” színes ceruza

12

IMA862812

„Jumbo Color`Peps Strong” színes ceruza

12

IMA863312

MAPED „Color’Peps Animal” színes ceruzák








innovatív, újrahasznosított alapanyag
100% famentes, ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
2,9 mm-es, vastag, puha és ellenálló hegy
élénk színek
könnyen hegyezhető
radírvéggel
termék

termék

28
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db/doboz
12

IMA832824

D2

élénk színek
ergonomikus, háromszög alakú, állatmintás ceruzatest
kitűnő fedőképesség
puha és törésbiztos hegy
FSC tanúsítvánnyal rendelkezik
hegyvastagság: 2,9 mm

C1 „Color'Peps Animal” színes ceruza
C2 „Color'Peps Animal” színes ceruza
C3 „Color'Peps Animal” színes ceruza

24

rendelési kód
IMA832812

MAPED „Color`Peps Monster” színes ceruzák

C3








db/doboz
12

B1 „Color`Peps Oops” színes ceruza
B2 „Color`Peps Oops” színes ceruza







rendelési kód
IMA832212

18

IMA832218

24

IMA832224

élénk színek
innovatív, újrahasznosított alapanyag
100%-ban famentes
ergonomikus, háromszög alakú, szörnymintás, fekete ceruzatest
könnyen hegyezhető
2,9 mm-es, vastag,
puha és ellenálló hegy
termék

D1 „Color`Peps Monster” színes ceruza
D2 „Color`Peps Monster” színes ceruza

db/doboz
12
24

rendelési kód
IMA862612
IMA862624

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA színes ceruzák

 ragyogó, élénk színek
 kitűnő fedőképesség
 háromszög alakú ceruzatest a
kényelmes használat érdekében

MAPED „Color`Peps World” színes ceruza

A1

1 Ft

A2

1 Ft

A3

4 Ft

 vastagságának köszönhetően stabil fogást
biztosít a legkisebbeknek is (A3)
 hegyvastagság: 2,9 mm (A1, A2), 4 mm (A3)

termék

db/doboz
6

A1 színes ceruza
A2 színes ceruza
A3 színes ceruza, jumbo

rendelési kód
TVC001

12

TVC002

12

TVC005

 12 szín + 3 db duo
ceruza bőrszínekkel
 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 könnyen hegyezhető
 élénk színek
 törésbiztos 2,9 mm-es
ceruzahegy
termék

B „Color`Peps World” színes ceruza

db/doboz
15

rendelési kód
IMA832071

KORES „Hexagonal” színes ceruzák

MAPED „Color’Peps Duo” kétvégű színes ceruzák

D3
C3

 intenzív, élénk színek
 hatszög alakú ceruzatest
 jó minőségű fából készült, így
könnyebben hegyezhető
 névvel feliratozható
 hegyvastagság: 3 mm
 ajándék hegyezővel (D2-D4)
 a csomag 2 metálszínt
is tartalmaz (D4)

 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 kitűnő fedőképesség
 élénk színek
 arany és ezüst színeket is tartalmaz
 2,9 mm-es, puha és törésbiztos hegy
termék
C1 „Color’Peps Duo” kétvégű színes ceruza
C2 „Color’Peps Duo” kétvégű színes ceruza

db/doboz
12
18

IMA829601

C3 „Color’Peps Duo” kétvégű színes ceruza

24

IMA829602

D1
D2
D3
D4

rendelési kód
IMA829600

termék
„Hexagonal” színes ceruza

db/doboz
6

rendelési kód
IK100106

„Hexagonal” színes ceruza + ajándék hegyező

12

IK100112

„Hexagonal” színes ceruza + ajándék hegyező

24

IK100124

„Hexagonal” színes ceruza + ajándék hegyező

36

IK100136

KORES „Triangular” színes ceruzák

E1

E1
E2
E3
E4
E5

E2

termék
„Triangular” színes ceruza

E3

db/doboz
6

E4

rendelési kód
IK100306

„Triangular” színes ceruza + ajándék hegyező

12

IK100312

„Triangular” színes ceruza + ajándék hegyező

24

IK100324

„Triangular” színes ceruza + ajándék hegyező

36

IK100336

„Triangular” színes ceruza

50

IK93350









E5

intenzív, élénk színek
jó minőségű fából készült, így könyebben hegyezhető
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
névvel feliratozható
hegyvastagság: 3 mm
ajándék hegyezővel (E2-E4)
a csomag 2 db metálszínt is tartalmaz (E4)

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES „Jumbo” színes ceruzák

STAEDTLER „Noris® 144 50” színes ceruza

A1








A2

intenzív színek
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
jó minőségű, puha fából készült, így könnyen hegyezhető
névvel feliratozható
hegyvastagság: 5 mm
ajándék hegyezővel
termék







db/doboz
12

A1 „Jumbo” színes ceruza
A2 „Jumbo” színes ceruza

24

élénk színek
klasszikus, hatszög alakú ceruzatest
radírozható
ABS - Anti Break System: fehér védőbevonat a grafitbél körül, mely növeli a törés- és nyomásállóságot
megkapta a PEFC tanúsítványt, megfelel a fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek
javasolt hegyezők: TS512002 és TS512128

rendelési kód
IK100712

termék

STAEDTLER „Noris® Colour 185” színes ceruzák

D3

élénk színek
klasszikus, hatszög alakú ceruzatest
attraktív csíkos dizájn
magas törésállóság
puha tapintású, csúszásmentes felület

C1
C2
C3
C4

termék
„Noris® Colour 185” színes ceruza

 innovatív WOPEX alapanyag
 megkapta a PEFC tanúsítványát, megfelel a
fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek
 ajándék grafitceruzával és radírral (C1)
 javasolt hegyezők: TS512002 és TS512128
db/doboz
12+2

rendelési kód
TS61SET6

„Noris® Colour 185” színes ceruza

10+2

TS185C12P

„Noris® Colour 185” színes ceruza

20+4

TS185C24P

„Noris® Colour 185” színes ceruza

36

TS185CD36

30
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rendelési kód
TS14450NC12

STAEDTLER „Noris® Colour 187” színes ceruzák

C3







db/doboz
12

B „Noris® 144 50” színes ceruza radírral

IK93524






élénk színek
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
puha, csúszásmentes felület
innovatív WOPEX alapanyag

D1
D2
D3
D4

termék
„Noris® Colour 187” színes ceruza

 magas törésállóság
 megkapta a PEFC tanúsítványát, megfelel a
fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek
 javasolt hegyezők: TS512002 és TS512128
db/doboz
6

rendelési kód
TS187C6

„Noris® Colour 187” színes ceruza

12

TS187C12

„Noris® Colour 187” színes ceruza

24

TS187C24

„Noris® Colour 187” színes ceruza

36

TS187CD36

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „146C” színes ceruzák
A2








A1
A2
A3
A4

STAEDTLER „175” színes ceruzák

B2

termék

B1 „175” színes ceruza
B2 „175” színes ceruza

db/doboz
12

„146C” színes ceruza

24

TS146CC24

„146C” színes ceruza

48

TS146CC48

„146C” színes ceruza

72

TS146CC72

B2

 3 különböző mintával, a minta nem választható
 javasolt hegyezők: TS512002, TS512128
db/doboz
12

rendelési kód
TS175PMC12

24

TS175PMCD24

 ergonomikus, háromszög alakú,
névvel feliratozható ceruzatest
 csúszásmentes felület
 A.B.S - Anti Break System: fehér
színű bevonat, mely megvédi
a ceruzabelet a töréstől
 különlegesen puha, élénk
színű ceruzahegy
 FSC tanúsítvánnyal rendelkezik
 javasolt hegyező: TS512128
termék

C „Ergosoft® 157” színes ceruza

STABILO „Color” színes ceruza

STABILO „Trio thick” színes ceruza

 hatszögletű ceruzatest
 élénk színek
 ceruzabél átmérője: 2,5 mm

 vastag, ergonomikus,
háromszögletű ceruzatest
a kényelmes fogásért
 ragyogó, élénk színek
 ceruzabél átmérője: 4,2 mm

termék

D „Color” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
TST19127703

termék

E „Trio thick” színes ceruza, vastag

db/doboz
12

db/doboz
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS146CC12

STAEDTLER „Ergosoft® 157” színes ceruza

B2

 klasszikus, hatszög alakú ceruzatest
 könnyen hegyezhető

termék
„146C” színes ceruza

prémium minőség
könnyen összemosható, intenzív színek
hagyományos, hatszög alakú ceruzatest
extrapuha hegy
PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik
javasolt hegyezők: TS51025BKC, TS512002

rendelési kód
TS157C12

rendelési kód
TST20312

31
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STABILO „Trio thick” vastag színes ceruzák






ergonomikus, háromszögletű ceruzatest
vastagsága miatt biztos fogást tesz lehetővé
gyönyörű, intenzív színek
ceruzabél ármérője: 4,2 mm

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

termék
„Trio thick” vastag színes ceruza

szín
piros

rendelési kód
TST203P

„Trio thick” vastag színes ceruza

kék

TST203K

„Trio thick” vastag színes ceruza

zöld

TST203Z

„Trio thick” vastag színes ceruza

ciklámen

TST203C

„Trio thick” vastag színes ceruza

világos rózsaszín

TST203VR

„Trio thick” vastag színes ceruza

fekete

TST203FK

„Trio thick” vastag színes ceruza

meggyvörös

TST203MV

„Trio thick” vastag színes ceruza

narancssárga

TST203N

„Trio thick” vastag színes ceruza

rózsaszín

TST203R

„Trio thick” vastag színes ceruza

sárga

TST203S

„Trio thick” vastag színes ceruza

sötétbarna

TST203SB

„Trio thick” vastag színes ceruza

világoszöld

TST203VZ

„Trio thick” vastag színes ceruza

égkék

TST203EK

„Trio thick” vastag színes ceruza

világosbarna

TST203VB

„Trio thick” vastag színes ceruza

világos narancssárga

TST203VN

„Trio thick” vastag színes ceruza

fehér

TST203F

„Trio thick” vastag színes ceruza

levélzöld

TST203LZ

„Trio thick” vastag színes ceruza

sötétlila

TST203SL

„Trio thick” vastag színes ceruza

szürke

TST203SZ

STABILO „Greencolors” színes ceruzák

STABILO „GreenColors ARTY” színes ceruzák

B1
B1

B2

B2

 hatszögletű (B1) és háromszögletű
(B2) ceruzatest, matt bevonattal
 100%-ban ellenőrzött, FSC
minősített fából készült
 élénk színek
 ceruzabél átmérője:
2,5 mm (B1); 4,2 mm (B2)
 doboza min. 80%-ban
újrahasznosított papírból készült
termék

B1 „GreenColors” színes ceruza
B2 „GreenTrio” színes ceruza

 FSC minősített, környezettudatos
erdőgazdálkodásból
származó ceruzatest
 környezetbarát, matt bevonat
 hobbiművészeket inspiráló,
látványos csomagolás
 ceruzabél átmérője: 2,5 mm
db/doboz
12

rendelési kód
TST6019121

12

TST620312

termék

C1 „GreenColors ARTY” színes ceruza
C2 „GreenColors ARTY” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
TST6019121A

24

TST6019241A

ICO „Süni” színes ceruzák

D1
D2
D3
D4

termék
„Süni” színes ceruza

db/doboz
6

rendelési kód
TICSU6

„Süni” színes ceruza

12

TICSU12

„Süni” színes ceruza

24

TICSU24

„Süni” színes ceruza, hajlítható

12

TICSZH12

32
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 kiváló minőség
 lakkozott ceruzatest
 kitűnő színintezitás

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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ICO „Süni” kétvégű színes ceruzák

ICO „Süni” vastag színes ceruzák

 kiváló minőség
 lakkozott ceruzatest (A1, A2)
 kitűnő színintezitás

 kiváló minőség
 ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest,
amely kényelmes fogást biztosít

termék

db/doboz
6

A1 „Süni” színes ceruza, vastag
A2 „Süni” színes ceruza, vastag
A3 „Süni” színes ceruza, vastag, natúr

rendelési kód
TICSUCN6

12

TICSUH12

12

TICSUCN12

FABER-CASTELL „Grip 2001” színes ceruzák







ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen
a „Grip” zóna megakadályozza az ujjak csúszását
élénk színek
vízben oldódó a festék ezért akvarell
technikához is alkalmas
termék

C1 „Grip 2001” színes ceruza
C2 „Grip 2001” színes ceruza
C3 „Grip 2001” színes ceruza






termék

db/doboz
12

B1 „Süni” kétvégű színes ceruza
B2 „Süni” kétvégű színes ceruza

18

TICSUKK36

FABER-CASTELL „Colour Grip” színes ceruza

fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa
Carbon-semleges gyártás
a ceruza testén névpanel található
könnyen hegyezhető
db/doboz
6

rendelési kód
TFC112406

12

TFC112412

24

TFC112424







ergonomikus, háromszöga alakú ceruzatest
SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen
a „Grip” zóna megakadályozza az ujjak elcsúszását
ragyogó színek
csúszásmentes fogórész
termék

D „Colour Grip” színes ceruza







fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa
Carbon-semleges gyártás
a ceruza testén névpanel található
környezetbarát papírdobozban
4 db neon, 4 db pasztell és 4 db metálszínű ceruza

db/doboz
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TICSUKK12

rendelési kód
TFC201569
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FABER-CASTELL „Classic” színes ceruzák








DERWENT „Academy” színes ceruza

hatszög alakú ceruzatest
ragyogó színek
SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen
fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa
hegyátmérő: 3 mm
A3 készlet tartalma: 12 különböző színű ceruza +1 db „Grip 2001” grafitceruza
termék

A1 „Classic” színes ceruza
A2 „Classic” színes ceruza
A3 „Classic” színes ceruza

db/doboz
12

rendelési kód
TFC120112

24

TFC120124

12 + 1

TFC115852

FABER-CASTELL „Grip 2001” színes ceruzák






élénk színek
ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
a „Grip” zóna megakadályozza az ujjak csúszását
SV rendszer: maximális védelem hegytörés ellen
termék

C1 „Grip 2001” színes ceruza
C2 „Grip 2001” színes ceruza
C3 „Grip 2001” színes ceruza

34
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24 keverhető szín különféle árnyalatok kialakításához
fa ceruzatesttel és színgazdag, krémes festékpigmentekkel
kerek ceruzatest
ideális színezéshez, rajzoláshoz, illusztrációk készítéséhez
kezdő művészeknek az alkotási techika fejlesztésére ideális
fémdobozos kiszerelés
termék

db/doboz
24

B „Academy” színes ceruza

rendelési kód
E2301938

KOH-I-NOOR vastag színes ceruzák

 fenntartható erőgazdálkodásból származó fa
 a ceruza testén névpanel található
 könnyen hegyezhető
szín









rendelési kód
TFC112421



TFC112451



TFC112463

 élénk színek
 hatszög alakú, lakkozott ceruzatest
termék

D1 „3422” vastag színes ceruza
D2 „3421” vastag színes ceruza
D3 „3424” vastag színes ceruza

szín


db/doboz
12

rendelési kód
TKOH3422



12

TKOH3421



12

TKOH3424

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES akvarellceruzák

FABER-CASTELL akvarellceruzák

 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 a ceruzával húzott
vonalak vízzel oldahatók,
ecset segítségével olyan
hatás érhető el, mintha
vízfestéket használnánk
 ajándék ecsettel
és hegyezővel

 ergonomikus, hatszög alakú ceruzatest
 a ceruzával húzott vonalak vízzel
ecsettel elkenhetőek
 törésálló hegy

termék

A1 akvarellceruza
A2 akvarellceruza

db/doboz
12
24

rendelési kód
IK93812

termék

B1 akvarellceruza
B2 akvarellceruza

IK93824

STAEDTLER „Noris® 144 10” akvarellceruza

hatszög alakú ceruzatest
A.B.S - Anti Break System: fehér
színű bevonat, mely megvédi
a ceruzabelet a töréstől
extra puha és élénk színű hegy
megkapta a PEFC
tanúsítványát, megfelel a
fenntartható erdőgazdálkodás
követelményeinek
 ajándék ecsettel






klasszikus, hatszög alakú ceruzatest
könnyen összemosható színek
extra puha hegy
élénk színek
termék

C

db/doboz
12

db/doboz
12
24

rendelési kód
TS14410NC12

D1 „146 10C” akvarellceruza
D2 „146 10C” akvarellceruza

db/doboz
12

rendelési kód
TS14610CC12

24

TS14610CC24

DERWENT „Academy” akvarellceruza

 színes ceruza, melyet hagyományos
módon is használhatsz, de
a megrajzolt képeidet vizes ecsettel
elmaszatolva akvarell hatást kapsz
 hobbiművészeket inspiráló,
látványos csomagolás
 hegyvastagság: 2,8 mm

 12 gondosan kiválasztott szín
 kiváló minőségű vízben oldódó
és keveredő pigmentekből
készült festékkel
 hatszögű fa ceruzatest a biztos
tartáshoz és a precíz munkához
 fémdobozos kiszerelés
 kezdő művészeknek az alkotási
techika fejlesztésére ideális

termék

db/doboz
12

rendelési kód
TST16121

termék

F „Academy” akvarellceruza

db/doboz
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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TFC114425

 megkapta a PEFC tanúsítványát,
megfelel a fenntartható
erdőgazdálkodás követelményeinek

STABILO „Aquacolor ARTY” akvarellceruza

E „Aquacolor ARTY” akvarellceruza

rendelési kód
TFC114413

STAEDTLER „146 10C” akvarellceruzák








termék
„Noris® 144 10” akvarellceruza

 ragyogó színek
 ajándék ecsettel
 hegyvastagság: 3,3 mm

rendelési kód
E2301941

35
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#COOL BY VICTORIA filctoll

MAPED „Color’Peps” akvarellceruzák

2 mm

2 Ft

 ergonomikus, háromszög
alakú ceruzatest
 a ceruzával húzott
vonalak vízzel oldhatók,
ecset segítségével olyan
hatás érhető el, mintha
vízfestéket használnánk
 ajándék ecsettel

 12 ragyogó szín
 vízbázisú festékkel
töltött rostirón
 ruhából könnyen
kimosható tinta
 légáteresztő kupak
 vonalvastagság: 2 mm

termék

termék

db/doboz
12

A filctoll készlet

rendelési kód
ISCWM12G

MAPED „Color’Peps Jumbo” kimosható filctoll

B1 „Color’Peps” akvarellceruza
B2 „Color’Peps” akvarellceruza
B3 „Color’Peps” akvarellceruza

db/doboz
12

rendelési kód
IMA836011

18

IMA836012

24

IMA836013

MAPED „Color’Peps Duo” kétvégű,
kimosható filctoll

1-5 mm
1-4,75 mm

 ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta
 közepes vonalvastagságú hegy, amely
rajzolásra és színezésre is egyaránt alkalmas
 vastag test

C

termék
„Color’Peps Jumbo” filctoll

 nyomásnak ellenálló közepes
vonalvastagságú hegy,
amely rajzolásra és színezésre
is egyaránt alkalmas
 ruhából könnyen
kimosható, vízbázisú tinta
 vonalvastagság: 1-4,75 mm

 nyomásnak ellenálló hegy
 vonalvastagság: 1-5 mm
db/doboz
12

rendelési kód
IMA846020

MAPED „Color’Peps Duo Tip”
kétvégű, kimosható filctoll

termék

D „Color’Peps Duo” kétvégű, kimosható filctoll

db/doboz
10

rendelési kód
IMA847010

STABILO „Trio 2 in 1” kétvégű filctoll

0,5 mm

2 mm

2-3,9 mm

 a kupakok egymás tetejére
rakhatók, így nem vesznek el
 mindkét oldalon ergonomikus,
háromszögletű fogórész
 ruhából kimosható tinta
 légáteresztő szeleppel ellátott kupak
 vékony hegye íráshoz, skiccek
készítéséhez: 0,5 mm
 vastag hegye színezéshez: 2 mm

 kétvégű filctoll
 ruhából könnyen
kimosható, vízbázisú tinta
 mintás tolltest
 vonalvastagság: 2-3,9 mm
termék

E „Color’Peps Duo Tip” kétvégű kimosható filctoll

36

BTS_2022_027-050.indd 36

db/doboz
10

rendelési kód
IMA849010

termék

F „Trio 2 in 1” kétvégű filctoll

db/doboz
10

rendelési kód
TST22210

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Color`Peps Ocean” kimosható filctollak

MAPED „Color’Peps” kimosható filctollak

2 mm

1-3,6 mm

 közepes vastagságú hegy,
amely rajzolásra és színezésre
egyaránt alkalmas
 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 élénk színek
 vonalvastagság: 2 mm

A1
A2
A3
A4

 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 háromszög alakú, ergonomikus
kialakítás a fogórésznél
 nyomásnak ellenálló hegy
 vonalvastagság: 1-3,6 mm

termék
„Color`Peps Ocean” kimosható filctoll

db/doboz
6

„Color`Peps Ocean” kimosható filctoll

12

rendelési kód
IMA845723
IMA845720

„Color`Peps Ocean” kimosható filctoll

18

IMA845721

„Color`Peps Ocean” kimosható filctoll

24

IMA845722

MAPED „Color’Peps Jungle” kimosható filctollak

db/doboz
12

rendelési kód
IMA845020

18

IMA845021

24

IMA845022

MAPED „Color’Peps Animals” kimosható filctoll

2,8 mm

2,8 mm

 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 közepes vonalvastagságú
hegy, amely rajzolásra és
színezésre egyaránt alkalmas
 nyomásnak ellenálló hegy
 vonalvastagság: 2,8 mm

C1
C2
C3
C4

termék

B1 „Color’Peps” kimosható filctoll
B2 „Color’Peps” kimosható filctoll
B3 „Color’Peps” kimosható filctoll

termék
„Color’Peps Jungle” kimosható filctoll

db/doboz
12

rendelési kód
IMA845420

„Color’Peps Jungle” kimosható filctol

18

IMA845421

„Color’Peps Jungle” kimosható filctoll

24

IMA845422

„Color`Peps Jungle” kimosható filctoll, ajándék matricával

12

IMA845435

MAPED „Color`Peps Monster” kimosható filctollak

 állatmintás filctolltest
 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 közepes vonalvastagságú,
puha, kúpos hegy
 élénk színek
 kupak nélkül 1 hétig
kiszáradásmentes
 vonalvastagság: 2,8 mm
termék

D „Color’Peps Animals” kimosható filctoll

db/doboz
12

rendelési kód
IMA845403

MAPED „Color`Peps Monster” színezőkészlet

2,8 mm

2,8 mm

 készlet tartalma: 12 filctoll+15 ceruza
filctoll:
 ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta
 élénk színek
 vonalvastagság: 2,8 mm
 nyomásnak ellenálló, kúpos hegy
 1 hétig nem szárad be kupak nélkül
ceruza:
 innovatív, újrahasznosított alapanyag
 háromszög alakú, fekete ceruzatest
 2,9 mm-es, vastag, puha és ellenálló hegy
 könnyen hegyezhető

 szörnyes filctolltest
 tartós, élénk színek
 közepes vastagságú,
nyomásnak ellenálló hegy
 kifejezetten ajánlott
mindennapi használatra
 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 kupak nélkül 1 hétig kiszáradásmentes
 vonalvastagság: 2,8 mm
termék

E1 „Color`Peps Monster” kimosható filctoll
E2 „Color`Peps Monster” kimosható filctoll

db/doboz
12
24

rendelési kód
IMA845400
IMA845401

termék

F „Color`Peps Monster” színezőkészlet

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA984718

37
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MAPED „Color`Peps Glitter” filctoll

MAPED „Color’Peps Magic” filctoll

2,8 mm

3,6 mm

 magas fedőképességű, csillámló tinta
 ultraélénk színek
 tökéletes rajzoláshoz, színezéshez
és a rajzok díszítésére
 nyomásnak ellenálló hegy
 hosszú élettartam
 vonalvastagság: 2,8 mm
termék

A „Color`Peps Glitter” filctoll

 színváltós filctollak
 élénk színek
 tartalma:
8 db mágikus filc
2 db színváltó filc
 vonalvastagság: 3,6 mm
db/doboz
10

rendelési kód
IMA847110

KORES „Korellos” kimosható filctollak

termék

B „Color’Peps Magic” filctoll

1-3 mm

 ideális rajzoláshoz
és színezéshez
 névvel feliratozható
 intenzív ragyogó színek
 ideális iskolába
 gyermekbiztos kupak
 48 órán át nem szárad
ki kupak nélkül
 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
termék








db/doboz
12
24

rendelési kód
IK29013
IK29014

MAPED „Color`Peps Brush”
ecsetjellegű kimosható filctoll

termék

D „Korellos 2in1” kétvégű, kimosható filctoll

db/doboz
10

rendelési kód
IK29021

7 mm

 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 vastag tolltest
 élénk színek
 ideális rajzoláshoz és nagy
felületek színezéséhez
 puha, ecsetszerű hegy
 vonalvastagság: 7 mm

 ruhából könnyen kimosható,
vízbázisú tinta
 extra puha, ecsetszerű hegy
 élénk színek
 tökéletes vázlatok, rajzok,
illusztrációk készítéséhez,
vagy akár kalligráfiához is
 vonalvastagság: 2,8 mm
termék

E „Color’Peps Brush” ecsetjellegű kimosható filctoll
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ideális rajzoláshoz és színezéshez
névvel feliratozható
intenzív ragyogó színek
ideális iskolába
gyermekbiztos kupak
48 órán át nem szárad ki kupak nélkül
ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta

MAPED „Color`Peps XXL” ecsetjellegű
kimosható filctoll

2,8 mm

38

rendelési kód
IMA844612

KORES „Korellos 2in1” kétvégű kimosható filctoll

1-3 mm

C1 „Korellos” kimosható filctoll
C2 „Korellos” kimosható filctoll

db/doboz
8+2

db/doboz
10

rendelési kód
IMA848010

termék

F „Color`Peps XXL” ecsetjellegű kimosható filctoll

db/doboz
5

rendelési kód
IMA844705

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „325” kimosható filctoll

1 mm

 a legtöb ruhából
könnyen kimosható
 szellőző kupak
 vonalvastagság: 1 mm
 vegyes minta, a minta
nem válaszható
termék

A „325” kimosható filctoll

db/doboz
12

rendelési kód
TS325PMC12

STAEDTLER „Noris® 320” kétvégű filctollak

FABER-CASTELL „Castle” filctollak

1-3 mm

1 mm

 élénk színű filctoll, kiváló minőségű,
szálkásodásmentes heggyel
 vízbázisú tinta
 mérgező anyagot nem tartalmaz
 szinte minden textíliából könnyen
30° C fokon kimosható
 használható: papíron,
kartonon és fa felületen
 vonalvastagság: 1 mm

stabil, nyomásálló hegy
szellőző kupak
PP tolltest a hosszú élettartamért
a legtöbb textilből
könnyen kimosható
 a vékony oldalával húzható
vonalvastagság 1 mm,
a vastag oldalával húzható
vonalvastagság 3 mm





termék
termék
B1 „Noris® 320” kimosható, kétvégű filctoll
B2 „Noris® 320” kimosható, kétvégű filctoll

db/doboz
10

rendelési kód
TS320NWP10

12

TS320NWP12

FABER-CASTELL „Grip” filctollak

C1 „Castle” filctoll
C2 „Castle” filctoll
C3 „Castle” filctoll

db/doboz
12

rendelési kód
TFC554201

24

TFC554202

36

TFC554203

PILOT „Frixion Colors”
törölhető filctoll

1 mm
0,39 mm

 élénk színek
 csúszásgátló „Grip” zónával
 mérgező anyagot
nem tartalmaz
 ruhából kimosható
 vonalvastagság: 1 mm
termék

D1 „Grip” filctoll
D2 „Grip” filctoll

 törölhető tintás filctoll
beépített radírral
 hőérzékeny tinta
 többcsatornás tintaáramlás
 pontméret: 0,7 mm
 vonalvastagság: 0,39 mm
db/doboz
10
20

rendelési kód
TFC155310
TFC155320

termék

E1 „Frixion Colors” filctoll, törölhető
E2 „Frixion Colors” filctoll, törölhető

db/készlet
6
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
PFCOF6V
PFCOF12V
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STABILO „Power” filctoll

STABILO „Trio A-Z” filctoll

2 mm

0,7 mm

 akár 8 hétig sem szárad ki kupak
nélkül (szobahőmérsékleten
tesztelve)
 strapabíró, ideális megoldás
gyerekek számára
 ruhából kimosható tinta
 légáteresztő szeleppel ellátott kupak
 nyomásálló, vastag hegy
 vonalvastagság: 2 mm








termék

db/doboz
12

A „Power” filctoll

rendelési kód
TST28012

STABILO „Trio Jumbo” filctoll

vidám mintákkal díszített tolltest
vékonyabb hegyű filctoll rajzoláshoz
háromszögletű fogózóna
ruhából is kimosható vízbázisú tinta
légáteresztő szeleppel ellátott kupak
vonalvastagság: 0,7 mm
termék

db/doboz
12

B „Trio A-Z” filctoll

rendelési kód
TST37811203

ICO „Süni 300” antibakteriális filctollak

1 mm

3 mm

 a műanyag alkatrészek antibakteriális védelmet
adó Biomaster ezüst-ionokat tartalmaznak
(biocid hatóanyag: ezüst-foszfát üveg)
 a felszínen megtelepedett kórokozók
24 óra leforgása alatt 99,9 %
hatékonysággal elpusztulnak

 ergonomikus,
háromszögletű fogózóna
 vastag, strapabíró hegy
 ruhából könnyen
kimosható, vízbázisú tinta
 légáteresztő szeleppel
ellátott kupak
 vonalvastagság: 3 mm
termék

C „Trio Jumbo” filctoll

termék
db/doboz
12

rendelési kód
TST38012

db/doboz
6

rendelési kód
TIC3006V

D1 „Süni 300” antibakteriális filctoll
D2 „Süni 300” antibakteriális filctoll
D3 „Süni 300” antibakteriális filctoll






vízbázisú festék
átlevegőzős biztonsági kupak
rajzolásra, színezésre egyaránt alkalmas
vonalvastagság: 1 mm
db/doboz
12

rendelési kód
TIC30012A

18

TIC30018A

24

TIC30024A

ICO „Süni 300” filctollak

1 mm

 a termék műanyag alkatrészei
30%-ban újrafelhasznált
alapanyagból készülnek
 vízbázisú tinta
 átlevegőzős biztonsági kupak
 vonalvastagság: 1 mm
 a termék csomagolása változhat

E1
E2
E3
E4

termék
„Süni 300” filctoll
„Süni 300” filctoll

12

TIC30012V

„Süni 300” filctoll

18

TIC30018V

„Süni 300” filctoll

24

TIC30024V

40
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A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Triplus® 323” rostirónok

STAEDTLER „3200” kétvégű rostirónok
B1
0,8-3 mm

1 mm

A2

 ergonomikus háromszög forma a könnyű
és kényelmes írásért és színezésért
 stabil, nyomásálló hegy
 „Dry Safe”: napokig nem szárad ki kupak nélkül
 vízbázisú tinta
 könnyen kimosható a legtöbb textíliából
 PP tolltest és kupak a hosszú élettartamért
 Mix & Match funkció: kombinálható
a 334-es modellel
 vonalvastagság: 1 mm
termék

A1 „Triplus® 323” rostirónkészlet
A2 „Triplus® 323” rostirónkészlet
A3 „Triplus® 323” rostirónkészlet

 kétvégű rostirón a vékonyabb
és vastagabb vonalakhoz
 ideális színezéshez, íráshoz,
illusztráláshoz, rajzoláshoz
 élénk színek
 nyomásálló hegy
 vonalvastagság: kb. 0,8 -3 mm
db/doboz
10

rendelési kód
TS323SB10

10

TS323C10TA

26

TS323TB26

ICO „Süni 300 DUO” kétvégű rostirónok

db/doboz
36

rendelési kód
TS3200TB36

72

TS3200TB72

120

TS3200TB120

STABILO „Pen 68 ARTY” rostirón

1-3 mm






termék

B1 „3200” kétvégű rostirónkészlet
B2 „3200” kétvégű rostirónkészlet
B3 „3200” kétvégű rostirónkészlet

1 mm










prémium minőség
szagtalan, vízbázisú tinta
légáteresztő kupak
vonalvastagság: vékony oldal: 1 mm; vastag oldal: 3 mm
termék

C1 „Süni 300 DUO” kétvégű rostirón
C2 „Süni 300 DUO” kétvégű rostirón

db/cs.
12
24

rendelési kód
TIC300D12
TIC300D24

prémium minőségű filctoll
írásra és rajzolásra egyaránt alkalmas
hobbiművészeket inspiráló, látványos csomagolás
légáteresztő szeleppel ellátott kupak
24 órán át nem szárad ki kupak nélkül
intenzív fedésű, tartós színek
szagtalan, vízbázisú tintával töltve
vonalvastagság: 1 mm
termék

D „Pen 68 ARTY” rostirón

db/cs.
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TST68121
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STABILO „Pen 68” rostirónok

1 mm






prémium minőség
írásra és rajzolásra egyaránt alkalmas
légáteresztő szeleppel ellátott kupak
24 órán át nem szárad ki kupak nélkül

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29

termék
„Pen 68” rostirón

 intenzív fedésű, tartós színek
 szagtalan, vízbázisú tintával töltve
 vonalvastagság: 1 mm
szín
fekete

db/cs.
1

rendelési kód
TST6846

„Pen 68” rostirón

sötétszürke

1

TST6896

„Pen 68” rostirón

középszürke

1

TST6895

„Pen 68” rostirón

éjszürke

1

TST6898

„Pen 68” rostirón

világosszürke

1

TST6894

„Pen 68” rostirón

berlini kék

1

TST6822

„Pen 68” rostirón

sötétkék

1

TST6841

„Pen 68” rostirón

azúrkék

1

TST6857

„Pen 68” rostirón

jégkék

1

TST6811

„Pen 68” rostirón

világoskék

1

TST6831

„Pen 68” rostirón

türkizkék

1

TST6851

„Pen 68” rostirón

ultramarin

1

TST6832

„Pen 68” rostirón

sötétpiros

1

TST6850

„Pen 68” rostirón

kárminpiros

1

TST6848

„Pen 68” rostirón

világospiros

1

TST6840

„Pen 68” rostirón

téglavörös

1

TST6838

„Pen 68” rostirón

zöld

1

TST6836

„Pen 68” rostirón

levélzöld

1

TST6843

„Pen 68” rostirón

sötétzöld

1

TST6863

„Pen 68” rostirón

smaragdzöld

1

TST6816

„Pen 68” rostirón

türkizzöld

1

TST6853

„Pen 68” rostirón

jégzöld

1

TST6813

„Pen 68” rostirón

világoszöld

1

TST6833

„Pen 68” rostirón

pink

1

TST6829

„Pen 68” rostirón

rózsaszín

1

TST6856

„Pen 68” rostirón

halvány rózsaszín

1

TST6817

„Pen 68” rostirón

pasztell-lila

1

TST6859

„Pen 68” rostirón

világos testszínű

1

TST6826

„Pen 68” rostirón

viola

1

TST6855

42
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A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56

termék
„Pen 68” rostirón

szín
bíborvörös

db/cs.
1

rendelési kód
TST6819

„Pen 68” rostirón

orgonalila

1

TST6858

„Pen 68” rostirón

sárga

1

TST6844

„Pen 68” rostirón

citromsárga

1

TST6824

„Pen 68” rostirón

sötétokker

1

TST6889
TST6888

„Pen 68” rostirón

világosokker

1

„Pen 68” rostirón

narancssárga

1

TST6854

„Pen 68” rostirón

barna

1

TST6845

„Pen 68” rostirón

kávébarna

1

TST6865

„Pen 68” rostirón

vörösbarna

1

TST6875

„Pen 68” rostirón

neonkék

1

TST68031

„Pen 68” rostirón

neonzöld

1

TST68033

„Pen 68” rostirón

neonpiros

1

TST68040

„Pen 68” rostirón

neon rózsaszín

1

TST68056

„Pen 68” rostirón

eperpiros

1

TST6849

„Pen 68” rostirón

eukaliptusz

1

TST6828

„Pen 68” rostirón

hajnalpír

1

TST6828

„Pen 68” rostirón

halvány narancssárga

1

TST6830

„Pen 68” rostirón

mélyszürke

1

TST6897

„Pen 68” rostirón

neon narancssárga

1

TST68054

„Pen 68” rostirón

neon sárga

1

TST68024

„Pen 68” rostirón

pisztácia

1

TST6834

„Pen 68” rostirón

rozsdavörös

1

TST6847

„Pen 68” rostirón

sárzöld

1

TST6837

„Pen 68” rostirón

szilva

1

TST68600

„Pen 68” rostirón
„Pen 68” rostirónkészlet

szürkéslila

1

TST6862

10 különböző szín

10

TST6810PL

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA zsírkréta

MAPED „Color`Peps Baby” zsírkréta

1 Ft

 élénk, pigmentben
gazdag színek
 ideális méret és lekerekített
forma a könnyű
fogás érdekében
 a lyukaknak köszönhetően
egymásba illeszthetők
 a zsírkréták felületén
vicces arcok láthatók,
különböző érzelmekkel
 6-féle szín: piros, kék,
sárga, zöld, narancs, lila

 12 különböző szín
 színes papírborítás
 gyermekbarát
összetétel
 használat közben
nem morzsolódik
 egyenletesen fed
 átmérője: 8 mm
termék

db/doboz
12

A zsírkréta

MAPED „Color’Peps PlastiClean” zsírkréták







termék







db/doboz
12
24

rendelési kód
IMA862011
IMA862013

élénk színek
puha, viasz zsírkréta
kitűnő fedőképesség
könnyű hegyezhetőség
papírborítás a kezek tisztán tartása érdekében

D1
D2
D3
D4

termék
„Color`Peps Wax” zsírkréta






 nem maszatolja össze a kezet
 hosszú élettartam
 nincs szükség hegyezésre

E

db/doboz
12

db/doboz
12
18

IMA861012

„Color`Peps Wax” zsírkréta

24

IMA861013

„Color`Peps Maxi Wax” vastag zsírkréta

12

IMA861311

élénk színek, amelyek gyorsan a papír anyagába szívódnak
könnyen oldódik, kiválóan alkalmas precíz alkotások készítésére
kiválóan alkalmas rétegek festéséhez és textúrák kialakítására
jól keverhető, így különféle alkotási technikákra alkalmas

rendelési kód
IMA860612

F1 „Academy” pasztellkréta
F2 „Academy” pasztellkréta

db/doboz
12
24

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA861011

„Color`Peps Wax” zsírkréta

termék
termék
„Color`Peps” kitekerhető zsírkréta

rendelési kód
IMA863806

DERWENT „Academy” pasztellkréták

MAPED „Color`Peps” kitekerhető zsírkréta

 élénk színek
 puha, viasz zsírkréta
 praktikus, tekerhető műanyag test

db/doboz
6

B „Color`Peps Baby” zsírkréta

MAPED „Color`Peps Wax” zsírkréták

háromszög alakú test
élénk színek
kitűnő fedőképesség
könnyen hegyezhető
lapos vége satírozásra alkalmas

C1 „Color’Peps PlastiClean” zsírkréta
C2 „Color’Peps PlastiClean” zsírkréta

termék

rendelési kód
ISCRZS12

rendelési kód
E2302397
E98216

43
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MAPED „Color’Peps Gel” kitekerhető zsírkréták

STAEDTLER „Noris® 221” csavarós zsírkréta

 tekerhető műanyag test
 zselés állagának köszönhetően
könnyedén siklik a papíron
 kitűnő fedőképesség
 élénk színek
 ergonomikus kialakítás a
kényelmes használat érdekében
termék

A1 „Color’Peps Gel” kitekerhető zsírkréta
A2 „Color’Peps Gel” kitekerhető zsírkréta

 élénk színek
 könnyű kezelhetőség:
elcsavarható test
 rendkívül törésálló
 átmérő: 6 mm
db/doboz
6
10

rendelési kód
IMA836306
IMA836310

termék

B „Noris® 221“ csavarós zsírkréta

db/doboz
12

rendelési kód
TS221NWP12

db/doboz
12

rendelési kód
TST2812PL

STAEDTLER „Noris® 220” zsírkréták

 rendkívül törésálló
 papírborítással
 zsírkréta átmérője: 8 mm

C1
C2
C3
C4

termék
„Noris® 220” zsírkréta

db/doboz
8

rendelési kód
TS220NC8

„Noris® 220” zsírkréta

12

TS220NC12

„Noris® 220” zsírkréta

16

TS220NC16

„Noris® 220” zsírkréta

24

TS220NC24

KORES „Krayones” zsírkréta






STABILO „Yippy-wax” zsírkréta

kisgyerekek számára ideális méretű
biztonságosan használható
háromszög alakú test
extrapuha
termék

D „Krayones” zsírkréta

44
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 gyerekbarát összetételű
 színes mintázatú papírborítással
db/doboz
12

rendelési kód
IK33101

termék

E „Yippy-wax” zsírkréta

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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FABER-CASTELL „Grip” zsírkréták

MAPED „Color’Peps” olajpasztellkréták
B3

 ergonomikus, háromszög alakú test
 speciális rugalmas alapanyag
 élénk színek

 vastag, háromszög
alakú test
 élénk színek
 kiváló fedőképesség
 színezésre és satírozásra
egyaránt alkalmas
 papírbevonat

 ceruzahegyezővel hegyezhető
 radírozható

termék
termék
A1 „Grip” zsírkréta
A2 „Jumbo Grip” zsírkréta

db/doboz
12
12

rendelési kód
TFC122520
TFC122540

B1 „Color’Peps” olajpasztellkréta
B2 „Color’Peps” olajpasztellkréta
B3 „Color’Peps” olajpasztellkréta

db/doboz
12

rendelési kód
IMA864010

18

IMA864011

24

IMA864012

STAEDTLER „Noris® 241” olajpasztellkréták

 ragyogó, intenzív
és vízálló színek
 feliratozható papírbevonat
 színezésre, átszínezésre,
kreatív felhasználásra
 szinte minden sima
felületen használható
 rendkívül törésálló
 átmérő: 8 mm
termék

C1 „Noris® 241” olajpasztellkréta
C2 „Noris® 241” olajpasztellkréta
C3 „Noris® 241” olajpasztellkréta

db/doboz
12

rendelési kód
TS241NC12

16

TS241NC16

25

TS241NC25

STABILO „Trio” olajpasztellkréta

ICO „Süni” olajpasztellkréták

 élénk, intenzív színű olajpasztell kréta
iskolai és otthoni használatra
 a puha és lágy olajos pasztellkrétákkal
élménnyé válik a rajzolás minden
óvodás és iskolás gyermek számára

 papírborítású, háromszögletű, ergonomikus test
 gyerekbarát összetételű
 porózusabb állagánál fogva intenzívebben fed

termék

D

termék
„Trio” olajpasztellkréta

db/doboz
12

rendelési kód
TST261PLPH

E1 „Süni” olajpasztellkréta
E2 „Süni” olajpasztellkréta

db/doboz
12
24

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TICSUOK12
TICSUOK24
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#COOL BY VICTORIA vízfestékek

 kiváló színintenzitás
 természetes alapú, jól kenhető festék
 egyenletes fedés
termék

MAPED vízfesték

A1

2 Ft

A2

3 Ft

festékkorong mérete (mm)
24

A1 vízfesték, 12 szín
A2 vízfesték, 24 szín

 12-féle élénk szín
 különböző mennyiségű víz hozzáadásával
többféle hatás érhető el
 praktikus méretű, bliszteres kiszerelése
miatt könnyen tárolható
 ajándék ecsettel

 fényes festési felület
 kis méretű, kompakt műanyag doboz
 ajánlott 3 éves kortól
rendelési kód
TVC011

24

KORES „Aquarellos” vízfesték

termék

 praktikus fedél, melyben egyedi
színek keverhetők ki
 a paletta vízzel könnyedén tisztítható
 ajándék ecsettel

festékkorong mérete (mm)
30

FABER-CASTELL
vízfestékek






12-féle ragyogó szín
korlátlan számú árnyalat a színek keverésével
nagy fedőképesség papíron és más felületeken
ajándék ecset
termék

E1 vízfesték
E2 vízfesték

46
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festékkorong mérete (mm) rendelési kód
24
TFC125011
30

festékkorong mérete (mm)
30

rendelési kód
IMA811520

STAEDTLER „Noris® 888” vízfesték

 12-féle élénk, intenzív szín
 ideális iskolába vagy otthoni
kreatív tevékenységhez
 egyedi dizájn: kinyitva palettaként kézben tartható

C „Aquarellos” vízfesték

termék

B vízfesték

TVC012

TFC125012






rendelési kód
IK30102

ragyogó színek nagy fedőképességgel
12 különböző szín
ecsettel és ajándék fehér temperával
minden szín keverhető egymással, akár a doboz fedelében is
termék

festékkorong mérete (mm)
30

D „Noris® 888” vízfesték

ICO „Süni” vízfestékek

STAEDTLER „8880”
akvarell festékek

 12-féle élénk szín
 kiváló színintenzitás
 praktikus, műanyag tartóban






termék

F1 „Süni” vízfesték
F2 „Süni” vízfesték

festékkorong mérete (mm) rendelési kód
22,5
TICSUF225
30

TICSUF30

rendelési kód
TS888NC12

erősen pigmentált akvarell-/vízfesték
ragyogó színek
12 ml-es tubusos kiszerelés
vízzel hígítva különféle hatások érhetők el
termék

G1 „8880” akvarell festék
G2 „8880” akvarell festék

db/doboz
12
24

rendelési kód
TS8880C12
TS8880C24

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

2022. 04. 05. 13:56:50

#COOL BY VICTORIA tempera

MAPED temperák
B1
B2

3 Ft






ragyogó, élénk színek
praktikus, jól záró tubusban
könnyen keverhető
egyenletesen fed

 jól fedő, élénk színek
 kényelmes és könnyen nyitható fém tubus
termék

A

termék
tempera

űrtartalom (ml)
12 × 12

KORES tempera






12 × 12

rendelési kód
IMA810510
IMA810520

ICO „Süni” temperák

 jól fedő, élénk színek
 tubusos kiszerelés

ideális iskolai, kreatív és művész tevékenységhez egyaránt
könnyen keverhető, élénk színek
festékkeverőként funkcionáló tető
használható papíron, kartonon, festővásznon

C

kiszerelés (ml)
12 × 12

B1 tempera
B2 tempera műanyag dobozban

rendelési kód
ISCTK12SZ

termék
tempera

kiszerelés (ml)
12×12

rendelési kód
IK72412

D1
D2
D3
D4

termék
„Süni” tempera

kiszerelés (ml)
6 × 16

rendelési kód
TICSUT6

„Süni” tempera

10 × 16

„Süni” tempera

12 × 12

TICSUT12

„Süni” tempera, neon- és metálszínek

12 × 12

TICSUTMN12

TICSUT10

SÜDOR temperák

ICO „Süni” tégelyes temperák

E1
vizes alapú
a színek egymással keverhetők
praktikus kupak segíti a festék adagolását
alkalmas papír, karton, terrakotta,
gipsz felületek festésére
 használat előtt alaposan felrázandó





E3

E2

 jól fedő, élénk színek
 tégelyes kiszerelés
termék
E1 „Süni” tégelyes tempera
E2 „Süni” tégelyes tempera

kiszerelés (ml)
6 × 25

rendelési kód
TICSUTEM6

12 × 25

TICTEM12

E3 „Süni” tégelyes tempera

14 × 5

TICTEM14

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

termék
tempera

szín


kiszerelés (ml)
500

tempera



500

ISKETE171

tempera



500

ISKETE172

tempera



500

ISKETE167

tempera



500

ISKETE164

tempera



500

ISKETE169

tempera



500

ISKETE170

tempera



500

ISKETE163

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
ISKETE162
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APLI „Kids” temperastiftek

A3

A2

A4

A1

A1
A2
A3
A4

termék
„Kids” temperastift

szín


db/doboz
6

„Kids” temperastift, fluor



6

LCA14404

arany, ezüst, bronz 

6

LCA14405



12

LCA14228

„Kids” temperastift, metál
„Kids” temperastift

rendelési kód
LCA14227






stift forma, az egyenletes adagolás érdekében
ideális rajzoláshoz, festéshez, színezéshez
nem hagy foltot, nem maszatol és gyorsan szárad
különböző textúrák hozhatók létre:
könnyű nyomás = zsírkréta hatás;
határozott nyomás = tempera hatás






az elkészült rajz nem reped meg
lakk hatású felületet képez
oldószermentes
3 éves vagy annál idősebb
gyermekek számára ajánlott

ICO „Süni” fehér tempera

DERWENT „Academy” akrilfesték

 egyenletes fedés
 könnyen keverhető

 12 különböző szín
 pigmentben különösen gazdag alapanyagból, amely megőrzi az ecsetvonás eredeti
erejét, színét és konzisztenciáját akár magában, akár keverve használjuk a festéket
 használható vízzel hígítva elmosódott hatások kialakításához, vagy anélkül közvetlenül a tubusból is
 száradás után a felület vízhatlan lesz
 tökéletesen keveredő színek, különféle felületeken használható (vászon, papír, fa, bőr)

termék

B „Süni” fehér tempera

kiszerelés (ml)
10 × 16

rendelési kód
TICSUTF16

lágy textúra, nem folyik
dermatológiailag tesztelt
tökéletes fedést biztosít
ragyogó színek: piros, zöld, kék, sárga
1 éves kortól ajánlott
termék

