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Kuličkové pero Kores K2 - Pen
jednorázové kuličkové pero, soft grip úchop, píše obzvláště plynule, kulička z karbidu 
wolframu, trojhranný ergonomický tvar, inkoust se nerozmazává, píše více než 2 500 m, 
šíře stopy 0,7 mm
kat. č.  barva cena
235080 černá 6,10
235090 červená 6,10
235100 modrá 6,10

Kuličkové pero jednorázové
jednorázové kuličkové pero, barva korpusu odpovídá barvě náplně
kat. č.  barva cena
229180 zelená 3,30
229190 černá 3,30
229200 modrá 3,30
229210 červená 3,30

Kuličkové pero CONCORDE Flair 007
jednorázové kuličkové pero s tenkou šíří stopy a zvýšenou kapacitou náplně 
(1300 m), píše hladce díky speciálnímu složení náplně
kat. č.  barva cena
229220 modrá 3,80
229230 černá 3,80
229250 červená 3,80

Kuličkové pero Centropen Slide Ball 2215
jednorázové kuličkové pero pro velmi hladké a snadné psaní, trojúhelníkový tvar 
s ERGO úchopem, průhledný plášť s možností kontroly náplně, nové nízkoviskózní 
inkousty v sytých barvách, šířka stopy 0,3 mm, balení 12 ks
kat. č.  barva cena
229660 modrá 5,20
229670 černá 5,20
229680 červená 5,20
229910 zelená 5,20

Kuličkové pero Kores K1 - Pen
sada oblíbených kuličkových per Kores K1 Pen, 
píší obzvláště plynule, kulička z karbidu 
wolframu, trojhranný ergonomický 
tvar, inkoust se nerozmazává – vhodné i pro 
leváky, píše více než 2 500 m, technologie 
vzduchových otvorů zabraňuje 
vytékání, šířka stopy M – 1 mm
kat. č.  popis cena
235101 sada / 6 ks 36,50

2014 · 2016 · 2017

2018

Kuličkové pero Centropen Slide ball Clicker 2225
jednorázové kuličkové pero pro velmi hladké a snadné psaním se stiskacím 
mechanismem, trojúhelníkový tvar s ERGO úchopem, průhledný plášť s možností 
kontroly náplně, nové nízkoviskózní inkousty v sytých barvách, šířka stopy 0,3 mm, 
balení 12 ks
kat. č.  barva cena
229661 modrá 6,40
229662 červená 6,40
229663 zelená 6,40
229664 černá 6,40

Kuličkové pero LINC Lazor Candy 
jednorázové kuličkové pero, kulička v hrotu z karbidu wolframu,  niklový hrot,  
životnost náplně 1,5 roku, výdrž náplně 1120 m, průměr hrotu 0,6 mm, síla stopy 
0,29 mm
kat. č.  barva cena
229181 barevný mix 5,60

Kuličkové pero Kores K11 - Pen
kuličkové pero vysoké kvality s kuličkou z karbidu wolframu, obsahuje inkoust na 
bázi gelu – s jemností a plynulostí psaní gelového pera a odolností inkoustového 
kuličkového pera, trojhranný ergonomický tvar, pohodlné držení díky vyvážené 
hmotnosti, chromovaný hrot, šíře stopy M
kat. č.  barva cena
235103 modrá 14,30
235104 černá 14,30
235105 červená 14,30

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018
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Kuličkové pero LINC Gliss
jednorázové kuličkové pero s víčkem v mixu 
zajímavých barev, všechny píší modře, 
šířka stopy 0,35 mm, délka topy 1000 m
kat. č.  popis cena
228594  barevný mix 11,70

Kuličkové pero CONCORDE Denisa
jednorázové kuličkové pero se stiskacím mechanismem, šíře stopy 0,8 mm
kat. č.  barva cena
229300 modrá 4,10
229400 červená 4,10

Kuličkové pero Nina
kuličkové plastové pero v mixu barev, náplň X20
kat. č.  popis cena
228921 barevný mix 5,10

Kuličkové pero Spoko 0112
kuličkové pero, plastové tělo s pogumovaným úchopem, barva klipu odpovídá barvě 
náplně
kat. č.  barva cena
226760 modrá 7,20
226770 černá 7,20
226780 červená 7,20
226790 zelená 7,20

Kuličkové pero jednorázové Signetta
jednorázové kuličkové pero v pastelových barvách, barva náplně modrá
kat. č.  barva cena
226490 barevný mix 5,70

Kuličkové pero STABILO® MINI Funnimals
jednorázové kuličkové pero v mixu 5 barevných motivů, edice s potisky veselých 
zvířecích přátel, vejde se i do té nejmenší kapsy, šířka stopy 0,4 mm, modrá náplň
kat. č.  barva cena
227900 barevný mix 11,40

Kuličkové pero Kores K6 – Pen
kuličkové pero s trojhranným pogumovaným ergonomickým úchopem, píše obzvlášť 
plynule, kulička z karbidu wolframu, inkoust se nerozmazává, píše více než 4 500 m, 
technologie vzduchových otvorů zabraňuje vytékání, šíře stopy 0,7 mm, náplň Kores 
Jumbo K6
kat. č.  barva cena
235110 černá 10,70
235120 červená 10,70
235130 modrá 10,70

2014 · 2016 · 2017

2018

Kuličkové pero CONCORDE Slim
plastové kuličkové pero s barevným tělem, pogumovaná dolní 
úchopová část těla pro komfortnější držení, náplň: A3
kat. č.  barva cena
229800 barevný mix 6,10

Kuličkové pero CONCORDE Cindy
plastové kuličkové pero v pastelových barvách, gumový úchop, stiskací mechanismus, 
náhradní náplň A3
kat. č.  barva cena
228926 barevný mix 6,10
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Kuličkové pero Laura
plastové transparentní kuličkové pero s klipem, šíře stopy: 0,5 mm náplň: F-411 needle
kat. č.  barva cena
228950 barevný mix 9,50

Kuličkové pero CONCORDE Ezee Click
elegantní kuličkové pero v pastelových barvách, 4 barvy mix, náplň A3 nebo 
F411–needle
kat. č.  barva cena
229410 barevný mix 8,10

Kuličkové pero CONCORDE Vášeň
kuličkové pero poskytuje pohodlné a lehké psaní díky speciální náplni, dodáváno 
v mixu 3 barev s modrou náplní, šíře stopy 0,5 mm, náplň A3 nebo F411–needle
kat. č.  barva cena
227470 barevný mix 8,50

Kuličkové pero Spoko Aqua
plastové kuličkové pero s pogumovaným úchopem pro pohodlné 
držení a psaní, částečně průhledné tělo s doplňky ve 4 neonových 
barvách, náhradní náplň X20, modrá, šířka stopy: 0,5 mm
kat. č.  barva cena
229925 barevný mix 7,80

Kuličkové pero Pastel
kuličkové pero ve 4 pastelových barvách, 
šíře stopy 0,7 mm, píše modře, náplň: Semi Gel 
kat. č.  barva cena
232952 barevný mix 12,80

Kuličkové pero CONCORDE Linda
plastové kuličkové pero v pastelových barvách, gumový úchop, stiskací mechanismus, 
náhradní náplň A3
kat. č.  barva cena
228927 barevný mix 8,30

Kuličkové pero CONCORDE Cat
kuličkové pero s obrázky kočiček, mikrohrot 0,5mm, dodáváno ve 2 barevných 
variantách - bíločerné a černobílé, náplň F-411 needle
kat. č.  barva cena
228931 barevný mix 9,–

Kuličkové pero CONCORDE Miami
kuličkové pero v atraktivních barvách, protiskluzový povrch tvořený lehce 
pogumovaným plastem, hrot 0,8 mm, dodáváme v mixu 4 barevných kombinací, 
náplň A3 modrá
kat. č.  barva cena
228935 barevný mix 9,80

Kuličkové pero CONCORDE Agáta
plastové kuličkové pero v pastelových barvách, gumový úchop, stiskací mechanismus, 
náhradní náplň A3
kat. č.  barva cena
228925 barevný mix 8,40
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Kuličkové pero CONCORDE Milano
kuličkové pero v atraktivním designu, protiskluzový povrch tvořený lehce 
pogumovaným plastem, hrot 0,8 mm, modrá náplň, dodáváno v mixu 4 barevných 
kombinací, náplň A3 modrá
kat. č.  barva cena
228934 barevný mix 10,60

Kuličkové pero Spoko Flora
lehké a tenké kuličkové pero, lesklý plast ve 4 neonových barvách s jemným motivem 
potisku, náhradní náplň X20, modrá, šířka stopy: 0,5 mm
kat. č.  barva cena
229926 barevný mix 7,40mix 7,40

Kuličkové pero Stela
plastové tělo s gumovým úchopem pro lepší držení, mix barev, náplň needle (0,5 mm)
kat. č.  barva cena
228922 barevný mix 8,90 Kuličkové pero Sakota NEO

celoplastové kuličkové pero s gumovým gripem pro komfortní držení, náplň: needle 
0,5 mm s jehlovým hrotem, dodáváno v mixu transparentních barev
kat. č.  barva cena
228952 barevný mix 8,80

Kuličkové pero Fancy
kuličkové pero ve 3 zajímavých odstínech, 
šířka stopy 0,7 mm, náplň: modrá Semi Gel
kat. č.  barva cena
232951 barevný mix 10,50

Kuličkové pero Spoko 0112
plastové kuličkové pero s gumovým gripem a plastovým klipem, 
náplň: 610 / 650
kat. č.  barva cena
229570 barevný mix 6,90
229590 barevný mix transparentní 7,60

Kuličkové pero Spoko Pure
štíhlé kuličkové pero v extra širokém výběru zářivých barev, které nepřehlédnete, tělo 
se sametově hladkým povrchem a s vroubkovaným gripem pro pohodlnější uchop 
a psaní, šířka stopy: 0,5 mm, modrá vyměnitelná náplň X20
kat. č.  barva cena
229922 barevný mix 10,60

Kuličkové pero Triangle
plastové kuličkové pero, pogumovaný úchop s trojúhelníkovým průřezem umožňuje 
velmi pohodlné držení a psaní, náplň Easy Ink – inkoust s nízkou viskozitou pro 
pohodlnější a plynulejší psaní
kat. č.  barva cena
227580 barevný mix 13,40

easy
ink

Kuličkové pero Spoko Active
ergonomicky tvarované pero se sametově hladkým povrchem těla umožňuje velmi 
pohodlné držení a psaní, barevný mix 9 pestrých barev, easy ink náplň – inkoust 
s nízkou viskozitou pro pohodlnější a plynulejší psaní, tenký hrot s modrou náplní 
NEEDLE TIP, šířka stopy: 0,5 mm, náplň: Easy ink modrá
kat. č.  barva cena
229921 barevný mix 15,60

easy
ink

Kuličkové pero Sakota Oily
celoplastové kuličkové pero s gumovým gripem pro komfortní držení, díky olejové 
náplni možnost psaní i na zamaštěné či znečištěné povrchy, dodáváno v barevném 
mixu, náplň: ADH 0494
kat. č.  barva cena
228953 barevný mix 12,50
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Kuličkové pero Flowers
plastové kuličkové pero, stiskací mechanismus, jehlový hrot pro extra tenké psaní, šíře 
hrotu 0,5 mm, pogumovaná úchopová část pro příjemné psaní, bílá květinová dekorace 
na barevném průhledném těle, náplň: F-411 needle
kat. č.  barva cena
226530 barevný mix 6,40

Kuličkové pero Fruity
kuličkové pero s pogumovaným úchopem pro pohodlnější psaní, náplň 610 / 650
kat. č.  barva cena
230130 barevný mix 8,80

Kuličkové pero AEV 1984
plastové kuličkové pero s transparentními doplňky, náplň: 610 / 650
kat. č.  barva cena
229090 barevný mix 9,70

Kuličkové pero Happy
plastové kuličkové pero s gumovým úchopem, náplň: F–411
kat. č.  barva cena
231620 barevný mix 5,60

Kuličkové pero Perro Sissy
plastové kuličkové pero, trojboké ergonomické držení, stiskací mechanismus, 
šíře stopy 0,5 mm, modrá náplň
kat. č.  barva cena
234141 barevný mix 7,40Kuličkové pero CONCORDE Hawai

kuličkové pero v pestrých barvách těla, se stiskacím mechanismem a gumovým 
úchopem, díky průměru kuličky v náplni 0,5 mm je výsledkem psaní elegantní tenká 
stopa, typ náplně Extra
kat. č.  barva cena
228928 barevný mix 6,60

Kuličkové pero Semi
plastové kuličkové pero, stiskací mechanismus, nový typ inkoustu semi-gel pro příjemné 
psaní, síla hrotu 0,7 mm, pogumované tělo pro pohodlné držení, vyměnitelná náplň 
typ F-411 semi
kat. č.  barva cena
226571 barevný mix 7,70

Kuličkové pero Rebel
plastové kuličkové pero s tenkou linií písma, příjemný pogumovaný materiál, pohodlné 
při psaní, barva těla odpovídá barvě náplně
kat. č.  barva cena
233030 černá 11,80
233040 modrá 11,80
233050 červená 11,80

Kuličkové pero Spoko 114
kuličkové pero Spoko 0114 s gumovým gripem, kovový klip a špička, dodáváno 
v barevném mixu, velkokapacitní náplň: 4441 / UH Parker
kat. č.  barva cena
229620 barevný mix 15,10

Kuličkové pero Spoko Stripes
tenké kuličkové pero v pastelových barvách (modrá, růžová), plastový klip, kovové 
doplňky, náplň NEEDLE TIP – píše extra tenkou stopou
kat. č.  barva cena
229580 barevný mix 7,–
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Kuličkové pero Fresh
plastové kuličkové pero, stiskací mechanismus, síla hrotu 0,7 mm, modrý inkoust, 
dotykový hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s technologií kapacitních 
displayů, barevný mix metalických barev, vyměnitelná náplň typ F-411
kat. č.  barva cena
226421 barevný mix 12,30

Kuličkové pero Gently
plastové kuličkové pero s pogumovaným povrchem, velmi příjemné  držení, stiskací 
mechanismus, vyměnitelná náplň typ F-411, síla hrotu 0,7 mm, krásné neonové barvy
kat. č.  barva cena
226422 barevný mix 12,90

Kuličkové pero Blue Wave
celoplastové kuličkové pero, transparentní tělo s pogumovaným úchopem, 
náplň F–411 needle
kat. č.  barva cena
228940  barevný mix 12,20

Kuličkové pero Venturio
plastové kuličkové pero se zajímavým designem a pogumovaných úchopem, šíře stopy 
0,7 mm, modrá náplň, náhradní náplň: Venturio, stojánek á 24 ks 
kat. č.  barva cena
232950 červeno-oranžový mix 15,50
232960 modro-černý mix 15,50
232970 růžovo-fialový mix 15,50
232980 modro-zelený mix 15,50

Kuličkové pero Venturio NEW 
automatická propiska Venturio, s gumovým úchytem, šíře stopy 0,7 mm, náplň: 
Venturio modrá, stojánek á 24 ks
kat. č.  barva cena
232983 zeleno-růžový mix 15,50

Kuličkové pero Panther
super lehké plastové kuličkové pero s tvarovaným pogumovaným úchopem pro 
pohodlnější psaní, zajímavé elegantní barvy, inkoust s nízkou viskozitou pro pohodlnější 
a plynulejší psaní, náplň Easy ink modrá
kat. č.  barva cena
229924 barevný mix 16,80 easy

ink

Kuličkové pero Rainbow
kuličkové pero s novou náplní semi gel, přestože se jedná o kuličkové pero, náplň píše 
podobně hladce jako gelové pero, mix 6 barev, barva náplně modrá, šíře stopy 1 mm
kat. č.  barva cena
232984 barevný mix 17,40

Kuličkové pero STABILO® liner 308
kuličkové pero se stiskacím mechanismem, komfortní úchopová zóna podporuje psaní 
bez předčasné únavy ruky, speciální mechanismus pro snadné vysunutí a zasunutí 
hrotu, šířka stopy 0,38 mm
kat. č.  barva cena
227741 modrá 10,90

Kuličkové pero Čína originál
klasické oblíbené kuličkové pero v tradičním designu, náplň: 4444 čína
kat. č.  barva cena
228250 zlatá 17,30
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Kuličkové pero CONCORDE Extra
kuličkové pero, šířka hrotu 0,5mm, vhodné pro časté psaní, vyplňování kolonek 
i propisování, díky pogumovanému úchopu pero v ruce pevně drží, stiskací 
mechanismus, dodávané v mixu metalických barev modrá, šedá, růžová, náplň: F411 
needle
kat. č.  barva cena
231590 barevný mix 8,50

Kuličkové pero CONCORDE Extra Plus
kuličkové pero pro extra jemné psaní s vyměnitelnou modrou náplní s jehlovým 
hrotem 0,5 mm, jednoduché plastové tělo ve třech perleťových barvách doplněné 
černým gumovým úchopem a klipem v šedé barvě působí velice elegantně, stiskací 
mechanismus zaručuje snadné a rychlé použití, náplň F-411 needle
kat. č.  barva cena
231540 barevný mix 9,30

Kuličkové pero Solidly
plastové kuličkové pero, jehlový hrot pro extra jemné psaní, 
náplň: F411 needle
kat. č.  barva cena
231640 barevný pastelový mix 10,70
231650 barevný mix 10,70

Dostupné
i ve verzi pro 

reklamní
potisk!

