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lampičky · podložky pod nohy · rámečky · magnety a pásky 
· prezentační systémy · tabule a jejich doplňky

přání s motýlem

kuličková pera · sety · bloky · popisovače 

pryže · ořezávátka s pryží · ořezávátka · nože a nůžky · samolepicí bločky 
a záložky · korekce a lepení · tužky · pastelky · tempery · tubus, pastely a křídy 
· popisovače · školní kolekce · štětce · kalkulačky · kuličová pera · mikrotužky

aplikátor · popisovače na textil · 3D popisovače · popisovače na dřevo, 
keramiku, kreativní · akrylové popisovače · popisovače lakové, permanentní 
· odstraňovač · štětečkové popisovače · technické popisovače

kuličková pera · plnicí pero · DIY popisovače · popisovače kreativní 
· popisovače na textil · dekorativní popisovače · permanentní 
popisovače · průmyslové popisovače · stíratelné popisovače

pera EnerGel · gelová pera · permanentní popisovače · křídové popisovače 
· stíratelné popisovače · kuličková pera · Pentelky · tuhy · korekce a lepení 
· štětečky · štětečkové popisovače · olejové pastely · malování na textil  

nůžky · kuličková pera · pryž ·  houba · ořezávátka ·  magnety · mazací pera

kapesní kalkulátory · stolní kalkulátory · vědecké kalkulátory 
· kalkulátory s tiskem
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Kalíšek na tužky velký 
• velký kalíšek • praktické využití na tužky • drátěný • pevný • stolní 
kancelářský doplněk 

Špalíček na papíry 
• kovový špalíček na papíry • praktické využití na špalíčky papíru, trhací 
a lepicí bločky • drátěný • pevný • stolní kancelářský doplněk

Kalíšek na sponky velký  
• velký kalíšek • praktické využití na sponky • drátěný • pevný • stolní 
kancelářský doplněk

Kalíšek na tužky malý
• malý kalíšek • praktické využití na tužky • drátěný • pevný • stolní 
kancelářský doplněk 

Pořadač na papíry
• kovový pořadač • praktické využití na papíry a obálky • drátěný • pevný
• stolní kancelářský doplněk

Kalíšek na sponky malý
• malý kalíšek • praktické využití na sponky • drátěný • pevný • stolní 
kancelářský doplněk

Malý drátěný kalíšek na tužky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický doplněk 
na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Průměr kalíšku 6,5 cm, výška 
6,2 cm.

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2082052 ks TE-kalíšek na tužky malý černá
2008250 ks TE-kalíšek na tužky malý stříbrná

Drátěný pořadač na papíry a obálky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický 
doplněk na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. 
Rozměr 17,5 x 13,5 x 7,5 cm.

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2009011 ks TE-pořadač na papíry černá
2000919 ks TE-pořadač na papíry stříbrná

Malý drátěný kalíšek na kancelářské sponky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. 
Praktický doplněk na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Průměr 
kalíšku 7 cm, výška 3,5 cm.

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2028258 ks TE-kalíšek na sponky malý černá
2020252 ks TE-kalíšek na sponky malý stříbrná

Velký drátěný kalíšek na tužky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický doplněk 
na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Průměr kalíšku 9,5 cm, výška 
10 cm.  

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2018020 ks TE-kalíšek na tužky velký černá
2001824 ks TE-kalíšek na tužky velký stříbrná

Drátěný špalíček na papíry, lepicí a trhací bločky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. 
Praktický doplněk na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. 
Rozměr 10 x 8 x 8 cm. 

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2017016 ks TE-špalíček na poznámky černá
2017108 ks TE-špalíček na poznámky stříbrná

Velký drátěný kalíšek na kancelářské sponky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. 
Praktický doplněk na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Průměr 
kalíšku 9,5 cm, výška 3 cm. 

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2018259 ks TE-kalíšek na sponky velký černá
2010253 ks TE-kalíšek na sponky velký stříbrná
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Stojánek na vizitky  
• kovový stojánek • praktické využití na vizitky • drátěný • pevný •  stolní 
kancelářský doplněk

Odpadkový koš
• kovový odpadkový koš • drátěný • pevný • kancelářský doplněk

Drátěný odpadkový koš z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický doplněk do 
kanceláře. V nabídce dvě různé velikosti a dvě barevné varianty. Malý koš průměr 
26 cm, výška 28 cm. Velký koš průměr 29,5 cm, výška 35 cm. 

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2050020 ks TE-od koš malý černá
2005020 ks TE-od koš malý stříbrná

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0000932 ks TE-od koš velký černá
0000949 ks TE-od koš velký stříbrná

Elegantní drátěný stojánek na vizitky z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický 
doplněk na kancelářský stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Rozměr 10 x 6 cm. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0000918 ks TE-stojánek na vizitky černá
0000925 ks TE-stojánek na vizitky stříbrná
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Stojan na katalogy
• kovový stojan • praktické využití na katalogy a papíry • drátěný • pevný 
• stolní kancelářský doplněk

Zásuvkový trojbox
• kovový box • praktické využití na odkládání formulářů a dokumentů 
• drátěný • pevný • stolní kancelářský doplněk  

Drátěný zásuvkový trojbox na papíry, formuláře a dokumenty z kvalitního kovu. 
Jednotlivé zásuvky jsou výsuvné. Drží pevný tvar. Trojbox je dodávaný rozložený 
v krabici, montáž pomocí přiložených šroubků. Praktický doplněk na kancelářský 
stůl. V nabídce dvě barevné varianty. Rozměr 26 x 29,5 x 35 cm.

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2020016 ks TE-zásuvkový trojbox černá
2002012 ks TE-zásuvkový trojbox stříbrná

Drátěný stojan na katalogy a papíry z kvalitního kovu. Drží pevný tvar. Praktický 
doplněk do kanceláře. Stojan je dodávaný rozložený v krabici, montáž pomocí 
přiložených šroubků. V nabídce dvě barevné varianty. 
Rozměr 33,5 cm x 8 x 25,5 cm.  

Ean 692653 Jednotka Specifikace Barva
2030015 ks TE-stojan na katalogy černá
2003019 ks TE-stojan na katalogy stříbrná
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Značka Luxor je na trhu více než 50 let 
a nabízí široký sortiment zboží vyráběného v Indii.

Kuličkové pero Micra
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • pogumovaný 
úchop • kónický hrot průměr 1mm • plastové tělo • široký výběr barev 
• nová technologie s velmi nízkou viskozitou inkoustu • stopa 0,7mm 

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop 
neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot široký 1mm 
a kvalitní plastové tělo. Barva těla pera je shodná s barvou náplně. Široký výběr 
barev. Nízká viskozita inkoustu, díky které kulička pera lépe klouže po papíře, 
podobně jako gelové náplně, skvělé psací vlastnosti. Stopa 0,7mm. V nabídce 
jednotlivé barvy balené po 10ks. Dóza po 42ks (12ks modrá, 10ks černá, 8ks 
červená, 6ks fialová, 4ks zelená, 2ks růžová).

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
045716 ks L1781 černá
045730 ks L1783 červená
045723 ks L1782 modrá
045747 ks L1786 zelená
088683 ks L1784 růžová
045754 ks L1785 fialová
705221 bal. L1780/42 DU mix 42ks

L1781

L1783

L1784

L1782

L1785

L1786

L1780/42DU

0,7 mm

Ultra low viskosity

Výroba více než

4 miliónů
psacích potřeb denně

D. K. Jain – zakladatel a majitel značky, začínal svoji kariéru v malém obchůdku 
ve Starém Dillí v Indii, kde pomáhal svému otci s prodejem psacích potřeb. Měl 
velký sen, založit si vlastní společnost a vyrábět psací potřeby, který se mu začal 
plnit v roce 1959. V tomto roce se vyrobil první plnicí popisovač té doby. 

V roce 1963 uvedl na trh značku Luxor, v jejímž vedení působí dodnes společně se 

svou manželkou a dcerou. Hlavní hodnoty této zavedené rodinné společnosti jsou 

kvalita a inovace spolu se spokojeností zákazníků. V dnešní době Luxor dodává 

své produkty do více než 90 zemí 

po celém světě a má celkem 8 

výrobních hal na severu Indie. 

Zde vyrábí psací potřeby pod svojí 

značkou Luxor i pro ostatní světové 

značky jako je Parker, Waterman, 

Pilot. Společnost se pyšní titulem 

největšího vývozce do zahraničí, 

který obdržela 10 let po sobě. 
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Kuličkové pero Focus Icy
• kuličkové pero • jednorázové • s víčkem • vroubkovaný úchop • kónický hrot průměr 
1mm • plastové tělo • široký výběr barev • nová technologie s velmi nízkou viskozitou 
inkoustu • stopa 0,8mm 

Jednorázové kuličkové pero s víčkem. Protiskluzový vroubkovaný úchop zajišťuje pevné 
držení. Odolný niklový hrot široký 1mm a kvalitní štíhlé plastové tělo. Barva těla pera je 
shodná s barvou náplně. Nadstandardní široký výběr zářivých barev. Nízká viskozita inkoustu, 
díky které se kulička pera výborně pohybuje po povrchu psací plochy a šetří spotřebu náplně, 
skvělé psací vlastnosti. Stopa 0,8mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 50ks. V dóze 
56ks mix barev (černá 7ks, červená 7ks, modrá 7ks, zelená 3ks, oranžová 4ks, světle zelená 
7ks, růžová 7ks, světle modrá 7ks a fialová 7ks). Barevný papírový display po 30ks v devíti 
barevných variantách (černá, modrá, červená, růžová, fialová, zelená, světle zelená, oranžová 
a světle modrá).

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
045549 ks L1761 černá
045563 ks L1763 červená
045556 ks L1762 modrá
045693 ks L1766 zelená
045808 ks L1768 oranžová
045709 ks L1767 světle zelená
045570 ks L1764 růžová
045839 ks L1769 světle modrá
045587 ks L1765 fialová
705207 bal. L1760/56 DU mix 56ks
082841 bal. L1760/270 PPDU mix 270ks

Kuličkové pero Style
• kuličkové pero • s víčkem • pogumovaný úchop • jehlový hrot • plastové tělo • výběr 
ze tří barev • inkoust na bázi vody • hladké psaní • stopa 0,5mm  

Kuličkové pero s víčkem. Pogumovaný úchop a extra tenký jehlový kovový hrot pro příjemné 
psaní. Průhledné plastové tělo s doplňky odpovídající barvě náplně. V nabídce výběr ze tří 
barev. Inkoust na vodní bázi zaručuje hladké psaní s tenkou stopou 0,5mm. V balení 10ks 
jedné barvy nebo v dóze 45ks (20ks modrá, 15ks černá, 10ks červená). 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
014682 ks L1791 černá
014705 ks L1793 červená
014699 ks L1792 modrá
706440 bal. L1790/45 DU mix 45ks

Kuličkové pero Aim
• kuličkové pero • otočný mechanismus • matné polokovové provedení • černo-stříbrné 
propracované tělo • elegantní design • vyměnitelná náplň modrá • v balení 10ks

Elegantní kuličkové pero. Otočný mechanismus. V designovém polokovovém provedení. 
Úchopová spodní polovina těla v černém matném kovu s lesklou stříbrnou kovovou špičkou. 
Horní část z odolného matného stříbrného kovu s lesklým klipem. Vyměnitelná náplň Cross 
Metal se závitem na konci v modré barvě. V balení 10ks. Ean pouze na balení.

L1791

L1792

L1790/45 DU

L1760/270 PPDU

L1760/56 DU

L 1765

L 1762

L 1768

L 1763

L 1767

L 1766

L 1769

L 1764

L 1761

 1 mm

 0,5 mm

Ean 890106 Jednotka Specifikace
9014002 bal. L2471

Ultra low viskosity

Gelové pero Neo gel 
• gelové pero • barva modrá • s víčkem • moderní design • pogumovaný úchop • tenký 
jehlový hrot • plastové průhledné tělo • doplňky v barvě náplně • stopa 0,5mm  

Gelové jednorázové pero s víčkem. Náplň v modré barvě. Pogumovaný úchop a extra tenký 
jehlový kovový hrot pro příjemné psaní. Bezpečnostní víčko s klipem. Průhledné plastové tělo 
příjemné na dotyk s doplňky odpovídající barvě náplně. Tenká rychleschnoucí stopa o šířce 
0,5mm. V balení 10ks.  

0,5 mm

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
014736 ks L7822

L1793
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Kuličkové pero Gemini
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • elegantní kovové provedení • štíhlé tělo 
• zlaté doplňky • kombinace stříbrné a černé • vyměnitelná náplň • v balení 10ks

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Odolné kovové provedení. Štíhlé tělo ve kominaci 
stříbrné a černé. Elegantní moderní design.  Vhodné pro reklamní potisk. Výjimečná kvalita 
inkoustu zajišťuje perfektní psací vlastnosti. Vyměnitelná náplň s vrtulkou v modré barvě. 
V nabídce balení po 10ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
041367 ks L2035

Kuličkové pero Window
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • odolné kovové provedení •modré štíhlé tělo 
• stříbrné doplňky • elegantní design • vyměnitelná náplň • v balení 10ks

Elegantní kuličkové pero s mačkacím mechanismem. 
Odolné kovové provedení. Štíhlé tělo v modré barvě se 
stříbrnými doplňky. Elegantní moderní design. Velmi 
dobře padne do ruky. Výjimečná kvalita inkoustu zajišťuje 
perfektní psací vlastnosti. Vyměnitelná náplň 9102 v modré 
barvě. V nabídce balení po 10ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
180684 ks L1642

Touch Pen Executive 
• 2v1 • kuličkové pero • dotykové pero na displeje • s víčkem • celokovové provedení 
• ve dvou barevných variantách • kompaktní moderní design  

Jedinečné spojení kuličkového a dotykového pera. Na jedné straně kuličkové pero, na opačné 
straně dotykový hrot k ovládání displejů smartphonů a tabletů. Celokovové provedení 
s víčkem, stříbrným klipem a doplňky. Vyměnitelná náplň v modré barvě. V nabídce ve dvou 
barevných variantách. Nadčasový design.    

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
704866 ks L2925 černá
705160 ks L2926 stříbrná

L2925

L2926

Kuličkové pero 1118
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • odolné kovové provedení • šedé štíhlé tělo 
• zlaté doplňky • elegantní design • vyměnitelná náplň • v balení 10ks  

Elegantní kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Odolné kovové provedení. Štíhlé tělo 
v šedé barvě se zlatými doplňky. Elegantní moderní design. Velmi dobře padne do ruky. 
Výjimečná kvalita inkoustu zajišťuje perfektní psací vlastnosti. Vyměnitelná náplň s vrtulkou 
v modré barvě. V nabídce balení po 10ks.

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
684519 ks L1118

Kuličkové pero Silver
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • elegantní kovové provedení • štíhlé tělo 
• vyměnitelná náplň • v balení 10ks

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Odolné kovové provedení. Nadčasový štíhlý 
design. Vyměnitelná náplň s vrtulkou v modré barvě. V nabídce balení po 10ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
062010 ks L1114

L2311

L2312

L2313

Kuličkové pero Dunes
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • s kovovými doplňky • výběr ze tří barev 
• vyměnitelná náplň s vrtulkou • 10ks v balení

Kuličkové pero v moderním designu s kovovými doplňky. Mačkací mechanismus. Lesklé 
chromové tělo s příjemným plastovým úchopem. Ve třech barevných provedeních. Vyměnitelná 
náplň s vrtulkou v modré barvě. V balení 10ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
123407 ks L2311 černá
123414 ks L2312 modrá
123421 ks L2313 hnědá
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Touch Pen Premium 
• 2v1 • kuličkové pero • dotykové pero na displeje • otočný mechanismus • celokovové 
provedení • ve dvou barevných variantách • kompaktní moderní design • s praktickým 
klipem

Jedinečné spojení kuličkového a dotykového pera. Na jedné straně kuličkové pero, na opačné 
straně dotykový hrot k ovládání displejů smartphonů a tabletů. Celokovové provedení 
s otočným mechanismem a klipem. Vyměnitelná náplň Cross Metal se závitem na konci 
v modré barvě. V nabídce ve dvou barevných variantách. Nadčasový design.    

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva 
705184 ks L2930 modrá
704873 ks L2929 šedá

Plnicí pero Fountain 
• plnicí pero • jednobarevné nebo dvoubarevné provedení • odolné plastové tělo • kovový 
hrot • stopa 0,8mm • náplň euro bombičky • v balení 10ks

Plnicí pero v jednobarevném nebo dvoubarevném provedení. Tělo vyrobeno z odolného plastu, 
kovový hrot. Šířka stopy 0,8mm. Náplň euro bombičky. V nabídce balení po 10ks.    

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
311118 ks L1506 modrá
311125 ks L1507 červená
311132 ks L1509 zelená
311149 ks L1508 žlutá
051960 ks L1515 červeno-žlutá
803293 ks L1516 modro-černá

Dárkový set Futura 
• kuličkové pero • otočný mechanismus • celokovové provedení • černé tělo se zlatými 
doplňky • propracovaná jemně vyrytá zlatá horní polovina těla s klipem • vyměnitelná 
náplň • luxusní krabička

Masivní kuličkové pero s otočným mechanismem. Designové celokovové provedení 
v kombinaci černé a zlaté barvy. Černé tělo je zdobeno zlatými doplňky. Horní polovina 
s propracovaným jemně strukturovaným povrchem s efektem hadí kůže v barvě antracitu se 
zlatým klipem. Vyměnitelná náplň Cross Metal se závitem na konci v modré barvě. Baleno 
v luxusní krabičce.     

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
022779 set L2897

L2929

L1507

L1506

L2930

L1508

set Futura 

Dárkový set Alps
• kuličkové pero • otočný mechanismus • celokovové provedení • černo-stříbrné 
propracované tělo • elegantní design • luxusní krabička

Vyvážené kuličkové pero s otočným mechanismem. Celokovové provedení v kombinaci 
černé a stříbrné barvy. Úchopová část zdobená jemným čtverečkovaným gravírováním 
s protiskluzovým efektem. Vyměnitelná náplň s vrtulkou v modré barvě. Baleno v luxusní 
krabičce.      

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
801763 set L2710

0,8 mm

Touch Pen Maple Stylus 
• dotykové pero na displeje • šedá barva • otočný mechanismus • plastové provedení 
s kovovým klipem  • ve dvou barevných variantách • kompaktní moderní design 
• s praktickým klipem

Dotykové pero v šedé barvě. Dotykový hrot k ovládání displejů smartphonů a tabletů. 
Celokovové provedení s mačkacím mechanismem a klipem. Nadčasový design.    Ean 8901069 Jednotka Specifikace

704880 ks L2933
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Dárkový set Hooper
• futuristický luxusní set • kuličkové pero s otočným mechanismem • roller s víčkem 
• odolné kovové provedení v kombinaci stříbrno-šedé nebo stříbrno-modré barvě 
• propracovaný moderní design • vyměnitelné náplně • dárková krabička

Futuristický luxusní set kuličkového pera s otočným mechanismem a rolleru s víčkem. Odolné 
celokovové provedení ve stříbrno-šedé nebo stříbrno-modré barvě. Úchopová část rolleru 
zdobená jemným čtverečkovaným gravírováním s protiskluzovým efektem. Vyměnitelná 
náplň s vrtulkou v modré barvě, náplň do rolleru standardní keramická v modré barvě. Baleno 
v dárkové krabičce.      

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
017706 set L8627 modrá
704958 set L8625 šedá

Dárkový set Texas set
• kožený set • kuličkové pero s otočným mechanismem • roller s víčkem • stříbrné 
celokovové tělo s klipem • černý kožený úchop • propracovaný netradiční luxusní design 
• vyměnitelné náplně • luxusní krabička

Kožený set kuličkového pera s otočným mechanismem a rolleru 
s víčkem. Odolné celokovové provedení doplněné koženým 
úchopem černé barvy. Netradiční propracovaný design. Vyměnitelná 
náplň kuličkového pera v modré barvě s vrtulkou, náplň do rolleru 
standardní keramická. Baleno v luxusní krabičce.       

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
704422 set L8590

Dárkový set Trendy 
• praktický set • kuličkové pero s mačkacím mechanismem • mikrotužka s mačkacím 
mechanismem • vyrobeno z odolného kovu • elegantní černé tělo se stříbrnými doplňky 
• ozdobný vyrytý stříbrný úchop • vyměnitelná náplň Luxor 9102 • tuha 0,5mm • baleno 
v dárkové kabičce

Praktický set kuličkového pera s mačkacím mechanismem a mikrotužky. Moderní design 
z odolného kovu. Elegantní černé tělo se stříbrnými doplňky a ozdobným vyrytým stříbrným 
úchopem. Vyměnitelná náplň Luxor 9102, tuha o šířce 0,5mm. Baleno v dárkové kabičce.       

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
236862 set L8554

Dárkový set Sterling
• elegantní nadčasový design Sterling • kuličkové pero s mačkacím mechanismem, plnicí 
pero s víčkem, mikrotužka s mačkacím mechanismem • celokovové provedení • kvalitní 
broušená ocel • vyměnitelné náplně 

Elegantní set kuličkového pera s mačkacím mechanismem, plnicího pera s iridiovým hrotem 
s víčkem a mikrotužky 0,5mm s mačkacím mechanismem v dárkové krabičce. V nabídce dvě 
barevné kombinace. Celokovové provedení z kvalitní broušené oceli s lesklými zlatými doplňky. 
Vyměnitelná náplň kuličkového pera s vrtulkou v modré barvě, plnicího pera s nástavcem/
konektorem na inkoust nebo lze použít euro bombičky. Samostatné kuličkové pero s mačkacím 
mechanismem v celokovovém stříbrném provedení, velkoobsahová náplň s vrtulkou v modré 
barvě, v balení 10ks. Samostatné celokovové luxusní plnicí pero s iridiovým hrotem, víčkem, 
s nástavcem/konektorem na inkoust, příjemný plastový protiskluzový úchop, v balení 10ks.        

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Provedení Barva
102020 set L8211 KP,PP,MT černo/zlatá
102013 set L8210 KP,PP,MT stříbrno/zlatá
062010 ks L1114 KP stříbrná
803217 ks L8210 PP stříbrno/zlatá

L8627

L8625

L8211 set

L8210 set

L1114 L8210

Gravírování 
vhodné
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Set studentský Gripper 
• praktický set • kuličkové pero s mačkacím mechanismem • mikrotužka s mačkacím 
mechanismem • barevné provedení z odolného plastu • pogumovaný černý úchop 
• tuha 0,5mm 

Praktický set kuličkového pera s mačkacím mechanismem a mikrotužky. Různě barevné 
provedení z odolného plastu. Pogumovaný černý úchop pro lepší držení. Tuha do mikrotužky 
o průměru 0,5mm. Modrá náplň kuličkového pera. Baleno na blistru.        

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
696185 set L1297 modrá
696154 set L1295 žlutá
696161 set L1296 růžová
696192 set L1298 bílá

Mikrotužka Smart Grip
• mikrotužka • odolné transparentní plastové tělo • praktický pogumovaný úchop 
• s pryží • výběr ze dvou barev • tuha 0,5mm • kovový úchyt • v balení 10ks 

Mikrotužka s pryží a plastovým klipem. Odolné plastové transparentní tělo s praktickým 
pogumovaným úchopem. Protiskluzový příjemný úchop zajišťuje příjemné držení. Výběr ze 
dvou barevných variant. Tuha o šířce 0,5mm. V nabídce balení po 10ks.        

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
071951 ks L1621 černá
071968 ks L1622 modrá

Krabička 11102 
• robustní dárková krabička • z pevného kartonového materiálu • otevírání na kovové 
pantíky • semišové polstrování v šedé barvě • ozdobná saténová stuha • stříbrno-černé 
provedení • jednoduchý moderní design • ideální doplněk každého pera Luxor 

Robustní dárková krabička z pevného kartonového materiálu potažená tapetkou v imitaci 
kůže. Otevírání na dva kovové pantíky. Semišové polstrování v šedé barvě s ozdobnou 
saténovou stuhou. Praktické neutrální stříbrno-černé provedení. Jednoduchý moderní design. 
Ideální doplněk každého pera Luxor podtrhující jeho luxusní vzhled.        

Jednotka Specifikace
ks L11102

Náplň Luxor 9102 
• náhradní náplň do většiny kuličkových per Luxor • velkoobsahová • s vrtulkou • barva 
modrá 

Náhradní náplň do většiny kuličkových per Luxor. Velkoobsahová s vrtulkou a modrou barvou 
inkoustu. Pro typy: 2311, 2312, 2312, 2315, 2929, 2930, 2925, 2926, 2710, 2897, 8590, 
8625, 8627, 8211, 8210, 1114, 8554.        

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
113774 ks L9102

L1297

L1621

L1622

L1295

L1296 L1298

0,5 mm

0,8 mm

0,5 mm
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Blok Notebook Premium
• linkovaný • 160 stran • formát B5 • pevné plastové desky • kvalitní kovová kroužková 
vazba • perforovaný papír u hřbetu • extra bílý papír • papír 70g/m2  • desky s úchytkou 
na pero 

Linkovaný blok ve formátu B5 v pevných plastových deskách s kvalitní kovovou kroužkovou 
vazbou. Extra bílý papír 70g/m2 jemně perforovaný u hřbetu. Rozsah 160 stran. Zadní část 
desek s úchytkou na pero.        

Ean 8901198 Jednotka Specifikace
114413 ks L20408

Blok Notebook Executive
• linkovaný • 92 stran • papírové desky • kvalitní kovová kroužková vazba 
• perforovaný papír u hřbetu • extra bílý papír • papír 70g/m2  

Linkovaný blok v papírových deskách s kvalitní kovovou kroužkovou vazbou. Extra bílý papír 
70g/m2 jemně perforovaný u hřbetu. Rozsah 92 stran.         

Ean 8901198 Jednotka Specifikace Provedení
114468 ks L20603 A5
114444 ks L20601 A4

Blok Notebook Notes and Ideas
• linkovaný • 160 stran • formát B5 • pevné plastové desky • kvalitní kovová kroužková 
vazba • luxusní provedení • extra bílý papír • perforovaný papír ke snadnému odtržení 
• papír 70g/m2  

Linkovaný sešit v pevných plastových deskách s kvalitní kovovou kroužkovou vazbou. 
Luxusní provedení s jemným elegantním potiskem desek. Extra bílý papír 70g/m2 jemně 
perforovaný u hřbetu. Rozsah 160 stran.           

Ean 8901198 Jednotka Specifikace
114109 ks L20558

Blok Premium s rozřaďovači 
• linkovaný • 300 stran • formát B5 • pevné plastové desky • kvalitní kovová kroužková 
vazba • se čtyřmi praktickými barevnými rozřaďovači • extra bílý papír • perforovaný 
papír u hřbetu • papír 70g/m2  • desky s úchytkou na pero  

Linkovaný blok ve formátu B5 v pevných plastových deskách s kvalitní kovovou kroužkovou 
vazbou. Čtyři praktické barevné rozřaďovače dělí blok na pět částí. Extra bílý papír 70g/m2 
jemně perforovaný u hřbetu. Rozsah 300 stran. Zadní část desek s úchytkou na pero.         

Ean 8901198 Jednotka Specifikace
114055 ks L20409

L20601L20603
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Popisovač mini permanentní 50 
• permanentní • kulatý hrot • extra pevný akrylový hrot • šířka stopy 1-2mm 
• inkoust na bázi alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný  
• popisuje většinu povrchů • mini provedení o délce 6cm • víčko s klipem  

Mini popisovač permanentní s kulatým hrotem. Extra pevný hrot s akrylovou špičkou, 
šířka stopy 1-2mm. Inkoust na bázi alkoholu, neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití. Vhodné k popisování téměř všech ploch 
jako dřevo, plast, kov, sklo. Mini provedení dlouhé pouze 6cm. V nabídce odběr pouze v dóze 
100ks mix 30ks černé, 10ks červené, 10ks modré, 10ks zelené, 10ks hnědé, 10ks oranžové, 
10ks růžové a 10ks fialové barvy.          

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
029808 ks L3001 černá
029822 ks L3003 červená
029815 ks L3002 modrá
029839 ks L3004 zelená
029860 ks L3005 hnědá
029846 ks L3007 oranžová
678853 ks L3008 růžová
029853 ks L3006 fialová
673568 dóza L3000/100 Jar mix 100ks

Popisovač permanentní 100
• permanentní • kulatý hrot • extra pevná akrylová špička hrotu • šířka 
stopy 1-2mm • inkoust na bázi alkoholu • neobsahuje xylen a toluen 
• nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu povrchů • víčko s klipem 
k uchycení, zabraňuje skutálení   

Permanentní popisovač s kulatým hrotem. Extra pevný hrot s akrylovou 
špičkou, šířka stopy 1-2mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje 
xylen a toluen. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití.  
Vhodný k popisování téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. V nabídce  
výběr jednotlivých barev balených po 10ks. Blistr 8ks mix všech barev.  

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
186013 ks L3411 černá
186037 ks L3413 červená
186020 ks L3412 modrá
186044 ks L3414 zelená
703920 ks L3415 hnědá
032594 blistr L3410/8 BC 8ks

L3001

L3411

L3001 L3007

L3003 L3008

L3002 L3006

L3004

L3005

L3411

L3410/8 BC

L3414

L3415

L3412

L3413

L300/100 Jar

1-2  mm

1-2  mm

6 cm

COFFEE

L3410/8 BC
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Popisovač permanentní 250
• permanentní • kulatý hrot • extra pevný akrylový hrot • šířka stopy 1-2mm 
• inkoust na bázi alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný 
• popisuje většinu povrchů • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení   

Permanentní popisovač s kulatým hrotem. Extra pevný hrot s akrylovou špičkou, šířka 
stopy 1-2mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití. Vhodný k popisování téměř všech ploch jako 
dřevo, plast, kov, sklo. V nabídce výběr ze čtyř jednotlivých barev balených po 10ks. Blistr 2ks 
v černé a modré barvě. Display 48ks mix 4 barev po 12ks.   .          

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
219360 ks L3451 černá
219384 ks L3453 červená
219377 ks L3452 modrá
219391 ks L3454 zelená
219605 blistr L3450/2 BC 2ks

Popisovač permanentní 251
• permanentní • seříznutý extra pevný akrylový hrot • šířka stopy 2-5mm • inkoust 
na bázi alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný • víčko s klipem 
k uchycení, zabraňuje skutálení • popisuje většinu povrchů  

Permanentní popisovač se seříznutým hrotem. Pevný hrot z polyesterové hmoty, šířka 
stopy 2-5mm.  Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování 
téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. V nabídce výběr ze čtyř barev balených 
po 10ks.

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
217762 ks L3441 černá
217786 ks L3443 červená
217779 ks L3442 modrá
217793 ks L3444 zelená

Popisovač permanentní 900 OHP/LAB
• permanentní • kulatý polyesterový hrot velikosti M • šířka stopy 1mm • inkoust na bázi 
alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu 
povrchů • ideální do laboratoří k popisu baněk, Petriho misek a zkumavek • vhodný 
na fólie a lesklé povrchy

Permanentní popisovač s kulatým polyesterovým hrotem velikosti M, šířka stopy 1mm.  Inkoust 
na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný 
ke každodennímu použití. Rychleschnoucí a žáruvzdorný. Ideální do laboratoří k popisu baněk, 
Petriho misek a zkumavek. Vhodný k popisování téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, 
sklo, fólie a lesklé povrchy. V nabídce výběr ze tří jednotlivých barev balených po 10ks. Sada 
po 4ks - 2ks černá, 1ks modrá, 1ks červená. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
220960 ks L3271 černá
220984 ks L3273 červená
220977 ks L3272 modrá
197514 sada L3270/4 BC 4ks

L3451

L3441

L3271

L3451

L3454

L3452

L3453

L3270/4 BC

1-2  mm

2-5  mm

1  mm

L3441

L3271

L3444

L3442   

L3772

L3443

L3273

L3450/2 BC
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1-2 mm Detail hrotu
popisovač 100

2-3 mm Detail hrotu
popisovač 250

Detail hrotu
popisovač 251

Popisovače na většinu povrchů

Navždy
Permanentní

Popisovač

VENTILAČNÍ VÍČKO S KLIPEM

INKOUST NA BÁZI ALKOHOLU 
BEZ XYLENU A TOLUENU

PEVNÝ PLSTĚNÝ HROT

100

250

251

2 mm

5 mm



Popisovač na bílé tabule 750
• stíratelný • kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 1-3mm • inkoust na bázi alkoholu 
• ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný 
ke každodennímu použití • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení   

Stíratelný popisovač s kulatým hrotem z polyesterové hmoty, šířka stopy 1-3mm. Inkoust 
na bázi alkoholu. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo speciálních houbiček. 
Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy. Vhodný 
ke každodennímu použití. Nevysychá, může být až 24 hodin bez víčka. V nabídce výběr ze čtyř 
jednotlivých barev balených po 10ks. Sada 4ks obsahuje 1ks od každé barvy.  

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
232109 ks L3381 černá
232123 ks L3383 červená
232116 ks L3382 modrá
232130 ks L3384 zelená
232338 sada L3380/4WT 4ks

L3381

L3380/4WT

1-3  mm

L3381

L3384

L3382

L3383

Čisticí prostředek Nano 2v1
• ve spreji • speciální technologie čištění • použití 
na smartphony, LED a LCD displeje, obrazovky, tablety, 
kalkulačky, klávesnice, brýle • čistí, ošetřuje a chrání proti 
nečistotě a prachu • součástí balení je mikrostatická utěrka 
• ideální doba čištění 5-10min každých 8 týdnů    

Unikátní čistící prostředek ve spreji. Speciální technologie 
čištění pomocí nano částic. Vhodné použití na smartphony, 
LED a LCD displeje, obrazovky, tablety, kalkulačky, klávesnice, 
brýle. Nejen že čistí, ale také ošetřuje a chrání proti nečistotě 
a prachu. Součástí balení je mikrostatická utěrka, která perfektní 
leští povrchy. Ideální doba čištění 5-10min každých 8 týdnů. 
Ekologický prostředek šetřící životní prostředí.

Ean 8904212 Jednotka Specifikace
000167 balení L00016

• Denní čištění není nutné.

• Produkt obsahuje zlaté nano částice, alifatické 
rozpouštědlo, organické a anorganické soli.
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Popisovač na bílé tabule 120
• stíratelný • černý • kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 1-2mm • inkoust na bázi 
alkoholu • ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy 
• vhodné ke každodennímu použití • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení     

Stíratelný popisovač černé barvy s kulatým hrotem z polyesterové hmoty, šířka stopy 1-2mm. 
Inkoust na bázi alkoholu. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo speciálních 
houbiček. Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy. 
Vhodné ke každodennímu použití. V nabídce balení 10ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
066643 ks L3641

Popisovač na bílé tabule plnicí 1223
• stíratelný • plnící • kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 1-3mm • inkoust na bázi 
alkoholu • ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy 
• vhodný ke každodennímu použití • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 
• v nabídce náplň o objemu 15ml 

Stíratelný plnící popisovač s kulatým hrotem z polyesterové hmoty, šířka stopy 1-3mm. 
Inkoust na bázi alkoholu. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo speciálních 
houbiček. Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy. 
Jedinečný výrobek, který po vypsání lze doplnit novou náplní a pokračovat v užívání. Vhodný 
ke každodennímu použití. Nevysychá, může být až 24 hodin bez víčka.  V nabídce výběr ze 
dvou jednotlivých barev balených po 10ks. Náplň ve dvou barvách o objemu 15ml, kterou lze 
snadno doplnit po odšroubování hrotu. 