D ujjfesték

48
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kiszerelés (ml)
12 × 12

rendelési kód

E2302401

MAPED festékkeverő paletta

MAPED ujjfesték







termék

C akrilfesték

 6 különböző szín keveréséhez
 mókás dizájn
 könnyű tisztíthatóság
kiszerelés (g)
4× 80

rendelési kód
IMA812510

termék

E festékkeverő paletta

rendelési kód
IMA811410

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED ecsettál

#COOL BY VICTORIA ecsetkészletek

A1

2 Ft

A2

3 Ft

termék

A1 ecsetkészlet
A2 ecsetkészlet

méret
2-4-6-8-10

nyél
festett

db/cs.
5

2-4-6-8-10

natúr

5

2-rekeszes
műanyag
borulásmentes
könnyű tisztíthatóság
ideális 12 db 12 ml-es tubusos tempera tárolására is
vegyes színek, a szín nem választható








 fa nyél
 a szintetikus ecsetszőr nem hullik, rugalmas, és kiváló a formatartása
 ideális vízfestékhez, akrillfestékhez, temperához, olaj- és vízbázisú ceruzákhoz, krétákhoz
rendelési kód
ISCEV5SZ

termék

ISCEV5N

B ecsettál

rendelési kód
IMA811310

PANTA PLAST fedeles ecsettálak

MAPED „Color`Peps” ecsetkészlet






 festett fanyél
 könnyen tisztítható, puha szőr

műanyag
zárható fedéllel, amely megakadályozza a víz kiömlését
a kupakon ecsettartó van kialakítva
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

C

termék
„Color`Peps” ecsetkészlet

méret
no. 4-10-14-14

db/bliszter
4

rendelési kód
IMA867810

STAEDTLER „949” vízzel tölthető ecsetek







termék

INP439000299

STAEDTLER „989” ecsetkészlet

vízzel tölthető ecset
vízfestéshez és festéshez
könnyen összenyomható test és szeleprendszer teszi lehetővé a víz megfelelő áramlását
tartós nejlon ecsetvég
4 különböző méret (E2)

E1 „949” vízzel tölthető ecset
E2 „949” vízzel tölthető ecset

rendelési kód
INP439000199

D1 „Simple” fedeles ecsettál
D2 „Duo” fedeles ecsettál

db/bliszter
1
4






rendelési kód
TS949BK1C
TS949SBK4C

3 különböző méretű és formájú ecset
tartós, szintetikus ecsetvég, mely könnyen tisztítható
fa nyél és fém fogórész
kiváló rugalmasság és formatartás
ideális vízfestékhez, akrillfestékhez, olaj és vízbázisú ceruzákhoz, krétákhoz
termék

F „989” ecsetkészlet

db/bliszter
3

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS989SBK33
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PULSE ecsetek

ICO ecsetek

 festett fanyél
 pónilószőrrel

B1
B2
B3
B4
B5

termék
ecset

méret
no. 2

db/cs.
12

rendelési kód
TICENO2

ecset

no. 4

12

TICENO4

ecset

no. 6

12

TICENO6

ecset

no. 8

12

TICENO8

ecset

no. 10

12

TICENO10

ICO „Süni” ecsetkészletek
 festett fanyél
 pónilószőrrel

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26

termék
ecset, kerek

méret
no. 00

db/cs.
12

rendelési kód
PLS220221

ecset, kerek

no. 0

12

PLS220222

ecset, kerek

no. 1

12

PLS220223

ecset, kerek

no. 2

12

PLS220224

ecset, kerek

no. 3

12

PLS220225

ecset, kerek

no. 4

12

PLS220226

ecset, kerek

no. 5

12

PLS220227

ecset, kerek

no. 6

12

PLS220228

ecset, kerek

no. 7

12

PLS220229

ecset, kerek

no. 8

12

PLS220230

ecset, kerek

no. 9

12

PLS220231

ecset, kerek

no. 10

12

PLS220232

ecset, kerek

no. 12

12

PLS220234

ecset, lapos

no. 0

12

PLS220211

ecset, lapos

no. 2

12

PLS220212

ecset, lapos

no. 4

12

PLS220213

ecset, lapos

no. 6

12

PLS220214

ecset, lapos

no. 8

12

PLS220215

ecset, lapos

no. 10

12

PLS220216
PLS220233

ecset, kerek

no. 11

12

ecset, lapos

no. 12

12

PLS220217

ecset, lapos

no. 14

12

PLS220218

ecset, lapos

no. 16

12

PLS220219

ecset, kerek

no. 2-6-10

3

PLS220237

no. 2-6-10

3

PLS220236

no. 2-4-6-8-10

5

PLS220238

ecset, lapos
ecset, lapos/kerek

FABER-CASTELL ecsetkészletek

 élénk színű habszivacs
markolatrész a kényelmes
fogás érdekében
 szintetikus ecsetszőr
 no. 2-6-10 kerek,
no. 12 lapos (C1)
 no. 4-8 kerek, no.
10-12 lapos (C2)
termék
C1 ecsetkészlet
C2 ecsetkészlet

50
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 pónilószőrrel

méret
no. 2-6-10-12

db/cs.
4

no. 4-8-10-12

4

rendelési kód
TFC481600
TFC481620

D1
D2
D3
D4
D5

termék
„Süni” ecsetkészlet

méret
no. 4-6-10

nyél
festett

db/cs.
3

rendelési kód
TICSUE4610

„Süni” ecsetkészlet, lapos

no. 4-8-12

festett

3

TICSUE4812

„Süni” ecsetkészlet

no. 4-6-10

natúr

3

TICSUE461N

„Süni” ecsetkészlet

no. 2-4-6-8-10

festett

5

TICSUE5F

„Süni” ecsetkészlet

no. 2-4-6-8-10

natúr

5

TICSUE5N

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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IskolaI termékek
Intelligens • Tartós • Eredeti

VICTORIA „100” grafitceruza radírral
SINCE 1993

OFFICE

1 Ft
 ideális irodai és iskolai használatra
 hatszög alakú ceruzatest

A

termék
„100” grafitceruza radírral

keménység
HB

MAPED „Black`Peps Navy” grafitceruzák






db/cs.
12

B1

rendelési kód
TVI09102

B7

innovatív, újrahasznosított alapanyag
háromszög alakú ceruzatest
törésálló grafitbél
könnyen hegyezhető

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

termék
„Black`Peps Navy” grafitceruza

keménység
HB

db/cs.
12

rendelési kód
IMA850821

„Black`Peps Navy” grafitceruza

2B

12

„Black`Peps Navy” grafitceruza radírral

HB

3

IMA851811

„Black`Peps Navy” grafitceruza radírral

HB

12

IMA851821
IMA851822

IMA850822

„Black`Peps Navy” grafitceruza radírral

2B

12

„Black`Peps Navy” grafitceruza

HB

72

IMA851859

„Black`Peps Navy” grafitceruza radírral

HB

72

IMA850859

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Black’Peps” grafitceruzák

A15
A12
A7

 háromszög alakú, kellemes tapintású ceruzatest a kényelmesebb használat érdekében
 törésálló grafitbél
 könnyen hegyezhető

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

termék
„Black’Peps” grafitceruza

keménység
2B

db/cs.
12

rendelési kód
IMA850022D

„Black’Peps” grafitceruza

B

12

„Black’Peps” grafitceruza

HB

12

IMA850021D

„Black’Peps” grafitceruza

H

12

IMA850025D

IMA850024D

„Black’Peps” grafitceruza

2H

12

IMA850023D

„Black’Peps” grafitceruza ceruzatartóban

HB

72

IMA850059

„Black’Peps” grafitceruza, bliszter

HB

3

IMA850011

„Black’Peps” grafitceruza radírral

2B

12

IMA851722D

„Black’Peps” grafitceruza radírral

B

12

IMA851724D

„Black’Peps” grafitceruza radírral

HB

12

IMA851721D

„Black’Peps” grafitceruza radírral, bliszter

HB

3

IMA851711

„Black’Peps” grafitceruza radírral ceruzatartóban

HB

72

IMA851759

„Black Peps” grafitceruza display

HB

100

IMA850040

„Black Peps” FSC grafitceruza display

HB

100

IMA851740FC

„Black`Peps” grafitceruza

HB

6

IMA850031

ICO „Süni” grafitceruzák

FABER-CASTELL „Grip 2001”
kéttónusú grafitceruzák






 ergonomikus, háromszög alakú test
 kiváló minőségű grafitceruza
 törésálló grafitbél

a „SoftGrip” fogózóna megakadályozza az ujjak elcsúszását
az ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest késlelteti az ujjak fáradását
törésálló grafitbél
a speciális kötésnek köszönhetően ellenállóbbá teszi a ceruzát a sérülésekkel szemben
termék
B1 „Grip 2001” kéttónusú grafitceruza
B2 „Grip 2001” kéttónusú grafitceruza

keménység
HB

szín


rendelési kód
TFC517010

HB



TFC517011

B3 „Grip 2001” kéttónusú grafitceruza

HB



TFC517012
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C1
C2
C3
C4

termék
grafitceruza

keménység
HB

db/cs.
12

rendelési kód
TICSGHB

grafitceruza

B

12

TICSGB

grafitceruza

2B

12

TICSG2B

grafitceruza

2B

184

TICGDS

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

2022. 04. 05. 13:56:07

MAPED „Black`Peps Energy” grafitceruzák

MAPED „Decorated” grafitceruzák

B2

B3

A4

 elegáns dizájn
 háromszög alakú ceruzatest
a kényelmes használat érdekében
 törésálló grafitbél
 könnyen hegyezhető
 vegyes minták, a minta nem választható

A1
A2
A3
A4








termék
„Decorated” grafitceruza

keménység
HB

db/cs.
3

rendelési kód
IMA850018

„Decorated” grafitceruza

HB

12

„Decorated” grafitceruza radírral

HB

3

IMA851718

„Decorated” grafitceruza radírral

HB

12

IMA851760

IMA850060

KORES „Neon” grafitceruza






termék

termék

keménység
HB

B1 „Black`Peps Energy” grafitceruza radírral
B2 „Black`Peps Energy” grafitceruza radírral
B3 „Black`Peps Energy” grafitceruza radírral

db/cs.
6

HB

12

IMA852001

HB

72

IMA852002

 lakkozott, háromszög alakú
ceruzatest szorzótáblával
 kiváló minőségű fából a könnyebb
hegyezés érdekében
 törésálló grafitbél
 nem karcol a papíron

keménység
HB

db/cs.
12

rendelési kód
IK92306

termék

D „Mathmagic” grafitceruza radírral

keménység
HB

db/cs.
12

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA852000

KORES „Mathmagic” grafitceruza

háromszög alakú ceruzatest
kiváló minőségű fából készült, a könnyebb hegyezés érdekében
törésálló grafitbél
nem karcol a papíron

C „Neon” grafitceruza radírral

innovatív, újrahasznosított fekete ceruzatest
ergonomikus, háromszög alakú kialakítás
törésálló grafitbél
könnyen hegyezhető
radírvég
6-féle inspiráló, színes pozitív üzenet

rendelési kód
IK11290D
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KORES mintás grafitceruzák

KORES „GRAFITOS” grafitceruza

 lakkozott, háromszög
alakú ceruzatest
 kiváló minőségű fából készült, a
könnyebb hegyezés érdekében
 törésálló grafitbél
 nem karcol a papíron
 vegyes minták, a minta
nem választható

 12 különböző keménység:
8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F,H, 2H
 ergonomikus háromszög alakú ceruzatest
 kiváló minőségű fém dobozban
 elegáns, matt fekete dizájn
 kiváló minőségű fából a könyebb
hegyezés érdekében
 törésálló grafitbél
 nem karcol a papíron

termék

A1 mintás grafitceruza radírral, piros-fehér
A2 mintás grafitceruza, sárkányos

keménység
HB

db/cs.
1

HB

12

rendelési kód
IK92801

termék

B „GRAFITOS” grafitceruza készlet

IK92802D

keménység
8B-2H

db/cs.
12 db

rendelési kód
IK92162

KORES „Style & Style Cracked” grafitceruzák

termék

C1 „Grafitos Style” grafitceruza, radírral
C2 „Style Cracked” grafitceruza, radírral

keménység
HB

db/cs.
6

HB

6

rendelési kód
IK92810
IK92813








ergonomikus háromszögletű forma
6 különböző metál színű ceruzatest törött hatású dizájnal
radírvég ceruzatesttel megegyező színben
törésálló bél
kiváló minőségű fából, a könnyebb hegyezés érdekében
ideális otthoni, irodai és iskolai célokra

KORES grafitceruzák

D1

D4

D2
D5

D3
D6

 elegáns dizájn
 lakkozott, fekete ceruzatest
 kiváló minőségű fából készült,
a könnyebb hegyezés érdekében
 törésálló grafitbél
 nem karcol a papíron
termék

D1 grafitceruza radírral
D2 grafitceruza radírral
D3 grafitceruza radírral
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keménység
HB

db/cs.
1

rendelési kód
IK11200

HB

1

IK11230

HB

72

IK92372

termék

D4 grafitceruza radírral
D5 grafitceruza
D6 grafitceruza

keménység
HB

db/cs.
72

rendelési kód
IK92672

HB

1

IK92301

HB

4

IK92351

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „123 60” grafitceruza








teljes egészében fából készült minőségi grafitceruza
hatszögletű ceruzatest
ideális íráshoz, rajzoláshoz, vázlatkészítéshez
magas törésállóság
könnyen radírozható
PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik,
fenntarthatóan kezelt erdőkbők származik

termék

A „123 60” grafitceruza

keménység
HB

rendelési kód
TS123602

keménység
2B

rendelési kód
TS1200

STAEDTLER „Noris® 120” grafitceruzák






B1
B2
B3
B4
B5
B6

hatszög alakú ceruzatest
törésálló grafitbél
könnyen radírozható
PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik,
megfelel a nemzetközi fenntartható
erdőgazdálkodás követelményeinek

termék
„Noris® 120” grafitceruza
„Noris® 120” grafitceruza

B

TS1201

„Noris® 120” grafitceruza

HB

TS1202

„Noris® 120” grafitceruza

H

TS1203

„Noris® 120” grafitceruza

2H

TS1204

„Noris® 122” grafitceruza radírral

HB

TS122HB

KOH-I-NOOR „1770” grafitceruzák

 hagyományos hatszög alakú,
lakkozott ceruzatest
 kiváló minőségű cédrusfa alapanyag
 nagy törésállóságú grafitbél
termék

C1 „1770” grafitceruza
C2 „1770” grafitceruza
C3 „1770” grafitceruza

keménység
3B

rendelési kód
TKOH0021

2B

TKOH0011

B

TKOH0031

termék

C4 „1770” grafitceruza
C5 „1770” grafitceruza
C6 „1770” grafitceruza

keménység
F

rendelési kód
TKOH0061

HB

TKOH0051

H

TKOH0041

STAEDTLER „Mars® Lumograph® 100” grafitceruzák






hatszög alakú ceruzatest
törésálló grafitbél
könnyen radírozható
PEFC tanúsítvánnyal
rendelkezik, megfelel a
nemzetközi fenntartható
erdőgazdálkodás
követelményeinek

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

termék
„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

keménység
8B

rendelési kód
TS1008B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

6B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

5B

TS1005B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

4B

TS1004B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

3B

TS1003B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

2B

TS1002B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

B

TS100B

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

HB

TS100HB

„Mars® Lumograph® 100” grafitceruza

2H

TS1002H

TS1006B

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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FABER-CASTELL „Grip 2001” grafitceruzák

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

 a „SoftGrip” fogózóna megakadályozza
az ujjak elcsúszását
 az ergonomikus, háromszög alakú
ceruzatest késlelteti az ujjak fáradását
 törésálló grafitbél
 a speciális kötésnek köszönhetően
ellenállóbbá teszi a ceruzát a
sérülésekkel szemben

termék
„Grip 2001” grafitceruza

keménység
2B

rendelési kód
TFC117002

„Grip 2001” grafitceruza

B

„Grip 2001” grafitceruza

HB

TFC117001
TFC11700

„Grip 2001” grafitceruza

H

TFC117011

„Grip 2001” grafitceruza

2H

TFC117012

„Grip 2001” grafitceruza radírral

B

TFC117201

„Grip 2001” grafitceruza radírral

HB

TFC117200

„Jumbo Grip 2001” vastag grafitceruza

B

TFC111900

„Jumbo Grip 2001” vastag grafitceruza

HB

TFC111920

FABER-CASTELL „Sparkle” grafitceruzák

 gyöngyházfény színben, ezüst glitteres véggel
 ergonomikus, háromszög alakú ceruzatest
 könnyen radírozható és hegyezhető

B1
B2
B3
B4
B5

termék
„Sparkle Pearl” grafitceruza

keménység
B

szín
gyöngyházfényű lila

rendelési kód
TFC118204

„Sparkle Pearl” grafitceruza

B

gyöngyházfényű türkiz

„Sparkle Pearl” grafitceruza

B

gyöngyházfényű pink

TFC118212

„Sparkle Pearl” grafitceruza

B

gyöngyházfényű arany

TFC118214

„Sparkle” grafitceruza

B

gyöngyházfényű rózsaszín

TFC118234

TFC118205

B6
B7
B8
B9

termék
„Sparkle” grafitceruza

keménység
B

szín
gyöngyházfényű szürke

rendelési kód
TFC118235

„Sparkle” grafitceruza

B

gyöngyházfényű kókuszfehér

„Sparkle” grafitceruza

B

erdőzöld

TFC118239

„Sparkle” grafitceruza

B

cukornád piros

TFC118240

TFC118236

STABILO „Pencil 160” grafitceruzák

 hatszög alakú ceruzatest
 törésálló grafitbél
 kiszerelés: 12 db/csomag

C1
C2
C3
C4
C5

termék
„Pencil 160” grafitceruza

keménység
HB

„Pencil 160” grafitceruza

HB



TST16003HB

„Pencil 160” grafitceruza

HB



TST160HB

„Pencil 160” grafitceruza

HB



TST16001HB

„Pencil 160” grafitceruza

HB



TST16005HB
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szín


rendelési kód
TST16002HB

C6
C7
C8
C9
C10

termék
„Pencil 160” grafitceruza radírral

keménység
2B

szín


rendelési kód
TST216002HB

„Pencil 160” grafitceruza radírral

2B



TST216003HB

„Pencil 160” grafitceruza radírral

2B



TST2160HB

„Pencil 160” grafitceruza radírral

2B



TST216001HB

„Pencil 160” grafitceruza radírral

2B



TST216005HB

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STABILO „Swano Pastel” grafitceruzák






A1
A2
A3
A4
A5
A6

divatos, pasztell-lakkozású fatest
finomra őrölt grafitot tartalmaz
rugalmas, nagy törésszilárdságú heggyel
kiszerelés: 12 db/doboz

termék
„Swano Pastel” grafitceruza radírral

keménység
HB

szín
barack

rendelési kód
TST490804

„Swano Pastel” grafitceruza radírral

HB

kék

„Swano Pastel” grafitceruza radírral

HB

lila

TST490803

„Swano Pastel” grafitceruza radírral

HB

pink

TST490805

„Swano Pastel” grafitceruza radírral

HB

sárga

TST490801

„Swano Pastel” grafitceruza radírral

HB

zöld

TST490802

TST490806

STABILO „Trio” grafitceruzák

 ergonomikus, háromszögletű ceruzatest
 törésálló, finomra őrölt grafitbél
termék

B1 „Trio” grafitceruza
B2 „Trio” grafitceruza
B3 „Trio” grafitceruza

keménység
HB

szín


rendelési kód
TST36902HB

HB



TST36903HB

HB



TST369HB

termék

B4 „Trio” grafitceruza
B5 „Trio” grafitceruza

keménység
HB

szín


rendelési kód
TST36901HB

HB



TST36904HB

ICO „Signetta” grafitceruzák

 „Signetta Design” alapján
 háromszög alakú, ergonomikus ceruzatest

C1
C2
C3
C4

termék
„Signetta” grafitceruza

keménység
2B

db/cs.
1

„Signetta” grafitceruza

B

1

TICGB

„Signetta” grafitceruza

HB

1

TICGHB

vegyes

184

TICGDI

„Signetta” grafitceruza display

rendelési kód
TICG2B

UNI „Alpha Gel” nyomósirón
0,5 mm






nyomógombos szerkezet
extra puha, zselés fogórész
klip nélküli modell
írásvastagság: 0,5 mm

termék

D „Alpha Gel” nyomósirón

rendelési kód
TUM5507GGK

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Long Life” nyomósirónok

2

ÉV
GARANCIA

0,5 mm

A1





kényelmes, gumírozott fogórész
hosszú élettartam
HB keménységű grafitbél
vonalvastagság: 0,5mm

termék
A1 „Long Life” nyomósirón
A2 „Long Life” nyomósirón

szín


kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
IMA564053



36 db/display

IMA564040

MAPED „Black’Peps Automatic” nyomósirónok
0,5 mm








műanyag tolltest
nyomógombos szerkezet
gumírozott fogórész
beépített radír
automatikus hegyadagolás
vonalvastagság: 0,5 mm
vegyes színekben, a szín nem választható (B2)

B2
termék

szín


B1 „Black’Peps Automatic’ nyomósirón
B2 „Black’Peps Automatic’ nyomósirón ajándék grafitbéllel, bliszter

rendelési kód
IMA559530

vegyes

IMA559511

STAEDTLER „graphite 777” nyomósirónok
0,5 mm

0,7 mm

C1-C6

C7

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

 gumírozott, áttetsző tolltest,
divatos színekben
 nyomógombos szerkezet
 stabil hegykivezetés
 PVC- és latexmentes radír

termék
„graphite 777” nyomósirón

szín


vonalvastagság (mm)
0,5

rendelési kód
TS777053

„graphite 777” nyomósirón



0,5

TS7770533

„graphite 777” nyomósirón



0,5

TS777054

„graphite 777” nyomósirón



0,5

TS777055

„graphite 777” nyomósirón



0,5

TS7770561

„graphite 777” nyomósirón



0,5

TS777058

„Graphite 777” nyomósirón



0,7

TS7770703

FABER-CASTELL „Grip Matic 1375” nyomósirónok

0,5 mm





termék

gumírozott fogórész
kitekerhető radír
automata hegyadagolás
vonalvastagság: 0,5 mm

D1 „Grip Matic 1375” nyomósirón
D2 „Grip Matic 1375” nyomósirón
D3 „Grip Matic 1375” nyomósirón

szín


rendelési kód
TFC137521



TFC137551



TFC137563

STAEDTLER „Triplus® micro 774” nyomósirón
0,5 mm

 ergonomikus,
háromszög alakú test
 nyomógombos
mechanika
 krómozott fémhegy
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 visszasüllyeszthető
grafitbél-kivezető védi
a hegyet a töréstől
 extra hosszú PVC- és
latexmentes radír
 B keménységű heggyel
 vonalvastagság: 0,5 mm

termék

E „Triplus® micro 774” nyomósirón

szín
ezüst

rendelési kód
TS77425

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „graphite 779” nyomósirónok
0,5 mm








nyomógombos szerkezet
gumírozott fogórész
fémklip
párnázott hegy: megakadályozza a grafitbél törését
PVC- és latexmentes beépített radír
B keménységű grafitbéllel
vonalvastagság: 0,5 mm

termék

szín


A1 „graphite 779” nyomósirón
A2 „graphite 779” nyomósirón
A3 „graphite 779” nyomósirón

rendelési kód
TS779052



TS779053



TS779059

FABER-CASTELL „Apollo 2325” nyomósirónok
0,5 mm





termék

ergonomikusan kialakított, gumírozott fogórész
nyomógombos szerkezet
kitekerhető, cserélhető radírral
vonalvastagság: 0,5 mm

szín
pasztell rózsaszín

B1 „Appolo 2325” nyomósírón
B2 „Appolo 2325” nyomósírón
B3 „Appolo 2325” nyomósírón

rendelési kód
TFC232501

sötétkék

TFC232503

fekete

TFC232504

VICTORIA grafitbél
SINCE 1993

OFFICE

2 Ft

0,5 mm
 könnyen radírozható
 vonalvastagság: 0,5 mm

 30 szál/tubus
 24 tubus/csomag

C

termék
grafitbél

keménység
HB

rendelési kód
TVI05HB

vonalvastagság (mm)
0,5

rendelési kód
IMA559610

MAPED „Black`Peps” grafitbelek
0,5 mm 0,7 mm

D1






D2

HB grafitbél
nagy törésszilárdság
12 szál/tubus
2 tubus/csomag

termék

D1 „Black Peps” grafitbél
D2 „Black Peps” grafitbél

0,7

IMA560410

ICO „Micrograph” grafitbelek
0,5 mm






termék

nagy törésszilárdság
könnyű adagolás
12 szál/tubus
vonalvastagság: 0,5 mm

E1 „Micrograph” grafitbél
E2 „Micrograph” grafitbél
E3 „Micrograph” grafitbél

keménység
HB

rendelési kód
TICMIC05HB

B

TICMIC05B

2B

TICMIC052B

STAEDTLER „Mars® micro” grafitbelek

0,3 mm

0,5 mm

0,7 mm

0,9 mm

1,3 mm

F1-F4

F5-F11

F12-F16

F17-F18

F19
 nagy törésállóság
 rugalmas
 könnyen és tisztán radírozható

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

 a tubus kialakítása miatt nyomósirónokba könnyen betölthető
 több mint 90 %-ban természetes alapanyagokból
 12 szál/tubus

termék
„Mars® micro” grafitbél

keménység
2H

vonalvastagság (mm)
0,3

rendelési kód
TS250032H

„Mars® micro” grafitbél

H

0,3

TS25003H

„Mars® micro” grafitbél

HB

0,3

TS25003HB

„Mars® micro” grafitbél

B

0,3

TS25003B

„Mars® micro” grafitbél

3H

0,5

TS250053H

„Mars® micro” grafitbél

2H

0,5

TS250052H

„Mars® micro” grafitbél

H

0,5

TS25005H

„Mars® micro” grafitbél

HB

0,5

TS25005HB

„Mars® micro” grafitbél

B

0,5

TS25005B

„Mars® micro” grafitbél

2B

0,5

TS250052B

F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

termék
„Mars® micro” grafitbél

keménység
F

vonalvastagság (mm)
0,5

„Mars® micro” grafitbél

2H

0,7

„Mars® micro” grafitbél

H

0,7

TS25007H

„Mars® micro” grafitbél

HB

0,7

TS25007HB

„Mars® micro” grafitbél

B

0,7

TS25007B

„Mars® micro” grafitbél

2B

0,7

TS250072B

„Mars® micro” grafitbél

HB

0,9

TS25009HB

„Mars® micro” grafitbél

B

0,9

TS25009B

„Mars® micro” grafitbél

HB

1,3

TS25013HB

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS25005F
TS250072H
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KORES „Twin” postairónok

KOH-I-NOOR „3423” postairón

A1

A2

 kétvégű
 háromszög alakú ceruzatest a
kényelmesebb használat érdekében
 puha fából készült, így
könnyen hegyezhető
 ragasztott hegyének
köszönhetően törésálló
 nem radírozható, így ideális
az írás tanulásakor
 hegyátmérő: 3 mm (A1), 5 mm (A2)
termék
A1 „Twin” postairón, vékony
A2 „Twin Jumbo” postairón, vastag

szín


db/doboz
12



6

rendelési kód
IK94178
IK94851

 kétvégű
 hatszög alakú, lakkozott ceruzatest
termék

szín


B „3423” postairón, vastag

db/doboz
12

rendelési kód
TKOH3423

FABER-CASTELL postairónok

FABER-CASTELL „Grip” postairón

D2








kétvégű
ideális választás kisiskolásoknak
háromszög alakú ceruzatest
a „SoftGRIP” zóna megakadályozza az ujjak elcsúszását
vastag, törésálló ceruzahegy a durva felületekre is
könnyen hegyezhető

C

termék
„Grip” postairón, vastag

 kétvégű ceruza kék és
piros véggel ellátva
 törésálló ceruzabél
 könnyen hegyezhető
termék

szín


rendelési kód
TFC110910

MAPED táblakréták

szín


rendelési kód
TFC119188



TFC117500

APLI táblakréták

 ideális rajzoláshoz krétás
táblára, fára, aszfaltra
 tökéletesen fedő, élénk színek
 kerek test
 könnyű fogás
 a kréta hosszúsága
80 mm, átmérője 9 mm

 használható iskolai táblán,
aszfalton, betonon
 élénk színek: jobb
láthatóság és
olvashatóság
 pormentes
 átmérő: 5 mm
termék

E1 táblakréta
E2 táblakréta

D1 postairón, vékony
D2 postairón, vastag

szín
fehér

db/doboz
10

színes

10

rendelési kód
IMA593500
IMA593501

F1
F2
F3
F4

termék
táblakréta

szín
színes

db/doboz
10

rendelési kód
LCA14574

táblakréta

színes

100

táblakréta

fehér

10

LCA14576

táblakréta

fehér

100

LCA14577

LCA14575

APLI jumbo aszfaltkréták
G1

G2
G3

 járda- és aszfaltkréta
 ideális rajzoláshoz aszfaltra,
krétás táblára, fára
 tökéletesen fedő, élénk színek
 jumbo méretű, kerek test
 könnyű fogás
 a kréta hosszúsága 105 mm,
átmérője 25 mm
termék

G1 aszfaltkréta
G2 aszfaltkréta
G3 aszfaltkréta
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szín
színes

db/doboz
6

rendelési kód
LCA14367

fehér

6

LCA14370

színes

20

LCA14855

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA fém hegyezők

MAPED „Satellite” fém egylyukú hegyezők
SINCE 1993

1

-LYUKÚ

2

A1

OFFICE

1 Ft

-LYUKÚ

1

-LYUKÚ

A2

 tartós fémtest
 ovális keresztmetszet
 vegyes színekben, a szín nem választható

 alumínium test
 cserélhető penge
termék

rendelési kód
ISVHE1F

A1 hegyező, egylyukú
A2 hegyező, kétlyukú

ISVHE2F

termék

B1 „Satellite” hegyező
B2 „Satellite” hegyező

STAEDTLER „510”
fém hegyezők

DONAU fém hegyezők

1

-LYUKÚ

rendelési kód
IMA034019

32 db/display

IMA534019

MAPED fém,
kétlyukú hegyező

1

2

-LYUKÚ

C1

kiszerelés
1 db/bliszter

-LYUKÚ

D1

2

-LYUKÚ

2

C2

-LYUKÚ

D2

fémtest
normál méretű grafitceruzák számára (D1)
vastag grafitceruzák, illetve színes ceruzák számára (D2)
normál méretű grafitceruzák: 8,2 mm átmérőig, 23 °-os
hegyezési szög a tiszta és pontos vonalakért
 vastag ceruzák: 10,2 mm átmérőig 30 °-os hegyezési
szög a széles, egyenletes vonalakért





 alumínium testű hegyező
 cserélhető penge
termék

rendelési kód
D7860

C1 hegyező, egylyukú
C2 hegyező, kétlyukú

D7862

termék

rendelési kód
TS51010

D1 „510 10” hegyező, egylyukú
D2 „510 20” hegyező, kétlyukú

MAPED „Vivo szörny” egylyukú hegyező

TS51020

1

-LYUKÚ

-LYUKÚ

G1

műanyag test
tartály nélküli, egylyukú, szörnyes ceruzahegyező
5-féle, mulatságos figura
fém pengével ellátott

2

F

kiszerelés
48 db/display

G2

 műanyag test
 ovális keresztmetszet

rendelési kód
IMA063511

G1 „Vivo” hegyező, egylukyú
G2 „Vivo” hegyező, kétlyukú

kiszerelés
75 db/display

rendelési kód
IMA506300

30 db/display

IMA062511

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA006700

-LYUKÚ

termék
termék
„Vivo szörny” egylyukú hegyező

termék

E MAPED fém kétlyukú hegyező

MAPED „Vivo” hegyezők

1






 normál és vastag
ceruzák hegyezésére
 ellenálló fém pengével
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MAPED „Croc Croc Easy” egylyukú hegyezők

MAPED „Shakky Fancy” egylyukú hegyezők

1

1

-LYUKÚ








-LYUKÚ

egyszerű nyitás
finommotorika fejlesztés
kompakt, szórakoztató dizájn
normál méretű ceruzák hegyezésére
teljen újrahasznosítható csomagolás
vegyes minták, a minta nem választható (A1, A3)









termék

A1 „Croc Croc Easy” katica és bálna egylyukú hegyező
A2 „Croc Croc Easy” katica és bálna egylyukú hegyező
A3 „Croc Croc Easy” katica egylyukú hegyező

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA18112

24 db/display

IMA18113

1 db/bliszter

IMA18114

MAPED „Croc Croc béka” egylyukú hegyezők

panda vagy pingvin mintázat
nagy kapacitású tartály
ergonomikus kialakítás
kényelmes fogás
normál méretű ceruzák hegyezéséhez
teljesen újrahasznosítható csomagolás
vegyes minták, a minta nem választható (B1)
termék

B1 „Shakky Fancy” egylyukú hegyező
B2 „Shakky Fancy” egylyukú hegyező

IMA34014

-LYUKÚ

 mókás és ötletes hegyező
 a béka szemei kinyílnak, amikor a ceruza kész
 vegyes színekben, a szín nem választható (C1)
termék

C1 „Croc Croc béka” egylyukú hegyező
C2 „Croc Croc béka” egylyukú hegyező

 mókás és ötletes hegyező
 hegyezés közben a nyuszi foga mozog
 vegyes színekben, a szín nem választható (D1)
kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA017710

24 db/display

IMA017711

MAPED „Boogy” egylyukú hegyező

termék

D1 „Croc Croc Innovation” egylyukú hegyező
D2 „Croc Croc Innovation” egylyukú hegyező

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA017610

20 db/display

IMA017611

MAPED „Elements” egylyukú hegyezők

1

1

-LYUKÚ

-LYUKÚ

 műanyag, gumírozott test
 vegyes színekben, a szín nem választható (F1)

 műanyag test
 dizájnos forma

termék
termék
„Boogy” egylyukú hegyező
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25 db/display

1

-LYUKÚ

62

rendelési kód
IMA34012

MAPED „Croc Croc Innovation” egylyukú hegyezők

1

E

kiszerelés
1 db/bliszter

kiszerelés
75 db/display

rendelési kód
IMA063211

F1 „Elements” egylyukú hegyező
F2 „Elements” egylyukú hegyező

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA1601

48 db/display

IMA501600M

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA egylyukú tartályos hegyezők

1

-LYUKÚ







1 Ft

egylyukú, tartályos hegyező
műanyag test
rozsdamentes acélpenge
könnyen üríthető tartály
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

A egylyukú hegyező

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
ISVHC1

KORES „Kolorito” egylyukú hegyező

STAEDTLER „Noris® 511 120”
egylyukú hegyező

1

-LYUKÚ

1

-LYUKÚ

 minden normál méretű grafitceruzához alkalmas
 beépített élességjelzővel
 a ceruza mindkét irányban hegyezhető, így
jobb- és balkezes számára egyaránt alkalmas
 könnyen üríthető tartály

 különleges ceruzatest alakú hegyező
 vegyes színekben, a szín nem választható
termék

rendelési kód
IK35811

B „Kolorito” hegyező

FABER-CASTELL „Grip 2001 mini”
egylyukú hegyezők

termék

C „Noris® 511 120” egylyukú hegyező

rendelési kód
TS511120

KORES „Spooky” hegyező

1

-LYUKÚ

1

-LYUKÚ

 kis méretű, tartályos hegyező, mely
bármelyik tolltartóban elfér
 népszerű GRIP pöttyös, háromszög forma
 normál méretű ceruzák és színes
ceruzák hegyezére alkalmas
 a forgács kiszóródását megakadályozza
a zárható fedél
 vegyes színekben, a szín nem választható (D2)
termék

D1 „Grip 2001 mini” egylyukú hegyező
D2 „Grip 2001 mini” egylyukú hegyező
D3 „Grip 2001 mini” egylyukú hegyező

szín


rendelési kód
TFC183700



TFC183710



TFC183714

 különleges szellemes minta
 sötétben világító,
elforgatható tetővel
 normál és jumbo méretű
ceruzákhoz is alkalmas
 könnyű használatot biztosít
az extra erős pengéknek
köszönhetően
termék

E „Spooky” hegyező

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IK35829
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MAPED „Clean” tartályos hegyezők

1

-LYUKÚ

2

-LYUKÚ

A1

A2

A3

 műanyag test
 könnyen üríthető tartály
 a lyukat takaró lemez a hegyezés befejeztével automatikusan
visszazáródik, nem engedi kihullani a forgácsot
 vegyes színekben, a szín nem választható (A2)
termék

A1 „Clean” tartályos hegyező, egylyukú
A2 „Clean” tartályos hegyező, kétlyukú
A3 „Clean” tartályos hegyező, kétlyukú

kiszerelés
36 db/display

rendelési kód
IMA030111

1 db/bliszter

IMA030210

24 db/display

IMA030211

MAPED „Boogy” tartályos hegyezők

-LYUKÚ

2

-LYUKÚ

B2

B3

B4

1
B1

B2

 műanyag test
 könnyen üríthető tartály
 vegyes színekben, a szín nem
választható (B1, B3)

B1
B2
B3
B4

termék
„Boogy” tartályos hegyező, egylyukú

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA063310

„Boogy” tartályos hegyező, egylyukú

30 db/display

IMA063311

„Boogy” tartályos hegyező, kétlyukú

1 db/bliszter

IMA062210

„Boogy” tartályos hegyező, kétlyukú

24 db/display

IMA062211

MAPED „I-Gloo” tartályos hegyezők

1

2

-LYUKÚ

C1-C4

C5

C6

-LYUKÚ

BALKEZES

C3

C4

 műanyag test
 könnyen üríthető tartály
 vegyes színekben, a szín nem
választható (C1, C3, C5)

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C4

termék
„I-Gloo” tartályos hegyező, egylyukú

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA634754

„I-Gloo” tartályos hegyező, egylyukú

30 db/display

IMA534754

„I-Gloo” tartályos hegyező, egylyukú, balkezes

1 db/bliszter

IMA032210

„I-Gloo” tartályos hegyező, egylyukú, balkezes

24 db/display

IMA032211

„I-Gloo” tartályos hegyező, kétlyukú

1 db/bliszter

IMA634756

„I-Gloo” tartályos hegyező, kétlyukú

30 db/display

IMA534756

MAPED „Croc Croc” kétlyukú hegyezők

2

MAPED „Croc Croc” kétlyukú hegyezők

2

-LYUKÚ

 kétlyukú
 csápjainak köszönhetően
4 különböző
ceruzamérethez
 tartályos
termék

D1 „Croc Croc méhecske” kétlyukú hegyező
D2 „Croc Croc méhecske” kétlyukú hegyező

64
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-LYUKÚ

 kétlyukú
 tartályos
 vegyes színekben,
a szín nem választható
kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA017810

12 db/display

IMA017811

termék

E „Croc Croc kukac” kétlyukú hegyező

kiszerelés
18 db/display

rendelési kód
IMA501700

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Shaker” tartályos hegyezők

1

-LYUKÚ

2

-LYUKÚ

A1

A2

A3

A4

A1
A3

A4

 műanyag test
 könnyen üríthető tartály
 vegyes színekben, a szín nem választható (B1, B3)

A1
A2
A3
A4

termék
„Shaker” tartályos hegyező, egylyukú

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA634753

„Shaker” tartályos hegyező, egylyukú

25 db/display

IMA534753

„Shaker” tartályos hegyező, kétlyukú

1 db/bliszter

IMA634755

„Shaker” tartályos hegyező, kétlyukú

20 db/display

IMA534755

STAEDTLER® „512” kétlyukú hegyezők

2

-LYUKÚ

 műanyag test
 fém élezőbetét
 oldalán található gombbal nyitható, ezáltal
nem engedi kihullani a forgácsot
 fedéllel ellátott
 vegyes színekben, a szín nem választható (B2)
termék

B1 „512” kétlyukú hegyező
B2 „512” kétlyukú hegyező

szín
kék
vegyes

rendelési kód
TS512001
TS512006

MAPED „Croc Croc Twist” kétlyukú hegyezők

2

KORES „Migoo” kétlyukú hegyező

2

-LYUKÚ

kétlyukú: 8 és 11 mm átmérőjű ceruzához egyaránt alkalmas
3 különböző színben, a szín nem választható
aranyos dizájn
racsnis rendszer: mindkét irányba forgatható benne a ceruza,
így bárki számára egyszerű használatot tesz lehetővé
 vegyes színek, a szín nem választható
 100%-ban újrahasznosítható karton csomagolás





termék

C1 „Croc Croc Twist” kétlyukú hegyező
C2 „Croc Croc Twist” kétlyukú hegyező

-LYUKÚ

 tartályos
 ideális jumbo és normál ceruzák hegyezéséhez
 a védőkupak megakadályozza a forgács
kiömlését és garantálja a tiszta használatot
 vegyes színekben, a szín nem választható

db/kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA018410

12 db/display

IMA018411

termék

D „Migoo” kétlyukú hegyező

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IK35818
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MAPED „Connect” kétlyukú hegyező radírral

2

MAPED „Tonic Metal” kétlyukú hegyező

2

-LYUKÚ

 ergonomikus kialakítás a kényelmes használatért
 mindkét oldal biztonsági fedéllel ellátott
 PVC-mentes radírral
termék

A „Connect” kétlyukú hegyező

-LYUKÚ

 műanyag test
 könnyen üríthető tartály

kiszerelés
20 db/display

rendelési kód
IMA049221

termék

kiszerelés
18 db/display

B „Tonic Metal” kétlyukú hegyező

rendelési kód
IMA506900

STAEDTLER® „512 60C” kétlyukú hegyező

2

-LYUKÚ

 fedéllel ellátott, nem engedi
kihullani a forgácsot
 tolltartóbarát
termék

kiszerelés
18 db/display

C „512 60C” kétlyukú hegyező

rendelési kód
TS51260CKP1802

FABER-CASTELL „Grip 2001 Trio” hegyezők

FABER-CASTELL kétlyukú hegyező

2

3

-LYUKÚ

-LYUKÚ






 kétlyukú, tarályos hegyező
 normál és vastag grafitceruzákhoz

háromlyukú
tartályos hegyező három különböző lyukmérettel
grafitceruza, színes ceruza és a jumbo ceruza hegyezésére
vegyes színekben, a szín nem választható (E2)
termék

D

termék
kétlyukú hegyező

66
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szín


rendelési kód
TFC183500

E1 „Grip 2001 Trio” hegyező
E2 „Grip 2001 Trio” hegyező

szín


rendelési kód
TFC183800



TFC183801

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Mars® 501 180”
asztali hegyező

RAPESCO asztali hegyezők

5

A2

ÉV

1

-LYUKÚ

GARANCIA

A3

1

-LYUKÚ

A1

asztalra rögzíthető
fém befogóval
ütésálló burkolat
használható vastag ceruzával is (IRR94000B2)






termék

rendelési kód
IRR64000B2

A1 „64” asztali hegyező
A2 „94” asztali hegyező
A3 „74” asztali hegyező







IRR94000B2

termék

B „Mars® 501 180” asztali hegyezőgép

IRR74000B2

ICO „Süni 312” asztali hegyezőgép

1

-LYUKÚ

-LYUKÚ

asztalra rögzíthető
fém befogó
műanyag test
fém hegyezőszerkezet
kivehető tartály
normál és vastag ceruzák hegyezésére is alkalmas








termék

rendelési kód
TICH312

C „Süni 312” asztali hegyezőgép

MAPED „Turbo Twist 2.0” elemes hegyezőgép

-LYUKÚ

2

termék

D „Süni 616” asztali hegyezőgép

rendelési kód
TICH616

1

GARANCIA

-LYUKÚ

 alkalmas mind a jumbo (9-12 mm),
mind a normál (6-8 mm) ceruzákhoz
 a biztonság érdekében
fedett hegyező lyukak
 törött hegy eltávolító
 kiváló minőségű tartós pengék
 látható forgácstartály könnyen
eltávolítható fedéllel
 4xAA elemmel működik (nem tartozék)

egylyukú, elemes hegyezőgép
normál méretű ceruzák hegyezéséhez
gyors és egyszerű tisztítás
működtetés 4 db AA ceruzaelemmel, az elem nem tartozék
2 év garancia







asztalra rögzíthető
fém befogó
műanyag, többszínű test
fém hegyezőszerkezet
kivehető tartály
normál ceruzák hegyezésére alkalmas

DERWENT asztali hegyező

ÉV

1

rendelési kód
TS501180

ICO „Süni 616” asztali hegyezőgép

1








asztalra rögzíthető
műanyag test
állítható lyukátmérő
gumírozott befogó-nyílás
automatikus megállítás,
ha a ceruza elég hegyes

termék

rendelési kód
IMA027330

E „Turbo Twist 2.0” elemes hegyezőgép

termék

F asztali hegyező

rendelési kód
E2302332

RAPESCO „PS12-USB” elemes hegyezőgépek

2






2

ÉV

-LYUKÚ

ELEMES

GARANCIA

cserélhető acélpengék
működtetés USB kábellel (tartozék) vagy 4 × AA elemmel (nem tartozék)
automatikus kikapcsolás funkció a tartály eltávolításakor
automatikusan záródó biztonsági retesz
normál (6-8 mm) és vastag (9-12 mm) grafit-, szén-, pasztell-,
valamint színes ceruzák hegyezéséhez

G1
G2
G3
G4
G5

termék
„PS12-USB” elemes hegyezőgép

szín


„PS12-USB” elemes hegyezőgép



IR1447

„PS12-USB” elemes hegyezőgép



IR1448

„PS12-USB” elemes hegyezőgép



IR1449

-

IR1485

pótkés

rendelési kód
IR1446

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA radírok

#COOL BY VICTORIA radír
SINCE 1993

OFFICE

1 Ft
A1

soft

 otthoni, irodai, iskolai használatra
 nem morzsolódik
 háromszög formájának köszönhetően
kényelmes, és pontos radírozást biztosít

A2

 ceruzaradír
 papírtokkal
termék

A1 „V-20” radír
A2 „V-30” radír

méret (mm)
5 × 7 × 10

kiszerelés
1 db

38 × 18 × 10

1 db

rendelési kód
JRV20

termék

B radír

JRV30

méret (mm)
35 × 35 × 9

kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
ISVRC3

MAPED „Technic” radírok

C1

C3

C2

C4

 ceruzaradír
 egyenként fóliázva
 méret: 38 × 18 × 12 mm (C1-C3),
60 × 22 × 13 mm (C4)

C1
C2
C3
C4

termék
„Mini Technic” radír
„Mini Technic” radír, papírtokkal

kiszerelés
1 db
1 db

rendelési kód
IMA0113001
IMA0113011

„Mini Technic” radír

3 db/bliszter

IMA011305

„Technic 600” radír

1 db

IMA0116001

MAPED „Greenlogic” radír

MAPED „Softy” radírok

E2






ceruzaradír
ergonomikus formája kényelmes használatot biztosít
PVC-mentes alapanyag
környezetbarát csomagolás: 95%-ban újrahasznosított karton
méret: 60× 20 ×16 mm

 ceruzaradír
 papírtokkal
 méret: 56 × 23 × 13 mm
termék

D

termék
„Greenlogic” radír

kiszerelés
2 db/bliszter

E1 „Softy” radír
E2 „Softy” radír

rendelési kód
IMA116610

MAPED „Mini Softy” radírok

kiszerelés
2 db/bliszter

rendelési kód
IMA021792

20 db/display

IMA511790

MAPED „Essentials Soft” radír

F1
F2
 ceruzaradír
 papírtokkal
 méret: 40 × 17 × 18 mm
termék

F1 „Mini Softy” radír
F2 „Mini Softy” radír
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kiszerelés
3 db/bliszter

rendelési kód
IMA012403

36 db/display

IMA511780






ergonomikus radír
vidám, mosolygós mintákkal
morzsolódásmentes alapanyag
méret: 10 × 34 × 22 mm
termék

G „Essentials Soft” radír

kiszerelés
40 db/bliszter

rendelési kód
IMA112911

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES „Trino” radír






KORES „KE-20” radír







ergonomikus háromszög alakú test
papírtokkal
puha, nem morzsolódik
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

kiszerelés
1 db

A „Trino” radír

rendelési kód
IK40503

puha, nem morzsolódik
külünleges fekete színben
papírtokkal
latexmentes
méret: 60 × 21 × 10 mm
termék

kiszerelés
1 db

B „KE-20” radír

rendelési kód
IK40202

MAPED „Mini Technic Ultra” radírok

FABER-CASTELL „Grip 2001” radírok

D1

 ergonomikus háromszögforma
 maszatolásmentes radírozás
 vegyes színek, a szín nem választható (C2)






termék
C1 „Grip 2001” radír
C2 „Grip 2001” radír

szín


méret (mm)
15 × 90 × 15

kiszerelés
1 db



15 × 90 × 15

1 db

TFC187101

C3 „Grip 2001” radír



15 × 90 × 15

1 db

TFC187044

prémium minőségű radír
nem morzsolódik
PVC-mentes alapanyag
méret: 39 × 18 × 12 mm

rendelési kód
TFC187100

D2

termék

D1 „Mini Technic Ultra” radír
D2 „Mini Technic Ultra” radír, papírtokkal

kiszerelés
36 db/display

rendelési kód
IMA106411

36 db/display

IMA106711

STAEDTLER „Rasoplast 526 B” radírok

MAPED „Technic Ultra” radírok

F1

E1

F2

F3

F4

E2

 ceruzaradír
 papírtokkal
 minimális morzsolódás

 prémium minőségű radír
 nem morzsolódik
 PVC-mentes alapanyag
termék

E1 „Technic Ultra” radír, papírtokkal
E2 „Technic Ultra” radír, műanyag tokkal

méret (mm)
21,5 × 12 × 61

kiszerelés
20 db/display

rendelési kód
IMA116411

22 × 12 × 61

1 db/bliszter

IMA120510

F1
F2
F3
F4

termék
„Rasoplast 526 B20” radír

méret (mm)
65 × 23 × 13

kiszerelés
1 db

„Rasoplast 526 B20” radír, fekete

65 × 23 × 13

1 db

„Rasoplast 526 B30” radír

43 × 19 × 13

1 db

TS526B30

„Rasoplast 526 B40” radír

33 × 16 × 13

1 db

TS526B40

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS526B20
TS526B209
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MAPED „Little Monster” radírok









MAPED „Ergo Fun Multicolor” radírok

„Mini Technic” radírral újratölthető
ergonomikus kialakítás a kényelmes fogásért
mini, tolltartóbarát méret
4-féle különböző szörnyecskés védőtok 3-féle színben
2-féle szórakoztató szörnyarc
teljen újrahasznosított csomagolás
vegyes színekben, a szín nem választható (A1)
termék

A1 „Little Monster” radír
A2 „Little Monster” radír

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA127710

20 db/display

IMA127711

MAPED „Croc Croc Puzzle” radírok









termék






kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA15801

20 db/display

IMA15802

STADTLER „Rasoplast combi 526 BT” radír








termék
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kiszerelés
2 db/bliszter

rendelési kód
IMA119002

24 db/display

IMA119001

puha tapintású
kényelmes fogás
lekerekített forma
sima és világos textúra
méret: 61 × 27 × 11 mm
termék

D „Essentials Epure” radír

kiszerelés
20 db/display

rendelési kód
IMA103701

MAPED „Technic Duo” kombinált radírok

a kék rész tinta, a fehér rész ceruza radírozására alkalmas
kiváló törlési eredmény
papírtokkal (védőfóliában)
minimális morzsolódás
ftalát- és latexmentes
méret: 43 × 19 × 13 mm

E „Rasoplast combi 526 BT” radír

termék

B1 „Ergo Fun Multicolor” radír
B2 „Ergo Fun Multicolor” radír

MAPED „Essentials Epure” radírok

vidám, szórakoztató egyedi dizájn
gyerekkézre tervezett, kényelmes fogású forma
grafitot és radírozható tintát is képes radírozni
magas hatékonyság
műanyag külső borítás
teljesen újrahasznosítható csomagolás
vegyes színekben, a szín nem választható (C1)

C1 „Croc Croc Puzzle”, nyuszi
C2 „Croc Croc Puzzle”, nyuszi

ergonomikus kialakítás a kényelmes fogásért
4-féle állat minta
precíz radírozás akár nagy felületeknél
teljesen újrahasznosítható csomagolás
vegyes minták, a mintázat nem választható (B1)







 a kék rész tinta, a fehér rész
ceruza radírozására alkalmas
 méret: 39 × 12 × 18 mm
kiszerelés
1 db

rendelési kód
TS526BT30

termék

F „Technic Duo” kombinált radír

kiszerelés
36 db/display

rendelési kód
IMA511710

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Zenoa Plus” zárható,
műanyag tokos radírok

MAPED „Zenoa” zárható, műanyag tokos radírok






ceruzaradír
műanyag, zárható védőtokban
átmérő: 50 mm
vegyes színekben, a szín nem választható (A1)
termék

A1 „Zenoa” zárható, műanyag tokos radír
A2 „Zenoa” zárható, műanyag tokos radír





kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA011320

20 db/display

IMA511320

MAPED „Gom Pen” radírstift

ceruzaradír
műanyag, zárható védőtokban
átmérő: 50 mm
vegyes színekben, a szín nem választható (B1)
termék

B1 „Zenoa Plus” zárható, műanyag tokos radír
B2 „Zenoa Plus” zárható, műanyag tokos radír

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA123210

15 db/display

IMA123211

STAEDTLER „Mars® plastic 528” radírstift

D2
















ceruzaradír
toll alakú forma
kényelmes használat
fokozatos adagolási lehetőség
a pótbél hossza: 110 mm
átmérő: 6,75 mm

D1

ceruzaradír
kiváló minőség
kényelmes használat
fokozatos adagolási lehetőség
ftalát- és latexmentes
toll alakú forma
pótbél mérete: 97 × 7 × 7 mm
termék

C

termék
„Gom Pen” radírstift pótbéllel

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA012511

FABER-CASTELL „Grip 2001” kupakradírok

TS52855

KOH-I-NOOR „Elefánt” radírok

 használható radírként és
ceruzakupakként is
 PVC-mentes, káros anyagot
nem tartalmaz
 vegyes színekben, a szín
nem választható (E2)
termék
E1 „Grip 2001” kupakradír
E2 „Grip 2001” kupakradír

rendelési kód
TS52850

D1 „Mars® plastic 528” radírstift
D2 „Mars® plastic 528” pótbél

 kaucsukból készül
 kiválóan alkalmas grafit- és színes ceruzák radírozására

szín


kiszerelés
2 db/cs.