Kuličkové pero Solidly NEW
plastové kuličkové pero, jehlový hrot pro extra jemné psaní, náplň: F411 needle
kat. č.  barva cena
226558 color mix 10,70
226559 white mix 10,70

Kuličkové pero CONCORDE Alex
plastové kuličkové pero s robustnějším tělem, kovový klip a pochromované doplňky, 
gumový úchop, dodáváno v mixu šesti barev, náplň A3 modrá
kat. č.  barva cena
228936  barevný mix 16,80

Kuličkové pero STABILO® tropicana®

kuličkové pero se stiskacím mechanismem a stylovými tropickými vzory, speciální 
mechanismus pro snadné vysunutí a zasunutí hrotu, šířka stopy 0,45 mm, praktický 
klips, v 6 zářivých barvách
kat. č.  barva cena
227740 zelená 15,10
227750 červená 15,10
227760 modrá 15,10
227770 černá 15,10
227780 fialová 15,10
227790 růžová 15,10

Kuličkové pero STABILO® marathon
kuličkové pero se stiskacím mechanismem, komfortní úchopová zóna podporuje držení 
bez předčasné únavy, extra velký zásobník inkoustu umožňuje napsat dvakrát více než 
je běžné (až 5 500 m), šířka stopy 0,38 mm, náhradní náplň
kat. č.  barva cena
227890 modrá 14,50

Kuličkové pero STABILO® Exam Grade®

kuličkové pero s lehce tekoucím inkoustem pro rychlé a snadné psaní, elastická 
úchopová zóna pro uvolněné držení, ukazatel hladiny zbývajícího inkoustu (resp. počtu 
stránek, které je ještě možné napsat), šířka stopy 0,45 mm
kat. č.  barva cena
227860 modrá 18,90
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Kuličkové pero Elegant
plastové kuličkové pero s pogumovaným úchopem, stiskací mechanismus, síla hrotu 
0,7 mm, stříbrné doplňky, náplň: F-Parker
kat. č.  barva cena
226420 barevný mix 11,20

Kuličkové pero LINC Elantra
kuličkové pero cvakací, kulička v hrotu z karbidu wolframu, niklový hrot, gumový grip 
s triangulárním úchopem, kovový klip, délka stopy 1900 m, průměr hrotu 0,7 mm, šíře 
stopy 0,3 mm, vyměnitelná náplň
kat. č.  barva cena
228941 barevný mix 17,60

Kuličkové pero CONCORDE Adriana
plastové kuličkové pero se stiskacím mechanismem a kovovým klipem, náplň: Silver
kat. č.  barva cena
229430 barevný mix 12,40

Kuličkové pero Ving Slim
kovové kuličkové pero, stiskací mechanismus, vyměnitelná náplň typ F-411, 
síla hrotu 0,7 mm,modrý inkoust
kat. č.  barva cena
226424 barevný mix 20,10

Kuličkové pero Ving Pastel
kovové kuličkové pero, stiskací mechanismus, vyměnitelná náplň typ F-Parker, síla hrotu 
0,7 mm, stříbrné doplňky
kat. č.  barva cena
226423 barevný mix 22,10

Kuličkové pero CONCORDE Simply
kovové kuličkové pero s pochromovanými doplňky, lehce pogumovaná barevná část, 
kovový klip, vysoce kvalitní stiskací mechanismus, hrot 7mm, plastová náplň Silver 
(4442) modrá
kat. č.  barva cena
228938 barevný mix 19,80

Kuličkové pero Mooi
kovové kuličkové pero, stiskací mechanismus, síla hrotu 0,7 mm, 
modrý inkoust, náplň: F-Parker plast
kat. č.  barva cena
226581 barevný mix 22,10

Kuličkové pero CONCORDE Play
plastové kuličkové pero se speciální technologií Slide-O-Matic pro hladké psaní bez 
unavené ruky, bílé tělo s pastelovými doplňky, ergonomický gumový úchop pro ještě 
větší komfort při psaní, tenká šíře stopy 0,5mm, vyměnitelná náplň Velocity, dodáváno 
v mixu pěti barev
kat. č.  barva cena
222939 barevný mix 16,80
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Kuličkové pero CONCORDE Ring
kuličkové pero s lesklým tělem z eloxovaného hliníku, pochromované doplňky, plastová 
náplň A3 modrá
kat. č.  barva cena
226640 barevný mix 25,80

Kuličkové pero CONCORDE Digital
kovové kuličkové pero v atraktivním designu, mikrohrot 0,6 mm, píše lehce a rychle 
díky speciální technologii Slide-O-Matic a náplni se substancí podobné gelu, kovový 
klip, dodávané v mixu kovových barev těla, náplň: Velocity modrá
kat. č.  barva cena
228945  barevný mix 17,90

Kulickové pero Stanger R 1.0
spolehlivě, měkce a čistě píšící kuličková tužka s měkkým úchopem, síře stopy 1 mm, 
délka psací stopy 1200 m, balení 10 ks 
kat. č.  barva cena
235220 modrá  16,70

Kuličkové pero Pentel BK437 Jo!
kuličkové pero s pogumovaným trojbokým držením a průhledným tělem, stopa 0,5 mm, 
náplň: BKS7H, modrá, černá a červená píší dle barvy těla, růžová a fialová modře
kat. č.  barva cena
234960 modrá 23,60
234980 červená 23,60

Kuličkové pero Perro Aron
kuličkové pero s nízkou viskozitou inkoustu, velmi tenká stopa 0,5 mm, pogumované 
držení, barevné doplňky, modrá barva náplně, náplň R1407 C
kat. č.  barva cena
234142 barevný mix 23,90

Kuličkové pero Pentel BX417
kuličkové pero s průhledným plastovým tělem, inovativní inkoust s nízkou viskozitou 
poskytující hladký pocit při psaní, tenké tělo usnadňuje držení, šíře stopy 0,7 mm, 
pogumované držení pro pohodlné psaní, vyměnitelná náplň R1407, náplň v barvě těla 
kat. č.  barva cena
235071 černá 14,90 
235072 červená 14,90
235073 modrá 14,90
235074 zelená 14,90

Kuličkové pero CONCORDE Soft
kuličkové pero s koncem pro mobily a tablety, má 
celokovové tělo s pochromovanými doplňky, stiskací 
mechanismus, ozdobou jsou tři stříbrné prsteny ve spodní 
části kuličkového pera, vyměnitelná náplň Silver (4441)
kat. č.  barva cena
228924 barevný mix 29,70

Kuličkové pero ICO X-pen Color
kuličkové pero s kovovým tělem v úchopové části, kovový klip, vysoce kvalitní stiskací 
mechanismus, mix pastelových barev, hrot 8mm, kovová náplň Silver (4442) modrá
kat. č.  barva cena
226642 barevný mix 22,20

Kuličkové pero CONCORDE Elite
lesklé tělo z eloxovaného hliníku, pochromované doplňky, plastová náplň A3
kat. č.  barva cena
226641 barevný mix 38,–
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Kuličkové pero Pilot Réx Grip BeGreen
integrovaný gumový úchop, stříbrný klip, vhodné do soupravy s mikrotužkou Pilot Réx 
Grip, přátelský k životnímu prostředí – ze 77,7 % vyroben z recyklovaného plastu, barva 
náplně odpovídá barvě těla náplň: 2144 / 2110
kat. č.  barva cena
233770 modrá  45,70

77,7 %

Kuličkové pero Pilot Super Grip Neon
oblíbené kuličkové pero v moderních neonových barvách, gumová rukojeť pro příjemné 
držení, barva náplně modrá, náplň: 2144 / 2110
kat. č.  barva cena
232430 červená  42,60
232440 modrá  42,60
232450 zelená  42,60

Kuličkové pero Pilot Acroball BeGreen
kuličkové pero nové generace v BeGreen verzi, náplň nové generace umožňuje 
jedinečnou hladkost psaní, s recyklačním procentem – 78 % (nezahrnuje vyměnitelné 
části), ergonomický tvar úchopu, píše podle barvy těla, inkoust docusafe ISO 12757-2
kat. č.  barva cena
232300 modrá 45,–
232310 černá 45,–
232320 červená 45,–

78 %

DOPORUČUJEME

Kuličkové pero Pilot Super Grip
gumová rukojeť pro příjemné držení, barva korpusu odpovídá barvě náplně, vhodná do 
sady s mikrotužkou Pilot Super Grip náplň: 2144 / 2110
kat. č.  barva cena
233180 černá  42,60
233190 červená  42,60
233200 modrá  42,60
233210 zelená  42,60

Kuličkové pero Pilot Super Grip-G
kuličkové pero se stiskacím mechanismem, inovativní integrovaná gumová úchopová 
zóna pro komfortní psaní a pohodlné držení, nová generace inkoustu pro hladké psaní, 
píše podle barvy těla, náplň 2144
kat. č.  barva cena
233211 modrá 31,90
233212 černá 31,90
233213 červená 31,90

Kuličkové pero CONCORDE Classic čtyřbarevné
tradiční čtyřbarevné kovové pero stříbrné barvy, náplň Mini (RD1)
kat. č.  barva cena
226830 stříbrná 95,90

Kuličkové pero AEV1920 čtyřbarevné
plastové kuličkové pero, stiskací mechanismus, pružinový klip, pogumovaná úchopová 
část pro snadné držení pera a pohodlné psaní, barevný mix
kat. č.  barva cena
226800 barevný mix 14,40

Kuličkové pero čtyřbarevné
čtyřbarevné kuličkové pero, šířka stopy 0,7 mm
kat. č.  barva cena
231420 barevný mix 11,80

Kuličkové pero CONCORDE Chameleon 3v1 
kovové multifunkční pero - kuličkové pero modrá, červená náplň 0,8mm; mechanická 
tužka 0,5mm, dodávané v elegantním pouzdru v barvě tužky, integrovaná pryž 
v mačkátku, vyměnitelná náplň kovová mini
kat. č.  barva cena
227301 černá 233,–
227302 růžová 233,–
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Kuličkové pero CONCORDE Lady Pen
elegantní dámské kuličkové pero, 6 krystalů Swarovski, dodáváno v elegantním 
pouzdře, náplň: RD1
kat. č.  barva cena
227340 bílá 160,–
227390 růžová 160,–
227300 modrá 160,–

Souprava CONCORDE Adriana
souprava kuličkového pera a mikrotužky, zabalené v dárkové krabičce, náplň Silver
kat. č.  barva cena
222870 černá 53,30
222880 červená 53,30
222890 stříbrná 53,30

Souprava CONCORDE Ring
dárková sada v plastové krabičce, kuličkové pero a mechanická tužka 0,5 mm, matné 
tělo z eloxovaného hliníku, pochromované doplňky, plastová náplň A3 modrá
kat. č.  barva cena
222730 stříbrná 77,90
222740 modrá 77,90

Souprava Flash
souprava kuličkového pera a rolleru v elegantním designu, kovová těla, kuličkové pero 
s otočným mechanismem, vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm, roller s víčkem, 
náplň Ceramic 0,5 mm, luxusní dárková krabička
kat. č.  barva cena
222836 černá 118,–
222837 červená 118,–
222838 modrá 118,–

Kuličkové pero Veno Rubber
celokovové kuličkové pero, stiskací mechanismus, síla hrotu 0,7 mm, úchop s gumovými 
výstupky pro příjemné psaní, dodáváno v dárkové krabičce, vyměnitelná náplň typ 
F-Parker
kat. č.  barva cena
226573 zelená 62,60
226574 černá 62,60
226575 červená 62,60
226576 ocelově šedá 62,60
226577 stříbrná 62,60
226578 světle modrá 62,60
226579 modrá 62,60

Souprava CONCORDE Samba
elegantní celokovová dárková sada kuličkového pera s otočným 
mechanismem a mechanické tužky 0,5mm, součástí mechanické 
tužky je pryž a zasouvací hrot, velkoobsahová náplň s hrotem 
0,8mm, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva cena
222731 tmavě růžová 290,–
222732 světle modrá 290,–
222733 béžová 290,–

Kuličkové pero Katherine
kuličkové pero s vyměnitelnou náplní uložené v dárkové krabičce, lesklé barevné 
kovové tělo se stříbrnými doplňky, náplň modrá + dárková taška Regal
kat. č.  barva cena
232080 černá  243,–
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Kuličkové pero Middle Range Retro Pop
limitovaná edice Pilot MR3 Retro Pop Collection je inspirována retro prvky, kolekce 
přichází v zářivých trendy barvách s doplňkem zajímavého vzorku uprostřed těla, 
elegantní tvar těla a matné provedení těla dodává kolekci punc luxusu, pera jsou 
dodávána v dárkové krabičce společně s dárkovou taškou 
kat. č.  barva cena
235811 černá 365,–
235812 červená 365,–
235813 oranžová 365,–
235814 světle modrá 365,–
235815 světle zelená 365,–
235816 fialová 365,–

3
DNY

Kuličkové pero Middle Range 2
druhá řada kolekce Pilot MR, jednoduchý, ale vysoce elegantní tvar v kombinaci 
s matným provedením a neobvyklým designem uprostřed těla pera, dotyk divokosti 
mezi prsty, v nabídce v 5 provedeních, pera jsou dodávána v dárkové krabičce
kat. č.  barva cena
235770 černá / krokodýl 365,–
235780 fialová / leopard 365,–
235790 bílá / tygr 365,–
235800 zlatá / ještěrka 365,–
235810 stříbrná / had 365,–

3
DNY

Souprava MERCURIUS
celokovová luxusní psací souprava v dárkové kazetě obsahuje: kuličkové pero 
+ roller, ke každé soupravě dárková taška REGAL zdarma
kat. č.  barva cena
222920 černá 441,–
222930 stříbrná 441,–

Souprava THEMIS
celokovová luxusní psací souprava v dárkové kazetě obsahuje: kuličkové pero 
+ roller, ke každé soupravě dárková taška REGAL zdarma
kat. č.  barva cena
222970 černá 441,–

Souprava EDEN
souprava celokovového kuličkového pera a rolleru, kuličkové pero s otočným 
mechanismem, roller s víčkem, vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero), 
Ceramic 0,5 mm (roller), modrý inkoust, luxusní dárková krabička
kat. č.  barva cena
222839 černá 343,–
222840 červená 343,–

Souprava CONCORDE Arizona
dárková sada kuličkového pera a roleru v luxusní 
krabičce, kovové tělo, pochromované 
doplňky, kovová náplň 
Silver (4442) modrá, náplň 
roler modrá
kat. č.  barva cena
222721 černá 375,–

Souprava CONCORDE Texas
dárková sada kuličkového pera a roleru v luxusní krabičce, 
kovové tělo, pochromované doplňky, kovová 
náplň Silver (4442) modrá, náplň 
roler modrá
kat. č.  barva cena
222722  stříbrná 375,–

126 2018     2019

06
P

S
A

C
Í P

O
TŘ

EB
Y

elegantní kuličková pera, soupravy



Pelikan STOLA II
roller a kuličkové pero Stola II v černostříbné barvě, kuličkové pero zakončené stylusem, 
barva náplně černá, dodáváno v atraktivním transparentím obalu
kat. č.  barva cena
255603 roller / černo-stříbrná 365,–
255604 kuličkové pero / černo-stříbrná 329,–

Keramické pero Sakota STANDARD
keramické pero s víčkem chránící náplň proti zasychání,
barva náplně modrá
kat. č.  barva cena
209640 barevný mix 16,70

Pelikan STOLA I
inkoustový roller a kuličkové pero Stola I v černé barvě, barva náplně černá, dodáváno 
v atraktivním transparentím obalu
kat. č.  barva cena
255601 roller / černá 350,–
255602 kuličkové pero / černá 275,–