Ean 8901198 Jednotka Specifikace Provedení Barva
012238 ks L1223-A popisovač černá
012269 ks L1223-C popisovač modrá
014614 ks L986-A náplň černá
009863 ks L986-C náplň modrá

L3641

L1223-A

L1223-C

L986-A L986-C

1-2  mm

1-3  mm

JEDNODUCHÉ 
PLNĚNÍ

Popisovač na bílé tabule 751
• stíratelný • seříznutý polyesterový hrot • šířka stopy 2-5mm • inkoust na bázi alkoholu 
• ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný 
ke každodennímu použití • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení    

Stíratelný popisovač se seříznutým hrotem z polyesterové hmoty, šířka stopy 2-5mm. Inkoust 
na bázi alkoholu. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo speciálních houbiček. 
Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy. Vhodný 
ke každodennímu použití. Nevysychá, může být až 24 hodin bez víčka. V nabídce výběr ze čtyř 
jednotlivých barev balených po 10ks. Sada 4ks obsahuje 1ks od každé barvy. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
233632 ks L3371 černá
233656 ks L3373 červená
233649 ks L3372 modrá
233663 ks L3374 zelená
232345 sada L3370/4WT 4ks

L3371

L3370/4WT

2-5  mm

L3371

L3374

L3372

L3373
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Zvýrazňovač mini
• fluorescenční • seříznutý hrot • extra pevný hydrokarbonový hrot • šířka stopy 
1-3,5mm • barevná náplň na vodní bázi • smyvatelné • mini provedení o délce 6cm 
• víčko s klipem     

Mini zvýrazňovač se seříznutým hrotem. Extra pevný hydrokarbonový hrot, šířka stopy 
1-3,5mm. Inkoust na vodní bázi, který se dá lehce smýt a vyprat.  Mini provedení o délce 6cm 
šetří prostor. V nabídce jen v dóze 100ks a mix 40ks žluté, 20ks oranžové, 20ks zelené, 10ks 
modré a 10ks růžové barvy.

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
030248 ks L4005 modrá
030217 ks L4002 zelená
030224 ks L4003 oranžová
030200 ks L4001 žlutá
030231 ks L4004 růžová
673575 dóza L4000/100 JAR 100ks

Popisovač Fine Writer
• popisovač • extra tenký • polyacetylový hrot s kovovým adaptérem • šířka stopy 
0,45mm • barevná náplň na vodní bázi • smývatelný, vypratelný      

Extra tenký popisovač v širokém výběru barev. Odolný polyacetalový hrot v kovové trubičce 
vhodný na psaní, kreslení, značení a podtrhávání. Šířka stopy 0,45mm. Barevná náplň 
na vodní bázi, kterou lze smýt a vyprat. Vhodný ke každodennímu použití ideálně na papírový 
povrch. Balení jednotlivých barev po 10ks. Display 300ks deseti barev každá po 30ks. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
046935 display L7120/300 PPDU mix 300ks

Popisovače Fine Writer mini
• mini popisovač • extra tenký • polyacetalový hrot s kovovým adaptérem • šířka 
stopy 0,45mm • barevná náplň na vodní bázi • mini provedení o délce 6cm      

Extra tenký popisovač v mini provedení a širokém výběru barev. Odolný polyacetalový 
hrot v kovové trubičce vhodný na psaní, kreslení, značení a podtrhávání. Šířka 
stopy 0,45mm. Barevná náplň na vodní bázi, kterou lze smýt a vyprat. Vhodné 
ke každodennímu použití ideálně na papírový povrch. V nabídce jen dóza 20ks mix 
všech barev v mini provedení. 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
042753 dóza L7150/20 mix 20ks

L4001

L7122

L7123

L7124

1-3,5  mm

0,45  mm

L4005

L4001

L4004

L4003

L4002

černá červená modrá zelená hnědá
232109 044146 232116 244153 044191
L7121 L7123 L7122 L7124 L7128

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

oranžová žlutá světle zelená růžová fialová
044160 044184 044207 044214 044177
L7125 L7127 L7129 L7130 L7126

L7150

L7120/300 PPDU

L4000/100 JAR

L7150/20

6 cm

6 cm

0,45  mm
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Popisovače v sadě
• 12ti kusá sada barev • hrot ve tvaru štětečku • barva těla odpovídá barvě náplně 
• ventilující víčko • barevná náplň na vodní bázi • smývatelný, vypratelný, netoxický      

Sada různě barevných popisovačů s hrotem ve tvaru štětečku, výborné při plochém použití 
na vybarvování větších ploch, při malování špičkou skvělé vykreslení detailů. Popisovače 
v sytých zářivých odstínech, které jsou stálobarevné a nerozpíjí se. Barva těla odpovídá 
barvě náplně. Bezpečnostní víčko. Barevná náplň na vodní bázi, kterou lze smýt, vyprat a je 
netoxická. Vhodné ke každodennímu použití ideálně na papír. V nabídce sada po 12ks.

Ean 8901069 Jednotka Specifikace Barva
706389 sada L6106/12WT 12 odstínů

Popisovače razítkové
• razítkové popisovače • šest zářivých barev • šest různých motivů • každý motiv má 
jinou barvu • barevná náplň na vodní bázi • smývatelný, vypratelný, netoxický      

Razítkové fixy v sadě šesti zářivých barev a šesti různých motivů. Originální razítka ve formě 
popisovače perfektně padne do ruky, a tím zajišťuje snadnou manipulaci dětmi. Každý motiv 
má jinou barvu. Barva těla odpovídá barvě náplně. Barevná náplň na vodní bázi, kterou lze 
smýt, vyprat a je netoxická. Vhodné ke každodennímu použití ideálně na papírový povrch. 
V nabídce sada 6ti kusů (červená- srdíčko, modrá- delfín, zelená- hvězdička, žlutá- kytička, 
hnědá- motýlek, fialová- spirála). 

Ean 8901069 Jednotka Specifikace
660124 sada L6130/6 BOX

 

 

L6130/6 BOX

Ventilační 
víčko

Vypratelný

Vypratelný

L6106/12WT

             
     

 

 
 

 
 

 
 

     

 

Pultový stojánek Luxor kalíškový Pultový stojánek Luxor dvě police
• papírový pultový stojánek • tři plastové kalíšky • individuální prezentace 
psacích potřeb Luxor • rozměr 42 x 54 x 21 cm

• papírový pultový stojánek • dvě poličky • individuální prezentace psacích 
potřeb Luxor • rozměr 36 x 20,5 x 9,5 cm
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Rodinná společnost Maul se zabývá inovativními kancelářskými 
potřebami a na trhu působí více než 100 let. Byla založena 
v roce 1912 panem Jakobem Maulem v německém Bad Königu. 

Dnes je ve vedení společnosti již čtvrtá generace rodiny Maulů 

zastoupená Stefanem Scharmannem, který stále navazuje 

na tradici a hodnoty, kterými jsou respekt, ctižádost, spo-
lehlivost a pokora. 

V roce 2001 došlo ke spojení společností Maul a Hebel, což 

vedlo nejen k rozšíření sortimentu, ale i ke zvětšení produkce 

o jeden výrobní závod. Za léta zkušeností s výrobou a inovacemi 

společnost vybudovala zdatný tým vývojářů a právě vlastní mo-

derní výrobou je společnost výjimečná na trhu. Výrobní proces 

pokrývá všechny fáze výroby s ohledem na ekologické zpraco-

vání, likvidaci a šetrný přístup k životnímu prostředí. 

Strategie společnosti Maul je orientovaná především 
na spokojeného zákazníka. Vyrábí tak zboží vysoce funkční, 

které slouží k okamžité spotřebě a šetří energii, finance a život-

ní prostředí, jako je například LED technologie Maul lampiček. 

S novými trendy a především kvůli digitalizaci je vyvíjen velký 

tlak na výrobu. Z tohoto důvodu putuje každý rok 5% z celkových 

zisků společnosti do nákupu nové techniky, vybavení a zázemí 

společností, aby vznikaly stále další inovativní produkty na trhu. 
V letošním katalogu Maul uvedl mnoho novinek a v tom-
to trendu hodlá pokračovat i nadále. 
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MAUL lampička stolní dobíjecí LED
• LED • stolní • jedinečný sklápěcí mechanismus • skladná, přenosná, cestovní • barva 
bílá • výjimečná základna s mini USB vstupem pro nabíjení lampičky • svítivost bílého denního 
světla • intenzita světla nastavitelná ve třech krocích • moderní design • nastavitelný úhel 
světelné hlavice • ideální na cesty a použití bez připojení do zásuvky • energetická třída A+ 
• úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 10 LED 
žárovek s výkonem 3W • spotřeba 3kWh/1000 hodin • světelný tok 120lm • životnost 
20 000 hodin • kapacita nabíjecí baterie 2000mAh • váha lampičky 215g • délka ramena 
16,7cm • základní výška 19cm • základna 18 x 5cm • rozměr hlavice 18 x 5cm  

Dobíjecí LED stolní lampička. Jedinečný sklápěcí mechanismus zaručuje skladnost a snadný 
přenos. V elegantním bílém provedení. Výjimečná základna s mini USB vstupem pro nabíjení 
lampičky. Svítivost bílého denního světla. Intenzita světla nastavitelná ve třech krocích. 
Kompaktní moderní design. Nastavitelný úhel světelné hlavice. Ideální na cesty a použití bez 
připojení do zásuvky. Energetická třída A+. Úspora energie, velmi nízká spotřeba. Po vypnutí 
nespotřebovává energii. LED žárovky s výkonem 3W a celkovou spotřebou 3kWh/1000 
hodin. Světelný tok 120lm, životnost 20 000 hodin. Kapacita nabíjecí baterie 2000mAh, váha 
lampičky 215g. Délka ramena 16,7cm, základní výška 19cm, základna 18 x 5cm, rozměr 
hlavice 18 x 5cm. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0069229 ks H8180202

MAUL study lampička stolní
• stolní • se svorkou k upevnění na desku stolu • svítivost teplým bílým světlem • klasický 
kompaktní design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramen • celá lampička z kvalitního 
kovového materiálu • energetická třída A • úspora energie • po vypnutí nespotřebovává 
energii • žárovka s výkonem 12W se závitem E27 • spotřeba 12kWh/1000 hodin • životnost 
10 000 hodin • rozsah svorky na desku o tloušťce 5,5cm • rameno rozděleno na dva díly, 
každý díl dlouhý 35cm • základní výška 51cm • hlavice o průměru 17cm, otočná o 360°
• v nabídce různé barevné varianty  

Stolní lampička, která se upevňuje na desku stolu kovovou svorkou. Výborná svítivost 
teplým bílým světlem. Klasický kompaktní design lampičky s nastavitelným úhlem světelné 
hlavice a dvou ramen díky třem otočným kloubům. Vyrobena z kvalitního kovového materiálu. 
Tento pevný materiál zajistí spokojenost při každodenní manipulaci. Upevnění svorkou šetří 
prostor na pracovní desce. Energetická třída A s úsporou energie. Lampička po vypnutí 
nespotřebovává energii. Úsporná žárovka s výkonem 12W a závitem E27. Celková spotřeba 
12kWh/1000 hodin. Životnost 10 000 hodin. Délka každého ramena 35cm, základní výška 
lampičky 51cm, svorka o maximálním rozsahu 5,5cm, průměr hlavice 17cm. V nabídce různé 
barevné varianty.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0041447 ks H8230590 černá
0041454 ks H8230595 stříbrná

MAUL grace lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • nejnovější technologie • garance kvality • barva světla 
neutrální bílá • moderní elegantní design • nastavitelný rádius světelné hlavice a ramena 
• dvojité rameno z kvalitního hliníku  • jedinečně široký rádius osvětlení • nastavitelný 
pětistupňový režim tlumení a regulování síly světla • ideální pro moderní prostory k osvětlení 
pracovních ploch • energetická  třída A • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí 
nespotřebovává energii • 48 LED žárovek s výkonem 6W • spotřeba 6kWh/1000 hodin 
• světelný tok 300lm • životnost 20 000 hodin • rameno rozděleno na dva díly o délce 
2 x 36,5cm • základní výška 44cm • průměr základny 20,5cm • průměr hlavice 11,6cm 

LED stolní lampička ve stříbrné barvě . Nejnovější technologie garantující maximální kvalitu. 
Barva světla neutrální bílá. Jednoduchý moderní elegantní design. Nastavitelný rádius světelné 
hlavice a ramen. Dvojité rameno z kvalitního hliníku. Jedinečně široký rádius osvětlení. 
Nastavitelný pětistupňový režim tlumení a regulování síly světla lze příspůsobit inidividuálním 
potřebám. Ideální pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A, 
úspora energie, velmi nízká spotřeba. Po vypnutí nespotřebovává energii. LED žárovky 
s výkonem 6W, celková spotřeba 6kWh/1000 hodin, světelný tok 300lm. Životnost 20 000 
hodin. Rameno rozděleno na dva díly o délce 2 x 36,5cm. Základní výška 44cm, průměr 
základny 20,5cm, průměr hlavice 11,6cm. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0068314 ks H8205095

H8230590

H8230595
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MAUL seven lampička stolní dobíjecí LED
• LED • stolní • jedinečný sklápěcí mechanismus • skladná, přenosná, cestovní 
• v nabídce různé barevné kombinace • výjimečná základna s mini USB vstupem pro 
nabíjení lampičky • svítivost bílého denního světla • moderní design • nastavitelný úhel 
světelné hlavice • ideální na cesty a použití bez připojení do zásuvky • energetická 
třída A+ • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii 
• 15 LED žárovek s výkonem 4W • spotřeba 4kWh/1000 hodin • světelný tok 210lm 
• životnost 20 000 hodin • kapacita nabíjecí baterie 1200mAh • váha lampičky 410g 
• délka ramena 25,3cm • základní výška 27,2cm • základna 6,2 x 5cm • rozměr hlavice 
24,7 x 5cm  

Skladná přenosná LED lampička. Jedinečný sklápěcí mechanismus umožňuje snadné uložení 
šetřící prostor. Výjimečná základna s mini USB vstupem, díky kterému lze lampičku nabít 
a později použít bez kabelu, zásuvky a přívodu elektřiny. Takto je lampička ideální na cesty 
a osvětlí dle potřeby jakýkoli prostor. Svítivost bílého denního světla. Moderní elegantní 
design ve třech barevných kombinacích. Nastavitelný úhel světelné hlavice. Energetická třída 
A+. Úspora energie, velmi nízká spotřeba, po vypnutí nespotřebovává energii. LED žárovky 
s výkonem 4W, celková spotřeba 4kWh/1000 hodin, světelný tok 210lm, životnost 20 000 
hodin. Délka ramena 25,3cm, základní výška 27,2cm. Základna 6,2 x 5cm, rozměr hlavice 
24,7 x 5cm.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0069205 ks H8180171 béžová
0069199 ks H8180184 šedá
0069182 ks H8180190 černá

MAUL jazzy lampička stolní LED
• LED • stolní • barva bílá • jednoduchý moderní design • jedinečná základna s USB 
vstupem pro nabíjení smartphonů a tabletů• osvětlení pracovních ploch • energetická třída 
A • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 24 LED 
žárovek s výkonem 8W • spotřeba 8kWh/1000 hodin • světelný tok 410lm • životnost 
20 000 hodin • délka ramena 36,5cm • základní výška 41cm • základna 18 x 13cm 
• rozměr hlavice 26 x 5cm • napájecí USB adaptér 5V, max 500mA 

LED stolní lampička bílé barvy. Výjimečná základna se zabudovaným USB vstupem pro nabíjení 
smartphonů a tabletů. Svítivost lampičky v bílém denním světle. Moderní design. Nastavitelný 
úhel světelné hlavice a ramena. Velmi funkční provedení z lesklého hliníku a pevného plastu. 
Jedinečný pětistupňový režim tlumení a regulování síly světla. Ideální pro moderní pracoviště 
k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A. Úspora energie. Velmi nízká spotřeba. 
Po vypnutí nespotřebovává energii. LED žárovky s výkonem 8W a spotřebou 8kWh/1000 
hodin. Světelný tok 410lm, životnost 20 000 hodin. Délka ramena 36,5cm, základní výška 
41cm, základna 18 x 13cm. Rozměr hlavice 26 x 5cm. Napájecí USB adaptér 5V, max 500mA.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0068321 ks H8201802

MAUL pearly colour vario stolní lampička
• LED • stolní • barva bílá • 24 ledkových světel – 8 teplých bílých a 16 denních bílý 
• nastavitelné odstíny dle denní doby • kompaktní design • kombinace kovové základny 
a plastové hlavy • světelná rotační hlavice • energetická třída A+ • úspora energie • extra 
nízká spotřeba o 80% nižší než u konvenční žárovky• po vypnutí nespotřebovává energii 
• optimální uživatelská vzdálenost pro práci na stole je 36cm • délka ramena 35,7cm 
• základna 16,5 x 10,5cm

Lampička s 24mi LED světly – 8 teplých bílých a 16 denních bílých. Tři nastavitelné odstíny 
dle denní doby. Stolní v bílé barvě. Nastavitelný úhel světelné rotační hlavice o 90°. Vyrobeno 
v kombinaci kovu a pevného plastu. Extra nízká spotřeba o 80% nižší než u konvenční žárovky 
energie, po vypnutí nespotřebovává energii. Optimální uživatelská vzdálenost pro práci na 
stole je 36cm. Délka ramena je 35,7cm a základna o rozměrech 16,5 x 10,5cm.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0016975 ks H94052099

MAUL pearly colour vario stolní lampička

H8180184

H8180190

8 80 8

H8180190
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MAUL pulse lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • nejnovější technologie • garance kvality • barva světla 
teplá bílá a denní bílá • jednoduchý moderní design • nastavitelný úhel světelné rotační 
hlavice o 270° • kombinace lesklého hliníku a kvalitního matného plastu • jedinečný 
čtyřstupňový režim regulování intenzity světla • ideální pro moderní prostory k osvětlení 
pracovních ploch • energetická třída A • úspora energie • velmi nízká spotřeba 
• po vypnutí nespotřebovává energii • 18 LED žárovek (9 s teplým bílým a 9 s denním bílým 
světlem) s výkonem 7W • spotřeba 7kWh/1000 hodin • světelný tok 370lm • životnost 
20 000 hodin • nastavitelné rameno dlouhé 40cm • základní výška 47,5cm • základna 
19,5 x 14,7cm • rozměr hlavice 15 x 7,9cm 

Lampička LED stolní ve stříbrné barvě. Nejnovější technologie garantuje kvalitu a každodenní 
úsporu energie. Lze nastavit barvu světla od teplé až po denní bílou. Jednoduchý funkční 
design. Nastavitelný úhel světelné rotační hlavice o 270°. Vyrobeno v kombinaci lesklého 
hliníku a kvalitního matného plastu. Jedinečný čtyřstupňový režim regulování intenzity světla je 
ideální pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A, úspora energie, 
velmi nízká spotřeba, po vypnutí nespotřebovává energii. Lampička obsahuje 18 LED žárovek, 
z toho 9 s teplým bílým a 9 s denním bílým světlem. Žárovky s výkonem 7W a celkovou 
spotřebou 7kWh/1000 hodin. Světelný tok 370lm, životnost 20 000 hodin. Nastavitelné 
rameno dlouhé 40cm, základní výška 47,5cm, základna 19,5 x 14,7cm, rozměr hlavice 
15 x 7,9cm.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0064606 ks H8201995

MAUL business lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • nejnovější technologie • garance kvality • barva světla 
neutrální bílá • moderní design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • kombinace 
lesklého hliníku a kvalitního matného plastu antracitové barvy • jedinečně široký rádius 
osvětlení • ovládací mechanismum pomocí speciálního difuzoru na redukci odstínů • ideální 
pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch • energetická třída A • úspora energie 
• velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 18 extra silných LED žárovek 
s výkonem 11W • spotřeba 11kWh/1000 hodin • světelný tok 560lm • životnost 20 000 
hodin • rameno rozděleno na dva díly o délce 2 x 41cm • základní výška 45cm • průměr 
základny 22,8cm • průměr hlavice 14,2cm 

Lampička LED stolní ve stříbrné barvě. Nejnovější technologie garantuje kvalitu a úsporu 
energie. Barva světla neutrální bílá. Moderní design s nastavitelným úhlem světelné hlavice 
a ramena. Vyrobeno v kombinaci lesklého hliníku a kvalitního matného plastu antracitové 
barvy. Jedinečně široký rádius osvětlení a ovládací mechanismum pomocí speciálního 
difuzoru na redukci odstínů. Ideální pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch. 
Energetická třída A, úspora energie, velmi nízká spotřeba, po vypnutí nespotřebovává energii. 
Svítivost zaručena 18-ti extra silnými LED žárovkami s výkonem 11W. Spotřeba 11kWh/1000 
hodin, světelný tok 560lm, životnost 20 000 hodin. Nastavitelné rameno rozděleno na dva díly 
dlouhé 2 x 41cm. Základní výška 45cm, průměr základny 22,8cm, průměr hlavice 14,2cm.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0061537 ks H8204095

MAUL space lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • nejnovější technologie • garance kvality • barva světla 
neutrální bílá • jednoduchý moderní design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena 
• kombinace lesklého hliníku a kvalitního plastu • rameno ve filigránovém vzhledu je vyrobeno 
z eloxovaného hliníku •dotykové ovládací pole • jedinečný sedmistupňový režim tlumení 
a regulování intenzity světla • ideální pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch 
• energetická třída A • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává 
energii • 12 extra silných LED žárovek s výkonem 8W • spotřeba 8kWh/1000 hodin 
• světelný tok 440lm • životnost 20 000 hodin • rameno rozděleno na dva díly o délce 40 
a 40,5cm • základní výška 46cm • průměr základny 21cm • rozměr hlavice 12,7 x 11cm 

Lampička LED stolní ve stříbrné barvě. Nejnovější technologie zaručuje kvalitu a výborné 
vlastnosti. Barva světla neutrální bílá. Jednoduchý moderní design s nastavitelným úhlem 
rotační světelné hlavice o 180°. Vyrobena v kombinaci lesklého hliníku a kvalitního plastu. 
Rameno ve filigránovém vzhledu je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Dotykové ovládací 
pole s jedinečným sedmistupňovým režimem regulování intenzity světla. Ideální pro 
moderní prostory k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A, úspora energie, velmi 
nízká spotřeba, po vypnutí nespotřebovává energii. Použití 12-ti extra silných LED žárovek 
s výkonem 8W. Spotřeba 8kWh/1000 hodin, světelný tok 440lm, životnost 20 000 hodin. 
Nastavitelné rameno rozděleno na dva díly o délce 40 a 40,5cm. Základní výška 46cm, 
průměr základny 21cm, rozměr hlavice 12,7 x 11cm.    

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0062688 ks H8202195
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MAUL sky stojací lampa LED
• LED • stojací • barva černá • nová technologie • garance kvality • teplá bílá barva 
světla • moderní propracovaný design • skládá se ze stabilního podstavce, dlouhé nohy 
a skleněné hlavice • kombinace pevného stálého kovu a saténového skla • ovládání 
na noze lampy ve výšce 123cm • jedinečný režim regulace intenzity světla navodí příjemnou 
atmosféru v místnosti • ideální pro moderní prostory • energetická třída A • úspora energie 
• velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 72 LED žárovek s celkovým 
výkonem 32W • spotřeba 32kWh/1000 hodin • světelný tok 2350lm • životnost 20 000 
hodin • výška 180cm • průměr základny 25cm • průměr hlavice 28cm  

LED stojací lampa v nadčasové černé barvě. Nová technologie garantuje kvalitu a úsporu 
energie. Teplá bílá barva světla. Moderní propracovaný design. Lampa se skládá ze stabilního 
podstavce, dlouhé nohy a skleněné hlavice. Kombinace pevného stálého kovu a saténového 
skla. Ovládání na noze lampy ve výšce 123cm s jedinečným režimem regulace intenzity světla, 
který navodí příjemnou atmosféru v místnosti. Ideální pro moderní prostory. Energetická třída 
A, úspora energie, velmi nízká spotřeba. Po vypnutí nespotřebovává energii. Lampa obsahuje 
72 LED žárovek s celkovým výkonem 32W. Celková spotřeba 32kWh/1000 hodin, světelný 
tok 2350lm, životnost 20 000 hodin. Výška 180cm, průměr základny 25cm, průměr hlavice 
28cm. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0063616 ks H8255090

MAUL primus lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • nejnovější technologie • garance kvality • možnost 
individuálního výběru barvy světla - bílé teplé, bílé denní světlo • moderní propracovaný 
design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • kombinace lesklého hliníku a pevné 
oceli • dotykové ovládací pole • jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování síly 
a barvy světla • ideální pro moderní pracoviště k osvětlení pracovních ploch • energetická 
třída A • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • LED 
žárovky s výkonem 10W • spotřeba 10kWh/1000 hodin • světelný tok 600lm • životnost 
50 000 hodin • nastavitelná výška od 23 do 55cm • průměr základny 20cm • rozměr 
hlavice 12 x 5,5cm   

Nejnovější technologie LED stolní lampičky ve stříbrné barvě. Nejvyšší garance kvality. 
Pomocí dotykového ovládání je možné si individuálně vybrat barvu světla - bílé teplé žluté 
nebo bílé denní světlo. Moderní propracovaný design. Nastavitelný úhel světelné hlavice 
a ramena. Kombinace lesklého hliníku a pevné oceli. Dotykové ovládací pole s jedinečným 
sedmistupňovým režimem tlumení a regulování síly a barvy světla. Ideální pro moderní 
pracoviště k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A, úspora energie, velmi nízká 
spotřeba. Po vypnutí nespotřebovává energii. LED žárovky s výkonem 10W. Celková spotřeba 
10kWh/1000 hodin, světelný tok 600lm, životnost 50 000 hodin. Nastavitelná výška od 23 
do 55cm, průměr základny 20cm, rozměr hlavice 12 x 5,5cm.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0047487 ks H8207095

MAUL galaxy lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • svítivost bílého denního světla • moderní elegantní 
design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • kombinace lesklého hliníku a pevné 
oceli • jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování síly světla • ideální pro moderní 
pracoviště k osvětlení pracovních ploch • energetická třída A • úspora energie • velmi nízká 
spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 12 LED žárovek s výkonem 9W • spotřeba 
9kWh/1000 hodin • světelný tok 490lm • životnost 20 000 hodin • délka ramena 49cm 
• základní výška 45cm • průměr základny 19cm • průměr hlavice 12cm   

LED stolní lampička ve stříbrné barvě. Svítivost bílého denního světla. Moderní elegantní 
design. Nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena. Luxusní kombinace lesklého hliníku 
a pevné oceli. Jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování síly světla. Ideální 
pro moderní pracoviště k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A, úspora energie, 
velmi nízká spotřeba. Po vypnutí nespotřebovává energii. Vysoce svítících 12 LED žárovek 
s výkonem 9W. Celková spotřeba 9kWh/1000 hodin. Světelný tok 490lm, životnost 20 000 
hodin. Délka ramena 49cm, základní výška 45cm, průměr základny 19cm průměr hlavice 
12cm.    

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0058407 ks H8202495
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MAUL pure lampička stolní LED
• LED • stolní • barva stříbrná • výjimečná základna s USB vstupem pro nabíjení 
smartphonů a tabletů • svítivost bílého denního světla • moderní design • nastavitelný 
úhel světelné hlavice a ramena • kombinace lesklého hliníku a pevného plastu • jedinečný 
sedmistupňový režim tlumení a regulování síly světla • ideální pro moderní pracoviště 
k osvětlení pracovních ploch • energetická třída A • úspora energie • velmi nízká spotřeba 
• po vypnutí nespotřebovává energii • LED žárovky s výkonem 8W • spotřeba 8kWh/1000 
hodin • světelný tok 430lm • životnost 20 000 hodin • délka ramena 42cm • základní 
výška 45cm • základna 19 x 12,5cm • rozměr hlavice 23 x 5cm • napájecí USB adaptér 
5V, max 500mA

LED stolní lampička stříbrné barvy. Výjimečná základna se zabudovaným USB vstupem pro 
nabíjení smartphonů a tabletů. Svítivost lampičky v bílém denním světle. Moderní design. 
Nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena. Velmi funkční provedení z lesklého hliníku 
a pevného plastu. Jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování síly světla. Ideální 
pro moderní pracoviště k osvětlení pracovních ploch. Energetická třída A. Úspora energie. 
Velmi nízká spotřeba. Po vypnutí nespotřebovává energii. LED žárovky s výkonem 8W 
a spotřebou 8kWh/1000 hodin. Světelný tok 430lm, životnost 20 000 hodin. Délka ramena 
42cm, základní výška 45cm, základna 19 x 12,5cm. Rozměr hlavice 23 x 5cm. Napájecí USB 
adaptér 5V, max 500mA.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0058353 ks H8202295

MAUL duplex lampička stolní LED
• stolní • stabilní základna • svítivost denního světla • výjimečný design se zabudovanou 
lupou • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • z pevného odolného plastu • ideální 
pro specializovaná pracoviště, laboratoře, kanceláře, při domácích pracích vyžadujících 
přesnost • energetická třída A+ • úspora energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí 
nespotřebovává energii • 42 LED žárovek s výkonem 7W • spotřeba 7kWh/1000 hodin 
• světelný tok 550lm • životnost 20 000 hodin • délka dvoudílného ramena 18 a 15,5cm 
• základní výška 30cm • základna 15 x 18cm • zabudovaná lupa s krytem a zvětšením 
3 dioptrie (1,75x) • v nabídce různé barevné varianty

Speciální stolní lampička se stabilní základnou. Svítivost denního světla. Výjimečný design 
se zabudovanou lupou. Nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena pro přesně nastavení. 
Z pevného odolného plastu. Ideální využití ve specializovaných pracovištích, laboratořích, 
kancelářích a při domácích pracích vyžadujících přesnost. Energetická třída A+ garantuje 
úsporu energie s velmi nízkou spotřebou. Po vypnutí nespotřebovává energii. Lampička svítí 
za použití 42 LED žárovek s výkonem 7W. Spotřeba 7kWh/1000 hodin, světelný tok 550lm, 
životnost 20 000 hodin. Dvoudílné rameno dlouhé 18 a 15,5cm. Základní výška 30cm, stolní 
základna 15 x 18cm, zabudovaná lupa s krytem a zvětšením 3 dioptrie (1,75x). V nabídce 
různé barevné varianty.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0055376 ks H8261102 bílá
0055390 ks H8261190 černá
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MAUL puck lampička stolní LED
• LED • stolní • široká škála barev • barva světla denní bílá • moderní trendy design 
• nastavitelný úhel světelné rotační hlavice o 180° • kombinace lesklého hliníku, pevné oceli 
a odolného plastu • ideální pro moderní stylizované prostory • energetická třída A • úspora 
energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • LED žárovky 
s výkonem 5W • spotřeba 5kWh/1000 hodin • světelný tok 230lm • životnost 15 000 
hodin • teleskopické dvojité rameno dlouhé 18,5-33cm • základní výška 33cm • základna 
o průměru 13cm • průměr hlavice 10cm 

Lampička LED stolní. V nabídce široká škála barev. Barva světla denní bílá. Nová technologie 
v moderním trendy designu. Nastavitelný úhel světelné rotační hlavice o 180°. Kombinace 
lesklého hliníku, pevné oceli a odolného plastu. Ideální pro moderní stylizované prostory. 
Energetická třída A, úspora energie, velmi nízká spotřeba. Po vypnutí lampička nespotřebovává 
energii. Zabudované LED žárovky s výkonem 5W a celkovou spotřebou 5kWh/1000 hodin. 
Světelný tok 230lm, životnost 15 000 hodin. Teleskopické dvojité rameno dlouhé 18,5-33cm, 
základní výška 33cm, základna o průměru 13cm, průměr hlavice 10cm.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0061407 ks H8201202 bílá
0062596 ks H8201213 žlutá
0061421 ks H8201222 růžová
0062602 ks H8201234 světle modrá
0061438 ks H8201238 fialová
0062619 ks H8201243 oranžová
0062626 ks H8201254 světle zelená
0061308 ks H8201290 černá

MAUL adria lampička stolní
• stolní • stabilní základna zatěžkaná speciální vložkou • svítivost bílého denního 
světla • kompaktní design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • jedinečná 
velikost hlavice se zářivkou perfektně osvítí pracovní plochu • z pevného odolného plastu 
• energetická třída A • úspora energie • po vypnutí nespotřebovává energii • zářivka 
s výkonem 11W se závitem G23 • spotřeba 14kWh/1000 hodin • světelný tok 840lm 
• životnost 8 000 hodin • délka ramena 31cm • základní výška 42cm • základna 23 x 
12cm • hlavice 36 x 7cm • v nabídce různé barevné varianty  

Stolní lampička se základnou, která je zatěžkaná speciální vložkou, garantuje enormní stabilitu. 
Výborná svítivost bílého denního světla. Kompaktní design. Nastavitelný úhel světelné hlavice 
a ramena zajistí mobilitu a funkčnost. Jedinečná velikost hlavice se zářivkou perfektně osvítí 
pracovní plochu. Z pevného vysoce odolného plastu. Energetická třída A se značnou úsporou 
energie. Po vypnutí nespotřebovává energii. Úsporná zářivka s výkonem 11W a závitem G23. 
Celková spotřeba 14kWh/1000 hodin, životnost 8 000 hodin. Délka ramena 31cm, základní 
výška 42cm, rozměr základny 23 x 12cm, hlavice 36 x 7cm. V nabídce různé barevné varianty.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barvy
0048378 ks H8213802 bílá
0048385 ks H8213890 černá
0048392 ks H8213895 stříbrná

MAUL easy lampička stolní 
• stolní • stabilní základna • svítivost denního světla • kompaktní design • nastavitelný 
úhel světelné hlavice a ramena • z pevného odolného plastu • energetická třída A • úspora 
energie • po vypnutí nespotřebovává energii • zářivka s výkonem 9W se závitem G23 
• spotřeba 12kWh/1000 hodin • světelný tok 570lm • životnost 10 000 hodin • délka 
ramena 28cm • základní výška 32cm • základna 12 x 9cm • hlavice 23 x 4 cm • v nabídce 
různé barevné varianty

Stolní lampička se stabilní základnou. Výborná svítivost s efektem denního světla perfektně 
osvětlí pracovní plochu. Kompaktní design lampičky s nastavitelným úhlem světelné hlavice 
a ramena díky dvěma otočným kloubům. Praktické využití při každodenní práci. Vyrobena 
z pevného odolného plastu. Energetická třída A s úsporou energie. Lampička po vypnutí 
nespotřebovává energii. Úsporná zářivka s výkonem 9W a závitem G23. Celková spotřeba 
12kWh/1000 hodin. Životnost 10 000 hodin. Světelný tok 570lm. Délka ramena 28cm, 
základní výška lampičky 32cm, rozměr základny 12 x 9cm, hlavice 23 x 4cm. V nabídce 
různé barevné varianty.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0029896 ks H8213290 černá
0029902 ks H8213295 stříbrná

H8213802

H8213290

H8213890

H8213295

H8213895

H8201202

H8201238 H8201243 H8201254 H8201290

H8201213 H8201222 H8201234

H82138022

H8213890

2

0

S
V
a 
p
e
C
vý

0

H8213895

0



27

Podložka pod nohy funkční
• nastavitelná podložka pod nohy • ergonomická • z odolného plastu • barva šedá 
• protiskluzová podložka • horní strana s praktickou protiskluzovou úpravou • 5 
nastavitelných poloh podložky s pojistkou • výška přední strany od 4,8 cm do 11,9 cm, výška 
zadní strany od 6,6 cm do 22 cm - lze nastavit dle potřeby • rozměr podložky 45 x 39cm

Nastavitelná funkční podložka pod nohy. Ergonomická z odolného plastu v šedé barvě. 
Protiskluzová podložka. Horní strana s praktickou protiskluzovou úpravou. Pět poloh podložky 
s pojistkou. Nastavitelná výška přední strany od 4,8 cm do 11,9 cm. Nastavitelná výška zadní 
strany od 6,6 cm do 22 cm dle potřeby. Rozměr podložky 45 x 39cm.