2 db/cs.

rendelési kód
TFC187000
TFC187001

F1
F2
F3
F4
F5

termék
„Elefánt 300/40” radír

méret (mm)
35 × 8 × 22

kiszerelés
48 db/doboz

rendelési kód
TKOH30040

„Elefánt 300/60” radír

31 × 8 × 20

60 db/doboz

TKOH30060

„Elefánt 300/20” radír

45,5 × 12 × 31

20 db/doboz

TKOH30020

„Elefánt 300/30” radír

35 × 9 × 28

27 db/doboz

TKOH30030

„Elefánt 300/80” radír

27 × 8 × 18

80 db/doboz

TKOH30080

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Flex” hajlítható vonalzók

MAPED „Flex” hajlítható vonalzószettek

B1

B2

B3
100 %-osan törésálló
könnyen olvasható számskála
enyhén hajlítható
a gumírozott hullám segíti a biztos fogást
vegyes színekben, a szín nem választható







A1

A3
A2

termék
A1 „Flex” hajlítható vonalzó, kétoldalas számskála
A2 „Flex” hajlítható vonalzó

méret (cm)
15

rendelési kód
IMA244060

30

IMA244030

A3 „Flex” hajlítható vonalzó, kétoldalas számskála

30

IMA244130

MAPED „Twist’n Flex”
hajlítható vonalzók

 rugalmas műanyagból,
amely nehezen törik
 könnyen olvasható számskála
 vegyes színekben, a szín nem választható
 a mini szett tartalma:
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 12 cm-es háromszögvonalzó
1 db 45 °-os, 12 cm-es háromszögvonalzó
1 db 180 °-os, 10 cm-es szögmérő
 a nagy szett tartalma:
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 21 cm-es háromszögvonalzó
1 db 45 °-os, 21 cm-es háromszögvonalzó
1 db 180 °-os, 12 cm-es szögmérő
termék







rendelési kód
IMA244069

B1 „Flex” hajlítható, mini vonalzószett
B2 „Flex” hajlítható, háromrészes vonalzószett
B3 „Flex” hajlítható, nagy vonalzószett

törhetetlen
tetszőlegesen csavarható, formálható
könnyen olvasható kétoldalas számskála
ideális kisiskolások számára
vegyes színekben, a szín nem választható

IMA897120
IMA244304

MAPED „Twist’n Flex Decor” hajlítható vonalzók

termék
C1 „Twist’n Flex” hajlítható vonalzó
C2 „Twist’n Flex” hajlítható vonalzó

méret (cm)
15

rendelési kód
IMA279110

20

IMA279210

C3 „Twist’n Flex” hajlítható vonalzó

30

IMA027900

MAPED „Twist’n Flex” hajlítható vonalzószett

törhetetlen
tetszőlegesen csavarható, formálható
könnyen olvasható, kétoldalas számskála
ideális kisiskolások számára
a szett tartalma:
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 15 cm-es háromszögvonalzó
1 db 180 °-os szögmérő
 vegyes színekben, a szín nem választható














törhetetlen
tetszőlegesen csavarható, formálható
színátmenetes
könnyen olvasható kétoldalas számskála
ideális kisiskolások számára
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

D

termék
„Twist’n Flex” hajlítható vonalzószett
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rendelési kód
IMA895024

E1 „Twist’n Flex Decor” hajlítható vonalzó
E2 „Twist’n Flex Decor” hajlítható vonalzó

méret (cm)
15
30

rendelési kód
IMA279115
IMA279315

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Geometric” vonalzók

A2

A1

termék

A1 „Geometric” vonalzó
A2 „Geometric” vonalzó, kétoldalas számskála

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA242030

1 db/bliszter

IMA242130

 80 %-ban újrahasznosított műanyag
 ergonomikus kialakítás
 környezetbarát csomagolás

 könnyen olvasható számskála
 méret: 30 cm

MAPED „Study Unbreakable” törhetetlen vonalzók

B1

B2

B3

B5

B6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

termék
„Study Unbreakable” törhetetlen vonalzó

méret (cm)
15

szín
vegyes

rendelési kód
IMA245310

„Study Unbreakable” törhetetlen vonalzó

15

víztiszta

IMA245320

„Study Unbreakable” törhetetlen vonalzó

30

vegyes

IMA245610

„Study Unbreakable” törhetetlen vonalzó

30

víztiszta

IMA245620

„Study Unbreakable Fancy” törhetetlen vonalzó

20

vegyes

IMA245401

„Study Unbreakable Fancy” törhetetlen vonalzó

30

vegyes

IMA245601






ütésnek és hajlításnak ellenálló alapanyag
könnyen olvasható, kétoldalas számskála
víztiszta vagy vegyes színekben
vegyes színek esetében a szín nem
választható (B1, B3, B5, B6)

STAEDTLER® „562 30” hajlítható vonalzó

 rugalmas és törhetetlen
 könnyen olvasható
számskála
 vegyes színek, a szín
nem választható
termék

C „562 30” hajlítható vonalzó

méret (cm)
30

rendelési kód
TS56230UF

STAEDTLER® „569 PB” vonalzókészlet

 átlátszó műanyag vonalzókészlet
 jól olvasható, kopásálló számskála
 vegyes színek, a szín nem választható
termék

D „569 PB” vonalzókészlet

a készlet tartalma:
 1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
 1 db háromszögvonalzó
 1 db derékszögű vonalzó
 1 db szögmérő
db/csomag
4

rendelési kód
TS569PB4UF

FISKARS vonalzók
E2

E1

E3
termék
E1 vonalzó
E2 vonalzó

méret (cm)
30

minta
focilabda

rendelési kód
IF200677

30

kék csillámos

IF200681

E3 vonalzó

30

rózsaszín csillámos

IF200679

 műanyag
 könnyen olvasható számskála

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA hajlítható vonalzók

1 Ft
hajlítható
műanyag
hossz: 30 cm (A1)
a szett tartalma: (A2)
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 35°-os, 14 cm-es számskálájú vonalzó
1 db 45°-os, 10 cm-es átfogójú vonalzó
1 db 180°-os, 10 cm-es szögmérő






termék

rendelési kód
ISVVC30

A1 hajlítható vonalzó
A2 hajlítható vonalzószett

ISVVC4

MAPED „Geometric” háromszögvonalzók

 átlátszó műanyag
 könnyen olvasható számskála

B1
B2
B3
B4

B1

MAPED „Start” vonalzókészletek

B2

termék
„Geometric” háromszögvonalzó, 45°-os

méret (cm)
21 (átfogó)

rendelési kód
IMA242421

„Geometric” háromszögvonalzó, 60°-os

21 (számskála)

IMA242621

„Geometric” háromszögvonalzó, 45°-os

26 (átfogó)

IMA242426

„Geometric” háromszögvonalzó, 60°-os

26 (számskála)

IMA242626

MAPED „Geometric” vonalzókészlet

 átlátszó műanyag
 könnyen olvasható számskála
 a mini szett tartalma:
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 12 cm-es számskálájú vonalzó
1 db 45 °-os, 12 cm-es átfogójú vonalzó
1 db 180 °-os, 10 cm-es szögmérő
 a nagy szett tartalma:
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 21 cm-es számskálájú vonalzó
1 db 45 °-os, 21 cm-es átfogójú vonalzó
1 db 180 °-os, 12 cm-es szögmérő
termék

rendelési kód
IMA242815

C1 „Start” mini vonalzókészlet
C2 „Start” nagy vonalzókészlet

IMA242830

MAPED balkezes vonalzókészlet

BALKEZES






átlátszó műanyag
könnyen olvasható számskála
a 30 cm-es vonalzón sablon
található hullámvonal
rajzolásához
a szett tartalma:
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 60 °-os, 21 cm-es
számskálájú vonalzó
1 db 45 °-os, 21 cm-es átfogójú
vonalzó
1 db 180 °-os szögmérő

 átlátszó műanyag
 könnyen olvasható számskála
 a szett tartalma:
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 45 °-os, 21 cm-es
átfogójú vonalzó
1 db 180 °-os szögmérő

termék

rendelési kód
IMA242767

D „Geometric” vonalzókészlet

termék

rendelési kód
IMA897118

E balkezes vonalzókészlet

MAPED „Geometric” 180°-os szögmérő

MAPED „Geometric” 360°-os szögmérő

 átlátszó műanyag
 könnyen olvasható számskála

 átlátszó műanyag
 könnyen olvasható számskála

termék

F „Geometric” 180°-os szögmérő
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méret (cm)
12

rendelési kód
IMA242180

termék

G „Geometric” 360°-os szögmérő

méret (cm)
12

rendelési kód
IMA242360

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Kidicut” óvodai olló

MAPED „Vivo 3D” óvodai ollók

BALKEZES

B1

 ergonomikus kialakítás: a nyél 3D-ben elforgatott,
így tökéletesen illeszkedik a kéz vonalára
 dizájnos, kétszínű nyél
 lekerekített hegy
 vegyes színekben, a szín nem választható (B1)

 műanyag él, melynek
köszönhetően
a gyerekek nem tudják
magukat megvágni
 lekerekített hegy
 vegyes színekben,
a szín nem választható
termék

A „Kidicut” óvodai olló

B2

termék
méret (cm)
12

kiszerelés
1 db/bliszter

B1 „Vivo 3D” óvodai olló, balkezes
B2 „Vivo 3D” óvodai olló, balkezes
B3 „Vivo 3D” óvodai olló

rendelési kód
IMA037800

FISKARS motívumos óvodai ollók

méret (cm)
12

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA472510

12

10 db/display

IMA472512

12

20 db/display

IMA472012

FISKARS gyermek és iskolai ollók

BALKEZES

kifejezetten kicsi kezekbe lett tervezve
vidám, élénk minta
egyedi megjelenés
4 éves kortól
jobb- és balkezeseknek







C1
C2
C3
C4

termék
óvodai olló

méret (cm)
13

minta
halacska

rendelési kód
IF1003746

óvodai olló

13

méhecske

IF1003747

óvodai olló

13

katicabogár

IF1004612

óvodai olló

13

panda

IF1004613

DONAU iskolai olló

 a tompa hegy fokozott biztonságot nyújt
 kifejezetten gyerekeknek tervezett markolat (a nagyobb markolat és az ergonomikus
hüvelykujj nyílás természetes, kényelmesebb illeszkedést biztosít a gyerekek ujjaihoz)
 innovatív, biztonságos pengék
 biztonságosabb pengeszöggel (az optimalizált nyitási szög segít a
gyerekeknek abban, hogy úgy nyissák ki a pengéket, hogy az olló
megfelelő fogását és a vágás feletti kontrollt ne veszítsék el)
 csillogó színű markolat
 ideális 6 éves kortól
termék

D1 iskolai olló
D2 iskolai olló

méret (cm)
13

minta
kék csillogó

13

rózsaszín csillogó

F3

F2

F5

F4

F6






kiváló minőségű rozsdamentesacél pengék
ergonomikus kialakítás
lekerekített vágóhegy
vegyes színekben, a szín nem választható

E

termék
iskolai olló

IF1064070

FISKARS gyermek- és iskolai ollók
F1






rendelési kód
IF1064069

méret (cm)
13,5

rendelési kód
D80

F7

„Softgrip®” markolat (F3-F5)
antimikrobiális markolatvédelem: elpusztítja vagy inaktiválja a baktériumokat, gombákat és vírusokat
tapadásmentes pengék
vegyes színekben, a szín nem választható (F1)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

termék
gyermekolló

méret (cm)
13

minta/szín


gyermekolló, újrahasznosított

13

kék

IF1003760

„Softgrip®” iskolai olló

15

fekete, piros

IF1027423

„Softgrip®” iskolai olló

15

kék, világoskék

IF1027422

„Softgrip®” iskolai olló

15

rózsaszín virágminták

IF1027421

gyermekolló

18

kék csillámos

IF200675

gyermekolló

18

rózsaszín csillámos

IF200673

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IF1003856
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#COOL BY VICTORIA iskolai olló

MAPED „Sensoft Asym” iskolai ollók

1 Ft

 ergonomikus és biztonságos kialakítás
 aszimmetrikus, puha gyűrűi természetes
és kényelmes fogást biztosítanak
 rozsdamentesacél pengék, lekerekített végekkel
 kiváló vágási minőség
 vegyes színekben, a szín nem választható (B1)

 kiváló minőségű
rozsdamentesacél pengék
 ergonomikus nyél
 lekerekített vágóhegy

termék

A

termék
iskolai olló

méret (cm)
13

rendelési kód
ISVOC01

MAPED „Essentials Soft” iskolai ollók

B1 „Sensoft Asym” iskolai olló
B2 „Sensoft Asym” iskolai olló

méret (cm)
13

kiszerelés
1 db/bliszter

rendelési kód
IMA464410

13

24 db/display

IMA464412

MAPED „Genius”
iskolai olló

D1
D2
D3
D4
D5

76
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IMA484412

D5

méret (cm)
13

kiszerelés
24 db/display

rendelési kód
IMA169300

„Sensoft 3D” olló
„Sensoft 3D” olló

16

1 db/bliszter

IMA069600

16

12 db/display

IMA169600

„Sensoft 3D” pasztellszínű olló

16

1 db/bliszter

IMA486214

„Sensoft 3D” pasztellszínű olló

13

24 db/display

IMA484211

MAPED „Sensoft 3D”
balkezes általános olló

BALKEZES

 ergonomikus és
biztonságos kialakítás
 aszimmetrikus, puha gyűrűi
természetes és kényelmes
fogást biztosítanak
 rozsdamentesacél pengék,
lekerekített végekkel
 kiváló vágási minőség
méret (cm)
13

24 db/display

termék
„Sensoft 3D” olló

MAPED „Sensoft”
balkezes iskolai ollók

 műanyag, fekete nyél
 rozsdamentesacél
penge
 tűvékony élvég
 élvédő tartozékkal
termék

13

D1

BALKEZES

E „Genius” iskolai olló

rendelési kód
IMA484410

 ergonomikus kialakítás, illeszkedik a kéz vonalára
 vegyes színekben, a szín nem választható (D2, D4)

ergonomikus kialakítás
lekerekített hegy
rozsdamentesacél élek
vegyes színekben, a szín nem választható (C1)
termék
C1 „Essentials Soft” iskolai olló
C2 „Essentials Soft” iskolai olló

db/kiszerelés
1 db/bliszter

MAPED „Sensoft 3D” ollók

D2






méret (cm)
13

rendelési kód
IMA038340

F

termék
méret (cm)
iskolai olló
13





db/kiszerelés
24 db/display

rendelési kód
IMA484590

optimális kényelem a balkezesek számára
3D ergonomikus kialakítás, illeszkedik a kéz vonalára
fordított pengék
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

G általános olló, balkezes

méret (cm)
16

rendelési kód
IMA696510

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA ollók

STAEDTLER „Noris® 965” ollók
SINCE 1993

OFFICE

1 Ft

BALKEZES

B1

B2

B3

B2






 rozsdamentesacél penge
 ergonomikus nyél
 pontos vágás, kényelmes használat

minőségi vágáshoz
lekerekített rozsdamentesacél élek
puha, ergonomikus fogórész
hosszú élettartam
termék

termék
A1 szimmetrikus olló
A2 aszimmetrikus olló

méret (cm)
16

rendelési kód
IKVO01

21

IKVO02

B1 „Noris® 965” iskolai olló
B2 „Noris® 965” iskolai olló, balkezes
B3 „Noris® 965” hobbiolló

méret (cm)
14

rendelési kód
TS96514NBK

14

TS96514LNBK

17

TS96517NBK

DONAU „Soft Grip” irodai ollók

FISKARS „First” iskolai ollók

BALKEZES

C2
C1

C2

 kiváló minőségű rozsdamentesacél penge
 „SoftGrip”: puha gumírozott nyéllel
 ergonomikus kialakítás

 a nyelet kifejezetten a gyerekek kezéhez tervezték
 hegye biztonságosan lekerekített

termék
termék
C1 „First” iskolai olló
C2 „First” iskolai olló, balkezes

méret (cm)
13

rendelési kód
IF9992

13

IF9993

MAPED „Essentials Green” ollók

D1 „Soft Grip” irodai olló
D2 „Soft Grip” irodai olló
D3 „Soft Grip” irodai olló

méret (cm)
14

rendelési kód
DSG14

16,5

DSG16

20

DSG20

MAPED „Essentials Soft” ollók

E1

5

ÉV
GARANCIA

E4

5

ÉV
GARANCIA

 rozsdamentesacél penge
 60 %-ban újrahasznosított
műanyagból készült fogórész
termék
E1 „Essentials Green” olló
E2 „Essentials Green” olló

méret (cm)
17

szín


rendelési kód
IMA468010

17



IMA468011

E3 „Essentials Green” olló
E4 „Essentials Green” olló

21



IMA468110

21



IMA468111

 rozsdamentesacél penge
 puha borítású markolat
termék

F1 „Essentials Soft” olló
F2 „Essentials Soft” olló

méret (cm)
17
21

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

BTS_2022_063-102.indd 77

rendelési kód
IMA468210
IMA468310
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MAPED „Advanced Gel” ollók

MAPED „Shape 3D” általános ollók

10

ÉV
GARANCIA

A2

BALKEZES

A2

A1

 ergonomikus kialakítás: a nyél
3D-ben elforgatott, így tökéletesen
illeszkedik a kéz vonalára
 bliszteres kiszerelés
 vegyes színekben, a szín nem választható

 rozsdamentesacél penge
 innovatív zselé jellegű borítás
a fogórészen a kényelmes és
ergonomikus fogás érdekében

termék

méret (cm)
16

A1 „Shape 3D” általános olló
A2 „Shape 3D” általános olló, balkezes

rendelési kód
IMA476010

16

IMA476510

FISKARS „Classic” ollók

termék

B1 „Advanced Gel” olló
B2 „Advanced Gel” olló

méret (cm)
17
21

rendelési kód
IMA496210
IMA499210

FISKARS újrahasznosított olló

BALKEZES

BALKEZES

C3

C1

C2

C3

 jellegzetes narancssárga nyél, mely fémjelzi a FISKARS minőséget
termék
C1 „Classic” papírvágó olló
C2 „Classic” általános olló

méret (cm)
17

C3 „Classic” általános olló, balkezes

rendelési kód
IF9859

 jobb- és balkezes használatra
 100 %-ban újrahasznosított markolattal és csomagolással
 környezettudatos fogyasztók tökéletes ollója

21

IF9853

termék

21

IF9850

D általános olló

FISKARS újrahasznosított olló

 tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziós
csiszolásúak a hosszú élettartam érdekében
 a nagyobb, ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66%
fogyasztói csomagolási hulladék) és megújuló cellulózszálból (34%) készült
 100% -ban újrahasznosított és újrahasznosítható anyagba csomagolva
 az olló 100% -ban újrahasznosítható
 fenntartható módon készül
termék

E
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méret (cm)
21

rendelési kód
IF1005127

FISKARS „ReNew” ollók

 50%-ban újrahasznosított markolattal
 100 %-ban újrahasznosított csomagolással
 jobbkezes használatra tervezett
termék
általános olló

méret (cm)
18

rendelési kód
IF1001302

F1 „ReNew” általános olló
F2 „ReNew” általános olló

méret (cm)
17
25

rendelési kód
IF1062545
IF1062542

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED körzőhegy

MAPED „Focus/Start”
iskolai körző

 grafithegy
 átmérő: 2 mm
 kiszerelés: 10 db/bliszter

 2 mm-es grafitheggyel
 fémlábakkal

termék

rendelési kód
IMA134210

A körzőhegy

MAPED „Study SY110”
iskolai körző

 ergonomikus fej
 egyszerű használat

termék

 2 mm-es grafitheggyel
 fémlábakkal
 tartalék heggyel

rendelési kód
IMA197510

B „Focus/Start” iskolai körző

termék

C „Study SY110” iskolai körző

MAPED „Study” iskolai körzők

STAEDTLER „Noris® 550” iskolai körző

 univerzális adapterrel, melybe bármilyen írószer
befogható (toll, tűfilc, ceruza, nyomósirón)
 fémlábakkal
 vegyes színekben, a szín nem választható








termék

rendelési kód
IMA119410

D1 „Study” iskolai körző adapterrel
D2 „Study SY110” pasztell iskolai körző

IMA194510

MAPED „Study SY150”
iskolai körző

 0,5 mm-es nyomósirónadagolóval
 fémlábakkal
 tartalék grafitbéllel
termék

F „Study SY150” iskolai körző

 vegyes színekben, a
szín nem választható
rendelési kód
IMA119430

termék

G „Study Stop” iskolai körző

termék

rendelési kód
TS55050

E „Noris® 550” iskolai körző

STAEDTLER
„Mars comfort 552”
körzőkészlet

 vegyes színekben, a
szín nem választható
rendelési kód
IMA195110

 gyorsan beállítható
körző nyomógombos
mechanizmussal és
közepén koronggal
 cserélhető alkatrészek
 ajándék „Mars Micro”
nyomósirón és 1
tubus HB-s grafitbél
(12 szál/tubus)
 max. körátmérő: 350
mm (hosszabbító
rúddal: 585 mm)
 szárhossz: 170 mm
termék

H „Mars® comfort 552” körzőkészlet

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA119450

precíziós körző fémlábakkal
tökéletes az első iskolai feladatokhoz is
tompa, biztonságos hegy
maximális körátmérő: 300 mm
szárhosszúság: 124 mm
tartalék heggyel

MAPED „Study Stop”
iskolai körző

 rögzíthető fémlábakkal
 csúszásgátló ergonomikus
fogórésszel
 tartalék heggyel

 vegyes színekben, a
szín nem választható

rendelési kód
TS552PR1

79
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#COOL BY VICTORIA
iskolai körző

MAPED „Study Pop”
iskolai körző

MAPED „Study Pop”
körző adapterrel

fémlábakkal
2 mm-es grafitheggyel
tartalék heggyel
egyszerű használat
ergonomikus körzőfej
doboza vonalzóként
is funkcionál
 vegyes színekben,
a szín nem választható

 fémlábakkal
 univerzális adapterrel,
melybe bármilyen írószer
befogható (toll, tűfilc,
ceruza, nyomósirón)
 egyszerű használat
 ergonomikus körzőfej
 doboza vonalzóként
is funkcionál
 vegyes színekben, a
szín nem választható

1 Ft














egyszerű használat
fémlábakkal
tartalék heggyel
visszazárható tartóban
vegyes színekben,
a szín nem választható
termék

A iskolai körző

rendelési kód
ISVKC01

termék

rendelési kód
IMA194500

B „Study Pop” iskolai körző

termék

rendelési kód
IMA194102

C „Study Pop” körző adapterrel

MAPED „Stop System” körző

STAEDTLER „Noris® 550” körzők

1








2

ideális iskolai használatra
tompa, biztonságos heggyel
fém lábakkal
maximális körátmérő: 300 mm
szárhosszúság: 124 mm
tartalék hegy

D1
D2
D3
D4

termék
„Noris® 550” körző

szín
metálkék

rendelési kód
TS55050M1

„Noris® 550” körző

metálpiros

TS55050M2

„Noris® 550” körző

metálzöld

TS55050M3

„Noris® 550” körző

metállila

TS55050M4

MAPED „Stop System
Innovation” körző

FABER-CASTELL
iskolai körző

 2 mm-es grafitheggyel
 rögzíthető fémlábakkal
 tű- és grafithegytakaró szerkezettel
a nagyobb biztonság érdekében
 vegyes színekben,
a szín nem válaszható

 fémlábakkal
 max. 440 mm-es
körökhöz
 tartalék tűvel és
grafitheggyel
 vegyes színekben, a
szín nem választható

termék

F „Stop System Innovation” körző

rendelési kód
IMA196210

 2 mm-es grafitheggyel
 rögzíthető fémlábakkal
 tű- és grafithegytakaró
szerkezettel a nagyobb
biztonság érdekében
 vegyes színekben,
a szín nem választható

3

zár

termék

rendelési kód
IMA019600

E „Stop System” körző

ICO „6002t” körző

 iskolai használatra
 fémlábakkal
 PVC-tokban

termék

rendelési kód
TFC174101

G iskolai körző

termék

H „6002t” körző

MAPED „Focus/Start” körzőkészlet

MAPED „Study SY160” körzőkészlet

 fémlábakkal
 készlet tartalma:
körző, nyomósirón,
univerzális láb,
póthegyek, hegyező

 fémlábakkal
 tartalma:
körző, körzőhegy, hegyező,
csavarhúzó, radír
 vegyes színekben,
a szín nem választható

I

termék
„Focus/Start” körzőkészlet

80

BTS_2022_063-102.indd 80

rendelési kód
IMA197513

4

termék

J „Study SY160” körzőkészlet

rendelési kód
TIC6002T

rendelési kód
IMA119405

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Metal Open” körző és körzőkészletek
A1

MAPED „Stop System” körzőkészletek

A2

A3

B1

termék

rendelési kód
IMA369000

A1 „Metal Open” körző
A2 „Metal Open” 3 db-os körzőkészlet
A3 „Metal Open” 5 db-os körzőkészlet

IMA536953
IMA536955

MAPED „Technic Compact” körző és körzőkészletek
C1

C2

rendelési kód
IMA196100
IMA196101
IMA196102

 precíziós, mértani
körző rugós fejjel és
középen koronggal
 könnyen és gyorsan
állítható
 erős műanyag és
fém alapanyag
 max. átmérő: 255 mm
 szárhossz: 154 mm
 pót körzőheggyel

termék

rendelési kód
IMA038700

C1 „Technic Compact” körző
C2 „Technic Compact” 4 db-os körzőkészlet

IMA538700

MAPED „Technic Compact”
precíziós körzőkészlet

 precíziós,
csavarrendszerű körző
 fémlábakkal
 a körzőhegyet tartó láb
kicserélhető univerzális
adapterrel, így bármilyen
írószerrel használható (toll,
tűfilc, ceruza, nyomósirón)
 tartozékok: univerzális
adapter, póthegy, körzőhöz
csatlakoztatható nyomósirón
 törésbiztos tárolódoboz
termék

termék

B1 „Stop System” 3 db-os körzőkészlet
B2 „Stop System” 5 db-os körzőkészlet
B3 „Stop System” 7 db-os körzőkészlet

STAEDTLER „Mars® comfort 556”
precíziós körzőkészletek

2 mm-es grafitheggyel
fémlábakkal
rögzíthető lábtávolság
a lábak felhajthatók, így
biztonságosan elhelyezhetők
tolltartóban és táskában

E „Technic Compact” precíziós körzőkészlet

rendelési kód
IMA290310

D1
D2
D3
D4

termék
precíziós körzőkészlet

szín
kék
neon kék/zöld

TS55600N1

precíziós körzőkészlet

neon rózsaszín/lila

TS55600N2

precíziós körzőkészlet

neon sárga/narancs

TS55600N3

STAEDTLER
„Noris® 550”
körzőkészlet

STAEDTLER
„Noris® 550 01/02”
precíziós körzőkészlet

 körző fémlábakkal
 tökéletes az első iskolai
feladatokhoz is
 tompa, biztonságos hegy
 max. körátmérő: 300 mm
 szárhossz: 124 mm
 tartozékok: univerzális
adapter, pót körzőhegy,
ceruza és „Rasoplast” radír

 precíziós körző,
közepén koronggal
 gyorsan beállítható
mechanizmus
 csuklós, cserélhető hegy és tű
 maximális körátmérő:
260 mm
 szétnyithatóság: 395 mm
 hosszúság: 156 mm
 tartozékok: a körzőhöz
csatlakoztatható láb,
univerzális adapter,
pót körzőhegy

termék

rendelési kód
TS55600

F „Noris® 550” körzőkészlet

termék

G „Noris® 550 01/02” precíziós körzőkészlet

KORES „Grafiko Neon” precíziós körzőkészlet

dekorált körzőlábak
díszített doboz
precíziós csavarrendszer
fém lábakkal
műanyag tokban
kiegészítők: 2 mm-es póthegy,
toll adapter, cserecsavar
 vegyes színekben, a szín
nem választható

 kiváló minőségű fémkörző
 csúszásmentes tű és hegy
 a készlet tartalmaz
egy póthegyet és egy
adaptert, amelybe ceruza
vagy tűfilc illeszthető
 tartós műanyag tok a
biztonságos tárolás érdekében
 vegyes neon színekben,
a szín nem választható








termék

rendelési kód
IMA291013

I

termék
„Grafiko Neon” körzőkészlet

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
TS55600

precíziós körzőkészlet

MAPED „Fancy” precíziós körzőkészlet

H „Fancy” precíziós körzőkészlet

B3

 általános és
középiskolások számára
 2 mm-es grafitheggyel
 fémlábakkal
 egyszerűen és biztosan
rögzíthető lábtávolság
 tű- és grafithegytakaró
szerkezet védi a
gyermekeket és a
hegyet a sérülésektől

 a készletek univerzális
adaptere segítségével
a különböző kiegészítők
könnyen cserélhetők
 a körzők lábában
póthegytartó található
 vegyes színekben, a
szín nem választható






B2

rendelési kód
TS55001

rendelési kód
IK42031
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VICTORIA „GVA-260” asztali számológép

1

SINCE 1993

ÉV
GARANCIA










OFFICE

5 Ft

10 számjegyes, nagy, döntött kijelző
memória
százalékszámítás
gyökvonás
utolsó számjegy törlése
automatikus kikapcsolás
méret: 102 × 134 × 27 mm
napelemmel + 1 db LR 1130-as
elemmel működik (tartozék)
termék

VICTORIA „GVT-82MS”
tudományos számológép

A termék megvásárlásával Ön 5 Ft-tal járul hozzá,
hogy még több gyermekeket segítő intézményt támogathassunk!

rendelési kód
GVA260

A „GVA-260” asztali számológép

SINCE 1993

1

OFFICE

VICTORIA „GVT-736”
tudományos számológép

1

5 Ft

ÉV
GARANCIA


228 funkció
10+2 számjegyes, pontmátrix kijelző
9 memória
visszajátszás és javítás funkció
számolás törtekkel
trigonometrikus és statisztikai számítások
hyperbolikus számítások
szögmértékegység számítások
kemény, fedeles tok
méret: 85×160×23 mm
2 db AA elemmel működik (tartozék)











termék

VICTORIA „GVT-991MS”
tudományos számológép

1

ÉV
GARANCIA
















SINCE 1993

OFFICE

termék

82
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VICTORIA „GVT-742CQ”
tudományos számológép

SINCE 1993

1

ÉV
GARANCIA












rendelési kód
GVT991

rendelési kód
GVT736

C „GVT-736” tudományos számológép

6 Ft

403 funkció
10+2 számjegyes pontmátrix kijelző
kétsoros kijelző
természetes algebrai bevitelt
biztosító kijelző
statisztikai és logikai számítások
koordináta transzformáció
műveletek tört- és komplex számokkal
integrál-, differenciálszámítás
mátrix/vektor számítás
egyenletszámítás
műveletenkénti ellenőrzés és javítás
CALC (ideiglenes képlet memória)
kemény tok
napelemmel + 1 db AA elemmel
működik (tartozék)

D „GVT-991MS” tudományos számológép

283 funkció
kétsoros kijelző
79 lépésnyi műveletsor
statisztikai és regressziós műveletek
lineáris másod- és
harmadfokú egyenletek
logikai számítások (tizes, nyolcas,
hatos és kettes számrendszerben)
koordináta transzformációk
műveletek tört- és komplex számokkal
permutáció, kombináció
integrálás
8 tárolt/visszakereshető lépés
kemény, csúszó tok
méret: 83 × 161 × 20 mm
higanymentes elem
1 db CR 2025-ös elemmel
működik (tartozék)
termék

rendelési kód
GVT82MS

B „GVT-82MS” tudományos számológép

OFFICE

6 Ft

ÉV
GARANCIA



















SINCE 1993

OFFICE

4 Ft

283 funkció
10+2 számjegyes, kétsoros kijelző
9 memória funkció
hiperbolikus funkciók
trigonometrikus számítások
logikai számítások
deviáció- és regressziós számítások
integrálás
kemény, fedeles tok
méret: 80 × 160 × 19 mm
1 db CR 2025-ös elemmel működik (tartozék)
termék

E „GVT-742CQ” tudományos számológép

rendelési kód
GVT742CQ

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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CASIO „FX-220 Plus 2E”
tudományos számológép

CASIO „FX-82MS 2E” és „FX-82ES Plus 2E”
tudományos számológépek

2

2

ÉV
GARANCIA

ÉV
GARANCIA

B1








181 funkció
10+2 számjegyes, kétsoros kijelző
számolás törtekkel
szögmértékegység-átváltás
trigonometrikus és statisztikai számítások
permutáció és kombináció







S-VPAM
hibajavítás
kemény, fedeles tok
méret: 77 × 162 × 14 mm
1 db AA elemmel működik (tartozék)






240 funkció (B1)
252 funkció (B2)
képletvisszahívás
eredmény tároló

B2






időszámítás
statisztika, táblázatok
kemény, fedeles tok
1 db AA elemmel működik (tartozék)

termék

A

termék
„FX-220 Plus 2E” tudományos számológép

B1 „FX-82MS 2E” tudományos számológép
B2 „FX-82ES Plus 2E” tudományos számológép

rendelési kód
GCFX220P

CANON „F-715SG” tudományos számológép

1

C

80 × 162 × 13,8

GCFX82P

1

ÉV
GARANCIA

















250 funkció
10+2 számjegyes, pontmátrix LCD-kijelző
trigonometrikus és statisztikai számítások
szögegységek: DEG, RAD, GRAD
faktoriális, kombináció, permutáció
véletlenszám-generátor
műveletsor visszanézése
kemény, fedeles tok
méret: 163 × 84 × 20,5 mm
napelemmel + 1 db elemmel
( LR 44) működik (tartozék)
termék
„F-715SG” tudományos számológép

rendelési kód
GCFX82MS

SHARP „EL-531” tudományos számológépek

ÉV
GARANCIA












nméret (mm)
77 × 162 × 14

rendelési kód
SZC1688B004

273 funkció
10+2 számjegyes kijelző
kétsoros kijelző
9 memória
normál-és statisztikai üzemmód
véletlenszám funkció
permutáció
logikai műveletek
regressziós modellek
trigonometrikus számítások
egy-és kétváltozós statisztikai funkciók
automatikus kikapcsolás
kemény, fedeles tok
méret: 80 × 161 × 15 mm
1 db AAA elemmel működik (tartozék)

D1
D2
D3
D4

termék
„EL-531” tudományos számológép

szín


„EL-531” tudományos számológép



SH531P

„EL-531” tudományos számológép



SH531THGY

„EL-531” tudományos számológép



SH531Z

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
SH531F
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CASIO „FX-570ES Plus 2E”
tudományos számológép

CASIO „FX-82CE X”
tudományos számológép

2

2

ÉV
GARANCIA












ÉV
GARANCIA

417 integrált matematikai függvény
törtszámítás
variációk és kombinációk
integrálás és deriválás
bináris, oktáv, hexadecimális számítások
logikai műveletek
számítások komplex számokkal
mátrix számítások
egyenletek számítása
statisztikai számítások (standard
deviáció, regressziós analízis)
 méret: 80 × 160 × 20 mm
1
 db AAA elemmel működik (tartozék)











379 funkció
LCD kijelző
képletvisszahívás
eredmény tároló
időszámítás
statisztika, táblázatok
exponenciális számítások
kemény, fedeles tok
méret: 77 × 165,5 × 13,8 mm
1 db LR 03 elemmel
működik (tartozék)
termék

rendelési kód
GCFX82CEX

A „FX-82CE X” tudományos számológép

termék

B „FX-570ES Plus 2E” tudományos számológép

rendelési kód
GCFX570P

SHARP „EL-W531TL” tudományos számológépek

1

ÉV
GARANCIA














420 funkció
négysoros pontmátrix kijelző
9 memória
szögegységek: DEG, RAD, GRAD
normál, statisztika, DRILLL üzemmód
törtszámítás, logikai számítások
véletlenszám-generátor
egy- és kétváltozós
statisztikai számítások
faktoriális, kombináció, permutáció
műveletsor visszanézése
kemény, fedeles tok
1 db LR44-es elemmel
működik (tartozék)
termék

C1 „EL-W531TL” tudományos számológép
C2 „EL-W531TL” tudományos számológép
C3 „EL-W531TL” tudományos számológép

szín


rendelési kód
SHW531TLF



SHW531TLB



SHW531TLK

SHARP „EL-W506TGY”
tudományos számológép

CASIO „FX-991 CE X” tudományos számológép

2

1

ÉV
GARANCIA

ÉV
GARANCIA






















640 funkció
négysoros normál és statisztikai kijelző
10 memória
normál, statisztikai, komplex, egyenlet,
mátrix, DRILL üzemmód
10 memória
lebegőpontrendszer
szimulációs számítás
listaszámítás, időszámítás
névkijelző funkció
méret: 168 × 80 × 14 mm
napelemmel +1 db LR44-es elemmel működik (tartozék)
termék

D „EL-W506TGY” tudományos számológép

84
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rendelési kód
SH506TGY

668 funkció
magyar menürendszer
nagyfelbontású kijelző
9 memória
eredmény okostelefonon/tableten
megnézhető QR kód segítségével
grafikon rajzolása
természetes algebrai bevitelt
biztosító kijelző
koordináta transzformáció
komplex számok, mátrixok,
vektorok, logikai műveletek
mérnöki szimbólumok
integrál- és differenciálszámítás
megoldó funkció
kemény tok
méret: 77× 165,5 × 11,1 mm
napelemmel + 1 db LR 44
elemmel működik (tartozék)
termék

E „FX-991 CE X” tudományos számológép

rendelési kód
GCFX991CEX

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA hibajavító roller

KORES „Scooter” hibajavító rollerek
SINCE 1993






OFFICE

B3

kiváló fedőképesség
azonnal felülírható
fénymásolaton nem látszik
filmbázisú szalaggal
termék

szalagszélesség (mm) szalaghossz (m) rendelési kód
5
8
JHRV

A hibajavító roller

KORES „Fantasy Scooter Paisley”
hibajavító roller








B1

kerekek segítik a pontos és
egyenes hibajavítást
ergonomikus kialakítás
kiváló fedőképesség
fénymásolaton nem látszik
filmbázisú szalaggal
vegyes színekben, a szín
nem választható

C

20 db vásárlása
esetén ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.

termék
„Fantasy Scooter Paisley” hibajavító roller

szalagszélesség
4,2 mm

szalaghossz
8m

rendelési kód
IK84931

KORES „Scooter Black&White” hibajavító roller








termék








B2

kerekek segítik a pontos és egyenes hibajavítást
ergonomikus kialakítás
kiváló fedőképesség
fénymásolaton nem látszik
filmbázisú szalaggal
vegyes színekben, a szín nem választható (B1, B2)

B1
B2
B3
B4

termék
szín
„Scooter” hibajavító roller, bliszter 
„Scooter” hibajavító roller

szalagszélesség
4,2 mm

szalaghossz
8m

rendelési kód
IK848521



4,2 mm

8m

IK84874

„Scooter” hibajavító roller, bliszter



4,2 mm

8m

IK848511

„Scooter” hibajavító roller



4,2 mm

8m

IK84824

KORES „Mini” hibajavító roller

20 db vásárlása esetén
ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.

kerekek segítik a pontos és egyenes javítást
ergonomikus kialakítás
kiváló fedőképesség
fénymásolaton nem látszik
filmbázisú szalaggal
vegyes színben és mintával, a szín
és minta nem választható

D „Scooter Black&White” hibajavító roller

B4

20 db vásárlása
esetén ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.

szalagszélesség
4,2 mm

szalaghossz
8m

rendelési kód
IK84972

KORES „Roll On” hibajavító roller

 kiváló fedőképesség
 fénymásolaton
nem látszik
 filmbázisú szalaggal
termék

F „Roll On” hibajavító roller

 ergonomikus kialakítás
 elfordított fej a
könnyebb használatért
szalagszélesség
4,2 mm

20 db vásárlása esetén
ajándék 1 doboz SEGAFREDO
espresso kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.
szalaghossz
15 m

rendelési kód
IK847511







kiváló fedőképesség
fénymásolaton nem látszik
tolltartóban/táskában könnyen elfér
1 bliszter 2 különböző színű hibajavító rollert tartalmaz
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

E „Mini” hibajavító roller

szalagszélesség
4,2 mm

20 db vásárlása esetén
ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.
szalaghossz
3m

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IK84121
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HENKEL „Pritt Mini-roller” hibajavító roller

KORES „Refill Roller”
utántölthető hibajavító roller és kazetta

A1
A2

 kiváló fedőképesség
 azonnal felülírható
 fénymásolaton
nem látszik

20 db vásárlása
esetén ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.

 filmbázisú szalaggal
 ergonomikus kialakítás

termék

A1 „Refill Roller” hibajavító roller
A2 „Refill Roller” utántöltő kazetta

szalagszélesség szalaghossz
4,2 mm
10 m
4,2 mm

10 m

rendelési kód
IK84421U
IK84423U

HENKEL „Pritt Micro Rolly” hibajavító roller







termék

szalagszélesség szalaghossz
5 mm
6m

rendelési kód
IHG1020315

termék

86
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szalagszélesség szalaghossz
4,2 mm
7m

rendelési kód
IHGG4WS

termék

D „Pritt ECOmfort Roller” hibajavító roller

szalagszélesség szalaghossz
4,2 mm
10 m

rendelési kód
H2116533

HENKEL „Pritt Pocket Pen” hibajavító toll

 egyszerű és pontos
hibajavítás
 precíz fémheggyel
 rendkívüli
fedőképesség
 gyorsan szárad
 oldószeres

gyors, pontos, száraz hibajavítás
a papír nem hullámosodik, azonnal felülírható
50%-ban újrahasznosított műanyagból készül
eldobható

E1 „Pritt Compact Roller” hibajavító roller
E2 „Pritt Compact Roller” hibajavító roller

termék

B „Pritt Mini-roller” hibajavító roller

 oldalirányú használatra
 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül
 eldobható

HENKEL „Pritt Compact Roller” hibajavító rollerek






kicsi és könnyen kezelhető
azonnal felülírható
filmbázisú szalaggal
eldobható

HENKEL „Pritt ECOmfort Roller” hibajavító roller

zsebben elfér, kisdiákok számára ideális
egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás
a papír nem hullámosodik
azonnal felülírható
vegyes színekben, a szín nem választható

C „Pritt Micro Rolly” hibajavító roller






szalagszélesség szalaghossz
4,2 mm
10 m
6 mm

10 m

rendelési kód
H2115722
H2116532

termék

F „Pritt Pocket Pen” hibajavító toll

űrtartalom (ml) db/bliszter
2×8
2

rendelési kód
IHBSB2DB

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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FLEXOFFICE „FO-CT02” hibajavító roller

KORES hibajavító tollak, fémheggyel

 0,9 mm-es heggyel
a pontos javításért
 egyenletes
folyadékadagolás
 gyors száradás
 kompakt kivitel
 oldószeres
 űrtartalom: 10 ml

 kiváló fedőképesség
 ergonomikus kialakítás
 vegyes színekben, a szín nem választható

termék

A

termék
„FO-CT02” hibajavító roller

szalagszélesség szalaghossz
5 mm
8m

B1 „Metal Tip” hibajavító toll
B2 „Tri Pen” hibajavító toll

rendelési kód
FOCT02

PILOT „Whiteline RT”
nyomógombos hibajavító roller és betét

rendelési kód
IK83301
IK83350

HENKEL „Pritt Fluid 1620”
oldószeres hibajavító folyadék

C1

C2
kiváló fedőképesség
azonnal felülírható
fénymásolaton nem látszik
újrahasznosított alapanyagokból
készül (kivéve a cserélhető részek)
 kupak nélküli, nyomógombos
kivitel a szalag védelméért





termék

C1 „Whiteline RT” hibajavító roller
C2 „Whiteline RT” hibajavító betét





szalagszélesség szalaghossz
4 mm
6m
4 mm

6m

rendelési kód
PWLHI










termék





rendelési kód
IKHA

ecsetes kenőfej
kiváló fedőképesség
gyorsan szárad
űrtartalom: 20 ml
termék

F „Fluid” oldószeres hibajavító folyadék

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IHBS1BS

KORES „Fluid” oldószeres hibajavító folyadék

ecsetes kenőfej
egyszerű szövegjavítás
rendkívüli fedőképesség
gyorsan szárad
rövid időn belül átírható
vízbázisú, oldószermentes
vízzel higítható
űrtartalom: 20 ml

E „Aqua” vízbázisú hibajavító folyadék

termék

D „Pritt Fluid 1620” oldószeres hibajavító folyadék

PWLHIB

KORES „Aqua” vízbázisú hibajavító folyadék

ecsetes kenőfej
kiváló fedőképesség
gyorsan szárad
űrtartalom: 20 ml

rendelési kód
IKHF
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KORES ragasztóroller

DONAU ragasztóroller

 kiválóan ragaszt papírt, kartont és fényképet
 oldószer- és savmentes, mérgező anyagot nem tartalmaz
 tisztán és egyszerűen használható






termék

szalagszélesség
8 mm

A ragasztóroller

szalaghossz
10 m

rendelési kód
IK38112

otthoni, iskolai és irodai felhasználásra is kiváló
a pontos és gyors ragasztás kelléke
speciális védőkupakkal zárható
papír, karton és fotók ragasztására ideális
termék

B ragasztóroller

D1

24 bliszter vásárlása
esetén ajándék 1 doboz
SEGAFREDO espresso
kávékapszula!
Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.
erős ragasztást biztosít
oldószermentes
hozzáadott glicerinnel a könnyed felhasználásért
vízzel kimosható

 erős tapadás 1 perc után
 biztonságosan, légmentesen záró kupak
 vegyes színekben, a szín nem választható







tömeg (g)
2 × 20

rendelési kód
IK12827

2 × 40

IK12829

D2

D3

D1 „Noris® 960” ragasztóstift
D2 „Noris® 960” ragasztóstift
D3 „Noris® 960” ragasztóstift

tömeg (g)
10
20

TS96020NCA
TS96040NCA

KORES „Chameleon” ragasztóstift

 átlátszó, kristálytiszta
ragasztóanyag a teljesen
láthatatlan ragasztásért
 erős ragasztást biztosít
1 perc alatt
 minden típusú
papírhoz alkalmas
 oldószermentes, mérgező
anyagot nem tartalmaz
 a ragasztóanyag 60%ban környezetbarát
anyagokat tartalmaz
 hideg vízzel is kimosható
 biztonságosan,
légmentesen záró kupak

 a lila szín megkönnyíti a
ragasztó pontos felvitelét és
1 perc után színtelenné válik
 erős ragasztást biztosít
 alkalmas papír, karton, fotó
és parafa ragasztására
 glicerint tartalmaz, így
könnyen használható,
szinte siklik a papíron
 oldószermentes, mérgező
anyagot nem tartalmaz
 a ragasztóanyag
60 %-ban környezetbarát
anyagokat tartalmaz
 hideg vízzel is kimosható
 légmentesen záró kupak

termék

tömeg (g)

88
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21

rendelési kód
IK16204

termék

F „Chameleon” ragasztóstift

rendelési kód
TS96010NCA

40

KORES „Transparent” ragasztóstift

E „Transparent” ragasztóstift

rendelési kód
D7608

könnyen kenhető
nem maszatol
papír, karton, fotó, címke, textil és styropor ragasztására
oldószermentes
a legtöbb textilből vízzel kimosható
termék

termék
C1 ragasztóstift
C2 ragasztóstift

szalaghossz
10 m

STAEDTLER „Noris® 960” ragasztóstiftek

KORES ragasztóstiftek pasztellszínű tokban






szalagszélesség
8 mm

tömeg (g)
15

rendelési kód
IK873816

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES ragasztóstiftek

 erős ragasztást biztosít
 oldószermentes
 hozzáadott glicerinnel a
könnyed felhasználásért
 a ragasztóanyag
60 %-ban környezetbarát
anyagokat tartalmaz
 vízzel kimosható
 biztonságosan, légmentesen
záró kupak

48 db 8g-os, 15 g-os vagy 20 g-os KORES
ragasztóstift vásárlása esetén 1 doboz
SEGAFREDO Espresso - Nespresso®
kapszulát adunk ajándékba!

termék
A1 ragasztóstift
A2 ragasztóstift

tömeg (g)
8

A3 ragasztóstift
A4 ragasztóstift
A5 „Multipack” ragasztóstift

15

IK873422

20

IK873423

40

IK873424

4 × 20

IK873423A

B1

B2

termék

B3

tömeg (g)
10

B1 „Eco Glue Stick” ragasztóstift
B2 „Eco Glue Stick” ragasztóstift
B3 „Eco Glue Stick” ragasztóstift

rendelési kód
IK13102

20

IK13202

40

IK13402

DONAU ragasztóstiftek






termék
ragasztóstift







erős ragasztást biztosít 60 másodperc alatt
minden típusú papírhoz alkalmas
hozzáadott glicerinnel a könnyed felhasználásért
oldószermentes , mérgező anyagot nem tartalmaz
hideg vízzel is kimosható
termék

C „Fantasy” ragasztóstift

 biztonságosan és légmentesen záró kupak
 4-féle játékos figura vegyesen,
a minta nem választható

tömeg (g)
15

rendelési kód
IK13502

APLI ragasztóstiftek

ragasztóstift iskolai és otthoni használatra
egyszerűen és tisztán ragaszt
papír, karton, fotók és textilanyag ragasztására
nem toxikus

D1
D2
D3
D4

Az akció 2022. május 1-jétől
augusztus 31-éig érvényes.