Pelikan STOLA III
inkoustový roller a kuličkové pero Stola III ve stříbrné barvě, barva náplně černá, 
dodáváno v atraktivním transparentím obalu
kat. č.  barva cena
255605 roller / stříbrná 439,–
255606 kuličkové pero / stříbrná 385,–

Kuličková pera na stojánku Sakota
stojánek s kuličkovým perem v plastovém provedení, modrá náplň
kat. č.  barva cena
235740 barevný mix 15,30

Kuličková pera na stojánku s kovovým řetízkem
kuličkové pero ve stojáku s kovovým řetízkem, náplň plastová, 
šířka 0,8 mm, náplň: 610 / 650
kat. č.  barva cena
235950 černá 105,–

Kuličková pera na stojánku Sakota
kuličkové pero v plastovém stojánku s kloubovým držákem,
pero na řetízku, modrá náplň
kat. č.  barva cena
235760 černá 60,80

Kuličková pera na stojánku EASY
stojánek s kuličkovým perem v plastovém provedení, 
se samolepicím držákem k uchycení kdekoli 
potřebujete, modrá náplň
kat. č.  barva cena
236001 černá 21,60
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Kuličkové pero Parker Jotter
nejoblíbenější kuličkové pero Parker Jotter, stiskací mechanismus, modrá náplň, tělo 
z broušené nerezové oceli, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva č. obr. cena
226917 stříbrná 1 407,–
226918 stříbrno-zlatá 2 407,–
226919 černá 3 407,–
226921 červená 4 407,–
226922 tmavě modrá 5 407,–
226923 vínová 6 407,–
226924 světle modrá 7 407,–
226925 oranžová 8 407,–
226926 fialová 9 407,–

Pera Parker Vector
pera Parker Vector, tělo i víčko z černého tvrzeného plastu, uchopová 
část a doplňky z nerezové oceli, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva č. obr. cena
226883 černá / plnicí pero 1 429,–
226884 černá / roller 2 349,–
226928 černá / kuličkové pero 3 318,–

Kuličkové pero Parker Jotter Premium
kuličkové pero Parker Jotter Premium, stiskací mechanismus, 
modrá náplň, tělo z broušené nerezové oceli a vrchní část 
z broušené nerezové oceli zdobená rytinami vytvořenými 
pomocí laseru, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva č. obr. cena
226915 černo-stříbrná 1 623,–
226916 stříbrná 2 623,–

Náplň Parker do rollerů 
Quink náplň do rollerů Parker, modrá barva, 
šíře stopy 0,5 mm
kat. č.  barva cena
242000 modrá / 0,5 mm 159,–

Náplň Parker do kuličkových per 
náhradní náplň QuinkFlow do kuličkových tužek 
Parker, šíře 0,8 mm, modrá barva
kat. č.  barva cena
241940 modrá / 0,8 mm 153,–

Bombičky Parker do plnicích per
inkoustové permanentní bombičky, modrá barva
kat. č.  barva cena
290890 modrá / 5 ks 99,50

kuličková pera Parker, bombičky, náplně

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Kuličkové pero Parker Jotter London Architecture
kuličkové pero Parker Jotter v limitované kolekci London 
Architecture, stiskací mechanismus, modrá náplň, tělo z ušlechtilé 
nerezové oceli, lakovaná horní část je doplněna zdobnými rytinami 
vytvořenými pomocí laseru, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva č. obr. cena
226911 gothic bronze / hnědá 1 486,–
226912 classical red / červená 2 486,–
226913 modern blue / modrá 3 486,–
226914 black / černá 4 486,– 3

DNY

1

1

2

2

3

3

4

Pera Parker Vector Stainless Steel NEW
pera Parker Vector, tělo, víčko i doplňky z ušlechtilé nerezové oceli, 
dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva č. obr. cena
226881 stříbrná / plnicí pero 1 659,–
226882 stříbrná / roller 2 557,–
226927 stříbrná / kuličkové pero 3 482,–

1

2

3

3
DNY

3
DNY



Náplně do psacích per

Náplň Cross 
kat. č.  barva cena
240800 modrá 5,60

Náplň A3 plastik 
kat. č.  barva cena
241050 modrá 1,50

Náplň Pentel LR 7 
kat. č.  barva cena
239410 modrá 29,80
239470 černá 29,80
239420 červená 29,80

Náplň 610 
kat. č.  barva cena
855530 černá 1,30
854600 modrá 1,40

Náplň Pilot 2108 
kat. č.  barva cena
240830 modrá 17,20

Náplň Scripto Jumbo 
kat. č.  barva cena
241970 modrá 4,–

Náplň Pentel KFRN5 / LRN5  
kat. č.  barva cena
239300 modrá 29,80
239320 černá 29,80
239310 červená 29,80

Náplň Pentel Document LRP 7 
kat. č.  barva cena
239301 modrá 34,10

Náplň A3440 / UH Parker  
kat. č.  barva cena
243510 modrá 4,–

Náplň 4441 / UH Parker 
kat. č.  barva cena
241500 černá 5,20
241510 modrá 5,20

Náplň 4401  
kat. č.  barva cena
241200 modrá 1,60
241250 červená 1,60

Náplň gel Pilot G–2 / 0,5 
kat. č.  barva cena
242340 černá 42,–
242350 modrá 42,–
242360 červená 42,–
242440 zelená 42,–

Náplň 4442 / Parker 
kat. č.  barva cena
241530 modrá 8,60

Náplň 4444 čína 
kat. č.  barva cena
241900 černá 3,60
241880 modrá 3,60

Náplň Pilot 2110 / 2144 
kat. č.  barva cena
240720 černá 20,20
240810 modrá 20,20
240710 červená 20,20

Náplň 4406 (X 20) 
kat. č.  barva cena
241920 modrá 1,80

Náplň roller MCP 
kat. č.  barva cena
239550 černá 13,40
239500 modrá 13,40

Náplň Pilot Acroball 
kat. č.  barva cena
239740 modrá 23,–

Náplň gel Pilot G–2 / 0,7 
kat. č.  barva cena
242450 modrá 42,–
242460 černá 42,–

Náplň Pentel KF 6 Hybrid  
kat. č.  barva cena
242880 modrá 30,–
 

Náplň gel Pilot G–1 
kat. č.  barva cena
242300 modrá 29,90

Náplň Perro Claro gumovací
kat. č.  barva cena
239944 modrá 0,5 mm / 2 ks 61,20
239945 modrá 0,7 mm / 2 ks 61,20

Náplň Pilot Frixion 0,7 
kat. č.  barva cena
239670 černá / 3 ks 113,–
239680 červená / 3 ks 113,–
239690 modrá / 3 ks 113,–
239700 fialová / 3 ks 113,–
239710 zelená / 3 ks 113,–
239660 modro-černá / 3 ks 113,–

Náplň Pilot Frixion Point 0,5 
kat. č.  barva cena
239780 modrá / 3 ks 113,–
239790 černá / 3 ks 113,–
239800 červená / 3 ks 113,–

Náplň Frixion Clicker 0,5 
kat. č.  barva cena
239850 modrá / 3 ks 113,–
239840 černá / 3 ks 113,–
239860 červená / 3 ks 113,–
239640 modro-černá / 3 ks 113,–

Náplň Deleter Fashion
kat. č.  popis cena
253375 modrá / 3 ks 61,–

Náplň STABILO® EASYoriginal 
kat. č.  popis cena
242080 0,5 mm 53,40
242070 0,3 mm 53,40

Náplň F–411 
kat. č.  barva cena
242170 modrá 1,80
242180 modrá / needle 1,70

Náplň kovová Mini 
kat. č.  barva cena
239950 modrá 7,10
240000 červená 7,10
240050 černá 7,10
240100 zelená 7,10

Náplň Kores Jumbo K5+K6 Pen F – 0,7 mm 
kat. č.  barva cena
241800 modrá 19,40
241810 černá 19,40

Náplň Venturio
kat. č.  barva cena
243552 modrá 2,10

Náplň EASY ink 
kat. č.  barva cena
240801 modrá 4,20
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gelová pera

Gelové pero Techjob Office
plastové gelové pero, vyměnitelná náplň typ F-gel Techjob Office, jehlový hrot 0,5 mm 
pro extra tenké psaní
kat. č.  barva cena
233900 černá 12,–
233910 červená 12,–
233920 modrá 12,–

Gelové pero Patio Write
barva náplně: modrá
kat. č.  barva cena
233360 mix motivů 22,–

Gelové pero Spoko Trigon
gelové pero v trojhranném profilu a s gumovým gripem pro snadné uchopení, 
šířka stopy: 0,7 mm. 
kat. č.  barva cena
230150 modrá 18,30

Gelové pero Sakota s víčkem
gelové pero s víčkem a gumovým úchopem pro pohodlné psaní, úchop a klip v barvě 
inkoustu
kat. č.  barva cena
233110 modrá 7,90
233130 červená 7,90
233090 černá 7,90
233220 zelená 7,90

Gelové pero Sakota s víčkem 0,3 mm
gelové pero s gumovým gripem, jehlový hrot 0,3 mm, modře píšící
kat. č.  barva cena
233113 modrá 6,20

Gelové pero CONCORDE Fortuna
jednorázové gelové pero se stiskacím mechanismem a gumovým úchopem, průhledné 
tělo–možnost sledování náplně
kat. č.  barva cena
227490 modrá 13,–
227500 černá 13,–
227510 červená 13,–

Gelové pero Sakota
gelové pero se stiskacím mechanismem, pogumovaný úchop, vyměnitelná náplň, šíře 
stopy 0,7 mm, píše podle barvy těla
kat. č.  barva cena
233450 modrá 15,90
233310 červená 15,90
233230 černá 15,90

Gelové pero Vigor
gelové pero se stiskací mechanikou, anatomicky tvarovaná úchopová část, balení 12 ks, 
náplň: F-Vigor
kat. č.  barva cena
233930 černá 15,50
233940 červená 15,50
233950 modrá 15,50

Gelový roller Pilot B2P
originálně navržený design pera, které je vyrobeno převážně z recyklovaných PET lahví 
s recyklačním procentem 89 % (nezahrnuje vyměnitelné části), jemné psaní, jasné barvy, 
stiskací mechanismus, náplň: G2
kat. č.  barva cena
248830 modrá 50,50

89 %

Gelový roller Pilot Supergel BeGreen
vysoce kvalitní gelový roller za příznivou cenu, syté barvy, jemné psaní, unikátní 
plnění inkoustu přímo do těla pera (nepotřebuje náplň) = dlouhá stopa a nízká cena, 
přátelský k životnímu prostředí – z 93,3% vyroben z recyklovaného plastu (nezahrnuje 
vyměnitelné části), průměr kuličky: 0,7 mm, stopa: 0,39 mm, balení 10 ks, inkoust 
docusafe ISO 27668-2
kat. č.  barva cena
251460 modrá 27,–

93,3 %

Gelový roller Pilot G-1
roller s vyměnitelnou gelovou náplní, extra jemné psaní a sytá stopa, 
transparentní tělo, trojhranný vroubkovaný úchop, balení 12 ks, náplň: G-1
kat. č.  barva cena
233340 modrá 38,80
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Gelový roller Pilot Choose
gelový roller s přírodními pigmenty, je světlostálý a vodostálý, výrobek z řady BeGreen 
je vyroben ze 73 % recyklovaných materiálů (nezahrnuje vyměnitelné části), moderní 
jednoduchý a zároveň dominantní tvar pera, jemné psaní, šířka stopy 0,35 mm, délka 
stopy 630 m, inkoust docusafe ISO 27668-2
kat. č.  barva cena
248840 zlatá 36,10
248850 stříbrná 36,10
251350 bílá 36,10

73 %

Gelové pero Pentel K 110 metalické 
unikátní gelové kuličkové pero  Dual Metallic s glitrovým efektem má krycí stopu, která 
skýtá uživateli dvojbarevné užití jednoho rolleru při psaní na bílý podklad a při psaní na 
černý podklad,  stopa 1 mm, pokud při pohledu změníme úhel dojde ke změně barvy
kat. č.  barva cena
234811 černá / metalická červená 38,–
234812 modrá / metalická zelená 38,–
234813 zelená / metalická modrá 38,–
234814 oranžová / metalická žlutá 38,–
234815 růžová / metalická růžová 38,–
234816 fialová / metalická modrá 38,–
234817 zlatá 38,–
234818 stříbrná 38,–

Gelový roller Pilot G-2 0,7 Penstylus
gelový roller se stiskacím mechanismem a stylus v jednom, tělo z lehkého materiálu 
s elegantním potiskem a metalickým vzhledem, gelový inkoust G-2 pro hladké a plynulé 
psaní, gumová úchopová zóna s ergonomickým tvarováním z příjemné pryže, hrot F 
0,7 mm, píše černě, náhradní náplň G-2 / 0,7
kat. č.  barva cena
233291 červená 94,–
233292 oranžová 94,–
233293 světle modrá 94,–
233294 šedá 94,–

Gelový roler Pilot G-2 0,7 Victoria
výsuvné gelové pero s gumovým úchopem a vyměnitelnou náplní, vysoce odolná 
kulička si ponechává svůj tvar i při dlouhodobém užívání, kombinace technologie 
a originálního designu, šířka stopy 0,38 mm, náplň G-2 / 0,7
kat. č.  barva cena
223081 modrá 49,90
223082 černá 49,90
223083 červená 49,90

Gelové pero Pentel HyperG 
gelové pero HyperG, stopa 0,7 mm, s dokumentním inkoustem, moderní design 
s kovovými doplňky, mačkací mechanika, speciálně tvarovaný pogumovaný grip pro 
pohodlné psaní, barva těla odpovídá barvě náplně, náplň LR7
kat. č.  barva cena
231550 černá 49,80
231560 modrá 49,80
231570 červená 49,80
231580 zelená 49,80

57 %

Gelový roller Pilot G-2 0,5
gumový úchop v místě držení pera zajišťuje komfort při používání a zamezuje napětí 
při dlouhotrvajícím psaní, barva úchopu odpovídá barvě náplně, viditelný stav náplně, 
šířka stopy 0,3 mm, balení 12 ks, náplň: G-2 / 0,5
kat. č.  barva cena
233280 černá 49,90
233290 modrá 49,90
233270 červená 49,90
233240 zelená 49,90
233010 modročerná 49,90
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Gelový roller Pilot G-2 0,7
gumová rukojeť pro příjemné držení, barva těla odpovídá barvě náplně, šíře stopy 
0,4 mm, náplň: G-2 / 0,7
kat. č.  barva cena
233080 modrá 49,90
233060 černá 49,90
233070 červená 49,90
233067 zelená 49,90
233068 světle modrá 49,90
233069 světle zelená 49,90
233071 fialová 49,90
233072 růžová 49,90

3
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Roller Pilot V-Ball Grip 0,5
jednorázový roller s tekutým inkoustem, moderní design, píše podle barvy těla
kat. č.  barva cena
250590 modrá 59,80
250600 černá 59,80
250610 červená 59,80

Roller Pentel OH Gel K497
OH GEL gelový roller s dokumentním inkoustem a neprůhledným tělem, barva doplňků 
těla odpovídá barvě náplně, vhodné pro každodenní psaní v kanceláři, ve škole, doma, 
pogumované držení, které neklouže, šíře stopy 0,7 mm, náplň: LR7
kat. č.  barva cena
235530 černá 44,30
235540 modrá 44,30
235550 červená 44,30

Roller Deleter Fashion
plastové kuličkové pero s vyměnitelnou náplní, stiskací mechanismus, pogumované tělo, 
trojúhelníkový úchop pro snadné držení, atraktivní barvy, síla hrotu 0,7 mm, jedinečný 
inkoust - stopa, po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci pera na 60 °C 
zneviditelní, po smazání lze okamžitě přepisovat
kat. č.  barva cena
253374 barevný mix 36,30

Roller Pilot Middle Range Retro Pop 
kolekce psacích potřeb Middle Range se vyznačuje střízlivým moderním designem, 
který kombinuje mat a lesk, v provedení černá s lesklým úchopem, stříbrná, kde je 
lesklý úchop doplněn o motiv teček, dodáváno v dárkové krabičce
kat. č.  barva cena
234096 černá 377,–
234097 červená 377,–
234098 oranžová 377,–
234099 fialová 377,–
234011 světle modrá 377,–
234012 světle zelená 377,–

3
DNY
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Roller Pilot Middle Range 2
druhá řada kolekce Pilot MR, jednoduchý, ale vysoce elegantní tvar v kombinaci 
s matným provedením a neobvyklým designem uprostřed těla pera, dotyk divokosti 
mezi prsty, v nabídce v 5 provedeních, pera jsou dodávána v dárkové krabičce
kat. č.  barva cena
234060 černá / krokodýl 377,–
234070 fialová / leopard 377,–
234080 bílá / tygr 377,–
234090 zlatá / ještěrka 377,–
233990 stříbrná / had 377,–