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0011785 ks H9022085

Podložka pod nohy komfort
• nastavitelná podložka pod nohy • ergonomická • z odolného plastu • barva šedá 
• protiskluzová podložka • horní strana pokrytá kobercem pro maximální pohodlí • 5 
nastavitelných poloh podložky s pojistkou • výška přední strany od 4,8 cm do 11,9 cm, 
výška zadní strany od 6,6 cm do 22 cm - lze nastavit dle potřeby • rozměr podložky 
45 x 39cm

Nastavitelná komfortní podložka pod nohy. Ergonomická z odolného plastu v šedé barvě. 
Protiskluzová podložka. Horní strana pokrytá kobercem pro maximální pohodlí. Pět poloh 
podložky s pojistkou. Nastavitelná výška přední strany od 4,8 cm do 11,9 cm. Nastavitelná 
výška zadní strany od 6,6 cm do 22 cm dle potřeby. Rozměr podložky 45 x 39cm.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0011792 ks H9022585

Podložka pod nohy vyhřívaná
• nastavitelná podložka pod nohy • ergonomická • z odolného plastu • barva šedá 
• protiskluzová podložka • horní strana pokrytá kobercem pro větší pohodlí • vyhřívací 
mechanismus s nastavitelnou teplotou • rychle zahřeje vaše chodidla • snadné ovládání 
pomocí panelu na přední straně • 5 nastavitelných poloh podložky s pojistkou • teplota 
od 30° do 45°C • 220 V/35 W • rozměr podložky 45 x 39cm 

Vyhřívaná nastavitelná ergonomická podložka pod nohy. Z odolného plastu v šedé barvě. 
Protiskluzová podložka. Horní strana pokrytá kobercem pro větší pohodlí. Vyhřívací 
mechanismus s nastavitelnou teplotou od 30° do 45°C. Rychle zahřeje vaše chodidla. Snadné 
ovládání pomocí panelu na přední straně. Podložku lze nastavit do 5ti úhlů a vybranou polohu 
zajistit brzdou. Výkon 220 V/35 W. Rozměr podložky 45 x 39cm. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0011808 ks H9025085

Žárovky energeticky úsporné 
• úsporné • bílé světlo • energetická třída A 

Energeticky úsporné žárovny do lampiček s bílým světlem.   

Ean 400239 Jednotka Specifikace Závit Výkon Info
0048361 ks H8281205 G23 11W
0060301 ks H8282105 E27 20W

H8281205

H8282105
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Rámeček na fotky akrylový
• elegantní rámeček • magnetický • oboustranný • všestranné využití • materiál akryl 
• lze použít na výšku i na šířku 

Elegantní rámeček na fotografie, obrázky, jídelní lístky, vizitky. Fotografie vložená mezi dvě 
akrylové destičky, spojené v rozích pomocí silných magnetů. Rámeček je oboustranný, takže 
umožňuje mít z každé strany jinou fotografii. Má všestranné využití a lze postavit na výšku 
i na šířku.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0067782 ks H1954305 14,9 x 21,1 x 3cm
0042659 ks H1954805 15 x 11,5 x 2,4cm
0042666 ks H1954905 17,8 x 12,7 x 3cm

Páska magnetická bílá
• magnetická páska •  snímatelná • popisovatelná • omyvatelná při použití stíratelného 
popisovače • různé šířky • dvě délky návinu • bílá barva • páska balena jednotlivě

Jedinečná magnetická popisovatelná páska, kterou lze omývat při použití stíratelného 
popisovače. Páska slouží k upevnění dokumentů a předmětů na všechny magnetické povrchy. 
V nabídce dvě délky návinu, ale je možné ji odstřihnout nůžkami na jakoukoli délku. Lze použít 
jako magnetický pruh tvořící celistvou linii na tabuli nebo jako běžný kousek magnetu. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Šířka Návin Info
0063159 ks H6523102 10mm 3m
0063173 ks H6523302 20mm 3m
0063197 ks H6523502 30mm 3m
0063210 ks H6523702 40mm 3m
0063234 ks H6523902 50mm 3m
0063258 ks H6524102 10mm 10m
0063272 ks H6524302 20mm 10m
0063296 ks H6524502 30mm 10m
0063319 ks H6524702 40mm 10m
0063333 ks H6524902 50mm 10m

Páska magnetická
• magnetická • samolepicí • lze libovolně nastříhat • z jedné strany silně lepicí páska 
a z druhé magnetická • tloušťka 1mm • návin 10 m • k dostání ve třech šířkách •lze použít 
jako samostatný magnet • magnetický povrch na jakémkoliv předmětu, dokumentu atp.

Jedinečná magnetická samolepící páska s návinem 10m. Lze libovolně nastříhat nůžkami. 
Z jedné strany silně lepící páska a z druhé strany magnetická páska o tloušťce 1mm. 
K dostání ve třech šířkách. Pásku můžete použít jako samostatný magnet nebo vytvořit 
magnetický povrch na jakémkoliv předmětu.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Šířka
0053075 ks H6157209 10mm
0053099 ks H6157409 15mm
0053112 ks H6157609 25mm

H1954805

H1954905

H1954305

H1954805

H1954905

H1954305

H6523102

6157209

H6523502

H6523302H6523702
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Páska kovová
• kovová • podklad pro magnety • lze velmi snadno přilepit na zeď a vytvořit tak prostor pro upevnění 
předmětů magnety • kvalitní lepidlo zaručuje vhodné použití po celé délce zdi • možnost rozstřihnutí 
nůžkami na libovolnou délku • využití jako originální nástěnka na stěnách místností • udrží dokumenty 
a obrázky pomocí magnetů • šířka pásky 3,5cm • tloušťka 0,13mm • barva bílá • v balení 3 
magnety k pásce s návinem 1m

Jedinečná magnetická kovová lepící páska. Lze velmi snadno upevnit na zeď díky kvalitnímu lepidlu, 
které zaručuje bezproblémové použití po celé délce zdi. Nůžkami je možné pásku rozstříhat na libovolnou 
délku. Využití jako originální podklad na stěnách místností, na který za pomocí magnetů připevníme 
jakékoli dokumenty a obrázky. Šířka pásky 3,5cm, 0,3mm. Barva bílá. Dostupná ve třech délkách 
návinu. V balení 3 magnety k pásce s návinem 1m. Ostatní délky v balení bez magnetů.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Návin Info
0021906 ks H6210002 1m
0021883 ks H6211002 5m
0021890 ks H6212002 25m

Háčky magnetické
• silné • magnetické • barva bílá • praktické háčky pro možné zavěšení • lze umístit na všechny 
kovové povrchy • velmi dobrá nosnost dle velikosti magnetu • 5ks v balení

Silný magnetický háček bílé barvy. Lze umístit na všechny kovové povrchy. Velmi dobrá nosnost dle 
velikosti magnetu. Skvělé k umístění plakátů nebo zavěšení předmětů na kovové konstrukce. K dostání 
ve dvou velikostech a nosnostech. V balení 5 kusů háčků. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Průměr Nosnost Info
0022538 bal. H6158002 36mm 6kg
0022545 bal. H6159002 46mm 12kg

Magnety sférické
• sférické kvalitní silné magnety • půlkulaté • různě barevné • elegantní design se zrcadlovým efektem 
• průměr 30mm • tloušťka 20mm • nosnost 600g • 10ks v balení

Sférické kvalitní silné magnety. Výběr z různých barev umožňuje sladit magnety s interiérem. Elegantní 
design se zrcadlovým efektem se hodí do všech reprezentativních prostorů. Průměr 30mm, tloušťka 
20mm. Nosnost 600g. Balení obsahuje 10ks. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0022583 bal. H6166002 bílá
0022651 bal. H6166035 modrá
0022620 bal. H6166084 šedá
0022569 bal. H6166090 černá
0022637 bal. H6166095 stříbrná

6 ks
3 ks H6211002
0 ks H6212002 25m
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Magnety power silné kulaté
• kvalitní extra silné magnety • kulaté • různě barevné • klasický design a funkčnost • průměr 34mm 
• tloušťka 13mm • nosnost 2kg • 20ks v balení

Kulaté extra silné magnety vynikají svojí funkčností na všech magnetických površích. Široký výběr barev. 
Klasický design v plastovém těle, jehož velikost odpovídá velikosti magnetu. Speciální lepidlo zajišťuje 
pevné přichycení magnetu v obalu. Hladký povrch zamezuje poškrábání magnetických povrchů. Průměr 
34mm, tloušťka 13mm. Nosnost 2kg. Ideální k upevnění více listů dokumentů a obrázků. V balení 20ks. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva Info
0021647 bal. H6178102 bílá
0021654 bal. H6178113 žlutá
0021661 bal. H6178125 červená
0021678 bal. H6178135 modrá
0021685 bal. H6178155 zelená
0021692 bal. H6178184 šedá
0021708 bal. H6178190 černá

Magnety obdélníkové barevné 
• kvalitní silné magnety • obdélníkové • různě barevné • klasický design a funkčnost 
• rozměr 53 x 18mm• extra nosnost 1kg • 20ks v balení

Obdélníkové extra silné magnety vynikají svojí funkčností na všech magnetických površích. Široký 
výběr barev. Klasický design v plastovém těle, jehož velikost odpovídá velikosti magnetu. Speciální 
lepidlo zajišťuje pevné přichycení magnetu v obalu. Hladký povrch zamezuje poškrábání magnetických 
povrchů. Velikost magnetu 53 x 18mm, nosnost 1kg. Ideální k upevnění dokumentů a obrázků. V balení 
20ks. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva Info
0021722 bal. H6179102 bílá
0021739 bal. H6179113 žlutá
0021746 bal. H6179125 červená
0021753 bal. H6179135 modrá
0021760 bal. H6179155 zelená
0021777 bal. H6179184 šedá
0021784 bal. H6179190 černá

Magnety kulaté barevné 
• kvalitní silné magnety • kulaté • různě barevné • klasický design a funkčnost • tři rozměry 
• skvělá nosnost • 20ks v balení

Kulaté silné magnety vynikají svojí funkčností na všech magnetických površích. Široký výběr barev. 
Klasický design v plastovém těle, jehož velikost odpovídá velikosti magnetu. Speciální lepidlo zajišťuje 
pevné přichycení magnetu v obalu. Hladký povrch zamezuje poškrábání magnetických povrchů. Výběr 
z různých velikostí. Podle velikosti magnetu různá nosnost. Ideální k upevnění dokumentů a obrázků. 
V balení 20ks. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Průměr/tloušťka Nosnost Barva Info
0021395 bal. H6175102 15mm/7mm 170g bílá
0021401 bal. H6175113 15mm/7mm 170g žlutá
0021418 bal. H6175125 15mm/7mm 170g červená
0021425 bal. H6175135 15mm/7mm 170g modrá
0021432 bal. H6175155 15mm/7mm 170g zelená
0021449 bal. H6175184 15mm/7mm 170g šedá
0021456 bal. H6175190 15mm/7mm 170g černá
0021470 bal. H6176102 20mm/8mm 300g bílá
0021487 bal. H6176113 20mm/8mm 300g žlutá
0021494 bal. H6176125 20mm/8mm 300g červená
0021500 bal. H6176135 20mm/8mm 300g modrá
0021517 bal. H6176155 20mm/8mm 300g zelená
0021524 bal. H6176184 20mm/8mm 300g šedá
0021531 bal. H6176190 20mm/8mm 300g černá
0021555 bal. H6177102 30mm/10mm 600g bílá
0021579 bal. H6177113 30mm/10mm 600g žlutá
0021586 bal. H6177125 30mm/10mm 600g červená
0021593 bal. H6177135 30mm/10mm 600g modrá
0021609 bal. H6177155 30mm/10mm 600g zelená
0021616 bal. H6177184 30mm/10mm 600g šedá
0021623 bal. H6177190 30mm/10mm 600g černá

H6178102

H6178155

H6178113

H6178184
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H6178135
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Symboly magnetické barevné
• magnetické listy s vyraženými symboly •  snímatelné • popisovatelné • omyvatelné • různé tvary 
• různé velikosti • různé barvy • síla 1mm

Praktický magnetický popisovatelný list s vyraženými předpřipravenými symboly. Na každém listě 
stejný druh symbolu v jedné barvě. Symboly různých tvarů a velikostí dotvoří sdělení na tabuli nebo 
je lze používat k upevnění dokumentů a předmětů na všechny magnetické povrchy. V nabídce motiv 
kruhu, šipky, obdélníku, trojúhelníku a čtverce. Z pohledové strany je každý symbol dostupný v syté 
barvě přitahující pozornost k tabuli, a umožňuje větší přehlednost sdělení. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Provedení Barva Balení Info
0024686 bal. H6531115 kruh 10mm žlutá 50ks
0024693 bal. H6531125 kruh 10mm červená 50ks
0024709 bal. H6531137 kruh 10mm modrá 50ks
0024716 bal. H6531155 kruh 10mm zelená 50ks
0024846 bal. H6532415 šipka 10 x 20mm žlutá 30ks
0024853 bal. H6532425 šipka 10 x 20mm červená 30ks
0024860 bal. H6532437 šipka 10 x 20mm modrá 30ks
0024877 bal. H6532455 šipka 10 x 20mm zelená 30ks
0024723 bal. H6531415 obdélník 10 x 20mm žlutá 56ks
0024730 bal. H6531425 obdélník 10 x 20mm červená 56ks
0024747 bal. H6531437 obdélník 10 x 20mm modrá 56ks
0024754 bal. H6531455 obdélník 10 x 20mm zelená 56ks
0024761 bal. H6531715 trojúhelník 10 x 10mm žlutá 180ks
0024778 bal. H6531725 trojúhelník 10 x 10mm červená 180ks
0024785 bal. H6531737 trojúhelník 10 x 10mm modrá 180ks
0024792 bal. H6531755 trojúhelník 10 x 10mm zelená 180ks
0024808 bal. H6532115 čtverec 10 x 10mm žlutá 112ks
0024822 bal. H6532137 čtverec 10 x 10mm modrá 112ks
0024839 bal. H6532155 čtverec 10 x 10mm zelená 112ks

Pásky magnetické barevné
• magnetické pásky •  snímatelné • popisovatelné • omyvatelné při použití stíratelného popisovače 
• čtyři šířky • délka návinu 100cm • různé barvy • 2ks pásky v balení

Jedinečná magnetická popisovatelná páska, kterou lze omývat při použití stíratelného popisovače. 
Páska slouží k upevnění dokumentů a předmětů na všechny magnetické povrchy. Dlouhá 100cm, ale je 
možné ji odstřihnout na jakoukoli délku. Lze použít jako magnetický pruh tvořící barevnou linii na tabuli 
nebo jako běžný kousek magnetu. V nabídce ve čtyřech šířkách 5, 10, 15 a 20mm. Z pohledové strany 
je páska barevná, což upoutá pozornost na tabuli a umožní větší přehlednost. Balení obsahuje 2ks 
pásky stejné šířky, délky a barvy. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Šířka Barva Info
0024471 bal. H6520115 5mm žlutá
0024488 bal. H6520125 5mm červená
0024495 bal. H6520137 5mm modrá
0024501 bal. H6520155 5mm zelená
0024518 bal. H6520315 10mm žlutá
0024525 bal. H6520325 10mm červená
0024532 bal. H6520337 10mm modrá
0024549 bal. H6520355 10mm zelená
0024556 bal. H6520515 15mm žlutá
0024563 bal. H6520525 15mm červená
0024570 bal. H6520537 15mm modrá
0024587 bal. H6520555 15mm zelená
0024594 bal. H6520715 20mm žlutá
0024600 bal. H6520725 20mm červená
0024617 bal. H6520737 20mm modrá
0024624 bal. H6520755 20mm zelená

List magnetický barevný
• magnetický list •  snímatelný • popisovatelný • omyvatelný • lze stříhat • rozměr listu 20 x 30cm 
• různé barvy • síla 0,6mm

Praktický magnetický popisovatelný list o formátu 20 x 30cm a síle 0,6mm.  List lze použít vcelku nebo 
rozstříhat nůžkami na libovolné velikosti, útvary a symboly. Slouží k upevnění dokumentů a předmětů 
na všechny magnetické povrchy. Dotvoří sdělení na tabuli nebo k použití jako běžný kousek magnetu. 
Z pohledové strany je každý list mimořádně syté barvy, které upoutají pozornost na tabuli a umožní 
větší přehlednost sdělení. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva
0024631 ks H6526115 žlutá
0024648 ks H6526125 červená
0024655 ks H6526137 modrá
0024662 ks H6526155 zelená
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Magnet s háčkem neodymový
• háček • magnetický • neodymový • kulatý • stříbrný • extra silný 
• elegantní design • velmi praktické provedení bez vrtání • luxusní vzhled 
díky stříbrnému krytu z niklu • výjimečná nosnost • vhodný k zavěšení klíčů, 
značek, dekorací, oblečení • nosnost 30kg 

Kulatý neodymový magnetický háček stříbrné barvy. Extra silný k upevnění 
na všechny magnetické povrchy. Elegantní design a velmi praktické provedení 
bez nutnosti vrtání. Luxusní vzhled díky stříbrnému krytu z niklu. Výjimečná 
nosnost 30kg. Vhodný k zavěšení klíčů, značek, dekorací, oblečení. Baleno 
jednotlivě. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0064378 ks H6155696

Magnety koule neodymové
• magnetické • koule • neodymové • stříbrné • extra silné • elegantní design • luxusní 
vzhled díky stříbrnému krytu z niklu • výjimečná nosnost dle velikosti magnetu •dva rozměry  

Magnetické neodymové stříbrné koule. Extra silné magnety v elegantním designu. Luxusní 
vzhled díky stříbrnému obalu z niklu. Výjimečná nosnost, která se odvíjí podle velikosti 
magnetu. V nabídce dva průměry kuličky s rozdílnou nosností. V balení 4ks.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Průměr Nosnost
0063555 bal. H6167496 10mm 2kg
0063579 bal. H6167696 15mm 4kg

Magnety krychle neodymové
• magnetické • krychle • neodymové • stříbrné • extra silné • elegantní design • luxusní 
vzhled díky stříbrnému krytu z niklu • výjimečná nosnost dle velikosti magnetu • různé 
rozměry  

Magnetické neodymové stříbrné krychle. Extra silné magnety v elegantním designu. Luxusní 
vzhled díky stříbrnému krytu z niklu. Výjimečná nosnost, která se odvíjí podle velikosti 
magnetu. V nabídce různé rozměry.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Nosnost Balení
0061919 bal. H6169296 10 x 10 x 10mm 3,8kg 4ks
0063432 ks H6169396 15 x 15 x 15mm 15kg 1ks
0063456 ks H6169496 20 x 20 x 20mm 20kg 1ks

Magnety válečky neodymové
• magnetické • válečky • neodymové • stříbrné • extra silné • elegantní design 
• luxusní vzhled díky stříbrnému krytu z niklu • výjimečná nosnost 4kg • průměr 10mm 
• výška 10mm • v balení 4ks

Extra silné magnetické neodymové stříbrné válečky. Elegantní design hodící se na každé 
moderní pracoviště. Luxusní vzhled díky stříbrnému krytu z niklu. Výjimečná nosnost 4kg. 
Průměr 10mm, výška 10mm. Balení obsahuje 4ks magnetů. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0063517 bal. H6166896

Magnety kulaté stříbrné neodymové
• magnety • kulaté • neodymové • stříbrné • extra silné • elegantní design • luxusní 
vzhled díky stříbrnému krytu z niklu • výjimečná nosnost, která se odvíjí podle velikosti 
magnetu • průměr 10mm • samolepicí provedení lze z jedné strany přilepit a z druhé upevnit 
pomocí magnetu 

Kulaté stříbrné extra silné neodymové magnety. Elegantní design, který se hodí na každé 
moderní pracoviště. Luxusní vzhled díky stříbrnému obalu z niklu. Různá nosnost dle velikosti 
magnetu. Průměr magnetů 10mm, dvě tloušťky. Samolepicí magnet je vhodný do provozů, 
kde magnet slouží jako pomocný držák nářadí atp.. V nabídce samolepicí varianta, kterou lze 
pohodlně z jedné strany přilepit a z druhé upevnit pomocí magnetu.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Tloušťka Nosnost Balení Provedení
0063470 bal. H6166196 1mm 0,5kg 10ks
0063494 bal. H6166396 3mm 2kg 10ks
0063531 bal. H6167196 1mm 0,5kg 20ks samolepicí
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Magnety kuželové neodymové
• magnetické • neodymové • kuželové • barevné • extra silné • atraktivní • praktický 
tvar pro příjemný úchop • v nabídce na blistru v 5 barvách - bílé, žluté, modré, oranžové 
a zelené • každý magnet zasazen v barevném plastovém krytu • průměr 12mm • výška 
16mm • nosnost 1,5kg • 10ks v balení

Kuželové barevné extra silné neodymové magnety. Atraktivní design a praktický tvar pro 
příjemný úchop. Nabídka 5 barev - bílá, žlutá, modrá, oranžová a zelená. Každý magnet 
zasazen do barevného plastového krytu. Průměr 12mm, výška 16mm, nosnost 1,5kg. Balení 
obsahuje 10ks magnetů.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Provedení 
0063593 bal. H6168599 mix barev

Stojan prezentační stolní s rameny
• hliníková konstrukce • přídavné rameno • montáž na stůl • slouží k upevnění dokumentů, 
projektů a flipchart bloků • šetří prostor

Hliníková konstrukce se svislým upevněním na stůl. Může být upevněna až 120cm nad stůl. 
Přídavné otočné hliníkové rameno dlouhé 100cm (=A1) se třemi magnetickými klipy. Klipy 
slouží k upevnění dokumentů, projektů a flipchart bloků. Lze použít až 4 ramena. Jednoduchý 
a rychlý systém instalace. Nastavitelná výška a poloha ramen do horizontální nebo vertikální 
polohy. Není potřeba žádného montážního materiálu. Možnost výběru barvy doplňků a klipů. 
Ekologické balení. Recyklováno z 98%.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva Info
0022965 ks H6255035 modrá
0022958 ks H6255084 šedá
0022972 ks H6255094 stříbrná

Stojan prezentační nástěnný s rameny
• hliníková konstrukce 1m • přídavná ramena • montáž na zeď • slouží k upevnění 
dokumentů, projektů a flipchart bloků • šetří prostor

Hliníková konstrukce dlouhá 1m. Dvě přídavná otočná hliníková ramena dlouhá 132cm (=A0) 
se třemi magnetickými klipy. Klipy slouží k upevnění dokumentů, projektů a flipchart bloků. Lze 
použít až 8 ramen. Snadná montáž konstrukce na zeď. Po složení šetří prostor. Nastavitelná 
výška a poloha ramen do horizontální nebo vertikální polohy. Dodání včetně montážního 
materiálu. Možnost výběru barvy doplňků a klipů. Ekologické balení. Recyklováno z 98%.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Barva Info
0022934 ks H6253035 modrá
0022927 ks H6253084 šedá
0022941 ks H6253094 stříbrná
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Sada čisticí pro bílé tabule 
• čistič • houba • náhradní filc • vlhčené utěrky

Sada příslušenství pro bílé tabule v papírovém boxu
• úložný  box • popisovače • houba • náhradní filc • čistič • kulaté magnety

Praktická sada příslušentví v papírovém boxu o rozměrech 305 x 240 x 60mm. 
Balení obsahuje 4 popisovače různých barev na bílé tabule, houbu, 10 náhradních 
filců k houbě, čistič ve spreji o objemu 250ml, 5 kulatých magnetů o průměru 
30mm.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0023573 bal. H6386099

Praktická sada nezbytných potřeb k čištění bílých tabulí. Balení obsahuje čistič 
na bílé tabule ve spreji o objemu 250ml, houbu, 10 náhradních filců k houbě, 10 
vlhčených utěrek. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0031851 bal. H6385809

Ukazovátko laserové 3v1
• ukazovátko • laserové • teleskopické • kuličkové pero • chromové 
provedení • elegantní design • délka od 13,8 do 49cm • baleno v hliníkové 
krabičce

Houba magnetická na bílé tabule 
• extra velká • filc • plastové tělo • šedá barva • magnetický mechanismus 
• výměna filců • neškrábe tabuli • výborná savost filců • dlouhá životnost

Ukazovátko teleskopické 2v1
• ukazovátko • teleskopické • kuličkové pero • chromové provedení 
• elegantní design • délka od 13 do 62,5cm • baleno v plastové krabičce

Utěrky čisticí vlhčené
• 100ks • plastová dóza • ekologicky nezávadné

Praktické teleskopické ukazovátko a kuličkové pero v jednom. Chromové provedení 
těla a elegantní design. Nastavitelná délka od 13 do 62,5cm. Baleno v plastové 
krabičce.

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0028561 ks H6398109

Čisticí vlhčené ubrousky na bílé tabule, snadno odstraní stíratelné popisovače všech 
barev. V zásobníku 100ks perforovaných ubrousků. Uzavíratelné víčko zásobníku 
zamezuje vysychání navlhčených ubrousků. Baleno v plastové dóze po 100ks. 
Ekologicky nezávadné.

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0032971 bal. H6385609

Praktické laserové teleskopické ukazovátko a kuličkové pero v jednom. Chromové 
provedení těla a elegantní design. Nastavitelná délka od 13,8 do 49cm. Baleno 
ve stylové hliníkové krabičce. Součástí balení jsou tři baterky. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0025485 ks H6397109

Extra velká houba na bílé tabule. Skvělá mazatelnost zaručena výměnným 
filcem v plastovém magnetickém těle šedé barvy. Houba drží na tabuli, a díky 
magnetickému mechanismu, kterým je upevněný filc, tak neškrábe tabuli. Filc je 
výborně savý a má dlouhou životnost. Po opotřebení lze filc jednoduše vyměnit 
a dále houbu používat.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Provedení
0023122 ks H6386484 houba 11,4 x 5,7cm
0023542 bal. H6386290 náhradní filc 10ks
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Sada příslušenství pro bílé tabule v plastovém boxu
• plastový box • popisovače • houba • náhradní filc • čistič • ukazovátko 
• kulaté magnety různé velikosti

Držáčky na flipchartový blok
• nastavitelné • v šedé barvě • v balení 2ks • vhodné pro všechny rozměry 
tabulí • pro všechny typy bloků

Praktická sada příslušentví v plastovém boxu o rozměrech 305 x 345 x 61mm. 
Balení obsahuje 10 popisovačů různých barev na bílé tabule, houbu, 10 náhradních 
filců k houbě, čistič ve spreji o objemu 250ml, teleskopické ukazovátko, 5 kulatých 
magnetů o průměru 34mm, 10 kulatých magnetů o průměru 30mm.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info
0041232 bal. H6386199

Vhodný doplněk k magnetickým a korkovým tabulím se zavěšením na excentrická 
kolečka. Pro všechny rozměry tabulí. Nastavitelné pro všechny typy bloků.  Balení 
obsahuje 2ks v šedé barvě. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0023702 bal. H6387384

Maul flipchart Star Base
• magnetický povrch • plocha 70 x 100cm • možnost zavěsit blok • mobilní 
provedení na kolečkách • nastavitelná výška

Magnetický povrch vyrobený z kvalitní oceli o síle 0,9mm, vysoce stabilní. Pracovní 
plocha 70 x 100cm. Zavěšení papírového bloku designovým pevným ocelovým 
klipem o síle 1mm po celé šířce flipchartu. Mobilní provedení na pěti kolečkách 
s vlastní brzdou. Nastavitelná výška: nejnižší poloha 174cm, střední 186cm a nejvyšší 
195cm. Vysoce stabilní z kvalitních materiálů o váze 11,8kg. Recyklovatelné z 98%, 
výroba s nízkými emisemi šetří naši planetu. Ekologické balení.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0043687 ks H6375582 70 x 100cm

Tabule magnetická popisovatelná v nekonečném pásu
• magnetická • popisovatelná • bílá • stíratelná • keramický povrch • hliníkový rám s plastovými rohy 
• rozměr jedné tabule 90 x 120cm • odkládací polička • lze spojovat do jakékoliv délky • snadné zavěšení 
• nízká hmotnost • v balení montážní materiál s excentrickou vložkou

Nekonečný pás magnetických tabulí. Rozměr jedné tabule 90 x 120cm. Sříbrný eloxovaný hliníkový rám 
v šířce 130mm doplněný rohy v kulatém designu podtrhující výjimečný vzhled tabule. Nízká hmotnost 
umožňuje snadné zavěšení, horizontálně i vertikálně a připojovat tabule v libovolném počtu. Tabuli 
není třeba montovat přímo na zeď, ale do zdi se navrtávají pomocí šroubku s hmoždinkou excentrická 
kolečka, která umožňují i pozdější manipulaci a úpravy. Dodání včetně montážního materiálu. Spojení 
jednotlivých tabulí je zajištěno U-profilem s plastovým klipem. Recyklovatelné z 98%, výroba s nízkými 
emisemi šetří naši planetu. Ekologické balení. Tabuli lze doplnit o držáčky na flipchartový blok.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace Info

0023856 bal. H6335184 vodorovné - základní 2ks

0023870 ks  H6335384  vodorovné - rozšíření 1ks

0023863 bal. H6335284 svislé - základní 2ks

0023887 ks  H6335484 svislé - rozšíření 1ks
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Tabule korkové v nekonečném pásu
• korkový povrch • hliníkový rám s plastovými rohy • rozměr jedné tabule 90 x 
120cm • lze spojovat do jakékoliv délky • snadné zavěšení • nízká hmotnost 
• v balení montážní materiál s excentrickou vložkou

Nekonečný pás korkových tabulí. Rozměr jedné tabule 90 x 120cm. Kvalitní korkový 
povrch o síle 10mm vyrobený metodou sandwich. Sříbrný eloxovaný hliníkový rám 
v šířce 130mm doplněný rohy v kulatém designu podtrhující výjimečný vzhled tabule. 
Rám zabraňuje deformaci korkové výplně i ve větších rozměrech. Nízká hmotnost 
umožňuje snadné zavěšení, horizontálně i vertikálně a připojovat tabule v libovolném 
počtu. Tabuli není třeba montovat přímo na zeď, ale do zdi se navrtávají pomocí 
šroubku s hmoždinkou excentrická kolečka, která umožňují i pozdější manipulaci 
a úpravy. Dodání včetně montážního materiálu. Spojení jednotlivých tabulí je zajištěno 
U-profilem s plastovým klipem. Recyklovatelné z 98%, výroba s nízkými emisemi šetří 
naši planetu. Ekologické balení. Tabuli lze doplnit o držáčky na flipchartový blok.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Provedení/balení Info
0034098 bal. H6334184 vodorovné - základní 2ks
0034111 ks H6334484 vodorovné - rozšíření 1ks
0034104 bal. H6334284 svislé - základní 2ks
0034128 ks H6334584 svislé - rozšíření 1ks

Tabule korková v hliníkovém rámu
• korkový povrch • hliníkový rám s plastovými rohy • snadné zavěšení • nízká 
hmotnost • v balení montážní materiál s excentrickou vložkou

Kvalitní korkový povrch o síle 10mm vyrobený metodou sandwich. Sříbrný eloxovaný 
hliníkový rám v šířce 130mm doplněný rohy v kulatém designu podtrhující výjimečný 
vzhled tabule. Rám zabraňuje deformaci korkové výplně i ve větších rozměrech. 
Nízká hmotnost umožňuje snadné zavěšení, horizontálně i vertikálně. Tabuli není 
třeba montovat přímo na zeď, ale do zdi se navrtávají pomocí šroubku s hmoždinkou 
excentrická kolečka, která umožňují i pozdější manipulaci a úpravy. Dodání včetně 
montážního materiálu. Recyklovatelná z 98%, výroba s nízkými emisemi šetří naši 
planetu. Ekologické balení. Tabuli lze doplnit o držáčky na flipchartový blok.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0031820 ks H6293584 60 x 90cm
0031837 ks H6294584 90 x 120cm
0042567 ks H6295584 100 x 150cm

Stojánek na tužku kulatý
• odolná plastová pevná základna • s protiskuzovou podložkou • pevný 
kovový řetízek • barva černá • luxusní moderní design • profesionální 
kuličkové pero vhodné k podpisu dokumentů s vyměnitelnou náplní • ideální 
doplněk na pracovní stůl • délka řetízku 16cm • průměr základny 11,4cm 
• celková výška 34cm

Stojánek na tužku trojhranný
• odolná plastová základna • pevný kovový řetízek • barva černá • moderní 
desing • lze přišroubovat k podložce • profesionální kuličkové pero vhodné 
k podpisu dokumentů s vyměnitelnou náplní • ideální doplněk na každý 
pracovní stůl • délka řetízku 16cm • rozměr trojhranné základny 11,2 x 10,8 x 
4cm • celková výška 34cm

Praktický stojánek na tužku v černé barvě se základnou z odolného plastu. Kuličkové 
pero připevněné ke stojánku pevným kovovým řetízkem. Moderní desing. Stojánek 
lze přišroubovat k podložce proti odcizení. Profesionální kuličkové pero s inkoustem 
vhodným k podpisu dokumentů s vyměnitelnou náplní. Ideální doplněk na každou 
pracovní desku. Délka řetízku 16cm, rozměr trojhranné základny 11,2 x 10,8 x 4cm, 
celková výška 34cm.

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0011303 ks H4443090

Praktický stojánek na tužku v černé barvě s pevnou základnou z odolného plastu. 
Protiskluzová podložka. Kuličkové pero připevněné ke stojánku pevným kovovým 
řetízkem. Luxusní moderní design. Profesionální kuličkové pero s inkoustem 
vhodným k podpisu dokumentů s vyměnitelnou náplní. Ideální doplněk na každou 
pracovní desku. Délka řetízku 16cm, průměr základny 11,4cm, celková výška 34cm.  

Ean 400239 Jednotka Specifikace
0005807 ks H4462090
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Tabule Whiteboard 2000 magnetická popisovatelná
• magnetická • popisovatelná • bílá • stíratelná • keramický povrch • hliníkový 
rám • odkládací polička • snadné zavěšení • nízká hmotnost • v balení montážní 
materiál s excentrickou vložkou

Bílá magnetická popisovatelná za sucha velmi dobře stíratelná tabule. Sříbrný 
eloxovaný hliníkový rám v šířce 130mm doplněný rohy v kulatém designu podtrhující 
výjimečný vzhled tabule. Praktická odkládací posuvná polička. Nízká hmotnost 
umožňuje snadné zavěšení horizontálně i vertikálně. Tabuli není třeba montovat přímo 
na zeď, ale do zdi se navrtávají pomocí šroubku s hmoždinkou excentrická kolečka, 
která umožňují i pozdější manipulaci a úpravy. Dodání včetně montážního materiálu. 
Recyklovatelná z 98%, výroba s nízkými emisemi šetří naši planetu. Ekologické 
balení. Tabuli lze doplnit o držáčky na flipchartový blok.

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0023207 ks H6301084 45 x 60cm
0023245 ks H6301684 60 x 90cm
0023283 ks H6302884 90 x 120cm
0023320 ks H6304084 90 x 180cm
0025362 ks H6304684 100 x 150cm
0028134 ks H6305884 100 x 200cm

Tabule Office magnetická popisovatelná 
• magnetická • popisovatelná • bílá • stíratelná • keramický povrch • hliníkový 
rám • plastové rohy • odkládací polička • snadné zavěšení • nízká hmotnost

Bílá magnetická popisovatelná za sucha stíratelná tabule. Stříbrný eloxovaný 
hliníkový rám s plastovými rohy. Praktická odkládací polička, která je pro velikosti do 
90 x 120cm dlouhá 25cm a pro větší velikosti dlouhá 50cm. Nízká hmotnost umožňuje 
snadné zavěšení. Lze zavěsit horizontálně i vertikálně. Baleno včetně montážního 
materiálu. Ekologické balení. 

Ean 400239 Jednotka Specifikace Rozměry Info
0045919 ks H6451484 45 x 60cm
0023153 ks H6451884 60 x 90cm
0045957 ks H6452284 90 x 120cm
0045971 ks H6452684 100 x 150cm
0045995 ks H6453084 90 x 180cm
0051118 ks H6453484 100 x 200cm

Tabule Perro magnetická popisovatelná
• magnetická • popisovatelná • bílá • stíratelná • hliníkový rám • plastové rohy 
• extra dlouhá odkládací polička • snadné zavěšení

Bílá magnetická popisovatelná za sucha stíratelná tabule. Stříbrný eloxovaný hliníkový 
rám s plastovými rohy. Na spodním okraji extra dlouhá praktická polička k odkládání. 
Snadné zavěšení pomocí dvou integrovaných úchytů. Před použitím je nutné odstranit 
ochrannou fólii. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace Rozměry
0000598 ks PERRO 45 x 60cm 45 x 60cm
0002073 ks PERRO 60 x 90cm 60 x 90cm
0000611 ks PERRO 90 x 120cm 90 x 120cm
0002080 ks PERRO 90 x 180cm 90 x 180cm
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Magic 
Flyer

Magický motýl
• magický motýl • samostatně balený • lze vložit do libovolného přání 
• jedinečný dárek

Magický motýl z papíru v samostatném balení. Motýla vyndáme z obalu a 40x 
zatočíme křídly. Takto připraveného motýla vložíme do libovolného přání a předáme 
jako dárek. Po otevření přání motýl vylétne a obdarovaného příjemně  překvapí. 
Velmi originální dárek. V nabídce různé barvy motýlů. V balení 10ks.