KORES „Fantasy” ragasztóstift

KORES „Eco Glue Stick” ragasztóstiftek

 erős ragasztást biztosít
60 másodperc alatt
 minden típusú papírhoz alkalmas
 hozzáadott glicerinnel a
könnyed felhasználásért
 mérgező anyagot nem tartalmaz
 műanyag részei 85 %-ban
újrahasznosított
műanyagból készülnek
 a ragasztóanyag 75 %-ban
környezetbarát anyagot tartalmaz
 vízzel kimosható

24 db 40 g-os KORES ragasztóstift
vásárlása esetén 1 doboz SEGAFREDO
Espresso - Nespresso® kapszulát adunk
ajándékba!

rendelési kód
IK873420

 oldószert nem tartalmaz
 vízzel eltávolítható
tömeg (g)
8

rendelési kód
D7602

ragasztóstift

15

D7603

ragasztóstift

25

D7604

ragasztóstift

35

D7605

 minden típusú papírhoz, kartonhoz,
fotópapírhoz alkalmas
 sima kenés, hatékony tapadás
 oldószermentes, mérgező anyagot nem tartalmaz
termék

E1 ragasztóstift
E2 ragasztóstift

tömeg (g)
21
40

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
LCA12146
LCA12147
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HENKEL „Pritt” ragasztóstiftek

#COOL BY VICTORIA ragasztóstift

1 Ft

 erős ragasztást biztosít
 minden típusú papír tiszta és
gyors ragasztásához alkalmas
 oldószermentes, mérgező
anyagot nem tartalmaz
 biztonságosan, légmentesen
záró kupak
 hozzáadott glicerinnel a
könnyed felhasználásért
 enyhe illatú
 hideg vízzel is kimosható anyagokból
 kiszerelés: 20 g
termék

rendelési kód
ISRSC20

A ragasztóstift

HENKEL „Pritt Pen” kenőfejes ragasztó

100 db 11 g-os PRITT stift egyszeri vásárlása esetén
1 csomag PERSIL„Power Caps Color”
mosókapszulát adunk ajándékba.
36 db 22 g-os PRITT stift egyszeri vásárlása esetén
1 csomag PERSIL„Power Caps Color” mosókapszulát adunk ajándékba.
50 db 43 g-os PRITT stifthez
2 csomag PERSIL „Power Caps Color” mosókapszulát adunk ajándékba.
*Az ajándék képe illusztráció.
Az ajánlat 2022. május 2-ától szeptember 15-éig érvényes.

 egyszerűen és tisztán használható
 papírt, kartont és fotót egyaránt ragaszt
 oldószermentes
 ideális papír és karton ragasztásához
 tisztán és egyszerűen adagolható
 oldószermentes

 ruhából 20 °C-on kimosható
 vegyes minták, a minta nem választható

termék

termék

tömeg (g)
40

C „Pritt Pen” kenőfejes ragasztó

rendelési kód
IHPP12CRH

tömeg (g)
11

B1 „Pritt” ragasztóstift
B2 „Pritt” ragasztóstift
B3 „Pritt” ragasztóstift

22

IHPK356226

43

IHPK411662

KORES „Glufix”
kenőfejes ragasztók

KORES „Eco”
univerzális ragasztó

DONAU folyékony
ragasztó

 cseppmentes kenőfejjel
rendelkező univerzális
folyékony ragasztó
 alkalmas papír, fotó,
karton és textil
ragasztására
 mérgezőanyag-mentes
 vízzel kimosható
 jól záródó kupak

 biológiailag lebomló,
univerzális, átlátszó ragasztó
 alkalmas papír, textil, bőr,
fa, parafa, fém, porcelán,
üveg és még sokféle
anyag ragasztására
 adagolós kupak a tiszta és
könnyű felhasználásért
 oldószermentes
 erős ragasztás
 ideális hobby és kézműves
tevékenységekhez

 otthoni, iskolai és irodai
felhasználásra is kiváló
 papír, karton és fotók
ragasztására ideális
 fémgolyóval ellátott ragasztófej
a könnyed és precíz használatért
 tisztán és pontosan adagolható
 oldószermentes
 vízzel kimosható

termék

D1 „Glufix” kenőfejes ragasztó
D2 „Glufix” kenőfejes ragasztó
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űrtartalom (ml)
30
50

rendelési kód
IK20235
IK20234

termék

E „Eco” univerzális ragasztó

űrtartalom (ml)
125

rendelési kód
IK75205

termék

F golyós ragasztó

rendelési kód
IHPK355222

űrtartalom (ml)
50

rendelési kód
D7622

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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TECHNOKOL „Rapid” folyékony ragasztók

HENKEL „Sulifix” folyékony ragasztók

A1
B1

A3
B4

A2

 alkalmas papír, karton, bőr, fa, textil, porcelántárgyak és egyes
műanyag tárgyak kis felületen történő ragasztására
 káros oldószert nem tartalmaz (B3, B4)
 környezetbarát (B3, B4)

 gyorsan száradó univerzális ragasztó
 nem tartalmaz veszélyes oldószert
termék
A1 „Sulifix” folyékony ragasztó
A2 „Sulifix” folyékony ragasztó, cseppmentes

A3 „Sulifix” folyékony ragasztó

tömeg (g)
35

B1
B2
B3
B4

rendelési kód
IH35SF

35

IH35SFCS

60

IH60SF

termék
„Rapid” folyékony ragasztó

tömeg (g)
35

„Rapid” folyékony ragasztó

60

TEC02

„Rapid” folyékony ragasztó

35

TEC03

„Rapid” folyékony ragasztó

60

TEC04

APLI „White Glue”
fehér hobbiragasztók

KORES „White Glue” fehér hobbiragasztók

 ideális hobbi és kreatív
tevékenységekhez
 alkalmas papír, karton, fotópapír, rétegelt
lemez, parafa, textil, bőr, filc, hungarocell
és moosgumi ragasztásához.
 egyenetlen felületekre is alkalmas
 fehér, PVA alapú
 adagolós kupak
 oldószermentes, nem toxikus
 tiszta és könnyű használat
 száradási idő: 2 perc
 vízzel kimosható
 cseppmentes






termék
C1 „White Glue” fehér hobbiragasztó
C2 „White Glue” fehér hobbiragasztó

tömeg (g)
60
125

IK75825

C3 „White Glue” fehér hobbiragasztó

250

IK75810

rendelési kód
IK75816

ideális hobbi és kreatív tevékenységekhez
adagolós kupak
tiszta és könnyű használat
oldószermentes

D1
D2
D3
D4

termék
„White Glue” fehér hobbiragasztó

100

LCA12849
LCA12850

„White Glue” fehér hobbiragasztó

1000

LCA12851

 64 db átlátszó ragasztókorong
 nyom nélkül eltávolítható
 a perforáció megkönnyíti a
hordozótól való eltávolítást
rendelési kód
IMA813010

termék

F átlátszó ragasztókorong

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
LCA12848

250

 a ragasztó tulajdonságaival
rendelkező, csillámos
dekorációs eszköz
 a puha műanyag burkolat
és adagoló könnyű
használatot tesz lehetővé
 kiszerelés: 9 × 10,5 ml
db/cs.
9

tömeg (g)
40

„White Glue” fehér hobbiragasztó

APLI ragasztókorong

termék

 cseppmentes
 kimosható
 papír, karton, fa, kerámia ragasztásához

„White Glue” fehér hobbiragasztó

MAPED csillámos ragasztó

E csillámos ragasztó

rendelési kód
TEC01

rendelési kód
LCA12871

91
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APLI ragasztónégyzet

APLI gyurmaragasztó

 otthoni, irodai vagy
iskolai felhasználásra
 fotók, plakátok, rajzok
vagy egyéb dekorációk
rögzítésére
 kiszerelés: 414 db
5 × 5 mm méretű négyzet
csomagonként
 oldószermentes

 otthoni, irodai vagy iskolai felhasználásra
 alkalmas fotók, plakátok, rajzok vagy
egyéb dekorációk rögzítésére
 oldószermentes
 könnyen visszaszedhető
 a csomag egy lapot tartalmaz, amelyből
könnyen letéphető a kívánt mennyiség

termék

rendelési kód
LCA13814

A ragasztónégyzet

termék

rendelési kód
LCA11703

B gyurmaragasztó

KORES „Invisible” ragasztószalagok

KORES „Gumfix” gyurmaragasztó

D1
D2

 ideális poszterek és más
dekorációk felragasztásához
 nyom nélkül eltávolítható
 többször felhasználható
 a csomag 84 db
négyzetet tartalmaz
 mérgező anyagokat
nem tartalmaz, oldószerés savmentes







teljesen átlátszó
fénymásolaton nem látszik
írható
nem sárgul
kézzel téphető
termék

C

termék
„Gumfix” gyurmaragasztó

rendelési kód
IK31600

D1 „Invisible” ragasztószalag
D2 „Invisible” ragasztószalag

méret (mm × m)
19 × 33

SCOTCH® „Crystal”
ragasztószalag adagolón

SCOTCH® „Magic™ 810”
ragasztószalag adagolón

 fénymásolaton nem látszik
 nem sárgul, nem öregszik
 zajtalanul letekerhető

 irodai használatra
kifejlesztve
 fénymásolaton, illetve
faxon nem látszik
 írható
 nem sárgul, nem öregszik
 zajtalanul letekerhető

termék

E „Crystal” ragasztószalag adagolón

92
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méret (mm × m)
19 × 7,5

rendelési kód
LPM61975D

12 × 33

termék

F Magic™ 810” ragasztószalag adagolón

rendelési kód
IK53309
IK53302

méret (mm × m)
19 × 7,5

rendelési kód
LPM81975D

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA ragasztószalagok

VICTORIA asztali ragasztószalag-adagoló
SINCE 1993

SINCE 1993

OFFICE

OFFICE

1 Ft

A1

A2

 kiválóan alkalmas
irodai használatra
 fénymásolaton, illetve
faxon nem látszik
 nem sárgul, nem öregszik







termék

A1 ragasztószalag
A2 ragasztószalag

méret (mm × m)
19 × 33

db/cs.
8

12 × 10

12

rendelési kód
RVT19T
RVT12T

APLI „Invisible” írható ragasztószalag








termék

termék

rendelési kód
IVRASZAD

B asztali ragasztószalag-adagoló

APLI kétoldalas, szivacsos ragasztótekercs

 otthoni, irodai vagy
iskolai felhasználásra
 ideális scrapbookinghoz, üdvözlőkártyák és
egyéb kreatív termékek
készítéséhez
 alkalmas fotók, plakátok,
rajzok és egyéb
dekorációk rögzítésére

matt, írható felület
fehér papíron teljesen láthatatlan
fénymásolaton és faxon nem látszik
nem sárgul
kézzel téphető
zajtalan használat

C „Invisible” írható ragasztószalag

stabil, nehezékkel ellátott adagoló
csúszásgátló gumitalp kíméli a bútor felületét
hozzáillő ragasztószalag: 19 vagy 25 mm széles
mérete: 131×58×58
131 × 58 × 58 mm
ragasztószalag nélkül szállítjuk

méret (mm × m)
19 × 33

rendelési kód
RA12533

termék

D kétoldalas, szivacsos ragasztótekercs

méret (mm × m)
19 × 2,28

rendelési kód
LCA13986

APLI ragasztópisztolyok és ragasztórudak

szakszerű, gyors és tiszta ragasztási feladatokhoz
elektromos fűtésű, automatikus adagolóval ellátott
fűtési idő: kb. 5 perc
univerzális felhasználás: alkalmas fa, műanyag, kerámia, fém, bőr,
textil, EVA hab, nemez, karton stb. ragasztásához
 E1: 2 db ajándék 10 cm × Ø7,5 mm patronnal
 E2: 2 db ajándék 10 cm × Ø11 mm patronnal





E1
termék
E1 ragasztópisztoly
E2 ragasztópisztoly

E3 ragasztópisztolyrúd
E4 ragasztópisztolyrúd

teljesítmény (W)
20

szín


átmérő (mm)
-

rendelési kód
LCA16668

40



-

LCA13942

-

átlátszó

7,5

LCA13243

-

átlátszó

11

LCA13943

E2

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA könyökalátét heti tervezővel

PANTA PLAST könyökalátét heti tervezővel
SINCE 1993

OFFICE

4 Ft






 30 lap
 a hátlap felületének köszönhetően nem csúszik
 magyar nyelvű
termék

méret (cm)
47 × 33

A könyökalátét heti tervezővel

rendelési kód
INV31828

PANTA PLAST könyökalátét havi tervezővel

30 lap
csúszásmentes hátlap
magyar nyelvű
2 éves naptárral
termék

méret (cm)
59 × 39,5

B könyökalátét heti tervezővel

rendelési kód
INP3183099

SIGEL könyökalátétek
D1

D2






 kiváló minőségű,
80 g/m2-es papírból
 3 éves naptárral
 heti tervezővel
 angol, német, francia, holland nyelvű

24 lap
virágos minta
magyar nyelvű
naptárral

termék

C

termék
könyökalátét havi tervezővel

méret (cm)
47×33

rendelési kód
INP318000799

D1 3 éves, tervezővel, jegyzetfüzettel
D2 3 éves, heti tervezővel, jegyzetfüzettel

méret (cm)
59,5 × 41

lapszám
30

59,5 × 41

52

rendelési kód
SIHO490
SIHO500

PANTA PLAST könyökalátétek

LEITZ „Cosy” asztali alátétek

F1

F2

 nagy felület a maximális takarás és védelem érdekében
 védi az íróasztalt a karcolásoktól és szennyeződésektől
 teljes értékű íróasztali egér- és billentyűzet
alátétként is funkcionál
 csúszásmentes felület, melynek köszönhetően
a tárgyak stabilan a helyükön maradnak
 műanyagmentes csomagolás
termék

E1 „Cosy” asztali alátét
E2 „Cosy” asztali alátét
E3 „Cosy” asztali alátét
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 30 lap
 egyenletes írásfelületet biztosít
 a hátlap felületének köszönhetően nem csúszik

méret (cm)
80 × 40

szín
melegsárga

rendelési kód
E52680019

80 × 40

nyugodtkék

E52680061

80 × 40

bársonyszürke

E52680089

termék

F1 „virágos” könyökalátét, szamárfül védővel
F2 jegyzettömbös könyökalátét

méret (cm)
42 × 29,7

rendelési kód
INP3187099

47 × 33

INP318004499

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STIEFEL „Duo” könyökalátétek





minden íróasztal hasznos tartozéka
irodába és gyerekszobába egyaránt illik
használható tervezésre, rajzolásra
a kemény fóliával bevont alátét valódi térképként vagy oktatási segédletként használható

Magyarország domborzata és vizei /
Magyarország borvidékei
és történelmi emlékhelyei

termék

A1 könyökalátét

rendelési kód
VTK01

A Föld országai / Gyermek-világtérkép

termék

A4 könyökalátét

rendelési kód
VTK06

A magyar történet áttekintése /
Magyarország területi változásai
a honfoglalástól napjainkig

termék

A7 könyökalátét

termék

védi az asztalt a karcolástól, egyenletes írásfelületet biztosít
vízálló
mindkét oldalán használható
méret: 66 × 45 cm

Magyar Szent Korona országai az 1910-es
években / Magyar történeti emlékek a
Kárpát-medencében

Magyarország közigazgatása
és közlekedése /
Magyarország autótérképe

termék

A2 könyökalátét

rendelési kód
VTK02

Angol alapszótár

termék

A5 könyökalátét

rendelési kód
VTK18

termék

A8 könyökalátét

rendelési kód
VTK16

termék

A11 könyökalátét

termék

A6 könyökalátét

rendelési kód
VTK19

termék

A9 könyökalátét

rendelési kód
VTK17

rendelési kód
VTK26

Az elemek periódusos rendszere fizikai
és kémia jellemzők csoportosításával

rendelési kód
VTK22

termék

A12 könyökalátét

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
VTK04

A Föld növény- és állatvilága / A Föld
Észak-Dél felosztásban az Egyenlítőtől a
sarkvidékig

Gyerekek részére Magyarország
közigazgatása / domborzata

rendelési kód
VTK20

termék

A3 könyökalátét

Csillagok, csillagképek és bolygók /
Az északi félteke csillagképei

A Föld országai /
Közép-Európa autótérképe

Antik Magyarország 1876 /
Magyarország járásai

A10 könyökalátét






rendelési kód
VTK23
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STIEFEL „Duo” A3 könyökalátétek
 minden íróasztal hasznos tartozéka
 irodába és gyerekszobába egyaránt illik
 kemény fóliával bevont alátét térképpel, oktatási segédlettel

 mindkét oldalon használható
 méret: 30 × 40 cm

Kerékpáros KRESZ / A kerékpáros tízparancsolata

Világ zászlói

Gyerekek részére Magyarország közigazgatása /
Magyarország domborzata

Magyarország vadon élő állatai / Magyarország állatvilága

Az emberi vázizomzat / Érzékszervek

Az elemek periódusos rendszere / Fizikai jellemzők

Katolikus egyházi év és Újszövetség térképe / Ószövetség

Magyar történeti emlékhelyek a Kárpát-medencében /
Művelődéstörténeti áttekintő

Mértékegységeink

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Szorzótábla

minta
Kerékpáros KRESZ / A kerékpáros tízparancsolata

A magyar ábécé betűi

rendelési kód
VTKA301

Világ zászlói

VTKA302

Gyerekek részére Magyarország közigazgatása / Magyarország domborzata

VTKA303

Magyarország vadon élő állatai / Magyarország állatvilága

VTKA304

Az emberi vázizomzat / Érzékszervek

VTKA305

Az elemek periódusos rendszere / Fizikai jellemzők

VTKA306
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A7
A8
A9
A10
A11
A12

Idő duo

minta
Katolikus egyházi év és Újszövetség térképe / Ószövetség

rendelési kód
VTKA307

Magyar történeti emlékhelyek a Kárpát-medencében / Művelődéstörténeti áttekintő

VTKA308

Mértékegységeink

VTKA309

Szorzótábla

VTKA310

A magyar ábécé betűi

VTKA311

Idő duo

VTKA312

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SIGEL könyökalátétek

VIQUEL zsebes könyökalátét

 kiváló minőségű,
80 g/m2-es papírból
 merev hátlappal és praktikus
szamárfülvédővel (A1)
 heti tervezővel
 négynyelvű: angol, német, francia és holland
termék

A1 2 éves, heti tervezővel, szamárfülvédővel
A2 3 éves, heti tervezővel

méret (cm)
59,5 × 41

lapszám
40

59,5 × 41

30

 saját elképzelésünk szerint készíthetünk könyökalátétet fotóinkkal, emlékeinkkel
 színes hátlap és átlátszó zseb
 PVC-alapanyag

rendelési kód
SIHO365

termék

SIHO355

méret (cm)
58,5 × 39,5

B zsebes könyökalátét

rendelési kód
IV139305

STIEFEL tanulói munkalapok csomagok

Ajándék:
„Az idő” A3-as méretű könyökalátét, filctollal

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

Ajándék:
„Magyarország közigazgatása
térkép” A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Kerékpáros túlélés tízparancsolata” A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Világ zászlói” A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Egészségnevelési útmutató”
A3-as méretű könyökalátét,
filctollal

termék
tanulói munkalap csomag

típus
1. osztály

tanulói munkalap csomag

2. osztály

VTMCS02U

tanulói munkalap csomag

3. osztály

VTMCS03U

tanulói munkalap csomag

4. osztály

VTMCS04U

tanulói munkalap csomag

Biológiai

VTMCS05U

tanulói munkalap csomag

Természettudományos

VTMCS06U

Ajándék:
„Az elemek periódusos
rendszere” A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Angol ABC” A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Német nyelvi összefoglaló”
A3-as méretű
könyökalátét, filctollal

rendelési kód
VTMCS01U

tanulói munkalap csomag

angol nyelv

VTMCS07U

tanulói munkalap csomag

német nyelv

VTMCS08U

tanulói munkalap csomag

Természetismeret alsósoknak

VTMCS09

tanulói munkalap csomag

Iskolaelőkészítő

VTMCS10

tanulói munkalap csomag

Matematika felsősöknek

VTMCS11

tanulói munkalap csomag

Angol haladóknak

VTMCS12

Ajándék:
„Magyarország állatai” A3-as
méretű könyökalátét, filctollal

Ajándék:
„Gyermek Föld és EU A3-as
méretű könyökalátét, filctollal”

 5 db tanulói munkalap
 a magyar oktatásban széleskörűen használt
 falitérképek és oktatótablók kicsinyített másai

Ajándék:
„Basic Facts London A3-as méretű könyökalátét, filctollal”

Ajándék:
„Százalékszámítás A3-as méretű
könyökalátét, filctollal”

 cseppálló fóliabevonat
 írható, törölhető

STIEFEL tanulói munkalapok

 tartós kivitelű, kétoldalas A4-es lapok
 a magyar oktatásban széleskörűen használt
falitérképek és oktatótablók kicsinyített másai
megkönnyítik az órai munkát és az otthoni
gyakorlást, a tananyag bevésődését
 valamennyi munkalap írható-letörölhető,
cseppálló fóliabevonattal készül, hogy
többször is felhasználható legyen
 a lyukasztás megkönnyíti a lapok
mappába gyűjtését és tárolását

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

1. oldal
Hagyományos írásmód: Ly-J

2. oldal
Gyakorló oldal

rendelési kód
VTM01

Periódusos rendszer kémiai jellemzőkkel

Periódusos rendszer fizikai jellemzőkkel

VTM02

Szorzótábla 1 × 1

Gyakorló oldal

VTM03

Mértékegységeink

Műveletek tört és egészszámokkal

VTM04

Kerület- és területszámítások

Négyszögek csoportosítása

VTM05

Az idő

Gyakorló oldal

VTM06

Irregular Verbs

Gyakorló oldal

VTM09

Az emberi csontváz I.

Az emberi csontváz II.

VTM20

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STIEFEL tanulói munkalapok

Egyes tanulói munkalapokon, melyeken
szerepel egy ARRA logó, az okostelefonon,
vagy táblagépen futtatható ARRA alkalmazás
segítségével egy plusz kiterjesztett valóságtartalom jeleníthető meg. Ez lehet egy rajzfilm,
vagy oktatófilm, vagy feladványmegoldás, melyet
úgy nézhetünk meg, hogy az okostelefon, vagy
tablet kameráját a Fixi tanulói lap megfelelő
oldalára irányítjuk, és megjelenik a munkalaphoz
tartozó virtuális tartalom. (A tartalom, csak az
ARRA alkalmazás letöltése után jelenik meg!)

 tartós kivitelű, kétoldalas A4-es lapok
 a magyar oktatásban széleskörűen
használt falitérképek és oktatótablók
kicsinyített másai megkönnyítik az
órai munkát és az otthoni gyakorlást,
a tananyag bevésődését
 valamennyi munkalap
írható-letörölhető, cseppálló
fóliabevonattal készül, hogy
többször is felhasználható legyen
 a lyukasztás megkönnyíti a lapok
mappába gyűjtését és tárolását

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

1. oldal
Európa domborzata

2. oldal
Európa vaktérképe

Magyarország közigazgatása

Magyarország domborzata

VTM35

A Föld domborzata

A Föld országai

VTM22

Ismerkedés a számegyenessel

Gyakorló oldal

VTM82

The Tenses

Sentence Building

VTM30

Római számok

Gyakorló oldal

VTM83

Kivonás

Gyakorló oldal

VTM48

Összeadás I.

Gyakorló oldal

VTM47

Összeadás II. rajzos

Gyakorló oldal

VTM46

Osztás

Gyakorló oldal

VTM84

Tizedes törtek

Közönséges törtek átírása tizedes törtekké

VTM85
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rendelési kód
VTM21

A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

1. oldal
Közönséges törtek

2. oldal
Gyakorló oldal

rendelési kód
VTM37

Százalékszámítás duo

Gyakorló oldal

VTM58

SI mértékegységrendszer I.

Gyakorló oldal

VTM23

SI mértékegységrendszer II.

Gyakorló oldal

VTM24

Geometria - a szög

Geometria - a szög

VTM44

A ház körül élő állatok

Gyakorló oldal

VTM89

Vadon élő állatok

Gyakorló oldal

VTM91

Közlekedés

Gyakorló oldal

VTM93

Magyar ábécé betűi

Gyakorló oldal

VTM36

Névszók I.

Gyakorló oldal

VTM45

Magyar nemzeti jelképek

Magyar nemzeti ereklyék

VTM42

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED PICNIK „Concept Kids” rozsdamentesacél kulacsok

MAPED PICNIK „Origins” kulacsok

KIDS

KIDS

ED

TEST

ED

TEST








könnyen nyitható védőkupak
szivárgásmentes
BPA-mentes
leszedhető szívóka
könnyen tisztítható
mosogatógépben tisztítható

A1
A2
A3
A4








termék
„Origins” kulacs

szín


űrtartalom (ml)
430

rendelési kód
IMA871501

„Origins” kulacs



430

IMA871504

„Origins” kulacs



580

IMA871701

„Origins” kulacs



580

IMA871704

MAPED PICNIK „Origins” uzsonnásdobozok

B1
B2
B3
B4

szín


űrtartalom (ml)
430

rendelési kód
IMA871201

„Concept Kids” rozsdamentesacél kulacs



430

„Concept Kids” rozsdamentesacél kulacs



580

IMA871301

„Concept Kids” rozsdamentesacél kulacs



580

IMA871303

IMA871203

KIDS

ED

ED

TEST

TEST

kétszintes uzsonnásdoboz a teljes ebéd tárolására (C1, C2)
kivehető felső tálca (C1, C2)
mikrohullámú sütőben használható (tető nélkül)
szivárgásmentes, levehető tető
mosogatógépben tisztítható
BPA-mentes
a biztonsági rögzítő elforgatásával könnyen nyitható
doboz mérete: 14 × 14 cm

C1
C2
C3
C4

termék
„Concept Kids” rozsdamentesacél kulacs

MAPED PICNIK „Concept Kids” uzsonnásdobozok

KIDS










könnyen, gombnyomásra nyitható
egyszerűen használható szívóka
szivárgásmentes
rozsdamentesacél test
szilikon zárószerkezet
mosogatógépben tisztítható

termék
„Origins” uzsonnásdoboz

szín


űrtartalom (l)
1,4

rendelési kód
IMA870101

„Origins” uzsonnásdoboz



1,4

IMA870104

„Origins Snack” uzsonnásdoboz



0,52

IMA870301

„Origins Snack” uzsonnásdoboz



0,52

IMA870304

 szivárgásmentes, levehető tető
 mikrohullámú sütőben
használható (tető nélkül)
 mosogatógépben tisztítható
 BPA-mentes
 doboz mérete: 16,8 × 16,8 cm,
magassága: 9 cm

termék

D1 „Concept Kids” uzsonnásdoboz
D2 „Concept Kids” uzsonnásdoboz

szín


űrtartalom (ml)
740



740

rendelési kód
IMA870801
IMA870803

MAPED PICNIK „Concept Kids Snack” uzsonnásdobozok

MAPED PICNIK „Origins” uzsonnástáskák

KIDS
ED

TEST

KIDS
ED

TEST







 hőszigetelt, kézi uzsonnástáska
 könnyen tisztítható, letörölhető felület és belső bélés
termék

E1 „Origins” uzsonnástáska
E2 „Origins” uzsonnástáska

szín


űrtartalom (l)
6,3



6,3

rendelési kód
IMA872101
IMA872104

szivárgásmentes, levehető tető
mikrohullámú sütőben használható (tető nélkül)
mosogatógépben tisztítható
BPA-mentes
egy doboz mérete: 14,9 × 7,4 cm, magassága: 3 cm
termék

F1 „Concept Kids Snack” uzsonnásdoboz, 2 db
F2 „Concept Kids Snack” uzsonnásdoboz, 2 db

szín


űrtartalom (ml/doboz)
2 × 150



2 × 150

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED PICNIK „Concept Kids” duplafalú ételtartó

KIDS
ED

TEST

 fogantyúval ellátva a könnyű
nyitásért és hordozásért
 szivárgásmentes
 ideális mártásos ételekhez, levesekhez,
vágott gyümölcsökhöz is

 rozsdamentesacél test
 szigetelt: melegen vagy frissen tartja
a tartalmát a következő étkezésig
 4 órán át melegen, vagy 6 órán
át hidegen tartja a tartalmát

termék

A „Concept Kids” 3 az 1-ben uzsonnásdoboz

szín


űrtartalom (ml)
350

rendelési kód
IMA876003

MAPED PICNIK „Concept Kids” evőeszközkészlet

MAPED PICNIK „Concept Kids” 3 az 1-ben uzsonnásdobozok

KIDS
ED

TEST

KIDS
ED

TEST

 kétszintes uzsonnásdoboz snackdobozzal
a teljes ebéd tárolására
 szivárgásmentes, levehető tető
 kivehető felső tálca
 szivárgásmentes snack dobozzal
 mikrohullámú sütőben használható (tető nélkül)
 mosogatógépben tisztítható
 szilikon zárómechanizmus
 BPA-mentes
 egy doboz mérete: 16,8 × 16,8 cm, magassága: 5,6 cm

 evőeszközkészlet cipzáros szövet
tokban:
villával, késsel és teáskanállal.
 rozsdamentesacél evőeszközök
gyerek méretben
 kompakt méret
 az evőeszközök
mosogatógépben moshatók
 vidám applikáció a tok külső részén
 a tok szivaccsal könnyen tisztítható
a belső bevonatnak köszönhetően

termék

B

termék
„Concept Kids” evőeszközkészlet

szín


db/készlet
3

rendelési kód
IMA878003

C1 „Concept Kids” 3 az 1-ben uzsonnásdoboz
C2 „Concept Kids” 3 az 1-ben uzsonnásdoboz

szín


űrtartalom (ml)
1400



1400

rendelési kód
IMA870701
IMA870703

MAPED PICNIK „Concept Kids” uzsonnástáskák

KIDS
ED

TEST

 felső rész italok és falatkák
tárolására alkalmas
 hőszigetelt alsó rész
 uzsonnásdoboz az alulsó
részben vízszintesen tárolható
 kompakt tárolást nyújt
 fényvisszaverő szem- és száj ábra
 100% poliészter külső rész
termék

D1 „Concept Kids” uzsonnástáska
D2 „Concept Kids” uzsonnástáska

100

szín


űrtartalom (l)
9



9

rendelési kód
IMA872301
IMA872303

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Baby” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

 1 nagy belső rekesz
 állítható, hosszú vállszíjak
 fényvisszaverő részletek

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

 fémcipzár
 anyag: poliészter

termék
„Baby Earl” mini hátizsák

méret (cm)
25 × 22 × 12

minta
teknős

rendelési kód
PLS20928

„Baby Bella” mini hátizsák

25 × 22 × 12

pillangó

PLS120929

„Baby Kitty” mini hátizsák

25 × 22 × 12

cica

PLS121890L

„Baby Giraffe” mini hátizsák

25 × 22 × 12

zsiráf

PLS121888U

„Baby Elephant” mini hátizsák

25 × 22 × 12

elefánt

PLS121889F

„Baby Teddy Bear” mini hátizsák

25 × 22 × 12

mackó

PLS122039F

„Baby Owl” mini hátizsák

25 × 22 × 12

bagoly

PLS122040L

PULSE „Junior” kollekció

2

ÉV
GARANCIA






VÍZLEPERGETŐ

1 nagy belső rekesz + 2 oldalsó rekesz
megerősített vállszíjak
szellőző hátrész hálóval
dupla táskaalj

B1
B2
B3
B4

 fényvisszaverő anyag a táska elején és oldalán
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter

termék
„Junior Air Force One” hátizsák

méret (cm)
35 × 28 × 12

rendelési kód
PLS121855F

„Junior Flowers Butterfly” hátizsák

35 × 28 × 12

PLS121672L

„Junior Little Princess” hátizsák

35 × 28 × 12

PLS122000L

„Junior Black Goal” hátizsák

35 × 28 × 12

PLS122017F

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

BTS_2022_063-102.indd 101

101

2022. 04. 05. 14:06:11

PULSE „Anatomic Patriot” hátizsák

2

ÉV
GARANCIA

PULSE „Anatomic Flowers Butterfly” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
 megerősített,
állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós,
szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag
elől és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
 megerősített,
állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós,
szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag
elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter

termék

termék

A „Anatomic Patriot” hátizsák

méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS121721F

PULSE „Anatomic Football 10” hátizsák

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

B1 „Anatomic Flowers Butterfly” hátizsák
B2 „Flowers Butterfly” tornazsák
B3 „Flowers Butterfly” klapnis tolltartó

2

ÉV
GARANCIA

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós,
szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elől és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter
termék

rendelési kód
PLS121671L

40 × 30,5 × 1

PLS121673L

22,5 × 5,5 × 7

PLS121674L

PULSE „Anatomic Kitty Love” hátizsák

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

C „Anatomic Football 10” hátizsák

méret (cm)
41 × 28 × 20

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós,
szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elől és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter
méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS122014F

termék

D „Anatomic Kitty Love” hátizsák

méret (cm)
41 × 28 × 20

PULSE „Anatomic Deep Sea Fighter” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós,
szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elől és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter
termék

E1 „Anatomic Deep Sea Fighter” hátizsák
E2 „Deep Sea Fighter” klapnis tolltartó

102

méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS122012F

22,5 × 5,5 × 7

PLS122013F

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

rendelési kód
PLS122002L

PULSE „Anatomic Little Rabbit” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

PULSE „Anatomic Black Goal” hátizsák

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós, szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós, szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter
termék

A1 „Anatomic Little Rabbit” hátizsák
A2 „Little Rabbit” klapnis tolltartó

méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS122008L

22,5 × 5,5 × 7

PLS122009L

PULSE „Anatomic Little Princess” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

2

ÉV
GARANCIA

méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS121999L

22,5 × 5,5 × 7

PLS122001L

PULSE „Anatomic XL Little Princess” hátizsák

2

ÉV
GARANCIA

méret (cm)
41 × 28 × 20

rendelési kód
PLS122016F

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós, szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós, szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter
termék

termék

B „Anatomic Black Goal” hátizsák

PULSE „Anatomic XL Football Time” hátizsák

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

C1 „Anatomic Little Princess” hátizsák
C2 „Little Princess” klapnis tolltartó

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

termék

D „Anatomic XL Football Time” hátizsák

méret (cm)
44 × 32 × 22

rendelési kód
PLS121698F

Gurulós kiegészítő „Anatomic”
és „Anatomic XL” hátizsákokhoz

VÍZLEPERGETŐ ERGONOMIKUS
HÁTRÉSZ

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített, állítható vállszíjak
 légáteresztő hálós, szivacsos hátrész
 gumírozott aljzat
 fényvisszaverő anyag elöl és oldalt
 esővédő huzat
 anyag: 600d poliészter

termék

E „Anatomic XL Little Princess” hátizsák

méret (cm)
44 × 32 × 22

rendelési kód
PLS121653L

termék

F gurulós kiegészítő „Anatomic” és „Anatomic XL” hátizsákhoz

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Teens” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

A1

A2

A4

A5

A8

A9

A3

A6

A7

hátizsák:
 2 nagy belső rekesz + 1 elülső rekesz + 2 oldalsó rekesz
 banán formájú, állítható vállszíjak
 légáteresztő hátrész
 dupla táskaalj
 médiazseb
 anyaga: 600d poliészter

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

104

termék
„Teens New York” hátizsák

méret (cm)
43 × 28 × 22

rendelési kód
PLS121975F

„Teens Football Magic” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121977F

„Teens Freestyle” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121273F

„Teens Basket” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121626F

„Teens Night Sky” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121979L

„Teens Happy Girl” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121834L

„Teens Happy Girl” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121835L

„Teens Cute Flowers” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121836L

„Teens Universe Hearts” hátizsák

43 × 28 × 22

PLS121641L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Cots” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

15”
VÍZLEPERGETŐ

A1

A6

A3

A2

A4

A5

A7

hátizsák:
 2 nagy belső rekesz + 2 oldalsó rekesz
 notebooktartó-rekesz
 banán formájú vállszíjak
 légáteresztő anyagból
 dupla táskaalj
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

106

termék
„Cots Gray Hive” hátizsák

méret (cm)
46,5 × 28 × 18

rendelési kód
PLS121969F

„Cots Gray Hive” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121970F

„Cots Hexagon” hátizsák

46,5 × 28 × 18

PLS121823F

„Cots Hexagon” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121824F

„Cots Arrow” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121822F

„Cots Pink Garden” hátizsák

46,5 × 28 × 18

PLS121618L

„Cots Pink Garden” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121619L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

PULSE „Blast” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

A1

A2

A4

A3

A5

hátizsák:
 2 nagy belső rekesz + 1 elülső rekesz + 2 oldalsó rekesz
 rendszerezőzseb az apróságoknak
 banán formájú vállszíjak
 légáteresztő hátrész
 dupla táskaalj
 napszemüveg vagy mobiltelefontartó zseb
speciális karcolásgátló anyagból
 fémcipzár
 anyag: 600d

A1
A2
A3
A4
A5

termék
„Blast Trace” hátizsák

méret (cm)
46 × 32 × 25

rendelési kód
PLS121597F

„Blast Gray Army” hátizsák

46 × 32 × 25

PLS121964F

„Blast Black Army” hátizsák

7 × 22,5 × 5,5

PLS121967F

„Blast Black Army” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121968F

„Blast Missing Puzzle” hátizsák

46 × 32 × 25

PLS121602L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Wheels” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

A2
A1

hátizsák:
 gurulós táska és bőrönd funkció
 1 nagy belső rekesz + 2 elülső rekesz +2 oldalsó rekesz
 banán formájú levehető vállszíjak
 védett hátrész, gurulós résszel
 elülső zseben szellőzőlyukak
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter
 a 46 cm-es magasság a kerekekkel és a
visszatolt fogantyúval együtt értendő
termék

A1 „Mini Wheels Cutie” iskolatáska
A2 „Mini Wheels Heart” iskolatáska

méret (cm)
46 × 36 × 21

rendelési kód
PLS121076

46 × 36 × 21

PLS121078

PULSE „Cloud” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

B1

B2

B3

B4

B5

14”
AUDIO
CSATLAKOZÓ

 1 nagy belső rekesz + 1 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő
anyagból készült,
habszivaccsal
 dupla táskaalj
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter

B1
B2
B3
B4
B5

termék
„Cloud” hátizsák

méret (cm)
47 × 32 × 15

rendelési kód
PLS121814L

„Cloud” hátizsák

47 × 32 × 15

PLS121818U

„Cloud” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121819U

„Cloud” hátizsák

47 × 32 × 15

PLS121942U

„Cloud” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121943U

PULSE „Bicolor” hátizsákok

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

C1

C2

C3

C4

14”
AUDIO
CSATLAKOZÓ

C1
C2
C3
C4

108

termék
„Bicolor” hátizsák

méret (cm)
46 × 32 × 15

szín


rendelési kód
PLS121563F

„Bicolor” hátizsák

46 × 32 × 15



PLS121936F

„Bicolor” hátizsák

46 × 32 × 15



PLS121399U

„Bicolor” hátizsák

46 × 32 × 15



PLS121939L










1 nagy belső rekesz + 1 elülső rekesz
notebooktartó-rekesz habszivacsréteggel
banán formájú vállszíjak
hátrésze légáteresztő anyagból készült
USB- és audió csatlakozóval
dupla táskaalj
fémcipzár
anyag: 900d poliészter

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

PULSE „Solo” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

A1

A2

A4

A3

A6

A7

A5

A9

A8

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz
+ 1 elülső rekesz
 banán formájú vállszíjak
 dupla táskaalj
 belső háló
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

termék
„Solo Blue Cast” hátizsák

méret (cm)
44 × 29 × 18

rendelési kód
PLS121579F

„Solo Blue Montain” hátizsák

44 × 29 × 18

PLS121954F

„Solo Blue Montain” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121955F

„Solo Dark Army” hátizsák

44 × 29 × 18

PLS121956F

„Solo Dark Army” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121957F

„Solo Black” hátizsák

44 × 29 × 18

PLS121221

„Solo Ziggy” hátizsák

44 × 29 × 18

PLS121810L

„Solo Ziggy” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121811L

„Solo Comet” hátizsák

44 × 29 × 18

PLS121952L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Classic” hátizsákok

2

ÉV
GARANCIA

A1

VÍZLEPERGETŐ

 3 nagy belső rekesz + 1 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 megerősített banán formájú vállszíjak
 dupla táskaalj
 hátrésze légáteresztő anyagból
készült, hálóval






termék

A3

napszemüvegtartó-szíj
mobiltelefontartó zseb
fémcipzár
anyag: 600d poliészter

méret (cm)
43 × 32 × 20

A1 „Classic” hátizsák
A2 „Classic” hátizsák
A3 „Classic” hátizsák

A2

rendelési kód
PLS121393F

43 × 32 × 20

PLS20365

43 × 32 × 20

PLS121933F

PULSE „Spin” hátizsákok

2

ÉV
GARANCIA

VÍZLEPERGETŐ

B1

B2

B3

termék
B1 „Spin Blue Snake” hátizsák
B2 „Spin Pink Flower” hátizsák

méret (cm)
48 × 30 × 25

rendelési kód
PLS121389F

48 × 30 × 25

PLS121199

B3 „Spin Vintage Flower” hátizsák
B4 „Spin Jeans Smile” hátizsák

48 × 30 × 25

PLS121554L

48 × 30 × 25

PLS121555L









B4

1 nagy belső rekesz + 2 elülső rekesz + 2 oldalsó rekesz
banán formájú, állítható vállszíjak
hátrésze légáreresztő anyagból készült
dupla táskaalj
belső elválasztó
fémcipzár
anyag: 600d poliészter

PULSE „Element” hátizsákok

2

ÉV
GARANCIA

15,6”
VÍZLEPERGETŐ

C1

110

C2

szín


C3

termék
C1 „Element” hátizsák
C2 „Element” hátizsák

méret (cm)
46 × 32 × 23

rendelési kód
PLS121559F

46 × 32 × 23



PLS121926F

C3 „Element” hátizsák

46 × 32 × 23



PLS121807L

 1 nagy belső rekesz + 2 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 notebooktartó-rekesz habszivacsvédelemmel
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő anyagból
készült, hálóval és EVA-habbal







rejtett hátsó zsebbel
médiazseb
dupla táskaalj
fémcipzár
anyag: 600d poliészter

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

PULSE „2 in 1 Teens” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

15,6”
VÍZLEPERGETŐ

AUDIO
CSATLAKOZÓ

A1

A2

A7

A3

A8

A5

A4

A6

A10

A9
A11

A12

hátizsák:
 1 nagy belső rekesz
+ 1 elülső rekesz
+ 2 oldalsó rekesz
+ 1 kisebb hátizsák
 notebooktartó-rekesz dupla szivacsréteggel
 rendszerezőzseb az apróságoknak
 banán formájú vállszíjak

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

A13

hátrésze légáteresztő anyagból készült, hálóval
dupla táskaalj
USB-és audió csatlakozó
napszemüveg és mobiltelefontartó zseb
speciális karcolásgátló anyagból
 napszemüvegtartó szíj
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter





termék
„2 in 1 Teens Cationic Gray” hátizsák

méret (cm)
50 × 32 × 25

rendelési kód
PLS121539F

„2 in 1 Teens Green Riddle” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121543F

„2 in 1 Teens Grey Army” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121797F

„Teens Grey Army” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121798F

„2 in 1 Teens Blue Dimension” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121912F

„Teens Blue Dimension” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121913F

„2 in 1 Teens Blue Arrow” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121799F

A14

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

termék
„2 in 1 Teens Pink” hátizsák

méret (cm)
50 × 32 × 25

rendelési kód
PLS121793L

„Teens Pink” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121794L

„2 in 1 Teens Purple” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS120711L

„2 in 1 Teens Abstract” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121795L

„Teens Abstract” felcsavarható tolltartó

8 × 21 × 8

PLS121796L

„2 in 1 Teens Black Cosmos” hátizsák

50 × 32 × 25

PLS121914L

„Teens Black Cosmos” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121915L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE „Scate” hátizsákok

2

ÉV
GARANCIA

A1

15,6”

A3

VÍZLEPERGETŐ

A2
A4
 2 nagy belső rekesz + 1 elülső
rekesz + 2 oldalsó rekesz
 notebooktartó-rekesz habszivacsréteggel
 rendszerezőzseb az apróságoknak
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő anyagból
készült, EVA habbal
 dupla táskaalj
 gördeszkatartóval
 napszemüveg vagy mobiltelefontartó
zseb speciális karcolásgátló anyagból
 anyag: 600d poliészter

A1
A2
A3
A4

termék
„Scate” hátizsák

méret (cm)
48 × 36 × 23

szín


rendelési kód
PLS121003

„Scate” hátizsák

48 × 36 × 23



PLS20733

„Scate” hátizsák

48 × 36 × 23



PLS121537F

„Scate” hátizsák

48 × 36 × 23



PLS121908F

PULSE „Steph” kollekció

2

ÉV
GARANCIA

15,6”

B1

VÍZLEPERGETŐ

B3

B2

B4

termék
B1 „Steph” hátizsák
B2 „Steph” tolltartó

méret (cm)
49 × 30 × 23

szín


rendelési kód
PLS121918U

49 × 30 × 23



B3 „Steph” hátizsák
B4 „Steph” tolltartó

46 × 33 × 23

katonai minta

PLS121920F

7 × 22,5 × 5,5

katonai minta

PLS121802F

PLS121919U

PULSE „Prime” hátizsák

2

ÉV
GARANCIA

2

15,6”