Roller Deleter Safari
plastové kuličkové pero s vyměnitelnou náplní, stiskací mechanismus, pogumované 
tělo, trojúhelníkový úchop pro snadné držení, atraktivní barvy, síla hrotu 0,7 mm, 
jedinečný inkoust - stopa, po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci pera 
na 60 °C zneviditelní, po smazání lze okamžitě přepisovat
kat. č.  barva cena
253377 barevný mix 36,30

Roller Deleter Coretto
sada barevných plastových kul. per s jedinečným vymazatelným inkoustem – stopa, 
po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci pera na 60 °C, zneviditelní, po 
smazání lze okamžitě přepisovat, barva inkoustu odpovídá barvě těla
kat. č.  popis cena
253378 sada 6 ks 194,–
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Roller Pentel EnerGel BL407
luxusní gelové pero s unikátní gelovou náplní EnerGel, mačkací mechanismus a lehce 
vroubkovaný úchop, který neklouže a zajišťuje pevné a příjemné držení, odolný niklový 
hrot a kvalitní celokovové tělo, módní design s lesklými kovovými doplňky, černá barva 
inkoustu, široký výběr barev, vysoce výkonný rychleschnoucí inkoustová technologie, 
která se nemaže, neteče a je vhodná pro leváky, šířka hrotu 0,7mm, stopa 0,5mm, 
baleno v elegantní dárkové krabičce, vyměnitelná náplň LR7
kat. č.  barva cena
230194 stříbrná 190,–
230190 černá 190,–
230200 červená 190,–
230210 růžová 190,–
230220 modrá 190,–
230230 zlatá 190,–
230192 ledově modrá 190,–
230193 fialová 190,–

Roller Pentel EnerGel BLN105
EnerGel nové generace s rychleschnoucí gelovou náplní, elegantní moderní design, 
tenký jehlový hrot a kvalitní průhledné plastové tělo, barva těla odpovídá barvě 
náplně, rychleschnoucí gelový inkoust zajišťuje skvělé psací vlastnosti, plastový klip, 
stiskací mechanismus, pogumovaný grip pro pohodlné psaní, šířka hrotu 0,7mm, šířka 
stopy 0,5mm, vyměnitelná náplň: LRN5
kat. č.  barva cena
234120 modrá 44,90
234130 červená 44,90
234110 černá 44,90

Roller Pentel EnerGel BLN75
roller s rychleschnoucí gelovou náplní, elegantní moderní design, kovový klip, stiskací 
mechanismus, pogumovaný grip v barvě náplně, délka stopy 900 m, šířka stopy 0,5 mm, 
balení 12 ks, vhodný i pro leváky, inkoust se nerozmazává, náplň: LRN5
kat. č.  barva cena
235700 černá 64,30
235680 modrá 64,30
235690 červená 64,30

Roller Pentel EnerGel BL77
elegantní a moderní roller, tloušťka stopy 0,7 mm, minimální délka stopy 600 m, 
pogumovaný grip pro pohodlné psaní, kovový klip, barva doplňků odpovídá barvě 
náplně, vhodný i pro leváky, inkoust se nerozmazává, náplň: LR7
kat. č.  barva cena
235510 černá 64,30
235500 modrá 64,30
235520 červená 64,30
235490 zelená 64,30
235483 modro-černá 64,30
235480 fialová 64,30
235481 růžová 64,30235481 růžová 64,30

Další barvy na objednání

Roller Pentel EnerGel BL 417
roller EnerGel s víčkem, plastové tělo, 
vyměnitelná náplň, stopa 0,7 mm, 
náplň: LR7
kat. č.  barva cena
235482 modrá 30,50

Roller Pentel EnerGel BLP77 permanentní
dokumentní EnerGel, osvědčená oblíbená technologie hladkého psaní 
a rychleschnoucího inkoustu nyní v novém využití pro oficiální dokumenty jako jsou 
smlouvy, šeky, právní dokumenty, stopa inkoustu je odolná otěru, světlo stálá, vodě 
odolná., certifikace dokumentního inkoustu ISO 27668-2, stiskací mechanismus, 
elegantní vzhled těla, plastové provedení s kovovým klipem a doplňky, pogumované 
držení, barva kontury na těle odpovídá barvě náplně, délka stopy 600m, šíře stopy 
0,7mm, náhradní náplň LRP7
kat. č.  barva cena
235681 černá 64,30
235682 červená 64,30
235683 modrá 64,30

rollery
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Roller Pilot Frixion Clicker 0,7 mm
stiskací přepisovatelný roller, speciální inkoust – napsaný text lze vymazat a znovu 
přepsat na tomtéž místě, text zneviditelníte zahřátím na 65 °C, které vznikne třením 
("gumováním") plastového zakončení rolleru na papíře, znovu se objeví při teplotě nižší 
než -15 °C, píše podle barvy těla. Stiskni! Napiš! Vymaž! Přepiš!, náplň Frixion 0,7 mm
kat. č.  barva cena
234210 modrá 74,30
234220 červená 74,30
234230 černá 74,30
234240 zelená 74,30
234390 modro-černá 74,30

Sada roller Pilot Frixion Ball + Sudoku
sada 8 barev na blistru + sudoku navíc, 
obsahuje barvy: černá, modrá, červená, 
zelená, fialová, světle modrá, růžová 
a oranžová, napsaný text lze vygumovat 
a znovu přepsat na témže místě 
tolikrát, kolikrát chcete, text 
zneviditelníte zahřátím na 65°C, které 
vznikne gumováním plastového zakončení 
rolleru na papíře, text se znovu objeví 
při teplotě nižší než - 15°C, pera Pilot FriXion 
nejsou vhodná pro použití na oficiálních 
dokumentech, náhradní náplň: 2067
kat. č.  popis cena
251512 sada 8 barev + sudoku 464,–

Roller Pilot Frixion Clicker 0,5 mm
stiskací přepisovatelný roller, speciální inkoust – napsaný text lze vymazat a znovu 
přepsat na tomtéž místě, text zneviditelníte zahřátím na 65 °C, které vznikne třením 
("gumováním") plastového zakončení rolleru na papíře, znovu se objeví při teplotě 
nižší než -15 °C, píše podle barvy těla. Stiskni! Napiš! Vymaž! Přepiš!, náplň Frixion 
Clicker 0,5 mm
kat. č.  barva cena
234500 modrá 74,30
234520 červená 74,30
234510 černá 74,30
234530 zelená 74,30
234640 modro-černá 74,30

Roller Pilot Frixion Point 05
roller s jehličkovým hrotem, přepisovatelný, vysoká preciznost a hladkost psaní díky 
Hi-Tecpoint technologii, jasné barvy, speciální inkoust – napsaný text lze vymazat 
a znovu napsat na tomtéž místě, píše podle barvy těla, Frixion Point 0,5 mm
kat. č.  barva cena
249850 modrá 65,20
249860 černá 65,20
249870 červená 65,20
249880 zelená 65,20

Roller Pilot Frixion Ball
zcela nový originální koncept umožňuje jednoduché, snadné a dokonalé smazání 
napsaného textu nebo stopy na papíře, na místo vymazané stopy lze okamžitě psát 
znovu, balení 12 ks, náplň: Frixion Point 0,7
kat. č.  barva cena
251380 fialová 64,90
251390 černá 64,90
251400 modrá 64,90
251410 červená 64,90
251420 zelená 64,90
251510 světle modrá 64,90
255830 oranžová 64,90
255840 růžová 64,90Popisovače Frixion Colours

jedinečné gumovací fixy s vláknovým hrotem a termo senzitivním inkoustem, které 
lze stejně jako další produkty z řady FriXion vygumovat a přepsat,  speciální inkoust – 
nakreslený obrázek lze vymazat a znovu překreslit na tomtéž místě tolikrát, kolikrát 
chcete, obrázek zneviditelníte zahřátím na 60 °C, které vznikne třením („gumováním“) 
plastového zakončení fixy na papíře, znovu se objeví při teplotě nižší než -10 °C, 
průměr hrotu 2,5 mm, šířka stopy 0,63 mm
kat. č.  barva cena
234641 sada 6 barev 224,–
234642 sada 12 barev 449,–
  
234643 černá 43,50
234644 červená 43,50
234645 modrá 43,50
234646 zelená 43,50
234647 žlutá 43,50

3
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Liner STABILO® point 88® MINI
evropská jednička mezi jemnými linery v mini 
formátu, odolný hrot v kovovém pouzdře zajišťuje 
dlouhou životnost, šířka stopy 0,4 mm, inkoust 
na vodní bázi, vydrží dlouho bez víčka, prodyšný 
uzávěr, dostupný v sadě po 8 ks
kat. č.  barva cena
262010 sada 8 ks 140,–

Liner STABILO® point 88® NEON 
evropská jednička mezi jemnými linery v neonových 
barvách, vhodný pro práci s pravítkem a šablonami, 
pro kreslení a skicování, odolný hrot v kovovém 
pouzdře zajišťuje dlouhou životnost, šířka stopy 
0,4 mm, inkoust na vodní bázi, vydrží dlouho bez 
víčka, prodyšný uzávěr, dostupný v sadě po 6 ks
kat. č.  barva cena
262021  sada 6 ks 82,–

Liner STABILO® point 88® Colorful Ideas
tenký inkoustový liner v mini formátu, evropská jednička 
mezi linery nově v praktickém a trendy balení v žárovce, 
12 různých barev včetně neonových odstínů, ideální pro 
rychlé poznámky, podtrhávání nebo barevné strukturování 
textu, hrot zasazený v kovovém pouzdře zajišťuje dlouhou 
životnost, vydrží dlouho bez víčka a nevyschne, šíře stopy 
0,4 mm, prodyšné víčko, kvalitní náplň
kat. č.  barva cena
262011 sada 12 ks 205,–

Liner Staedtler Triplus fineliner
vysoce kvalitní ergonomicky tvarovaný liner,
inkoust DRY SAFE – nevysychá, vydrží až 2 dny bez víčka,
kovový hrot 0,3 mm, smývatelný z textilu, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
258200  modrá 19,–
258250 sada 4 ks 81,10

Liner STABILO® point 88®

evropská jednička mezi jemnými linery, vhodný pro práci 
s pravítkem a šablonami, pro kreslení a skicování, odolný
hrot v kovovém pouzdře zajišťuje dlouhou životnost, šířka 
stopy 0,4 mm, inkoust na vodní bázi, vydrží dlouho bez 
víčka, prodyšný uzávěr, dostupný i v sadě po 6, 10, 15
nebo 20 ks
kat. č.  barva cena
261900 černá 17,60
261850 modrá 17,60
261800 červená 17,60
261810 zelená 17,60
261980 sada 6 ks 107,–
261990 sada 10 ks 172,–
261992 sada 15 ks 259,–
261993 sada 20 ks 345,–

Liner STABILO® SENSOR® 189
exkluzivní jemný inkoustový liner, hrot zasazený v kovovém pouzdře s patentovaným 
mikroodpružením odolá každému tlaku při psaní - neohýbá, neláme a nezapadne, 
excelentní komfort a pocit uvolněnosti při psaní - také při vyšší a dlouhodobé zátěži, 
vhodný též pro práci s pravítkem, šířka stopy 0,3 mm, ve čtyřech v kanceláři nejvíce 
používaných barvách
kat. č.  barva cena
262460 černá 34,20
262470 modrá 34,20
262390 červená 34,20
262400 zelená 34,20 dlouhá 

životnost

=

Patentovaný 
odpružený hrot

nezlomí se  
a neohne

=

 Hrot se 
přizpůsobí tlaku      
      při psaní

Liner KORES K-liner
liner ideální pro tenké psaní, náčrty, kresby, vhodný pro práci 
s pravítkem a šablonami, kovové pouzdro hrotu pro delší životnost, 
odolný supertenký hrot, ergonomický trojhranný úchop, bezpečné 
prodyšné víčko, šíře stopy 0,4 mm
kat. č.  barva cena
262030 černá 10,10
262040 modrá 10,10
262050 červená 10,10
262060 zelená 10,10
262090 sada 4 ks 41,40

2014 · 2016 · 2017

2018

linery
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Liner 4651 M Centropen
liner s novým ergonomickým designem, nevysychavý inkoust (vydrží i 14 dní bez 
chránítka), plastový hrot odolný tlaku, délka stopy 1 000 m, šířka stopy 0,5 mm, balení 
10 ks
kat. č.  barva cena
267250 černá 10,–
267240 modrá 10,–
267220 červená 10,–
267230 zelená 10,–
267260 sada 4 ks 39,10

Liner 2811 F Centropen
liner je osazen jemným plastovým hrotem, šíře stopy 0,3 mm, 
délka stopy až 1500 m, určen pro nejširší použití, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
251770 černá 9,50
251750 modrá 9,50
251760 červená 9,50
251780 zelená  9,50
251790 sada 3 ks  28,70

Liner Centropen 4611 F
liner v novém, trojhranném designu s ERGO držením, je osazený velmi jemným 
plastovým hrotem a plněný speciálním nevysychavým inkoustem, vydrží i 14 dní bez 
chránítka a bude psát, šíře stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m, určený k nejširšímu 
použití, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260500 červená 10,50
260510 modrá 10,50
260520 zelená 10,50
260530 černá 10,50
267270 sada 4 ks 41,70

Liner Document 2631 Centropen
dokumentní liner s plastovým hrotem v kovové objímce, vhodný 
k vytahování, skicování, technickému kreslení, vodě odolný 
černý inkoust vhodný pro kopírování, nový design ergonomicky 
tvarovaná úchopová část, výrobek má Certifikát ověřené 
dokumentní stálosti stopy písma – je doporučen MV ČR pro 
matriční úřady, šíře stopy 0,1 = 0,25 mm, 0,3 = 0,35 mm,
0,5 = 0,5 mm, 0,7 = 0,7 mm, balení 10 ks
kat. č.  popis / barva cena
251850 0,1 / černá 22,20
251910 0,1 / červená 22,20
251920 0,1 / modrá 22,20
  
251860 0,3 / černá 22,20
251870 0,5 / černá 22,20
251880 0,7 / černá 22,20
251890 sada 4 ks 87,80

Liner Centropen 4621 F
liner v novém, trojhranném designu s ERGO držení, je osazený jemným 
plastovým hrotem v kovové objímce se zvýšenou pružností, plněný 
je speciálním nevysychavým inkoustem, vydrží i 14 dní bez chránítka 
a bude psát, šíře stopy 0,3 mm, délka stopy až 1500 m, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260550 červená  11,10
260560 modrá 11,10
260580 černá 11,10
260570 zelená 11,10
267280 sada 4 ks 43,70

Roller Centropen 4615
roller v novém, trojhranném designu s ERGO držením! 
Je osazený velmi jemným kovovým hrotem s kuličkou 
z karbidu wolframu. Plněný je speciálním nevysychavým 
inkoustem, vydrží i 14 dní bez chránítka a bude psát, šíře 
stopy 0,3 mm, délka stopy až 2200 m, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260610 modrá 13,90
260630 černá 13,90
260600 červená 13,90
260620 zelená 13,90
267330 sada 4 ks 55,30

Roller Centropen 4665 
roller s novým ergonomickým designem, nevysychavý inkoust (vydrží i 14 dní bez 
chránítka), kovový hrot s kuličkou z karbidu wolframu, délka stopy 2 000 m, šířka stopy 
0,6 mm, modrá a černá barva mají dokumentní inkoust, roler je doporučen MV ČR pro 
matriční úřady, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
267300 černá 16,70
267310 modrá 16,70

Liner CD / DVD / BD 4616 Centropen
liner s novým ergonomickým designem, určený na popisy CD, DVD, BD disků, 
permanentní inkoust, alkoholová báze, jemný plastový hrot, šířka stopy 0,6 mm
kat. č.  barva cena
259500 černá 14,–
259510 modrá 14,–
259520 červená 14,–
259530 zelená 14,–
259540 sada 4 ks 54,90

Liner Staedtler Lumocolor 318 permanentní
permanentní liner, inkoust DRY SAFE - nevysychá, vydrží 2 dny bez víčka, extra tenký 
hrot 0,6 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
257960 černá 29,80
257910 sada 4 ks 135,–

Liner EASYLINER
liner s tenkou fíbrovou koncovkou, prodej buď po barvách,nebo v sadách, jednorázový
kat. č.  barva cena
262000 sada 8 ks 57,40

rollery, linery



Popisovač Centropen CD / DVD / BD 4606 pen
popisovač s novým ergonomickým designem, určený na popisy CD, DVD, BD disků, 
permanentní inkoust, alkoholová báze, válcový hrot, šířka stopy 1 mm
kat. č.  barva cena
259450 modrá 13,60
259460 černá 13,60
259470 červená 13,60
259480 zelená 13,60
259490 sada 4 ks 53,–

Popisovač STABILO® pointMax
jemný liner se ztuženým nylonovým hrotem, který je 
ideální pro každého, kdo hodně píše a potřebuje barevně 
strukturovat psaný text, speciální ztužený nylonový hrot 
poskytuje vysoký komfort a příjemný pocit při psaní, 
intenzivní výdej barev, syté a zářivé barvy pro silné 
linie a velké plochy, šířka stopy 0,8 mm, náplň na vodní 
bázi, bez zápachu, prodyšné víčko, vydrží bez víčka 
až 24 hodin
kat. č.  popis cena
262491 sada 4 ks 89,80

Popisovač Centropen 2536 permanentní
permanentní popisovač je určen k popisování většiny 
neporézních materiálů, plastů, skla, keramiky, pryže, kůže, 
kovů, permanentní inkoust na alkoholové bázi má zvýšenou 
světlostálost, stopa písma je odolná vodě i při bodu varu, 
teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům, válcový 
hrot o průměru 2 mm, šíře stopy cca 1 mm, balení 12 ks
kat. č.  barva cena
250990 černá 6,50
250970 modrá 6,50
250960 červená 6,50
250980 zelená  6,50
251010 sada 4 ks 25,80

Další popisovače na CD / DVD najdete 
v kapitole č. 9 – Počítačové doplňky.