Jednotka Specifikace Barva
bal. MFS22 modrá
bal. MFS623 oranžová
bal. MFS24 žlutá
bal. PRO02 červená

vá
žlutá

PRO02 červená

Opravdu neuvěřitelný úspěch „Magic Flyer“ odstartoval 5.listopadu 1993, když byl do televizní show na nejsledovanější 
francouzské televizi TF1 pozván sám vynálezce a předal konferenciérovi obálku s překvapením. Ten ji následně otevřel 
před 5 milióny užaslých diváků a magický motýl vtrhnul na papírenský trh jako zářivá kometa.

Společnost Magic Flyer International byla založena Davidem Vilaplanou v roce 1995. Vynález odstartoval velmi 
výrazný zájem médií ve Franci i v zahraničí a hned první produkt si získal okamžité postavení na trhu. O společnosti 
se hned v roce 1996 začalo hovořit a psát v televizních programech, radiích, tiskovinách i časopisech. O rok 
později pronikla společnost Magic Flyer International na zahraniční trhy a jejími prvními distributory se staly Velká 
Británie, Itálie a Portugalsko. 

Jednoho duchaplného vynálezce kdysi napadla bláznivá myšlenka, že svede svoji Jednoho duchaplného vynálezce kdysi napadla bláznivá myšlenka, že svede svoji 

milenku za pomoci „kouzelného motýla“. Vypracoval dokonalý mechanismus milenku za pomoci „kouzelného motýla“. Vypracoval dokonalý mechanismus 

sestávající z kovového drátku a pružného mihotajícího se papíru. Na křídla sestávající z kovového drátku a pružného mihotajícího se papíru. Na křídla 

napsal svůj vzkaz, vložil jej do obálky a zaslal milence poštou.napsal svůj vzkaz, vložil jej do obálky a zaslal milence poštou.
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Přání magický motýl

• originální přání s překvapením • balení obsahuje magického motýla, 
přání, obálku a umělecký obrázek • do přání lze vepsat vlastní věnování

Přání s magickým motýlem z papíru. Motýla vyndáme z obalu a 40x 
zatočíme křídly. Takto připraveného motýla vložíme do přání, které je 
součástí balení a předáme jako dárek. Po otevření přání motýl vylétne a 
obdarovaného příjemně  překvapí. Velmi originální dárek. V nabídce různé 
motivy a barvy motýlů. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace
3760038819704 ks č.1

0001533 ks č.2
0001526 ks č.3
0001540 ks č.4
0001557 ks č.5 
0001564 ks č.6
0001571 ks č.7
0001588 ks č.8
0001595 ks č.9
0001601 ks č.10
0001618 ks č.11
0001625 ks č.12
0001632 ks č.13
0001649 ks č.14
0001656 ks č.15
0001663 ks č.16
0001670 ks č.17
0001687 ks č.18
0001694 ks č.19
0001700 ks č.20
0001717 ks č.21
0001724 ks č.22
0001731 ks č.23
0001748 ks č.24

Motýl č.1

Motýl č.4

Motýl č.7

Motýl č.17

Motýl č.23

Motýl č.20

Motýl č.14

Motýl č.2

Motýl č.5

Motýl č.8

Motýl č.18

Motýl č.24

Motýl č.21

Motýl č.15

Motýl č.3

Motýl č.6

Motýl č.9

Motýl č.19

Motýl č.10

Motýl č.22

Motýl č.16

Motýl č.11

Motýl č.12

Motýl č.13
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Aplikátor Jewel Picker M90
• aplikátor • lepivý přilnavý hrot • kreativní tvoření 

Kreativní aplikátor s lepivým přilnavým hrotem. Aplikátor slouží k zachycení drobných šperků, 
korálků, kamínků pomocí lepivého hrotu. Usnadní umístění drobných předmětů s velkou 
přesností při tvorbě dekorací, šperků nebo přání. Při ztrátě přilhavosti a lepivosti kvůli prachu 
nebo nečistotám lze jednoduše omýt v mýdlové vodě nebo odstranit nečistoty lepicí páskou. 
V nabídce hrot ve třech různých velikostech. V balení 12ks.

Ean 752481 Jednotka Specifikace Hrot
900002 ks M90-R malý
990010 ks M90-B střední
900026 ks M90-G velký

M90-R M90-B M90-G

M90-B

CREATING IN COLOR
Tvoření barvami je silná forma vyjadřování. 
Barvy mohou být použity k vyprávění příběhu 
nebo zlepšení nálady. Vlastní oblíbená barva 
má pro každého zvláštní význam a vytváří 
určitý pocit klidu a relaxace. 

Marvy Uchida vytváří další nové barvy 
a provedení popisovačů a také způsoby, jak 
je používat. Inspiraci lze najít na YouTube 
v kanále marvymtv.

www.youtube.com/user/marvymtv

Hlavní smysl spočívá v tom, že každý má 
možnost použít psací potřeby Marvy, aby 
si přidal do svého života trochu barvy. Bez 
ohledu na příčinu nebo důvod jsme byli 
všichni určeni k „TVOŘENÍ V BARVÁCH“ 

Video
ins p i race 
ZDE

Globální společnost Uchida Yoko Col., LTD 
byla založena v roce 1910 v Japonském Tokiu. 
Dnes se věnuje mnoha odvětvím od výroby 
kancelářského nábytku a strojů, vyvíjení 
nových technologií a vzdělávacích zařízení pro 
širokou škálu zákazníků po celém světě.
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Popisovač na textil M922
• popisovač • černý • na světlý textil • kulatý hrot • přenesení předlohy 

Černý popisovač na světlý textil s kulatým hrotem. Popisovač slouží zejména k obkreslení a přenesení předlohy 
na textil. Jednoduše vybereme jakýkoli obrázek, přiložíme na něj pečící papír, obkreslíme předlohu obrázku, obtiskneme 
obrázek na textil a přes pečící papír zažehlíme. Tímto se nám obtažená předloha přenesla zrcadlově na textil. Poté jen 
dokreslíme a dobarvíme obrázek. Nejjednodušší vytvoření jakéhokoli obrazce na textil. V balení 12ks.

Popisovač pro předkreslení na textil M423
• barevný popisovač • smazatelný • na světlý textil • kulatý hrot • všestranné využití tzv. "fantóm" popisovač 

Popisovač na světlý textil s kulatým hrotem. Unikátní smazatelný inkoust, který se používá k předkreslení vzorů, 
obkreslení šablon, dočasné značení látky. Růžový a fialový inkoust samovolně zmizí po 2-10ti dnech od nanesení, 
lze také odstranit speciálním zmizíkem nebo vodou. Speciální zmizík zaručí okamžité odstranění barvy z látky. V balení 12ks.

černá
922011
M922-1

růžová fialová zmizík
423099 423082 423006
M423-9 M423-8 M423-eraser

Barva
EAN
Spec.

M423-ERASER / zmizík

M423-8 / 423 Violet

3. Obrázek přenesený z papíru na textil. 4. Konturování a malovaní Marvy barvami na textil.2. Přenesení pomocí žehlení.1. Obkreslení na pečící papír.

Bullet

Brush
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Popisovač na textil M560 - kónický hrot
• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení 
• kónický hrot • v nabídce tři sady po 6ks, 10 ks nebo 12ks

Popisovač na světlý textil v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní  po 24 hodinách 
od nanesení na textil. Jedinečný kónický hrot, který má tenkou stopu a při náklonu lze nanášet 
širokou stopu. Pro dosažení sytějšího odstínu lze nanést barvu i opakovaně, je třeba počkat, 
až předchozí vrstva zaschne. V nabídce tři různé sady. Jednotlivé barvy v balení po 12ti ks.  

Ean 752481 Jednotka Specifikace Barva

560169 sada M560-6B sv. zelená, žlutá, oranžová, fialová, růžová, sv. modrá

560268 sada M560-6C fluo sada:  žlutá, sv. modrá, sv. zelená, fialová, 
růžová, modrá

560060 sada M560-6A černá, červená, modrá, zelená, hnědá, žlutá

560107 sada M560-10V černá, červená, modrá, hnědá, žlutá, oranžová, 
sv. zelená, růžová, sv. modrá, fialová

560121 sada M560-12V černá, červená, modrá, zelená, hnědá, žlutá, sv. modrá, 
růžová, sv. zelená, fluo. zelená, fluo. fialová

M560-6B

M560-10VM560-12V

M560-6C

M560-6A

černá červená modrá zelená žlutá hnědá
560312 560329
M560-1 M560-2 M560-3 M560-4 M560-5 M560-6

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

oranžová lt.blue lt.green magenta bubblegum pink amethyst

M560-7 M560-10 M560-11 M560-20 M560-67 M560-106

fluo.green fluo.yellow fluo.orange fluo.violet fluo.pink fluo.lt.blue

M560-F4 M560-F5 M560-F7 M560-F8 M560-F9 M560-F10

Conic



43

Popisovač na textil M530 - štětečkový hrot
• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení • unikátní 
štětečkový hrot • v nabídce pět různě barevných sad po 6ks v balení

Popisovač na světlý textil v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní až po 24hod 
od nanesení na textil. Speciální špičatý hrot, který má podobu štětce umožňující nanášení 
velmi tenkých přesných linií. Pokud štětečkový hrot přiložíte větší plochou, tak lze snadno 
vybarvovat a vyplňovat i velké obrazce. V nabídce pět různě barevných sad po 6ks. 

Ean 028617 Jednotka Specifikace Barva
505343 sada M530-6A základní- černá, červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá
505374 sada M530-6B pastelové- červená, modrá, zelená, žlutá, růžová, fialová
505381 sada M530-6C fluorescenční- modrá, zelená, oranžová, žlutá, růžová, fialová
505350 sada M530-6D oslnivé- červená, modrá, zelená, žlutá, sv. zelená, fialová
505367 sada M530-6E zářivé- modrá, zelená, hnědá, žlutá, růžová, fialová

černá
7524815300018

M530-1

t ti ž hl í ikát í
M530-6A

základní

M530-6C

fluorescenční

M530-6D

oslnivé

M530-6E

zářivé

M530-6B

pastelové

Brush

M530-1

Popisovač na textil M722 - velký štěteček
• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení • unikátní 
štětečkový hrot • velký výběr zářivých barev

Profesionální popisovač na světlý textil s větším množstvím náplně. Rychleschnoucí, 
stálobarevný, po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní 
až po 24hod od nanesení na textil. Speciální špičatý hrot, který má podobu štětce umožňující 
nanášení velmi tenkých přesných linií. Pokud štětečkový hrot přiložíte větší plochou, tak 
lze snadno vybarvovat a vyplňovat i velké obrazce. Hrotem lze stínovat a po aplikaci ihned 
zasychá. Možné použití na všechny druhy látek, nejvhodnější bavlna. V nabídce široká škála 
odstínů zářivých barev. V balení 12ks.

Ean 752481 Jednotka Specifikace Barva
791716 bal. M722-6A základní- černá, červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá

791730 sada M722-6C fluorescenční- modrá, zelená, oranžová, žlutá, růžová, fialová

M722-6A M722-6C

Brush

Barva černá červená modrá zelená žlutá hnědá oranžová grey ochre magenta olive brown oriental blue
EAN 720104 720203 720302 720401 720500 720609 720708 721200 721309 723105 727707 729909
Spec. M722-1 M722-2 M722-3 M722-4 M722-5 M722-6 M722-7 M722-12 M722-13 M722-20 M722-27 M722-33

Barva pale green lt cool grey crimson lake pale pink deep lilac cherry fluo.green fluo.yellow fluo.orange fluo.violet fluo.pink fluo.blue
EAN 721101 723709 724003 724706 720807 728803 722405 722504 722702 722801 722900 722306
Spec. M722-34 M722-37 M722-46 M722-47 M722-61 M722-65 M722-F4 M722-F5 M722-F7 M722-F8 M722-F9 M722-F10

6ks od barvy, 
celkem 144 ks

722-12D display
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Popisovač na textil M222 / M223 DecoFabric
• barevný popisovač • na světlý a tmavý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení 
• kulatý hrot • velký výběr zářivých barev

Popisovač na světlý i tmavý textil s kulatým hrotem. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Speciální neprůhledná náplň, 
kterou lze nanášet na tmavý textil a džínovinu. Doporučené praní až po 24hod od nanesení 
na textil. Před zaschnutím lze barvu smýt mýdlovou vodou bez zanechání pozůstatků 
barvy na textilu. Možné použití na všechny druhy látek, nejvhodnější bavlna. V nabídce 
nepřeberná škála odstínů zářivých provedeních barvy bez třpytek, glitrové barvy se třpytkami, 
fluorescenční nebo pouze třpytky. Při použití glitrových barev doporučujeme pouze ruční praní. 
Základní mix barev černá, červená, modrá, zelená, fialová a bílá. Perleťový mix bílé, hnědé, 
zlaté, stříbrné, měděné a bronzové. Fluorescenční mix zelené, žluté, oranžové, růžové modré 
a fialové. Glitrový mix barev zlatá, stříbrná, červená, modrá, zelená a fialová. Čtyři různé sady 
odstínů po 6ti kusech. Jednotlivé barvy po 6ti kusech v balení.   

Ean 028617 Jednotka Specifikace Barva

200064 sada M222-6A černá, červená, modrá, zelená, bílá, fialová

200262 sada M222-6C bílá, hnědá, zlatá, stříbrná, měděná, bronzová

200460 sada M222-6F
fluorescenční zelená, fluorescenční žlutá, fluorescenční 

oranžová, fluorescenční růžová, fluorescenční sv. 
modrá, fluorescenční fialová

200668 sada M222-6G glitrová bílá, glitrová zlatá, glitrová stříbrná, glitrová 
červená, glitrová modrá, glitrová fialová

36ks zlatá, 
24ks glitrová černá 

a stříbrná, po 12ti kusech 
glitrová bílá, glitrová 

červená, glitrová modrá, 
glitrová zelelná, glitrová 
žlutá, glitrová oranžová, 

glitrová fialová

GLOW
 - na tmavý textil, 

svítící v šeru

222-14D Glitter Display

Bullet

222-6C222-6A

222-6F 222-6G

GLOW
 - na tmavý textil, 

svítící v šeru
ýý

černá červená modrá zelená žlutá hnědá oranžová violet pink lt.blue
200101 200200 200309 200408 200507 200606 200705 200804 200903 201108
M222-1 M222-2 M222-3 M222-4 M222-5 M222-6 M222-7 M222-8 M222-9 M222-10

bronze pearl black pearl blue pearl green pearl violet pearl pink pearl white glitter black glitter white glitter gold
220604 231105 231303 231402 231808 231907 231006 221106 221908 220307

M222-BRZ M222-P1 M222-P3 M222-P4 M222-P8 M222-P9 M222-P0 M222-G1 M222-G0 M222-GGLD

glitter silver glitter gold glitter silver glow green glow orange glow blue glow yellow
220406 201306 201603 220505 222103 222004 222202

M222-GSLV M222-JG GLD M222-JG SLV M222-GO M222-GR M222-GB M222-GY

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

white fluo.green fluo.yellow fluo.orange fluo.violet fluo.pink fluo.lt.blue silver gold copper
221007 201405 201504 201702 201801 201900 211008 220802 220901 220703
M222-0 M222-F4 M222-F5 M222-F7 M222-F8 M222-F9 M222-F10 M222-SLV M222-GLD M222-CPR
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Popisovač na textil M1022 - Puffy Velvet
• barevný popisovač • na světlý a tmavý textil • lze použít i na papír • 3D efekt • rychleschnoucí • bez nutnosti 
zažehlení • kulatý hrot • velký výběr zářivých barev

Popisovač na světlý i tmavý textil s kulatým hrotem. Jedinečný 3D efekt, který spočívá v nabobtnání nanesené barvy 
po aplikaci a zahřátí na 125°C pomocí horkovzdušné pistole nebo v troubě. Rychleschnoucí, stálobarevné, po nanesení 
na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Speciální neprůhledná náplň, kterou lze nanášet na tmavý textil 
a džínovinu. Doporučené praní až po 24hod od nanesení na textil. Před zaschnutím lze barvu smýt mýdlovou vodou 
bez zanechání pozůstatků barvy na textilu. Možné použití na všechny druhy látek, nejvhodnější bavlna. Čím více barvy, 
tím vyraznější bude výsledný efekt. 3D efektu lze dosáhnout i přežehlením textilu z druhé strany, jestliže jsou barvy 
minimálně 12hodin zaschlé. Výběr ze široké škály barev. Tři různé sady odstínů po 6ti kusech. Jednotlivé barvy po 6ti 
kusech v balení.

Ean 028617 Jednotka Specifikace Barva

102160 sada M1022-6A černá, červená, zelená, hnědá, světle modrá, bílá

102269 sada M1022-6B oranžová, růžová, světle fialová, fialová, olivová zelená, 
zelená

102368 sada M1022-6C
fluorescenční sv.modrá, fluorescenční fialová, 
fluorescenční oranžová, fluorescenční růžová, 

fluorescenční zelená, fluorescenční žlutá

černá červená modrá zelená žlutá hnědá oranžová violet
102016 102023 102030 102047 102054 102061 102078 102085

M1022-1 M1022-2 M1022-3 M1022-4 M1022-5 M1022-6 M1022-7 M1022-8

pink lt.blue warm grey ocher olive green pale violet coral pink cool grey
102092 102108 102122 102139 102153 102313 102351 102351
M1022-9 M1022-10 M1022-12 M1022-13 M1022-15 M1022-31 M1022-31 M1022-37

lesh tone light teal white fluo.green fluo.yellow fluo.orange fluo.violet fluo.pink fluo.lt.blue
102474 102955 102009 102740 102757 102771 102788 102795 102801

M1022-47 M1022-105 M1022-0 M1022-F4 M1022-F5 M1022-F7 M1022-F8 M1022-F9 M1022-F10

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

1022-6A 1022-6C

1022-14D display

1022-6B

12ks od bílé, 
černé a červené 

barvy, ostatní 
po 6ti ks, 

celkem 168ks

Bullet
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Popisovače na dřevo M810 Wood Stain
• popisovače na dřevo • oprava nábytku • štětečkový hrot • široký výběr barev 

Profesionální popisovače na dřevo. Silný odolný štětečkový hrot, který lze použít přímo 
na dřevo. Perfektně zakryje škrábance, kazy a dodá dřevu nový vzhled. Jednoduché 
a praktické použití díky popisovači, který neteče, nevysychá a nanáší barvu rovnoměrně. 
V nabídce dvě sady po 6ks. Sada M810-A v barvách: cypřiš, světlý dub, šalvěj, kaštan, tmavě 
hnědá, mahagon. Sada M810-B v barvách: písek, šedá, eben, tmavý vlašský ořech, třešeň, 
tmavý dub. 

Ean 028617 Jednotka Specifikace
811612 sada M810-6A
811629 sada M810-6B

M810-6BM810-6A

Brush

Popisovač M1022S Snow marker 3D 
• bílý popisovač • na světlý a tmavý textil • lze použít i na papír • reálný vzhled sněhu • rychleschnoucí 
• bez nutnosti zažehlení • kulatý hrot • lze použít i na papír

Popisovač na světlý a tmavý textil s kulatým hrotem. Jedinečný 3D efekt, který spočívá v nabobtnání nanesené barvy 
po aplikaci a zahřátí na 125°C pomocí horkovzdušné pistole nebo v troubě. Speciální neprůhledná bílá barva, kterou lze 
nanášet i na tmavý textil a džínovinu. Doporučené praní až po 24hod od nanesení na textil. Před zaschnutím lze barvu 
smýt mýdlovou vodou bez zanechání pozůstatků barvy na textilu. Možné použití na všechny druhy látek, nejvhodnější 
bavlna. Čím více barvy, tím výraznější bude výsledný efekt. 3D efektu lze dosáhnout i přežehlením textilu z druhé 
strany, jestliže jsou barvy minimálně 12hodin zaschlé. V balení 6ks. 

Ean 028617 Jednotka Specifikace
102009 ks M1022S

36ks v displeji

Bullet

1022S-3D display
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Popisovač na keramiku M335 dvouhrotý
• popisovače na keramiku, sklo a porcelán • dva různé hroty • zapékací inkoust • široký 
výběr barev 

Jedinečné popisovače na keramiku, sklo a porcelán. Dva různé hroty na obou koncích 
popisovače. Popisovač používáme na předem umytý a odmaštěný povrch. Nedokonalosti před 
zapečením můžeme setřít pomocí vlhkého hadříku. Vytvořený dekor zapékáme v předehřáté 
troubě na 230°C po dobu 20 minut. Po zapečení nechte předmět 1 hodinu vychladnout. 
Nedoporučujeme výrobek s dekorem používat na potraviny. Barvy se mohou po zapečení 
lehce změnit. Široký výběr barev nakombinovaných ve dvou sadách po 8ks. Sada 335-A se 
základními odstíny černé, červené, modré, zelené, hnědé, žluté, oranžové a fialové. Sada 335-B 
s pastelovými odstíny světle modré, fialové, béžové, zelené, šedé, žluté, růžové a meruňkové. 

Ean 752481 Jednotka Specifikace Barva

338010 sada M335-8A syté - černá, červená, modrá, zelená, hnědá, oranžová, 
žlutá, fialová

338027 sada M335-8B pastelové - sv.modrá, fialová, béžová, zelená, šedá, 
žlutá, růžová, meruňková

Popisovač Memory Liner M170
• popisovač • kreativní • dvoubarevná stopa • kulatý hrot 

Kreativní barevný popisovač s dvoubarevnou stopou a kulatým hrotem. Každá stopa 
zanechává lesklý stříbrný střed lemovaný barevným okrajem podle barvy náplně. Ideální 
na ozdobné psaní, výrobu přání a papírových dekorací. Čím více je materíál savý, tím více 
vynikne dvoubarevná stopa popisovače. V nabídce čtyři barvy vždy doplněné stříbrnou 
barvou. V balení 12ks.

červená modrá zelená violet
170022 170039 170046 170084
M170-2 M170-3 M170-4 M170-8

Barva
EAN
Spec.

Bullet

M170-2

Fine tip

Brush

černá červená modrá zelená
335019 335026 335033 335040
M335-1 M335-2 M335-3 M335-4

Barva
EAN
Spec.

M335-1

M335-3

M335-4

M335-6A

M335-6B

M335-2
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Popisovač akrylový M315
• akrylový popisovač • barevný • na vodní bázi • seříznutý hrot • vhodný na většinu povrchů • lze použít jako 
plakátovací • s kuličkou uvnitř těla

Barevný akrylový popisovač. Odolný seříznutý hrot. Vhodný pro běžné a hobby použití a na většinu povrchů jako jsou 
dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. Vhodný též jako plakátovací popisovač, syté barvy s dobrou viditelností 
a odolností pro obrazy a obrázky na plátno, karton, papír. Výběr z široké škály pestrých barev. Inkoust na vodní bázi. 
Uvnitř těla popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání. Při 
prvním použití je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až do hrotu steče barva. V balení 6ks.

černá červená modrá zelená žlutá hnědá oranžová
315010 315027 315034 315041 315058 315065 315072
M315-1 M315-2 M315-3 M315-4 M315-5 M315-6 M315-7

violet pink lt.blue lt.green pale orange english red wisteria
315089 315096 315102 315119 315164 315287 315621
M315-8 M315-9 M315-10 M315-11 M315-16 M315-28 M315-62

bobblegum pink aquamarine pumpkin celery aubergine celadon jade green
315676 315744 315874 315928 315935 315959 316024
M315-67 M315-74 M315-87 M315-92 M315-93 M315-95 M315-102

white gold silver metallic red metallic blue metallic green mettalic violet
315003 315997 315980 313122 313139 313146 313184
M315-0 M315-GLD M315-SLV M315-M2 M315-M3 M315-M4 M315-M8

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

M315-5

Display 
M315-22.5D 

po 27ks černá a zlatá, po 18ks bílá, červená, modrá, 
zelená, stříbrná, po 9ks žlutá, hnědá, oranžová, fialová, 
růžová, sv. modrá, sv. zelená, english red, celery, 
aubergine, metallic red, metallic blue, metallic green, 
metallic violet

Chisel
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Caligraphy

1-3 mm

M250-GLDM250-GLD

M250-COP

M250-COP

M250-SLV

M250-SLV

gold silver cooper
250519 250618 250717

M250-GLD M250-SLV M250-COP

Barva
EAN
Spec.

Popisovač lakový Premium M250 permanentní
• lakový popisovač • permanentní • extra sytá barva • prémiová zlatá, stříbrná a bronzová 
• voděodolný • seříznutý • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř těla • použití 
v interiéru i exteriéru • odolává UV záření

Metalický lakový popisovač se seříznutým hrotem ve dvou šířkách. Vhodný pro průmyslové 
použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. Výběr ze 
zlaté, stříbrné nebo bronzové barvy s velmi sytou lesklou stopou. Voděodolný, neprůhledný, velmi 
dobře kryje. Uvnitř těla popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá 
barvu náplně a zamezuje vysychání. Při prvním použití je třeba popisovač důkladně protřepat, 
zmáčknout hrot a počkat až do hrotu steče barva. Popisovače M250 baleny po 12k.

Jednotka Specifikace Barva
display  240-36PD/250-36PD  24ks zlatá, 12ks stříbrná

250 using

Popisovač lakový M120 permanentní
• extra tenký lakový popisovač • dekorační • barevný • na bázi oleje s xylenem • tenký 
kulatý hrot • vhodný na většinu povrchů • skvělý pro hobby dekorace • BEZ zápachu

Profesionální extra tenký barevný metalický lakový popisovač na řemeslné, domácí 
a kancelářské použití. Speciální tenký hrot skvělý pro psaní detailů, konturování a kreslení. 
Vhodný na většinu povrchů jako jsou papír, dřevo, sklo, porcelán, hlína, kov, kámen nebo 
zrcadlo. Výběr ze zlaté a stříbrné barvy. Inkoust na bázi oleje s xylenem, bez kyselin. Bez 
zápachu. Odolný proti povětrnostním vlivům. V balení 12ks.

Extra fine tip

gold silver
120911 120812

M120-GLD M120-SLV

Hrot
EAN
Spec.

120 permanent

M120-GLD

M120-SLV
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Odstraňovač DCR300-S pro lakové popisovače
• odstraňovač stop lakových popisovačů • speciální složení  • seříznutý hrot • vhodný na většinu povrchů 
• působí už za několik sekund po aplikaci

Speciální složení v odstraňovači zajistí rozředění všech stop lakových a deco popisovačů. Provedení popisovače 
se seříznutým hrotem skvěle odstraní jemné chyby i plošné popisy a značky. Po nanesení odstraňovače na stopy 
popisovače nechte několik sekund působit a otřete hadříkem, stopa zmizí bez poškození povrchu. Balení 12ks.

Popisovač DecoColor 247 Solid Stick
• popisovač permanentní na olejovo- pigmentové bázi • neprůhledný  • voděodolný  
• suchý za 5-7minut  • pro značení uvnitř i venku  • odpovídá normě ASTM D-4236 
• vhodné pro značení i při extrémních teplotách od -10°C do 200°C • vhodné pro značení 
před i po výrobním procesu •  ideální pro většinu materiálů • vytáčecí tuha v plastovém 
těle • kulaté tělo popisovače, víčko s klipem a dírkou k zavěšení 

Popisovač permanentní na olejovo- pigmentové bázi, neprůhledný, voděodolný. Doporučeno 
pro označování uvnitř i venku i při extrémních teplotách od -10°C do 200°C . Doproučeno pro 
značení před i po výrobním procesu, suchý za 5-7minut. Ideální pro většinu materiálů jako 
je kov, sklo, plast, pryž a stavební materiály. Odpovídá normě ASTM D-4236. Vytáčecí tuha 
v plastovém kulatém těle popisovače, víčko s klipem a dírkou k zavěšení. V balení 12kusů 
od barvy.

Ean 028617 Jednotka Specifikace Barva
240015 ks M247-A černá
240022 ks M247-B červená
240039 ks M247-C modrá
240053 ks M247-G žlutá
240008 ks M247-W bílá

«« Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=MJwVGXyRiG0

«« Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=My9rndKDeDc

M247-A

M247-B

M247-C

M247-G

M247-W

Caligraphy

3 mm
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Popisovač lakový M221 permanentní průmyslový
• lakový popisovač • barevný • šíře stopy 2 mm • kulatý hrot • vhodný na většinu 
povrchů • s kuličkou uvnitř těla

Barevný lakový popisovač s kovovým tělem. Odolný tenký kulatý hrot, šíře stopy 2 mm. Vhodný 
pro průmyslové použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo 
porcelán. Výběr z široké škály pestrých barev. Uvnitř těla popisovače se nachází kovová kulička, 
která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání. Při prvním použití je třeba 
popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až do hrotu steče barva. V balení 12ks. 

Popisovač lakový M728 permanentní průmyslový
• lakový popisovač • barevný • šíře stopy 5 mm • neprůhledný • voděodolný • kulatý 
hrot • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř těla

Barevný lakový popisovač s kovovým tělem. Odolný kulatý hrot, šíře stopy 5 mm. Vhodný pro 
průmyslové použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. 
Výběr z široké škály pestrých barev. Voděodolný, neprůhledný, velmi dobře kryje. Uvnitř těla 
popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje 
vysychání. Při prvním použití je třeba popisovač důkladne protřepat, zmáčknout hrot a počkat 
až do hrotu steče barva. V balení 12ks.

černá červená modrá zelená žlutá pink white gold silver
728019 728026 728033 728040 728057 728095 728002 728132 728149
M728-1 M728-2 M728-3 M728-4 M728-5 M728-9 M728-0 M728-GLD M728-SLV

Barva
EAN
Spec.

černá červená modrá zelená žlutá pink white gold silver
221015 221022 221039 221046 221053 221091 221008 221138 221145
M221-1 M221-2 M221-3 M221-4 M221-5 M221-9 M221-0 M221-GLD M221-SLV

Barva
EAN
Spec.

Bullet

Bullet

PRŮMYSLOVÉ LAKOVÉ POPISOVAČE
doporučený pro • automobilový průmysl • stavebnictví 

• elektrické součástky • kámen 
• sklo • kovy •pryže

ExtraFine

Fine

M221-2

M728-1

Popisovač lakový M114 permanentní průmyslový
• lakový popisovač • bílý • extra tenký hrot 1mm • vhodný na většinu povrchů 
• s kuličkou uvnitř těla

Bílý lakový popisovač s kovovým tělem. Odolný extra tenký hrot. Vhodný pro průmyslové 
použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. Uvnitř těla 
popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje 
vysychání. Při prvním použití je třeba popisovač důkladně protřepat. V nabídce v bílé barvě, 
12ks v balení.

bílá
114003
M114-0

Extra fine tip
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Popisovač se štětečkem M1100 Artist Brush
• barevný popisovač • na všechny druhy papíru • rychleschnoucí • na vodní bázi • unikátní štětečkový hrot • v nabídce výběr 
ze 72 barev 

Popisovač s jedinečným štětečkovým hrotem v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
vodou rozmývatelný. Barevný inkoust na vodní bázi umožňuje barvy vzájemně propojovat 

a rozmývat pomocí blender zesvětlovače nebo vodního štětce. Speciální štětečkový hrot 
umožňuje vytvářet tenké a tlusté linky nebo vybarvovat vetší plochy v závislosti 

na náklonu hrotu k psací ploše. Výsledný efekt se liší podle použitého papírového 
podkladu. Vhodný k tvorbě maleb, výkresů, vybarvování a tvoření. Unikátní 

výběr ze 72 barev. 

Jednotka Specifikace Provedení
display 1100/288 72 barev po 4ks

Popisovač dvouhrotý M1122 Le Plume II
• popisovač na vodní bázi • dva hroty štěteček a extra fine • ideální  pro kresbu, malbu i jemné detaily • kreativní využití 
na gumová a silikonová razítka 

Dvouhrotý popisovač s inkoustem na vodní bázi dostupný ve 24 odstínech. Štíhlé dlouhé tělo popisovače s víčky. Štěteček skvěle drží 
tvar a lze využít celou plochu nebo jenom špičku, extra fine hrot v kovové objímce. Skvělé pro psaní, malování a obarvení gumových 
i silikonových razítek, pro získání pestrobarevných otisků, extra fine hrotem lze ještě výsledné otisky dotvořit. V nabídce sady po 6ti, 
12ti a 24ks, samostatně v černé barvě po 12ks v balení. 

Ean 028617 Jednotka Specifikace Provedení
112060 sada M1122-6A 6ks barev
112121 sada M1122-12A 12ks barev
112244 sada M1122-24A 24ks barev
120010 ks M1122S-A černá

752481110005 ks M1100-0 blender

Brush

Brush

extra fine

1122-6 1122-12 1122-24

brush

brush

extra fine

extra fine
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Jak použít zesvětlovač - blender?

110005 110012 110104 110111 110128 110135 110142 110159 110166
M1100-0 
BLENDER

M1100-1 
BLACK

M1100-10
LT.BLUE

M1100-11 
LIGHT GREEN

M1100-12 
GREY

M1100-13 
OCHRE

M1100-14 
TURQUOISE

M1100-15
OLIVE GREEN

M1100-16 
PALE ORANGE

110029 110203 110210 110227 110234 110241 110258 110265 110272
M1100-2 

RED
M1100-20 
MAGENTA

M1100-21 
DARK GREY

M1100-22 
LEMON YELOW

M1100-23
GOLD OCHRE

M1100-24 
BEIGE

M1100-25
BOTTLE GREEN

M1100-26 
SILVER GREY

M1100-27 
OLIVE BROWN

110289 110296 110036 110302 110319 110326 110333 110340 110357
M1100-28 

ENGLISH RED
M1100-29 

PRUSSIAN BLUE
M1100-3 

BLUE
M1100-30 

ROSE WOOD
M1100-31 

PALE VIOLET
M1100-32

 LAUREL GREEN
M1100-33 

ORIENTAL BLUE
M1100-34 

PALE GREEN
M1100-35 

CORAL PINK

110364 110371 110388 110395 110043 110401 110418 110425 110432
M1100-36 

MANGANESE BLUE
M1100-37 

LIGHT COOL GREY
M1100-38 

OYSTER GREY
M1100-39 
ASH GREY

M1100-4 
GREEN

M1100-40 
BROWNISH GREY

M1100-41
 BLUE GREY

M1100-42
 CREAM YELLOW

M1100-43 
BRILLIANT YELLOW

110449 110456 110463 110470 110487 110494 110050 110500 110517
M1100-44

LIGHT BROWN
M1100-45 

SEPIA
M1100-46 

CRIMSON LAKE
M1100-47
 PALE PINK

M1100-48
 LEAF GREEN

M1100-49
 VERMILION

M1100-5
 YELLOW

M1100-50 
ULTRAMARINE

M1100-51 
AQUA GREY

110524 110531 110548 110555 110562 110579 110586 110593 110067
M1100-52 

YELLOW GREEN
M1100-53 
PALE BLUE

M1100-54 
BURNT UMBER

M1100-55 
iIRIS PURPLE

M1100-56 
DULL BLUE

M1100-57 
ROSE PINK

M1100-58 
PEACOOK GREEN

M1100-59
ROSE MARIE

M1100-6
BROWN

110609 110623 110678 110685 110074 110708 110746 110760 110777
M1100-60

SALVIA BLUE
M1100-62 
WISTERIA

M1100-67 
BUBLE GUM PINK

M1100-68 
DAFFODIL YELLOW

M1100-7 
ORANGE

M1100-70 
PEPPERMINT

M1100-74 
AQUA MARINE

M1100-76
BLUSH PINK

M1100-77 
PASTEL PEACH

110081 110814 110838 110098 110951 110968 110173 110180 110197
M1100-8 
VIOLET

M1100-81 
PALE MAUVE

M1100-83 
BUTTERSCOTCH

M1100-9 
PINK

M1100-95 
CELADON

M1100-96 
JUNGLE GREEN

M1100-17
STEEL BLUE

M1100-18
DARK BROWN

M1100-19 
CARMINE

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

EAN
Spec.
Barva.