ÉV
GARANCIA

112

15,6”
VÍZLEPERGETŐ

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalrekesz
 notebooktartó-rekesz
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő
anyagból készült, hálóval
 rendszerezőzseb
 dupla táskaalj
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter

 1 nagy belső rekesz
+ 2 elülső rekesz
+ 2 oldalrekesz
 notebooktartó-rekesz
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő
anyagból készült, hálóval
 rendszerezőzseb
 dupla táskaalj
 fémcipzár
 anyag: 600d poliészter
termék

1 nagy belső rekesz + 2 elülső rekesz és 2 oldalzseb
rendszerező zseb az apróságoknak
háromrétegű dupla aljzat
notebooktartó-rekesz
mobil vagy napszemüvegtartó zseb karcolásgátló anyagból
fényvisszaverő csíkok a vállszíjakon és oldalzsebeken
fémcipzár

PULSE „Fusion” hátizsák

VÍZLEPERGETŐ

C „Prime” hátizsák









méret (cm)
49 × 30 × 23

szín


rendelési kód
PLS121934U

termék

D „Fusion” hátizsák

méret (cm)
48 × 30 × 24

szín


A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

rendelési kód
PLS121804L

PULSE „MVP Black Storm” hátizsák







ÉV
GARANCIA

 2 nagy belső rekesz + 2 oldalrekesz
 egyszerű notebooktartórekesz 15” méretig
 banán formájú vállszíjak
 hátrésze légáteresztő anyagból
készült EVA habbal bélelve
 rendszerező zseb az apróságoknak
 oldalsó csatok a mélységszabályozáshoz
 USB- és médiacsatlakozó
 napszemüveg tartó pánt
 három rétegű, dupla aljzat
 vízlepergető anyaggal bevonva
 fémcipzár

3 nagy belső rekesz + 1 média rekesz
notebooktartó-rekesz
rendszerezőzseb az apróságok számára
banán formájú vállszíjak
hátrésze légáteresztő
anyagból készült, hálóval
dupla táskaalj
elülső és oldalsó csatok
a táska elején fényvisszaverő csíkok
fémcipzár
anyag: 600d poliészter
termék

méret (cm)
48 × 35 × 20

A „MVP Black Storm” hátizsák

rendelési kód
PLS121176

PULSE tolltartók és tornazsákok

termék

B „Solid” hátizsák

méret (cm)
34 × 46 × 26

rendelési kód
PLS120701F

RAPESCO antibakteriális tolltartó

C2

C3

C4

+

C5

%

of Germ
s

Kills 9
9

C1

15,6”
VÍZLEPERGETŐ

®

l+







2

15,6”
VÍZLEPERGETŐ

A nt

ria

2

ÉV
GARANCIA

PULSE „Solid” hátizsák

ib ac

te

C6

 neoprén anyagból készül
 a felület Germ-Savvy® antibakteriális
hatóanyaggal kezelt
 vízálló
 méret: 200 × 100 × 55 cm

C7

termék

C8

D antibakteriális tolltartó

rendelési kód
IR1668

VIQUEL tolltartó

C9

C10

C11

 vegyes színekben, a szín nem választható
termék

E tolltartó

rendelési kód
IV956348

VIQUEL „Coca-Cola” tolltartó

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

termék
„Teens Violet Universe” tolltartó

méret (cm)
7 × 22,5 × 5,5

„Basketball League” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121472F

„Teens Speed Drive” tolltartó

7 × 22,5 × 5,5

PLS121637F

„Dream of Heart” felcsavarható tolltartó

rendelési kód
PLS121188

8 × 21 × 8

PLS121621L

„Lady Bug” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121483L

„Blue Football” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121297

„Princess Diamond” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121477L

„Score a Goal” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121486F

„Blue Love” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121465L

„Ballerina” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121666L

„Air Force” tornazsák

40 × 30,5 × 1

PLS121707F

 egy rekeszes, cipzáras tolltartó
 doboz formájú
 méret: 170 × 70 mm
termék

F „Coca-Cola” tolltartó

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

rendelési kód
IV900673
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írószerek
Karakteres • Ellenállhatatlan • Felelős

FLEXOFFICE „FO-049” golyóstoll

0,2 mm





átlátszó tolltest
a tinta színével megegyező kupak
vonalvastagság: 0,2 mm
eldobható

A „FO-049” golyóstoll

termék

szín


db/cs.
50

rendelési kód
FO049

termék
„K1-F” golyóstoll

vonalvastagság (mm)
0,7

szín


db/cs.
1

rendelési kód
IK39511

„K1-M” golyóstoll

1



1

IK39711

„K2-M” golyóstoll

1



4

IK37214

„K1-M” golyóstoll

1

vegyes

10

IK37150

termék
„Signetta” golyóstoll

szín


db/cs.
50

„Signetta” golyóstoll



50

TICSI02

„Signetta” golyóstoll



50

TICSI03

„Signetta” golyóstoll



50

TICSI04

„Signetta” golyóstoll



4

TICSIV4

KORES „K1” és „K2” golyóstollak

0,7 mm

1 mm

B1

B2-B4







a tinta színével megegyező tolltest
műanyag, háromszög alakú tolltest
légáteresztő biztonsági kupak
íráshossz: 2500 m
eldobható

B1
B2
B3
B4

ICO „Signetta” golyóstollak
0,7 mm

 a tinta színével megegyező tolltest
 légáteresztő biztonsági kupak
 a termék műanyag alkatrészei 30 %-ban
újrafelhasznált alapanyagból készülnek
 íráshossz: 2500 m
 vonalvastagság: 0,7 mm
 eldobható

114

C1
C2
C3
C4
C5

rendelési kód
TICSI01

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Slider Edge” golyóstollak

0,3 mm 0,5 mm 0,7 mm

A1

A2

A3-A11

A9

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

A10
 a tinta színével megegyező kupak
 gumírozott, háromszög alakú tolltest
 „Viscoglide” tinta: könnyedebb,
gördülékenyebb írást biztosít
 fényes papírfelületeken sem kenődik el
 beszáradásmentes
 gyorsan szárad
 eldobható

termék
„Slider Edge F” golyóstoll

vonalvastagság (mm)
0,3

szín


db/cs. rendelési kód
1
TSCSLEFK

„Slider Edge F” golyóstoll

0,5



1

TSCSLEMK

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBK

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBL

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBNS

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBVZ

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBS

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



1

TSCSLEXBB

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



6

TSCSLEXBV6

„Slider Edge XB” golyóstoll, tartóban

0,7



8

TSCSLEXBV8MT

„Slider Edge F” golyóstoll

0,7



10

TSCSLEXBV10

SCHNEIDER „Slider Edge XB Pastel” golyóstollak
0,7 mm

B9

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

termék
„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

szín
flamingó

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

halványpiros

1

TSCSLEXPP

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

babakék

1

TSCSLEXPK

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

barack

1

TSCSLEXBPB

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

óceán

1

TSCSLEXPO

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

lila

1

TSCSLEXBPL

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

menta

1

TSCSLEXBPM

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll

rózsa

1

TSCSLEXPR

vegyes

8

TSCSLEXPV8

„Slider Edge XB Pastel” golyóstoll, tartóban

db/cs. rendelési kód
1
TSCSLEXBPF











a tinta színével megegyező kupak
gumírozott, háromszög alakú tolltest
„Viscoglide” tinta: könnyedebb, gördülékenyebb írást biztosít
fényes papírfelületeken sem kenődik el
beszáradásmentes
gyorsan szárad
2 db ajándék kreatív sablonnal (B9)
vonalvastagság: 0,7 mm
eldobható

SCHNEIDER „Slider Basic” golyóstollak

0,5 mm

0,7 mm

C1-C3

C4

C1
C2
C3
C4

termék
„Slider Basic F” golyóstoll

vonalvastagság (mm)
0,3

szín


rendelési kód
TSCSLIFK

„Slider Basic M” golyóstoll

0,5



TSCSLIMK

„Slider Basic M” golyóstoll

0,5



TSCSLIMZ

„Slider Basic XB” golyóstoll

0,7



TSCSLIXBK








a tinta színével megegyező kupakvég és fogórész
„Viscoglide” tinta: könnyedebb, gördülékenyebb írást biztosít
gyorsan szárad
fényes papírfelületeken sem kenődik el
beszáradásmentes
eldobható

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Slider Memo” golyóstollak
0,7 mm

 a tinta színével megegyező kupak és tolltest
 gumírozott tolltest
 „Viscoglide” tinta: könnyedebb,
gördülékenyebb írást biztosít
 gyorsan szárad
 fényes papírfelületeken sem kenődik el
 beszáradásmentes
 vízálló tinta dokumentumok aláírásához
 vonalvastagság: 0,7 mm
 eldobható

termék

szín


A1 „Slider Memo” golyóstoll
A2 „Slider Memo” golyóstoll
A3 „Slider Memo” golyóstoll

rendelési kód
TSCMEMK



TSCMEMP



TSCMEMPN

ICO „Signetta” antibakteriális golyóstollak
0,7 mm

 a műanyag alkatrészek antibakteriális védelmet
adó Biomaster ezüst-ionokat tartalmaznak
(biocid hatóanyag: ezüst-foszfát üveg)
 bizonyítottan baktériumölő tulajdonsággal
rendelkezik, a felszínen megtelepedett kórokozók
99,9 %-a 24 óra leforgása alatt elpusztul
 tinta színével megegyező légáteresztő kupak
 íráshossz: 2500 m
 vonalvastagság: 0,7 mm
 eldobható

termék

B1 „Signetta” antibakteriális golyóstoll
B2 „Signetta” antibakteriális golyóstoll

szín


db/cs.
12



120

rendelési kód
TICSIA01
TICSIAD02

FLEXOFFICE „Jonat” golyóstollak
0,25 mm
 a tinta színével megegyező áttetsző, anyagában
mintás, műanyag tolltest (C1-C4)
 kék, rózsaszín, zöld és sárga tolltest kék színű
tintával, a szín nem választható (C5)
 volfrám-karbid tollhegy
 vonalvastagság: 0,25 mm
 eldobható

C1
C2
C3
C4
C5

termék
„Jonat” golyóstoll

szín


db/cs.
2

rendelési kód
FOGT017BLK

„Jonat” golyóstoll



12

FOGT017DK

„Jonat” golyóstoll



36

FOGT017FK

„Jonat” golyóstoll



36

FOGT017P

„Jonat” golyóstoll



36

FOGT017K

FLEXOFFICE „EasyGrip” golyóstollak
0,4 mm







a tinta színével megegyező műanyag tolltest
gumírozott fogórész
volfrám-karbid tollhegy
vonalvastagság: 0,4 mm
eldobható

termék

D1 „EasyGrip” golyóstoll
D2 „EasyGrip” golyóstoll
D3 „EasyGrip” golyóstoll

szín


db/cs.
12

rendelési kód
FOGT08K



12

FOGT08FK



12

FOGT08P

FLEXOFFICE „Tango” golyóstollak
E1

E3

0,35 mm

E2







116

műanyag tolltest és klip
fekete, gumírozott fogórész
volfrám-karbid tollhegy
vonalvastagság: 0,35 mm
eldobható

termék

E1 „Tango” golyóstoll
E2 „Tango” golyóstoll
E3 „Tango” golyóstoll

tinta színe


test színe


db/cs.
12

rendelési kód
FOGT04FK





12

FOGT04P



vegyes

12

FOGT04K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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FLEXOFFICE „Senior” golyóstollak
0,4 mm










a tinta színével megegyező gumírozott fogórész (A1-A3)
vegyes színű tolltest és kék színű tinta (A4)
műanyag tolltest
nyomógombos tollszerkezet
volfrám-karbid tollhegy
fémklip
vonalvastagság: 0,4 mm
eldobható

A1
A2
A3
A4

termék
„Senior” golyóstoll

szín


db/cs.
1

rendelési kód
FOGT026K

„Senior” golyóstoll



1

„Senior” golyóstoll



1

FOGT026P

„Senior” golyóstoll, vegyes színű tolltest



36

FOGT026KV

termék
„Super Grip” golyóstoll

szín


„Super Grip” golyóstoll



„Super Grip” golyóstoll



PSGGP

„Super Grip” golyóstoll



PSGGZ

„Super Grip Neon” golyóstoll



PSGGNK

FOGT026FK

PILOT „Super Grip” golyóstollak

0,27 mm

 a tinta színével megegyező, áttetsző
tolltest és gumírozott fogórész
 az áttetsző tolltestnek köszönhetően
jól látható a tinta mennyisége
 olajbázisú tinta
 ellenálló wolfram-karbid ötvözetű golyó
 cserélhető betét: PGB*
 vonalvastagság: 0,27 mm
 golyóátmérő: 0,7 mm

B1
B2
B3
B4
B5

rendelési kód
PSGGK
PSGGFK

ZEBRA „F-301 A” golyóstollak

0,24 mm








színezett, szálcsiszolt alumínium tolltest
fémklip és -nyomógomb
bordázott fogórész
kék színű tinta
vonalvastagság: 0,24 mm
cserélhető betét: TZF29912
(csak kék színben)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

termék
„F-301 A” golyóstoll

szín


rendelési kód
TZ26342

„F-301 A” golyóstoll



TZ26341

„F-301 A” golyóstoll



TZ26344

„F-301 A” golyóstoll



TZ26348

„F-301 A” golyóstoll



TZ26347

„F-301 A” golyóstoll



TZ26349

„F-301 A” golyóstoll



TZ26345

„F-301 A” golyóstoll

ezüst

TZ26343

termék
„Pointball” golyóstoll

szín


rendelési kód
TST603041

„Pointball” golyóstoll



TST603046

„Pointball” golyóstoll



TST603040

„Pointball” golyóstoll



TST603036

„Pointball” golyóstoll



TST603058

„Pointball” golyóstoll



TST603051

STABILO „Pointball” golyóstollak
0,5 mm

 a STABILO „Point 88” tűfilc golyóstoll változata
 a tinta színével megegyező fogórész és klip
 CO2-semleges termék, a termék CO2 kibocsátása
teljes mértékben kompenzálva van
 gumírozott, csúszásgátló fogózóna
 rendkívül lágy tintával a gyors írás érdekében
 vonalvastagság: 0,5 mm
 cserélhető betét: TST204102 (csak kék színben)

D1
D2
D3
D4
D5
D6

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Slider Xite” golyóstoll
0,7 mm










a tinta színével megegyező a nyomógombvég
a tolltest 70 %-ban bioalapú műanyagból készül
fémklip és -nyomógomb
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
„Viscoglide” tinta: könnyedebb, gördülékenyebb írást biztosít
egyhén homorú tolltest a fáradhatatlan és kényelmes írásért
vízálló tintája a papíron gyorsan szárad
vonalvastagság: 0,7 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét

A „Slider Xite” golyóstoll

termék

szín


rendelési kód
TSCSLXK

termék
„K3 Biosafe” golyóstoll

szín


db/cs.
10

„K3 Biosafe” golyóstoll



10

„K3 Biosafe” golyóstoll



10

TSCK3P

„K3 Biosafe” golyóstoll



10

TSCK3Z

SCHNEIDER „K3 Biosafe” golyóstollak
0,5 mm









a tinta színével megegyező csík a toll végén
fémklip és -nyomógomb
a tolltest 62%-ban bioalapú műanyagból készül
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
vízálló tinta dokumentumok aláírásához
vonalvastagság: 0,5 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét (javasolt típus
a TSC735* rendelési kóddal kezdődő betétek)

B1
B2
B3
B4

rendelési kód
TSCK3K
TSCK3FK

SCHNEIDER „Slider Rave” golyóstollak
0,7 mm










C1

a tinta színével megegyező, gumírozott tolltest
fémklip és -nyomógomb
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
a kék színű tinta vízálló
ergonomikus forma a kényelmes írásért
„Viscoglide” tinta: könnyedebb, gördülékenyebb írást biztosít
fényes papírfelületeken sem kenődik el
vonalvastagság: 0,7 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden „Plug&Play”
logóval ellátott tollbetét (javasolt típus a TSC755XBK)

termék

C1 „Slider Rave” golyóstoll
C2 „Slider Rave” golyóstoll

szín


rendelési kód
TSCSLRAK
TSCSLRAP



SCHNEDIER „Suprimo” golyóstoll
0,5 mm






a tinta színével megegyező műanyag tolltest és klip
csúszásgátló, gumírozott fogórész
vízálló tinta dokumentumok aláírásához
vonalvastagság: 0,5 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét (javasolt típus
a TSC735* rendelési kóddal kezdődő betét)

termék

D „Suprimo” golyóstoll

szín


rendelési kód
TSCSUPK

SCHNEIDER „Loox” golyóstollak
0,5 mm
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a tinta színével megegyező műanyag tolltest (E1-E2)
vegyes színű tolltest kék színű tintával (E3)
fémklip
gumírozott fogórész
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
kiváló írási kényelmet nyújt
vízálló tinta dokumentumok aláírásához
vonalvastagság: 0,5 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét

termék

E1 „Loox” golyóstoll
E2 „Loox” golyóstoll
E3 „Loox” golyóstoll

szín


db/cs.
1

rendelési kód
TSCLOOXK



1

TSCLOOXP

vegyes

20

TSCLOOXV20

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Haptify” golyóstollak
0,5 mm











a tinta színével megegyező tolltest (A1, A2)
vegyes színű tolltest kék színű tintával (A3-A5)
fémklip és -nyomógomb
gumírozott, ergonomikus, háromszög alakú fogórész
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
egyenletesen sima írást biztosít
vízálló tinta dokumentumok aláírásához
vonalvastagság: 0,5 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét

A1
A2
A3
A4
A5

termék
„Haptify” golyóstoll

szín
sötétkék

rendelési kód
TSCHAPSK

„Haptify” golyóstoll

fekete

TSCHAPFK

„Haptify” golyóstoll

sötétkék-ciánkék

TSCHAPSKK

„Haptify” golyóstoll

fehér-menta

TSCHAPFM

„Haptify” golyóstoll

korallpiros

TSCHAPKP

SCHNEIDER „Take 4” négyszínű golyóstollak
0,5 mm

 tökéletes 4 az 1-ben megoldás tervezéshez,
szervezéshez, strukturáláshoz
 a színek könnyedén válthatók
 mind a négy írásszín vízálló
 92%-ban újrahasznosított műanyag tolltest
 erős fémklip
 „Viscoglide” tinta: könnyedebb, gördülékenyebb írást biztosít
 vonalvastagság: 0,5 mm

termék

B1 „Take 4” négyszínű golyóstoll
B2 „Take 4” négyszínű golyóstoll

test színe


tinta színe


rendelési kód
TSCT4K





TSCT4F

SCHNEIDER „Reco” golyóstollak és betétek
0,3 mm

0,5 mm

C7

C1-C6 C8

 a világ első golyóstolla, amely elnyerte
a neves „Blue Angel” ökocímkét
 könnyű és folyamatos tintaáramlás
 áramvonalas kialakítás
 elegáns, matt szaténfelület
 környezetbarát: a tolltest 92 % -ban, a tollbetét teste
95 % -ban újrahasznosított műanyagból készül
 vízálló tinta
 cserélhető Plug&Play betétje
(C7, C8) szintén „Blue Angel” minősített
 a tinta színével megegyező nyomógombvég

C1
C2
C3
C4
C5
C6

termék
„Reco” golyóstoll

vonalvastagság (mm)
0,5

színe


db/cs.
20

„Reco” golyóstoll

0,5



20

TSCRECOMK

„Reco” golyóstoll

0,5



20

TSCRECOMFE

„Reco” golyóstoll

0,5



1

TSCRECOMFU

„Reco” golyóstoll

0,5



1

TSCRECOMKU

„Reco” golyóstoll

0,5



1

TSCRECOMFEU

vonalvastagság (mm)
0,3

szín


db/cs.
10

rendelési kód
TSC725KF

0,5



10

termék

C7 „Eco 725 F” golyóstollbetét
C8 „Eco 725 M” golyóstollbetét

rendelési kód
TSCRECOMF

TSC725KM

KORES „K6” golyóstollak
0,7 mm

1 mm

D1

D2









tinta színével megegyező, gumírozott tolltest
ergonomikus háromszögletű fogórész
volfrám-karbid tollhegy
kifogástalan, elkenődés nélküli íráskép
légáteresztő biztonsági kupak
íráshossz: 4500 m
cserélhető tollbetét: TSC735K031 (csak kék színben)

termék

D1 „K6-F” golyóstoll
D2 „K6-M” golyóstoll

vonalvastagság (mm)
0,7

szín


1



rendelési kód
IK38611
IK37611

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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ZEBRA „901” golyóstollak

0,24 mm

termék






elegáns tolltest
írásszíne kék
vonalvastagság: 0,24 mm
cserélhető betét: TZ83740

A1 „901” golyóstoll
A2 „901” golyóstoll
A3 „901” golyóstoll

szín


rendelési kód
TZ83742



TZ83741



TZ83747

ZEBRA „Z-Grip Smooth” golyóstollak

0,27mm

 a tinta színével megegyező
műanyag, áttetsző tolltest
 erős, fémklip
 gumírozott fogórész
 a tinta fogyása nyomonkövethető
az áttetsző tolltestnek köszönhetően
 alacsony viszkozitású, lágy tinta
 légáteresztő nyomógombos tollszerkezet
 golyóátmérő: 1 mm
 vonalvastagság: 0,27 mm

B1
B2
B3
B4

termék
„Z-Grip Smooth” golyóstoll

szín


rendelési kód
TZ22561

„Z-Grip Smooth” golyóstoll



„Z-Grip Smooth” golyóstoll



TZ22567

„Z-Grip Smooth” golyóstoll



TZ22568

TZ22564

ZEBRA „Clip-on Slim 4C” négyszínű golyóstollak

0,24 mm

gumírozott fogórész
nyakba akasztható
a tollat hozzá lehet csiptetni jegyzetekhez, mappákhoz
4 színű tintával: kék, piros, zöld, fekete
74 %-ban újrahasznosított alapanyagból
készült, kivéve a cserélhető részek
 írásvastagság: 0,24 mm
 vonalvastagság: 0,24 mm






termék

C1 „Clip-on Slim 4C” négyszínű golyóstoll
C2 „Clip-on Slim 4C” négyszínű golyóstoll

szín



rendelési kód
TZ45972
TZ45973

PILOT „Super Grip G” négyszínű golyóstollak

0,27mm






4 színű multifunkciós golyóstoll
4 színű tintával: kék, piros, zöld, fekete
ergonomikus markolat
írásvastagság: 0,27 mm

D1
D2
D3
D4

termék
„Super Grip G” négyszínű golyóstoll

szín


rendelési kód
PSGGNY4F

„Super Grip G” négyszínű golyóstoll



„Super Grip G” négyszínű golyóstoll

áttetsző

PSGGNY4Z
PSGGNY4

„Super Grip G” négyszínű golyóstoll



PSGGNY4R

UNI „SXN-101FL Jetstream” golyóstollak
0,38 mm
 a leglágyabban író, kitörölhetetlen pigmentes tintájú
tollbetét karcsú testben, csúszásmentes ujjpárnával
 a balkezesek kedvenc „Jetstream” tolla, mivel
azonnal szárad, így nem kenődik el
 nyomógombos
 rozsdamentes acél hegy
 írászszíne kék
 golyóátmérő: 0,7 mm
 a legtöbb papíron 1 másodperc alatt megszárad

120

E1
E2
E3
E4

termék
„SXN-101FL Jetstream” golyóstoll

kupak színe
rózsaszín

rendelési kód
TUSXN101R

„SXN-101FL Jetstream” golyóstoll

levendula

TUSXN101LEV

„SXN-101FL Jetstream” golyóstoll

vízkék

TUSXN101VK

„SXN-101FL Jetstream” golyóstoll

égkék

TUSXN101EK

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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FLEXOFFICE „Handle” zseléstollak
0,2 mm







a tinta színével megegyező gumírozott fogórész
műanyag tolltest
golyóátmérő: 0,4 mm
vonalvastagság: 0,2 mm
eldobható

A1
A2
A3
A4

termék
„Handle” zseléstoll

szín


db/cs.
2

rendelési kód
FOZS016BLK

„Handle” zseléstoll



12

FOZS016K

„Handle” zseléstoll



12

FOZS016FK

„Handle” zseléstoll



12

FOZS016P

ICO „Gel-Ico” zseléstollak

0,5 mm

B1-B4

0,7 mm

B5

B6

 a tinta színével megegyező tollvég
és gumírozott fogórész
 áttetsző tolltest
 íráshossz: 1500 m
 eldobható

B1
B2
B3
B4
B5
B6

termék
„Gel-Ico” zseléstoll

vonalvastagság (mm)
0,5

szín


db/cs.
12

rendelési kód
TICZSIK

„Gel-Ico” zseléstoll

0,5



12

TICZSIF

„Gel-Ico” zseléstoll

0,5



12

TICZSIP

„Gel-Ico” zseléstoll

0,5



12

TICZSIZ

„Gel-Ico” zseléstoll

0,7

ezüst

12

TICZSIE

„Gel-Ico” zseléstoll

0,7

arany

12

TICZSIA

ZEBRA „Sarasa Clip” zseléstollak
0,33 mm
 tinta színével megegyező tolltest
 környezetbarát, 75%-ban
újrahasznosított anyagból készül
 lágy, nem maszatoló tinta
 gumírozott fogórész
 balkezeseknek is ajánlott a csúszásgátló gumírozott
fogórész és a gyorsan száradó tinta miatt
 rugós, csipeszes klip
 vonalvastagság: 0,33 mm
 cserélhető betét: TZ2182 (csak kék színben)

termék

C1 „Sarasa Clip” zseléstoll
C2 „Sarasa Clip” zseléstoll
C3 „Sarasa Clip” zseléstoll

szín


rendelési kód
TZ14312



TZ14313



TZ14314

FLEXOFFICE „Flexcorrect” törölhető zseléstollak
0,25 mm

különleges, hőérzékeny tinta
a tinta színe -20 °C és +65 °C között látható
átlátszó tolltest
golyóátmérő: 0,5 mm
vonalvastagság: 0,25 mm
a leírt szöveg a toll végén található gumival
való dörzsölés hatására eltűnik
 használata nem ajánlott szerződések, iskolai naplók,
bizonyítványok illetve hivatalos okiratok írására, aláírására!







termék

D1 „FlexCorrect” törölhető zseléstoll
D2 „FlexCorrect” törölhető zseléstoll

szín


db/cs.
1



36

rendelési kód
FOZS002K
FOZS002K36

STABILO „Palette” zseléstollak
0,4 mm








nyomógombos tollszerkezet
gumírozott, hosszú fogózóna a kényelmes fogáshoz
tintafogyást jelző ablak a fogózónában
továbbfejlesztett zselés tinta a lágyabb írásélményért
vonalvastagság: 0,4 mm
cserélhető betét (TST268041)

termék

E1 „Palette” zseléstoll
E2 „Palette” zseléstoll
E3 „Palette” zseléstoll

szín


rendelési kód
TST2684101



TST2684601



TST2684001

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Fave Gel” zseléstollak
0,4 mm









A2

a tinta színével megegyező tolltest
a fekete szín vízálló
gyorsan szárad és nem kenődik el
kiválóan alkalmas balkezeseknek is
tintafogyást jelző ablak
vonalvastagság: 0,4 mm
golyóátmérő: 0,7 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét (javasolt típus
a TSCGEL39* rendelési kóddal kezdődő betét)

A1
A2
A3
A4

termék
„Fave Gel” zseléstoll

szín


rendelési kód
TSCFGEL01K

„Fave Gel” zseléstoll



TSCFGEL01FK

„Fave Gel” zseléstoll



TSCFGEL01P

„Fave Gel” zseléstoll



TSCFGEL01Z

termék
„Gelion +” zseléstoll

szín


rendelési kód
TSCGEL1K

„Gelion +” zseléstoll



„Gelion +” zseléstoll



TSCGEL1P

„Gelion +” zseléstoll



TSCGEL1Z

SCHNEIDER „Gelion +” zseléstollak
0,4 mm







B2

a tinta színével megegyező kiegészítők
átlátszó, műanyag tolltest és fémklip
gyorsan száradó tinta, így balkezeseknek is ideális
golyóátmérő: 0,7 mm
vonalvastagság: 0,4 mm
cserélhető betét: használható hozzá minden
„Plug&Play” logóval ellátott tollbetét (javasolt típus
a TSCGEL39* rendelési kóddal kezdődő betétek)

B1
B2
B3
B4

TSCGEL1FK

FLEXOFFICE „Trendee” zseléstoll

0,35 mm
 műanyag tolltest
 5 különbőző színű tolltest:
lila, sárga, rózsaszín,
világoskék, zöld
 írás színe: kék
 vonalvastagság: 0,35 mm
 eldobható

termék

szín
vegyes

db/cs.
50

rendelési kód
FOZSB09B

termék
„G.master” zseléstoll

szín


db/cs.
1

rendelési kód
FOZS021K

„G.master” zseléstoll



1

FOZS021F

„G.master” zseléstoll



1

FOZS021P

„G.master” zseléstoll



36

FOZS021KV

szín
világos arany

rendelési kód
TSCCSHRVA

C „Trendee” zseléstoll

FLEXOFFICE „G.master” zseléstollak
0,25 mm






a tinta színével megegyező, gumírozott tolltest
nyomógombos tollszerkezet
vonalvastagság: 0,25 mm
eldobható

D1
D2
D3
D4

SCHNEIDER „Ceod Shiny” rollertollak
0,5 mm
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műanyag tolltest elegáns metál bevonattal
erős fémklip
ergonomikus, gumírozott fogórész
alkalmas jobb-, és balkezesek számára
kopásálló, rozsdamentesacél tollhegy
kék színű tinta
ajándék patron a tolltestben
vonalvastagság: 0,5 mm
szabványos tintapatronnal utántölthető
(javasolt típus: TSC6603)

E1
E2
E3
E4
E5

termék
„Ceod Shiny” rollertoll
„Ceod Shiny” rollertoll

bronz

TSCCSHRB

„Ceod Shiny” rollertoll

acélkék

TSCCSHRAK

„Ceod Shiny” rollertoll

gyöngyház rózsaszín

„Ceod Shiny” rollertoll

grafitszürke

TSCCSHRR
TSCCSHRGSZ

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Ceod Shiny” töltőtollak
0,5 mm











műanyag tolltest elegáns metál bevonattal
erős fémklip
ergonomikus, gumírozott fogórész
alkalmas jobb-, és balkezesek számára
rozsdamentesacél tollhegy
kék színű tinta
ajándék patron a tolltestben
vonalvastagság: 0,5 mm
szabványos tintapatronnal utántölthető
(javasolt típus: TSC6603)

A1
A2
A3
A4
A5

termék
„Ceod Shiny” töltőtoll

szín
gyöngyház rózsaszín

rendelési kód
TSCCSHR

„Ceod Shiny” töltőtoll

világos arany

TSCCSHVA

„Ceod Shiny” töltőtoll

grafitszürke

TSCCSHGSZ

„Ceod Shiny” töltőtoll

bronz

TSCCSHB

„Ceod Shiny” töltőtoll

acélkék

TSCCSHAK

SCHNEIDER „Callissima” töltőtoll ajándékszettek

 a készlet tartalma: egy töltőtoll 1,1 mm-es tollheggyel,
egy 1,5 mm-es és egy 1,8-mm-es tollhegy
 elegáns, metálfényű külső
 erős fémklip
 kék színű tinta
 a vékony tolltest és az ergonomikus kialakítású
fogórész lehetővé teszi a kényelmes fogást és a pontos
kézírása vonalvastagság a cserélhető tollhegynek
köszönhetően tetszés szerint változtatható
 hagyományos töltőtoll patronnal utántölthető
 ajándéknak is tökéletes

termék

B1 „Callissima” töltőtoll ajándékszett
B2 „Callissima” töltőtoll ajándékszett
B3 „Callissima” töltőtoll ajándékszett

szín
antracitszürke

rendelési kód
TSCCALASZ

barack

TSCCALBR

mentazöld

TSCCALMZ

PILOT „Parallel Pen” töltőtollak







kalligrafikus töltőtoll
rozsdamentesacél heggyel, tintaszabályozó rendszerrel
látható tintaszint
tisztítóegységgel és két darab tintapatronnal
kompatibilis patronok: PICPS6L, PICPAST

C1
C2
C3
C4

termék
„Parallel Pen” töltőtoll

kupak színe
piros

írásvastagság (mm)
0,1-1,5

rendelési kód
PPP15

„Parallel Pen” töltőtoll

narancssárga

0,5-2,4

PPP24N

„Parallel Pen” töltőtoll

zöld

0,5-3,8

PPP38Z

„Parallel Pen” töltőtoll

kék

0,5-6

PPP60

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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0,35 mm

A1-A8

A9-A18

 egyedülálló hőérzékeny tinta: +60 °C felett
eltűnik, -10 °C alatt újra látható a leírt szöveg
 a leírt szöveg a toll végén található gumival törölhető,
majd korlátlan alkalommal újraírható és újra kitörölhető
 használata nem ajánlott szerződések, iskolai
naplók, bizonyítványok, vizsgadolgozatok, illetve
bármilyen hivatalos okirat írására, aláírására
 műanyag tolltest gumírozott markolattal
 golyóátmérő: 0,5 mm (A1-A8), 0,7 mm (A9-A18)
 cserélhető betét: PFRB* rendelési kóddal kezdődő
„Frixion Ball/Clicker” törölhető rollertollbetétek

0,35 mm

0,25 mm

0,25 mm

PILOT „Frixion Ball” törölhető rollertollak

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

termék

szín

rendelési kód rendelési kód
0,25 mm
0,35 mm
PFR5L
PFBRK

„Frixion Ball” rollertoll



„Frixion Ball” rollertoll



PFR5B

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5R

PFBRP

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5G

PFBRZ

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5V

PFBRL

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5P

PFBRR

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5O

PFBRN

„Frixion Ball” rollertoll



PFR5LB

PFBRVK

„Frixion Ball” rollertoll



-

PFBRVZ

„Frixion Ball” rollertoll



PFBRFK

PFBRB

0,35 mm

B1-B8

B9-B16

 egyedülálló hőérzékeny tinta: +60 °C felett
eltűnik, -10 °C alatt újra látható a leírt szöveg
 a leírt szöveg a toll végén található gumival
törölhető, majd korlátlan alkalommal
újraírható és újra kitörölhető
 használata nem ajánlott szerződések, iskolai
naplók, bizonyítványok, vizsgadolgozatok, illetve
bármilyen hivatalos okirat írására, aláírására
 műanyag tolltest gumírozott markolattal
 golyóátmérő: 0,5 mm (B1-B8), 0,7 mm (B9-B16)
 cserélhető betét: PFRB* rendelési kóddal kezdődő
„Frixion Ball/Clicker” törölhető rollertollbetétek

0,35 mm

0,25 mm

0,25 mm

PILOT „Frixion Clicker” nyomógombos törölhető rollertollak

termék

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

„Frixion Clicker” rollertoll

szín

rendelési kód rendelési kód
0,25 mm
0,35 mm
PFCRK
PFCR07K



„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRFK

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRP

PFCR07P

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRZ

PFCR07Z

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRL

PFCR07L

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRR

PFCR07R

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRVK

PFCR07VK

„Frixion Clicker” rollertoll



PFCRTK

PFCR07TK

PFCR07FK

PILOT „Frixion Ball/Clicker” törölhető rollertollbetétek
0,25 mm 0,35 mm

C1
C2
C3
C4
C5
 PILOT „Frixion Ball” és
„Frixion Clicker” típusú rollertollakhoz
 egyedülálló hőérzékeny tinta: +60 °C felett
eltűnik, -10 °C alatt újra látható a leírt szöveg
 használata nem ajánlott szerződések, iskolai
naplók, bizonyítványok, illetve bármilyen
hivatalos okirat írására, aláírására
 kiszerelés: 3 db/cs. (C1-C18), 6 db/cs. (C19)

124

0,35 mm

C8–C19

0,25 mm

C1–C7

C8
C9
C10
C11
C12
C13
C6 C14
C7 C15
C16
C17
C18
C19

termék
„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét

tinta színe


rendelési kód rendelési kód
0,25 mm
0,35 mm
PFRBK1
PFRBK2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBFK1

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBP1

PFRBFK2
PFRBP2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBZ1

PFRBZ2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBL1

PFRBL2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



-

PFRBR2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBVK1

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



PFRBTK1

PFRBSK2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



-

PFRBVZ2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



-

PFRBN2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



-

PFRBB2

„Frixion Ball/Clicker” rollertollbetét



-

PFRBK2S6

PFRBVK2

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA „Slim” tűfilcek
SINCE 1993

OFFICE

0,4 mm







tinta színével megegyező kupak és tollvég
vékony és pontos írás, egyenletes tintaadagolás
hatszög alakú műanyag tolltest
rozsdamentes hegy
vízbázisú tinta
vonalvastagság: 0,4 mm

termék

A1 „Slim” tűfilc
A2 „Slim” tűfilc
A3 „Slim” tűfilc

szín


rendelési kód
TVITK



TVITFK



TVITP

FLEXOFFICE „FL01” tűfilcek
0,3 mm

 a tinta színével megegyező
kupak és tollvég
 fémfoglalatú hegy
 klippes kupak
 vízbázisú tinta
 vonalvastagság: 0,3 mm

B1
B2
B3
B4
B5
B6

termék
„FL01” tűfilc

szín


db/cs.
1

rendelési kód
FOFL01K

„FL01” tűfilc



1

„FL01” tűfilc



1

FOFL01P

„FL01” tűfilc



1

FOFL01Z

„FL01” tűfilckészlet



4

FOFL01V4

„FL01” tűfilckészlet



8

FOFL01V8

FOFL01FK

STABILO „Point 88 ARTY” tűfilcek
0,4 mm












prémium minőségű tűfilc
vékony és pontos írás
rozsdamentes fémhegy
hatszögletű, világszerte ismert csíkos dizájn
műszaki rajzhoz kiválóan alkalmas
hobbiművészeket inspiráló, látványos csomagolás
hosszú ideig nem szárad ki kupak nélkül
légáteresztő szeleppel ellátott kupak
vízbázisú tinta
vonalvastagság: 0,4 mm

termék

C1 „Point 88 ARTY” tűfilckészet
C2 „Point 88 ARTY” tűfilckészlet

db/cs.
18
24

rendelési kód
TST8818120
TST8824120

STABILO „Point 88 Zebrui” tűfilcek
0,4 mm
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prémium minőségű tűfilc
vékony és pontos írás
rozsdamentes fémhegy
vízbázisú tinta
hatszögletű, világszerte ismert csíkos dizájn
műszaki rajz készítéséhez kiválóan alkalmas
hosszú ideig nem szárad ki kupak nélkül
légáteresztő szeleppel ellátott kupak
vonavastagság: 0,4 mm

termék

D1 „Point 88 Zebrui” tűfilckészlet
D2 „Point 88 Zebrui” tűfilckészlet

db/cs.
20

rendelési kód
TST882002

15+5

TST882020

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STABILO „Point 88” tűfilcek
0,4 mm







prémium minőség
íráshoz, rajzoláshoz, aprólékos színezéshez
műszaki rajz készítéséhez is kiválóan alkalmas
a tinta színével megegyező kupak
hatszög alakú tolltest

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28






légáteresztő szeleppel ellátott kupak
tartós, fémfoglalatú hegy
vízbázisú tinta
vonalvastagság: 0,4 mm

termék
„Point 88” tűfilc

szín
kék

db/cs.
1

rendelési kód
TST88411

„Point 88” tűfilc

fekete

1

TST88461

„Point 88” tűfilc

piros

1

TST88401

„Point 88” tűfilc

zöld

1

TST88361

„Point 88” tűfilc

világoszöld

1

TST88431

„Point 88” tűfilc

sárga

1

TST88441

„Point 88” tűfilc

barna

1

TST88451

„Point 88” tűfilc

éjkék

1

TST88221

„Point 88” tűfilc

ultramarin

1

TST88321

„Point 88” tűfilc

karmazsinbordó

1

TST88501

„Point 88” tűfilc

türkizkék

1

TST88511

„Point 88” tűfilc

narancssárga

1

TST88541

„Point 88” tűfilc

sötétlila

1

TST88551

„Point 88” tűfilc

pasztell-lila

1

TST88591

„Point 88” tűfilc

rózsaszín

1

TST88561

„Point 88” tűfilc

barack

1

TST88261

„Point 88” tűfilc

azúrkék

1

TST88571

„Point 88” tűfilc

lila

1

TST88581

„Point 88” tűfilc

jégzöld

1

TST88131

„Point 88” tűfilc

almazöld

1

TST88331

„Point 88” tűfilc

fenyőzöld

1

TST88531

„Point 88” tűfilc

okkersárga

1

TST88891

„Point 88” tűfilc

szürke

1

TST88961

„Point 88” tűfilc

világosszürke

1

TST88941

„Point 88” tűfilc

jégkék

1

TST8811

„Point 88” tűfilc

világossmaragd

1

TST8816

„Point 88” tűfilc

pinkes lila

1

TST8817

„Point 88” tűfilc

bíborvörös

1

TST8819

A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56

termék
„Point 88” tűfilc

szín
citromsárga

db/cs.
1

„Point 88” tűfilc

világos rózsaszín

1

TST8829

„Point 88” tűfilc

halványcinóber

1

TST8830

„Point 88” tűfilc

világoskék

1

TST8831

„Point 88” tűfilc

rozsdavörös

1

TST8838

„Point 88” tűfilc

világospiros

1

TST8848

„Point 88” tűfilc

umbrabarna

1

TST8865

„Point 88” tűfilc

vörösbarna

1

TST8875

„Point 88” tűfilc

világosokker

1

TST8888

„Point 88” tűfilc

közép jégszürke

1

TST8895

„Point 88” tűfilc

sötét jégszürke

1

TST8897

„Point 88” tűfilc

payne szürke

1

TST8898

„Point 88” tűfilc

neonkék

1

TST88031

„Point 88” tűfilc

neonsárga

1

TST88024

„Point 88” tűfilc

neonzöld

1

TST88033

„Point 88” tűfilc

neonpiros

1

TST88040

„Point 88” tűfilc

neon narancssárga

1

TST88054

„Point 88” tűfilc

neon rózsaszín

1

TST88056

„Point 88” tűfilc

eukaliptusz

1

TST8812

„Point 88” tűfilc

hajnalpír

1

TST8828

„Point 88” tűfilc

pisztácia

1

TST8834

„Point 88” tűfilc

sárzöld

1

TST8837

„Point 88” tűfilc

rozsdavörös

1

TST8847

„Point 88” tűfilc

eperpiros

1

TST8849

„Point 88” tűfilc

szilva

1

TST88600

„Point 88” tűfilc

szürkéslila

1

TST8862

„Point 88” tűfilckészlet

vegyes pasztellszínek

8

TST88801

„Point 88” tűfilckészlet

vegyes

10

TST8810

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Triplus ® 334” tűfilcek
0,3 mm

A1








A3

A4

A11

ragyogó színek
háromszög alakú, műanyag tolltest a kényelmes írásért
fémfoglalatú hegy
„Dry-Safe” tinta: napokig nem szárad ki kupak nélkül (kivéve neonszínek)
vízbázisú tinta, a legtöbb textíliából könnyen kimosható
vonalvastagság: 0,3 mm

A1
A2
A3
A4
A5
A6

termék
„Triplus® 334” tűfilckészlet

szín
vegyes neon

db/cs.
6

rendelési kód
TS334SB6CS3

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes pasztell

6

TS334SB6CS1

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

10

TS334SB10

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

12

TS334PR12

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

20

TS334SB20

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

36

TS334C36

KORES „K-Liner” tűfilc

termék

termék
„Triplus® 334” tűfilckészlet

szín
vegyes

db/cs.
42

rendelési kód
TS334C42

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

60

TS334C60

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

5

TS334BK5TA

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

10

TS334BK10TA

„Triplus® 334” tűfilckészlet

vegyes

25

TS334C25TA

0,4 mm

 háromszög alakú, műanyag
tolltest a kényelmes írásért
 a tinta színével megegyező tolltest
 írásra és rajzolásra egyaránt alkalmas
 légáteresztő szeleppel ellátott kupak
 tartós, fémfoglalatú hegy
 vonalvastagság: 0,4 mm

B „K-Liner” tűfilc

A7
A8
A9
A10
A11

FABER-CASTELL „Grip” tűfilc

0,4 mm

128

A8

 élénk színek
 mérgező anyagot
nem tartalmaz
 ruhából kimosható
 vonalvastagság: 0,4 mm
db/cs.
12

rendelési kód
IK28112

termék

C „Grip” tűfilc

db/cs.
10

rendelési kód
TFC151610

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Line-Up” tűfilcek
0,4 mm

A20

A22

A19

 íráshoz, precíz színezéshez
 háromszögletű, gumírozott
tolltest a kényelmes írásért
 a tolltest 88 %-ban BIO-alapú
műanyagból készült

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

A21

 „Cap off” tinta: 2-3 napig nem
szárad be kupak nélkül
 vízbázisú tinta
 rozsdamentes, fémfoglalatú hegy
 megkapta a Blue Angel tanúsítványt
 vonalvastagság: 0,4 mm

termék
„Line-Up” tűfilc

szín
kék

db/cs.
1

rendelési kód
TSCLINEK

„Line-Up” tűfilc

fekete

1

„Line-Up” tűfilc

piros

1

TSCLINEP

„Line-Up” tűfilc

zöld

1

TSCLINEZ

„Line-Up” tűfilc

sárga

1

TSCLINES

„Line-Up” tűfilc

égkék

1

TSCLINEVK

TSCLINEFK

„Line-Up” tűfilc

vörös

1

TSCLINEVO

„Line-Up” tűfilc

barna

1

TSCLINEB

„Line-Up” tűfilc

lila

1

TSCLINEL

„Line-Up” tűfilc

narancssárga

1

TSCLINENS

„Line-Up” tűfilc

padlizsán

1

TSCLINEPA

„Line-Up” tűfilc

rózsaszín

1

TSCLINEPN

„Line-Up” tűfilc

sötétkék

1

TSCLINESK

„Line-Up” tűfilc

ezüstszürke

1

TSCLINESZ

„Line-Up” tűfilc

neonsárga

1

TSCLINESNE

„Line-Up” tűfilc

neonpiros

1

TSCLINEPNE

„Line-Up” tűfilc

neonzöld

1

TSCLINEZNE

„Line-Up” tűfilc

neon rózsaszín

1

TSCLINEPNNE

„Line-Up” tűfilckészlet

vegyes

4

TSCLINEV4

„Line-Up” tűfilckészlet

vegyes

5+1

TSCLINEV6

„Line-Up” tűfilckészlet

vegyes

8

TSCLINEV8

„Line-Up” tűfilckészlet

vegyes

16

TSCLINEV16

„Line-Up” tűfilckészlet

vegyes

30+2

TSCLINEV32

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Textsurfer® gel 264”
zselés szövegkimelők

DERWENT „Liner Marker” tűfilcek

3 mm
 szupervékony egyenletes
vonalvezetés
 szabadkezes rajzoláshoz ideális
 a tinta hamar megszárad és nem
maszatolódik, így ideális
a vízfestékkel létrehozott munkák
további részletgazdagításához
 kiváló fedésű tinta a gyors és
határozott vonalak készítéséhez
 fényálló színek, melyek nem
fakulnak hosszú idő alatt sem
 szettek tartalma:
3 különböző írásvastagság:
0,1/ 0,3/0,5 mm (A1)
6 különböző írásvastagság:
0,05/0,1/0,2/0,3/0,5/0,8 mm (A2)
 6 különböző szín, 0,3 mm írásvastagság (A3)

 száraz kiemelő átlátszó viaszheggyel
 extra lágy kiemelés
 csavaró mechanizmus - nincs szükség élezésre

termék

A1 „Liner Marker” tűfilckészlet
A2 „Liner Marker” tűfilckészlet
A3 „Liner Marker” tűfilckészlet

szín


db/cs.
3



6

E2305559

vegyes

6

E2305576

 nem üt át a papíron
 „Inkjet Safe”: nem keni el a tintasugaras nyomatokat
 átmérő: 9 mm, ami a jelölésnél 3 mm

termék

rendelési kód
E2305560

szín


B1 „Textsurfer® gel 264” zselés szövegkimelő
B2 „Textsurfer® gel 264” zselés szövegkimelő
B3 „Textsurfer® gel 264” zselés szövegkimelő

STAEDTLER „Triplus® textsurfer® 362”
szövegkiemelő

rendelési kód
TS2641



TS26423



TS2644

KORES pasztell szövegkiemelő
0,5-5 mm

1-4 mm

 kellemesen puha hegy, mely vékony és





vízbázisú, fényálló neon tinta
gyorsan szárad
PP tolltest a hosszú élettartamért
repülésbiztos: automata nyomás-kiegyenlítő,
megelőzi a tinta elszivárgását repülés közben
 felállítható STAEDTLER dobozban

széles vonalú kiemelést is lehetővé tesz
ergonomikus háromszög kialakítás
ideális apró betűk kiemeléséhez
„Inkjet Safe”: tintasugaras nyomatokon sem hagy foltot
használható papírhoz, fax papírhoz
és fénymásolatokhoz






termék

C „Triplus® textsurfer® 362” szövegkiemelő-készlet

szín







rendelési kód
TS362SB4

toll formájú szövegkiemelő
vágott hegy
vízbázisú tinta
minden típusú papírhoz
termék

D pasztell szövegkiemelő-készlet

 intenzív pasztellszínek
 4 órán át nem szárad ki kupak nélkül
 vonalvastagság: 0,5-5 mm)
szín


db/cs.
6

rendelési kód
IK36246

ICO „Videotip” szövegkiemelők

1-4 mm

E10

 vágott hegy
 a termék műanyag alkatrészei 30%-ban
újrahasznosított alapanyagokból készültek
 speciális fluoreszkáló tinta
 a kiemelt szöveg fénymásolható, faxolható
 vonalvastagság: 1-4 mm