Popisovač STABILO® Pen 68
prémiový fix s vláknovým hrotem a intenzivním 
výdejem barvy pro silné čáry a velké plochy, ideální pro 
kreslení, podtrhávání a vybarvování, kvalitní pigmenty 
pro výrazné a syté barvy, robustní hrot s šířkou stopy 
1 mm, rozmývatelná náplň na vodní bázi, bez zápachu, 
prodyšný uzávěr, vydrží až 24 hodin bez víčka, ideální 
pro vymalovávání omalovánek pro dospělé a náročné 
milovníky barev, amatérské umělce, pro školáky 
a studenty, dostupný v sadě po 10 ks
kat. č.  barva cena
261724 sada 10 ks 213,–

Popisovač Security UV – 2699 Centropen
popisovač slouží převážně k prevenci při ochraně majetku, 
popisovač s válcovým hrotem o průměru 2 mm a s inkoustem, 
jehož stopa písma je viditelná pouze při osvícení UV lampou, 
je součástí setu
kat. č.  popis cena
290080 UV-set 46,40

Popisovač STABILO® Write–4–all®

rychleschnoucí permanentní popisovač s klipem, spolehlivý i v extrémních podmínkách, 
např. chladu, horku nebo dešti, píše na všechny povrchy - CD, porcelán, plasty, 
fotografie, keramika, fólie, kov, plastový hrot je odolnější než u běžných popisovačů 
- píše tedy zřetelně a jasně i na tvrdé povrchy, nerozmazává se, šířka stopy 0,4 mm, 
vydrží dlouho bez víčka
kat. č.  barva cena
262370 černá 28,60

Značkovač G&S Centropen 2670 M
značkovač se zlatou nebo stříbrnou stopou písma, ideální pro psaní, kreslení 
a dekorování na tmavých i světlých papírech, inkoust je permanentní na papíře 
a porézních materiálech a částečně permanentní na skle, kovech a plastech, válcový 
hrot, šíře stopy cca 1 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253050 zlatá 24,30
253040 stříbrná 24,30

Popisovač G&S Centropen 2690 B
značkovač se zlatou nebo stříbrnou stopou písma, ideální pro psaní, kreslení 
a dekorování na tmavých i světlých papírech, inkoust je permanentní na papíře 
a porézních materiálech a částečně permanentní na skle, kovech a plastech, válcový 
hrot, šíře stopy je 1,5–3 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
250940 zlatá 24,30
250950 stříbrná 24,30
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Popisovač Permanent OHP 2634 S Centropen
popisovač je určen zejména k psaní na plastické hmoty, skla, 
diarámečky, filmy, rentgenové snímky apod, permanentní 
inkoust odolný vodě a setření, smývatelný lihem, jemný 
plastový hrot, šíře stopy 0,3–0,4 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
251280 černá 12,60
251290 modrá 12,60
251300 červená 12,60
251310 zelená 12,60
250820 sada 4 ks 50,40

Popisovač Permanent OHP 2637 M Centropen
popisovač s permanentním inkoustem, ergonomicky 
tvarovaná úchopová část, šíře stopy písma 1 mm,
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
254310 černá 11,50
254290 modrá 11,50
254320 červená 11,50
254330 zelená 11,50
254340 sada 4 ks 46,10

Popisovač Permanent OHP 2636 F Centropen
popisovač s permanentním inkoustem, ergonomicky 
tvarovaná úchopová část, jemný plastový hrot, šíře stopy 
písma 0,6 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
254240 černá 12,60
254250 modrá 12,60
254260 červená 12,60
254270 zelená 12,60
254280 sada 4 ks 50,40

Popisovač Permanent White 2686 Centropen
univerzální bílý popisovač, píše na většinu povrchů, ERGO držení, po zaschnutí odolá 
vodě, otěru i povětrnostním vlivům, permanentní, světlostálý, na vodní bázi, skladovat ve 
vodorovné poloze, válcový hrot, šířka stopy 1,2 mm
kat. č.  barva cena
260701 bílá 23,10

Popisovač Permanent 2846 Centropen
permanentní popisovač vhodný především 
k popisování nejrůznějších plastických hmot, skla, 
filmů apod., permanentní inkoust na alkoholové 
bázi, stopa písma odolává vodě, teplotě do 100 °C, 
otěru a povětrnostním vlivům, válcový hrot 2 mm,
šíře stopy cca 1 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
252870 černá 6,90
252880 modrá 6,90
252890 červená 6,90
252900 zelená  6,90
252970 hnědá 6,90
252990 fialová 6,90
252971 oranžová 6,90
252860 sada 4 ks 30,10

Popisovač Lumocolor Marker 352
permanentní popisovač, inkoust DRY SAFE – nevysychá, vydrží 
několik dnů bez víčka, nezanechává skvrny, perfektně vodě 
odolný na téměř všech druzích povrchů, 
neutrální vůně – neobsahuje xylen, stálobarevný inkoust
– vydrží více než 10 let na papíře, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
267210 černá 21,70

Popisovač Pilot Twin Marker BeGreen
dvouhrotý permanentní popisovač píše na téměř všechny běžně dostupné povrchy, 
rychleschnoucí, neobsahuje xylen, šířka stopy 0,5 mm a 0,3 mm, přátelský k životnímu 
prostředí, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260210 černá 53,30

76,1 %

Popisovač STABILO® OHPen universal
permanentní popisovač, píše na téměř všechny hladké povrchy, ideální na popisování 
CD, DVD a dalších povrchů - sklo, plast, fotografie, keramika, fólie, kov, neklouzavá 
úchopová zóna a praktický klips, šířka stopy F 0,7 mm, M 1 mm, vydrží až 3 dny bez 
víčka, opětovně naplnitelný
kat. č.  barva cena
264950 černá / F 19,40
264970 černá / M 19,40

Popisovač Permanent 2836 B Centropen
popisovač vhodný především k popisování nejrůznějších plastických 
hmot, skla, filmů apod., permanentní inkoust na alkoholové bázi, 
stopa písma odolává vodě, teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním 
vlivům, válcový hrot, šíře stopy cca 2 mm
kat. č.  barva cena
260770 červená 7,40
260780 modrá 7,40
260790 černá 7,40
260800 zelená 7,40
260810 sada 4 ks 31,10
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Popisovač EDDING 4095 na sklo
popisovač na sklo s kulatým hrotem, tekutá křída na bázi vody, bez zápachu, 
smazatelná vlhkým hadrem z téměř všech nepórovitých povrchů, 
šířka stopy 2–3 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259800 bílá 82,80

Popisovač EDDING 791
lakový popisovač s kulatým hrotem, permanentní inkoust s krycími účinky na způsob 
laku, stopa 1 mm – 2 mm, voděodolné, rychloschnoucí, tepluvzdorné do 400 °C,
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259260 černá 72,80

Popisovač EDDING 750
lakový popisovač s kulatým hrotem, permanentní inkoust s krycími účinky na způsob 
laku, stopa 2 mm – 4 mm, hliníkové tělo, voděodolné, rychloschnoucí,
tepluvzdorné do 400 °C, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259200 bílá  104,–
259190 černá 104,–
259180 červená 104,–

Popisovač EDDING 751
lakový popisovač s kulatým hrotem, permanentní inkoust s krycími účinky na způsob 
laku, stopa 1 mm – 2 mm, hliníkové tělo, voděodolné, rychloschnoucí, tepluvzdorné do 
400 °C, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259140 bílá 94,80
259130 černá 94,80

Popisovač EDDING 790
lakový popisovač s kulatým hrotem, permanentní inkoust s krycími účinky na způsob 
laku, stopa 2 mm – 3 mm, voděodolné, rychloschnoucí, tepluvzdorné do 400 °C,
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259360 bílá  72,80
259370 černá 72,80

Popisovač Paintmarker
olejové popisovače určené k dlouhodobému označení na téměř jakýkoli povrch (drsný 
nebo hladký) jako např. kov, sklo, beton, dřevo, kámen, plast, polystyrén apod., 
dobře kryjící pigmentový inkoust, neprůhledný, rychleschnoucí, odolný proti setření 
a působení teplot, kulatý hrot
kat. č.  barva cena
259270 černá 26,50
259280 bílá 26,50
259290 stříbrná 26,50
259300 zlatá 26,50

Popisovač lakový 9211 Centropen
lakový popisovač s přepouštěcím mechanismem vhodný pro označování diapozitivů, 
rentgenových snímků, gumy, kabelů, kovů, CD a DVD disků, keramiky, skla, fólií, plastů, 
stopa písma je světlostálá, odolává vodě i při bodu varu, teplotě do 100 °C, otěru 
i povětrnostním vlivům, neobsahuje xylen, plastový hrot v kovové objímce,
šíře stopy 0,7 mm, balení 10 ks, šestihranné víčko zabraňuje kutálení popisovače
kat. č.  barva cena
252060 bílá 60,10
252080 černá 60,10

Popisovač DecoColor
lakový popisovač vhodný pro většinu povrchů, oblíbený v automobilovém průmyslu na 
kov, elektrické součástky, na porcelán i sklo, lze použít i na mastný materiál, šíře stopy 
3-5 mm
kat. č.  barva cena
259211 bílá 49,–
259212 černá 49,–
259213 stříbrná 49,–
259214 zlatá 49,–

Popisovač Luxor Whiteboard 750
stíratelný popisovač s kulatým hrotem 750 má šíři stopy 1-3 mm, šíře stopy závisí na 
tlaku, který je vyvíjen na popisovač, víčko popisovače má klip, který zabraňuje kutálení 
z poliček atp., je snadno stíratelný ze skla a ze všech hladkých povrchů, neobsahuje 
xylen, toulen a je bez zápachu, za optimálních podmínek vydrží stíratelný popisovač až 
72 hodin bez víčka, i přesto je lepší popisovač po použití uzavřít, stopa lze smazat za 
použití suchého hadříku či houbičky
kat. č.  barva cena
251771 černá 11,90
251772 modrá 11,90
251773 červená 11,90
251775 sada 4 ks 47,50

Popisovač Monami Whiteboard 220 
popisovač stíratelný s tekutým inkoustem MONAMI, inkoust na bílé tabule s jedinečným 
systémem plnění do hrotu, popisovač je možné použít v horizontálních i vertikálních 
polohách, inkoust je spotřebován do poslední kapky, třikrát delší stopa i delší životnost 
při neuzavřeném popisovači v porovnání s tampónovými popisovači, sytá stopa na 
většině povrchů, výrazné dobře viditelné barvy, kulaté tělo s vizuální kontrolou stavu 
inkoustu, kulatý hrot se stopou 2mm
kat. č.  barva cena
251776 modrá 22,60
251777 černá 22,60
251778 červená 22,60
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Popisovač Pilot V-Board Master
popisovač na bílé tabule, nejpokrokovější technologie zajišťující intenzivní barvy 
viditelné i z velké vzdálenosti, stálé psaní bez vynechávání, žádné nežádoucí skvrny, 
snadné doplňování, chráněno 18 patenty, přátelský k životnímu prostředí, vyrobeno 
z 91% recyklovaných materiálů (nezahrnuje vyměnitelné části)
kat. č.  barva cena
266580 popisovač / černá 37,10
266590 popisovač / červená 37,10
266600 popisovač / modrá 37,10
275220 popisovač / zelená 37,10
275210 popisovač / oranžová 37,10
275260 sada 5 ks 193,–
  
240920 náplň / černá 24,90
240930 náplň / červená 24,90
240940 náplň / modrá 24,90
240950 náplň / oranžová 24,90
240960 náplň / zelená 24,90

91 %

Popisovač Kores K-marker Whiteboard
popisovač na bílé tabule vysoké kvality, rychle zasychá, vydrží bez víčka min. 24 hodin, 
může být použit na sklo a neporézní povrchy, snadno smazatelné z bílých tabulí, 
nezanechává šmouhy, živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí, šíře stopy 
3-5 mm, klínový hrot, balení 12 ks, odolné UV záření, netoxický – neobsahuje xylen, 
toluen a benzen, vyrobeno v ČR
kat. č.  barva cena
254800 černá 15,50
254810 modrá 15,50
254820 červená 15,50
254830 zelená 15,20

2014 · 2016 · 2017

2018

Popisovač Kores K-marker
popisovač na bílé tabule vysoké kvality, rychle zasychá, vydrží bez víčka min. 24 hodin, 
může být použit na sklo a neporézní povrchy, snadno smazatelné z bílých tabulí, 
nezanechává šmouhy, živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí, šíře stopy 
3 mm,  kulatý hrot, balení 12 ks, odolné UV záření, netoxický – neobsahuje xylen, 
toluen a benzen, vyrobeno v ČR
kat. č.  barva cena
253480 černá 15,50
253490 modrá 15,50
253500 červená 15,50
253510 zelená 15,50
254100 sada 4 ks 59,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Sada Kores K-marker
popisovač na bílé tabule a flipcharty vysoké kvality, unikátní design, plynulý tok 
inkoustu pro jemné a pohodlné psaní, vydrží bez víčka min. 24 hod., odolné UV záření, 
nezanechávají po smazání žádné stopy, netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen, 
kulatý hrot, 6 barev - růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fialová, světle zelená, 
vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
254101 sada 6 ks 88,50

2014 · 2016 · 2017

2018

Značkovač Centropen 2709 stíratelný
značkovač s ergo držením je určen pro psaní a kreslení na bílé speciální tabulky, je 
plněn světlostálým, zdravotně nezávadným, za sucha stíratelný inkoust, šíře stopy 
1,8 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
252720 černá 12,40
252730 modrá 12,40
252700 červená 12,40
252710 zelená  12,40
252740 sada 4 ks 50,30
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Značkovač Centropen 8569 stíratelný
značkovač na bílé smaltované tabule a na neporézní povrchy, zdravotné nezávadný, 
za sucha stíratelný, světlostálý, na alkoholové bázi, klínový hrot, šíře stopy 1–4,5 mm, 
nutno skladovat ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253530 modrá 17,50
253520 červená 17,50
253540 černá  17,50
253550 sada 4 ks 70,40

ŠETŘTE PENÍZE
a svoje smysly

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE

nejvýraznější inkoust

mačkací systém s pumpičkou

nejdelší stopa

snadno stíratelný

Nezapáchá

Nejsytější stopa

Neskřípe

Tekutý inkoust
Delší životnost

Stopa: 6mm ( MWL5M )
1,8--6mm ( MWL6 )

Detail hrotu
MWL5M

Pumpička pro 
doplnění inkoustu 

do hrotu

V 8 barevných
provedení

Nahradí 4 běžné 
popisovače

Délka stopy
1 200m

Detail hrotu
MVL6

Kontrola stavu
inkoustu

Popisovač Pentel MAXIFLO MWL5M
popisovač na bílé tabule s ojedinělým systémem tekutého inkoustu, který lze pomocí 
pumpičky na konci popisovače doplnit do hrotu, stopa 6 mm, délka stopy 1000 m, 
balení 12 ks
kat. č.  barva cena
250780 černá 61,70
250790 modrá 61,70
250800 červená 61,70
250810 zelená 61,70