110005 110012 110104 110111 110128 110135 110142 110159 110166
M1100-0 
BLENDER

M1100-1
BLACK

M1100-10
LT.BLUE

M1100-11 
LIGHT GREEN

M1100-12 
GREY

M1100-13 
OCHRE

M1100-14 
TURQUOISE

M1100-15
OLIVE GREEN

M1100-16 
PALE ORANGE

110029 110203 110210 110227 110234 110241 110258 110265 110272
M1100-2 

RED
M1100-20 
MAGENTA

M1100-21 
DARK GREY

M1100-22 
LEMON YELOW

M1100-23
GOLD OCHRE

M1100-24 
BEIGE

M1100-25
BOTTLE GREEN

M1100-26 
SILVER GREY

M1100-27 
OLIVE BROWN

110289 110296 110036 110302 110319 110326 110333 110340 110357
M1100-28 

ENGLISH RED
M1100-29 

PRUSSIAN BLUE
M1100-3 

BLUE
M1100-30 

ROSE WOOD
M1100-31 

PALE VIOLET
M1100-32

 LAUREL GREEN
M1100-33 

ORIENTAL BLUE
M1100-34 

PALE GREEN
M1100-35 

CORAL PINK

110364 110371 110388 110395 110043 110401 110418 110425 110432
M1100-36 

MANGANESE BLUE
M1100-37 

LIGHT COOL GREY
M1100-38 

OYSTER GREY
M1100-39 
ASH GREY

M1100-4 
GREEN

M1100-40 
BROWNISH GREY

M1100-41
 BLUE GREY

M1100-42
 CREAM YELLOW

M1100-43 
BRILLIANT YELLOW

110449 110456 110463 110470 110487 110494 110050 110500 110517
M1100-44

LIGHT BROWN
M1100-45 

SEPIA
M1100-46 

CRIMSON LAKE
M1100-47
 PALE PINK

M1100-48
 LEAF GREEN

M1100-49
 VERMILION

M1100-5
 YELLOW

M1100-50 
ULTRAMARINE

M1100-51 
AQUA GREY

110524 110531 110548 110555 110562 110579 110586 110593 110067
M1100-52 

YELLOW GREEN
M1100-53 
PALE BLUE

M1100-54 
BURNT UMBER

M1100-55 
iIRIS PURPLE

M1100-56 
DULL BLUE

M1100-57 
ROSE PINK

M1100-58 
PEACOOK GREEN

M1100-59
ROSE MARIE

M1100-6
BROWN

110609 110623 110678 110685 110074 110708 110746 110760 110777
M1100-60

SALVIA BLUE
M1100-62 
WISTERIA

M1100-67 
BUBLE GUM PINK

M1100-68 
DAFFODIL YELLOW

M1100-7 
ORANGE

M1100-70 
PEPPERMINT

M1100-74 
AQUA MARINE

M1100-76
BLUSH PINK

M1100-77 
PASTEL PEACH

110081 110814 110838 110098 110951 110968 110173 110180 110197
M1100-8 
VIOLET

M1100-81 
PALE MAUVE

M1100-83 
BUTTERSCOTCH

M1100-9 
PINK

M1100-95 
CELADON

M1100-96 
JUNGLE GREEN

M1100-17
STEEL BLUE

M1100-18
DARK BROWN

M1100-19 
CARMINE

EAN
Spec.Spec
Barva.Barva.

EAN
Spec.Spec.
Barva.a a

EAN
Spec.Spec.
Barva.Barva.

EAN
Spec.Spec.
Barva.Barva.

EAN
Spec.Spec.
Barva.Barva.

EAN
Spec.Spec.
Barva.Barva.

EAN
Spec.Spec.
Barva.a a.

EAN
Spec.Spec.
Barva.Barva.

1. naneste barvu na paletu 2. před tím než zaschne, absorbujte 
zesvětlovačem barvu

3. přeneste barvu zesvětlovačem 
na obrázek
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Popisovač se štětečkem permanentní M3000
• permanentní popisovač • profesionální • barevný • 141 barev na bázi alkoholu 
• štětečkový hrot • 3 barvy neprůhledné pigmentované s jemným plastovým hrotem 
• vhodný na většinu povrchů 

Profesionální barevný permanentní popisovač na umělecké grafické výkresy a tvorbu 
komiksů. Speciální štětečkový hrot ve 141 odstínech, jemný plastový hrot ve zlaté, stříbrné 
a bílé barvě. Díky hrotu lze měnit šířku stopy, za pomocí zesvětlovače - blender vytvoříte stíny 
a přechody mezi barvami. Vhodný na většinu povrchů jako jsou papír, dřevo, sklo nebo plast. 
Výběr z široké škály pestrých barev. Inkoust na bázi alkoholu nebo pigmentu u zlaté, stříbrné 
a bílé. V nabídce sada po 12ti odstínech.  

Ean 752481 Jednotka Specifikace Barva

300123 sada M3000-12 vivid yellow, yellow, pine green, aquamarine, cerulean blue, 
iris, soft pink, crimson lake, apricot, orange, coffee, black

černá modrá žlutá oranžová coffee vivid yellow sweet pink crimson lake
304809 302942 302164 304168 304205 304045 303628 303666

M3000-N910 M3000-BV728 M3000-Y625 M3000-OY845 M3000-OY848 M3000-Y616 M3000-P793 M3000-P797

pine green apricot aquamarine cerulean blue iris white blender
302409 303789 302683 302843 303123 304823 304786

M3000-G657 M3000-R812 M3000-GB693 M3000-B708 M3000-BV738 M3000-OP920 M3000-N900

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

Brush

M3000-12

Použitím zesvětlovače M3000 blender lze dosáhnout skvělých efektů.

Zesvětlovač / stínovač / blender

Zesvětlovač / blender

© Hachimitsu Mikan

Ean 028617 Jednotka Specifikace
304786 ks M3000-0

Jednotka Specifikace Provedení
display 300/255 15 odstínů á 15ks
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Popisovač technický M4600
• technický popisovač • profesionální • černý • na vodní bázi • dokumentní inkoust 
• různé šířky hrotu

Profesionální černý technický popisovač na psaní, kreslení, obtahování šablon, kontury 
a komiksy. Velký výběr z široké škály hrotů. Dokumentní inkoust na vodní bázi vhodný 
na papír. V nabídce v černé barvě. V nabídce sada 5ti různých šířek hrotu v černé barvě nebo 
sady 6ti štětečkových hrotů v odstínech šedé a hnědé barvy. Jednotlivé popisovače po 12ks 
v balení.

Ean 752481 Jednotka Specifikace Provedení Barva
469516 sada 5ks M4600-5V 0,05/0,1/0,5/0,8/1mm černé

469363 sada 6ks M4600B-6A brush odstíny šedé odstíny černé 

469462 sada 6ks M4600B-6B brush odstíny hnědé odstíny hnědé

0,03mm 0,05mm 0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm 0,8mm 1mm brush
460315 460513 461015 461213 461312 461411 461510 461619 461817 462012 463019

M4600S-A 0,03 M4600S-A 0,05 M4600S-A 0,1 M4600S-A 0,2 M4600S-A 0,3 M4600S-A 0,4 M4600S-A 0,5 M4600S-A 0,6 M4600S-A 0,8 M4600S-A 1 M4600S-A BRUSH

Hrot
EAN
Spec.

M4600-1 0,03

M4600-5V

Brush

0,3 mm

Display 4600-48PD 
obsah černé popisovače 
po 6ti kusech od síly hrotu: 
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/0,8/1,0/brush  
celkem 48ks

Jednotka Specifikace Provedení
display 4600-48PD po 6ks od hrotu
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Pryž Milan CNM460
• pryž • elastická • ze syntetického kaučuku 
• různé barvy, s potiskem • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh 

Elastická pryž ze syntetického kaučuku. Pryž 
s potiskem v barevném mixu bílé, růžové a zelené. 
Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
3,1 x 2,3 x 0,7cm. V balení po 60ks. Ean pouze 
na balení.

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4004606 bal. CNM460

Pryž Milan CMM1420-05
• speciální pryž • ze syntetického kaučuku 
• barva hnědá • na výtvarnou činnost • použití 
na uhel a grafit 

Speciální pryž ze syntetického kaučuku v hnědé 
barvě. Vhodné na výtvarnou činnost, perfektně 
maže také uhel a grafit. Velmi dobře absorbuje bez 
použití tlaku při mazání. Rozměr 5,5 x 2,3 x 1,3cm. 
V balení po 5ks. 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4614218 ks CMM1420-05

Pryž Milan CNM4036
• pryž • ohebná, bílá • ze syntetického kaučuku 
• vhodná na většinu povrchů • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh  

Ohebná měkká bílá pryž ze syntetického kaučuku. 
Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
3,9 x 2 x 0,8cm. Balená jednotlivě. V balení 
po 36ks. 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4640361 ks CNM4036

Kreativita – inovace – tradice 
Milan je rodinná společnost, která byla založena Santiago 

Marcó Pomarem ve Španělsku v roce 1918.  Nyní je ve vedení 

již čtvrtá generace této rodinné linie. V roce 1920 prorazila spo-

lečnost na trh s ručně uhnětenými syntetickými pryžemi a ná-

zev Milan se ve Španělsku stal synonymem pro pryž. O dvacet 

let později se díky modernizaci začaly pryže produkovat pomocí 

průmyslové výroby. 

V padesátých letech 20. století se společnost Milan dosta-

la do širšího povědomí zejména počínajícím vývozem a to 

do Chile, Kolumbie a Venezuely. S vývozem stoupla i poptávka 

po pryžích Milan a tak se v šedesátých letech zapojily do výro-

by automatické výrobní stroje, které zvýšily kapacitu výroby. 

Na přelomu milénia se vývoz rozrostl po celém světě a rozšířila 

se škála výrobků i na další sortiment. 

V roce 2003 uvedl Milan penály, poté kalkulačky, které násle-

dují nůžky a ořezávátka. V roce 2010 společnost Milan začíná 

s výrobou kuličkových per a automatických tužek s extra vel-

kou pryží na konci těla. Výjimečná kombinace designu a funkč-

nosti spolu s atraktivními barvami a kvalitními materiály tvoří 

unikátnost značky Milan. 

MILAN – kvalita a tradice od r. 1918
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Pryž Milan PNM4865
• pryž • flexibilní, trojhranná • různé barvy 
• ze syntetického kaučuku • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh   

Flexibilní trojhranná pryž v různých barvách. Ze 
syntetického kaučuku. Vhodná na většinu povrchů. 
Odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
3,6 x 3,3 x 0,6cm. Baleno v plastové dóze. V balení 
po 65ks.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4600655 ks PNM4865

Pryž Milan CNM436A
• pryž • elastická • ze syntetického kaučuku 
• různé barvy, s potiskem • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh  

Elastická pryž ze syntetického kaučuku. Pryž 
v bílé barvě s potiskem. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 2,3 x 0,9cm. V balení 
po 36ks.  Ean pouze na balení. 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4014360 bal. CNM436A

Pryž Milan PNM4836
• pryž • flexibilní, trojhranná • různé barvy 
• ze syntetického kaučuku • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh  

Flexibilní trojhranná pryž v různých barvách. Ze 
syntetického kaučuku. Vhodná na většinu povrchů. 
Odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
5 x 4,4 x 0,7cm. Baleno v plastové dóze. V balení 
po 36ks.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4614256 ks PNM4836

Pryž Milan CPM5020
• pryž • extra měkká • bezprašná • z plastu 
• bílá barva • v papírovém přebalu • vhodná 
na většinu povrchů • skvěle odstraňuje stopy 
od měkkých tuh    

Bezprašná extra měkká pryž z plastu. Bílá pryž 
v papírovém přebalu. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od měkkých tuh. 
Rozměr 6,1 x 2,3 x 1,2cm. V balení 20ks.    

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4650209 ks CPM5020

Pryž Milan CPM624
• pryž •  z plastu • měkká v papírovém přebalu 
• vhodná na většinu povrchů • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh a kuličkových per   

Měkká pryž z plastu. Pryž bílá v papírovém přebalu 
na grafitové tuhy. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 2,7 x 0,9cm. V balení 
po 25ks.     

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4606244 ks CPM624

Pryž Milan CMM4424
• pryž • bílá, měkká • ze syntetického kaučuku 
• v papírovém přebalu • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh  

Měkká pryž ze syntetického kaučuku. Pryž bílé 
barvy v barevném papírovém přebalu - oranžová, 
žlutá, červená, fialová, zelená a modrá. Vhodné 
použití na většinu povrchů. Skvěle odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 2,3 x 1,3cm. 
Balená jednotlivě. V balení po 24ks v papírové 
krabičce nebo po 80ks v plastové dóze.

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4644246 ks CMM4424
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Pryž Milan CPM320
• pryž • bílá, univerzální • z plastu • v modrém 
papírovém obalu • vhodná na většinu povrchů 
• odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh • lze 
využít jako náhradní pryž k CPMO 1320 

Univerzální pryž z plastu. Pryž bílé barvy v modrém 
papírovém obalu. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Lze využít jako náhradní pryž k CPMO 
1320. Rozměr 6,1 x 2,3 x 1,2cm. V balení po 20ks. 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4603205 ks CPM320

Pryž Milan CPM936
• pryž • univerzální • z plastu • různé barvy 
• vhodná na většinu povrchů • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh   

Univerzální pryž z plastu. Pryž v barvách růžové, 
oranžové, žluté a zelené. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 2,3 x 0,9cm. V balení 
po 36ks.  

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4609368 ks CPM936

Pryž Milan CPMO1320
• pryž • bílá, univerzální • z plastu 
• v ochranném plastovém obalu • vhodná 
na většinu povrchů • odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh   

Univerzální pryž z plastu. Pryž bílé barvy 
v ochranném plastovém obalu. Obal v barevných 
kombinacích šedomodré, šedozelené, šedočerné 
a šedočervené. Vhodné použití na většinu povrchů. 
Skvěle odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. 
Rozměr 6,3 x 2,6 x 1,6cm. V balení po 20ks.  

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4613204 ks CPMO1320

Pryž Milan CPM2036
• pryž • ve tvaru knihy • z plastu • mix barev 
• vhodná na většinu povrchů • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh  

Pryž z plastu ve tvaru knihy. Pryž v barevném mixu 
růžové, žluté, oranžové a zelené. Vhodné použití 
na většinu povrchů. Skvěle odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 2,9 x 0,9cm. 
V balení po 36ks. 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4620363 ks CPM2036

Pryž Milan CPM630
• speciální pryž • z plastu • barva bílá 
• vhodná na většinu povrchů • s přesností 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh  

Speciální pryž  z plastu v bílé barvě. Vhodná 
na většinu povrchů. S přesností odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh. Rozměr 3,9 x 1,9 x 0,9cm. 
Baleno jednotlivě. V balení po 30ks.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4606305 ks CPM630

Pryž Milan CPM620
• pryž • měkká, zkosená • z plastu • bílá 
s proužkem • vhodná na většinu povrchů 
• odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh  

Měkká zkosená pryž z plastu. Pryž bílá s červeným 
proužkem. Vhodné použití na většinu povrchů. 
Skvěle odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. 
Rozměr 5,6 x 1,9 x 1,2cm. V balení po 20ks.    

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4606206 ks CPM620
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Pryž Milan PPMF30
• pryž • tvrdší, neabrazivní • z plastu • ergo 
trojhranná • vhodná na většinu povrchů 
• odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh   

Pryž z plastu v ergonomickém trojhranném 
provedení. Perfektně padne do ruky. Tvrdší pryž, 
která nebrousí a nepoškozuje mazanou plochu. 
Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
5,1 x 2,5 x 2,5cm. Balené v dóze po 30ks.      

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4600303 ks PPMF30

Pryž Milan CCM860RA
• pryž • kombinovaná • růžovomodrá barva 
• z přírodního kaučuku • dvojí využití 
na grafitové tužky a na inkoust • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh   

Kombinovaná pryž z přírodního kaučuku. 
V růžovomodré barvě. Dvojí využití na grafitové 
tužky a na inkoust. Růžová strana nejvhodnější pro 
tuhy s tvrdostí 7H a HB. Rozměr 4,7 x 1,4 x 0,7cm. 
V balení po 60ks. Ean pouze na balení.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4008413 bal. CCM860RA

Pryž Milan CNM4024
• pryž • bílá, měkká • ze syntetického kaučuku 
• v papírovém obalu • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh     

Měkká pryž ze syntetického kaučuku. Pryž bílé 
barvy v modrém papírovém obalu. Vhodné použití 
na většinu povrchů. Skvěle odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh. Rozměr 5,5 x 2,3 x 1,3cm. 
Baleno jednotlivě. V balení po 24ks.    

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4640200 ks CNM4024

Pryž Milan CCM1220
• plastická pryž • šedá, nevulkanizovaná 
• s velkou absorpční schopností • čisté mazání 
bez hoblin • vhodná pro výtvarnou činnost 
• perfektní k odstraňování uhlů a pastelových kříd  

Plastická pryž v šedé barvě. Nevulkanizovaná 
s velkou absorpční schopností. Čisté mazání bez 
hoblin. Vhodná pro výtvarnou činnost. Perfektní 
použití k odstraňování uhlů a pastelových kříd. 
Ideální použití: libovolný kus pryže oddělíme 
od zbytku, jemně vytvarujeme a mažeme i detaily 
a tenké linky. Rozměr 3,5 x 3cm. Baleno jednotlivě. 
V balení po 20ks.    

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4612207 ks CCM1220

Pryž Milan CNM4840
• pryž • měkká, zkosená • ze syntetického 
kaučuku • růžová • vhodná na většinu povrchů 
• odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh    

Měkká zkosená pryž ze syntetického kaučuku. Pryž 
růžové barvy. Vhodné použití na většinu povrchů. 
Skvěle odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. 
Rozměr 5,2 x 1,9 x 0,8cm. V balení po 40ks.       

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4648404 ks CNM4840

Pryž Milan CCM840RA
• pryž • kombinovaná • růžovomodrá barva 
• z přírodního kaučuku • dvojí využití 
na grafitové tužky a na inkoust • odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh     

Kombinovaná pryž z přírodního kaučuku. 
V růžovomodré barvě. Dvojí využití na grafitové 
tužky a na inkoust. Růžová strana nejvhodnější pro 
tuhy s tvrdostí 7H a HB. Rozměr 5,2 x 1,9 x 0,8 cm. 
V balení po 40ks.       

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4608408 ks CCM840RA
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Pryž Milan PMM4045
• pryž • trojhranná • ze syntetického kaučuku 
• bílá • vhodná na většinu povrchů • odstraňuje 
stopy od různých tvrdostí tuh  

Měkká pryž ze syntetického kaučuku. Trojhranné 
tělo skvěle padne do ruky. Pryž bílé barvy, nešpiní. 
Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
3,9 x 3,4 x 0,9cm. Baleno v plastové dóze. V balení 
po 45ks.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4640453 ks PMM4045

Pryž Milan PNM1016
• pryž • elastická • ze syntetického kaučuku 
• bílá, s potiskem • vhodná na většinu povrchů 
• odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh   

Elastická pryž ze syntetického kaučuku. Pryž 
v bílé barvě s potiskem. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Rozměr 6,9 x 3,8 x 1,6cm. V dóze čtyři 
druhy obrázkových pryží, celkem 16ks.     

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4610401 ks PNM1016

Pryž Milan CMM1018
• pryž • oválná • ze syntetického kaučuku 
• bílá • vhodná na většinu povrchů • odstraňuje 
stopy od různých tvrdostí tuh    

Měkká pryž ze syntetického kaučuku. Oválné tělo 
skvěle padne do ruky. Pryž bílé barvy, nešpiní. 
Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
5,5 x 2,6 x 1,2cm. V balení po 18ks.    

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4610272 ks CMM1018

Pryž Milan CMM4020
• pryž • elastická • ze syntetického kaučuku 
• bílá v papírovém přebalu • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh     

Elastická pryž ze syntetického kaučuku. Pryž 
v papírovém přebalu. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh. Rozměr 5,5 x 2,3 x 1,3cm. V balení 
20ks.     

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4640200 ks CMM4020

Pryž Milan CPM730
• pryž • kombinovaná • z plastu • měkká / 
tvrdá • vhodná na většinu povrchů • odstraňuje 
stopy od různých tvrdostí tuh a kuličkových per    

Měkká kombinovaná pryž z plastu. Pryž bílá 
na grafitové tuhy a modrá na stopy kuličkových 
per. Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
3,9 x 2,4 x 1cm. V balení po 30ks.     

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4610128 ks CPM730

Pryž Milan CPM6020
• pryž • univerzální • z plastu • bílá barva 
• v papírovém přebalu • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh     

Univerzální pryž z plastu. Bílá pryž v papírovém 
přebalu. Vhodné použití na většinu povrchů. Skvěle 
odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Rozměr 
6,1 x 2,1 x 1,1cm. V balení 20ks.      

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4660208 ks CPM6020
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Pryž Milan Capsule
• náhradní pryž • ze syntetického kaučuku 
• v bílé barvě • 3ks v balení   

Náhradní pryž do zásobníku Milan Capsule 
v provedení s ořezávátkem nebo se štětečkem. 
Extra velká a měkká pryž ze syntetického kaučuku 
v bílé barvě. Baleno na blistru po 3ks. Rozměr 
blistru 14 x 6 x 1,5cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4038252 blistr BNM10258

Použité ikony

Elastická měkká pryž ze syntetického 
kaučuku.     
  

Tvrdší a flexibilní měkká pryž 
ze syntetického kaučku.   
    

Měkká univerzální neabrazivní pryž 
z plastu.     
  

Plastová pryž na grafitové stopy 
na většině povrchů.    
   

Tvrdá neabrazivní průhledná 
plastová technická pryž.   
    

Speciální měkčí a více absorpční pryž 
pro výtvarné umění.    
   

Měkká nevulkanizovaná gumová pryž 
s vysokou absorční silou pro grafit i uhly.  
    

Dvojitá pryž vyrobená z gumy měkká 
a abrazivní.    
   

Stojan na pryže ZVM 10144
•  stolní stojan pro pryže Milan

• při odběru po 2krabičkách    
 od pryží CMM1018,
 PNM4836, CPM5020,
 CMM4020 a CPM6020

• rozměry 
 60,8 x 17 x 16cm  

Pryž Milan CMM124
• oválná pryž • měkká • ze syntetického 
kaučuku • různé barvy • vhodná na většinu 
povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí 
tuh 

Měkká oválná pryž ze syntetického kaučuku. 
V nabídce různé barvy - bílá, růžová, zelená. Vhodné 
použití na většinu povrchů. Skvěle odstraňuje stopy 
od různých tvrdostí tuh. Rozměr 4,9 x 2,3 x 0,9cm. 
V balení po 24ks.   

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4601249 ks CMM124

Pryž Milan se štětečkem
• pryž • se štětečkem • plastové tělo • různé 
barvy • rozměr 5,3 x 3,5 x 1,8cm  

Unikátní pryž se štětečkem v plastovém barevném 
těle. Pryž ze syntetického kaučuku. Praktický 
štěteček ke smetení a odstranění žmolků 
po gumování. Plastové pogumované tělo příjemné 
na dotek. Tělo v mixu barev modré, růžové, zelené 
a žluté. V balení po 16ks.  

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4044123 ks 4900116
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Mix Edition
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží. Jeden otvor pro 
standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové pogumované 
tělo příjemné na dotek. Každé ořezávátko je poskládané z jedinečného 
mixu zářivých barev modré, růžové, zelené a žluté. Baleno v plastové 
dóze. V balení po 36ks.  

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4046486 ks 4701236

    Ořezávátko Milan Capsule
    • ořezávátko • se zásobníkem • s pryží • plastové • jeden otvor • patenntovaný dessign                

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4046486 ks 4701236

Capsule 
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží, patentovaný design. 
Jeden otvor pro standartní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové 
pogumované tělo příjemné na dotek. Mix barev modré, růžové, limetkové 
a fialové.  V balení 16ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4023876 ks 4701116

Silver Edition 
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží, patentovaný design. 
Jeden otvor pro standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové 
pogumované tělo příjemné na dotek doplněné o stříbrné části v kombinaci 
s antracitovou, citrónovou, mintovou a lososovou.  V balení 16ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4057741 ks 4714112

Safety system 
- bezpečnostní systém zabraňuje oddělení břitu z těla ořezávátka.

Sharp resistant
 - ostrý a odolný břit z uhlíkové oceli.
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Copper Edition
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží, patentovaný design. 
Jeden otvor pro standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové 
pogumované tělo příjemné na dotek. Barevná kombinace mědi a antracitu, 
mědi a melounové, mědi a malinové, mědi a lilkové.  V balení 16ks.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4064039 ks 4717112

Fluo Edition
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží, patentovaný design. 
Jeden otvor pro standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové 
pogumované tělo příjemné na dotek. Fluorescenční oranžová, žlutá, 
zelená a červená.  V balení 16ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4038160 ks 4705116

Look Edition
Plastové ořezávátko se zásobníkem a velkou pryží, patentovaný design. 
Jeden otvor pro standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. Plastové 
pogumované tělo příjemné na dotek.Transparentní provedení průhledných 
zářivých odstínů růžové, zelené, žluté a modré.  V balení 16ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4058410 ks 4712116

                            • ergonomické provedení • náhradní pryže BNM 10258 • rozměr 6,5 x 3,5 x 2,4cm 

pp

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4038160 ks 4705116

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4058410 ks 4712116

Ořezávátko Milan Capsule 



64

Ořezávátko Milan BWM 10278
• ořezávátko • elektrické • se zásobníkem • plastové • dva otvory 
• barva červenošedá • rozměr 23,5 x 11 x 7cm  

Elektrické ořezávátko s extra velkým zásobníkem. Dva otvory na ořezávání pro 
dvě různé velikosti tužek. Kvalitní ocelové ostří. Plastové tělo v červenošedé 
barevné kombinaci. Odnímatelný horní kryt pro snadné čištění. Napájení 
na čtyři baterie 1,5V. Baterie jsou součástí balení. Baleno na blistru po 1ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4041719 blistr BWM 10278

Ořezávátko Milan kovové
• ořezávátko • hliníkové • kvalitní ostří  

Hliníkové ořezávátko ve dvou provedeních. Ořezávátko 80034 s jedním 
otvorem pro standartní velikost tužky, rozměr 2,5 x 1,5 x 1cm, v balení po 20ks. 
Ořezávátko 80035 se dvěma otvory na ořezávání pro dvě různé velikosti tužek, 
rozměr 2,5 x 2,5 x 1,5cm, v balení po 20ks. Odolné hliníkové tělo s kvalitním 
ocelovým ostřím. Ean pouze na balení.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4800347 bal. 80034
4800354 bal. 80035

80034

80034

80035

80035

Ořezávátko Milan 20140932
• ořezávátko • plastové • jeden otvor • různé barvy • rozměr 2,7 x 2,7 x 1,3cm 

Plastové ořezávátko. Jeden otvor pro standardní velikost tužky. Kvalitní ocelové ostří. 
Plastové pogumované tělo příjemné na dotek v barevném mixu modré, šedé, růžové a žluté. 
V balení po 32ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4025306 ks 20140932

Ořezávátko Milan 20152918
• ořezávátko • plastové • se zásobníkem • dva otvory • různé barvy 
• rozměr 4 x 3,3 x 2,3cm

Plastové ořezávátko se zásobníkem. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé velikosti tužek. 
Kvalitní ocelové ostří. Plastové pogumované tělo příjemné na dotek v barevném mixu modré, 
zelené, růžové a žluté. V balení po 18ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4025597 ks 20152918

Ořezávátko Milan 20156212
• ořezávátko • se zásobníkem • kulaté • plastové • dva otvory • různé barvy 
• průměr 4,4 x 4,2cm 

Plastové ořezávátko ve tvaru koule se zásobníkem. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé 
velikosti tužek. Kvalitní ocelové ostří. Plastové průhledné tělo v barevném mixu modré, 
růžové a zelené. V balení po 12ks.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4032656 ks 20156212

Safety system 
- bezpečnostní systém zabraňuje oddělení břitu z těla ořezávátka.

Sharp resistant
 - ostrý a odolný břit z uhlíkové oceli.
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Ořezávátko Milan 20153212
• ořezávátko • plastové • trojhranné tělo • se zásobníkem • pro dvě ostrosti 
hrotu tužek • různé barvy • rozměr 7 x 2,7 x 2,7cm

Plastové ořezávátko se zásobníkem. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé 
ostrosti tužek. Kvalitní ocelové ostří. Plastové pogumované tělo příjemné na dotek 
v barevném mixu oranžové, zelené a růžové. Ergonomické trojhranné provedení 
perfektně padne do ruky. V balení po 12ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4030553 ks 20153212

ostrá špička

kulatá špička

Ořezávátko Milan 20155212
• ořezávátko • se zásobníkem • kulaté • plastové • dva otvory • různé barvy 
• průměr 3,8 x 4,4cm 

Plastové ořezávátko se zásobníkem. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé velikosti 
tužek. Kvalitní ocelové ostří. Plastové průhledné tělo v barevném mixu žluté, modré, 
růžové a zelené. V balení po 12ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4030621 ks 20155212

Ořezávátko Milan 4719116
• ořezávátko • se zásobníkem • s pryží • plastové • dva otvory • různé barvy 
• rozměr 6,7 x 4 x 2,5cm 

Plastové ořezávátko s velkokapacitním zásobníkem a velkou 
pryží. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé velikosti 
tužek. Náhradní pryž Milan CMM430. Kvalitní ocelové ostří. 
Plastové průhledné tělo v barevném mixu žluté, oranžové, 
růžové a zelené. V balení po 16ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4066255 ks 4719116

Pryž Milan CMM430
• náhradní pryž pro ořezávátko Milan 4719116 a 4703116 nebo 
jako samostatná pryž • pryž
• čtvercová • ze syntetického kaučuku • barevná 
• vhodná na většinu povrchů • odstraňuje stopy od různých 
tvrdostí tuh • rozměr 2,8 x 2,8 x 1,3cm • v balení 30ks mixu 
bílé, sv. růžové a sv. zelené • EAN pouze na balení 

Ean 841403 Jednotka Specifikace
4004309 bal. CMM430

Náhradní pryž CMM430

Ořezávátko Milan 4703116
• ořezávátko • se zásobníkem • s pryží • plastové • dva otvory • různé barvy 
• rozměr 6,7 x 4 x 2,5cm 

Plastové ořezávátko s velkokapacitním zásobníkem a velkou pryží. Dva otvory 
na ořezávání pro dvě různé velikosti tužek. Náhradní pryž Milan CMM430. Kvalitní 
ocelové ostří. Plastové průhledné tělo v barevném mixu modré, šedé, růžové 
a zelené. V balení po 16ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4032571 ks 4703116

bo 

h 
ixuu 
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Nůž keramický Milan Capsule
• nůž • vysouvací • keramické ostří • vyměnitelné • délka ostří 2 cm 
• bezpečnostní zámek • barevné oválné tělo • rozměr 10 x 4,5 x 2 cm

Kapesní vysouvací nůž. Vyměnitelné keramické ostří o délce 2 cm. Bezpečnostní 
zámek proti samovolnému vysunutí ostří. Barevné oválné tělo díky svému tvaru 
perfektně padne do ruky. V barvách žluté, růžové a černé. Praktické očko na konci 
těla k uvázání, upevnění nože. Rozměr 10 x 4,5 x 2 cm. Baleno jednotlivě v krabičce. 
V balení po 12 ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4055327 ks 6005112

Nůž keramický Milan Stick
• nůž • vysouvací • keramické ostří • vyměnitelné • délka ostří 2 cm 
• bezpečnostní zámek • barevné oválné tělo • rozměr 9,3 x 3 x 1 cm

Kapesní vysouvací nůž. Vyměnitelné keramické ostří o délce 2 cm. Bezpečnostní 
zámek proti samovolnému vysunutí ostří. Šedooranžové tvarované tělo zajišťuje 
příjemný a pevný úchop. Praktické očko na konci těla k uvázání, upevnění nože. 
Rozměr 9,3 x 3 x 1 cm. Baleno jednotlivě na blistru. V balení po 12 ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4061373 ks BWM10348

Nůžky s nástavci zig-zag Milan
• nůžky • vyměnitelná ostří • kreativní vystřihování • každý nástavec má jinou 
stopu • barevná plastová rukojeť • nerezová ocel • rozměr 14,5 x 6,5 x 1,6 cm

Speciální nůžky s vyměnitelným ostřím pro kreativní vystřihování. Ideální na papír, 
výrobu přání, jmenovek a dekoračních předmětů. Velice efektní tvorba nejen pro 
děti. Osm nástavců z nichž každý má jinou stopu stříhání. Různé motivy stop jsou 
vyobrazeny na obalu. Barevná plastová rukojeť, kvalitní nerezová ocel. Každý 
nástavec v jiné barvě. Rozměr 14,5 x 6,5 x 1,6 cm. Nůžky baleny na blistru spolu 
se všemi nástavci.      

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4006725 blistr 14930908

Nůžky s krytem case Milan
• nůžky • s plastovým krytem na ostří • plastová barevná rukojeť • vyznačené 
pravítko na ostří • nerezová ocel • rozměr 14,7 x 5,3 x 1,1 cm

Nůžky s praktickým plastovým krytem na ostří. Bezpečný kulatý hrot. Plastová 
rukojeť v barevném mixu červené, modré, žluté a zelené barvy. Nůžky mají 
vyznačené pravítko na ostří z nerezové oceli. Rozměr 14,7 x 5,3 x 1,1 cm. V balení 
po 24 ks.       

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4000372 ks 1409824
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Nůžky automatické return Milan
• nůžky • s pružinkou pro automatické otevírání rukojeti • plastová barevná 
rukojeť • ergonomické držení • nerezová ocel • rozměr 14,5 x 6,5 x 1,6 cm

Nůžky s pružinkou pro automatické otevírání rukojeti. Ergonomický úchop. Plastová 
rukojeť v barevném mixu oranžové, růžové, modré, fialové a zelené barvy. Bezpečný 
kulatý hrot. Kvalitní ostří z nerezové oceli. Rozměr 14,5 x 6,5 x 1,6 cm. V balení 
po 18ks.      

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4026594 ks 1489818

Nůžky ergonomické basic Milan
• nůžky • ergonomické držení • plastová barevná rukojeť • nerezová ocel 
• rozměr 13,3 x 5,3 x 1,1 cm

Nůžky s pohodlným ergonomickým úchopem. Bezpečný kulatý hrot. Plastová 
rukojeť v barevném mixu oranžové, růžové, modré, fialové a zelené barvy. Kvalitní 
ostří z nerezové oceli. Rozměr 14,7 x 5,3 x 1,1 cm. V balení po 24ks.         

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4800668 ks 80066

Nůžky pro leváky Milan
• nůžky • pro leváky • barevná plastová rukojeť • ergonomický úchop 
• nerezová ocel • rozměr 14,5 x 5,4 x 1 cm

Nůžky pro leváky s kvalitním nerezovým ostřím. Bezpečný kulatý hrot. Ergonomická 
rukojeť v barevném mixu růžové, modré, žluté a zelené barvy. Rozměr 14,5 x 5,4 
x 1 cm. V balení po 20ks provedení 1439620 nebo 12ks provedení na blistru 
BWM10259.          

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4042013 ks  1439620
4038276         blistr  BWM10259

BWM10259

1439620

Nůžky kancelářské soft Milan
• nůžky • ergonomické držení • plastová 
rukojeť s gumovými doplňky • nerezová ocel 
• rozměr 20,2 x 7,2 x 1,3 cm

Nůžky s pohodlným ergonomickým úchopem. 
Bíločerná plastová rukojeť s gumovými 
doplňky pro pohodlné držení bez otlaků. 
Kvalitní ostří z nerezové oceli. Perfektně 
funkční provedení v moderním designu. 
Rozměr 20,2 x 7,2 x 1,3 cm. Baleno jednotlivě 
na blistru.          