130

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

termék
„Videotip” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Videotip” szövegkiemelő



1

TICVTN

„Videotip” szövegkiemelő



1

TICVTZ

„Videotip” szövegkiemelő



1

TICVTR

„Videotip” szövegkiemelő



1

TICVTK

„Videotip” szövegkiemelő

pasztellsárga

1

TICVPS

„Videotip” szövegkiemelő

pasztellzöld

1

TICVPZ

„Videotip” szövegkiemelő

pasztell rózsaszín

1

TICVPR

„Videotip” szövegkiemelő

pasztellkék

1

TICVPK

„Videotip” szövegkiemelő-készlet

vegyes színek

4

TICVTV4

„Videotip” szövegkiemelő-készlet

pasztell vegyes színek

4

TICVTD

E11

rendelési kód
TICVTS

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Fluo Peps Duo”
szövegkiemelők

MAPED „Fluo Peps Flex”
szövegkiemelők

1-5 mm

2 az 1-ben szövegkiemelő
élénk színek
vágott hegy
tinta színével megegyező tolltest és kupak
normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott







1-5 mm






kupak nélkül egy ideig kiszáradásmentes
helytakarékos
vonalvastagság: 1-5 mm
újrahasznosítható kartoncsomagolás







extra rugalmas, puha, vágott hegy
élénk színek
nyomtatott fóliával díszített test
tinta színével megegyező tollvég és kupak
praktikus klippel ellátott kupak
termék

termék
A1 „Fluo Peps Duo” szövegkiemelő-készlet

szín
vegyes

db/cs.
3

A2 „Fluo Peps Duo” szövegkiemelő-készlet

pasztell

3

rendelési kód
IMA734127
IMA734128

B1 „Fluo Peps Flex” szövegkiemelő
B2 „Fluo Peps Flex” szövegkiemelő
B3 „Fluo Peps Flex” szövegkiemelő

normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
kupak nélkül egy ideig kiszáradásmentes
vonalvastagság: 1-5 mm
újrahasznosítható kartoncsomagolás





szín


kiszerelés
1 db

rendelési kód
IMA740301



4 db/ készlet

IMA740300

vegyes

24 db/display

IMA740302

MAPED „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelők
1-5 mm

glitteres, pasztell- és élénk színek
csillám effektussal rendelkező tinta
vágott hegy
normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
a tinta színével megegyező műanyag tolltest
klippel ellátott kupak
vonalvastagság: 1-5 mm









termék

C1 „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelő
C2 „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelő
C3 „Glitter Fluo Peps” szövegkiemelő

szín


kiszerelés
4 db/készlet

rendelési kód
IMA742046



12 db/display

IMA742038

arany, ezüst, bronz, metálkék

4 db/készlet

IMA742000

rendelési kód
IMA742530

MAPED „Fluo Peps Classic” szövegkiemelők
1-5 mm









élénk színek
vágott hegy
normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
klippel ellátott kupak
hosszú ideig nem szárad be kupak nélkül
a tinta színével megegyező műanyag tolltest
vonalvastagság: 1-5 mm

D1
D2
D3
D4
D5
D6

termék
„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő

szín


kiszerelés
1 db

„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő



1 db

IMA742533

„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő



1 db

IMA742534

„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő



1 db

IMA742535

„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő



1 db

IMA742536



28 db/display

IMA742537

„Fluo Peps Classic” szövegkiemelő display

MAPED „Fluo Peps Quality” szövegkiemelők
1-5 mm

E2









pasztellszínek
vágott hegy
normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
klippel ellátott kupak
a tinta színével megegyezű műanyag tolltest
vegyes színek
vonalvastagság: 1-5 mm

termék

E1 „Fluo Peps Quality” szövegkiemelő
E2 „Fluo Peps Quality” szövegkiemelő display

szín


kiszerelés
6 db/készlet

rendelési kód
IMA742558



24 db/display

IMA742538

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA „Color” szövegkiemelők
SINCE 1993

A5

1-5 mm








normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
élénk, nem fakuló színek
klippel ellátott kupak
vágott hegy
vízbázisú tinta
vonalvastagság: 1-5 mm

A1
A2
A3
A4
A5

termék
„Color 100” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Color 100” szövegkiemelő



1

TVI14021Z

„Color 100” szövegkiemelő



1

TVI14021N

„Color 100” szövegkiemelő

1 Ft

rendelési kód
TVI14021S



1

TVI14021R



4

TVI101801B

termék
„HL05” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„HL05” szövegkiemelő



1

FOHL05Z

„HL05” szövegkiemelő



1

FOHL05N

„HL05” szövegkiemelő



1

FOHL05R

„HL05” szövegkiemelő



1

FOHL05K



4

FOHL05V4

„Color 200” szövegkiemelő-készlet

OFFICE

FLEXOFFICE „HL05” szövegkiemelők

1-4 mm

 a kiemelt szöveg fénymásolható,
nem maszatolódik
 élénk, fluoreszkáló színek
 klippel ellátott kupak
 vágott hegy
 vonalvastagság: 1-4 mm

B1
B2
B3
B4
B5
B6

„HL05” szövegkiemelő-készlet

rendelési kód
FOHL05S

SCHNEIDER „Job 150” szövegkiemelők
1-5 mm

 normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
 párolgásgátló polipropilén test
a hosszú élettartam érdekében
 intenzív színek, fényálló-, vízbázisú tinta
 klippel ellátott kupak
 vágott hegy
 vonalvastagság: 1-5 mm

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

termék
„Job 150” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Job 150” szövegkiemelő



1

TSCJOB150Z

„Job 150” szövegkiemelő



1

TSCJOB150NS

„Job 150” szövegkiemelő



1

TSCJOB150PN

„Job 150” szövegkiemelő



1

TSCJOB150K

„Job 150” szövegkiemelő



1

TSCJOB150P



4

TSCJOB150V4

„Job 150” szövegkiemelő-készlet



6

TSCJOB150V6

„Job 150” szövegkiemelő-készlet



8

TSCJOB150V8

rendelési kód
TSCJOBPT

„Job 150” szövegkiemelő-készlet

rendelési kód
TSCJOB150S

SCHNEIDER „Job Pastel” szövegkiemelők
1-5 mm

 normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is ajánlott
 párolgásgátló polipropilén test a
hosszú élettartam érdekében
 intenzív színek, fényálló, vízbázisú tinta
 klippel ellátott kupak
 vágott hegy
 vonalvastagság: 1-5 mm

132

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

termék
„Job Pastel” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Job Pastel” szövegkiemelő



1

„Job Pastel” szövegkiemelő



1

TSCJOBPL

„Job Pastel” szövegkiemelő



1

TSCJOBPLP

„Job Pastel” szövegkiemelő



1

TSCJOBPP

„Job Pastel” szövegkiemelő



1

TSCJOBPV

„Job Pastel” szövegkiemelő-készlet

vegyes

4

TSCJOBPV4

„Job Pastel” szövegkiemelő-készlet

vegyes

6

TSCJOBPV6

TSCJOBPM

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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KORES „Bright Liner” szövegkiemelők
0,5-5 mm

 a tinta színével megegyező
kupak és tolltest
 élénk színek
 UV-álló, vízbázisú tinta
 klippel ellátott kupak
 vágott hegy
 vonalvastagság: 0,5-5 mm

A1
A2
A3
A4
A5
A6

termék
„Bright Liner” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Bright Liner” szövegkiemelő



1

IK36105

„Bright Liner” szövegkiemelő



1

IK36104

„Bright Liner” szövegkiemelő

rendelési kód
IK36101



1

IK36102

„Bright Liner” szövegkiemelő-készlet



4

IK36140

„Bright Liner” szövegkiemelő-készlet

 

6

IK36160

STAEDTLER „Textsurfer® classic 364” szövegkiemelők
1-5 mm

 „Ink-Jet Safe”: nem hagy foltot tintasugaras
fénymásolatokon és kézzel írott szövegeken sem
 a lila és türkiz színek is fénymásolhatók
 gyorsan szárad
 repülésbiztos: az automata nyomás-kiegyenlítő
megelőzi a tinta elszivárgását repülés közben
 vágott hegy
 vonalvastagság: 1-5 mm

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

termék
„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS36451

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS36441

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS364231

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS36431

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS36421

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő



1

TS36461



1

TS364351



4

TS364WP4
TS364WP6

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő
„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet

rendelési kód
TS36411

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet



6

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet



8

TS364WP8

„Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet

vegyes

20

TS364WP20

STAEDTLER „Textsurfer® classic 364” szövegkiemelők
1-5 mm

lapos, polipropilén tolltest
kellemes pasztellszínek
vágott hegy
repülésbiztos: az automata nyomás-kiegyenlítő
megelőzi a tinta elszivárgását repülés közben
 a tinta színével megegyező tolltest
 vonalvastagság: 1-5 mm





termék

C1 „Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet
C2 „Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet
C3 „Textsurfer® classic 364” szövegkiemelő-készlet

szín


db/cs.
4

rendelési kód
TS364CWP4



6

TS364CWP6



10

TS364CWP10

FABER-CASTELL „TL 46” szövegkiemelők

1-5 mm

D5

 ideális minden általános papírhoz, akár
fekete papíron is (nem átlátszó)
 hosszú élettartalmú ék alakú hegy
 három különböző vonalszélességének
köszönhetően a szövegrészletek különkülön és precízen kiemelhetőek
 víz alapú kiemelő tinta
 vonalvastagság: 1-5 mm

D1
D2
D3
D4
D5

termék
„TL 46” szövegkiemelő

szín
metál rózsaszín

db/cs.
1

„TL 46” szövegkiemelő

metálarany

1

TFC154650

„TL 46” szövegkiemelő

metálezüst

1

TFC154661

„TL 46” szövegkiemelő

metálrubin

1

TFC154691

vegyes

4

TFC154640

„TL 46” szövegkiemelő-készlet

rendelési kód
TFC154626

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STABILO „BOSS Original” szövegkiemelők
2-5 mm








vágott hegy
élénk, fluoreszkáló színek
4 órán át nem szárad ki kupak nélkül
vízbázisú tinta
vonalvastagság: 2-5 mm
utántölthető (A1, A3-A5 színekkel)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

display tartalma:
 15 db sárga, 6 db narancssárga, 5 db rózsaszín,
4 db piros, 5 db kék, 10 db zöld

termék
„BOSS Original” szövegkiemelő

szín


db/cs.
1

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70331

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70541

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70561

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70311

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70401

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70551

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70511

„BOSS Original” szövegkiemelő



1

TST70581

vegyes

45

TST70451

termék
„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

szín
ködös kék

db/cs.
1

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

harmatos lime

1

TST70133

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

halvány korall

1

TST70140

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

cseresznyevirág

1

TST70150

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

jeges kék

1

TST70112

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

fakó narancs

1

TST70125

„BOSS Original” szövegkiemelő display

A10

rendelési kód
TST70241

STABILO „BOSS Original Pastel” szövegkiemelők
2-5 mm
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14-féle különböző pasztellszínben
vágott hegy
4 órán át nem szárad ki kupak nélkül
vízbázisú tinta, intenzív fedésű színek
vonalvastagság: 2-5 mm

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

rendelési kód
TST70111

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

deres málna

1

TST70158

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

poros szürke

1

TST70194

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztellsárga

1

TST70144

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztellbarack

1

TST70126

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztellmenta

1

TST70116

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztellrózsa

1

TST70129

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztelltürkiz

1

TST70113

„BOSS Original Pastel” szövegkiemelő

pasztell-lila

1

TST70155

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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APLI dupla vonalú markerkészlet

STAEDTLER®„3190” textilmarker

5,5 mm

0,4 mm

 a készlet tartalma 6 db metálfényű marker, különböző színekben
(sárga, narancssárga, lila, sötétkék, világoskék és szürke)
 vonalvastagság 5,5 mm
 egyszerre két színnel írhat, az írásvonal belső része ezüst, kívül színes
 ideális díszítéshez, üdvözlőkártyák készítéséhez
 használat előtt fel kell rázni a markert, rá kell nyomni a papírra a marker hegyét
termék

db/doboz
6

A dupla vonalú markerkészlet

0,3 mm

 ideális világos és sötét textilanyagok kreatív díszítésére
 kétvégű: vékony és ultravékony hegy a sokoldalú alkalmazásért
 vonalvastagság: kúpos hegy: 0,4 mm; tűhegy: 0,3 mm
rendelési kód
LCA18931

termék

B „3190” textilmarker

db/doboz
12

rendelési kód
TS3190TB12

FLEXOFFICE „PM03” alkoholos markerek
1,5 mm

 a legtöbb felület (papír, fa, bőr, üveg, műanyag,
kerámia és fém) jelölésére alkalmas
 a tinta színével megegyező kupak
 kúpos hegy
 kupak nélkül 15 órán át nem szárad be
 gyorsan szárad
 vonalvastagság: 1,5 mm

C1
C2
C3
C4
C5

termék
„PM03” alkoholos marker

szín


db/cs.
1

rendelési kód
FOPM03K

„PM03” alkoholos marker



1

„PM03” alkoholos marker



1

FOPM03P

„PM03” alkoholos marker



1

FOPM03Z

„PM03” alkoholos marker



4

FOPM03V4

FOPM03FK

FLEXOFFICE „PM01” kétvégű alkoholos markerek
0,4 mm

1 mm

 a legtöbb felület (papír, fa, bőr, üveg, műanyag,
kerámia és fém) jelölésére alkalmas
 a tinta színével megegyező kupak
 kupak nélkül 24 órán át nem szárad be
 gyorsan szárad
 vonalvastagság: 1 mm (kúpos hegy);
0,4 mm (fémfoglalatú hegy)

termék

D1 „PM01” kétvégű alkoholos marker
D2 „PM01” kétvégű alkoholos marker
D3 „PM01” kétvégű alkoholos marker

szín


rendelési kód
FOPM01K



FOPM01FK



FOPM01P

FLEXOFFICE „Chalkmarker” krétamarkerek

2,5 mm

 sima felületekre, üvegre, tükörre,
fémre, laminált lapra, gránitra
mosható felületekre használható
 ideális figyelemfelkeltő üzenetek írására
 a tinta színével megegyező kupak
 élénk, csillogó szín, amely
UV-fény alatt is világit
 száraz ruhával könnyen törölhető
 kúpos hegy
 vonalvastagság: 2,5 mm

E1
E2
E3
E4
E5

termék
„Chalkmarker” krétamarker

szín


rendelési kód
FOCM01F

„Chalkmarker” krétamarker



FOCM01N

„Chalkmarker” krétamarker



FOCM01R

„Chalkmarker” krétamarker



FOCM01S

„Chalkmarker” krétamarker



FOCM01Z

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SCHNEIDER „Maxx 265” krétamarkerek
2-3 mm

 minden sima felületre (fekete és zöld
táblákra, kirakatokra, üvegre) használható,
nedves ruhával letörölhető
 durva vagy nedvszívó felületeken is
használható, ezekről nem törölhető
 vízbázisú tinta
 kúpos hegy
 vonalvastagság: 2-3 mm

A1
A2
A3
A4
A5
A6

termék
„Maxx 265” krétamarker

szín


rendelési kód
TSC265VK

„Maxx 265” krétamarker



TSC265VZ

„Maxx 265” krétamarker



TSC265NS

„Maxx 265” krétamarker



TSC265R

„Maxx 265” krétamarker



TSC265S

„Maxx 265” krétamarker



TSC265FE

termék
„Maxx 260” krétamarker

szín


„Maxx 260” krétamarker



„Maxx 260” krétamarker



TSC260P

„Maxx 260” krétamarker



TSC260VZ

„Maxx 260” krétamarker



TSC260NS

„Maxx 260” krétamarker



TSC260R

„Maxx 260” krétamarker



TSC260S

„Maxx 260” krétamarker



TSC260FE

SCHNEIDER „Maxx 260” krétamarkerek

5-15 mm

 minden sima felületre
(fekete és zöld táblákra, kirakatokra, üvegre)
használható, nedves ruhával letörölhető
 durva vagy nedvszívó felületeken is
használható, ezekről nem törölhető
 vízbázisú tinta
 vágott hegy
 vonalvastagság: 5-15 mm

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

rendelési kód
TSC260VK
TSC260FK

SCHNEIDER „Maxx Eco 110” tábla- és flipchart markerek
1-3 mm

 fehér- és flipchart táblákhoz, papíralapú
felületekhez egyaránt alkalmazható
 a tolltest 95% -ban újrahasznosított műanyagból készül
 „Cap Off” tinta: 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül
 fehértábláról az írás szárazon, nyom nélkül törölhető
 a gyorsan száradó, vízbázisú tinta nem
szivárog át az alatta lévő oldalakra
 szagtalan (toluol- és xilolmentes)
 kúpos hegy
 gyorsan és egyszerűen utántölthető „Maxx Eco 655” patronnal
 vonalvastagság: 1-3 mm

C1
C2
C3
C4
C5
C6

termék
„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker

szín


db/cs.
1

rendelési kód
TSCMAX110K

„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker



1

TSCMAX110FK

„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker



1

TSCMAX110P

„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker



1

TSCMAX110Z

„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker



4

TSCMAX110V4

„Maxx Eco 110” tábla- és flipchart marker + utántöltők + szivacs



4+2

TSCMAX110K4

rendelési kód
TSC290K

SCHNEIDER „Maxx 290” tábla- és flipchart markerek
2-3 mm

 fehér- és flipchart táblákhoz, papíralapú
felületekhez egyaránt alkalmazható
 a tolltest 95% -ban újrahasznosított műanyagból készül
 „Cap Off” tinta: 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül
 fehértábláról az írás szárazon, nyom nélkül törölhető
 a gyorsan száradó, vízbázisú tinta nem
szivárog át az alatta lévő oldalakra
 szagtalan (toluol- és xilolmentes)
 kúpos hegy
 vonalvastagság: 2-3 mm

136

D1
D2
D3
D4
D5

termék
„Maxx 290” tábla- és flipchart marker

szín


db/cs.
1

„Maxx 290” tábla- és flipchart marker



1

TSC290FK

„Maxx 290” tábla- és flipchart marker



1

TSC290P

„Maxx 290” tábla- és flipchart marker



1

TSC290Z

„Maxx 290” tábla- és flipchart marker



4

TSC290V4

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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STAEDTLER „Lumocolor® 351” táblamarkerek
2 mm

A7

A8

 minden fehértáblára, üvegre, porcelánra használható
 „Dry Safe” tinta: akár két hétig is tárolható
kupak nélkül, nem szárad be
 kúpos hegy
 szárazon törölhető
 szagtalan tinta
 a tinta színével megegyező kupak
 vonalvastagság: 2 mm
 utántölthető (TS48851* rendelési
kóddal kezdődő utántöltőkkel)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

termék
„Lumocolor® 351” táblamarker

szín


db/cs.
1

rendelési kód
TS3519

„Lumocolor® 351” táblamarker



1

TS3513

„Lumocolor® 351” táblamarker



1

TS3516

„Lumocolor® 351” táblamarker



1

TS3514

„Lumocolor® 351” táblamarker



1

TS3512

„Lumocolor® 351” táblamarker



1

TS3515

„Lumocolor® 351” táblamarker-készlet



4

TS351WP4

„Lumocolor® 351” táblamarker-készlet



6

TS351WP61

„Lumocolor® 351” táblamarker-készlet



10

TS351B10

KORES „K-Marker” tábla- és flipchart markerek
1-3 mm 3-5 mm

B1–B7

B8

B1–B7

B8

B8

 fehér- és flipchart táblákhoz, papíralapú
felületekhez egyaránt alkalmazható
 a tinta színével megegyező kupak
 kúpos hegy (B1-B7), vágott hegy (B8)
 „Cap Off” tinta: 48 órán át nem szárad be kupak nélkül
 szinte szagtalan tinta
 fehértábláról az írás szárazon, nyom nélkül törölhető
 papíron gyorsan szárad
 a kézről könnyen lemosható

termék
B1 „K-Marker” tábla- és flipchart marker
B2 „K-Marker” tábla- és flipchart marker

B3
B4
B5
B6
B7
B8

vonalvastagság
(mm)
1-3

szín


db/cs.
1

rendelési kód
IK20833

1-3



1

„K-Marker” tábla- és flipchart marker

1-3



1

IK20830
IK20837

„K-Marker” tábla- és flipchart marker

1-3



1

IK20835

„K-Marker” tábla- és flipchart marker

1-3



4

IK20843

„K-Marker” tábla- és flipchart marker

1-3



6

IK20802

„K-Marker” tábla- és flipchart marker + törlőszivacs

1-3



4+1

IK20863

„K-Marker” tábla- és flipchart marker + törlőszivacs

3-5



4+1

IK20865

termék
„WB04” tábla- és flipchart marker

szín


db/cs.
12

„WB04” tábla- és flipchart marker



12

„WB04” tábla- és flipchart marker



12

FOWB04P

„WB04” tábla- és flipchart marker



12

FOWB04Z

termék
„WB02” tábla- és flipchart marker

szín


db/cs.
1

„WB02” tábla- és flipchart marker



1

„WB02” tábla- és flipchart marker



1

FOWB02P

„WB02” tábla- és flipchart marker



1

FOWB02Z

„WB02” tábla- és flipchart marker

FLEXOFFICE „WB04” tábla- és flipchart markerek

1,1 mm
 fehér- és flipchart táblákhoz, papíralapú
felületekhez egyaránt alkalmazható
 kúpos, poliészterhegy
 papíron gyorsan szárad
 kupak nélkül 8 órán át nem szárad be
 a tinta színével megegyező kupak
 vonalvastagság: 1,1 mm

C1
C2
C3
C4

rendelési kód
FOWB04K
FOWB04FK

FLEXOFFICE „WB02” tábla- és flipchart markerek
2,5 mm

 fehér- és flipchart táblákhoz, papíralapú
felületekhez egyaránt alkalmazható
 kúpos, poliészterhegy
 kupak nélkül 9 órán át nem szárad be
 fehértábláról az írás szárazon törölhető
 papíron gyorsan szárad
 vonalvastagság: 2,5 mm

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

rendelési kód
FOWB02K
FOWB02FK



4

FOWB02V4

„WB02” táblamarker



2

FOWB02BLFK

„WB02” táblamarker



2

FOWB02BLV

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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Füzetek, PAPÍRÁRU
Impozáns • Sokoldalú • Ösztönző

#COOL BY VICTORIA „Excavator”iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A „Excavator” füzet

méret
A5

típus
1. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC47

#COOL BY VICTORIA „Baby shark” iskolai füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B1 „Baby shark” füzet
B2 „Baby shark” füzet

138

méret
A5

típus
1. osztályos vonalas

lapszám
32

A5

kockás

32

rendelési kód
ISVFC20
ISVFC27

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

#COOL BY VICTORIA „Dino” iskolai füzetek

fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható






termék

A1 „Dino” füzet
A2 „Dino” füzet

méret
A5

típus
1. osztályos vonalas

lapszám
32

A5

kockás

32

rendelési kód
ISVFC02
ISVFC26

#COOL BY VICTORIA „Cool animals” iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B „Cool animals” füzet

méret
A5

típus
2. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC49

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC64

#COOL BY VICTORIA „Monsters” iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C „Monsters” füzet

méret
A5

típus
2. osztályos vonalas

#COOL BY VICTORIA „Cuties” és „Cute bears” iskolai füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Cuties” füzet
D2 „Cute bears” füzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
32

A5

kockás

32

rendelési kód
ISVFC25
ISVFC10

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA „Funny animals”iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A „Funny animals” füzet

méret
A5

típus
3. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC50

#COOL BY VICTORIA „Balloon girl” iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

B „Balloon girl” füzet

méret
A5

típus
3. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC22

#COOL BY VICTORIA „Fitness life”iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C „Fitness life” füzet

méret
A5

típus
4-8. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC51

#COOL BY VICTORIA „Funny animals”iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Animal fashion” füzet
D2 „Animal fashion” füzet

140

méret
A5

típus
4-8. osztályos vonalas

lapszám
32

A5

kockás

32

rendelési kód
ISVFC23
ISVFC28

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA „Fantasy” iskolai füzet






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A „Fantasy” füzet

méret
A5

típus
4-8. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
ISVFC53

#COOL BY VICTORIA „Sport” iskolai füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B1 „Sport” füzet
B2 „Sport” füzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
32

A4

kockás

32

rendelési kód
ISVFC13
ISVFC18

#COOL BY VICTORIA „Nature sport” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C1 „Nature sport” füzet
C2 „Nature sport” füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
32

A4

kockás

32

rendelési kód
ISVFC54
ISVFC55

#COOL BY VICTORIA „DJ” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „DJ” füzet
D2 „DJ” füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
96

A5

kockás

96

rendelési kód
ISVFC56
ISVFC57

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA „Vintage flower” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A1 „Vintage flower” füzet
A2 „Vintage flower” füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
96

A5

kockás

96

rendelési kód
ISVFC35
ISVFC37

COOL BY VICTORIA „Big city” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B1 „Big city” füzet
B2 „Big city” füzet
B3 „Big city” füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
96

rendelési kód
ISVFC34

A5

kockás

96

ISVFC36

A4

vonalas

96

ISVFC40

termék

B4 „Big city” füzet
B5 „Big city” füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
96

A4

sima

96

rendelési kód
ISVFC43
ISVFC46

#COOL BY VICTORIA „Fluid art” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C1 „Fluid art” füzet
C2 „Fluid art” füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
96

A4

kockás

96

rendelési kód
ISVFC58
ISVFC59

#COOL BY VICTORIA „Elevation” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Elevation” füzet
D2 „Elevation” füzet
D3 „Elevation” füzet

142

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
96

rendelési kód
ISVFC39

A4

kockás

96

ISVFC42

A4

sima

96

ISVFC45

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA „Luxury” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A1 „Luxury” tűzött füzet
A2 „Luxury” tűzött füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
96

A4

kockás

96

rendelési kód
ISVFC61
ISVFC62

COOL BY VICTORIA „Spiritual tattoo” tűzött füzetek

fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható






termék

B1 „Spiritual tattoo” füzet
B2 „Spiritual tattoo” füzet
B3 „Spiritual tattoo” füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
96

rendelési kód
ISVFC38

A4

kockás

96

ISVFC41

A4

sima

96

ISVFC44

COOL BY VICTORIA „Body art” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Body art” füzet
D2 „Body art” füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
32

A4

kockás

32

rendelési kód
ISVFC31
ISVFC33

COOL BY VICTORIA „Extreme sport” tűzött füzetek






fényes, fóliázott borító
tűzött
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Extreme sport” füzet
D2 „Extreme sport” füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
32

A4

kockás

32

rendelési kód
ISVFC30
ISVFC32

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA „Circle” tűzött iskolai füzetek
SINCE 1993

A1

A2

A3

A4

A9

A5

A6

A10

A7

A11

PAPER

A8

A12

 vidám, lendületes minta
 minőségi, 70 g/m2 fehér papírból

A1
A2
A3
A4
A5
A6

termék
füzet

méret
A5

típus
vonalas, 1. osztály

lapszám
32

rendelési kód
ISVF1432U

füzet

A5

vonalas, 2. osztály

32

ISVF1632U

füzet

A5

vonalas, 3. osztály

32

ISVF1232U

füzet

A5

vonalas, 4-8. osztály

32

ISVF2132U

füzet

A5

kockás

32

ISVF2732U

füzet

A5

sima

32

ISVF2032U

A7
A8
A9
A10
A11
A12

termék
füzet

méret
A5

típus
hangjegy

lapszám
16

rendelési kód
ISVF3616U

füzet

A5

szótár

32

ISVF3132U

füzet

A4

vonalas

32

ISVF8132U

füzet

A4

kockás

32

ISVF8732U

füzet

A4

sima

32

ISVF8032U

füzet

A4

franciakockás

32

ISVF8832U

SHKOLYARYK „University” tűzött füzetek








natúr színű karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
fehér színű lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B1 „University” tűzött füzet
B2 „University” tűzött füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
48

A5

kockás

48

rendelési kód
SB485210L
SB485210K

termék

B3 „University” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB805209K

SHKOLYARYK „TRIPBOOK” tűzött füzetek








laminált borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
fehér színű lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C1 „TRIPBOOK” tűzött füzet
C2 „TRIPBOOK” tűzött füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
48

A5

kockás

48

típus
kockás

lapszám
48

rendelési kód
SB485073L
SB485073K

SHKOLYARYK „Hey!” tűzött füzet








laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
fehér színű lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D „Hey! tűzött füzet

144

méret
A5

rendelési kód
SB485212K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „Discover” tűzött füzetek

laminált borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
vegyes minták, a minta nem választható






termék

A1 „Discover” tűzött füzet
A2 „Discover” tűzött füzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
48

rendelési kód
SB485071K

A5

vonalas

48

típus
kockás

lapszám
48

rendelési kód
SB485084K

rendelési kód
SB805088K

SB485071L

SHKOLYARYK „Coast” tűzött füzet







formalakkozott borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B „Coast” tűzött füzet

méret
A5

SHKOLYARYK „Light of World” tűzött füzetek







laminált karton borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható

termék

C1 „Light of World” tűzött füzet
C2 „Light of World” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

48

SB485088L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „Summer vibes” tűzött füzet







laminált borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

A „Summer vibes” tűzött füzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
48

rendelési kód
SB485086K

lapszám
48

rendelési kód
SB485083K

SHKOLYARYK „Wander” tűzött füzetek

formalakkozott borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták,
a minta nem választható







termék

B1 „Wander” tűzött füzet
B2 „Wander” tűzött füzet
B3 „Wander” tűzött füzet

méret
A5

típus
kockás

A4

kockás

80

SB805081K

A4

vonalas

48

SB485081L

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB805075K

rendelési kód
SB805079K

SHKOLYARYK „Magic” tűzött füzet







laminált karton borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

C „Magic” tűzött füzet

méret
A5

SHKOLYARYK „Antique” tűzött füzetek







laminált karton borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható

termék

D1 „Antique” tűzött füzet
D2 „Antique” tűzött füzet

146

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

SB805079L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „Luxe Nature” tűzött füzet







matt laminált borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

A „Luxe Nature” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB80548K

rendelési kód
SB805208K

SHKOLYARYK „Collect moments” tűzött füzetek







matt laminált borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

B1 „Collect moments” tűzött füzet
B2 „Collect moments” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

SB805208L

SHKOLYARYK „Classy” tűzött füzetek







matt laminált borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

C1 „Classy” tűzött füzet
C2 „Classy” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

rendelési kód
SB805215K
SB805215L

SHKOLYARYK „Simply” tűzött füzetek







matt laminált borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta
nem választható

termék

D1 „Simply” tűzött füzet
D2 „Simply” tűzött füzet

148

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

rendelési kód
SB805214K
SB805214L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „Tropic notebook” tűzött füzetek

 matt, laminált borító
 70 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható
termék

A1 „Tropic notebook” tűzött füzet
A2 „Tropic notebook” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

rendelési kód
SB80543K
SB80543L

SHKOLYARYK „Elegance Grace” tűzött füzetek

 tartós, laminált borító
 70 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható
termék

B „Elegance Grace” tűzött füzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
80

rendelési kód
SB805078L

SHKOLYARYK „Nature” tűzött füzetek

 tartós, laminált borító
 70 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható
termék

C1 „Nature” tűzött füzet
C2 „Nature” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

rendelési kód
SB805684K
SB805684L

SHKOLYARYK „Colourful” tűzött füzetek

 tartós, laminált borító
 70 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Colourful” tűzött füzet
D2 „Colourful” tűzött füzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

A4

vonalas

80

rendelési kód
SB80533K
SB80533L

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PULSE tűzött füzetek

A1

A2

A3

A5

A8

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

termék
„Girls” füzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
52

rendelési kód
PLS220240

„Girls” füzet

A5

kockás

52

PLS220239

„Girls” füzet

A4

vonalas

52

PLS220242

„Girls” füzet

A4

kockás

52

PLS220241

„Boys” füzet

A5

vonalas

52

PLS220245

„Boys” füzet

A5

kockás

52

PLS220244

„Boys” füzet

A4

vonalas

52

PLS220247

„Boys” füzet

A4

kockás

52

PLS220246

szótárfüzet

A6

szótár

24

PLS220257

A9

 magas fehérségű papír
 80 g/m2 papírból
 vegyes minták, a minta nem választható

ICO „Süni” füzetek

 nagy fehérségű, fehér papírból készült
 kiváló minőségű lapok

B1
B2
B3
B4

150

termék
„14-32” füzet

méret
A5

típus
1. osztályos vonalas

lapszám
32

rendelési kód
TICSU1432

„16-32” füzet

A5

2. osztályos vonalas

32

TICSU1632

„12-32” füzet

A5

3. osztályos vonalas

32

TICSU1232

„21-32” füzet

A5

4. osztályos vonalas

32

TICSU2132

B5
B6
B7
B8

termék
„27-32” füzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
32

„20-32” füzet
„31-32” füzet
„36-16” füzet

rendelési kód
TICSU2732

A5

sima

32

A5

szótár

32

TICSU3132

A5

hangjegy

32

TICSU3616

TICSU2032

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA spirálfüzetek
SINCE 1993

A1

A2

A3

A4

A5

PAPER

A6

 300 g/m2 kartonborító
 fémspirálozás
 minőségi, 70 g/m2 fehér papírból
termék

méret
A5

A1 spirálfüzet
A2 spirálfüzet
A3 spirálfüzet

típus
vonalas

lapszám
70

rendelési kód
ISVFSA5V

A5

kockás

70

ISVFSA5K

A4

vonalas

70

ISVFS70V

termék

A4 spirálfüzet
A5 spirálfüzet
A6 spirálfüzet

méret
A4

típus
kockás

lapszám
70

rendelési kód
ISVFS70K

A4

sima

70

ISVFS70S

A4

franciakockás

70

ISVFS70F

VICTORIA „Momentum” spirálfüzetek
SINCE 1993
PERFORÁLT






LYUKASZTOTT

B3

B2

B1

PAPER

1 Ft

iskolai és irodai felhasználásra egyaránt ajánlott
mikroperforált, lyukasztott lapok
ikerspirálos
70 g/m2 fehér papírból
termék

B1 „Momentum” spirálfüzet
B2 „Momentum” spirálfüzet
B3 „Momentum” spirálfüzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
90

rendelési kód
ISVFS90V

A4

kockás

90

ISVFS90K

A4

sima

90

ISVFS90S

ESSELTE spirálfüzetek

PERFORÁLT

ESSELTE „Colour’Breeze” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT

PERFORÁLT

C1

LYUKASZTOTT

C4

További„Colour’Breeze”
termékek a 172. oldalon!

 mikroperforált, azaz
a lapok roncsolás nélkül téphetők ki
a füzetből és a gyári lyukasztásnak
köszönhetően lefűzhetők
 70 g/m2 famentes, Nordic Swan minősített papír
 kartonborító

C1
C2
C3
C4

termék
spirálfüzet

méret
A5

spirálfüzet
spirálfüzet
spirálfüzet






típus
vonalas

lapszám
70

rendelési kód
E75822

A5

kockás

70

E75823

A4

vonalas

70

E75820

A4

kockás

70

E75821

extraerős. karton borító
könnyen kitéphető, mikroperforált lapok
kiváló minőségű, mintázott felületű borító
erős fémspirál a könnyű lapozás és tartósság érdekében
80 g/m2 FSC minősített papírból

D1
D2
D3
D4

termék
„Colour'Breeze” spirálfüzet

szín


méret
A5

típus
vonalas

lapszám
80

„Colour'Breeze” spirálfüzet



A5

vonalas

80

E628472

„Colour'Breeze” spirálfüzet



A5

vonalas

80

E628473

„Colour'Breeze” spirálfüzet



A5

vonalas

80

E628474

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PUKKA PAD „Unipad Project Book” spirálfüzetek

PERFORÁLT








átlátszó PP borító
ikerspirálozott
belső zsebek
áthelyezhető regiszterek
60 g/m2 papírból
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

A1 „Unipad Project Book” spirálfüzet
A2 „Unipad Project Book” spirálfüzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
100

A5

vonalas

100

rendelési kód
PUPB6200V
PUPB6201V

PUKKA PAD „Metallic Project Book” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT

PERFORÁLT

B2









ikerspirálozott
keményfedeles
gumiszalagos záródás
információs oldalak
világtérképpel
áthelyezhető regiszterekke
80 g/m2 papírból
vegyes színekben, a szín nem választható

termék

B1 „Metallic Project Book” spirálfüzet
B2 „Metallic Project Book” spirálfüzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
100

A4+

vonalas

100

rendelési kód
PUP6336
PUP6970

PUKKA PAD „Rochelle & Jess Project Book” spirálfüzetek

PERFORÁLT








ikerspirálozott
keményfedeles
belső zsebek
áthelyezhető regiszterek
80 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C „Rochelle & Jess Project Book” spirálfüzet

méret
B5

típus
vonalas

lapszám
100

rendelési kód
PUP9447

PUKKA PAD „Floral Love Project Book” spirálfüzetek

PERFORÁLT








ikerspirálozott
keményfedeles
belső zsebek
áthelyezhető regiszterek
80 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D „Floral Love Project Book” spirálfüzet

152

méret
B5

típus
vonalas

lapszám
100

rendelési kód
PUP9033

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PUKKA PAD „Pressboard” spirálfüzetek

PUKKA PAD „Glee” spirálfüzetek

PERFORÁLT

LYUKASZTOTT

B1, B3

PERFORÁLT

A1

B2

A1






A2

A4

A3

ikerspirálozott
színes PP borító (A2-A4)
belső zsebek (A2-A4)
5 áthelyezhető színregiszter (A2-A4)
80 g/m2 papírból

A1
A2
A3
A4

termék
„Glee Jotta Pad” spirálfüzet

B4

 ikerspirálozott
 80 g/m2 papírból
 vegyes színek, a szín nem választható
méret típus lapszám
A4+ vonalas
100

szín


rendelési kód
PUPJ3009V

„Glee Project book” spirálfüzet

A4+

vonalas

100



PUPB3004V

„Glee Project book” spirálfüzet

A4+

vonalas

100



PUPB3006V

„Glee Project book” spirálfüzet

A4+

vonalas

100



PUPB3005V

B1
B2
B3
B4

termék
„Pressboard” spirálfüzet

méret
A5

típus
vonalas

lapszám
60

„Pressboard” spirálfüzet

A5

vonalas

60

PUP7270V

„Pressboard” spirálfüzet

A4

vonalas

60

PUP7268V

79 × 127 mm

vonalas

60

PUP7275

„Pressboard” spirál spirálfüzet

rendelési kód
PUP7271V

PUKKA PAD „Pastel” spirálfüzetek
PERFORÁLT

LYUKASZTOTT









PERFORÁLT

ikerspirálozott
színes PP borító (C3, C5)
belső zsebek (C3, C5)
3 áthelyezhető színregiszter (C3)
5 áthelyezhető színregiszter (C5)
80 g/m2 papírból
vegyes színek, a szín nem választható
termék

C1 „Pastel” jegyzetfüzet
C2 „Pastel Jotta Pad”spirálfüzet
C3 „Pastel Project book” spirálfüzet

méret
A7

típus
vonalas

lapszám
50

rendelési kód
PUPP8903V

A5

vonalas

100

PUP8629V

A5

vonalas

100

PUP8631V

PUKKA PAD „Stripe” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT

méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
100

PERFORÁLT

LYUKASZTOTT

E4

ikerspirálozott
színes PP borító
belső zsebek (D2, D3)
3 áthelyezhető színregiszter (D2)
5 áthelyezhető színregiszter (D3)
80 g/m2 papírból
vegyes színek, a szín nem választható

A4+

vonalas

100

PUP8630V

rendelési kód
PUPJJM036V

PERFORÁLT

E5

 ikerspirálozott
 laminált karton borító
 80 g/m2 papírból

termék
D1 „Stripe Jotta Pad” spirálfüzet
D2 „Stripe Project book” spirálfüzet

méret
A6

típus
vonalas

lapszám
100

A5

vonalas

125

PUPBA5

D3 „Stripe Project book” spirálfüzet
D4 „Stripe Jotta Pad” spirálfüzet

A4

vonalas

125

PUPBA4

A4+

vonalas

100

PUPJP018

rendelési kód
PUPJP036

E1
E2
E3
E4
E5

termék
„Metallic Jotta” spirálfüzet

méret
A6

típus
vonalas

lapszám
100

„Metallic Jotta” spirálfüzet

A5

vonalas

100

„Metallic Jotta” spirálfüzet

A5

kockás

100

PUPJJM021K

„Metallic Jotta” spirálfüzet

A4+

vonalas

100

PUPJJM018V

„Metallic Jotta” spirálfüzet

A4+

kockás

100

PUPJJM018K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
PUP8628V

PUKKA PAD „Metallic Jotta” spirálfüzetek

D4









termék

C4 „Pastel Jotta Pad” spirálfüzet
C5 „Pastel Project book” spirálfüzet

PUPJJM021V

153
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SHKOLYARYK „Genius” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT

PERFORÁLT

A5-A8

0,5 mm-es átlátszó PP borító
átlátszó műanyag spirál
70 g/m2 fehér papírból
fehér színű lapok
vegyes színek, a szín nem választható







A1
A2
A3
A4

termék
„Genius” spirálfüzet

méret
A6

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806807K

„Genius Pastel” spirálfüzet

A6

kockás

80

SB806805K

„Genius” spirálfüzet

A5

kockás

80

SB806806K

„Genius Pastel” spirálfüzet

A5

kockás

80

SB806804K

A5
A6
A7
A8

termék
„Genius” spirálfüzet

méret
A4

típus
vonalas

lapszám
80

rendelési kód
SB806803L

„Genius Pastel” spirálfüzet

A4

vonalas

80

SB806801L

„Genius” spirálfüzet

A4

kockás

80

SB806803K

„Genius Pastel” spirálfüzet

A4

kockás

80

SB806801K

SHKOLYARYK „UNIQUE” spirálfüzet

PERFORÁLT






LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

B „UNIQUE” spirálfüzet

méret
A4+

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806506K

SHKOLYARYK „University” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT






PERFORÁLT

C2

210 g/m2 matt borítóval
margóval ellátott fehér színű lapok
70 g/m2 papírból
vegyes színek, a szín nem választható
termék

C1 „University” spirálfüzet
C2 „University” spirálfüzet

154

C1

méret
A4+

típus
kockás

lapszám
80

A4+

kockás

80

rendelési kód
SB806503K
SB806508K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „WORK BOOK” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT






SHKOLYARYK „Inspiration” spirálfüzet

PERFORÁLT

LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A1 „WORK BOOK” spirálfüzet
A2 „WORK BOOK” spirálfüzet

típus
vonalas

lapszám
80

A4

kockás

80

rendelési kód
SB806600L






LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 krémszínű papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806601K

méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

rendelési kód
SB806701L

A4+

kockás

80

SHKOLYARYK „Forest” spirálfüzetek

PERFORÁLT

C1 „Vintage flowers” spirálfüzet
C2 „Vintage flowers” spirálfüzet

termék

B „Inspiration” spirálfüzet

SB806600K

SHKOLYARYK „Vintage flowers” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
60 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható





méret
A4

PERFORÁLT





méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

A4+

kockás

80

rendelési kód
SB806700L
SB806700K

PERFORÁLT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 krémszínű papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

D1 „Forest” spirálfüzet
D2 „Forest” spirálfüzet

SB806701K

SHKOLYARYK „Renaissance flowers” spirálfüzet

LYUKASZTOTT






PERFORÁLT

divatos minták
krémszínű lapok
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

E „Renaissance flowers” spirálfüzet

méret
A4+

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB80999K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYRARYK „Luxury” spirálfüzetek

PERFORÁLT






LYUKASZTOTT

divatos minták
krémszínű lapok
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A1 „Luxury” spirálfüzet
A2 „Luxury” spirálfüzet

méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

A4+

kockás

80

méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

A4+

kockás

80

rendelési kód
SB80997L
SB80997K

SHKOLYARYK „Office book” spirálfüzetek

PERFORÁLT






LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható
termék

B1 „Office book” spirálfüzet
B2 „Office book” spirálfüzet

rendelési kód
SB806502L
SB806502K

SHKOLYARYK „Office collection” spirálfüzetek

PERFORÁLT






LYUKASZTOTT

laminált karton borító
210 g/m2 borító
70 g/m2 fehér papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

C1 „Office collection” spirálfüzet
C2 „Office collection” spirálfüzet

méret
A4+

típus
vonalas

lapszám
80

A4+

kockás

80

rendelési kód
SB806507L
SB806507K

SHKOLYARYK „Office Notebook” spirálfüzet

 divatos színek
 70 g/m2 papírból
 vegyes színek, a szín nem választható
termék

D „Office Notebook” spirálfüzet

156

méret
A5

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB80948K

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „College-block” spirálfüzet







VIQUEL „Propyglass mini” spirálnotesz

210 g/m2 laminált borító
margóval ellátott
60 g/m2 papírból
fehér színű lapok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

A „College-block” spirálfüzet





méret
A4

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806603K

rugalmas, polipropilén borító
gumiszalaggal zárható
6-féle színben: áttetsző, kék, piros, zöld, lila, füstszínű
vegyes színek, a szín nem választható
termék

B „Propyglass mini” spirálnotesz

méret (mm)
75 × 125

típus
vonalas

méret
A5

típus
kockás

lapszám
60

rendelési kód
IV052083

SHKOLYARYK „Deep Forest” spirálfüzet

PERFORÁLT







LYUKASZTOTT

600 g/m2 borító
60 g/m2 papírból
fehér színű lapok
kerekített sarkok
vegyes minták, a minta nem választható
termék

C „Deep Forest” spirálfüzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
96

rendelési kód
SB966060K

SHKOLYARYK „Wild Nature” spirálfüzetek

LYUKASZTOTT







PERFORÁLT

600 g/m2 arany-nyomatos borítóval
krémszínű lapok
lekerekített lapsarkok
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

D1 „Wild Nature” spirálfüzet

méret
B6

típus
sima

lapszám
80

rendelési kód
SB966072K

termék

D2 „Wild Nature” spirálfüzet

lapszám
96

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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SHKOLYARYK „Classy Book” spirálfüzet







keményfedeles borító
lekerekített lapsarkok
600 g/m2 borító
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

A „Classy Book” spirálfüzet

méret
A5

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806092K

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806077K

típus
kockás

lapszám
80

rendelési kód
SB806094K

SHKOLYARYK „Girl Power” spirálfüzet







keményfedeles borító
lekerekített lapsarkok
600 g/m2 borító
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

B „Girl Power” spirálfüzet

méret
A5

SHKOLYARYK „Stay Simple” spirálfüzet








keményfedeles borító
hologrammos fólianyomattal
lekerekített lapsarkok
600 g/m2 borító
70 g/m2 papírból
vegyes minták, a minta nem választható

termék

C „Stay Simple” spirálfüzet

158

méret
A5

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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LEITZ „Wow” spirálfüzetek

PERFORÁLT

LYUKASZTOTT

vonalas

kockás

 extraerős, mégis rugalmas PP borító
 könnyen kitéphető,
mikroperforált lapok
 kiváló minőségű, szaténfényű,
lyukasztott papír

A1
A3
A5
A7
A9
A11
A13
A15

A6
A8
A10
A12
A14
A16

termék
A2 „Wow” spirálfüzet
A4 „Wow” spirálfüzet

 könyvjelzőként is használható vonalzó
 erős, fémspirál a könnyű lapozás
és tartósság érdekében
 80 lap, 80 g/m2 FSC
minősített papírból

méret
A5

szín


rendelési kód
vonalas
E46390001

rendelési kód
kockás
E46410001

A5



E46390016

E46410016

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390023

E46410023

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390036

E46410036

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390051

E46410051

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390054

E46410054

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390062

E46410062

„Wow” spirálfüzet

A5



E46390095

E46410095

SIGEL „Jolie®” spirálfüzetek
PERFORÁLT

B2

B1

B4

B3

B5

B1
B2
B3
B4
B5
B6

B6

termék
„Mystic Jungle” spirálfüzet

méret
A5

típus
pontrácsos

lapszám
60

rendelési kód
SIJN602

„Sweet Dots” spirálfüzet

A5

pontrácsos

60

SIJN600

„Botanical Inspiration” spirálfüzet

A5

pontrácsos

60

SIJN604

„Violet Marble” spirálfüzet

A5

pontrácsos

60

SIJN606

„Violet Marble” spirálfüzet

A5

pontrácsos

120

SIJN607

„Sweet Dots” spirálfüzet

A5

pontrácsos

120

SIJN601







keményfedeles
matt motívum (B1-B4)
matt és fényes fólia motívum (B5-B6)
100 g/m2 fehér papír (B1-B4)
120 g/m2 fehér papír (B5-B6)

 mikroperforált lapok
 zseb a hátsó borítóján
 FSC tanúsítvánnyal rendelkezik

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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ICO „Süni” leckefüzetek

ICO „Süni Mesefüzet” olvasónaplók

termék

A1 „Süni” leckefüzet, pillangó
A2 „Süni” leckefüzet, creative

általános iskolásoknak
vidám, színes kivitelben fiúknak és lányoknak egyaránt
a lapok egyik oldala vonalas, a másik pedig sima
fogalmazások megírásához, illetve rajzoláshoz is tökéletes






 általános iskolásoknak
 vidám, színes kivitelben fiúknak és lányoknak egyaránt
 a belső borító órarendnek és vonalzónak is használható
méret
A5

típus
leckefüzet

lapszám
32

A5

leckefüzet

32

rendelési kód
TICSULFPI
TICSULFC

B1
B2
B3
B4

termék
„Süni Mesefüzet” olvasónapló

méret
A5

típus
1. osztályos

lapszám
32

rendelési kód
TICSUOL01

„Süni Mesefüzet” olvasónapló

A5

2. osztályos

32

TICSUOL02

„Süni Mesefüzet” olvasónapló

A5

3. osztályos

32

TICSUOL03

„Süni Mesefüzet” olvasónapló

A5

4-8. osztályos

32

TICSUOL04

REALSYSTEM diák zsebkönyvek

9 . hét

2023 \ február

fontos

Ákos
Bátor

Hétfő

Hétfő

27

Szerda
Csütörtök

Lujza

3

Kornélia
Nelli

Péntek

Péntek

Albin
Albina

2

Csütörtök

4

Szombat

Szombat

1

Szerda

Kázmér
Zorán

5

Vasárnap

Vasárnap

Elemér

Kedd

Kedd

28

Adorján
Adrián
Tíz tikkadt tarantula itta a tequilát
tántorogva.