Popisovač Pentel MAXIFLO MWL5M
oblíbený popisovač na bílé tabule a flipcharty s ojedinělým systémem tekutého 
inkoustu, který lze pomocí pumpičky na konci popisovače doplnit do hrotu,
v sadě 4 barev s magnetickou houbičkou
kat. č.  popis cena
250751 sada 4 ks + houbička 332,–

cena
ička 332,–

Značkovač Centropen 8559 stíratelný
značkovač je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán, inkoust je 
za sucha stíratelný, světlostálý, náplň je zdravotně nezávadná, válcový hrot, šíře stopy 
2,5 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
254020 černá 16,60
254030 modrá 16,60
254000 červená 16,60
254010 zelená  16,60
254040 sada 4 ks 64,90
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Popisovač permanentní Kores K-marker
permanentní popisovač vysoké kvality, rychle zasychá, vydrží až 10 dní bez víčka, píše 
na všechny typy povrchů, včetně CD a DVD, kulatý hrot, šíře stopy 3 mm,
balení 12 ks, vyrobeno v ČR
kat. č.  barva cena
254050 černá 11,90
254060 modrá 11,90
254070 červená 11,90
254080 zelená 11,90
254110 sada 4 ks 45,–

Popisovač Pilot 400 permanent
permanentní popisovač s inovativním inkoustem CSPI (CSPI = sytá a zářivá stopa, až 
24 hodin bez víčka, vodě a otěru odolný), píše na téměř všechny povrchy, specialista 
na plasty, klínový vláknový hrot 4 mm, tlaku odolný, lehké plastové tělo, příjemné na 
dotek, neobsahuje xylen a toluen
kat. č.  barva cena
275226 černá 24,–

Značkovač Flipchart 8550 Centropen
značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na 
papírové tabule Flipchart, vysoká odolnost proti 
zasychání inkoustu v hrotu, funkčnost otevřeného 
značkovače je 1 týden, inkoust na vodní bázi se nepropíjí 
papírem a je bez zápachu, válcový hrot, 
šíře stopy 2,5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253920 černá 11,20
253900 modrá 11,20
253890 červená 11,20
253910 zelená  11,20
253930 sada 4 ks 44,–

Značkovač Flipchart 8560 Centropen
značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na 
papírové tabule Flipchart, vysoká odolnost proti 
zasychání inkoustu v hrotu, funkčnost otevřeného 
značkovače je 1 týden, inkoust na vodní bázi se nepropíjí 
papírem a je bez zápachu, klínový hrot,
šíře stopy 1–4,6 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253960 černá 12,40
253990 sada 4 ks 50,–

Popisovač Pilot 100 permanent
permanentní popisovač s inovativním inkoustem CSPI (CSPI = sytá a zářivá stopa, až 
24 hodin bez víčka, vodě a otěru odolný), píše na téměř všechny povrchy, specialista na 
plasty, kulatý vláknový hrot 1 mm, tlaku odolný, lehké plastové tělo, příjemné na dotek, 
neobsahuje xylen a toluen
kat. č.  barva cena
275221 černá 24,–
275222 červená 24,–
275223 modrá 24,–
275224 zelená 24,–
275225 sada 4 ks 81,90

Popisovač Kores K-Marker FLIPCHART
popisovač na flipcharty vysoké kvality, unikátní design, živé a neprůsvitné barvy, rychle 
zasychá, bez zápachu, vydrží bez víčka více jak 10 dní, neprosakuje papír, inkoust na 
bázi vody, netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen, odolné UV záření, kulatý 
hrot, vyrobeno v ČR
kat. č.  popis cena
254081 černá 11,90
254082 modrá 11,90
254084 červená 11,90
254085 sada 4 ks 47,60

2014 · 2016 · 2017

2018

Popisovač Luxor Permanent 250
permanentní popisovač má pevný plstěný hrot, díky tomu je psaní pohodlné, šíře stopy 
je 2-3 mm, lze ji ovlivnit tlakem na hrot, ideální pro použití v interiéru i exteriéru, na 
většinu povrchů, jako je dřevo, kov, sklo, plast, keramika, kůže atd., popisovač je bez 
zápachu, mezi jeho výhody patří víčko s klipem, které lze uchytit na konec popisovače, 
vyrobeno v Indii, popisovač neobsahuje xylen a toluen, je bez zápachu, v balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260222 černá 9,80
260223 modrá 9,80
260224 červená 9,80
260225 zelená 9,80

Popisovač Monami Permanent 120 
popisovač permanentní s tekutým inkoustem MONAMI, inkoust na alkoholové bázi 
s jedinečným systémem plnění do hrotu, popisovač je možné použít v horizontálních 
i vertikálních polohách, inkoust je spotřebován do poslední kapky, třikrát delší stopa 
než u popisovačů s tamponem, sytá stopa na většině povrchů jako sklo, kámen, kov, 
dřevo, plast atp., kulaté tělo s vizuální kontrolou stavu inkoustu, kulatý hrot se stopou 2mm
kat. č.  barva cena
260226 modrá 20,–
260227 černá 20,–
260228 červená 20,–
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Značkovač Centropen 8566 permanent 
značkovač je určen pro psaní na neporézní materiály, 
plasty, sklo, gumu, kůži, kovy, permanentní inkoust na 
alkoholové bázi, stopa písma odolná vodě, teplotě do 
100 °C, otěru a povětrnostním vlivům, válcový hrot, šíře 
stopy 2,5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253660 černá 14,50
253640 modrá 14,50
253620 červená 14,50
253630 zelená  14,50
253661 hnědá 14,50
253662 fialová 14,50
253670 sada 4 ks 56,30

Značkovač Centropen 8576 permanent
značkovač je určen pro psaní na neporézní materiály, plasty, 
sklo, gumu, kůži, kovy, permanentní inkoust na alkoholové 
bázi, stopa písma odolná vodě, teplotě do 100 °C, otěru 
a povětrnostním vlivům, klínový hrot, šíře stopy 1–4,6 mm, 
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253720 černá 16,10
253700 modrá 16,10
253690 červená 16,10
253710 zelená  16,10
253730 sada 4 ks 64,40

Značkovač Centropen 8586 permanent
univerzální bílý značkovač, píše na většinu povrchů, po zaschnutí odolá vodě, otěru, 
povětrnostním vlivům, permanentní, světlostálý, na vodní bázi, skladovat ve vodorovné 
poloze, válcový hrot, šířka stopy 2,5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253880 bílá 24,10

Značkovač Centropen 8510 permanent
značkovač, který díky své speciální inkoustové náplni 
vydrží i 14 dní otevřený a nevyschne, píše na papír, karton, 
plast, sklo, keramiku, dřevo, kov i kámen, permanentní 
inkoust na alkoholové bázi, stopa písma odolná vodě, 
teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům, válcový 
hrot, šíře stopy 2,5 mm,balení 10 ks
kat. č.  barva cena
256760 červená 14,40
256770 modrá 14,40
256780 zelená 14,40
256790 černá 14,40
257000 sada 4 ks 55,70

Značkovač Centropen 8516 permanent
permanentní značkovač, který díky své speciální inkoustové 
náplni vydrží i 14 dní otevřený a nevyschne, píše na papír, 
kartón, dřevo, kov, umělou hmotu, sklo, porcelán i kámen, 
permanentní inkoust na alkoholové bázi, stopa písma 
odolná vodě, teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním 
vlivům, klínový hrot, šíře stopy 2–5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
253740 červená 16,10
253750 modrá 16,10
253760 zelená 16,10
253770 černá 16,10
253780 sada 4 ks 62,70

Popisovač Monami Wet Surface 570 
popisovač permanentní pro vlhké/mokré povrchy, dobře drží na savých i nesavých 
površích, kulatý hrot 2mm, kulaté tělo, inkoust dokáže odpudit vodu a přilnout 
k povrchu pod ní, zmrazené povrchy,  mrazírny, venkovní použití atd.
kat. č.  barva cena
260229 černá 56,60

Značkovač Centropen 2799 Hobby Plus
univerzální značkovač, vysoce permanentní inkoust, ERGO držení, píše na většinu 
povrchů, odolá vodě, otěru, povětrnostním vlivům, světlostálý, alkoholová báze, válcový 
hrot, šířka stopy 1-3 mm
kat. č.  barva cena
253450 černá 22,60

Značkovač Pentel NLF50 Maxiflo
permanentní značkovač s pumpičkou pro snadné doplnění inkoustu do hrotu, šíře stopy 
4, 5 mm, délka stopy cca 1500 m, tekutá náplň s dlouhou výdrží, popisuje sklo, kov, 
dřevo, kůži, textil, plast a to vše i ve vertikální poloze
kat. č.  barva cena
250750 černá 53,20

Značkovač Jumbo Permanent 9110 Centropen
permanentní značkovače, píší například na papír, plasty, sklo, keramiku, pryž, kůži, dřevo, 
kovy, obsahují zvlášť velkou zásobu permanentního inkoustu na alkoholové bázi, inkoust 
velmi rychle zasychá, stopa písma je odolná vodě i při bodu varu, teplotě do 100 °C, otěru 
i povětrnostním vlivům, šíře stopy 2–10 mm, klínový hrot
kat. č.  barva cena
254220 černá 66,10

Značkovač Centropen 8599 univerzální
univerzální značkovač, píše na většinu povrchů (papír, pryž, plast, kůži, kov), inkoust je 
na alkoholové bázi, permanentní, světlostálý, stopa písma odolává vodě i při bodu varu, 
otěru a povětrnostním vlivům, válcový hrot, šíře stopy 2,5 mm
kat. č.  barva cena
252150 černá 24,60
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Značkovač Cetropen 9210 lakový
univerzální lakový značkovač, hliníkový plášť s přepouštěcím mechanismem, píše na 
porézní i neporézní povrchy, po zaschnutí odolá vodě, otěru, povětrnostním vlivům, 
světlostálý, válcový hrot, šířka stopy 1,5–2,5 mm
kat. č.  barva cena
254940 bílá 65,–
254950 černá 65,–

Značkovač Cetropen 9220 lakový
lakový značkovač je vhodný pro psaní například na sklo, kov, plast, CD a DVD, 
stopa písma je světlostálá, odolává vodě i při bodu varu, teplotě do 100 °C, otěru 
i povětrnostním vlivům, značkovač je osazen válcovým hrotem a přepouštěcím 
mechanismem, šíře stopy 1,5 mm
kat. č.  barva cena
252000 stříbrná 63,30
252010 zlatá 63,30

Značkovač Centropen 9120 Jumbo window
bezvadně kreslí na sklo, velkoobsahové značkovače Jumbo jsou vhodné k popisování 
oken, výloh, zrcadel a automobilových skel, díky velké krycí schopnosti a zářivým 
barvám inkoustu jsou nápisy velmi dobře viditelné i z velké dálky, značkovače jsou 
plněny tekutou křídou na vodní bázi, která rychle zasychá a lze ji snadno setřít 
suchým nebo vlhkým hadříkem, obdélníkový hrot může vytvořit stopu šíře 2–15 mm, 
přepouštěcí mechanismus
kat. č.  barva cena
256660 bílá 114,–
256680 žlutá  114,–
256670 zelená 114,–
256700 růžová 114,–
256690 oranžová 114,–
256661 červená 114,–
256662 modrá 114,–
256663 černá 114,–

Značkovač Centropen 9121 window
speciální značkovač na neporézní povrchy (okna, zrcadla, výlohy, …), tekutá křída na 
vodní bázi, silné krycí schopností, přepouštěcí mechanismus, stíratelný, válcový hrot, 
šířka stopy 3 - 4 mm
kat. č.  barva cena
256701 bílá 89,60
256702 žlutá fluo 89,60
256703 oranžová fluo 89,60
256704 růžová fluo 89,60
256705 zelená fluo 89,60
256706 modrá 89,60

Značkovač Centropen 9100 lakový
lakový značkovač určen zejména pro psaní na neporézní materiály, jako jsou 
rentgenové snímky, gumy, kabely, kovy, CD a DVD, keramika, sklo, fólie, plasty, 
stopa písma je světlostálá, odolává vodě i při bodu varu, teplotě do 100 °C, otěru 
i povětrnostním vlivům, šíře stopy 1–5 mm, značkovač je osazen vláknovým klínovým 
hrotem a přepouštěcím mechanizmem, neobsahuje xylen
kat. č.  barva cena
254160 bílá 65,–
254150 černá 65,–

Zvýrazňovač Staedtler Classic
prvotřídní zvýrazňovače pro profesionální zvýrazňování, stálobarevný rychleschnoucí 
pigmentový inkoust INKJET SAFE – nerozmazává tisk, smývatelný z textilií, snadno 
plnitelný, speciální seříznutý hrot 1–5 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
267350 žlutá  19,60
267500 oranžová 19,60
267550 zelená 19,60
267650 růžová 19,60
267750 sada 4 ks 87,70

Zvýrazňovač Pelikan 490
zvýrazňovač s plochým tělem, pro všechny druhy papíru, světlostálý, šíře hrotu 1–5 mm, 
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
279550 žlutá 18,20
279560 zelená 18,20
279570 růžová 18,20
279580 oranžová 18,20
279600 modrá 18,20
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Zvýrazňovač Centropen 2532
zvýrazňovač s trojúhelníkovou úchopovou částí, ventilační 
chránítko, šíře stopy 1,8 mm, válcový hrot, balení 12 ks
kat. č.  barva cena
256260 žlutá  6,50
256290 zelená 6,50
256280 růžová 6,50
256270 oranžová 6,50
256300 sada 4 ks  25,80

Zvýrazňovač Centropen 8732 SHINE
celofluorescenční transparentní zvýrazňovač, ERGO držení, 
fluorescenční pigmentový inkoust, vhodný na všechny druhy 
papíru, klínový hrot, šířka stopy 1–4 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
256800 žlutá 12,40
256810 oranžová 12,40
256820 růžová 12,40
256830 zelená 12,40
256840 sada 4 ks 49,50

Zvýrazňovač Centropen 8542
velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem, 
pro hladké a pohodlné zvýraznění textu na všech 
druzích papírů, fluorescenční pigmentový inkoust, 
odolnost proti UV záření, klínový hrot, šířka 
stopy 1 – 5 mm
kat. č.  popis cena
256801 sada 4 ks 63,30

Zvýrazňovač Centropen 8552 HIGHLIGHTER
velkokapacitní celobarevný zvýrazňovač vhodný pro 
zvýraznění textu na všech druzích papíru, včetně faxového 
a samokopírovacího, reflexní inkoust v 7 barvách, klínový 
hrot, šíře stopy 1–4,6 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
256480 zelená 16,50
256430 žlutá  16,50
256470 oranžová 16,50
256450 růžová 16,50
256420 červená 16,50
256440 fialová 16,50
256460 modrá 16,50
256490 sada 4 ks 60,10

Zvýrazňovač STABILO® NEON
zvýrazňovač ve stylovém minimalistickém provedení v tubě, 
jemný povrch těla pro praktické a komfortní držení, STABILO 
Anti-dry-out technologie: vydrží minimálně 4 hodiny bez víčka 
a nevyschne, šíře stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot, inkoust na vodní 
bázi pro práci s papírem, kopiemi a faxem, k dostání 
v 5 atraktivních barvách
kat. č.  barva cena
270110 žlutý 16,20
270120 zelený 16,20
270130 oranžový 16,20
270140 růžový 16,20
270111 magenta 16,20

design

Cool

Unikátní 
design

==
Cool

doplněk

Zvýrazňovač  Centropen 8722 HIGHLIGHTER
celofluorescenční zvýrazňovač s reflexním inkoustem, 
vhodným pro psaní na všechny druhy papíru včetně 
faxového a samokopírovacího, klínový hrot, šíře stopy 1–4 
mm, 7 fluorescenčních barev inkoustu, ventilační chránítko, 
balení 10 ks
kat. č.  barva cena
256310 žlutá  12,40
256330 zelená 12,40
256320 růžová 12,40
256350 oranžová 12,40
256360 modrá 12,40
256340 fialová 12,40
256370 červená 12,40
256410 sada 4 ks 49,50
256400 sada 6 ks 66,10

Zvýrazňovač 2822 Centropen
praktické provedení oblíbených zvýrazňovačů, zvýrazňovač 
je osazen klínovým hrotem, který vytvoří stopu písma šíře 
1–3 mm, je plněn fluorescenčním inkoustem vhodným nejen 
na všechny druhy běžných papírů, ale i na papíry kopírovací 
a faxové, chránítko je opatřeno praktickým klipem
kat. č.  barva cena
256610 žlutá 8,50
256620 oranžová 8,50
256630 růžová 8,50
256640 zelená 8,50
256650 sada 4 ks 32,60