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4032366 ks BWM10150

Stojan na nůžky 
ZVM10014

•  pultový prodejní displej na 24ks

• při objednání 
 po 24ks nůžek basic,    
 return, case

• rozměr 35,5 x 11 x 10 cm   
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Záložky samolepicí šipky 
na pravítku Milan

• plastové snímatelné záložky • osm barevných 
šipek • 120 záložek na pravítku 

Samolepicí snímatelné plastové záložky ve tvaru 
šipky. Na pravítku osm barev po 15ti kusech 
od červené, oranžové, žluté, zelené, modré, světle 
a tmavě fialové. Rozměr pravítka 13 x 5,9  cm. 
Popisovatelné permanentním popisovačem. 
V balení 24ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
74040316 ks 419608

Samolepicí růžky super lepicí 
Milan

• pevné super lepicí a snímatelné růžky • pevný 
čirý plast s barevnými popisovatelnými proužky  
• po 10ti ks žluté a červené • rozměr 8 x 7,1 mm 

Super lepicí snímatelné plastové růžky. Růžky jsou 
z pevného čirého plastu s barevným proužkem 
na spodním okraji, který lze popsat. Rozměr 
8 x 7,1 mm. V balení 10ks se žlutým a 10ks 
s červeným proužkem. V krabičce 24 balení.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
74068976 balení 419602

Samolepicí bločky žluté 
38 x 50 mm Milan

• samolepicí bloček • snímatelný • přilnavý 
• 3 x 100 lístků v bločku • světle žlutá barva 
• rozměr 38 x 50 mm • ideální lepení na hladké 
povrchy   

Univerzální lepicí bloček ve světle žluté barvě. 
Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo na hladkých 
površích. Bloček se skládá ze 100 lístků 
o rozměrech 38 x 50 mm. Skvělé použití na lepení 
poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. 
V balení po 10ks.      

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4853015 ks 85301

Samolepicí bloček žlutý 
50 x 76 mm Milan

• samolepicí bloček • snímatelný • přilnavý 
• 100 lístků v bločku • světle žlutá barva 
• rozměr 50 x 76 mm • ideální lepení na hladké 
povrchy 

Univerzální lepicí bloček ve světle žluté barvě. 
Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo na hladkých 
površích. Bloček se skládá ze 100 lístků 
o rozměrech 50 x 76 mm. Skvělé použití na lepení 
poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. 
V balení po 10ks.       

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4856016 ks 85601

Samolepicí bloček žlutý 
76 x 76 mm Milan

• samolepicí bloček • snímatelný • přilnavý 
• 100 lístků v bločku • světle žlutá barva 
• rozměr 76 x 76 mm • ideální lepení na hladké 
povrchy  

Univerzální lepicí bloček ve světle žluté barvě. 
Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo na hladkých 
površích. Bloček se skládá ze 100 lístků 
o rozměrech 76 x 76 mm. Skvělé použití na lepení 
poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. 
V balení po 10ks.      

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4854012 ks 85401

Samolepicí bloček žlutý super 
lepicí 76x76 mm Milan

• extra samolepicí bloček • snímatelný • velmi 
dobře přilnavý • 90 lístků v bločku • světle žlutá 
barva • rozměr 76 x 76 mm • lze lepit na hrubé, 
strukturované povrchy   

Extra odolný lepicí bloček ve světle žluté barvě. 
Snímatelné a velmi dobře přilnavé lepidlo lze 
nalepit  na hrubé a strukturované povrchy. Lépe 
lepí a vydrží déle. Bloček se skládá z 90 lístků 
o rozměrech 76 x 76 mm. Skvělé použití na lepení 
poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. 
V balení po 10ks.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4060475 ks 417190

p
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Samolepicí bloček neon 76 x 76 mm Milan
• samolepicí  bloček • provedení v neonových barvách • snímatelný 
• přilnavý • 100 lístků v bločku • rozměr 76 x 76mm • ideální lepení 
na hladké povrchy   

Univerzální lepicí bloček v neonové barvě. Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo 
na hladkých površích. Bloček se skládá ze 100 lístků o rozměrech 76 x 76 mm. 
Skvělé použití na lepení poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. V balení po 10ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace Barva
4856016 ks 85434 žlutá
4854357 ks 85435 oranžová
4854333 ks 85433 zelená
4854326 ks 85432 růžová

Samolepicí kostka neon 
76 x 76 mm Milan

• samolepicí kostka • mix šesti neonových barev 
• snímatelný • přilnavý • 400 lístků v bločku 
• rozměr 76 x 76mm • ideální lepení na hladké 
povrchy    

Univerzální lepicí kostka v mixu neonových barev: 
žlutá, oranžová, růžová, lila, modrá, zelená a bílá. 
Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo na hladkých 
površích. Bloček se skládá ze 400 lístků 
o rozměrech 76 x 76 mm. Skvělé použití na lepení 
poznámek do dokumentů, psaní upomínek a úkolů. 
Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. 
V balení po 6ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4060482 ks 4155400

Samolepicí kostka mini 
50 x 50 mm Milan

•samolepicí kostka mini • mix pěti sytých barev 
• snímatelný • přilnavý • 250 lístků v bločku 
• rozměr 50 x 50mm • ideální lepení na hladké 
povrchy    

Univerzální lepicí kostka s mixem sytých barev: 
žlutá, oranžová, růžová, korálová a zelená. 
Snímatelné a dobře přilnavé lepidlo na hladkých 
površích. Kostka se skládá z 250 lístků o rozměrech 
50 x 50 mm, od každé barvy 50 lístků. Skvělé 
použití na lepení poznámek do dokumentů, psaní 
upomínek a úkolů. Po odlepení lístek nezanechává 
stopy lepidla. V balení po 12ks.      

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4040293 ks 411501

Samolepicí bloček žlutý 127 x 76  mm Milan
• samolepicí  bloček • snímatelný • přilnavý • 100 lístků v bločku • světle 
žlutá barva • rozměr 127 x 76 mm • ideální lepení na hladké povrchy  

Univerzální lepicí bloček ve světle žluté barvě. Snímatelné a dobře přilnavé 
lepidlo na hladkých površích. Bloček se skládá ze 100 lístků o rozměrech 
127 x 76 mm. Skvělé použití na lepení poznámek do dokumentů, psaní 
upomínek a úkolů. Po odlepení lístek nezanechává stopy lepidla. V balení 
po 10ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4855019 ks 85501

Milan stojan 
na samolepicí bločky

•  pultový prodejní displej na samolepicí bločky   
 a záložky Milan 
•  při objednání všech bločků, kostek a záložek   
 po jednom balení z této a předchozí strany 
 v katalogu
•  rozměr 61 x 27 x 20 cm   

 

4188D00
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Lepicí strojek Milan 4401924
• lepicí strojek • jednorázový • ergonomický tvar strojku • různé barvy 
strojků • integrované chránítko pásky •  nahrazuje lepicí tyčinky, tekutá 
lepidla a lepicí pásky • nekroutí papír • nevysychavé provedení • ideální 
využití při balení dárků • vhodné pro kreativní lepení • šířka stopy 8,4 mm 
• délka návinu 5 m   

Jednorázový lepicí strojek, který nahrazuje lepicí tyčinky, tekutá lepidla a lepicí 
pásky. Ergonomický tvar strojku perfektně padne do ruky a je v nabídce                     
v různých barevných kombinacích. Integrované chránítko v barvě špičky lze 
posouvat od a k hrotu, aby byla ochráněna lepicí páska před poškození.  Lepicí 
strojek nekroutí papír a díky nevysychavému provedení je vhodný pro ty, kteří 
lepí velmi málo. Ideální využití při balení dárků, lepení je neviditelné a velmi 
pohodlné. Vhodné použití i na kreativní lepení a tvorbu přání. Šířka stopy 
8,4 mm a návin 5 m. V balení 24ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4067269 ks 4401924

Lepicí tyčinka Milan
• lepicí tyčinka • tuhé vytáčecí lepidlo • neteče a nevysychá • na lepení papíru, 
kartonu, látky, plstě, korku, kůže apod.  

Lepicí tyčinka dostupná ve třech gramážích. Tuhé vytáčecí lepidlo, které neteče a nevysychá. 
Lze použít na lepení papíru, kartonu, látky, plstě, korku, kůže apod. Nevhodné pro děti do 
3 let. Tyčinka 8g o rozměrech 8,3 x 1,8cm v balení po 24ks. Tyčinka 21g o rozměrech 
10,5 x 2,5cm v balení po 12ks. Tyčinka 40g o rozměrech 12 x 3cm v balení po 12ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4074687 ks 4410924 8g
4072430 ks 4415912 21g
4074694 ks 4420912 40g

Korekční strojek Milan 1301140
• korekční strojek • ve tvaru tyčinky s víčkem • aplikátor s páskou lze 
otáčet o 360° • bílá opravná páska perfektně kryje • popisovatelná • čtyři 
barvy strojků • šířka pásky 5 mm • délka návinu 6 m  

Korekční strojek v jedinečném tvaru tyčinky, víčko chrání pásku před 
poškozením. Plastový strojek ve čtyřech  barvách. Aplikátor s páskou 
lze otáček o 360°. Bílá opravná páska je popisovatelná s perfektní krycí 
schopností. Vhodné pro praváky i leváky. Šířka pásky 5mm, délka návinu 6m. 
V dóze 40ks.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4053460 ks 1301140

Milan stojan 
na lepidla

•  pultový prodejní   
 displej na tyčinková
 lepidla a lepicí   
 strojky Milan
• při objednání 3 balení  
 od velikosti lepidel   
 8g, 21g, 40g 
 a 4 balení lepicího 
 strojku Milan 4401924
• rozměr 
 61,5 x 17 x 16 cm   

4

99191717

návin 6 m

návin 5 m

L R

L R
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Lepicí páska Milan s odvíječem
• lepicí páska • rozměr 19 mm x 33 m • průhledná • s plastovým 
odvíječem pro snadné odtržení  

Pevná průhledná lepicí páska s praktickým odvíječem. Rozměr pásky 19 mm x 
33 m. Odvíječ v plastovém provedení s kovovými zoubky pro snadné odtržení 
pásky. Skvělý pomocník při balení a lepení bez použití nůžek. Odvíječ v nabídce 
ve čtyřech barvách - modré, žluté, zelené a červené. V balení po 36ks, ean 
pouze na balení.     

Ean 841157 Jednotka Rozměr Specifikace
4802150 bal. 12mm x 10m 80215
4802174 bal. 19mm x 33m 80217

Lepicí páska oboustranná Milan
• lepicí páska • oboustranná • bílá • rozměr 15mm x 10m  

Oboustranná lepicí páska. Kvalitní lepidlo s perfektní přilnavostí k různým 
typům povrchů. Barva bílá. Rozměr 15mm x 10m. V balení po 10ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4802129 ks 80212

Odvíječ lepicí pásky double Milan
• odvíječ lepicí pásky • plastový • velmi stabilní • hmotnost 1,34 kg 
• adaptér pro pásky s návinem 33 a 66m • dvě barevné varianty   

Praktický velmi stabilní odvíječ lepicí pásky v plastovém provedení s kovovým 
nožíkem pro odtrhávání pásky. Jednoduchý kompaktní design. Praktický 
adaptér pro lepicí pásky o délce návinu 33 a 66 m. Dvě barevné varianty 
ladící do každého interiéru. Lepicí pásky nejsou přiloženy. Baleno jednotlivě 
v krabičce o rozměrech 21,5 x 10,8 x 9cm. Váha 1,34kg. 

Ean 841157 Jednotka Barva Specifikace
4802105 ks černá 80210
4802099 ks šedá 80209

Lepicí páska popisovatelná/bankovní Milan
• lepicí páska • popisovatelná • mléčná • rozměr 19mm x 33m

Popisovatelná lepicí páska. Kvalitní lepidlo s perfektní přilnavosti k různým 
typům povrchů. Barva mléčná. Rozměr 19mm x  33m. V baleni po 8ks.

Ean  841157 Jednotka Specifikace
4802112 ks 80211

80209 80210

80215
80217

1,34 kg
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Tužka trojhranná Milan 133
• grafitová tužka • trojhranný úchop • různé tvrdosti • dřevěné tělo • neláme se 

Grafitová tužka s trojhranným úchopem. Různé tvrdosti označené podle barevného těla tužky. 
Ean uveden i na jednotlivé tužce. Dřevěné tělo se speciálním systémem zabraňujícím lámání tuh. 
Rozměr tužky 17,6 x 0,62 cm. V balení po 12ks.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace Tvrdost Ean na kus 841157
4023982 bal. 071230412 2B 4023937
4023951 bal. 071230212 B 4023913
4023975 bal. 071230312 HB 4023920
4023944 bal. 071230112 H 4023906

Tužka šestihranná Milan 112
• grafitová tužka • šestihranná • tvrdost HB 
• dřevěné tělo • neláme se  

Grafitová tužka se šestihranným úchopem. 
Tvrdost tuhy HB. Dřevěné tělo v červené barvě 
se speciálním systémem zabraňujícím lámání tuh. 
Rozměr tužky 17,6 x 0,7 cm. V balení po 12ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4800019 bal. 80001

Tužka trojhranná s pryží Milan 137
• grafitová tužka • trojhranná • tvrdost HB • dřevěné 
tělo • neláme se  

Grafitová tužka s trojhranným úchopem a pryží. 
Tvrdost tuhy HB. Dřevěné tělo se speciálním systémem 
zabraňujícím lámání tuh. Ean uveden i na tužce. Rozměr 
tužky 19 x 0,6 cm. V balení po 12ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4053446 bal. 0712370312

Tužka trojhranná Milan soft
• grafitová tužka • trojhranný úchop • příjemný 
pogumovaný povrch těla • tvrdost HB • dřevěné 
tělo • neláme se  

Grafitová tužka s trojhranným úchopem a pryží. 
Speciální pogumovaný povrch tužky je příjemný 
na dotek. Tvrdost tuhy HB. Dřevěné tělo v šedé 
barvě se speciálním systémem zabraňujícím lámání 
tuh. Rozměr tužky 17,6 x 0,6 cm. V balení po 12ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4039129 bal. 0712712

Tužka kombinovaná Milan 338
• grafitová tužka  a barevná tužka v jednom 
• trojhranný úchop • tvrdost grafitové tužky HB 
• fluorescenční žlutá • dřevěné tělo • neláme se   

Jedinečná oboustranná tužka s trojhranným 
úchopem. Z jedné strany grafitová tuha s tvrdostí 
HB. Z druhé strany barevná tužka s fluorescenční 
žlutou barvou. Dřevěné tělo se systémem 
zabraňujícím lámání tuh. Ean uveden i na tužce. 
Rozměr tužky 17,6 x 0,6 cm. V balení po 12ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4057796 bal. 07323812
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Pastelky Maxi Super Soft Milan 961
• pastelky • maxi • s velkým podílem vosku • super měkké • trojhranné 
• dřevěné tělo • nelámou se • průměr tuhy 6mm • 12 zářivých barev 
• ořezávátko  

Trojhranné pastelky MAXI super měkké s ergonomickým úchopem. Vyrobené ze 
dřeva pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou tuhy 
proti lámání. Průměr tuhy 6mm, v jádře velký podíl vosku, pastelka je měkká 
poddajná vhodná pro děti. 12 zářivých barev. Ořezávátko součástí sady. Vhodné 
pro děti od tří let. V balení 12 sad.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4025894 sada 0792612

Pastelky MAXItri Milan 261
• pastelky • maxi • trojhranné • dřevěné tělo • nelámou se • průměr tuhy 
5 mm • 12 zářivých barev • ořezávátko 

Trojhranné pastelky MAXI s ergonomickým úchopem. Vyrobené ze dřeva 
pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou tuhy proti 
lámání. Průměr tuhy 5mm. V sadě 12 zářivých barev. Ořezávátko součástí sady. 
Vhodné pro děti od tří let. V balení 12 sad.     

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4017936 sada 0722612

Tužka trojhranná Milan maxi
• grafitová tužka • provedení maxi s průměrem tuhy 5  mm • trojhranný úchop 
• tvrdost HB • dřevěné tělo• neláme se   

Grafitová tužka s trojhranným úchopem a extra silnou tuhou. Ergonomický 
tvar a zesílené tělo podporuje správné držení. Tvrdost tuhy HB. Dřevěné tělo 
se speciálním systémem zabraňujícím lámání tuh. Rozměr tužky 17,5 x 1 cm. 
V balení po 12ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4050452 bal. 0712612

Mechanická tužka Milan touch 5,2mm
• profesionální mechanická tužka • tuha 5,2mm • integrované ostřítko • 
kovové provedení těla s klipem• příjemný povrch na dotek • tvrdost černé 
vložené tuhy B • náhradní tuhy balené po 6ks    

Profesionální mechnická tužka s kovovým tělem příjemným na dotek, chromový 
klip a hrot, vyvážené těžiště. Černá tuha tvrdosti B o průměru 5,2mm. 
Integrované ostřítko v tužce. Rozměr tužky 15 x 1,1cm. V balení po 6ks.  
Náhradní tuhy v balení po 6ks, tvrdost B, síla 5,2mm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4046196 ks 535206 tužka
4047261 bal. 3802062 tuhy

vložené tuhy B  náhradní tuhy balené po 6ks   
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Pastelky trojhranné Milan 231
• pastelky • trojhranné • dřevěné tělo • nelámou se • průměr tuhy 2,9 mm  

Trojhranné pastelky s ergonomickým úchopem. Vyrobené ze 
dřeva pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS 
s ochranou tuhy proti lámání. Průměr tuhy 2,9 mm. V balení 12 
sad.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace Sada
4017912 sada 0722312 12 ks
4071952 sada 0722318 18 ks
4017929 sada 0722324 24 ks

» Pastelky trojhranné Milan 231 12 kusů stejné barvy

» Pastelky trojhranné Milan 231 ve stojánku  

Trojhranné pastelky s ergonomickým trojhranným úchopem. Vyrobené 
ze dřeva pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS 
s ochranou  tuhy proti lámání. Průměr tuhy 2,9 mm. Sady pastelek balené 
ve speciálním plastovém pouzdře, ze kterého lze složit praktický stojánek 
na pastelky. Pastelky se během používání neskutálí ze stolu, ale stojí 
srovnané ve stojánku. V balení 6 sad.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Sada
4036555 sada 0729312 12ks
4027072 sada 0729324 24ks

» Pastelky trojhranné Milan 231 v boxu

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4023791 box 07271288

0722312

0729312

0729324

0722318 0722324

černá modrá červená zelená hnědá oranžová žlutá světle zelená růžová světle modrá fialová
4055051 4054993 4054948 4055037 4055044 4054955 4054924 4055006 4054962 4054986 4054979

0722318012 0722314912 0722313012 0722316112 0722317012 0722313212 0722312012 0722316012 0722313412 0722315212 0722314112

Barva
EAN
Spec.

V nabídce pastelky v balení 12ks vždy stejné barvy.

Školní box po 288ks, 24ks 
od každé z 12ti barev.
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» Pastelky Milan 213 v kovové krabičce

Šestihranné pastelky s ergonomickým úchopem. Vyrobené ze dřeva pocházejícího 
z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou tuhy proti lámání. Průměr tuhy 3,5 mm. 
Každá barva má svůj název. V balení 12 dvanácti kusých sad nebo 6 dvacetičtyř kusých sad.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Sada
4800576 sada 80057 12ks
4800583 sada 80058 24ks
4017776 sada 0726136 36ks

» Pastelky Milan 213 v papírové krabičce

Pastelky Milan 213
 

Šestihranné pastelky s velkým průměrem kvalitní tuhy. Vyrobené ze dřeva 
pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou tuhy 
proti lámání. Průměr tuhy 3,5mm. Každá barva má svůj název. V balení 12 
dvanácti kusých sad nebo 6 dvacetičtyř kusých sad.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Sada
4017950 sada 0722112 12ks
4017967 sada 0722124 24ks

Pastelky Milan 291 ergonomické srdíčko
• pastelky • speciální ergonomický tvar do srdíčka • dřevěné tělo 
• nelámou se • průměr tuhy 3,2mm • 10 zářivých barev • ořezávátko 

Novinka na trhu! Speciální pastelky s výjimečným ergonomickým úchopem. 
Každá barva má svůj název. S unikátní rýhou/prohlubní po celé délce těla 
pro zasazení ukazováčku a správné uchopení. Vyrobené z černého dřeva 
pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou tuhy proti 
lámání. Průměr tuhy 3,2mm. V sadě 10 zářivých barev a ořezávátko. Baleno 
po 12ti sadách.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4074168 sada 07229110

0722124

80057 80058

0726136

0722112

Pastelky s inovativním 
ergonomickým tvarem, 
patentovaným firmou 
MILAN. 

PaPaPaPPaaststststs eelkyyyyyyyy sssss iiiiiiiinnnovaaaatitititivvvvnvnvnvnv íímmmm 
ererererrrergogogogogog nnnonoonnnomimimimiicckckcckckckýýýýmýý tttttvavavavarerererereem
pppapapappap tttetetet ntovovovovaananannananýýýýýmýmýmm fififififififififirmmmrmmmmrmrmoooouo
MIMIMILALALAAN.N.N.NN  

NOVINKA

• pastelky • šestihranné • dřevěné tělo • nelámou se • průměr  tuhy 3,5 mm



76

 

Pastelky metalické trojhranné Milan 1031
• pastelky • metalické • trojhranné • z černého dřeva • metalický 
lakovaný povrch • nelámou se • průměr tuhy 2,9 mm • 6 stylových 
barev  

Metalické pastelky s trojhranným ergonomickým úchopem. Tělo 
z černého limetkového dřeva pěstované na obnovitelných plantážích. 
Speciální systém LPS s ochranou tuhy proti lámání. Šířka tuhy 
2,9 mm. V balení 6 stylových metalických barev - Planet Copper, 
Solar Gold, Satellite Silver, Galaxy Blue, Boreal Green, Cosmos 
Purple. Baleno po 24 sadách.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4070702 sada 07102306

Pastelky akvarelové Milan 431
• pastelky • trojhranné • akvarelové • dřevěné tělo• nelámou se 
• šířka tuhy 2,9 mm • 12 zářivých barev • štětec   

Trojhranné pastelky s ergonomickým úchopem. Lze použít na sucho 
i na mokro. Pomocí štětce, který je součátí balení, lze pastelky roztírat 
i na větší plochy a vzájemně prolínat barvy. Vyrobené ze dřeva 
pocházejícího z udržitelných lesů. Speciální systém LPS s ochranou 
tuhy proti lámání. Šířka tuhy 2,9 mm. V balení 12 dvanácti kusých 
sad nebo 6 dvacetičtyř kusých sad..   

Ean 841157 Jednotka Specifikace Sada
4028741 sada 0742312 12ks
4028758 sada 0742324 24ks

Plastipastelky Milan
Plastové barevné pastelky. Malují a barví po celé délce těla. Nešpiní 
ruce a nemažou se. Lze použít klasické ořezávátko. Zaoblený 
trojhranný úchop pro správné ergonomické držení. Rozměr pastelky 
0,8 x 12 cm. Barvy žlutá, červená, modrá, zelená, oranžová a černá. 
V sadě 6 ks.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4032540 sada 022106sada 022106

V sadě 6 ks.    

Ean 841157
40325404032540

07423240742312

„voskovka“ 
nemá tuhu 

v těle, samotná 
je tuha 3

možnosti 
použití

• plastipastelky • trojhranné • tři možnosti použití • nešpiní  •  6 zářivých barev
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Temperové barvy Milan 03212 
• sada temperových barev • 12 výrazných živých barev 
• rychleschnoucí, světlostálé, vodou ředitelné • perfektně kryjí 
• možné snadno smýt a vyprat • objem 40 ml 

Sada temperových barev ve 12ti výrazných živých odstínech. Barvy 
jsou rychleschnoucí, světlostálé, vodou ředitelné. Perfektně kryjí 
a lze je snadno smýt a vyprat. Smícháním barev lze vytvořit nové 
další odstíny. Objem jedné nádobky s barvou je 40 ml. Sada 12 barev 
obsahuje černou, modrou, červenou, zelenou, hnědou, oranžovou, 
žlutou, světle zelenou, růžovou, světle modrou, broskvovou 
a bílou. Barvy balené v praktickém přenosném plastovém kufříku 
o rozměrech 18 x 23 x 5,5 cm. Součástí balení je štětec Milan 101, 
který je ideální na použití s temperovými barvami. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4011446 bal. 03212

Temperové barvy Milan 125ml
• temperové barvy • široký výběr výrazných živých barev 
• rychleschnoucí, světlostálé, vodou ředitelné • perfektně kryjí 
• možné snadno smýt a vyprat • objem 125 ml 

Tekuté temperové barvy v lahvičce o objemu 125ml. Široký výběr 
výrazných živých barev. Sedm metalických barev se třpytivými 
odlesky. Šest nepřehlédnutelných fluorescenčních barev. Všechny 
barvy jsou rychleschnoucí, světlostálé, vodou ředitelné. Perfektně 
kryjí a lze je snadno smýt a vyprat. Smícháním barev lze vytvořit 
nové další odstíny. Metalické a fluoerescenční barvy balené po 3ks 
od barvy. Zlatá, stříbrná a základní barvy balené po 6ks od barvy.

černá červená modrá zelená hnědá oranžová žlutá pastelově žlutá světle zelená růžová pastelově růžová světle modrá fialová bílá
základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní
008859 008767 008804 008835 008842 008774 008743 008736 008828 008781 008750 008811 008798 008729

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
03480 03430 03450 03461 03470 03432 03420 03419 03460 03433 03422 03452 03440 03410

Barva
Prov.
EAN
Jedn.
Spec.

černá červená modrá zelená hnědá oranžová žlutá pastelově žlutá světle zelená růžová pastelově růžová světle modrá fialová bílá
základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní
008859 008767 008804 008835 008842 008774 008743 008736 008828 008781 008750 008811 008798 008729

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
03480 03430 03450 03461 03470 03432 03420 03419 03460 03433 03422 03452 03440 03410

BBarvaBBarva
PProv.PProv.
EEAN
JJedn.JJedn.
SSpec.SSpec.

černá zelená fialová bílá zlatá stříbrná měděná korálová modrá zelená oranžová žlutá růžová
metalické metalické metalické metalické metalické metalické metalické fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční
071419 071402 071396 071389 013822 013815 071426 071457 071471 071488 071440 071433 071464

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
033480 033461 033440 033410 03492 03491 033493 034430 034456 034461 034425 034421 034437

Barva
Prov.
EAN
Jedn.
Spec.

černá zelená fialová bílá zlatá stříbrná měděná korálová modrá zelená oranžová žlutá růžová
metalické metalické metalické metalické metalické metalické metalické fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční fluorescenční
071419 071402 071396 071389 013822 013815 071426 071457 071471 071488 071440 071433 071464

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
033480 033461 033440 033410 03492 03491 033493 034430 034456 034461 034425 034421 034437

BBarvaBBarva
PProv.PProv.
EEAN
JJedn.JJedn.
SSpec.SSpec.

» Stojan na temperové barvy ZVM10171

• pultový stojan 
• kapacita 96 ks temperových barev o objemu 125 ml 
• plastové provedení 
• rozměry 60,5 x 26,5 x 28 cm 
• kombinace temperových barev je variabilní
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Modelovací samotvrdnoucí hmota Milan 
• modelovací hmota • samotvrdnoucí • bílá barva • 400g 
• lze přetírat a lakovat  

Modelovací hmota je pevná kompaktní pro ruční hnětení a tvarování. 
Je tvárná a připravená k použití. Lze ji natírat i lakovat. Z hmoty před 
usušením lze vyřezávat, modelovat, její vlastnosti dovolují snadné 
spojení před tím, než se usuší. Doba schnutí se liší v závislosti 
na tloušťce a klimatických podmínkách. Části o tloušťce 1cm 
se vysuší za 48 hodin a nabízejí dobrou odolnost proti přetržení. 
Vysoušení pouze na vzduchu, Nevysoušet pomocí fénu ani trouby. 
Váha jednoho kusu je 400g. V balení 24 kusů.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4056607 ks 9114104

Tuhy bílé Milan BWM94710
• bílé tuhy • sada dvou velikostí • vhodné pro výtvarnou činnost 
• dobře roztíratelné • pro techniku blending / zesvětlování

Bílé tuhy v sadě po dvou velikostech o průměru 6,9 a 10,5 mm. 
Vhodné pro výtvarnou činnost. Použití na stínování, roztírání grafitu 
nebo uhlí a kreslení. Na blistru 2ks tuhy, v balení 10 blistrů.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4947103 blistr BWM94710

Tubus Milan 40822
• tubus • kartonový • bílé plastové zátky • ideální na transfer 
a archivaci velkoformátových dokumentů • průměr 7,5 cm délka 
75 cm 

Pevný kartonový tubus. Bílé plastové zátky na koncích tubusu. 
Ideální použití na transfer a archivaci velkoformátových dokumentů. 
Průměr 7,5 cm tubusu a délka 75 cm. V balení 16ks.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4408222 ks 40822

Křídy Milan trojhranné 
• křídy z uhličitanu vápenatého • trojhranné • bílé • baleno 
v krabičce po 10ks • rozměr krabičky 8,5 x 5 x 2,3 cm  

Bílé křídy z uhličitanu vápenatého. Ergonomické trojhranné provedení 
pro příjemnější úchop a psaní. Baleno v krabičce po 10ks, rozměr 
krabičky 8,5 x 5 x 2,3 cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Balení Barva
4029083 bal. 242210 10ks bílá
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Křídy Milan kulaté 
• křídy ze sulfátu • kulaté • bezprašné • délka 8cm • průměr 1cm 
• baleno v krabičce

Bezprašné křídy ze sulfátu. Kulaté tělo o délce 8cm a průměru 1 cm. 
V nabídce bílé a barevné. Barevné křídy 10ks v balení po kuse 
sv.modrá, modrá, sv.zelená, žlutá. oranžová, červená, fialová, růžová 
a hnědá barva. Barevné křídy 100ks mix červené, modré, zelené, 
žluté a oranžové barvy. Baleno v krabičce 10ks o rozměrech 8,5 x 
5 x 2 cm. Baleno v krabičce 100ks o rozměrech 7 x 12 x 8,3 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace Balení Barva
4010371 bal. 1037 10ks bílá
4010470 bal. 1047 10ks mix barev
4037859 bal. 2404100 100ks bílá
4037866 bal. 2414100 100ks mix barev

Popisovače Milan

Barevné popisovače v plastovém těle. Speciální kónický hrot, který 
mění šířku stopy podle úhlu naklonění popisovače k psací ploše. 
Šířka stopy 1-5mm vhodná na psaní, kreslení a vybarvování větších 
ploch. Inkoust na vodní bázi lze snadno umýt a vyprat. V balení 
zářivé barvy, které lze kombinovat, překrývat a vytvářet nové odstíny 
barev. Dvanáctikusé sady jsou po 12ti sadách v balení, ostatní po 6ti 
sadách.

Notebook Milan Silver
• poznámkový sešit • linkovaný • A5 • bílý papír 80g • 208 stran 
• pevné desky • šitá vazba • jistící gumička přes horní roh

Designový poznámkový sešit linkovaný ve formátu A5. Kvalitní pevné 
desky ve stříbrné edici zajišťují luxusní vzhled. Zajišťující gumička 
přes roh v minoritní barvě dekoru. Pevná šitá vazba umožňující 
plošné otevření. Vnitřní kapsa na vložené poznámky. Bílý papír 80g, 
208 stran. V nabídce dvě barevné kombinace v jemných odstínech. 
Rozměr sešitu 21 x 14 x 1,6cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Barva
4060086 ks 57052SGR stříbrnozelená
4060093 ks 57052SP stříbrnorůžová

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4008347 sada 0612312 12 barev
4800927 sada 80092 18 barev
4008354 sada 0612324 24 barev

57052SGR

0612312

80092 0612324

57052SP

• barevné popisovače • plastové tělo • kónický hrot • šířka stopy 1-5mm • inkoust na vodní bázi
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Desky Milan Botanic
• tvrdé desky • lamino kartonové • na dokumenty o rozměru A4 
• barva modrá s motivy rostlin • vnitřek desek tmavě modrý 
• přes rohy desek gumička • kapacita cca 200 stran • rozměry 
33,5 x 26 x 2,5cm

Kvalitní tvrdé desky z lamino kartonu, které pochází z kolekce 
Botanic spolu s penálem, pouzdrem a batohem. Desky jsou v modré 
barvě s motivy rostlin. Zevnitř jsou desky tmavě modré a přes 
rohy je umístěna gumička proti samovolnému otevření desek. Lze 
použít na všechny dokumenty do rozměru A4. Kapacita vložených 
dokumentů je 200 stran. Desky chrání proti zohýbání, zmačkání 
a ušpinění dokumentů uložených v tašce, batohu nebo kabelce. 
Rozměry 33,5 x 26 x 2,5 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073468 ks 5110-150-BN

Batoh Milan Botanic 
• batoh • z odolné textilie • barva modrá s motivy rostlin 
• otevírání kapes na plastový zip • 4 oddělené kapsy • vnitřní 
kapsa na notebook • nastavitelné popruhy • pevná polstrovaná 
prodyšná část zad • zpevněné dno batohu • možnost přidání vozíku 
s rukojetí a manipulovat s batohem na kolečkách • rozměry 45 x 30 
x 12 cm

Kvalitní batoh, který pochází z kolekce Botanic spolu s penálem, 
pouzdrem a deskami. Batoh je z odolné textilie v modré barvě 
s motivy rostlin. Čtyři oddělené kapsy s otevíráním na plastový zip. 
Jedna vnitřní kapsa na notebook. Batoh s nastavitelnými popruhy, 
příjemnými polstrovanými prodyšnými zády a zpevněným dnem. 
K batohu lze přidat vozík s rukojetí a manipulovat s batohem 
na kolečkách. Vhodný na každodenní použití do školy, do práce 
a na výlety. Rozměry batohu 45 x 30 x 12cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace Objem Váha
4073918 ks 624604BN 25l 0,73kg

Penál Milan Botanic 
• penál • z odolné textilie • barva modrá s motivy rostlin 
• otevírání na plastový zip • rozměry 20,5 x 9 x 5,5cm

Kvalitní penál, který pochází z kolekce Botanic spolu s batohem, 
pouzdrem a deskami. Penál je z odolné textilie v modré barvě 
s motivy rostlin. Otevírání na plastový zip. Rozměry pouzdra jsou 
20,5 x 9 x 5,5cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073932 ks 081130BN

Pouzdro Milan Botanic
• pouzdro • z odolné textilie • barva modrá s motivy rostlin 
• otevírání na plastový zip • součástí je základní sada produktů 
Milan uvnitř pouzdra • rozměry 19,4 x 10 x 8cm

Kvalitní pouzdro, které pochází z kolekce Botanic spolu s batohem, 
penálem a deskami. Pouzdro je z odolné textilie v modré barvě 
s motivy rostlin. Otevírání na plastový zip. Součástí je základní sada 
produktů Milan, kterou naleznete uvnitř pouzdra. Jedná se o pryž, 
pravítko, mikrotužku, čtyři kuličková pera v černé, červené, modré 
a zelené barvě a zvýrazňovač. Rozměry pouzdra jsou 19,4 x 10 x 
8cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4074441 ks 08871BN
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Desky Milan Connection
• tvrdé desky • lamino kartonové • na dokumenty o rozměru A4 
• barva modrá s s futuristickými motivy přenosů a propojených sítí 
• vnitřek desek světle modrý • přes rohy desek gumička • kapacita 
cca 200 stran • rozměry 33,5 x 26 x 2,5cm

Kvalitní tvrdé desky z lamino kartonu, které pochází z kolekce 
Botanic spolu s penálem, pouzdrem a batohem. Desky jsou v modré 
barvě s futuristickými motivy přenosů a propojených sítí. Zevnitř 
jsou desky světle modré a přes rohy je umístěna gumička proti 
samovolnému otevření desek. Lze použít na všechny dokumenty 
do rozměru A4. Kapacita vložených dokumentů je 200 stran. Desky 
chrání proti zohýbání, zmačkání a ušpinění dokumentů uložených 
v tašce, batohu nebo kabelce. Rozměry 33,5 x 26 x 2,5 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073475 ks 5110-150-CN

Batoh Milan Connection
• batoh • z odolné textilie • barva modrá s futuristickými motivy 
přenosů a propojených sítí • otevírání kapes na plastový zip 
• 4 oddělené kapsy • vnitřní kapsa na notebook • nastavitelné 
popruhy • pevná polstrovaná prodyšná část zad • zpevněné dno 
batohu • možnost přidání vozíku s rukojetí a manipulovat s batohem 
na kolečkách • rozměry 45 x 30 x 12 cm

Kvalitní batoh, který pochází z kolekce Botanic spolu s penálem, 
pouzdrem a deskami. Batoh je z odolné textilie v modré barvě 
s futuristickými motivy přenosů a propojených sítí. Čtyři oddělené 
kapsy s otevíráním na plastový zip. Jedna vnitřní kapsa na notebook. 
Batoh s nastavitelnými popruhy, příjemnými polstrovanými 
prodyšnými zády a zpevněným dnem. K batohu lze přidat vozík 
s rukojetí a manipulovat s batohem na kolečkách. Vhodný 
na každodenní použití do školy, do práce a na výlety. Rozměry 
batohu 45 x 30 x 12 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace Objem Váha
4073871 ks 624604CN 25l 0,73kg

Penál Milan Connection
• penál • z odolné textilie • barva modrá s futuristickými motivy 
přenosů a propojených sítí • otevírání na plastový zip • rozměry 
20,5 x 9 x 5,5 cm

Kvalitní penál, který pochází z kolekce Botanic spolu s batohem, 
pouzdrem a deskami. Penál je z odolné textilie v modré barvě 
s futuristickými motivy přenosů a propojených sítí. Otevírání 
na plastový zip. Rozměry pouzdra jsou 20,5 x 9 x 5,5cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073963 ks 081130CN

Pouzdro Milan Connection
• pouzdro • z odolné textilie • barva modrá s futuristickými motivy 
přenosů a propojených sítí • otevírání na plastový zip • součástí je 
základní sada produktů Milan uvnitř pouzdra • rozměry 19,4 x 10 x 
8 cm

Kvalitní pouzdro, které pochází z kolekce Botanic spolu s batohem, 
penálem a deskami. Pouzdro je z odolné textilie v modré barvě 
s futuristickými motivy přenosů a propojených sítí. Otevírání 
na plastový zip. Součástí je základní sada produktů Milan, kterou 
naleznete uvnitř pouzdra. Jedná se o pryž, pravítko, mikrotužku, 
čtyři kuličková pera v černé, červené, modré a zelené barvě 
a zvýrazňovač. Rozměry pouzdra jsou 19,4 x 10 x 8 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4074472 ks 08871CN
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Štětec kulatý Milan 101

• štětec • kulatý hrot • kombinace 70% přírodní štětiny a 30% syntetických vláken • dřevěné tělo • kovový úchop - zděř • široký výběr velikostí • Ean v tabulce pro 
jednotlivý štětec, u mixu pro balení

Kvalitní štětec s kulatým hrotem z kozích štětin, 70% přírodní žíně, 30% syntetika. Dřevěné tělo s kovovým úchopem - zděří. Díky kozím štětinám jsou štětce velmi měkké, 
odolné, ale pružné, lépe zadržují vodu a barvy, snadno obnovitelné do původního tvaru po použití. Hladší linie  vhodné  i pro školní použití na malování akvarely a temperami. 
Velký výběr z široké škály velikostí balených po 3, 6 nebo 12ks. Box 120ks obsahuje: štětce č. 1, 2, 4, 6 po 24ks, štětce č. 8, 10 po 12ks. Box 144ks obsahuje: štětce č. 00-8 
po 12ks, štětce č. 9-12 po 6ks. Stojan 237ks obsahuje: štětce č. 000-1 po 12ks, štětce č. 2-5 po 24ks, štětce č. 6-9 po 12ks, štětce č. 10-18 po 6ks, štětce č. 20-24 po 3ks. 