2023 \ március

51 . hét

2022 \ december

fontos

Viola
Violetta

Hétfő

Hétfő

19

Szerda
Csütörtök

Zénó
Tifani
Anikó

23

Viktória
Niké

Péntek

Péntek

Tamás

22

Csütörtök

24

Szombat

Szombat

21

Szerda

Ádám
Éva

25

Karácsony
Eugénia

Csóri csiga csalán csúcsán cselleng,
csalán csúcsát csipegetve leng fent.
De a csalán nem tűrte, s csóri csiga
csupasz csápját megcsípte.

2022 \ december








a naptári tartalmon túl hasznos információs oldalakat is tartalmaz
lap típusa: 100 g/m2 ofszet papír
128 oldal
tartalom: 10 oldal információs blokk, osztálynévsor, tanárok, szabadidős és egyéb programok rögzítésére alkalmas táblázatok
108 oldal heti beosztású naptár (2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 20-ig)
10 oldal ismeretterjesztő lap, irodalom, történelem, matematika, fizika és angol nyelv témában
termék

C1 diák zsebkönyv
C2 diák zsebkönyv
C3 diák zsebkönyv

160

Vasárnap

Vasárnap

Teofil

Kedd

Kedd

20

méret
A5

típus
heti

minta
füzet

rendelési kód
NAT531366

A5

heti

bagoly

NAT531367

A5

heti

foci

NAT531364

termék

C4 diák zsebkönyv
C5 diák zsebkönyv
C6 diák zsebkönyv

méret
A5

típus
heti

minta
koponya

A5

heti

láma

A5

heti

tündér

rendelési kód
NAT531365
NAT1363
NAT531362

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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REALSYSTEM hallgatói zsebkönyvek

TOPTIMER hallgatói naptárak

160 oldal
tartalom: 30 oldal információs blokk, órarend, vizsgatervező, félévi tanulmány oldalak
108 oldal heti beosztású naptár (2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 20-ig)
14 oldal olvasmányok, tippek, tapasztalatszerzés, fontos dátumok, és
egyéb történések rögzítésére alkalmas segítő táblázatok
 8 oldal vonalas és kockás jegyzetoldalak

 tanévhez igazodó naptár (2022 augusztus - 2023 augusztus)
promóciós Paper Mate tollal és gumis tolltartóval és Kalendapp alkalmazással.
 1 oldalpáron 1 hét beosztással + egy oldalpár jegyzet minden héthez
 tartalom: órarendek, vizsgatervező, jegyzetoldalak és fesztiválnaptár
 színes fóliázott papírborítással, és zárként is funkcionáló dupla gumis tolltartóval






termék

A1 hallgatói zsebkönyv
A2 hallgatói zsebkönyv

méret
A5

típus
heti

minta
nature

A5

heti

virágminta

rendelési kód
NAT531963

termék

B1 hallgatói zsebkönyv
B2 hallgatói zsebkönyv

NAT531961

méret
A5

típus
heti

minta
city

A5

heti

Föld

rendelési kód
NKH01
NKH06

REALSYSTEM tanári zsebkönyvek






tanévhez igazodó naptár (2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 20-ig)
heti beosztás
tartalom: órarend, osztálynévsor, 28 jegyzetoldal, 8 oldal telefonregiszter, 48 oldal információ
méret: 145 × 205 mm

termék
C1 tanári zsebkönyv
C2 tanári zsebkönyv

C3
C4
C5
C6

méret
A5

típus
heti

minta
akvarell





rendelési
kód
NAT531161

A5

heti

bagoly

NAT531163

tanári zsebkönyv

A5

heti

madár

NAT531166

tanári zsebkönyv

A5

heti

márvány

NAT531162

tanári zsebkönyv

A5

heti

mozaik

NAT531167

tanári zsebkönyv

A5

heti

óra

NAT531164

192 oldal
színes, soft-touch fóliás, és műbőr bevonóval
cérnafűzés
jelzőszalag

termék
C7 tanári zsebkönyv
C8 tanári zsebkönyv

C9
C10
C11
C12

méret
A5

típus
heti

minta
szirmok

rendelési
kód
NAT531169

A5

heti

tropical

NAT531165

tanári zsebkönyv

A5

heti

virágminta

NAT531168

tanári zsebkönyv

A5

heti

fekete

NAT531101

tanári zsebkönyv

A5

heti

lagúna

NAT531107

tanári zsebkönyv

A5

heti

sötétkék

NAT531104

TOPTIMER tanári zsebkönyvek

 tanévhez igazodó naptár (2022 augusztus - 2023 augusztus) promóciós PILOT
„Super Grip G” tollal és gumis tolltartóval és Kalendapp alkalmazással.
 1 oldalpáron 1 hét beosztással
 színes, fóliázott papírborító
 tartalom: órarendek, osztálynévsorok, jegyzetoldalak és hasznos közérdekű információs oldalak
 két különböző színű könyvjelző
termék

D1 tanári zsebkönyv
D2 tanári zsebkönyv

méret
A5

típus
heti

minta
Earth

rendelési kód
NKPP

A5

heti

térkép

NKPFL

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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REALSYSTEM tanítói zsebkönyvek






tanévhez igazodó naptár (2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 20-ig)
heti beosztás
tartalom: órarend, osztálynévsor, 28 jegyzetoldal, 8 oldal telefonregiszter, 48 oldal információ
méret: 145 × 205 mm

A1
A2
A3
A4






termék
tanítói zsebkönyv

méret
A5

típus
heti

minta
akvarell

rendelési kód
NAT531765

tanítói zsebkönyv

A5

heti

bagoly

NAT531767

tanítói zsebkönyv

A5

heti

kert

NAT531761

tanítói zsebkönyv

A5

heti

madár

NAT531763

REALSYSTEM asztali naptár

192 oldal
színes, soft-touch fóliás, és műbőr bevonóval
cérnafűzés
jelzőszalag

termék

A5 tanítói zsebkönyv
A6 tanítói zsebkönyv
A7 tanítói zsebkönyv

méret
A5

típus
heti

minta
tavasz

rendelési kód
NAT531762

A5

heti

vintage

NAT531760

A5

heti

virágminta

NAT531766

TOPTIMER fali naptárak

Asztali naptár
a 2022/23-as
tanévre








méret: 165×240 mm
terjedelem: 56 lap
időintervallum: 2022. augusztus 15-től 2023. augusztus 20-ig
ikerspirálozott
karton hátlappal
csomagolás: műanyag tasakban

 méret: 315 × 470 mm
 naptár: 16 havi (2022 szept.-2023 dec.)
 órarend: 2 db
termék

B

162

termék
asztali naptár

típus
álló

rendelési kód
NAT783600

C1 fali naptár
C2 fali naptár

minta
bagoly

rendelési kód
NKD7620

állatok

NKD7630

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA füzetcímke

APLI füzetcímke

1 Ft






 iskolai füzetcímke
 kiszerelés: 40 db/csomag
termék

rendelési kód
ISFCC40

A füzetcímke

hagyományos füzetcímke, fehér alapon kék színű szegéllyel
vonalas
méret: 38 × 50 mm
kiszerelés: 5 ív/csomag
termék

PANTA PLAST füzetcímkék

PULSE füzetcímkék

 kiszerelés: 24 db/csomag

 kiszerelés: 30 db/csomag

termék

rendelési kód
INP424000470

C1 „Girls” füzetcímke
C2 „Boys” füzetcímke

rendelési kód
LCA10195

B füzetcímke

termék

rendelési kód
PLS220259

D1 „Girls” füzetcímke
D2 „Boys” füzetcímke

INP424000471

PLS220260

PANTA PLAST füzet- és tankönyvborítók

PANTA PLAST füzet- és tankönyvborító

 8 db füzetborító és 8 db címke
 borító anyaga: PVC






termék

E1 füzet- és tankönyvborító
E2 füzet- és tankönyvborító

méret
A5

rendelési kód
INP0302000599

A4

INP0302013899

áttetsző
ragasztócsíkkal ellátott
vastagság: 90 µ
kiszerelés: 10 db/csomag
termék

F füzet- és tankönyvborító

méret (mm)
550 × 310

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA öntapadó füzet- és tankönyvborítók

1 Ft
A1







A2

áttetsző
könnyen felragasztható
egész felületén tapad
kinyitott méret: 26 × 35 cm (A1); 29,7 × 44,7 cm (A2)
egész évben védi a felületet az esetleges szennyeződésektől, sérülésektől
termék

A1 öntapadó füzet- és tankönyvborító
A2 öntapadó füzet- és tankönyvborító

méret
A5

db/cs.
10

A4

10

rendelési kód
ISCFUZA5V
ISCFUZA4V

#COOL BY VICTORIA füzetborítók

PANTA PLAST füzet- és tankönyvborítók

 bújtatós
 vastagság: 90 µ
 kinyitott méret: 300 × 210 mm (B1),
420 × 282 mm (B2), 430 × 297 mm (B3)
 kiszerelés: 10 db/csomag






termék

B1 füzetborító
B2 füzetborító
B3 spirálfüzetborító

164

2 Ft

méret
A5

db/cs.
10

rendelési kód
ISVBA5

A4

10

ISVBA4

A4

10

ISVBA4SP

áttetsző
bújtatós
vastagság: 90 µ (C1, C2), 80 µ (C3)
kiszerelés: 10 db/csomag
termék

APLI öntapadó könyvborítók

Könyvborítók

 áttetsző
 a könnyen felragasztható tekercs egész felületén tapad
 egész évben védi a felületet az esetleges szennyeződések és sérülések ellen

 ragasztócsíkkal
 vastagság: 70 µ

termék
D1 öntapadó könyvborító
D2 öntapadó könyvborító

méret (cm)
150 × 33

vastagság (µ)
50

rendelési kód
LCA261

150 × 50

50

LCA262

D3 öntapadó könyvborító

300 × 50

80

LCA429

méret
A5

C1 füzet- és tankönyvborító
C2 füzet- és tankönyvborító
C3 füzet- és tankönyvborító

E1
E2
E3
E4

termék
könyvborító, narancsos

rendelési kód
INP3025000

A4

INP3026000

A4

INP3026700

méret (cm)
45 × 25

db/cs.
100

rendelési kód
ISTK4525

könyvborító, narancsos

52 × 31

100

ISTK5231

könyvborító, víztiszta

45 × 25

10

ISTKV4525

könyvborító, víztiszta

52 × 31

10

ISTKV5231

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA vázlatfüzetek

SHKOLYARYK „Muse” vázlatfüzetek

A1
SKETCHBOOK

A3

32
sheets

120 g/m2

B5

CZ Poznámkový blok, vhodné pro grafiky, kresby a návrhy, bezdřevý. Distributor: CORWELL Czech Republic s.r.o. Ládevská 171/47, 184 00 Praha 8,
Email: cool@cool4kids.eu, Tel.: +420 222 747 071. Země původu: EU. D Skizzenblock, zur Erstellung von Grafiken, Skizzen und Zeichnungen, holzfrei.
Ursprungsland: EU. GB Sketchbook, for drafts, graphics and sketches, woodfree sheets. Place of origin: EU. H Vázlatfüzet famentes papírból, grafikák,
rajzok és vázlatok készítéséhez. Forgalmazó: CORWELL Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., E-mail: cool@cool4kids.eu, Származási hely: EU. HR Blok za
crtanje, za crtanje, skiciranje, papir bezdrvni. Distributer: Papir Internacional d.o.o. Maksimirska 67, 10 000 Zagreb, Email: cool@cool4kids.eu, Tel:
+385 1 4647 200. Zemlja porijekla: EU. PL Szkicownik z papieru bezdrzewnego do rysunków i szkiców. Miejsce pochodzenia: EU. SK Poznámkový
blok, vhodné na grafiky, kresby a osnovy, bezdrevný. Distribútor: CORWELL Slovensko, s.r.o. Turecká 2/C, 903 01 Senec, Email: cool@cool4kids.eu, Tel.:
+421 2 32660 190. Krajina pôvodu: EU.

COOL4KIDS.EU
VICTORIAOFFICE.EU

DRAFTING PAPER
woodfree
A4, 200 sheets
Part No.: LPFV51

DRAFTING PAPER
woodfree
A3, 100 sheets
Part No.: LPFV52

DRAFTING PAPER
woodfree
A2, 50 sheets
Part No.: LPFV53

SKETCHBOOK
low wood content
B4, 32 sheets
Part No.: LPFV11

SKETCHBOOK

250x176 mm

Part No.:

LPFV13

SKETCHBOOK
woodfree
B4, 32 sheets
Part No.: LPFV12

LPFV13.indd 1
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A2
32

SKETCHBOOK

sheets

120 g/m2
B4

CZ Poznámkový blok, vhodné pro grafiky, kresby a návrhy, bezdřevý. Distributor: CORWELL Czech Republic s.r.o. Ládevská 171/47, 184 00 Praha 8,
Email: cool@cool4kids.eu, Tel.: +420 222 747 071. Země původu: EU. D Skizzenblock, zur Erstellung von Grafiken, Skizzen und Zeichnungen, holzfrei.
Ursprungsland: EU. GB Sketchbook, for drafts, graphics and sketches, woodfree sheets. Place of origin: EU. H Vázlatfüzet famentes papírból, grafikák,
rajzok és vázlatok készítéséhez. Forgalmazó: CORWELL Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., E-mail: cool@cool4kids.eu, Származási hely: EU. HR Blok za
crtanje, za crtanje, skiciranje, papir bezdrvni. Distributer: Papir Internacional d.o.o. Maksimirska 67, 10 000 Zagreb, Email: cool@cool4kids.eu, Tel:
+385 1 4647 200. Zemlja porijekla: EU. PL Szkicownik z papieru bezdrzewnego do rysunków i szkiców. Miejsce pochodzenia: EU. SK Poznámkový
blok, vhodné na grafiky, kresby a osnovy, bezdrevný. Distribútor: CORWELL Slovensko, s.r.o. Turecká 2/C, 903 01 Senec, Email: cool@cool4kids.eu, Tel.:
+421 2 32660 190. Krajina pôvodu: EU.

COOL4KIDS.EU
VICTORIAOFFICE.EU

32

DRAFTING PAPER
woodfree
A4, 200 sheets
Part No.: LPFV51

DRAFTING PAPER
woodfree
A3, 100 sheets
Part No.: LPFV52

DRAFTING PAPER
woodfree
A2, 50 sheets
Part No.: LPFV53

SKETCHBOOK
low wood content
B4, 32 sheets
Part No.: LPFV11

353x250 mm

Part No.:

LPFV12

SKETCHBOOK
woodfree
B5, 32 sheets
Part No.: LPFV13

LPFV12.indd 1

2022. 02. 07. 15:48:16

sheets

120 g/m2
B4

CZ Poznámkový blok, vhodné pro grafiky, kresby a návrhy, nižší obsah dřeva. Distributor: CORWELL Czech Republic s.r.o. Ládevská 171/47, 184 00
Praha 8, Email: cool@cool4kids.eu, Tel.: +420 222 747 071. Země původu: EU. D Skizzenblock, zur Erstellung von Grafiken, Skizzen und Zeichnungen,
holzhaltig. Ursprungsland: EU. GB Sketchbook, for drafts, graphics and sketches. Low wood content sheets. Place of origin: EU. H Vázlatfüzet
félfamentes papírból, grafikák, rajzok és vázlatok készítéséhez. Forgalmazó: CORWELL Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., E-mail: cool@cool4kids.eu,
Származási hely: EU. HR Blok za crtanje, za crtanje, skiciranje, papir s niskim udjelom drva. Distributer: Papir Internacional d.o.o. Maksimirska 67, 10 000
Zagreb, Email: cool@cool4kids.eu, Tel: +385 1 4647 200. Zemlja porijekla: EU. PL Szkicownik z nieprzetwarzanej pulpy drzewnej do rysunków i szkiców.
Miejsce pochodzenia: EU. SK Poznámkový blok, vhodné na grafiky, kresby a osnovy, nižší obsah dreva. Distribútor: CORWELL Slovensko, s.r.o. Turecká
2/C, 903 01 Senec, Email: cool@cool4kids.eu, Tel.: +421 2 32660 190. Krajina pôvodu: EU.

COOL4KIDS.EU
VICTORIAOFFICE.EU

DRAFTING PAPER
woodfree
A4, 200 sheets
Part No.: LPFV51

DRAFTING PAPER
woodfree
A3, 100 sheets
Part No.: LPFV52

DRAFTING PAPER
woodfree
A2, 50 sheets
Part No.: LPFV53

SKETCHBOOK
woodfree
B4, 32 sheets
Part No.: LPFV12

LPFV11

SKETCHBOOK
woodfree
B5, 32 sheets
Part No.: LPFV13

LPFV11.indd 1

 ideális tollal, ceruzával, festékkel és rajzszénnel
történő grafikák készítéséhez
 100 g/ m² papírból (B2)
 150 g/m² papírból (B1)
 vegyes minták, a minta nem választható (B1)

 grafikák, rajzok, vázlatok készítéséhez
 spirálozott
 120 g/m² papírból

353x250 mm

Part No.:

2022. 02. 07. 15:47:02

termék
A1 vázlatfüzet
A2 vázlatfüzet

méret
B5

típus
famentes

lapszám
32

rendelési kód
LPFV13

B4

félfamentes

32

LPFV11

A3 vázlatfüzet

B4

famentes

32

LPFV12

termék

B1 „Muse” vázlatfüzet
B2 „Muse” vázlatfüzet

méret
A5+

lapszám
20

A4+

20

rendelési kód
SB20020
SB20017

SHKOLYARYK „Aquarelle Muse” vázlatfüzetek

 professzionális akvarell papír 100% cellulózzal
 ellenáll a lemosásnak, egyenletes
színátmeneteket biztosít
 optikai fehérítő nélkül
 300 g/m² papírból
termék

C1 „Aquarelle Muse” vázlatfüzet
C2 „Aquarelle Muse” vázlatfüzet

méret
A5+

lapszám
15

A4+

15

rendelési kód
SB15038
SB15053

SHKOLYARYK „Muse” spirál vázlatfüzetek

SHKOLYARYK „Fully Alive” jegyzettömb

D1

D2

D3

D4

 több művészeti technikához is ideális
(ceruza, akril, akvarell stb.)
 többszöri radírozás sem károsítja a papírt

D1
D2
D3
D4

termék
„Aquarelle Muse¨ spirál vázlatfüzet

 optikai fehérítő nélkül
 vegyes minták, a minta nem választható
méret
A4

g/m2
220

lap/cs.
20

rendelési kód
SB20313

„Mix Technique Muse” spirál vázlatfüzet

A4

240

20

SB20314

„Drawing Muse” spirál vázlatfüzet

A4

150

30

SB30315

„Sketch Muse” spirál vázlatfüzet

A4

100

50

SB50312






210 g/m borító
60 g/m lapok
rövidebb oldalon ragasztott, akasztott
vegyes minták, a minta
nem választható
termék

E „Fully Alive” jegyzettömb

méret
A6

típus
kockás

lapszám
50

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA pasztell és neon
öntapadó jegyzettömbök

VICTORIA öntapadó jegyzettömbök
SINCE 1993

SINCE 1993

OFFICE

1 Ft

OFFICE

1 Ft
B1

A1
A2

B2
 megbízhatóan tapad, a kiváló ragasztóanyagnak
köszönhetően többször áthelyezhető

 üzenethagyásra ideális
 kiváló tapadás, többször áthelyezhető
 pasztell -és neonszínekben

termék
termék
méret (mm) lap/tömb
75 × 75
400
A1 öntapadó jegyzettömb, neon
75 × 75
400
A2 öntapadó jegyzettömb, pasztell

tömb/cs.
1
1

méret (mm) lap/tömb
50 × 40
100

B1 öntapadó jegyzettömb
B2 öntapadó jegyzettömb
B3 öntapadó jegyzettömb

rendelési kód
LV7575N4
LV7575P4

tömb/cs.
3

rendelési kód
LV5040

75 × 75

100

1

LV7575

75 × 125

100

1

LV75125

tömb/cs.
1

rendelési kód
D7594

DONAU „Eco” öntapadó jegyzettömbök
C4

C2

C3

C5

C1
 kiváló tapadás
 klasszikus sárga
színben
termék

C1 „Eco” öntapadó jegyzettömb
C2 „Eco” öntapadó jegyzettömb
C3 „Eco” öntapadó jegyzettömb

méret (mm) lap/tömb
51 × 38
100

tömb/cs.
3

rendelési kód
D7591

51 × 76

100

1

D7592

76 × 76

100

1

D7593

termék

C4 „Eco” öntapadó jegyzettömb
C5 „Eco” öntapadó jegyzettömb

méret (mm) lap/tömb
101 × 76
100
127 × 76

100

1

D7595

DONAU színes
öntapadó jegyzettömbök
D1

D2

D3

D4

 kiváló tapadás

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

termék
öntapadó jegyzettömb

szín
neonkék

méret (mm)
50×50

lap/tömb
250

rendelési kód
D757504

öntapadó jegyzettömb

fehér, neon

50×50

250

D75750

öntapadó jegyzettömb

neonzöld

76 × 76

100

D758606

öntapadó jegyzettömb

neonkék

76 × 76

100

D758610

öntapadó jegyzettömb

neonsárga

76 × 76

100

D758611

öntapadó jegyzettömb

neon narancssárga

76 × 76

100

D758612

öntapadó jegyzettömb

neon rózsaszín

76 × 76

100

D758616

D5

D6

D7

PANTA PLAST „Euro” jegyzettömbök
E1

E2

 üzenethagyásra,
feljegyzésekhez az
irodában és otthon
 ragasztott
 70 lapos

E1
E2
E3
E4
E5

166

E3

E4

E5

termék
„20 Euro” jegyzettömb

típus
kockás

méret (mm)
133 × 70

rendelési kód
INP4230037

„50 Euro” jegyzettömb
„100 Euro” jegyzettömb

sima

104 × 57

INP42305499

sima

110 × 61,5

INP42305699

„200 Euro” jegyzettömb

sima

114 × 61,5

INP423005699

„500 Euro” jegyzettömb

sima

120 × 61,5

INP42305799

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PANTA PLAST elektrosztatikus jegyzettömb







Post-it® „Super Sticky”
öntapadó jegyzettömbcsomag

 gazdaságos kiszerelés
 használható falakon, ajtókon,
ablakokon vagy szinte bármilyen
függőleges felületen
 rendkívül erős tapadás
 bármilyen felületen megtapad
 nyom nélkül eltávolítható,
áthelyezhető
 100 % PEFC minősített alapanyag
 színek: mediterrán kék,
kanárisárga, fukszia, spárga

ragasztóréteg nélküli tapadás
minden sima felületre felhelyezhető
nem hagy nyomot az eltávolítás után
elektrosztatikus
kiváló tapadás száraz felületeken
termék

A elektrosztatikus jegyzettömb

méret (mm)
70 × 98

lap/tömb
100

rendelési kód
INP45700106

termék

14+2 ajándék

méret (mm) szín lap/tömb tömb/cs.
76 × 76
vegyes
90
16

B „Z” jegyzettömbcsomag

Post-it® „Cica” „Z” jegyzettömb-adagoló

DONAU kockatömb adagolóval

 vidám forma, fiatalos megjelenés
 bármely Post-it® „Z“-jegyzettömbbel feltölthető
 1 db 76 × 76 mm Post-it® Super Sticky „Z”
jegyzettömbbel feltöltve

 üzenethagyásra, feljegyzésekhez az irodában és otthon
 a lapok nem ragasztottak

termék

rendelési kód
LPR330CAT

C „Cica” „Z” jegyzettömb-adagoló

SIGEL „Z” jelölőcímke

termék

D színes kockatömb adagolóval

tömbméret (mm)
90 × 90 × 85

lap/tömb
800

 információk színkódos
jelölésére
 könnyen áthelyezhető
 írható PP anyag
 oldószermentes

F2

 rámutathat a lényegre a színes, öntapadó PP nyilak segítségével
 különösen alkalmas mappákba, agendákba
 írható PP anyag
termék

E

méret (mm)
12 × 45

címkék száma
5 × 40

rendelési kód
SIHN489

F1 „Index” jelölőnyíl
F2 „Index” jelölőnyíl

méret (mm)
12 × 43

szín


címkék száma
4 × 24

12 × 43



4 × 24

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
D749299

Post-it® „Index” jelölőnyilak
F1

termék
„Z” jelölőcímke

rendelési kód
LPR330CS

rendelési kód
LPJ684ARR3
LPJ684ARR4
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SIGEL jelölőcímkék

B3

B1

B5

B4

B2

ideális rövid üzenetekhez és jelöléshez
írható felület
oldószermentes
újrahasznosítható anyagból készül






A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

termék
„Micro” jelölőcímke

B8

méret (mm)
6 × 50

címkék száma
10 × 40

jelölőnyíl

12 × 45

5 × 40

SIHN613

„615” jelölőcímke

12 × 50

5 × 40

SIHN615

jelölőcímke

rendelési kód
SIHN617

12,5 × 44

10 × 50

SIHN684

„Nyilak” jelölőcímke

25 × 45

5 × 25

SIHN600

„Brilliant Mini” jelölőlap

12 × 50

5 × 40

SIHN625

„Multicolor” jelölőlap

15 × 50

10 × 50

SIHN682

„Smile” papír jelölőlcímke

20 × 50

5 × 40

SIHN502

B6

VICTORIA jelölőlap és jelölőcímke

B7

DONAU jelölőcímke
SINCE 1993

OFFICE

1 Ft








írható felület
áthelyezhető
rövid üzenetekhez (telefonszámok, árak stb.) (B1)
színkódolásra kiváló (B2)
papír alapanyag (B1)
PP alapanyag (B2)
termék

B1 jelölőlap
B2 jelölőcímke

 ideális rövid üzenetekhez (telefonszámok,
árak, hivatkozások stb.)
 írható felület
 papír alapanyag
 áthelyezhető
 4 különböző, fluoreszkáló szín a csomagban

méret (mm)
20 × 50

lapok száma
4 ×40

20 × 50

4 × 40

rendelési kód
LVJP2
LVJC

termék

C jelölőcímke

méret (mm)
20 × 50

lapok száma
4 × 50

rendelési kód
D7576

ESSELTE „Economy” karton gumis mappák

 A4 méretű dokumentumok tárolására
 a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
 kívül vidám színekre lakkozott, belül szürke színű karton alapanyag
termék

D1 „Economy” karton gumis mappa
D2 „Economy” karton gumis mappa
D3 „Economy” karton gumis mappa

168

 hosszanti irányban elhelyezett gumiszalaggal zárható
 kapacitás: kb. 150 lap

szín


gerinc (mm)
15

rendelési kód
E134341



15

E134351



15

E134361

termék

D4 „Economy” karton gumis mappa
D5 „Economy” karton gumis mappa
D6 „Economy” karton gumis mappa

szín


gerinc (mm)
15

rendelési kód
E134371



15

E134381



15

E134391

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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DONAU „Kockás”
karton gumis mappák

ESSELTE prespán pólyás dossziék

 A4 méretű dokumentumok
tárolásához az irodában,
otthon, iskolában egyaránt
 3 db belső fül az iratok
biztonságos tárolásáért
 szupererős prespán (enyhén
fényes) karton alapanyag
 kiváló minőségű, 100 %-ban szűz
rosttartalmú, FSC® minősített karton
 kapacitás: kb. 150 lap
termék
A1 prespán pólyás dosszié
A2 prespán pólyás dosszié

A3
A4
A5
A6
A7
A8

szín
kagyló

rendelési kód
E1033304



E1033313

prespán pólyás dosszié



E1033315

prespán pólyás dosszié



E1033321

prespán pólyás dosszié



E1033306

prespán pólyás dosszié



E1033307

prespán pólyás dosszié



E1033302

prespán pólyás dosszié



E1033308

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

B1
B2
B3
B4
B5
B6

 hosszanti irányban elhelyezett
gumiszalaggal zárható
 alapanyag: 400 g/m² karton

termék
„Kockás” karton gumis mappa

szín


rendelési kód
DFEP091

„Kockás” karton gumis mappa



DFEP011

„Kockás” karton gumis mappa



DFEP041

„Kockás” karton gumis mappa



DFEP061

„Kockás” karton gumis mappa



DFEP101

„Kockás” karton gumis mappa



DFEP111

ESSELTE „Rainbow”
A3 méretű karton gumis mappa

DONAU „Premium”
prespán karton gumis mappák

 A4 méretű dokumentumok tárolására
 a behelyezett dokumentumok
lyukasztást nem igényelnek

 A4 méretű dokumentumok tárolására
 a behelyezett dokumentumok
lyukasztást nem igényelnek
 3 db belső fül a biztonságos tárolásért

 3 db belső fül a biztonságos tárolásért
 a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
 alapanyag: 390 g/m² karton

termék
„Premium” prespán karton gumis mappa

szín


rendelési kód
D86431S

„Premium” prespán karton gumis mappa



„Premium” prespán karton gumis mappa



D86431P

„Premium” prespán karton gumis mappa



D86431Z

„Premium” prespán karton gumis mappa



D86431K

„Premium” prespán karton gumis mappa



D86431L

„Premium” prespán karton gumis mappa



D86431FK

D86431N








A3 méretű dokumentumok tárolására
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
erős prespán (enyhén fényes) karton alapanyagból készült
kiváló minőségű, 100 %-ban szűz rosttartalmú, FSC minősített karton
kapacitás: kb 150 lap
termék

D „Rainbow” karton gumis mappa

rendelési kód
E623409

VIQUEL „Essentiel” PP gumis mappák

 A3 méretű (D3) és A4 méretű
(E1-E2, E4-E7) dokumentumok tárolására
 80 %-ban újrahasznosított anyagból készül
 rugalmas, polipropilén alapanyagból

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

termék
„Essentiel” PP gumis mappa

 a dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
 3 db belső fül a biztonságos tárolásért
 a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

méret
A4

szín


gerinc (mm)
15

rendelési kód
IV133005

„Essentiel” PP gumis mappa

A4



15

IV133002

„Essentiel” PP gumis mappa

A3



30

IV020805

„Essentiel” PP gumis mappa

A4



30

IV021301

„Essentiel” PP gumis mappa

A4



30

IV021302

„Essentiel” PP gumis mappa

A4



30

IV021303

„Essentiel” PP gumis mappa

A4



30

IV021305

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VIQUEL „Coca-Cola” gumis mappa







VIQUEL „Dédale” gumis mappa

A4 méretű dokumentumok tárolására
karton alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
termék

A „Coca-Cola” gumis mappa

gerinc (mm)
15






rendelési kód
IV201872

VIQUEL „Duality” gumis mappa







termék

gerinc (mm)
15






rendelési kód
IV133877

VIQUEL „Tropical gumis mappa







E

170

gerinc (mm)
15

rendelési kód
IV133879

A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas PP alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
termék

gerinc (mm)
15

D „Origami” gumis mappa

rendelési kód
IV133260

PANTA PLAST PP gumis mappák







A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas PP alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
termék
„Tropical” gumis mappa

termék

B „Dédale” gumis mappa

VIQUEL „Origami” gumis mappa

A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas PP alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

C „Duality” gumis mappa

A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas PP alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

gerinc (mm)
15

rendelési kód
IV133871

A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas polipropilén anyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

F1
F2
F3
F4

termék
gumis mappa

szín


gerinc (mm)
15

rendelési kód
INP4103403

gumis mappa



15

INP4103404

gumis mappa



15

INP4103405

gumis mappa



15

INP4103415

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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DONAU PP gumis mappák

VIQUEL „Coolbox” PP áttetsző gumis mappák

 A4 méretű
dokumentumok tárolására
 strapabíró PP anyagból (700 µ)
 a behelyezett dokumentumok
lyukasztást nem igényelnek
 a külső sarkoknál elhelyezett
gumiszalaggal zárható
 méret: 327 × 254 mm

A1
A2
A3
A4
A5

termék
gumis mappa

szín


gerinc (mm)
30

rendelési kód
D8545F

gumis mappa



30

D8545K

gumis mappa



30

D8545P

gumis mappa



30

D8545S

gumis mappa



30

D8545Z







A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas, polipropilén alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

B1
B2
B3
B4

termék
„Coolbox” PP áttetsző, gumis mappa

szín
víztiszta

gerinc (mm)
30

rendelési kód
IV021340

„Coolbox” PP áttetsző, gumis mappa

áttetsző piros

30

IV021343

„Coolbox” PP áttetsző, gumis mappa

áttetsző kék

30

IV021346

„Coolbox” PP áttetsző, gumis mappa

füstszínű

30

IV021338

PANTA PLAST mintás gumis mappák







A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas polipropilén anyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható
3 belső fül a biztonságos tárolásért

C1
C2
C3
C4
C5
C6

termék
gumis mappa

minta
„Barcelona”

gerinc (mm)
15

rendelési kód
INP410006442

gumis mappa
gumis mappa

„Fractal”

15

INP410006452

„Space”

15

INP410006451

gumis mappa

„Style”

15

INP410006450

gumis mappa

„Friends”

15

INP410006449

gumis mappa

„Zen”

15

INP410006448

VIQUEL „Propyglass” PP áttetsző, gumis mappák







VIQUEL „Propyglass” PP gyűrűs dossziék

A3 (D1) és A4 (D2-D4) dokumentumok tárolására
rugalmas, polipropilén alapanyag
a behelyezett dokumentumok lyukasztást nem igényelnek
3 db belső fül a biztonságos tárolásért
a sarkokban elhelyezett gumiszalaggal zárható

D1
D2
D3
D4
D5

termék
„Propyglass” PP áttetsző, gumis mappa

szín


gerinc (mm)
30

rendelési kód
IV113283

„Propyglass” PP áttetsző, gumis mappa



15

IV113346

„Propyglass” PP áttetsző, gumis mappa



15

IV113340

„Propyglass” PP áttetsző gumis mappa



15

IV113330

„Propyglass” PP áttetsző gumis mappa



15

IV113338






A4 méretű dokumentumok tárolására
tárolókapacitás: 100 lap (A4, 80 g)
2 db gyűrűvel
gyűrűátmérő: 15 mm
termék

E1 „Propyglass” PP gyűrűs dosszié
E2 „Propyglass” PP gyűrűs dosszié
E3 „Propyglass” PP gyűrűs dosszié

szín
víztiszta

gerinc (mm)
25



25

IV020242



25

IV020246

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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„Colour’Breeze”
A frissesség szele!

ESSELTE „Colour’Breeze” PP gumis mappák





kiváló minőségű PP 3-pólyás gumis mappa
megvédi a dokumentunokat a gyűrődéstől, kicsúszástól
ideális A4 méretű lapok, genothermek tárolására
kapacitás: 150 lap (A1-A4) és 250 lap (A5-A8)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

termék
„Colour'Breeze” PP gumis mappa

méret
A4

szín
kék

gerincméret (mm)
25

„Colour'Breeze” PP gumis mappa
„Colour'Breeze” PP gumis mappa

rendelési kód
E626259

A4

zöld

25

E626260

A4

korall

25

E628449

„Colour'Breeze” PP gumis mappa

A4

levendula

25

E628450

„Colour'Breeze” PP gumis mappa

A4

kék

15

E626222

„Colour'Breeze” PP gumis mappa

A4

zöld

15

E626223

„Colour'Breeze” PP gumis mappa

A4

korall

15

E628439

„Colour'Breeze” PP gumis mappa

A4

levendula

15

E628440

ESSELTE „Colour’Breeze” karton gumis mappák

ESSELTE„Colour’Breeze”
spirálfüzeteket a katalógus
151. oldalán talál!

 karton alapanyag, mintázott felülettel
 kapacitás: 150 lap (A4)

B1
B2
B3
B4

termék
„Colour'Breeze” karton gumis mappa

méret
A4

szín
kék

rendelési kód
E628492

„Colour'Breeze” karton gumis mappa

A4

zöld

E628493

„Colour'Breeze” karton gumis mappa

A4

korall

E628494

„Colour'Breeze” karton gumis mappa

A4

levendula

E628495

ESSELTE „Colour’Breeze” írószertartók

 ideális asztali tolltartó
tantermekbe, otthoni
vagy irodai használatra
 ceruzák, filctollak, kisebb
vonalzók és ollól tárolására
 stabil kialakítás, mely
megakadályozza a
tolltartó borulását
 áttetsző
termék

C1 „Colour'Breeze” írószertartó
C2 „Colour'Breeze” írószertartó

172

szín
kék

rendelési kód
E626269

zöld

E626270

termék

C3 „Colour'Breeze” írószertartó
C4 „Colour'Breeze” írószertartó

szín
korall
levendula

rendelési kód
E628459
E628460

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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LEITZ „Wow” PP gumis mappák





kiváló minőségű PP 3-pólyás gumis mappa
megvédi a dokumentumokat a gyűrődéstől, kicsúszástól
ideális A4 méretű lapok, genothermek tárolására
kapacitás: 150 lap (A4, 80 g)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

termék
„Wow” PP gumis mappa

méret
A4

szín


rendelési kód
E45990001

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990016

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990023

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990036

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990051

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990054

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990062

„Wow” PP gumis mappa

A4



E45990095

LEITZ „Wow” irattartó tasak
120

 biztonságos, patentos záródás
 kapacitás: 120 lap (A4, 80 g)
 újrahasznosítható PP fólia alapanyag
termék

B „Wow” irattartó tasak

méret
A4

szín
vegyes

db/cs.
6

rendelési kód
E44690099

LEITZ „Ergo Wow” egéralátétek









az ergonómiai kialakítás enyhíti a csuklóra nehezedő nyomást
használható optikai és lézer egérhez is
a habtöltet felveszi a csukló formáját, így puha alátámasztást biztosít az egér mozgatása közben
forgatható design, ezáltal 2 magasság is beállítható
csúszásgátló borítás az alján
könnyen tisztítható
méret: 200 × 23 × 260 mm

C1
C2
C3
C4

termék
„Ergo Wow” egéralátét

szín


rendelési kód
E65170023

„Ergo Wow” egéralátét



E65170054

„Ergo Wow” egéralátét



E65170095

„Ergo Wow” egéralátét



E65170036

VIQUEL „Propystick” harmonikamappa

 A4 méretű dokumentumok tárolására
 rugalmas, tartós, polipropilén alapanyag
 áttetsző rekeszek színes fülekkel
termék

D „Propystick” harmonikamappa

rekeszek száma
12

rendelési kód
IV198382

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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HELIT „Chameleon” 4-fiókos irattárolók

VIQUEL „Rainbow Class”
harmonikamappák és irattartók

A1







A2

A3 és A4 méretű dokumentumok tárolására
rugalmas, tartós, polipropilén alapanyag
különböző színű rekeszek
regiszteres kivitel
gumipánttal záródik (A1, A3)
2 db megerősített fogantyú (A2, A4)

A3

termék

A1 „Rainbow Class” harmonika irattartó
A2 „Rainbow Class” irattartómappa
A3 „Rainbow Class” harmonika iratpapucs

méret
A4

rekeszek száma
24

rendelési kód
IV110987

A4

12

IV118967

A4

12

IV111187

VIQUEL „Trend” színes, lefűzhető genotherm







 A4 méretű dokumentumok tárolására
 méret: 262 × 330 × 212 mm
 fiók belső mérete: 225 × 305×40 mm

A4 méretű dokumentumok hosszú távú, lyukasztás nélküli tárolására
felül nyitott
áttetsző, színes felület az egyszerű azonosításért
11 lefűzőlyuk
az összes szabványos gyűrűs és emelőkaros iratrendezőbe lefűzhető

C

termék
színes, lefűzhető genotherm

szín


méret
A4

vastagság (µ)
50

db/cs.
50

rendelési kód
IV106050

VIQUEL lefűzhető genotherm jelölőfülekkel

B1
B2
B3
B4
B5

termék
„Chameleon” 4-fiókos irattároló

fiók minta
wind flower

rendelési kód
INH6129626

„Chameleon” 4-fiókos irattároló

springtime

INH6129650

„Chameleon” 4-fiókos irattároló

advanced

INH6129695

„Chameleon” 4-fiókos irattároló

cool water

INH6129634

„Chameleon” 4-fiókos irattároló

tech

INH6129795

PANTA PLAST patentos genotherm

10

 A4 méretű dokumentumok
hosszú távú, lyukasztás nélküli tárolására
 víztiszta felület
 felül nyitott
 áttetsző pozícionáló füllel és hozzá való címkékkel
 11 lefűzőlyuk
 az összes szabványos gyűrűs és emelőkaros iratrendezőbe lefűzhető
termék

D lefűzhető, jelölőfüles genotherm

174

vastagság (µ)
90

db/cs.
12

 A4 méretű dokumentumok
lyukasztás nélküli tárolására
 polipropilén anyagból
 víztiszta felület
 patenttal záródik
 oldalt nyitott
 kapacitás: 120 lap
rendelési kód
IV154316

termék

E patentos genotherm

méret
A4

rendelési kód
INP4104500

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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APLI rendszerező tasakok

A3

A4

A1

 sokoldalúan használható rendszerező
 erős PVC-alapanyag
 ideális dokumentumok, készpénz, telefon és
különböző kiegészítők tárolására
 cipzárral zárható
 színek: sárga, kék, piros, zöld, fekete
 vegyes színekben, a szín nem választható

A1
A2
A3
A4

A2

termék
rendszerező tasak

méret
A6

rendelési kód
LCA17382

rendszerező tasak

DL (csekk)

LCA17383

rendszerező tasak

A5

LCA17384

rendszerező tasak

A4

LCA17385

APLI nejlon rendszerező tasakok
B1

B2

B3

lyukacsos
légáteresztő anyag
 ideális készpénz, kozmetikum,
egyéb kiegészítők tárolására
 különösen ajánlott elektronikus készülékek
tárolására (laptop, tablet, okostelefon)
 a lyukacsos nejlon anyaga légáteresztő, így
az eszközök túlmelegedése elkerülhető
 cipzárral zárható
 színek: kék, zöld, fekete, rózsaszín, szürke
 vegyes színekben, a szín nem választható
termék

méret
A6

B1 nejlon rendszerező tasak
B2 nejlon rendszerező tasak
B3 nejlon rendszerező tasak

rendelési kód
LCA18024

DL (csekk)

LCA18025

A4

LCA18027

PANTA PLAST mintás cipzáras tasakok
C1






C2

A4 méretű dokumentumok tárolására
színes, mintás PP alapanyag
kapacitás: 120 lap
anyaga: 180 µ

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C3

C4

C5

termék
cipzáras tasak

minta
„Fractal”

méret
A4

rendelési kód
INP410006352

cipzáras tasak

„Friends”

A4

INP410006349

cipzáras tasak

„Space”

A4

INP410006351

cipzáras tasak

„Style”

A4

INP410006350

cipzáras tasak

„Zen”

A4

INP410006348

cipzáras tasak

„Barcelona”

A4

INP410006342

C6

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

BTS_2022_165-181.indd 175

175

2022. 04. 05. 14:09:53

FLEXOFFICE patentos irattartó tasakok






dokumentumok biztonságos tárolására
speciális PP anyag
vastagság: 120 mikron (A1), 180 mikron (A2, A3)
kapacitás: 125 lap
termék

A1 patentos irattartó tasak
A2 patentos irattartó tasak
A3 patentos irattartó tasak

szín
áttetsző, mintás

méret
(A4) 340 × 240 mm

rendelési kód
FOCBF02V

áttetsző

(A4) 340 × 240 mm

FOCBF05

vegyes színek

(A4) 340 × 240 mm

FOCBF05V

PANTA PLAST mintás irattartó tasakok

 A4 és A5 méretű
dokumentumok tárolására
 színes, mintás polipropilén
alapanyag
 patent segítségével
könnyen záródik
 kapacitás: 120 lap
 anyaga: 180 μ

B1
B2
B3
B4
B5
B6

termék
irattartó tasak

B1

B7

B2

B8

B3

B9

B4

B10

B5

B11

B6

B12

minta
„Barcelona”

méret
A4

rendelési kód
INP410006242

irattartó tasak

„Zen”

A4

INP410006248

irattartó tasak

„Fractal”

A4

INP410006252

irattartó tasak

„Friends”

A4

INP410006249

irattartó tasak

„Space”

A4

INP410006251

irattartó tasak

„Style”

A4

INP410006250

B7
B8
B9
B10
B11
B12

termék
irattartó tasak

minta
„Barcelona”

méret
A5

rendelési kód
INP410006942
INP410006948

irattartó tasak

„Zen”

A5

irattartó tasak

„Fractal”

A5

INP410006952

irattartó tasak

„Friends”

A5

INP410006949

irattartó tasak

„Space”

A5

INP410006951

irattartó tasak

„Style”

A5

INP410006950

termék
irattartó tasak

szín


méret
A6

rendelési kód
INP410005213

irattartó tasak



A7

INP410005303

irattartó tasak



A7

INP410005304

irattartó tasak



A7

INP410005313

irattartó tasak



DL

INP410003703

irattartó tasak



DL

INP410003704

irattartó tasak



DL

INP410003713

PANTA PLAST PP irattartó tasakok

 A4, A5, A6, A7 és DL (csekk)
méretű dokumentumok
tárolására
 színes, áttetsző polipropilén
alapanyag
 patent segítségével
könnyen záródik
 anyaga: 160 µ
 lapkapacitás: 120 lap

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

176

termék
irattartó tasak

szín


méret
A4

rendelési kód
INP410003003

irattartó tasak



A4

INP410003004

irattartó tasak



A4

INP410003013

irattartó tasak



A5

INP410003603

irattartó tasak



A5

INP410003604

irattartó tasak



A5

INP410003613

irattartó tasak



A6

INP410005203

irattartó tasak



A6

INP410005204

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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PANTA PLAST kétzsebes irattartó tasakok

 A4 méretű
dokumentumok tárolására
 színes, áttetsző polipropilén anyag
 patenttal záródik
 a második zseb a tasak hátoldalán
 anyaga: 200 µ
 lapkapacitás: 40 lap

A1
A2
A3
A4

termék
kétzsebes irattartó tasak

szín


rendelési kód
INP4101703

kétzsebes irattartó tasak



INP4101704

kétzsebes irattartó tasak



INP4101706

kétzsebes irattartó tasak



INP4101713

DONAU PP irattartó tasakok

 A4, A5, A6, A7 és DL (csekk)
méretű dokumentumok
tárolására
 rugalmas, színes, áttetsző
polipropilén alapanyag
 patent segítségével
könnyen záródik
 anyaga: 180 µ

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

termék
irattartó tasak

szín
víztiszta

méret
A4

rendelési kód
D8544A

irattartó tasak



A4

irattartó tasak



A4

D8544Z

irattartó tasak



A4

D8544K

irattartó tasak

víztiszta

A5

D8547A

irattartó tasak



A5

D8547P

irattartó tasak



A5

D8547Z

irattartó tasak



A5

D8547K

irattartó tasak

víztiszta

A6

D8549A

irattartó tasak



A6

D8549P

irattartó tasak



A6

D8549Z

D8544P

B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21

termék
irattartó tasak

szín


méret
A6

rendelési kód
D8549K

irattartó tasak

átlátszó

A7

D8550A

irattartó tasak



A7

D8550P

irattartó tasak



A7

D8550Z

irattartó tasak



A7

D8550K

irattartó tasak

víztiszta

DL

D8548A

irattartó tasak



DL

D8548P

irattartó tasak



DL

D8548Z

irattartó tasak



DL

D8548K

irattartó tasak



DL

D8548SZ

ESSELTE „Home” tárolódobozok

 karton tárolódobozok levehető tetővel, ajándékok csomagolásához
vagy otthoni tároláshoz vagy iskolaszerek tárolásához
 100 % -ban újrahasznosított és 100 %-ban újrahasznosítható alapanyag
 FSC® minősített hullámkartonból
 szárazon törölhető felület
termék

C1 tárolódoboz, S méret
C2 tárolódoboz, S méret

 duplafalú kialakítás biztosítja a dobozok stabilitását
és gondoskodik a tartalom védelméről
 100 %-ban újrahasznosított és 100 %-ban újrahasznosítható,
műanyagmentes csomagolás
 lapraszerelt csomagolás, gyorsan és könnyen öszeállítható

méret (mm)
200 × 150 × 255

szín


db/cs.
3

200 × 150 × 255



3

rendelési kód
E628280
E628281

termék

C3 tárolódoboz, M méret
C4 tárolódoboz, M méret

méret (mm)
265 × 205 × 365

szín


db/cs.
3

265 × 205 × 365



3

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA igazolványtartók
SINCE 1993

OFFICE

1 Ft






igazolványok tárolására
PVC-anyag
8 db átlátszó belső zsebbel
méret: 108 × 72 mm

A1
A2
A3
A4

termék
igazolványtartó

szín/minta


rendelési kód
IGT8FK2

igazolványtartó



IGT8BO2

igazolványtartó „for Girl”



IGT8V

igazolványtartó „for Boy”

halszálka

IGT8E

Bankkártya- és igazolványtartó

VIQUEL „Propyglass” bankkártya- és igazolványtartó






A termék megvásárlásával Ön 1 Ft-tal járul hozzá,
hogy még több gyermekeket segítő intézményt támogathassunk!