Zvýrazňovač STABILO® swing® cool
praktický kapesní zvýrazňovač s klipsem, mrazivě ledový 
vzhled díky lesklým pruhům, neklouzavá matná 
úchopová zóna, STABILO Anti-Dry-Out technologie 
- vydrží 4 hodiny bez víčka a nevyschne, šíře stopy 
1 - 4 mm, zkosený hrot, inkoust na vodní bázi 
vhodný pro práci s papírem, kopiemi 
a faxem, praktický na cesty, prodyšný uzávěr
kat. č.  barva cena
269960 sada 4 ks 87,–
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Zvýrazňovač STABILO® BOSS® MINI Pastellove
jedinečný zvýrazňovač STABILO BOSS 
ORIGINAL v nových pastelových odstínech 
s kreslenými motivy, STABILO Anti-Dry-Out 
technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání 
a pro plnou koncentraci na práci, praktický 
formát do kapsy, stopa 2 nebo 5 mm
kat. č.  barva cena
269914 sada 3 ks 96,20

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® ORIGINAL
jedinečný zvýrazňovač, který dobře padne do ruky, 
inkoust na vodní bázi vhodný pro práci s papírem, 
kopiemi a faxem, STABILO Anti-Dry-Out 
technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání 
a pro plnou koncentraci na práci, 
jednoduché opětovné plnění, šíře 
stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot
kat. č.  barva cena
269913 sada 4 ks 123,–

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® MINI Funnimals
klasika STABILO® BOSS® ORIGINAL v mini formátu, potisk zábavných zvířecích 
postaviček se super světelným efektem - září i ve tmě, STABILO Anti-Dry-Out 
technologie: 4 hodinová ochrana proti vysychání inkoustu, šíře stopy 2 - 5 mm, zkosený 
hrot, náplň na vodní bázi, svou velikostí vhodný do penálu, kapsy či kabelky
kat. č.  barva cena
269870 sada 3 ks 92,–

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® ORIGINAL  Journal
jedinečný zvýrazňovač, který dobře padne do ruky, inkoust na vodní bázi vhodný pro 
práci s papírem, kopiemi a faxem, STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany 
proti vysychání a pro plnou koncentraci na práci, jednoduché opětovné plnění, šíře 
stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot, v balení 3 zářivé a 3 pastelové odstíny
kat. č.  barva cena
269891 sada 6 ks 179,–

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
jedinečný zvýrazňovač v nových pastelových 
barvách, vhodný pro práci s papírem, kopiemi 
a faxem, STABILO Anti-Dry-Out technologie: 
4 hodiny ochrany proti vysychání 
(vysoká životnost), klínový hrot 
- stopa 2 nebo 5 mm
kat. č.  barva cena
269911  sada 4 ks 121,–

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® EXECUTIVE
prémiový zvýrazňovač s jemnou a ergonomickou zónou úchopu, jedinečný patentovaný 
inkoust se speciálními pigmenty, který nerozmazává tisk z inkoustových tiskáren, 
STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany proti vysychání a pro plnou 
koncentraci na práci, šíře stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot, při použití zelené barvy je 
zvýrazněný text vidět šedě na kopiích, 4 fluorescenční barvy, vhodné pro práci 
s papírem, kopiemi a faxem, vysoká odolnost proti vysychání
kat. č.  barva cena
269880 sada 4 ks 137,–

úchop

=

do ruky

Nový ergonomický

padne dobře

Zvýrazňovač STABILO® BOSS® ORIGINAL
jedinečný zvýrazňovač, který dobře padne do ruky, inkoust na vodní bázi vhodný pro 
práci s papírem, kopiemi a faxem, STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany 
proti vysychání a pro plnou koncentraci na práci, jednoduché opětovné plnění, šíře 
stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot
kat. č.  barva cena
270000 žlutá  30,–
270100 zelená 30,–
270350 růžová 30,–
270250 oranžová 30,–

Zvýrazňovač STABILO® Big BOSS® Box
sada 4 zvýrazňovačů STABILO® BOSS® ORIGINAL 
v originální dóze zdarma, šíře stopy 2 - 5 mm, zkosený hrot, 
STABILO Anti-Dry-Out technologie: 4 hodiny ochrany 
proti vysychání a pro plnou koncentraci na práci, 
jednoduché opětovné plnění
kat. č.  barva cena
269910 sada 4 ks 118,–
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Zvýrazňovač Kores High liner
zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým hrotem,
4 atraktivní fluorescentní barvy, univerzální inkoust na 
vodní bázi pro všechny typy papíru, odolný UV záření,
šíře stopy 0,5–3,5 mm, balení 12 ks
kat. č.  barva cena
270570 žlutá 7,20
270580 růžová 7,20
270590 zelená 7,20
270600 oranžová 7,20
270560 sada 4 ks 30,60

2014 · 2016 · 2017

2018

Zvýrazňovač Faber–Castell 1548
fluorescenční zvýrazňovač s plochým tělem, inkoust na vodní bázi, ideální na normální 
i speciální papír, šíře hrotu 5 mm, 2 mm, 1 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
267850 žlutá  23,80
268100 zelená 23,80
268000 růžová 23,80
267900 oranžová 23,80
268050 modrá 23,80
267950 červená 23,80
268110 sada 4 ks 94,60

Zvýrazňovač Kores High liner PLUS
zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým hrotem, šíře stopy 0,5 – 5 mm, 4 atraktivní 
fluorescentní barvy: žlutá, oranžová, zelená a růžová, univerzální inkoust na vodní 
bázi pro všechny typy papíru, inkoust je odolný vůči UV záření, více inkoustu – delší 
životnost, nevysychá ani při dlouhé době otevření, vyrobeno v ČR
kat. č.  barva cena
270610 žlutá 11,60
270620 růžová 11,60
270630 oranžová 11,60
270640 zelená 11,60
270650 sada 4 ks 46,70

2014 · 2016 · 2017

2018

Trojhranná tužka Kores
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, speciální tuha pro jemné a pohodlné 
psaní, silná a odolná tuha, tvrdost 2 = HB
kat. č.  barva cena
210010 HB / černá 3,60
210020 HB / černá / s pryží  3,60

Zvýrazňovač Kores Bright liner
inkoust na vodní bázi na papír, kopie, faxový papír a inkoustové tiskárny, nevysychá ani 
při dlouhém otevření, tvar zvýrazňovače zabraňuje jeho pohybu po ploše stolu 
a je příjemný k uchopení, šíře stopy 0,5–5 mm
kat. č.  barva cena
270510 zelená 13,70
270520 oranžová 13,70
270530 žlutá 13,70
270540 růžová 13,70
270550 sada 4 ks 56,70

2014 · 2016 · 2017

2018

Trojhranná tužka Kores
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, 4 různé designy 
s bílou pryží, speciální tuha pro jemné a pohodlné psaní, tvrdost 
2 = HB, neškrábe, silná a odolná tuha, ergonomický trojhranný tvar
kat. č.  barva cena
210021 červeno-bílá / HB 4,90 2014 · 2016 · 2017

2018

Tužka s gumou
trojhranné barevné tužky se zajímavým designem 
s gumou, tuha HB, balené v plastové dóze á 48 ks
kat. č.  popis / barva cena
213070 HB / barevný mix 5,10
213071 HB / barevný metalický mix 7,70
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Tužka Faber-Castell GRIP 2001
dřevěná trojboká tužka, matná, protiskluzová úprava, tvrdost tuhy HB
kat. č.  barva cena
213100 stříbrná 26,10

STABILO® grafitová tužka Pencil 160 s pryží
vysoce kvalitní šestihranná grafitová tužka, ideální na psaní, kreslení a skicování, 
kvalitní nelámavá HB tuha s extrémně vysokou odolností, průměr tuhy 2,2 mm, 
v 5 barvách s bílými proužky na hranách a s pryží, vyrobeno v České republice
kat. č.  popis cena
211132 HB / petrolejová 14,50
211133 HB / růžová 14,50
211134 HB / modrá 14,50
211135 HB / oranžová 14,50
211136 HB / žlutá 14,50

Tužka CONCORDE trojhranná
dřevěná lakovaná tužka, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
211250 č.1 / 2B 2,30
211260 č.2 / HB 2,30
211270 č.3 / H 2,30

Tužka CONCORDE Blue Office
dřevěná grafitová tužka, leštěný povrch, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
210190 HB / bez pryže 2,60
213150 HB / s pryží  2,90

Tužka Europen trojhranná
nelámavá profilová tužka s trojúhelníkovým ergonomickým úchopem, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
213200 č. 1 4,–
213210 č. 2 4,–
213220 č. 3 4,–

Tužka Sakota Triangle
trojhranná dřevěná grafitová tužka, leštěný povrch, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
213400 HB 3,40

Sada tužek Sakota 
grafitové tužky s gumou (sada 3ks 2B,HB,H)
kat. č.  popis cena
210171 sada / 3 ks 7,90

Tužka CONCORDE
ohebná grafitová tužka, leštěný povrch, tvrdost tuhy HB
kat. č.  barva cena
211230 pružná s pryží  2,90

Tužka Alpha
dřevěná lakovaná tužka, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
213000 č. 1 tvrdost 4B  3,80
213010 č. 2 tvrdost 2B  3,80
213020 č. 3 tvrdost F  3,80
213030 č. 4 tvrdost H  3,80

Tužky tesařské

kat. č.  popis cena
212080 1536 / 1 7,90
212090 1536 / 2 7,90

Trojhranná tužka Kores Dráček
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, 4 různě barevné 
designy s dětským motivem, speciální tuha pro jemné a pohodlné 
psaní, tvrdost 2 = HB, neškrábe, silná a odolná tuha, ergonomický 
trojhranný tvar
kat. č.  popis cena
210022 barevný mix / HB 4,90

2014 · 2016 · 2017

2018
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 mikrotužky

Mikrotužka CONCORDE Extra
mechanická tužka s ergonomickým gumovým úchopem, kovový zasouvací hrot, 
integrovaná pryž na gumování, tuha 0,5 mm, dodávaná v mixu metalických barev
kat. č.  barva cena
206281 barevný mix 9,–

Mikrotužka Happy 
plastová mikrotužka,  zasouvací hrot, tuha 0,5 mm, gumová úchopová část pro 
příjemné psaní, dodáváno v mixu barev
kat. č.  popis cena
207250 barevný mix 5,10

Mikrotužka Solidly
mikrotužka s gumovým úchopem, síla tuhy 0,5 mm
kat. č.  barva cena
207370 barevný mix 8,80

Mikrotužka Kores M1-fancy 
trojhranný ergonomický tvar, s klipem a pryží, zatahovatelný kovový 
hrot, tuha 0,5 mm, obsahuje 2 ks tuhy, mix 4 barev: světle zelená, 
růžová, oranžová, tyrkysová
kat. č.  barva cena
207371 barevný mix 12,10 2014 · 2016 · 2017

2018

Mikrotužka ICO P5 
mechanická tužka s praktickým gumovým úchopem, s kovovým klipem, 
obsahuje pryž, tuha 0,5 mm, dodáváno v mixu 6 barev
kat. č.  popis cena
205241 barevný mix 18,40

Mikrotužka Kores M2-office
trojhranný tvar s ergonomickým úchopem pro pohodlné psaní, pogumovaný soft 
povrch pro vyšší komfort při psaní, dostupná ve 2 variantách: 0,5 mm a 0,7 mm, 
s klipem a pryží, obsahuje 2 tuhy, dostupné ve 3 barvách 
kat. č.  popis cena
207373 0,5 mm / barevný mix 16,60
207374 0,7 mm / barevný mix 16,60

2014 · 2016 · 2017

2018

Mikrotužka Triangl
plastová mechanická tužka, 0,5 mm, trojboké tělo, kovový klip
kat. č.  barva cena
205230 barevný mix 14,10

Mikrotužka CONCORDE Harlekýn
mechanická tužka s kovovým hrotem a klipem, tuha 0,5 mm, aluminiové tělo, 
dodávána v barevném mixu, balení 36 ks
kat. č.  barva cena
205200 barevný mix 15,50

Mikrotužka Elegant
trojboká mikrotužka s kovovými doplňky, tělo metalických barev (bordó, modrá, šedá, 
černá) a kovový klip, tuha 0,5 mm
kat. č.  barva cena
205820 barevný mix 22,80

Mikrotužka Pentel Fiesta II
celoplastové provedení s pogumovaným úchopem a velkou pryží, barevný mix, 
balení 12 ks
kat. č.  popis cena
207601 barevný mix / 0,5 mm 23,40



Mikrotužka Staedtler Graphite
elegantní provedení, extra velká guma, barva stříbrná, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
207340 0,5 mm / šedá 26,90
207491 0,7 mm / modrá 30,50

Mikrotužka Sakota Steel
mikrotužka s celokovovým tělem, tuha 0,5 mm
kat. č.  popis cena
205821 kovová / 0,5 mm 35,20

Mikrotužka Faber-Castell Z-Pencil 
ergonomická zóna úchopu, atraktivní design, černá stěrací pryž PVC Free, tuha 0,5 mm, 
pružný klip, 3 barevné kombinace – zelená, modrá a fialová
kat. č.  barva cena
207492 barevný mix 50,90

Mikrotužka Milan PL Touch 
mikrotužka s pryží, pogumovaný povrch příjemný na dotek, tvrdost tuhy HB, šíře hrotu 
0,5 mm, dodáváno v barevném mixu
kat. č.  barva cena
205301 barevný mix 38,90

Mikrotužka Milan Capsule 
mikrotužka s extra velkou pryží Milan, pogumované tělo pro 
příjemný úchop, tvrdost tuhy HB, šíře hrotu 0,5 mm
kat. č.  barva cena
205302 barevný mix 38,–ý ,ý

Mikrotužka Pentel Energize
mikrotužka v plastovém provedení, pogumovaný grip, tuha 0,5 mm
kat. č.  barva cena
205300 modrá 45,90
205310 černá 45,90

Mikrotužka Pilot Super Grip
plastová mikrotužka s gumovou rukojetí, tuha 0,5 mm, kovový mechanizmus 
pro posun tuhy, vhodná do sady s kuličkovým perem Pilot Super Grip
kat. č.  barva cena
207020 barevný mix 53,–

Mikrotužka Staedtler Triplus
unikátní trojhranný ergonomický tvar pro pohodlné psaní, mikrotužka 
s pochromovaným kovovým hrotem, extra dlouhá vytáčecí guma 
pro skvělé gumování, praktický zatahovatelný hrot
kat. č.  popis cena
207420 0,5 mm 82,20
207510 0,7 mm 82,20

Mikrotužka Pentel EnerGize PL75
mechanická tužka s tuhou 0,5 mm ve stříbrném provedení, elegantní moderní design, 
kovový klip, posuvný systém, který umožní samovolné posouvání tuhy, pogumovaný 
barevný grip
kat. č.  barva cena
206330 černá 64,30
206340 modrá 64,30

Mikrotužka Pentel 120 A3
plastové provedení s pogumovaným držením, kovový klip, celokovový hrot s extra 
dlouhou trubičkou (vhodné pro šablonky), v zásobníku 2 tuhy
kat. č.  popis cena
207360 A 315 / 0,5 mm 101,–
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Pryž Kores měkká KE30 NEON
vysoce kvalitní PVC pryž, jemné a čisté gumování, 
nešpiní, neabrasivní – neobsahuje brusné částice, 
ideální pro všechny tvrdosti grafitových tužek, 
netoxická, neobsahuje ftaláty a latex, 
s papírovým pouzdrem, ideální 
do školy, pro kancelář i domácnost, 
rozměr 40x21x10 mm
kat. č.  popis cena
350621  barevný mix 7,30

Tuhy do mikrotužek Staedtler
mikrotuhy odolné proti zlomení, 12 tuh v krabičce
kat. č.  popis cena
217840 0,5 mm / HB 17,30
217890 0,7 mm / HB 17,30

Tuhy do mikrotužek Sakota
tuhy do mikrotužky 0,5 mm, balení 30 ks v krabičce
kat. č.  popis cena
217800 0,5 mm / HB / 30 ks 4,60

Tuhy do mikrotužek CONCORDE
krabička obsahuje 12 tuh
kat. č.  popis cena
217750 0,5 mm / HB 5,10