Ean 8411574 Jednotka Specifikace Provedení/velikost Balení
802983 ks 80298 č.000 12ks
802990 ks 80299 č.00 12ks
803003 ks 80300 č.0 12ks
803010 ks 80301 č.1 12ks
803027 ks 80302 č.2 12ks
803034 ks 80303 č.3 12ks
803041 ks 80304 č.4 12ks
803058 ks 80305 č.5 12ks
803065 ks 80306 č.6 12ks
803072 ks 80307 č.7 12ks
803089 ks 80308 č.8 6ks
803096 ks 80309 č.9 6ks

Ean 8411574 Jednotka Specifikace Provedení/velikost Balení
803102 ks 80310 č.10 6ks
803119 ks 80311 č.11 6ks
803126 ks 80312 č.12 6ks
005520 ks 0410114 č.14 6ks
005537 ks 0410116 č.16 6ks
005544 ks 0410118 č.18 6ks
005551 ks 0410120 č.20 3ks
005568 ks 0410122 č.22 3ks
005575 ks 0410124 č.24 3ks
022053 box 04000101120 mix 120ks
803188 box 80318 mix 144ks
022015 stojan 04000101237 mix 237ks

Vodové barvy Temperové barvy

04000101120 
- rozměr boxu 28 x 26 x 2,5 cm, 
velikost 1, 2, 4, 6 po 24ks, 
velikost 8 a 10 po 12 ks štětců

04000101237 
- rozměr stojanu 25,5 x 25,5 x 20 cm,  
po 12ti ks štětců od velikosti 000 
a 1, po 24 ks od velikosti  2 do 5, 
po 12 ks od velikosti 6 do 9, po 6ti ks 
od velikosti 10 do 18, po 3 ks 
od velikosti 20 do 24 

80318 - rozměr boxu 47 x 24,5 x 2,5 cm, po 12ti ks od velikosti 00 do vel. 8, po 6ti kusech od velikost 9 do 12



83

Štětec plochý Milan 501

• štětec • plochý hrot • z prasečích štětin • dřevěné tělo • kovový úchop - zděř • široký výběr velikostí  
• Ean v tabulce pro jednotlivý kus

Kvalitní štětec s plochým hrotem z prasečích štětin. Dřevěné tělo s kovovým úchopem - zděří. Díky prasečím štětinám vepřů z čínské 
oblasti Chung King jsou štětce velmi pevné a odolné, univerzální pro různé techniky a povrchy. Vhodné i pro školní výuku malování 
olejovými nebo akrylovými barvami. Široký výběr velikostí balených po 4, 6 a 12 ks. Stojan obsahuje štětce po 12ti ks od velikosti 
0, 2, 4, 10 a 14, po 18ti ks od vel.  6, 8 a 12, po 8ks od vel. 16, po 4ks od vel. 18 a 20. 

Štětec plochý Milan 522

• štětec •  plochý hrot • z prasečích štětin • dřevěné tělo • kovový úchop - zděř • široký výběr velikostí  
• Ean v tabulce pro jednotlivý kus

Kvalitní štětec s plochým hrotem z prasečích štětin. Dřevěné tělo s kovovým úchopem - zděří. Díky štětinám z vepřů čínské oblasti 
Chung King jsou štětce velmi pevné a odolné, zároveň univerzální pro různé techniky a povrchy. Vhodné i pro školní výuku malování 
olejovými nebo akrylovými barvami. Široký výběr velikostí balených po 4, 6 nebo 12ks. 

Držák štětců Milan 4073727
• držák štětců •  plastový • skládací • kapacita 49 štětců 
• rozměry 21 x 19 x 2,5 cm 

Plastový skládací stojánek z pěti částí pro běžné použití při tvorbě či sušení 
štětců. Kapacita 49 štětců, rozměry 21 x 19 x 2,5cm. Barva modrá.

Ean 8411574 Jednotka Specifikace Provedení/
velikost Balení

803294 ks 80329 č.0 12ks
803324 ks 80332 č.2 6ks
803348 ks 80334 č.4 6ks
803362 ks 80336 č.6 6ks
803386 ks 80338 č.8 6ks
803409 ks 80340 č.10 6ks

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení/
velikost Balení

4803614 ks 80361 č.1 6 ks
4803621 ks 80362 č.2 6 ks
4803638 ks 80363 č.3 6 ks
4803645 ks 80364 č.4 6 ks
4803652 ks 80365 č.5 6 ks
4803669 ks 80366 č.6 6 ks

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073727 ks 0400401

Ean 8411574 Jednotka Specifikace Provedení/
velikost Balení

803751 ks 80375 č.12 6ks
803768 ks 80376 č.14 6ks
803775 ks 80377 č.16 4ks
803782 ks 80378 č.18 4ks
803799 ks 80379 č.20 4ks
070375 stojan 04002002 mix 130ks

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení/
velikost Balení

4803676 ks 80367 č.7 6 ks
4803683 ks 80368 č.8 6 ks
4803690 ks 80369 č.9 6 ks
4803706 ks 80370 č.10 6 ks
4803713 ks 80371 č.11 4 ks
4803720 ks 80372 č.12 4 ks

Olej a akryl Kreativní tvoření Stojan 04002002
- rozměr stojanu 33,5 x 29 x 16,5 cm, 
obsahuje štětce Milan z řady 501: 
po 12ti ks od velikosti 0, 2, 4, 10 a 14, 
po 18ti ks od vel.  6, 8 a 12, po 8ks 
od vel. 16, po 4ks od vel. 18 a 20. 

j

Stojan 0400201 
 - rozměr 36 x 30 x 27,5 cm, obsahuje 
štětce Milan z řady 101: 36ks 
od velikosti 2 a 3, 24ks od velikosti 4, 
5, 6 a 8, 18ks velikosti 10, po 12ks 
od velikosti 000, 00, 0, 1, 9 a 12, 6ks 
od vel. 11, 14, 16 a 18, 3ks od vel. 20, 
22 a 24. Štětce Milan z řady 522: 6ks 
od vel. 2 do 10, 8ks od velikosti 12.
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Bezpečnost a životní prostředí 
Milan má specifickou kontrolu kvality pro kalkulačky ve spolupráci s oddělením z Computer Architecture and Technology of the University of Girona, 
systematicky ověřují správné fungování výrobního procesu a různých komponentů kalkulaček. 

RoHS
Milan kalkulačky jsou v souladu se směrnicemi RoHS na resekci nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kalkulačka Milan 151708 s velkými tlačítky
• stolní • velká pogumovaná tlačítka • 8mi místný displej • dvojí napájení 
• automatické vypnutí • rozměr  14,5 x 10,8 x 1,5 cm

Stolní kalkulačka s velkými pogumovanými tlačítky. Plastové tělo ve třech 
barevných kombinacích. Dvojí napájení pomocí solárního panelu a baterií. 
Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi standartními funkcemi. 
Rozměr 14,5 x 10,8 x 1,5 cm. Baleno na blistru po 1ks.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Barva
4032182 ks 151708WBL bílo/růžová
4032175 ks 151708GBL šedo/růžová
4012023 ks 151708BL černo/vínová

Kalkulačka Milan 159912
• kapesní • pogumovaná tlačítka • 8mi místný displej • tři tlačítka pro práci 
s pamětí • dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 9 x 5,5 x 1cm

Kapesní kalkulačka s pogumovanými tlačítky. Speciální tři tlačítka pro práci 
s pamětí. Pogumované tělo v různých barvách. Dvojí napájení pomocí solárního 
panelu a baterií. Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi standartními 
funkcemi. V nabídce barevný mix černé, modré, zelené a červené. Rozměr 9,7 x 
6,2 x 0,8 cm. V balení po 12ks v papírovém displeji. Ean uveden pouze na balení.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4048824 bal. 159912

151708WBL

151708GBL

151708BL

Kalkulačka Milan 159506CP
• kapesní • měděné tělo • měkká pogumovaná tlačítka • 8mi místný displej 
• dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 9,7 x 6,2 x 0,7cm

Kapesní kalkulačka v měděném provedení s měkkými pogumovanými tlačítky. 
Plastové tělo ve třech barevných kombinacích zelené, růžové a fialové. Dvojí napájení 
pomocí solárního panelu a baterií. Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi 
standartními funkcemi. Rozměr 9,7 x 6,2 x 0,8 cm. V balení po 6ks v papírovém 
displeji. Ean uveden pouze na balení.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4071617 bal. 159506CP

Kalkulačka Milan 159906
• stolní • velká plastová tlačítka • 10ti místný displej • opravné tlačítko 
• dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 14 ,5 x 10,6 x 2,1cm

Stolní kalkulačka s velkými plastovými tlačítky. Speciální tři tlačítka pro práci 
s pamětí. Plastové tělo v různých barvách. Dvojí napájení pomocí solárního panelu 
a baterií. Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi základními funkcemi. 
V nabídce barevný mix černé, modré, zelené, růžové a oranžové. Rozměr 14,5 x 10,6 
x 2,1cm. V balení po 6ks v papírovém displeji. Ean kód pouze na balení.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4045120 bal. 159906

Kalkulačka Milan 159906SL
• stolní • velká plastová tlačítka • 10ti místný displej • opravné tlačítko 
• dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 14,5 x 10,6 x 2,1cm

Stolní kalkulačka s velkými plastovými tlačítky. 
Speciální tři tlačítka pro práci s pamětí. Plastové 
tělo ve stříbrné barvě. Dvojí napájení pomocí 
solárního panelu a baterií. Automatické 
vypnutí spoří energii. Vybavení všemi 
základními funkcemi. V nabídce 
barevný mix s černými, pastelově 
žlutými, růžovými a zelenými tlačítky. 
Rozměr 14,5 x 10,6 x 2,1cm. 
V balení po 6ks v papírovém displeji. 
Ean kód pouze na balení.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4064190 bal. 159906SL
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Kalkulačka Milan 1506XX s velkými tlačítky
• stolní • velká plastová tlačítka • opravné tlačítko • plastové černobílé tělo 
• dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 22,5 x 14 x 3cm 

Stolní kalkulačka s velkými plastovými tlačítky. Opravné tlačítko usnadňuje práci. 
Elegantní plastové černobílé tělo. Dvojí napájení pomocí solárního panelu a baterií. 
Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi základními funkcemi. V nabídce 
provedení s 10ti místným displejem o rozměrech 14,5 x 10,6 x 2,1cm a s 12ti 
místným displejem o rozměrech 22,5 x 14 x 3cm. Baleno na blistru po 1ks.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4032250 ks 150610KBL 10ti místný displej
4046073 ks 150912KBL 12ti místný displej

ké vypnutí • rozměr 22,5 x 14 x 3cm

150610KBL 150912KBL

Kalkulačka  Milan 40920BL s výpočtem DPH
• stolní • plastová tlačítka • 12ti místný displej • tři tlačítka pro práci s pamětí 
• plastové šedé tělo • dvojí napájení • automatické vypnutí • rozměr 17,5 x 
11 x 3cm

Stolní  kalkulačka s přehlednými plastovými tlačítky. Tři speciální tlačítka pro práci 
s pamětí. Funkční plastové tělo a 12ti místný displej. Dvojí napájení pomocí solárního 
panelu a baterií. Automatické vypnutí spoří energii. Vybavení všemi základními 
funkcemi a dalšími funkcemi jako např. výpočet procent a procentuálního zisku, 
výpočet DPH, nezávislá paměť, celkový součet a desetinný volič. Rozměr 17,5 x 11 
x 3 cm. Baleno jednotlivě na blistru. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4021681 ks 40920BL

Triopen Milan 1772601 

Exkluzivní kovové pero se třemi funkcemi. Automatická tužka s tvrdostí HB, 
kuličkové pero modré a kuličkové pero červené v jednom. Přepínání funkcí díky 
otočnému mechanismu pera jednoduše mění hroty. Hladké lesklé celokovové tělo 
s klipem. Luxusní vzhled ve zlatostříbrném provedení. Šířka stopy 0,5mm. Baleno 
v dárkové celokovové krabičce.   

Ean 8411574 Jednotka Specifikace
4044086 set 1772601

• kovové pero se třemi funkcemi • automatická tužka, kuličkové pero modré 
a kuličkové pero červené v jednom • hladké lesklé celokovové tělo • luxusní 
vzhled • zlatostříbrný design • otočný mechanismus • kovová krabička

stopa 0,7mm stopa 0,7mm

stopa 1 mm

Kuličkové pero Milan Sway   
• kuličkové pero • stiskací mechanismus 
• plastové tělo s klipem • barva těla odpovídá 
barvě náplně • příjemný hladký úchop • originální 
design • kvalitní inkoust

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Stylizované plastové tělo s klipem. 
Barva těla odpovídá barvě náplně. Hladký úchop příjemný na dotek. Originální 
design vytvořený vlastním oddělením R&D MILAN. Kvalitní inkoust vyrobený 
v Německu. Délka těla 12,8cm, průměr 1,2cm. V balení po 40ks.  

Ean 8411574 Jednotka Specifikace Šířka hrotu Barva
4055358 ks 1765731140 0,7mm modrá
4051978 ks 17657010140 1mm fialová

Kuličkové pero Milan P1 Silver
• kuličkové pero • stiskací mechanismus • plastové stříbrné tělo 
s klipem • hladký úchop • šířka hrotu 1mm • modrý inkoust • 
barevné doplňky

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Elegantní plastové 
stříbrné tělo s klipem. Hladký úchop, šířka hrotu 1mm, modrá barva 
inkoustu. Barevné doplňky v černé, žluté, zelené nebo oranžové. 
Rozměr 13,9 x 2,1cm. Baleno v papírovém boxu po 20ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4057758 ks 1765779120

vé
va

1765731140
17657010140
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Kuličkové pero Milan P1 mini
• kuličkové pero • provedení mini • stiskací mechanismus • plastové 
barevné tělo s klipem • příjemný hladký úchop • šířka hrotu 1mm • modré
tělo s modrou náplní

Kuličkové pero Milan Capsule Uno
•kuličkové pero • stiskací mechanismus • plastové barevné tělo 
s klipem • příjemný hladký úchop • šířka hrotu 1mm • modrá barva 
těla odpovídá barvě náplně 

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Jednoduchý moderní design 
Pogumované plastové tělo s klipem je příjemné na dotek. Hladký úchop, 
šířka hrotu 1mm, barva těla odpovídá barvě náplně. Rozměr 13,4 x 1,6cm. 
V balení po 20ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4073390 ks 1765679120

Mini kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Plastové tělo s klipem je příjemné 
na dotek. Hladký úchop, šířka hrotu 1mm, barva těla odpovídá barvě náplně. 
Zmenšené provedení je velice skladné, vejde se do každé kabelky a kapsy. Rozměr 
10,5 x 2,1cm. Baleno v plastovém boxu po 40ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4046844 ks 176530140

Kuličkové pero Milan Capsule 
• kuličkové pero • stiskací mechanismus • modré plastové tělo s klipem 
• příjemný lehce vroubkatý úchop • šířka hrotu 1mm • modrá náplň 

Kuličkové pero Milan P1
•kuličkové pero •stiskací mechanismus • plastové barevné tělo 
s klipem • příjemný hladký úchop • šířka hrotu 1mm • modrá barva těla 
odpovídá barvě náplně 

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Tělo z ABS plastu s klipem je příjemné 
na dotek. Hladký úchop, šířka hrotu 1mm, barva těla odpovídá barvě náplně. Rozměr 
14,1 x 2,1cm. V balení po 25ks. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4036654 ks 176510925

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Modré plastové tělo s tmavěmodrými 
doplňky a klipem. Lehce vroubkovaný úchop příjemný na dotek. Šířka hrotu 1mm. 
Kvalitní inkoust vyrobený v Německu v modré náplni. V balení po 20ks.  

Ean 8411574 Jednotka Specifikace
4053033 ks 17656590120

stopa 0,7 mmstopa 0,7 mm

stopa 0,7 mmstopa 0,7 mm

Kuličkové pero Milan P1 Colours
• kuličkové pero • stiskací mechanismus • plastové barevné tělo s klipem 
• příjemný hladký úchop • šířka hrotu 1mm • barva těla odpovídá barvě 
náplně 

Jednorázové kuličkové pero se stiskacím mechanismem.  Tělo z ABS plastu s klipem je 
příjemné na dotek. Hladký úchop, šířka hrotu 1mm, barva těla odpovídá barvě náplně. 
Rozměr 14,1 x 2,1cm. Každá barva má vlastní EAN, dodání pouze po balení v plastovém 
prodejním boxu po 24ks mixu: 7ks růžová, 6ks fialová, 4ks modrá, 4ks zelená, 3ks 
oranžová.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Barva
4049159 bal. 176555124 mix barev
4048244 ks 176551212 modrá
4048251 ks 176552212 zelená
4048275 ks 176554212 oranžová
4048268 ks 176553212 růžová
4048237 ks 176550212 fialová
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Mikrotužka Milan Capsule Cooper 0,5
• automatická tužka 0,5mm • měděná edice • plastové barevné tělo • hladký 
úchop • tvrdost tuhy HB • s extra velkou pryží • mix barev

Mikrotužka Milan PL1 Silver  
• automatická tužka 0,5mm • dlouhá vytáčecí pryž • plastové stříbrné tělo 
s klipem • hladký úchop  • tvrdost tuhy HB • s pryží • barevné doplňky

Automatická tužka Milan s extra dlouhou vytáčecí pryží. Elegantní plastové stříbrné 
tělo s vroubky a klipem. Pohodlný hladký úchop. Barevné doplňky v černé, žluté, 
zelené a oranžové barvě. Šířka stopy 0,5mm, tvrdost tuhy HB. Baleno v papírovém 
displeji po 20ks, ean kód shodný na každém kusu. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4060543 ks 185025920

Automatická tužka design Capsule síla 0,5mm ve speciálním Cooper edici. Plastové 
barevné tělo příjemné na dotek. Pohodlný hladký úchop. Extra velká vysouvací pryž. 
Šířka stopy 0,5mm, tvrdost tuhy HB. Mix barev: růžová, zelená, fialová a černá. 
Baleno v papírovém displeji po 20ks, ean kód shodný na každém kusu.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4074663 ks 182024920

Mikrotužka Milan PL1
• automatická tužka 0,5 mm • dlouhá vytáčecí pryž • plastové černé tělo 
s klipem • hladký úchop • šířka stopy 0,5mm • tvrdost tuhy HB •  barevné 
doplňky

Kuličkové pero Milan Capsule Cooper  
• kuličkové pero • stiskací mechanismus • měděné plastové tělo s klipem 
• příjemný hladký úchop • šířka hrotu 1mm • modrá náplň  

Mikrotužka Milan Capsule 0,7
• automatická tužka 0,7mm • plastové barevné tělo • hladký úchop • tvrdost 
tuhy 2B • s extra velkou pryží • mix barev

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Měděné plastové tělo s barevnými doplňky 
a klipem v originálním designu. Hladký úchop příjemný na dotek. Šířka hrotu 1mm. 
Kvalitní inkoust vyrobený v Německu v modré náplni. V nabídce barevné kombinace 
černé, zelené, růžové a fialové barvy. Baleno v papírovém displeji po 20ks, ean kód 
shodný na každém kusu.

Ean 8411574 Jednotka Specifikace
4071921 ks 1765809120

Automatická tužka design Capsule síla 0,5mm. Plastové barevné tělo příjemné 
na dotek, pohodlný hladký úchop. Extra velká posuvná pryž. Šířka stopy 0,7mm, 
tvrdost tuhy 2B. Mix barev: růžová, zelená, šedá, fialová a modrá. Baleno v papírovém 
displeji po 20ks, ean kód shodný na každém kusu.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4047469 ks 18507920

Automatická tužka Milan s extra dlouhou vytáčecí pryží. Stylové plastové černé tělo 
s vroubky a klipem. Pohodlný hladký úchop. Barevné doplňky v růžové, fialové, žluté 
a zelené barvě. Šířka stopy 0,5mm, tvrdost tuhy HB. Baleno v papírovém displeji 
po 20ks, ean kód shodný na každém kusu.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4048817 ks 185010920

Mikrotužka Milan Capsule 0,5
• automatická tužka 0,5mm • plastové barevné tělo • hladký úchop • s extra 
velkou pryží  • tvrodst HB • mix barev

Automatická tužka design Capsule síla 0,5mm. Plastové barevné tělo příjemné 
na dotek, pohodlný hladký úchop. Extra velká posuvná pryž. Mix barev: růžová, 
zelená, šedá, fialová a modrá. Baleno v papírovém displeji po 20ks, ean kód shodný 
na každém kusu.

Ean 8411574 Jednotka Specifikace
057772 ks 185024920

 

Automatická tužka design Capsule síla 0,5mm. Plastové bare

stopa 1 mm
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Stojan 24 boxů 
pro kuličková pera a mikrotužky 

• pultový • otočný • plastový • oboustranný • 24 integrovaných 
prodejních boxů • kapacita jednoho boxu pro psací potřeby série P1 
a Sway je 50ks, pro sérii Capsule 32ks • rozměr 65 x 33 x 24,5 cm 

Plastový pultový otočný stojan na kuličková pera a mikrotužky série P1, 
Sway a Capsule, oboustranné provedení s 16ti plastovými boxy. Kapacita 
jednoho boxu je 50ks ze série P1 a Sway nebo 32ks ze série Capsule.

Náplň: Kuličkové pero Milan Sway fialová a modrá po 80ks, kuličkové 
pero Milan P1 Silver 96ks, kuličkové pero Milan P1 Colours v barevném 
mixu 96ks, kuličkové pero Milan P1 modré 100ks, kuličkové pero Milan 
Capsule Uno 80ks, kuličkové pero Milan Capsule 80ks, kuličkové pero 
Milan Capsule Cooper 80ks,  mikrotužka Milan Capsule 0,5mm 80ks, 
Mikrotužka Milan Capsule 0,7mm 40ks, Mikrotužka Milan Capsule 
Cooper 40ks, Mikrotužka Milan P1 Silver 80ks, Mikrotužka Milan PL1 
80ks. Rozměr  65 x 33 x 24,5 cm.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4059684 ks 99191413 prázdný s obj. min. 600ks
4059677 ks 99191414 plný s obj. min. 600ks

Stojan 176509 pro kuličková pera a mikrotužky 
• pultový • otočný • plastový • oboustranný • kapcita 154 kusů série 
P1 • rozměr 55 x 22 x 22 cm 

Plastový pultový otočný stojan na kuličková pera a mikrotužky série P1, 
oboustranné provedení s kapacitou 154 ks. Variabilní náplň v minimálním 
počtu kusů 300ks. Rozměr  55 x 22 x 22 cm. 

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4047551 ks 176509

Stojan 16 boxů pro kuličková pera a mikrotužky 
• pultový • otočný • plastový • oboustranný • 16 integrovaných prodejních boxů • 
kapacita jednoho boxu pro psací potřeby série P1 a Sway je 50ks, pro sérii Capsule 32ks • 
rozměr 63 x 22,5 x 22,5 cm 

Plastový pultový otočný stojan na kuličková pera a mikrotužky série P1, Sway a Capsule, 
oboustranné provedení s 16ti plastovými boxy. Kapacita jednoho boxu je 50ks ze série P1 
a Sway nebo 32ks ze série Capsule. 

Náplň: Kuličkové pero Milan Sway fialová a modrá po 40ks, kuličkové pero Milan P1 Silver 
48ks, kuličkové pero Milan P1 Colours v barevném mixu 96ks, kuličkové pero Milan P1 
modré 100ks, kuličkové pero Milan Capsule Uno 40ks, kuličkové pero Milan Capsule 
40ks, kuličkové pero Milan Capsule Cooper 40ks,  mikrotužka Milan Capsule 0,5mm 40ks, 
Mikrotužka Milan Capsule 0,7mm 40ks, Mikrotužka Milan Capsule Cooper 40ks, Mikrotužka 
Milan P1 Silver 40ks, Mikrotužka Milan PL1 80ks. Rozměr  63 x 22,5 x 22,5ccm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace Provedení
4054566 ks 99191308 prázdný s obj. min. 400ks
4056508 ks 99191409 plný s obj. min. 400ks

náplň stojanů je ilustračnínáplň stojáplň stojanů je ilustračníná

lň stojanů je ilustračnínápl
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Stojan 99191412 variabilní
• podlahový • jednostranný • variabilní náplň • rozměr 183 x 151 x 41,5 cm 

Podlahový jednostranný stojan pro produkty Milan, variabilní provedení, náplň dle 
dohody. Rozměr 183 x 151 x 41,5 cm.   

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4059523 ks 991191412

Stojan ZVM 99191001 variabilní
• pultový • jednostranný • variabilní náplň • rozměr 54 x 32 x 28 cm 

Pultový stojan na produkty Milan, variabilní provedení, náplň dle dohody. Rozměr 
54 x 32 x 28 cm.    

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4017936 sada 0722612

Stojan 99191201 variabilní
• podlahový • otočný •  oboustranný • variabilní náplň 
• rozměr 197 x 49 x 41 cm   

Podlahový otočný oboustranný stojan pro produkty Milan, variabilní provedení, 
náplň dle dohody. Rozměr 197 x 49 x 41 cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4046493 ks 99191201

Stojan 99191716 variabilní
• podlahový • jednostranný • variabilní náplň • rozměr 183 x 75,5 x 41,5 cm   

Podlahový jednostranný stojan pro produkty Milan, variabilní provedení, náplň 
dle dohody. Rozměr 183 x 75,5 x 41,5 cm.

Ean 841157 Jednotka Specifikace
4074649 ks 99191716

pultový • jednostranný • variabilní náplň • rozměr 54 x 32

náplň stojanů je ilustračnítrační náplň stojanů je ilustrační

náplň stojanů je ilustrační
náplň stojanů je ilustrační
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Kuličkové pero Respect 153
• kuličkové pero • otočný mechanismus • robustní kovové 
provedení • šestihranné štíhlé tělo s klipem • lesklý hladký úchop 
• stříbrné doplňky • elegantní design • šířka stopy 1mm • barva 
inkoustu černá • vyměnitelná náplň • dárek dvě náhradní modré náplně

Prémiové elegantní kuličkové pero s otočným mechanismem. Robustní 
kovové provedení. Štíhlé šestihranné tělo se stříbrnými doplňky a klipem 
k uchycení, lesklý hladký úchop. Elegantní moderní design. Šířka stopy 
1mm, barva inkoustu černá. Vyměnitelná náplň Monami. Baleno v luxusní 
krabičce. Dvě náhradní modré náplně. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7408066 ks MO153R-BP ash grey popelavě šedá
7408073 ks MO153R-BP mocha brown mocha hnědá
7408080 ks MO153R-BP royal blue královská modrá

Kuličkové pero Respect 153 stopa 1 mm
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Kuličkové pero Neo Vintage 153

• kuličkové pero • otočný mechanismus • starobylý vintage design 
• štíhlé čtyřhranné tělo v matném provedení s klipem • matný hladký úchop 
• chromové starobylé doplňky • šířka stopy 0,7mm • barva inkoustu černá 
• vyměnitelná náplň  

Vintage kuličkové pero s otočným mechanismem. Starobylý módní design. 
Štíhlé čtyřhranné tělo v matném provedení s antik chromovými doplňky a klipem 
k uchycení. Matný hladký úchop. Šířka stopy 0,7mm, barva inkoustu černá. 
Vyměnitelná náplň Monami. Baleno na blistru.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7429702 ks MO153NV-ivory slonová kost
7429719 ks MO153NV-green zelená
7429726 ks MO153NV-pink růžová

Kuličkové pero Black&White 153

• kuličkové pero • mačkací mechanismus • elegantní vysoce kvalitní 
celokovové provedení • štíhlé šestihranné kovové tělo • matný hladký úchop 
• kompatibilní trendy design • šířka stopy 0,7mm • barva inkoustu černá 
• vyměnitelná náplň 

Velmi elegantní kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Vysoce kvalitní 
celokovové provedení. Štíhlé šestihranné kovové tělo, matný hladký úchop. 
Kompatibilní trendy design. Šířka stopy 0,7mm, barva inkoustu černá. Vyměnitelná 
náplň Monami. Baleno v dárkové krabičce.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7424929 ks MO153BW-A černá
7424936 ks MO153BW-W bílá

Kuličkové pero Neo Vintage 153 stopa 0,7 mm

stopa 0,7 mm

Kuličkové pero Neo 153

• kuličkové pero • otočný mechanismus • barevné provedení • štíhlé 
čtyřhranné tělo s klipem • lesklý hladký úchop • chromové doplňky • módní 
design • šířka stopy 0,7mm • barva inkoustu černá • vyměnitelná náplň 

Módní kuličkové pero s otočným mechanismem. Veselé barevné provedení. Štíhlé 
čtyřhranné tělo s chromovými doplňky a klipem k uchycení, lesklý hladký úchop. 
Módní design v zářivých barvách. Šířka stopy 0,7mm, barva inkoustu černá. 
Vyměnitelná náplň Monami. Baleno na blistru.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7412605 ks MO153N-BP aquafresh modrozelená
7412612 ks MO153N-BP canary žlutá
7412629 ks MO153N-BP tangelo oranžová
7412636 ks MO153N-BP grey šedá
7412643 ks MO153N-BP indigo modrá

stopa 0,7 mmKuličkové pero Neo 153

Kuličkové pero ID 153

• kuličkové pero • otočný mechanismus • kvalitní kovové provedení • štíhlé 
šestihranné barevné tělo s matným povrchem • lesklý hladký úchop • stříbrné 
doplňky • jednoduhý moderní design • šířka stopy 1mm • barva inkoustu 
černá • vyměnitelná náplň 

Prémiové kuličkové pero s otočným mechanismem. Kvalitní kovové provedení. 
Štíhlé šestihranné barevné tělo s matným povrchem a stříbrnými doplňky, lesklý 
hladký úchop. Jednoduchý moderní design. Šířka stopy 1mm, barva inkoustu 
černá. Vyměnitelná náplň Monami. Baleno v dárkové krabičce.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7404853 ks MO153ID-BP midnight modrá
7404860 ks MO153ID-BP oatmeal béžová
7404877 ks MO153ID-BP tangerine mandarinková
7407229 ks MO153ID-BP smoky černošedá

stopa 1 mm
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Gelové pero Jell Line

• gelové pero • víčko s klipem • hladké průhledné tělo • barevné doplňky 
v barvě náplně • jednoduchý design • šířka stopy 0,4mm 

Gelové pero s víčkem. Hladké průhledné tělo s barevnými doplňky v barvě náplně. 
Jednoduchý design v kompaktním provedení. Pero perfektně padne do ruky 
a gelový inkoust zaručuje příjemné klouzání hrotu po papíře. Šířka stopy 0,4mm. 
V nabídce tři barevné varianty. V balení po 12ks. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7413534 ks MO Jell-black černá
7413503 ks MO Jell-red červená
7413473 ks MO Jell-blue modrá

stopa 0,4 mm

Náplň Monami FX 4000

• náplň do kuličkových per • s vrtulkou • kovové provedení 
• vysoce kvalitní náplň • plynulé a pohodlné psaní • šířka stopy                
0,7 a 1mm •  na blistru

Náplň Monami do kuličkových per s vrtulkou. Kompatibilní s výrobky 
používající mezinárodní standartní náplň. Vysoce kvalitní náplň v kovovém 
těle zajišťuje plynulé a pohodlné psaní. Výběr modré náplně ze dvou šířek 
stopy 0,7 a 1mm. Barva inkoustu modrá, baleno na blistru po 2ks.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Šířka stopy
7014038 set MO FX 4000 Blue 0.7 2B 0,7mm
7014076 set MO FX 4000 Blue 1.0 2B 1mm

Kuličkové pero Triffis

• kuličkové pero • mačkací mechanismus • trojhranné štíhlé plastové tělo 
s klipem • barva těla odpovídá barvě náplně • příjemný hladký ERGONOMICKÝ 
úchop • doplňky v černé barvě • funkční kompatibilní design • šířka stopy 
0,7mm • ideální pro každodenní použití 

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem pro každodenní použití. Štíhlé trojhranné 
tělo v barvě náplně s černými doplňky a klipem k uchycení, ergonomický hladký 
úchop. Funkční kompatibilní design. Barva náplně odpovídá barvě těla. Šířka stopy 
0,7mm. V balení po 12ks.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7442916 ks MO Triffis-black černá
7442930 ks MO Triffis-red červená
7442923 ks MO Triffis-blue modrá

stopa 0,7 mm

stopa 0,7mm

stopa 1 mm

Plnicí pero OLIKA F / EF

• plnicí pero na bombičky • výběr ze dvou šířek hrotů F / EF • hladké průhledné tělo 
• barevné doplňky v barvě náplně • jednoduchý design • v setu s perem 2 bombičky 

Plnicí pero na bombičky v síle F nebo EF. Vhodné pro běžné psaní, kaligrafii, požitek ze psaní. 
Pogumované držení, víčko. Baleno v blistru se dvěmi modrými bombičkami.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Šířka hrotu
7435529 set MO Olika EF blue EF
7422703 set MO Olika F blue F

Plnicí pero OLIKA F / EF
hrot EF

hrot F
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Slož si svoje Monami DIY
• jedinečné DIY Monami podle vlastní fantazie a potřeby • tisíce možných kombinací 
•  27 oslnivých barev pisátek • tři designy konektorů • seřízlý hrot, kulatý hrot, extra 
tenký liner, kuličkové pero • 39 barevných druhů pisátek • inkoust na vodní bázi 
• použití na papír • štíhlé kulaté tělo • výměna pisátek pomocí šroubovacího systému
Slož si svoje jedinečné DIY Monami podle vlastní fantazie a potřeby. Barevný konektor 
ve třech variantách designu spojuje dva libovolné barevné hroty. Na výběr mezi seřízlými, 
kulatými hroty, extra tenkými linery a kuličkovými pery. Široký výběr z 27mi barev lze libovolně 
nakombinovat. Inkoust pisátek je na vodní bázi, lze vyprat. Psaní, vybarvování, podtrhávání 
a značení nejoblíbenějšími barvami ve vlastní kombinaci. Pisátka po rozbalení lze zašroubovat 
do konektoru z obou stran a dle libosti měnit.