áttetsző, PP alapanyag
20 betétlappal
kapacitás: 40 kártya
vegyes színekben, a szín nem választható
termék

méret (mm)
105 × 75 × 15

B „Propyglass” bankkártya- és igazolványtartó

rendelési kód
IV477083

Színes papírok

diák igazolvány tárolására alkalmas
anyaga: PVC
igazolvány mérete: 183 × 61 mm
2 db átlátszó belső zsebbel
zseb mérete: 80 × 57 mm
külső borító színe: fehér
termék

rendelési kód
IGTDF

C bankkártya- és igazolványtartó

VICTORIA írólapok
SINCE 1993

OFFICE

D2

D1
D3






A4 méretű lapok
kétoldalas másolásra is alkalmas, anyagában színezett papírok
5 különböző szín (D1, D2)
7 különböző szín (+10 lap fekete) D3
termék

D1 színes papír
D2 színes karton
D3 színes papír

178

 famentes
 iskolai használatra
 méret: A5

g/m2
80

lap/cs.
5×5

rendelési kód
ISKE187

160

5×2

ISKE188

80

6 × 15+10

ISKE189

termék

E1 20/50 írólap
E2 „Borítékos” írólap

g/m2
60

lap/cs.
50

60

50

rendelési kód
LPFV00
LPFV09

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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REY „Adagio” színes papírok

SIGEL előnyomott papírok és oklevélpapírok
B1

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

B3

B2

B4






A19

B5

A4 méretű lapok
ideális levelek és oklevelek írásához
csúcsminőségű, vastag papír
lézer- és tintasugaras nyomtatókban,
másolókban is használható

B1
B2
B3
B4
B5

termék
előnyomott papír, „Oklevél”, kék

g/m2
185

lap/cs.
20

rendelési kód
SDP490

előnyomott papír, „Oklevél Pergamen”

90

50

SDP235

előnyomott papír, kétoldalas, bézs, márványos

200

50

SDP397

előnyomott papír, kétoldalas, homokbarna, márványos

200

50

SDP553

előnyomott papír, kétoldalas, szürke, gránit

90

100

SDP637

SHKOLYARYK „Aquarelle Muse” rajzlap
 kiváló minőségű, kétoldalas másolásra is alkalmas, anyagában színezett másolópapír
 felhasználható fénymásoláshoz, tintasugaras és lézernyomtatókhoz
 megkapta a PEFC tanúsítványát, megfelel a nemzetközi fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

méret
A4

szín
csontszínű (pasztell)

g/m2
80

lap/cs.
500

rendelési kód
LIPAD48PE

A4

sárga (pasztell)

80

500

LIPAD48PS

A4

rózsaszín (pasztell)

80

500

LIPAD48PR

A4

zöld (pasztell)

80

500

LIPAD48PZ

A4

kék (pasztell)

80

500

LIPAD48PK

A4

lazac (pasztell)

80

500

LIPAD48PL

A4

szürke (pasztell)

80

500

LIPAD48PSZ

A4

sárga (intenzív)

80

500

LIPAD48IS

A4

narancs (intenzív)

80

500

LIPAD48IN

A4

piros (intenzív)

80

500

LIPAD48IP

A4

zöld (intenzív)

80

500

LIPAD48IZ

A4

kék (intenzív)

80

500

LIPAD48IK

A4

barack (intenzív)

80

500

LIPAD48IB

A4

fukszia (intenzív)

80

500

LIPAD48IF

A4

lila (intenzív)

80

500

LIPAD48IL

A4

banán (neon)

80

500

LIPAD48NB

A4

kiwi (neon)

80

500

LIPAD48NK

A4

málna (neon)

80

500

LIPAD48NR

A4

mandarin (neon)

80

500

LIPAD48NM

 ideális tollal, ceruzával, festékkel és rajzszénnel
történő grafikák készítéséhez
 papírtokban
 300 g/m² papírból
termék

C „Aquarelle Muse” rajzlap

méret
A3+

lapszám
20

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA rajzlap

1 Ft

 félfamentes
 iskolai használatra
 120 g/m
termék

méret
A4

A rajzlap

lap/csomag
10

rendelési kód
LPFV03

SHKOLYARYK „Muse” rajzlapok

ESSELTE karton rajzlaptartók

 különböző rajz- és
festési technikákhoz
 hátlapján kemény
karton merevítéssel
 zsugorfólia csomagolásban
termék
C1 „Mix Technique Muse” rajzlap
C2 „Aquarelle Muse” rajzlap

C3
C4
C5
C6

méret
A4+

g/m2
240

lap/cs.
10

rendelési kód
SB10059

A4+

300

10

SB10058

„Drawing Muse” rajzlap

A4+

150

25

SB25057

„Drawing Muse” rajzlap

A3+

150

20

SB20060

„Mix Technique Muse” rajzlap

A3+

240

20

SB20062

„Aquarelle Muse” rajzlap

A3+

300

20

SB20061

 nagy méretű dokumentumok
és rajzok tárolására, szállítására
 szalagokkal a stabil
szállítás érdekében
termék

D1 karton rajzlaptartó
D2 karton rajzlaptartó

méret
A3
A2

rendelési kód
E6586
E6585

PULSE rajzlaptartók

 rajzlaptartó mappa a nagy formátumú
dokumentumok és rajzok tárolására, szállítására
 méret: 48 × 35 cm
 vegyes minták, a minta nem választható
termék

E1 „Boys” rajzlaptartó
E2 „Girls” rajzlaptartó

180

rendelési kód
PLS221776
PLS221777

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA műszaki rajzlapok
A1

A4

A2

1 Ft

2 Ft

A1

A3

10 Ft
A2

30 Ft
A6

A4
A5

 grafikák, rajzok,
vázlatok készítéséhez
 famentes
 180 g/m²

A1
A2
A3
A4
A5
A6

termék
műszaki rajzlap

A6

méret
A4

lap/cs.
20

rendelési kód
LPFV50

műszaki rajzlap

A4

200

LPFV51

műszaki rajzlap

A3

20

LPFV55

műszaki rajzlap

A3

100

LPFV52

műszaki rajzlap

A2

50

LPFV53

műszaki rajzlap

A1

100

LPFV54

termék
krepp-papír

szín
arany

rendelési kód
HPRV00130

krepp-papír

aranysárga

HPRV00112

krepp-papír

banánzöld

HPRV00119

krepp-papír

barack

HPRV00113

krepp-papír

égszínkék

HPRV00127

krepp-papír

elefántcsont

HPRV00110

krepp-papír

ezüst

HPRV00129

krepp-papír

gránátvörös

HPRV00117

krepp-papír

gyöngyházarany

HPRV00138

krepp-papír

gyöngyházfehér

HPRV00136

krepp-papír

gyöngyházkék

HPRV00142

krepp-papír

gyöngyházlila

HPRV00140

krepp-papír

gyöngyházlilás rózsaszín

HPRV00139

krepp-papír

gyöngyház óarany

HPRV00141

krepp-papír

gyöngyházzöld

HPRV00137

krepp-papír

halványkék

HPRV00126

krepp-papír

halványlila

HPRV00118

krepp-papír

kék

HPRV00128

krepp-papír

narancsvörös

HPRV00114

krepp-papír

neonfuxia

HPRV00135

krepp-papír

neonnarancs

HPRV00132

krepp-papír

neonpiros

HPRV00131

krepp-papír

neonsárga

HPRV00133

krepp-papír

neonzöld

HPRV00134

krepp-papír

rózsavörös

HPRV00116

krepp-papír

sötét rózsaszín

HPRV00115

#COOL BY VICTORIA krepp-papírok

 kreatív krepp-papír tekercsben
 méret: 50 × 200 cm

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26

B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51

termék
krepp-papír

szín
világossárga

rendelési kód
HPRV00111

krepp-papír

világosbarna

HPRV00125

krepp-papír

zöld

HPRV00124

krepp-papír

bordó

HPRV0022

krepp-papír

citromsárga

HPRV0023

krepp-papír

fehér

HPRV0025

krepp-papír

fekete

HPRV0026

krepp-papír

fűzöld

HPRV0027

krepp-papír

zafírkék

HPRV00150

krepp-papír

lila

HPRV0029

krepp-papír

narancssárga

HPRV0030

krepp-papír

piros

HPRV0031

krepp-papír

rózsaszín

HPRV0032

krepp-papír

sötétbarna

HPRV0033

krepp-papír

sötétkék

HPRV0034

krepp-papír

sötétzöld

HPRV0035

krepp-papír

világoskék

HPRV0036

krepp-papír

világosnarancs

HPRV0037

krepp-papír

világos rózsaszín

HPRV0038

krepp-papír

világoszöld

HPRV0039

krepp-papír

világosszürke

HPRV00151

krepp-papír

szalagmintás

HPRV00143

krepp-papír

virágmintás

HPRV00144

krepp-papír

piros alapon fehér pöttyös

HPRV00145

krepp-papír

szivárványos

HPRV00148

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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OTTHONI KIEGÉSZÍTŐK
Praktikus • Innovatív • Célszerű

VICTORIA törölhető fehértáblák

5

SINCE 1993

ÉV
GARANCIA

VISUAL

40 Ft

 táblamarkerrel írható és
szárazon törölhető felület
 csiszolt alumíniumkeret
 a keret szélessége: 2 cm
 függőlegesen és vízszintesen
is rögzíthető
 a tolltartó tálca és a
rögzítőelemek tartozékok
 5 év garancia a felületre

A1
A2
A3
A4
A5
A6

182

termék
törölhető fehértábla

méret (cm)
60 × 90

rendelési kód
VVII01

törölhető fehértábla

90 × 120

VVII02

törölhető fehértábla

90 × 180

VVII03

mágneses, törölhető fehértábla

45 × 60

VVIM01

mágneses, törölhető fehértábla

60 × 90

VVIM02

mágneses, törölhető fehértábla

90 × 120

VVIM03

A7
A8
A9
A10
A11
A12

termék
mágneses, törölhető fehértábla

méret (cm)
90 × 180

rendelési kód
VVIM04

mágneses, törölhető fehértábla

100 × 100

VVIM05

mágneses, törölhető fehértábla

100 × 150

VVIM06

mágneses, törölhető fehértábla

100 × 200

VVIM08

mágneses, törölhető fehértábla

120 × 180

VVIM07

mágneses, törölhető fehértábla

120 × 240

VVIM09

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA zománcozott, mágneses fehértáblák

25

SINCE 1993

ÉV
GARANCIA

40 Ft

 táblamarkerrel írható, szárazon
törölhető zománcozott acélfelület
 különösen sima, karcolásálló felület
 a keret szélessége: 2 cm
 szürke, széles tolltartó tálca

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

VISUAL

termék
zománcozott, mágneses fehértábla

 mérsékelt tükröződés
 tartós alumíniumkeret, szürke
lekerekített sarokelemek
 a tolltartó tálca és a rögzítőelemek tartozékok
 25 év garancia a felületre
méret (cm)
60 × 90

rendelési kód
VVIZ01

zománcozott, mágneses fehértábla

90 × 120

VVIZ02

zománcozott, mágneses fehértábla

100 × 100

VVIZ03

zománcozott, mágneses fehértábla

90 × 180

VVIZ04

zománcozott, mágneses fehértábla

100 × 150

VVIZ05

zománcozott, mágneses fehértábla

100 × 200

VVIZ06

zománcozott, mágneses fehértábla

120 × 240

VVIZ07

zománcozott, mágneses fehértábla

120 × 180

VVIZ08

zománcozott, mágneses fehértábla

120 × 200

VVIZ09

VICTORIA fakeretes, törölhető fehértáblák
SINCE 1993

VISUAL

5 Ft

 táblamarkerrel írható és szárazon törölhető felület
 natúr fakeret, szélessége: 16 mm
 tartozékok: a felfüggesztéshez szükséges csavarok és 1 db táblamarker
termék

B1 fakeretes, törölhető fehértábla
B2 fakeretes, törölhető fehértábla
B3 fakeretes, törölhető fehértábla

méret (cm)
30 × 40

rendelési kód
VVI1

40 × 60

VVI2

60 × 90

VVI3

VICTORIA fakeretes, mágneses, törölhető fehértáblák
SINCE 1993

VISUAL

5 Ft

 táblamarkerrel írható és
szárazon törölhető felület
 natúr fakeret, szélessége: 16 mm
 mágneskoronggal lapok rögzíthetők
a mágneses felületre
termék

C1 mágneses, törölhető fehértábla
C2 mágneses, törölhető fehértábla
C3 mágneses, törölhető fehértábla

 tartozékok: a felfüggesztéshez
szükséges csavarok, 1 db táblamarker
és 2 db korongmágnes
méret (cm)
30×40

rendelési kód
VVI4

40×60

VVI5

60×90

VVI6

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA krétás táblák fakeretben

VICTORIA kétoldalas, fakeretes parafatáblák
SINCE 1993

SINCE 1993

VISUAL

3 Ft

5 Ft






 irodai és otthoni felhasználásra is ideális
 üzenetek, emlékeztetők, dokumentumok
rögzítése térképtűkkel
 tartozékok:
a felfüggesztéshez szükséges csavarok
és 6 db térképtű

otthoni és irodai felhasználásra is ideális
fekete, krétával írható, törölhető felület
függőlegesen és vízszintesen is rögzíthető
tartozékok: a rögzítéshez szükséges alkatrészek
termék

A1 krétás tábla fakeretben
A2 krétás tábla fakeretben
A3 krétás tábla fakeretben

méret (cm)
30 × 40

rendelési kód
VVI09

40 × 60

VVI10

60 × 90

VVI11

VICTORIA fakeretes parafatáblák

termék

méret (cm)
30 × 40

B1 kétoldalas parafatábla
B2 kétoldalas parafatábla
B3 kétoldalas parafatábla

rendelési kód
VVI18

40 × 60

VVI19

60 × 90

VVI35

VICTORIA fakeretes kombitáblák
SINCE 1993

SINCE 1993

VISUAL

3 Ft

 irodai és otthoni felhasználásra is ideális
 üzenetek, emlékeztetők, dokumentumok rögzítése térképtűkkel
 tartozékok: a felfüggesztéshez szükséges csavarok és 6 db térképtű

C1
C2
C3
C4
C5

termék
fakeretes parafatábla

méret (cm)
30 × 40

rendelési kód
VVI14

fakeretes parafatábla

40 × 60

VVI15

fakeretes parafatábla

60 × 90

VVI16

fakeretes parafatábla

60 × 100

VVI17

fakeretes parafatábla

90 × 120

VVI07

VICTORIA fémkeretes parafatáblák

VISUAL

3 Ft

 irodai és otthoni felhasználásra is ideális
 2 az 1-ben: fehértábla és parafatábla
 tartozékok: a felfüggesztéshez szükséges csavarok,
1 db táblamarker és 6 db térképtű
termék

D1 fakeretes kombitábla
D2 fakeretes kombitábla

méret (cm)
40 × 60

rendelési kód
VVI12

60 × 80

VVI13

VICTORIA keret nélküli parafatáblák
SINCE 1993

SINCE 1993

VISUAL

5 Ft

 irodai és otthoni
felhasználásra is ideális
 üzenetek, emlékeztetők,
dokumentumok
rögzítése térképtűkkel
 hátsó merevítés a
nagyobb szilárdságért
 alumíniumkeret, lekerekített,
műanyag sarokelemek
 tartozékok: a rögzítéshez
szükséges elemek

184

VISUAL

termék
E1 fémkeretes parafatábla
E2 fémkeretes parafatábla

méret (cm)
60×90

rendelési kód
VVI21

90×120

VVI22

E3 fémkeretes parafatábla
E4 fémkeretes parafatábla
E5 fémkeretes parafatábla

90×180

VVI23

100×150

VVI24

120×240

VVI28

VISUAL

3 Ft






dekoráció és szervezés egyben
üzenetek, emlékeztetők, dokumentumok rögzítése térképtűkkel
méret: 40 × 40 cm
tartozékok: felfüggesztéshez szükséges elemek és 6 db térképtű
termék

F1 keret nélküli parafatábla
F2 „Optical” keret nélküli parafatábla

rendelési kód
VVIP01
VVIP04

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VICTORIA „Világtérkép” mintás,
mágneses üzenőtáblák

SINCE 1993

VISUAL

VICTORIA „Travel” mintás,
mágneses üzenőtáblák

SINCE 1993

5 Ft

termék

5 Ft

mágneses, írható felület
méret: 60 × 40 cm
keret szélessége: 16 mm
a tábla felületén található
minta nem letörölhető
 tartozékok:
1 db fekete táblamarker
mágneses törlővel,
2 db korongmágnes,
rögzítő elemek

mágneses, írható felület
méret: 60 × 40 cm
keret szélessége: 16 mm
a tábla felületén található
minta nem letörölhető
 tartozékok:
1 db fekete táblamarker
mágneses törlővel,
2 db korongmágnes,
rögzítő elemek











A1 „Világtérkép” mágneses üzenőtábla
A2 „Világtérkép” mágneses üzenőtábla

felület színe


keret színe


ezüst



termék

rendelési kód
VVBT01

B1 „Travel” mágneses üzenőtábla
B2 „Travel” mágneses üzenőtábla

VVBT02

MAPED fehértábla

felület színe


keret színe


ezüst













termék

rendelési kód
IMA258500

C fehértábla

termék

D táblamarkerrel írható tábla

méret (cm)
200 × 45

FLEXOFFICE „Whiteboard eraser” táblatörlő

 fehértáblák tisztításához
 tartó nélkül a mágnestáblára helyezhető

 fehértáblák tisztításához
 vegyes színekben, a szín nem választható
méret (cm)
11 × 5,7 × 2,5

rendelési kód
D7638

termék

F „Whiteboard eraser” táblatörlő

méret (cm)
15 × 5 × 2,6

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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VVBT04

irodai és otthoni felhasználásra is ideális
táblamarkerrel írható
szárazon törölhető
tekercses kiszerelés
méretre vágható
szinte minden felületen tapad
írásbeli és rajzos kommunikáció kiváló eszköze
vastagság: 110 µ
fehér színben

DONAU mágneses táblatörlő szivacs

termék

rendelési kód
VVBT03

APLI öntapadó, táblamarkerrel
írható fehértábla

 kétoldalas: egyik oldala
sima, a másik kockás
 tartozékok:
1 db szivacs
1 db marker
1 db csipesz
 méret: 279 × 213 × 26 mm

E mágneses táblatörlő szivacs

VISUAL

rendelési kód
LCA10961

rendelési kód
FOWBE01
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VICTORIA táblatörlő

VICTORIA mágneses táblatörlő
SINCE 1993

SINCE 1993

VISUAL

3 Ft

 fa ház, hasított filcbetét
 fehértáblák, flipchart táblák és
krétás táblák tisztításához

VISUAL

3 Ft

 műanyag ház, filcbetét
 táblamarkerrel fehér táblára írt
szövegek és ábrák eltávolítására

termék

rendelési kód
VSTKKF

A táblatörlő

KORES színes, mágneses táblatörlő szivacs

termék

rendelési kód
VSTKKM

B mágneses táblatörlő

Pamut törölköző

 fehértáblák tisztításához
 mágneses
 ergonomikus forma a
kényelmes használatért
 vegyes színekben,
a szín nem választható (C1)
termék
termék
C1 mágneses táblatörlő szivacs
C2 mágneses táblatörlő szivacs

méret (cm)
11 × 5,5 × 2

szín


11 × 5,5 × 2



rendelési kód
IK20861
IK20860






 asztali írószertartó
 henger alakú
 vidám mintával
termék

186

méret
30 × 50 cm

szín


rendelési kód
RAT003

30 × 50 cm



RAT004

30 × 50 cm



RAT005

HELIT „Economy” írószertartók

ICO írószertartók

E1 írószertartó
E2 írószertartó

D1 pamut törölköző, fehér
D2 pamut törölköző, középkék
D3 pamut törölköző, sötétkék

minta
pillangó

rendelési kód
TICITPI

creative

TICITC

4 rekesz a különböző írószereknek
átmérő: 110 mm
magasság: 105 mm
tartozékok nélkül

F1
F2
F3
F4

termék
„Economy” írószertartó

szín
víztiszta

rendelési kód
INH6390202

„Economy” írószertartó

füstszínű

INH6390208

„Economy” írószertartó

áttetsző piros

INH6390220

„Economy” írószertartó

áttetsző kék

INH6390230

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

BTS_2022_182-187.indd 186

2022. 04. 05. 14:12:46

VICTORIA fémhálós írószertartók
SINCE 1993

OFFICE

2 Ft

A2
A1

 elegáns megjelenés
 tartós, fém alapanyag
 tartozékok nélkül

A1
A2
A3
A4

A3

termék
írószertartó, szögletes

szín
ezüst

rendelési kód
IVIC18

írószertartó, szögletes



IVIC17

írószertartó



IVIC03

írószertartó

ezüst

IVIC53

A4

VICTORIA papírkosarak
SINCE 1993

FACILITY

1 Ft

B1
B2






otthoni és irodai használatra
műanyag
magasság: 30 cm
átmérő: 31 cm
termék

szín


űrtartalom (l)
15



15

LVPK01

szín


űrtartalom (l)
18

rendelési kód
INH6105895



18

INH6105834



18

INH6105825

B1 rácsos papírkosár
B2 papírkosár

rendelési kód
LVRK01

HELIT papírkosarak

 műanyag
 magasság: 33,5 cm
 átmérő: 31,5 cm (felül)
termék

C1 papírkosár
C2 papírkosár
C3 papírkosár

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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kreatív termékek
Fejlesztő • Értékteremtő • Szórakoztató

APLI „Eva Sheets” moosgumik

A1-A10

 2 mm vastag szivacslapok
 könnyen vágható,
ragasztható, festhető
 kiemelkedő vízálló és
hőálló képesség
 ideális kézműves
foglalkozásokhoz

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

188

A11

A12

termék
„Eva Sheets” moosgumi

szín


méret (mm)
400 × 600

ív/cs.
5

rendelési kód
LCA12766

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12769

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12768

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12763

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12758

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12756

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12757

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

A14

A13

termék
„Eva Sheets” moosgumi

szín


méret (mm)
400 × 600

ív/cs.
5

rendelési kód
LCA12760

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12765

„Eva Sheets” moosgumi



400 × 600

5

LCA12761

„Eva Sheets” moosgumi, glitteres

arany

400 × 600

3

LCA13175

„Eva Sheets” moosgumi, glitteres

ezüst

400 × 600

3

LCA13176

„Eva Sheets” moosgumi, vegyes

vegyes

200 × 300

10

LCA12372

„Creative” moosgumi, glitteres

vegyes

210 × 297

4

LCA13171

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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APLI mágneses készségfejlesztő készletek

A3

A2

A1

 3 éves kortól ajánlott
 oktató jellegű játék
termék

rendelési kód
LCA18532

A1 Mágneses készségfejlesztő készlet, szakmák
A2 Mágneses készségfejlesztő készlet, öltözködés
A3 Mágneses készségfejlesztő készlet, órák

LCA17557
LCA18573

APLI „Creative” pálcikák

A1 tartalma:
 28×18 cm méretű mágneses lap
 36 db mágnes (ruhák és kiegészítők)
A2 tartalma:
 28×18 cm méretű mágneses lap
 40 db mágnes (ruhák és kiegészítők)
A3 tartalma:
 28×18 cm méretű mágneses lap
 96 db mágnes (az óraszerkezet különböző részeivel, a
napszakokhoz kapcsolódó különböző tevékenységekkel)

APLI vasalható textilszalag
B2

B1
B3

 tökéletesen használható bármilyen
típusú kézműves tevékenységhez
termék

B1 „Creative” pálcika, lapos
B2 „Creative” pálcika, lapos
B3 „Creative” pálcika, lapos

szín
natúr

méret (mm)
114 × 10

db/cs.
50

rendelési kód
LCA13063

natúr

150 × 18

40

LCA13268

vegyes

150 × 18

40

LCA13269

APLI vasalható matrica

 vasalható, fehér szalag
 ideális ruhák, egyéb
textilanyagok jelölésére
 a szalag 2 méter hosszú, 10 mm széles
 a csomag egy db fekete
golyóstollat tartalmaz
 kiváló minőségű, mosógépben
mosható, szárítógépbe tehető
 anyaga 70 % poliészter, 30 % pamut
 könnyű használat: a csomagban
található tollal írható, méretre
vágható, maximális hőmérsékleten,
gőz nélkül 20 másodpercig
kell a ruhára vasalni
termék

APLI vágóalátétek

 ideális ruhák, egyéb
textilanyagok jelölésére
 35 db matricát tartalmaz
 3 különböző méret:
14 db 46,5 × 10 mm,
3 db 30,5 × 19 mm,
18 db 30,6 × 11 mm
 kiváló minőségű, mosógépben
mosható, szárítógépbe tehető
 könnyű használat: bármilyen tollal
írható, maximális hőmérsékleten,
gőz nélkül 20 másodpercig
kell a ruhára vasalni






csúszásmentes PVC-anyagból
A4-es és A3-as méretben
„öngyógyuló” képességüknek köszönhetően ideálisak kézműves tevékenységekhez
használatukkal elkerülhető az asztallap károsodása
termék

D

termék
vasalható matrica

rendelési kód
LCA17796

C vasalható textilszalag

rendelési kód
LCA17793

E1 vágólap
E2 vágólap

méret (mm)
450 × 300 × 2

rendelési kód
LCA13565

300 × 220 × 2

LCA13566

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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#COOL BY VICTORIA gyurmák

1 Ft

A2

2 Ft

könnyen formázható
élénk színek (A2)
a színek összekeverhetők (A2)
kiszerelés: 200 g






termék

rendelési kód
ISGYCN

A1 gyurma, natúr
A2 gyurma, 12 színű

ISGYCSZ

KORES „Plastilina” színes gyurma








PULSE színes gyurma

intenzív színek
könnyedén formázható, szagtalan
hosszan megőrzi rugalmasságát
nem hagy foltot
a színek összekeverhetők
kiszerelés: 200 g

 vidám, élénk színek
 könnyedén formázható
 szagtalan

termék

db/készlet
10

B „Plastilina” színes gyurma

rendelési kód
IK34010

 a színek szabadon variálhatók,
összekeverhetők
 kiszerelés: 200 g

termék

db/készlet
10

C színes gyurma

ICO „Süni” gyurmák

PANTA PLAST gyurmatábla-készletek

 könnyen formázható
 kiszerelés: 200 g

 műanyag
 3 gyurmaformáló eszközzel
 vegyes színek, a szín nem választható

termék

D1 „Süni” gyurma, natúr
D2 „Süni” gyurma, színes

190

A1

db/készlet
10
10

rendelési kód
TICSUGYN
TICSUGYSZ

termék

E1 gyurmatábla-készlet
E2 gyurmatábla-készlet

rendelési kód
PLS00342

méret (mm)
210 × 297

rendelési kód
INP439000499

180 × 250

INP439000399

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED CREATIV
„My first modeling” gyurmakészlet

MAPED CREATIV, „Pat Dough” gyurmakészlet








2 éves kortól ajánlott
természetes alapanyagból készül
puha tapintású
levegőre szárad
4 × 114 g gyurma átlátszó tégely
a megszilárdult gyurma igény
szerint dekorálható
termék

A „Pat Dough” gyurmakészlet





rendelési kód
IMAC907201

MAPED CREATIV „Early age”
varázslatos gyurmavilág gyurmakészlet

2 éves kortól ajánlott
tökéletes a legkisebbeknek
könnyen formázható
4 × 120 g gyurma átlátszó tégelyben
termék

rendelési kód
IMAC907200

B „My first modeling” gyurmakészlet

MAPED CREATIV „Pat Dough”
gyurma- és formázókészletek

 3 éves kortól ajánlott
 a gyurma puha, levegőre szárad és
természetes alapanyagokból készül
D1 tartalma:
 4 tégely gyurma
 1 db nagy gyurmanyomó szerkezet
 2 db sín a nagy gyurmanyomóhoz
különböző formákkal
 2 db kis gyurmanyomó eszköz
 2 db formanyomó
 4 db gyurmavágó forma
 1 db gyurmavágó kés

 hordozható kistáskában
 2 éves kortól ajánlott
tartalma:
 3 tégely gyurma
 3 db kétoldalas foglalkoztatólap
 kiegészítők: olló, nyújtófa, kés

C

termék
„Early age” varázslatos gyurmavilág gyurmakészlet

rendelési kód
IMAC907007

MAPED CREATIV modellező
gyurma készletek

D2 tartalma:
 9 tégely gyurma
 2 db kis gyurmanyomó eszköz
 8 db gyurmavágó forma
 1 db gyurmanyújtó henger
 1 db gyurmavágó kés

termék

D1 „Pat Dough” gyurma - és formázókészlet
D2 „Pat Dough” gyurma- és formázókészlet

db/készlet
16
21

rendelési kód
IMAC907215
IMAC907202

MAPED CREATIV „Modeling Friends”
modellező gyurmakészletek

 5 éves kortól ajánlott
 szuperpuha, levegőre
száradó gyurma
 természetes alapanyagokból
F1-F3 tartalma:
 5 tégely gyurma
 1 db „Color`Peps Ocean”
fekete filctoll

 6 éves kortól ajánlott
 számozott, fa 3D puzzle
(QR kódos oktató anyaggal)
 6 db modellező gyurma
 3 db 3D szem matrica
termék

E1 „Dinos factory” modellező gyurmakészlet, T-Rex
E2 „Fabulous factory” modellező gyurmakészlet, unikornis

rendelési kód
IMAC907210
IMAC907211

F1
F2
F3
F4






1 db kiszúró forma
1 tubus arany csillámpor
2 db tapadásmentes kartonlap
1 db gyurmavágó kés

termék
„Modeling Friends” modellező gyurmakészlet, mágikus
„Modeling Friends” modellező gyurmakészlet, cukiság

IMAC907204

„Modeling Friends” modellező gyurmakészlet, vadvilág

IMAC907205

„Modeling Friends” utántöltő modellező gyurmakészlet

IMAC907203

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED CREATIV „Secret Mosaics”
mozaikos titkos kincsesláda







MAPED CREATIV „Secret Mosaics”
mozaikos titkos napló

5 éves kortól ajánlott
1 db ékszerdoboz
9 ív EVA hab mozaik matrica (7 × 7 cm)
1 db kis fém lakat 2 kulccsal
ékszerdoboz mérete:
150 × 120 × 140 mm

 5 éves kortól ajánlott
 1 db napló 60 vonalas lappal
 12 ív EVA hab mozaik
matrica (7 × 7 cm)
 1 db kis fém lakat 2 kulccsal
 napló mérete: 132 × 184 mm

termék

rendelési kód
IMAC907056

A „Secret Mosaics” kincsesláda

MAPED CREATIV mozaikos képkészítő készletek

termék

B „Secret Mosaics” titkos napló

rendelési kód
IMAC907057

MAPED CREATIV „Velvet Mosaics”
mozaikos mandala készítő készlet
C3

C1

C2





5 éves kortól ajánlott
4 db színes, állatos kartonlap
8 ív EVA hab mozaik matrica (7 × 7 cm)
doboz mérete: 270 × 50 × 210 mm
termék

C1 „Cool Animals” menő állatok
C2 „Cool Animals” aranyos állatok
C3 „Cool Animals” kalandos állatok

rendelési kód
IMAC907052
IMAC907050
IMAC907051






7 éves kortól ajánlott
12 ív EVA hab mozaik matrica
4 ív kartonlap mandala mintákkal
doboz mérete: 270 × 50 × 210 mm
termék

D „Velvet Mosaics” mozaikos mandala készítő készlet

rendelési kód
IMAC907053

MAPED CREATIV „Imagin` Style” ékszerkészítő készletek






6 éves kortól ajánlott
könnyű és varázslatos
hajszárítóval zsugorítható medál
nyaklánc, karkötő, tolltartó dekoráció,
vagy kulcstartó is készíthető belőle

tartalma:
 12 db „Strong” mini színes ceruza
 1 db műanyag zsinór
 1 db háromágú kulcstartó
 25 db rögzítő gyűrű
 1 db hosszabb lánc
 3 db rövidebb lánc kisebb
lógó díszekhez
 19 db medál
termék

E1 „Imagin'Style” mágikus ékszerkészítő készlet
E2 „Imagin'Style” karkötő készítő készlet

192

 7 éves kortól ajánlott
 2 féle technológiával 16
divatos karkötő készíthető
 irányított szövés a
kartondoboz segítségével
tartalma:
 4 db bojt
 1 db fehér rugalmas fonal
 3 db színes, nem rugalmas fonal
 5 × 10 g 3 mm átmérőjű gyöngy
 2 × 25 db 4,1 mm átmérőjű gyöngy
 1 db műanyag tárolódoboz
 1 db használati utasítás
rendelési kód
IMAC907400
IMAC907401

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED CREATIV „Textur’Art’ rajztáblák

MAPED CREATIV „Aqua Art” akvarell festőkészletek

 5 éves kortól ajánlott
 kényelmes és könnyű használat
 rajzolásban és színezésben
rejlő nagyfokú aktivitás
 karakterek keverésének és
párba állításának lehetősége
 minőségi, többször is
használható doboz
A2 tartalma:
A1 tartalma:
 1 db rajztábla
1
db
rajztábla

 7 db kréta (fekete, kék,
zöld, narancssárga,
 5 db „Strong” színes ceruza
rózsaszín, piros, sárga)
 15 db variálható, kétoldalas
öltöztetőkártya
 15 db kétoldalas lap
az összeállításhoz
 9 db mintaív
 5 db krétalap
 9 db mintalap a színezéshez
 5 db A4-es lap
 5 db A4-es lap







termék

A1 „Textur'Art” rajztábla, divat
A2 „Textur’ Art” rajztábla, kastélyok

rendelési kód
IMAC907046
IMAC907038

MAPED CREATIV „Early age”,
varázslatos festékvilág, ujjfesték készlet

7 éves kortól ajánlott
10 db akvarell színes ceruza
3 db illusztráció (fémes hatással)
1 db vízzel tölthető ecset
doboz mérete: 256 × 53 × 210 mm
termék

2 éves kortól ajánlott
összehajtható lapok
farm témájú illusztrációk
béka, nyúl, csirke és egér ábrák
a doboz tartalma:
4 db foglalkoztatólap
3 × 30 ml-es ujjfesték
(narancssárga, lila, sárga)
termék

 hordozható kistáskában
 2 éves kortól ajánlott
tartalma:
 2 ív matrica
 4 db kartonlap
 3 tubus festék
 1 db törlőkendő

C

IMAC907048

MAPED CREATIV „Early age” ujjfesték









termék
„Early age” varázslatos festékvilág készségfejlesztő ujjfesték készlet

rendelési kód
IMAC907047

B1 „Aqua Art” akvarell festőkészlet, tánc
B2 „Aqua Art” akvarell festőkészlet, unikornis

rendelési kód
IMAC907043

D „Early age” ujjfesték

rendelési kód
IMAC907004

MAPED CREATIV „Blow pen Art”
fújós filctollkészletek
F1

MAPED CREATIV üvegfóliafesték

F2

 5 éves kortól ajánlott
 bármely MAPED „Jungle”
filctollal használható
F1 tartalma:
 1 db festékszóró
 6 db „Jungle” filctoll
 6 db előrenyomtatott kép
 1 db műanyag sablon
F2 tartalma:
 1 db festékszóró
 6 db „Jungle” filctoll
 4 előrenyomtatott kártya
 10 db gumigyűrű

 5 éves kortól ajánlott
 szórakoztató és egyedi alkotások
 különböző felületekre tapad:
ablakok, mozaikok, kerámia
tartalma:
 4 × 25 ml üvegmatricafesték
(sötét rózsaszín,
fluo sárga, türkizkék, fehér)
 1 db kontúrozó a körvonalakhoz
 3 db kétoldalas mintaív
(30 minta)
 1 db használati útmutató

E

termék
üvegfóliafesték

F3

F3 tartalma:
 1 db festékszóró
 24 db „Color’Peps Jungle” filctoll
 5 db papír
 1 db használati útmutató

rendelési kód
IMAC907036

F1
F2
F3
F4

F4
F4 tartalma:
 10 db „Color`Peps Jungle”
filctoll (2,8 mm)
 6 db „Color`Peps Magic”
filctoll (3,6 mm)

 1 db festékszóró
 6 db előrenyomtatott
kép (kétféle méretben)
 3 db műanyag sablon
 1 db használati útmutató

termék
„Blow pen Art” fújós filctollkészlet, csíkozás
„Blow pen Art” fújós filctollkészlet, pop

IMAC846710

„Blow pen Basic” fújós filctollkészlet

IMAC846712

„Blow pen Art” fújós filctollkészlet, varázslat

IMAC846717

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMAC846715
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MAPED CREATIV „Early age” nyomdavilág

MAPED CREATIV
„Early age”, vágj és ragassz!

különleges kollázskészítő készlet
2 éves kortól ajánlott
hullám-mintás élű műanyag olló
ragasztóanyaggal előre
ellátott színes papírok
tartalma:
 4 db előre nyomtatott lap
 1 db olló
 4 db színes papírlap
(kék, zöld, narancssárga, sárga)





 2 éves kortól ajánlott
 bálna-, fóka-, medveés pingvinfigura
tartalma:
 4 db foglalkoztatólap
 1 db kék bélyegzőpárna
 2 db nyomda
víz témájú mintákkal
termék

A „Early age” nyomdavilág

rendelési kód
IMAC907042

MAPED CREATIV „Mini Box” mozaikkészítő-készlet

MAPED CREATIV „Mini Box” akvárium

 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 3 ív foglalkoztatólap
 1 db kétoldalas, ragasztós matrica
 7 db mozaiklap
 4 db pálcika

 3 az 1-ben: építés,
színezés, dekorálás
 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 összeépíthető óceánfenék
kiegészítőkkel
 6 db színes ceruza
 1 ív sötétben világító matrica
 akvárium mérete: 17 cm

termék

C „Mini Box” mozaikkészítő-készlet

rendelési kód
IMAC907015

MAPED CREATIV „Mini Box” kincsesdoboz

termék

E „Mini Box” kincsesdoboz

termék

D „Mini Box” akvárium

rendelési kód
IMAC907033

termék

F „Mini Box” pénzpersely

MAPED CREATIV „Mini Box” madárijesztő

 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 3 db egymásba rakható szörny
 1 ív matrica
 6 db „Color`Peps Jungle”
kimosható filctoll
 méret: 11 cm

 5 éves kortól ajánlott
tartalma:
 madárijesztő figura
 6 db színes ceruza
 2 db fonal
 pálcika
 1 ív kétoldalú matrica
 kész figura magassága: 30 cm

termék

rendelési kód
IMAC907031

 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 1 db bársonyos felületű persely
 6 db „Color`Peps Jungle”
kimosható filctoll

MAPED CREATIV „Mini Box” szörnygyár

G „Mini Box” szörnygyár

rendelési kód
IMAC907040

MAPED CREATIV „Mini Box” pénzpersely

 5 éves kortól ajánlott
tartalma:
 összeépíthető doboz
 3-féle fonal
 nagyméretű műanyag tű
 2 ív színes mozaik
 3 db „Color`Peps Jungle”
kimosható filctoll (sárga,
narancs, türkiz)
 kész doboz mérete: 10 cm

194

termék

B „Early age”, vágj és ragassz!

rendelési kód
IMAC907032

termék

H „Mini Box” madárijesztő

rendelési kód
IMAC907013

rendelési kód
IMAC907030

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED CREATIV
„Color and Play” színező és puzzle

MAPED CREATIV „Travel Board”
készségfejlesztő készletek

 4 éves kortól ajánlot
tartalma:
 5 db testre szabható puzzle
 1 db tárolózsák
 12 db „Color’Pep’s Jungle” filctoll

B1 tartalma:
 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 1 db textil mappa táska (236×166×25 mm)
 1 db átlátszó, törölhető tábla
 1 törlőkendő
 4 db szárazon törölhető filctoll
 6 db kétoldalas foglalkoztató
B2 tartalma:
tartalma:
 1 db textil mappa táska (236×166×25 mm)
 1 db mágneses fehértábla
 1 törlőkendő
 4 db szárazon törölhető filctoll
 14 db mágnes

B1

B2

termék

A

termék
„Color and Play” színező és puzzle

rendelési kód
IMAC907001

rendelési kód
IMAC969310

B1 „Travel Board” állati móka
B2 „Travel Board” lovagregény

MAPED CREATIV „Lumi Board” világító rajztábla

MAPED CREATIV „Artist Board”
készségfejlesztő készletek

 komplett készlet a rajzolás
tanulásához
 5 különböző nehézségi fok
korosztályoknak megfelelően
 4db LR6/AA elemmel működik,
ami nem tartozék
 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 1 db világító rajztábla
 12 db filctoll
 2 ív gyakorló lap
 6 ív „lépésről lépésre” lap
 22 ív komplett rajz
 20 ív rajzlap
 1 db árnyékoló

D1 tartalma:
 4 éves kortól ajánlott
tartalma:
 1 db törölhető, mágneses fehértábla
 1 ív mágnes lap
 6 db szárazon törölhető filctoll
 1 db törlőkendő
D2 tartalma:
 6 éves kortól ajánlott
tartalma:
 1 db átlátszó tábla
 1 db törlőkendő
 15 db foglalkoztatólap
 10 db szárazon törölhető filctoll
 1 db javítófilc

IMAC969311

D1
D2

termék

C

termék
„Lumi Board” világító rajztábla

rendelési kód
IMAC907021

rendelési kód
IMAC907100

D1 „Artist Board” táblaszörny
D2 „Artist Board” kalandos világ

IMAC907101

MAPED CREATIV színezőkészlet

MAPED „Color`Peps” csillámos színezőkészlet

 5 éves kortól ajánlott
 színekben gazdag tartalom
 minőségi, többször is
használható doboz
a doboz tartalma:
 16 db „Color’Peps Strong”
színes ceruza
 16 db zsírkréta
 12 db „Color’Peps Jungle”
filctoll
 6 tubus glitteres ragasztó
 1 db összeépíthető
és színezhető írószertartó

 élénk színek
 minőségi, többször is
használható, csillogós doboz
a doboz tartalma:
 10 db „Color’Peps Strong” színes ceruza
 8 db „Color’Peps” csillámos filctoll
 8 db „Color’Peps Wax” zsírkréta
 5 db „Color’Peps” csillámos ragasztó

termék

rendelési kód
IMAC907037

E színezőkészlet

termék

F „Color`Peps” csillámos színezőkészlet

db/doboz
31

KORES „Bundles” kreatív készlet

KORES „Bundles” iskolai kezdőcsomag

A készlet tartalma:
 újra felhasználható aktatáska
 ragasztóstift, 20 g, KORES „Eco
Glue Stick” (IK13202)
 hobbyragasztó, 60 g, KORES „White Glue” (IK75816)
 filctoll készlet, kimosható, KORES
„Korellos”, 12 különböző szín (IK29013)
 színes ceruza készlet, háromszögletű, KORES
„Triangular”, 12 különböző szín (IK100312H)
 grafitceruza radírral, HB, háromszögletű,
jumbo, KORES „Coach” (IK92533)

A készlet tartalma:
 újra felhasználható aktatáska
 szövegkiemelő,
KORES, 6 pastel szín
 golyóstoll készlet, 1,0 mm, kupakos,
háromszögletű, KORES „K1-M”,
vegyes színek (IK37154)
 hibajavító roller, 4,2 mm x 8 m
 tűfilc készlet, KORES „K-Liner”,
10 különböző szín

termék

G „Bundles” kreatív készlet






zsírkréta, KORES „Krayones”, 12 különböző szín
vízfesték, KORES „Akuarellos”, 12 különböző szín
csillámos ragasztó, KORES
kifestő
rendelési kód
IK11021

 grafitceruza készlet, KORES
 radír, KORES
 jelölőcímke, KORES, 5 különböző szín

termék

H „Bundles” iskolai kezdőcsomag

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA984722

rendelési kód
IK11022
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ÁLLVÁNYOK, DISPLAYEK
Animáció • Kommunikáció • Reklám

COOL BY VICTORIA asztali kartondisplay

COOL BY VICTORIA 1/4-es kartonállvány

 anyag: karton
 méret: 60 × 165 × 40 cm

 anyaga: karton
 mérete: 42 × 61 × 26 cm
tartozék:
 öntapadó polccsík
 1 db műanyag bliszterkampó
termék

A asztali kartondisplay

196

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
COOLDISP1

tartozék:
 öntapadó polccsík
 18 db fém bliszterkampó
 miniraklap talapzat

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

B 1/8-os kartonállvány

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

rendelési kód
COOLDISP2

MAPED „Harry Potter” karton display

 üres asztali display
 anyag: tartós karton
 épített - fejlécet tartalmazza
termék

A „Harry Potter” karton display

MAPED „Pastel” asztali display

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
DISP020

MAPED „Collection” asztali display








üres asztali display
anyaga: karton
display mérete: 42x29x32 cm
tartozék 2 db cserélhető grafika:
1 db „Mini Cute”
1 db „Nightfall”
termék

C „Collection” asztali display

 üres asztali display
 anyaga: karton
 display mérete: 42x29x32 cm

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

rendelési kód
IMA993420

B „Pastel” asztali display

MAPED „Baby Impulse” asztali display

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
IMA993419

 üres asztali display
 anyaga: karton/műanyag
 display mérete: 30x20x48 cm

D

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék
„Baby Impulse” asztali display

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA993422
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MAPED „Black`Peps” asztali display

 üres asztali display
 anyag: tartós műanyag
 méret: 22,5 × 47,5 × 15,2 cm
display kapacitása:
 288 db MAPED „Black`Peps”
grafitceruza
termék

A „Black`Peps” asztali display

MAPED „Fluo Peps” asztali display

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
IMA896610U

MAPED „Fluo Peps” asztali display

 üres asztali display
 anyag: tartós karton
 méret: 230 × 170 × 380 mm

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

rendelési kód
IMA898911

B „Fluo Peps” asztali display

MAPED „Pastel Fluo Peps” asztali display

 üres asztali display
 anyag: tartós műanyag
 mérete: 20,7 × 60 × 15,5 cm
display kapacitása:
 maximum 60 db szövegkiemelő
 A display szabadon feltölthető színben és típusban
a MAPED „Fluo Peps Classic” és/vagy „Fluo Peps Soft”
szövegkiemelőivel.
termék

C „Fluo Peps” asztali display

198

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
IMA898910

 üres asztali display
 anyaga: tartós műanyag
 méret: 22x41x13,5 cm
display kapacitása:
 42 db „Fluo’Peps Pastel” szövegkiemelő

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

D „Pastel Fluo Peps” asztali display

rendelési kód
IMA898913

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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MAPED „Collection” 1/8-os karton állvány

MAPED 1/8-os karton állvány

 üres, álló, karton állvány
 állvány mérete: 40x30x197 cm
állvány tartozéka:
 9 db 15 cm-es kampó
 2 db különböző fejléc
 1 db „Mini Cute”
 1 db „Nightfall”
termék

A „Collection” 1/8-os karton állvány

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
IMA998385

MAPED „Color`Peps Automatic”
1/8-os karton állvány

 üres, álló, karton állvány
 állvány mérete: 40x30x185 cm
állvány tartozéka:
 5 db kartonpolc
termék

C „Color`Peps Automatic” 1/8-os karton állvány

 üres, álló, karton állvány
 állvány mérete: 40x30x185 cm
állvány tartozéka:
 9 db 15 cm-es kampó
 2 db kartonpolc

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

rendelési kód
IMA300381

B 1/8-os karton állvány

MAPED PICNIK „Automatic”
1/8-os karton állvány

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

rendelési kód
IMA998383

 üres, álló, karton állvány
 állvány mérete: 40x30x185 cm
állvány tartozéka:
 5 db kartonpolc

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

D PICNIK „Automatic” 1/8-os karton állvány

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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rendelési kód
IMA998384
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MAPED „Impulse” 1/4-es karton állvány






üres állvány
anyaga: karton, műanyag
típusa: álló
állvány teljes mérete: 63x150x40 cm

tartozékok:
 6 db műanyag cső
 2 db polc
termék

A „Impulse” 1/4-es karton állvány

MAPED „Impulse Rack” 1/4-es karton állvány

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.






állvány kapacitása:
 12 db tárolódoboz
 2 db polc

rendelési kód
IMA304010

MAPED „School” 1/4-es karton állvány

üres állvány
anyag: karton, műanyag
típus: álló
állvány teljes mérete: 40 × 60 × 150 cm

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék

rendelési kód
IMA304011

B „Impulse Rack” 1/4-es karton állvány

MAPED „School” 1/4-es fém állvány
D2

D1

D3











üres állvány
anyag: karton
típus: álló
méret: 60 × 150 × 40 cm

tartozékok:
 26 db 25 cm-es kampó
 fejléc
termék

C „School” 1/4-es karton állvány

200

üres állvány
anyag: fém
típus: álló
méret: 68 × 180 × 40 cm

 a tartozékok az állványtól független
cikkszámon rendelhetők

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

 az állványon 40 kampó fér el, 5 kampó váltható ki 1 polcra
 a kampók és a polcok elosztása szabadon választható
 javasoljuk, hogy egy állványra 5 polc
és 15 kampó kerüljön fel

A display kihelyezési
feltételeiről érdeklődjön
a területi képviselőjénél.

termék
rendelési kód
IMA995400

D1 „School” 1/4-es fém állvány
D2 „School” kampó, fém állványhoz
D3 „School” polc, fém állványhoz

rendelési kód
IMA970001
IMA970080
IMA970090

A kiszerelési egységek a minimális rendelési egységet jelölik.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.
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