Pryž Pentel
kvalitní polymerová pryž, 43,4 x 17,4 x 11,8 mm, při 
gumování vzniká pouze jeden žmolek
kat. č.  popis cena
353070 ZES – 05 / bílá 20,40
353080 ZEAH – 06 / černá 20,40

Tuhy do mikrotužek KOH-I-NOOR
12 tuh v krabičce
kat. č.  popis cena
218000 0,3 mm / HB 14,70
218150 0,5 mm / 2B 7,30
218200 0,5 mm / B 7,30
218250 0,5 mm / HB 7,30
218100 0,5 mm / F 7,30
218300 0,5 mm / H 7,30
218050 0,5 mm / 2H 7,30
218350 0,7 mm / B 10,80
218400 0,7 mm / HB 10,80

Tabulka tvrdosti tuh

Pryže Staedtler
kancelářská pryž na tužku (kombinovaná na tužku a inkoust) 
kat. č.  popis cena
350750 B40 / bílá / 33 x 16 x 13 mm 8,80
350730 B30 / bílá / 43 x 19 x 13 mm 10,10
350740 kombinovaná / 42 x 18 x 12 mm 11,40

Pryže Faber-Castell

kat. č.  popis cena
351850 kombinovaná 10,–
351800 bílá / 62 x 21,5 x 11 mm 14,–
351810 bílá / 41 x 18,5 x 11,5 mm 12,30, , ,

Tuhy do mikrotužek Pentel
vysoce polymerové tuhy – tzn. pružné, nízká lámavost, krabička obsahuje 12 tuh
kat. č.  popis cena
217050 0,5 mm / HB 24,10

Pryž Kores měkká
vysoce kvalitní PVC pryže, jemné a čisté gumování, nešpiní, neabrasivní – neobsahuje 
brusné částice, ideální pro všechny tvrdosti obyčejných tužek, netoxické, neobsahují 
ftaláty a latex, s papírovým pouzdrem, ideální do školy, pro kancelář i domácnost, 
balení K20 – 20 kusů, K 30 – 30 kusů
kat. č.  popis cena
350620 KE30 / 40x21x10 mm / bílá 6,–
350630 KE20 / 60x21x10 mm / bílá 8,50
350631 KE20 / 60x21x10 mm / černá 8,50

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018
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Ořezávátko CONCORDE Space
ořezávátko s ergonomickým úchopem a zapuštěným 
nožíkem pro vyšší bezpečnost
kat. č.  barva cena
348330 barevný mix 7,–
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Ořezávátko kovové
kat. č.  barva cena
347220 jednoduché / barevný mix 7,70
347221 dvojité / barevný mix 10,90

pryže, ořezávátka

Pryž posuvná Pentel ZE 11
kvalitní vysouvací polymerová pryž v tužce, vybavená klipem 
a brzdou pro komfortní gumování
kat. č.  popis cena
353060 pryž v tužce 44,30
353190 náhradní pryž ZER 2 / 2 ks 41,40

Pryž Perro pro gumovací pera 
pryž na odstranění termo inkoustu, oválný ergonomický tvar skvěle padne do ruky, 
plastový střed, dvě oblé části s pryží pro odstranění termo inkoustu, dlouhá životnost, 
praktický doplněk všech mazacích per
kat. č.  popis cena
350701 bílá 21,20

Pryž Deleter Rainbow pro gumovací pera 
plastová pryž určená pro vymazání inkoustu po perech deleter, ergonomický tvar, 
přesné vymazání v místě určení, krásné pastelové barvy, mix barev
kat. č.  popis cena
350792  barevný mix 18,20

Pryž Pilot Frixion pro gumovací pera
pryž vhodná pro gumovací pera Pilot FriXion (rollery, zvýrazňovače, fixy) 
s termosenzitivním inkoustem, nežmolkuje, nepráší, s poutken na zavěšení, guma není 
vysunovací ven z pouzdra
kat. č.  popis cena
350702 bílá 35,30

Ořezávátko A65303 plastové
kat. č.  barva cena
346770 barevný mix 4,20

Ořezávátko Sakota plastové
kat. č.  barva cena
346790 barevný mix 2,30

Ořezávátko kovové KEYROAD Metal 
kat. č.  barva cena
346772 jednoduché 8,60
346773 dvojité 13,20

Ořezávátko kovové
kat. č.  barva cena
346779 jednoduché / chrom 8,20
346780 dvojité / chrom 10,20



Ořezávátko Faber-Castell se zásobníkem
oblíbené ořezávátko se zásobníkem v mixu standardních 
nebo fluorescenčních barev
kat. č.  barva cena
347170 standardní barvy 19,–
347180 fluorescenční barvy 19,–

Ořezávátko Kores Beetle
jednoduché ořezávátko ve tvaru broučka, vhodné pro trojhranné i šestihranné tužky, 
čepel z kvalitní oceli, barevný mix (růžová, černá, modrá, zelená a žlutá barva)
kat. č.  barva cena
348440 barevný mix 11,10

Ořezávátko Maximus
jednoduché plastové ořezávátko pro ořezávání silných (11 mm) 
tužek vhodné do penálu, mix bílé a modré
kat. č.  barva cena
348340 barevný mix 21,10

Ořezávátko Fandy Conch
plastové ořezávátko, díky pogumovanému tělu a propracovanému ergonomickému 
designu skvěle padne do dlaně a při ořezávání nevyklouzne, snadno přístupný zásobník 
na odpad, vhodné do penálu
kat. č.  barva cena
348310 barevný mix 13,70

Ořezávátko Kores Deposito
dvojité ořezávátko pro normální a jumbo tužky se zásobníkem, čepel z kvalitní oceli
kat. č.  barva cena
348460 barevný mix 29,80

2014 · 2016 · 2017

2018

Ořezávátko Milan dvojité 
ořezávátko s otvorem pro dvě síly tužek s malým zásobníčkem na odpad, plastové 
provedení příjemné na dotek
kat. č.  barva cena
347263 barevný mix 41,60

Ořezávátko Perro
plastové ořezávátko se zásobníkem, 
pro dva typy tužek
kat. č.  barva cena
347260 modrá 32,20

Ořezávátko CONCORDE se zásobníkem
plastové ořezávátko se zásobníkem, dodáváno v barevném mixu
kat. č.  barva cena
347240 barevný mix 10,80

Ořezávátko Kores Snappy
jednoduché ořezávátko se zásobníkem vysoké kvality, dvojité ořezávátko pro JUMBO 
a normální velikost tužek, čisté ořezávání díky zásobníku, ideální do školy, domácnosti 
i kanceláře, snadné ořezávání a dlouhá životnost díky kvalitní čepeli z oceli, čepel 
je uchycena přímo v plastovém těle ořezávátka, dostupné v 5 různých barevných 
kombinacích
kat. č.  popis cena
348441 jednoduché / barevný mix 12,–
348442 dvojité / barevný mix 18,1010

2014 · 2016 · 2017

2018

Ořezávátko na silné pastelky
vysoce kvalitní ořezávátko na široké JUMBO pastelky - průměr otvoru ořezávátka 
17 mm, nerezová úprava nožíku, přesné dílenské zpracování zaručuje kvalitní ořezávání
kat. č.  barva cena
348510 barevný mix 43,40
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Ořezávací strojek Sakota 
stolní ořezávátko, ořezává pastelky 
až do průměru 12 mm
kat. č.  barva cena
347071 černá 214,–

Ořezávací stroje CONCORDE JUMBO
stolní ořezávátko, ořezává pastelky až do 
průměru 12 mm
kat. č.  barva cena
348500 tmavě modrá 228,–

Ořezávací strojek Linex DS 1000
stolní ořezávátko pro standardní typ tužek, manuální mechanismus, praktická svorka 
pro bezpečné upevnění k desce stolu, pravá kovová šneková fréza vysoké kvality, 
ořezává bez ulomení špičky (obyčejná levná ořezávátka při dořezávání ulomí špičku)
kat. č.  barva cena
348660 šedá 388,–

GRIP ořezávátko Faber-Castell trojkombinace
plastové ořezávátko pro tři druhy průměrů tužek – trojboké, jumbo a běžné, 
je opatřeno z každé strany zásobníkem na odpad z ořezávání
kat. č.  barva cena
347150 stříbrná  79,40

Ořezávací strojek Simple elektrický 
jednoduchá manipulace, baterie 2 x 1,5 V (tužkové), 2 barvy, součásti balení je náhradní 
díl s nožem pro ořezávání tenkých tužek 6-8 mm
kat. č.  barva cena
347072 barevný mix 126,–

Ořezávací strojek elektrický CONCORDE Duo
stolní elektrické ořezávátko v elegantním trojbokém designu pro rychlé a bezpečné 
ořezávání bez námahy, dokonale ořezává kulaté, trojhranné i hexagonální tužky či 
pastelky o průměrech 6 až 8 mm a 9 až 12 mm, širší otvor je navíc zabezpečen pojistkou 
proti poranění, praktický pomocník v domácnostech, úřadech i firmách, napájeno 
čtyřmi tužkovými bateriemi AA, snadno vyměnitelná náhradní ořezávátka (nejsou 
součástí balení), ořezávátko má zespoda protiskluzové podložky sloužící i jako ochrana 
proti poškození nábytku, díky trojbokému tvaru se během ořezávání snadno přidržuje
kat. č.  popis cena
348501 černá 263,–
323232 náhradní ořezávátko / jednoduché 24,30
323233 náhradní ořezávátko / jumbo 24,30

Ořezávací stroje elektrický Cayman
dvojité elektrické ořezávátko s velkoobjemovým kontejnerem, pro ořezávání tenkých 
6-8 mm i silných 9-12 mm tužek či pastelek, stabilní kontrukce s protiskluzovým 
provedením, bezpečnostní pojistky v obou otvorech pro větší bezpečnost při používání 
dětmi, jednoduchá manipulace a výměna nožů, napájení: 4x1,5V baterie (AA, LR6) 
případně připojení k síti přes 6V adaptér (baterie ani adaptér nejsou součástí) 
kat. č.  barva cena
347103  barevný mix 312,–

Ořezávátko KEYROAD Stretchy
ořezávátko na 2 tužky s variabilním kontejnerem a nastavitelnou kapacitou, vysoce 
kvalitní čepel, mix 4 barev
kat. č.  popis cena
346771 barevný mix 30,20
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Ořezávací strojek Linex elektrický
stolní elektrické ořezávátko pro snadné, rychlé, bezpečné a dokonalé ořezání kulatých, 
trojhranných nebo hexagonálních tužek a pastelek, ideální do škol, na úřady, do 
kanceláří, díky spodním přísavkám je ořezávátko během použití stabilní, ořezávání 
může začít pouze pokud je zásobník správně nasazen a zastaví se automaticky jakmile 
je tužka ořezaná, pokud hrozí přehřátí z důvodu dlouhotrvajícího použití, přístroj se 
automaticky zastaví
kat. č.  barva cena
348550 Linex EPS 1000 1386,–

3
DNY

Ořezávací strojek elektrický dvojitý
stolní elektrický ořezávací strojek, velmi jednoduchá obsluha, 
pro tenké 6-8mm i silné 9-12mm tužky, bezpečnostní 
pojistka, napájení: 4x1,5V baterie (AA, LR6) případně 
připojení k síti přes 6V adaptér (baterie ani adaptér 
nejsou součástí)
kat. č.  barva cena
347030 mix barev 273,– 
323231 náhradní nože / 5 ks 20,70

Ořezávací strojek Linex elektrický
stolní elektrické ořezávátko pro snadné, rychlé, bezpečné a dokonalé ořezání kulatých, 
trojhranných nebo hexagonálních tužek a pastelek, 6 otvorů - pro tužky s průměrem 
od 6,5–11 mm, ideální do škol, na úřady, do kanceláří, díky čtyřem přísavkám je během 
použití stabilní, ořezávání může začít, pouze pokud je zásobník správně nasazen, 
a zastaví se automaticky, jakmile je tužka ořezaná, pokud hrozí přehřátí z důvodu 
dlouhotrvajícího použití, přístroj se automaticky zastaví
kat. č.  popis cena
348520 Linex EPS 6000 2316,–

3
DNY

3
DNY

3
DNY

3
DNY

Ořezávací strojek elektrický 
ořezávátko s dlouhou výdrží a životností s elektrickou frézou, jednoduchá manipulace, 
pro ořezávání tenkých 6-8 mm i silných 9-12 mm tužek či pastelek, nastavitelná ostrost 
ořezání, odstraňovač zlomených hrotů, napájení: 
4x1,5V baterie (AA, LR6) případně připojení 
k síti přes 6V adaptér (baterie ani adaptér 
nejsou součástí)
kat. č.  barva cena
347102 šedá 550,–

Ořezávací strojek Linex elektrický
stolní elektrické ořezávátko pro snadné, rychlé, bezpečné a dokonalé ořezání kulatých, 
trojhranných nebo hexagonálních tužek a pastelek. 6 otvorů - pro tužky s průměrem 
od 6,5 - 11 mm, ideální do škol, na úřady, do kanceláří, díky čtyřem přísavkám je během 
použití stabilní, ořezávání může začít, pouze pokud je zásobník správně nasazen, 
a zastaví se automaticky, jakmile je tužka ořezaná, pokud hrozí přehřátí z důvodu 
dlouhotrvajícího použití, přístroj se automaticky zastaví
kat. č.  barva cena
348551 Linex EPS 4594 2160,–

Ořezávací strojek elektrický KW triO 
elektrické ořezávátko pro tužky o průměru 7-8 mm, napájení přímo ze sítě 220V, otočný 
ovladač pro nastavení kvality zpracování od ostrých tužek až po tupé , automatické 
vypnutí, kontrola správně zasunuté nádobky na odpad, robustní řezný mechanismus, 
pokud je přístroj nadměrně zahřátý, velikost: 130 x 105 x 105 mm
kat. č.  barva cena
348552 Cube 1239,–

Ořezávací strojek elektrický KW triO  
stylové elektrické ořezávátko s variabilním nastavením průměru, pro tužky o průměru 
7-11,5 mm, napájení přímo ze sítě 220V, otočný ovladač pro nastavení kvality 
zpracování od ostrých tužek až po tupé, automatické vypnutí, kontrola správně 
zasunuté nádobky na odpad, robustní řezný mechanismus, pokud je přístroj nadměrně 
zahřátý, velikost: 146 x 150 x 165 mm
kat. č.  barva cena
348553 Vario 1925,–
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Kovové kružítko 4501
kružidlo kovové školní typ 400 určené k rýsování kružnic v rozsahu 5 – 125 mm 
s upínacím průměrem 3 mm 
kat. č.  barva cena
323850 barevný mix 36,–

Pravítko barevné
ohebné transparentní plastové pravítko, délka 30 cm
kat. č.  barva cena
338010 červená 6,40
338020 modrá 6,40

Trojúhelník CONCORDE
pravoúhlý trojúhelník s ryskou
kat. č.  popis cena
338500 trojúhelník s ryskou 9,50

Kovové kružítko Linex 
kovové školní kružítko 140 mm s kloubem + sada náhradních tuh
kat. č.   cena
324861  105,–

Kovové kružítko 6541
kovové kružítko v kazetě 
+ sada náhradních tuh
kat. č.  cena
324220 148,–

s
k
3

v kazetě 
h tuh

cena
148,–

36,–,

Kovové kružítko ICO
sada kružítka, obsahuje kružítko, adaptér pro technické pero, 
balení s tuhou, ořezávátko na tuhu, nástavec
kat. č.  cena
323290 48,10

Kovové kružítko CONCORDE
kovové kružítko v kazetě + sada náhradních tuh
kat. č.  cena
323260 29,80

Tuhy do kružítka
náhradní tuhy do kružítka, dodávány v plastové etui
kat. č.  popis cena
216000 tuhy 10 ks 12,80

Pravítka
kat. č.  popis cena
337120 pravítko 15 cm 3,90
337450 pravítko 20 cm 4,1
338100 pravítko 30 cm 5,90
338050 pravítko 50 cm 16,90
336350 úhloměr 180 / 100 4,–336350 úhloměr 180 / 100 4,
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Pravítko KEYROAD ohebné
ohebné transparentní pravítko vyrobené z polymeru s vysokou mechanickou odolností, 
pro snadnější manipulaci je tělo pravítka prolisováno, mix 3 barev
kat. č.  popis cena
337381 15 cm / mix barev 10,90
337382 20 cm / mix barev 14,30
337383 30 cm / mix barev 19,10

Pravítko barevné
plastová barevná pravítka, dodáváno v mixu barev, neohebná, ale vhodná pro děti - při 
ohnutí se ostře nerozlomí
kat. č.  popis cena
338002 20 cm / mix barev 4,70
338003 30 cm / mix barev 10,60