Slož si svoje Monami DIY

konektor

pisátkopisátko

Slož si svoje Monami DIYSlož si svoje Monami DIY

konektor

pisátko konektor pisátko

Zasunout do sebe a zašroubovat!

pisátko konektor pisátko

Zasunout do sebe a zašroubovat!

Konektory

Kuličková pera

Kulaté hroty

Seříznuté hroty EAN 880106

EAN 880106

EAN 880106

EAN 880106

Extra tenké linery

c-strawbery
candy

c-milky
 lemon

c-vanilla 
latte

c-pale 
melon

c-aqua 
ice

c-gray 
sesame

c-soya 
milk

c-lavender 
smoodie

c-sugar 
pink

c-peach 
sherbet

c-icecream 
blue

c-sugar 
mint

7416382 7416276 7416283 7416290 7416375 7416368 7416351 7416344 7416337 7416320 7416313 7416306

bp-
blue

bp-
red

bp-
black

7416535 7416528 7416511

konektor A
Ean 880106 7416542

konektor B
Ean 880106 7416559

konektor C
Ean 880106 7416566

c-strawbery
candy

c-milky
 lemon

c-vanilla 
latte

c-pale 
melon

c-aqua 
ice

c-gray 
sesame

c-soya 
milk

c-lavender 
smoodie

c-sugar 
pink

c-peach 
sherbet

c-icecream 
blue

c-sugar 
mint

7417662 7417556 7417563 7417570 7417655 7417648 7417631 7417624 7417617 7417600 7417594 7417587

27 barev pisátek 

3 konektory

4 typy hrotů

tisíce možností  

f-carrot 
juice

f-pickle 
green

f-kiwi 
gelatto

f-caramel 
brown

f-
bluetang

f-
purpleberry

f-angel 
blue

f-black 
ginger

f-candy 
pop

f-honey
butter

f-hot 
sauce

f-black 
pepper

7416443 7416429 7416412 7416405 7416498 7416467 7416436 7416474 7416450 7416399 7416504 7416481

Spec.

EAN

Spec.

EAN

Spec.

EAN

Spec.

EAN
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Popisovač Plus Pen 3000
• popisovače s tenkým fine odolný hrotem • plastový velice odolný hrot s kuličkou o síle 0,4mm 
• tenké a kompaktní tělo s víčkem • popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou, vyprat 
• pro psaní, kresbu i zdobení • plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu 
barevných sad • jednotlivé barvy po 12ti ks

Barevný popisovač se štíhlým hladkým tělem a víčkem. Barva těla odpovídá barvě náplně. Široká škála 36 zářivých 
barev. Jednoduchý design v kompaktním provedení. Tělo perfektně padne do ruky. Odolný tenký hrot garantuje dlouhou 
životnost a vysokou kvalitu stopy. Šířka stopy 0,4mm. Popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou. Vhodný pro psaní, 
kresbu i zdobení. Plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu barevných sad. Inkoust na vodní 
bázi, lze snadno vyprat. V nabídce dvě barevné sady po 24ks nebo 36ks barevných odstínů. Jednotlivé popisovače po 
12ti kusech v balení.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Provedení

7434799 sada MO Plus Pen 
3000-24 sada 24barev

7434805 sada MO Plus Pen 
3000-36 sada 36barev

7070287 ks MO 3000 black 3000 černá
7070270 ks MO 3000 red červená
7073189 ks MO 3000 blue modrá
7091756 ks MO 3000 green zelená
7091763 ks MO 3000 violet fialová

Display Plus Pen 3000
• 36barev po 12ti kusech

Popisovače Monami Live Color
• dvouhroté barevné popisovače pro osobité pestré vyjádření • odolné hroty kryté
 víčky • kulaté tělo • kulatý hrot medium o síle 1,2mm a fine hrot 0,6mm 
• kreativní psaní, malování, skicování, zvýrazňování • popisovače na vodní bázi, lze rozmývat
 vodou, vyprat • 30 odstínů v sadě • plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu

Barevný popisovač se dvěma různými hroty na obou stranách těla, kulatý hrot medium o síle 1,2mm a fine hrot 0,6mm. 
Tenké hladké tělo. Barva těla odpovídá barvě náplně. Široká škála 30ti zářivých barev. Tělo perfektně padne do ruky. 
Na jedné straně tenký odolný hrot na psaní, konturování a detailní kreslení. Na straně druhé silnější hrot na kreslení, 
malování a vybarvování. Ideální použití na papír. Popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou, vyprat. Plastová 
transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu 30ti barevných popisovačů.

Ean 880106 Jednotka Specifikace Provedení
7434782 sada MO Live Color-30 sada 30barev

stopa 0,4 mmPopisovač Plus Pen 3000

stopa 1,2 mm

stopa 0,4 mm

MO Plus Pen 3000-24

MO Live Color-30

MO Plus Pen 3000-36 MO 3000 
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Popisovače na textil Monami 470
• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení 
• unikátní štětečkový hrot • ventilační víčko • zářivé barvy

Popisovač na světlý textil v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní až po 24hod 
od nanesení na textil. Speciální špičatý hrot, který má podobu štětce umožňující nanášení 
velmi tenkých přesných linií. Pokud štětečkový hrot přiložíte větší plochou, tak lze SNADNO 
vybarvovat a vyplňovat i velké obrazce. V nabídce dvě barevné sady po 8ks a 16ks v plastové 
zavírací krabičce. Sada 16ti kusů obsahuje 15 barev popisovačů a jeden popisovč na kontury 
- outliner v černé barvě s tenkým hrotem. Jednotlivé barvy po 6ti ks. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7423144 sada MO470-set A sada 16ks
7423151 sada MO470-set B sada 8ks

MO470-set A MO470-set  A

• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení 
• unikátní štětečkový hrot • ventilační víčko • zářivé barvy

Popisovač na světlý textil v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní až po 24hod 
od nanesení na textil. Speciální špičatý hrot, který má podobu štětce umožňující nanášení 
velmi tenkých přesných linií. Pokud štětečkový hrot přiložíte větší plochou, tak lze SNADNO 
vybarvovat a vyplňovat i velké obrazce. V nabídce dvě barevné sady po 8ks a 16ks v plastové 
zavírací krabičce. Sada 16ti kusů obsahuje 15 barev popisovačů a jeden popisovč na kontury 
- outliner v černé barvě s tenkým hrotem. Jednotlivé barvy po 6ti ks. 

Ean 880106
7423144
7423151

černá červená smaragdová fialová šedá oranžová zelená červenofialová hnědá žlutá nebeská
7425292 červená 7425377 7425414 7425308 7425346 7425384 7425421 7425315 7425353 7425351

MO470-black MO470-red MO470-emerald 
green

MO470-violet MO470-grey MO470-orange MO470-green MO470-red 
purple

MO470-brown MO470-yellow MO470-sky blue

růžová sv. oranžová žluto zelená modrá fluo žlutá fluo oranžová fluo růžová sv. modrá limetková sv. fialová tm. žlutá
7425438 7425322 7425360 7425407 7425452 7425469 7425476 7425506 7425520 7425490 7425513

MO470-pink MO470-pale 
orange

MO470-yellow 
green

MO470-blue MO470-fluo 
lemon

MO470-fluo 
orange

MO470-fluo 
pink

MO470-light 
blue

MO470-lime 
yellow

MO470-light 
violet

MO470-deep 
yellow

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.

MO470-set A MO470-set  A

470 kontura 
outliner

470 brush
outliner / kontura

MO470 yellow green

MO470-set  B



96

Popisovače Monami Deco Marker 460/463 XF
• pigmentový popisovač na vodní bázi • vynikající krycí schopnost 
i na tmavém povrchu • ideální pro umělecké a řemeslné projekty 
i domácí dekorace •  pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, označování, psaní 
• vhodné pro dřevo, kov, plast, sklo • 36 barevných odstínů včetně osmi metalických a šesti 
fluorescenčních barev • dvě síly hrotu 0,7mm a 2mm

Pigmentový popisovač na vodní bázi na dekorování. Vynikající krycí schopnost i na tmavém povrchu. Ideální 
pro umělecké a řemeslné projekty i domácí dekorace, pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, 
označování, psaní. Vhodné pro dřevo, kov, plast, sklo. 36 barevných odstínů včetně osmi metalických a šesti 
fluorescenčních barev. Dvě síly hrotu 0.7mm pro sklo, papír, textil, terakotu aj. vykreslení drobných detailů 
a 2mm pro dekorování. Jednotlivé barvy po 6ti kusech.

Deco Marker 460 popisovače o síle 2mm v sadách po 6ti kusech
Ean 880106 Jednotka Specifikace

7446297 sada MO460 Basic Set
7446341 sada MO460 Metalic Set
7446334 sada MO460 Fluo Set

sada MO460 Vivid Set
sada MO460 Pastel Set
sada MO460 Rich Set

Deco Marker 463 popisovače o síle 0,7mm v sadách po 6ti kusech
Ean 880106 Jednotka Specifikace

7431491 sada MO463 Basic Set 
7431538 sada  MO463 Metalic Set
7431521 sada MO463 Fluo Set

sada MO463 Vivid Set
sada MO463 Pastel Set
sada MO463 Rich Set

i na tmavém povrchu • ideální pro umělecké a řemeslné projekty 
i domácí dekorace •  pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, označování, psaní 

fluorescenčních barev • dvě síly hrotu 0,7mm a 2mm

pro umělecké a řemeslné projekty i domácí dekorace, pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, 
označování, psaní. Vhodné pro dřevo, kov, plast, sklo. 36 barevných odstínů včetně osmi metalických a šesti 
fluorescenčních barev. Dvě síly hrotu 0.7mm pro sklo, papír, textil, terakotu aj. vykreslení drobných detailů 
a 2mm pro dekorování. Jednotlivé barvy po 6ti kusech.

438179 438186 438193 438209 438216 438223 438230 438247 438254 438261 438278 438285
MO460 Black MO460 Blue MO460 Red MO460 Yellow MO460 Green MO460 Purple MO460 White MO460 Orange MO460 Brown MO460 Pink MO460 Silver MO460 Gold

438292 438308 438315 438322 438339 438346 438353 438360 438377 438384 438391 438407
MO460 Pale 

Orange
MO460 Golden 

Yellow
MO460 Coral MO460 Violet MO460 

Prussian Blue
MO460 

Peacock Blue
MO460 Sky 

Blue
MO460 Mint MO460 Light 

Green
MO460 Olive MO460 Dark 

Brown
MO460 F-Grey

438414 438421 438438 438445 438452 438469 438476 438483 438490 438506 438513 438520
MO460 F-Red MO460 

F-Orange
MO460 F-Pink MO460 F-Green MO460 F-Yellow MO460 F-Blue MO460 M-Red MO460 M-Blue MO460 M-Pink MO460 

M-Green
MO460 M-Viloet MO460 

M-Brown

EAN
Spec

EAN
Spec

EAN
Spec

stopa 0,7 mm

stopa 2 mm

stopa 2 mm

MO460 Basic Set

MO460 Fluo Set

MO460 Metalic Set

MO460 Pastel Set

MO460 Rich Set

MO460 Vivid Set

Jak používat popisovač
1) Popisovače uzavřené 
víčkem před každým 
použitím dobře 
protřepejte.

2) Zatlačte hrot 
popisovače kolmo 
k papíru
a počkejte, 
dokud se hrot 
nenasaje.

3) Popisovače 
ukládejte 
vždy naležato, inkoust 
by mohl protékat.

MO463

MO460
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438896 438902 439190 439244 439039 439183 439237 439138 438919 439169 439206 439008
MO463 Black MO463 Blue MO463 Red MO463 Yellow MO463 Green MO463 Purple MO463 White MO463 Orange MO463 Brown MO463 Pink MO463 Silver MO463 Gold

439145 439015 438926 439220 439176 439152 439213 439084 439046 439121 438933 439022
MO463 Pale 

Orange
MO463 Golden 

Yellow
MO463 Coral MO463 Violet MO463 

Prussian Blue
MO463 

Peacock Blue
MO463 Sky 

Blue
MO463 Mint MO463 Light 

Green
MO463 Olive MO463 Dark 

Brown
MO463 F-Grey

438988 438964 438971 438957 438995 438940 439107 439053 439091 439077 439114 439060
MO463 F-Red MO463 

F-Orange
MO463 F-Pink MO463 F-Green MO463 F-Yellow MO463 F-Blue MO463 M-Red MO463 M-Blue MO463 M-Pink MO463 

M-Green
MO463 M-Viloet MO463 

M-Brown

EAN
Spec

EAN
Spec

EAN
Spec

stopa 0,7 mm

MO463 Fluo Set MO463 Metallic Set MO463 Pastel Set MO463 Rich Set MO463 Vivid SetMO463 Basic Set

Zvýrazňovač Monami 601
• zvýrazňovač • seřízlý hrot • šířka stopy 1-4mm • fluorescenční 
inkoust • výrazné barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná sytá stopa 
inkoustu • použití na papír • kulaté tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje 
skutálení 

Fluorescenční zvýrazňovač se seřízlým hrotem. Šířka stopy 1-4mm. Barevný inkoust je stálý, 
odolný proti blednutí. Perfektní rovnoměrná sytá stopa inkoustu. Ideální použití na papír, 
zvýraznění, vybarvení a podtrhávání. Kulaté tělo a víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení. 
V nabídce čtyři barvy. Barevný mix po 4 nebo po 6ks. V balení po 12ks.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7417273 ks MO601-F oranžová
7417365 ks MO601-G žlutá
7417396 ks MO601-K zelená
7417242 ks MO601-P růžová
7413756 sada MO601-4 mix 4ks
7426992 sada MO601-6 mix 6ks

Zvýrazňovač Monami 604
• zvýrazňovač • seřízlý hrot • šířka stopy 1-4mm • fluorescenční inkoust • výrazné 
barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná sytá stopa inkoustu • použití na papír 
• ploché ergonomické tělo • víčko s klipem k uchycení

Fluorescenční zvýrazňovač se seřízlým hrotem. Šířka stopy 1-4mm. Barevný inkoust je stálý, 
odolný proti blednutí. Perfektní rovnoměrná sytá stopa inkoustu. Ideální použití na papír, 
zvýraznění, vybarvení a podtrhávání. Ploché ergonomické tělo a víčko s klipem k uchycení. 
Barevný mix po 4 nebo po 6ks. V balení po 12ks.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7421249 ks MO604-F oranžová
7421270 ks MO604-G žlutá
7421287 ks MO604-K zelená
7421232 ks MO604-P růžová
7425926 bal. MO604-4 mix 4ks
7432030 bal. MO604-6 mix 6ks

1-4 mm

1-4 mm

MO601-F

MO604-F

MO604-G

MO604-K

MO604-P

MO601-G

MO601-K

MO601-P MO601-4

MO604-4

MO601-6

MO604-6
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Popisovač permanentní Monami 100
• popisovače ve čtyřech flou a dvou metalických barvách • permanentní • kulatý hrot • šířka stopy 2mm 
• nesmyvatelný, voděodolný • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo  
•  šestihranné víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovače s kulatým hrotem. Šířka stopy 2mm. Inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný. 
Perfektně kryjí, jasné a syté barvy ve vyjímečných odstínech permanentních popisovačů. Lze použít na většinu povrchů 
jako sklo, kov, dřevo, plast atd. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. V nabídce 
sada čtyř flourescenčních barev žlutá, oranžová, růžová a zelená doplněna o metalickou zlatou a stříbrnou. Praktický 
pevný uzavíratelný obal.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace
 7408653 sada MO100-6

Popisovač permanentní 120 Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • permanentní • kulatý hrot • šířka stopy 2mm • tekutý inkoust na bázi 
alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu 
• použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo •  šestihranné 
víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovač s kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Šířka stopy 2mm. Tekutý inkoust 
na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný. Perfektní rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu než běžné 
popisovače bez tekutého inkoustu.  Lze použít na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. 
Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Okénko pro kontrolu 
stavu inkoustu. V nabídce čtyři barvy. V balení po 12ks.   

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7403207 ks MO120-A černá
7403221 ks MO120-B červená
7403214 ks MO120-C modrá
7419642 ks MO120-D zelená

Popisovač permanentní 121 Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • permanentní • seřízlý hrot • šířka stopy 1-5mm •tekutý inkoust na bázi 
alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu 
• použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo •  šestihranné 
víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení  

Permanentní popisovač se seřízlým hrotem a tekutým inkoustem. Šířka stopy 1-5mm. Tekutý 
inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný. Perfektní rovnoměrná sytá stopa do poslední 
kapky inkoustu. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu 
než běžné popisovače bez tekutého inkoustu. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje 
skutálení, klip k uchycení. Lze použít na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. Okénko pro 
kontrolu stavu inkoustu. V nabídce čtyři barvy. V balení po 12ks.     

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7403238 ks MO121-A černá
7403252 ks MO121-B červená
7403245 ks MO121-C modrá
7426954 ks MO121-D zelená

Popisovač permanentní 122 Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • permanentní • tenký kulatý hrot • šířka stopy 1mm • tekutý inkoust 
na bázi alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo •  
šestihranné víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení  

Permanentní popisovač s tenkým kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Šířka stopy 1mm. Jemná 
tenká stopa pro přesné popisování a značení. Tekutý inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, 
voděodolný. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu než 
běžné popisovače bez tekutého inkoustu. Lze použít na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, 
plast atd. Kulaté tělo a víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení. Okénko pro kontrolu stavu 
inkoustu. V nabídce čtyři barvy. V balení po 12ks. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7403238 ks MO121-A černá
7403252 ks MO121-B červená
7403245 ks MO121-C modrá
7426954 ks MO121-D zelená

2  mm

2  mm

MO120-A

MO121-A

MO122-A

MO120-D

MO121-D

MO122-D

MO120-C

MO121-C

MO122-C

MO120-B

MO121-B

MO122-B

1-5  mm

1  mm

 TEKUTÝ INKOUST

 TEKUTÝ INKOUST

 TEKUTÝ INKOUST
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Popisovač permanentní Monami XF 103
• popisovač • permanentní • extra tenký kulatý hrot • šířka stopy 0,5mm • velmi tenká 
stopa pro přesné detailní značení malých ploch • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná 
sytá stopa inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté 
tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovač s extra tenkým hrotem. Kovová trubička hrotu, šířka stopy 0,5mm. Inkoust 
na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný.  Lze použít na většinu povrchů i na sklo, kov, dřevo, 
plast atd. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. V nabídce tři 
barvy. V balení po 12ks.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7404143 ks MO XF103-A černá
7404181 ks MO XF103-B červená
7404167 ks MO XF103-C modrá

Popisovač permanentní Monami dvouhrotý Name Pen T 
• popisovač • permanentní • DVOUHROTÝ •  extra tenký kulatý hrot a tenký hrot • šířka 
stopy 0,4mm a 1mm • vysoce adhezivní inkoust • nesmyvatelný, voděodolný  • použití 
na většinu povrchů i sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo • víčko s klipem k uchycení, 
zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovač dvouhrotý s extra fine a fine hrotem. Kovová trubička extra fine hrotu, šířka 
stopy 0,4mm. Fine hrot o šířce stopy 1mm. Inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný.  
Lze použít na většinu povrchů i na sklo, kov, dřevo, plast atd. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko 
zabraňuje skutálení, klip k uchycení. V nabídce tři barvy. V balení po 12ks.   

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7085663 ks MO NamePenT-A černá
7085618 ks MO NamePenT-B červená
7069434 ks MO NamePenT-C modrá

Popisovač permanentní Monami Accu Liner Metallic

• popisovač •  permanentní • metalická zlatá a stříbrná • skvělé odstíny na obtížně 
označitelné standardními popisovači • dobré krycí vlastnosti • šířka stopy 1,7mm 
• vhodný pro dekorace a rukodělné výrobky • použití na většinu povrchů jako sklo, 
kov, dřevo, plast, papír atd. • na tmavých papírech skvělá viditelnost • kulaté tělo •  
víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovač v metalických odstínech zlaté a stříbrné. Kónický hrot, šířka stopy 
1,7mm. Permanentní vodě odolný inkoust. Lze použít na většinu povrchů i na sklo, kov, dřevo, 
plast atd. Výborné krycí vlastnosti i na tmavém papíru výrazná stopa. Kulaté tělo a víčko 
zabraňuje skutálení, klip k uchycení. V nabídce dvě barvy. V balení po 12ks.  

Ean 734484 Jednotka Specifikace Barva
155726 ks MO AccuLinerMet- X zlatá
155719 ks MO AccuLinerMet- Z stříbrná

Monami module display

Specifikace Náplň
 MOA12holes individuální

stopa pro přesné detailní značení malých ploch • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná 
sytá stopa inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté 
tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení MO XF103-A

MO XF103-C

MO XF103-B

0,5  mm

0,4  mm

1  mm

1,7  mm

Popisovač permanentní Monami Accu Liner MetallicPopisovač permanentní Monami Accu Liner MetallicPopisovač permanentní Monami Accu Liner Metallic
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Popisovač permanentní Monami 570
na mokré povrchy 

• popisovač •  na vlhké krabice a mokré povrchy • permanentní • extra 
pevný kulatý hrot vhodný i na drsné povrchy • šířka stopy 2mm • odolný proti 
rozmazání • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • ideální 
do mrazíren a na zmrzlé povrchy • kulaté tělo •  šestihranné víčko s klipem 
k uchycení, zabraňuje skutálení 

Popisovač na vlhké kartony a mokré povrchy. Pevný odolný kulatý hrot vhodný i na drsné 
povrchy. Šířka stopy 2mm. Speciálně vyvinuto pro mrazírny, na zmrzlé povrchy 
a na akvaristiku. NEROZMÁVÁCÍ stopa inkoustu v černé barvě. Skvěle odpuzuje vodu 
a přilne k povrchu pod ní, nerzmazává se. Lze použít na většinu povrchů jako sklo, 
kov, dřevo, plast atd.  Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip 
k uchycení. V balení po 12ks.    

Ean 880106 Jednotka Specifikace
7421980 ks MO570/1B

Popisovač průmyslový Monami 510 RoHS Marker 
• popisovač průmyslový  • dodržuje směrnici RoHS v EEZ, jako je výroba desek 
plošných spojů PCB • inkoust splňuje materiálovou regulaci pro 6 látek 
(4 těžké kovy, 2 retardéry hoření) • velmi odolný hrot s dlouhou životností 
• zpráva o certifikačním testu regulované látky může být vydána na jednu 
dávku inkoustu • dobré krycí vlastnosti • šířka stopy 0,7mm • bez xylenu, bez 
zápachu, rychleschnoucí • kulaté tělo •  víčko s klipem k uchycení, zabraňuje 
skutálení 

Popisovač průmyslový dodržuje směrnici RoHS v EEZ, jako je výroba desek plošných 
spojů PCB. inkoust splňuje materiálovou regulaci pro 6 látek (4 těžké kovy, 2 retardéry 
hoření) < 1000 ppm Pb(lead) < 100 ppm Cd(Cadmium) < 1000 ppm Cr6+(Hexavalent 
chromium) < 1000 ppm Hg(Mercury) < 1000 ppm PBBs < 1000 ppm PBDEs. Zpráva 
o certifikačním testu regulované látky mohou být vydány na jednu dávku inkoustu. 
Dobré krycí vlastnosti. Barva inkoustu černá, šířka stopy 0,7mm. Kulaté tělo a typické 
šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Balené jednotlivě na blistru. 
V balení 12ks.

Jednotka Specifikace Barva
ks MO 510-A černá

Popisovač průmyslový Monami 500
High Purity Marker 

• popisovač vysoké čistoty • průmyslový • dodržuje předpisy v průmyslových 
oblastech, např. jaderné elektrárny, výroba letadel a lodí • vysoce čistý inkoust, 
který splňuje 13 restrikčních standardů včetně síry (S) a halogenu (Cl, Br) 
• zpráva o certifikačním testu regulované látky může být vydána na jednu dávku 
inkoustu • dobré krycí vlastnosti • šířka stopy 1mm • vhodný pro místa, kde by 
nemělo docházet ke korozi • kulaté tělo •  víčko s klipem k uchycení, zabraňuje 
skutálení 

Popisovač průmyslový dodržuje předpisy v průmyslových oblastech, např. jaderné 
elektrárny, výroba letadel a lodí. Vysoce čistý inkoust, který splňuje 13 restrikčních 
standardů včetně síry (S) a halogenu (Cl, Br) < 10 ppm Pb(lead) < 2 ppm As(Arsenic) < 
10 ppm Cd(Cadmium) < 1000 ppm Cr6+(Hexavalent chromium) < 1 ppm Hg(Mercury) 
< 500 ppm S(Sulfur) < 200 ppm Zn(Zinc) < 500 ppm Br(Bromine) < 500ppm 
Cl(Chlorine) < 1000 ppm PBBs < 1000 ppm PBDEs < 1000 ppm Na(Sodium) < 1000 
ppm P(Phosphorus). Zpráva o certifikačním testu regulované látky mohou být vydány 
na jednu dávku inkoustu. Dobré krycí vlastnosti. Barva inkoustu růžová, šířka stopy 1mm. 
Vhodný pro místa, kde by nemělo docházet ke korozi. Kulaté tělo a typické šestihranné 
víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Balené jednotlivě na blistru. V balení 12ks.

Jednotka Specifikace Barva
ks MO 500-P růžová

2  mm

0,7  mm

1 mm

• popisovač vysoké čistoty • průmyslový • dodržuje předpisy v průmyslových 

    Profi průmyslové popisovače    

PROFI 
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Popisovač Monami kontrolní Skill Writer 

• popisovač pro značkování chyb v průmyslové výrobě • rychleschnoucí inkoust 
bez zápachu a xylenu • pevný seřízlý hrot • šířka stopy 4-8mm • růžový inkoust 
• rychleschnoucí, na běžný otěr permanentní • smazatelný vodou či alkalickým 
roztokem • použití na většinu hladkých povrchů jako sklo, kov, plast atd. • určeno 
pro průmyslové využití na navazující kroky ve výrobě • silné krátké kulaté tělo, 
kapesní velikost • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Popisovač Skill Writer pro technické účely, pro značkování chyb v průmyslové výrobě, 
hojně využívaný v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu. Pevný seřízlý hrot se 
šířkou stopy 4-8mm. Růžová barva inkoustu pro jedinečnou viditelnost při značení chyb 
ve výrobě. Rychleschnoucí, na běžný otěr permanentní. Smazatelný vodou či alkalickým 
roztokem. Popisovač lze použít na většinu hladkých povrchů jako sklo, kov, plast atd. 
Ideální pro průmyslové využití. Silné krátké kulaté tělo kapesní velikosti a víčko s klipem 
k uchycení, zabraňuje skutálení.  V balení 12ks.

Ean 880106 Jednotka Specifikace
7385909 ks MO skill writer

Popisovač Monami do kuchyně 420

• popisovač • perfektní do každé kuchyně • kulatý hrot • šířka stopy 1,2mm 
• barva černá • rychleschnoucí, mrazuvzdorný inkoust • voděodolný, lze 
smýt prostředkem na nádobí • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu • použití na většinu rovných povrchů jako sklo, kov, plast atd. • ideální 
pro značení dóz, potravinových sáčků a krabiček do mrazáku • kulaté tělo 
• bezpečnostní víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení

Jedinečný popisovač Kitchen Marker je perfektní do každé kuchyně. Kulatý hrot se šířkou 
stopy 1,2mm v černé barvě. Rychleschnoucí, mrazuvzdorný inkoust, který je voděodolný. 
Lze snadno odstranit prostředkem na nádobí. Rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu. Použití na většinu rovných povrchů jako sklo, kov, plast atd. Ideální pro značení 
dóz, potravinových sáčků a krabiček do mrazáku. Kulaté tělo, bezpečnostní víčko 
s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení. Baleno na blistru. V balení 12ks.

Ean 880106 Jednotka Specifikace
7410199 ks MO420-A

Popisovač na spáry Monami 401

• popisovač • perfektně kryje spáry mezi dlaždičkami • výměnný seřízlý hrot 
ve dvou velikostech • šířka stopy 1,5 a 4mm • neprůhledná antibakteriální bílá 
stopa • voděodolná stálobarevná rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu • použití na všechny spáry v koupelně nebo kuchyni • kulaté tělo 
• bezpečnostní víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení

Speciální popisovač Tile Grout Coating Marker je vhodný k perfektnímu překrytí spár 
mezi dlaždičkami. Výměnný seřízlý hrot ve dvou velikostech se šířkou stopy 1,5 a 4mm. 
Neprůhledná antibakteriální bílá stopa. Voděodolná stálobarevná rovnoměrná sytá stopa 
do poslední kapky inkoustu. Použití na všechny spáry v koupelně nebo kuchyni. Ideální 
pro překrytí nevzhledných spár a potlačení vzniku plísní pomocí antibakteriálního činidla. 
Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Při prvním 
použití je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až do hrotu steče 
barva. Dva extra výměnné hroty součástí balení. Baleno na blistru. V balení 12ks. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace
7410175 ks MO401-W

Popisovač na zahradu Monami 450

• popisovač • vhodný do extrémních venkovních podmínek • kulatý hrot • šířka 
stopy 0,9mm • rychleschnoucí, odolný proti blednutí • voděodolný, stálobarevný 
• rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu rovných 
povrchů jako sklo, kov, plast atd. • ideální pro značení štítků, visaček a květináčů 
• kulaté tělo • bezpečnostní víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení

Speciální popisovač Garden Marker je vhodný do extrémních venkovních podmínek. 
Kulatý hrot se šířkou stopy 0,9mm. Rychleschnoucí voděodolný stálobarevný inkoust 
odolný proti blednutí. Rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu. Použití 
na většinu rovných povrchů jako sklo, kov, plast atd. Ideální pro značení štítků, visaček 
a květináčů. Kulaté tělo, bezpečnostní víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení. 
Při prvním použití je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až 
do hrotu steče barva. Baleno na blistru. 

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7410236 ks MO450-A černá
7410212 ks MO450-W bílá

1,2 mm

0,9 mm

Popisovač Monami kontrolní Skill Writer

• popisovač pro značkování chyb v průmyslové výrobě • rychleschnoucí inkoust 

    Profi průmyslové popisovače
        

PROFI 
PR

ŮM

YSLOVÉ POPISOVAČE

4-8 mm

• popisovač • perfektní do každé kuchyně • kulatý hrot • šířka stopy 1,2mm 

Popisovač na zahradu Monami 450

0,9 mm 1,5 - 4 mm
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Monami module display

Specifikace Náplň
 MOA8holes individuální

 MOA12holes individuální

Popisovač na bílé tabule Monami 220 SigmaFlo Liquid
• popisovač • na bílé tabule • kulatý hrot • šířka stopy 2mm •  tekutý inkoust  na bázi 
alkoholu • snadno smazatelný suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou • přesná a sytá 
stopa do poslední kapky inkoustu • kulaté tělo • šestihranné víčko s klipem k uchycení, 
zabraňuje skutálení 

Popisovač na bílé tabule s kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Šířka stopy 2mm. Tekutý inkoust 
na bázi alkoholu je snadno smazatelný suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Perfektní 
rovnoměrně sytá stopa do poslední kapky inkoustu. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. 
Popisovač má násobně delší stopu než běžné popisovače bez tekutého inkoustu. Kulaté tělo 
a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Okénko pro kontrolu stavu 
inkoustu.  V nabídce čtyři barvy. V balení po 12ks nebo mix čtyř barev.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7403320 ks MO220-A černá
7403344 ks MO220-B červená
7403337 ks MO220-C modrá
7419550 ks MO220-D zelená
7413565 sada MO220-4 mix 4ks

Popisovač na bílé tabule Monami 222 SigmaFlo Liquid
• popisovač • na bílé tabule • tenký kulatý hrot • šířka stopy 1,3mm •  tekutý inkoust  
na bázi alkoholu • snadno smazatelný suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou • přesná 
a sytá stopa do poslední kapky inkoustu • kulaté tělo • šestihranné víčko s klipem 
k uchycení, zabraňuje skutálení 

Popisovač na bílé tabule s tenkým kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Stopa o šířce 1,3mm 
pro přesné popisování a značení. Tekutý inkoust na bázi alkoholu je snadno smazatelný suchým 
hadříkem nebo papírovou utěrkou. Perfektní rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu. 
Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu než běžné 
popisovače bez tekutého inkoustu. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip 
k uchycení. Okénko pro kontrolu stavu inkoustu. V nabídce dvě barvy.  V balení po 12ks.  

Ean 880106 Jednotka Specifikace Barva
7403382 ks MO222-A černá
7403399 ks MO222-C modrá

Popisovač na bílé tabule Monami 222 SigmaFlo Liquid

2  mm

1,3 mm

MO220-A

MO222-A

MO220-D

MO220-C

MO222-C

MO220-B

MO220-4

MO220-4

 ilustrační náplň

 TEKUTÝ INKOUST

 TEKUTÝ INKOUST
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Monami je součástí každodenního života
Monami je nejvýznamnější Korejský výrobce psacích a výtvarných potřeb s historií a tradicí. Od svého založení 
v roce 1960 byla značka Monami přítomna v každodenním životě spotřebitelů s mottem „Pero snadno dostupné 
pro každého, kdekoli a kdykoliv“. Společnost Monami začala nejprve vyrábět kuličková pera s náplní na bázi ole-
je, ale brzy posunula paradigma na trhu psacích potřeb a stala se inovativní společností. Kuličková pera a popi-
sovače se nachází na stolech. Popisovače na tabule se používají ve třídách a permanentní popisovače k označo-
vání osobních věcí ... Díky nesčetným okamžikům v každodenním životě se Monami stalo 
nepostradatelnou značkou pro spotřebitele, stejně jako vzduch, který dýcháme.

Monami sny
Se svými různorodými produktovými řadami společnost Monami rychle reagovala na měnící se trendy a prefe-
rence spotřebitelů tím, že plánuje svou budoucnost v nových oblastech, jako je průmysl, životní styl a lékařské 
obory, a to nejen jako společnost s každodenními psacími potřebami. Mezi tyto novinky patří popisovače 
High Purity Marker, vhodné pro použití v místech, jako jsou jaderné elektrárny nebo v místech elektronického 
zpracování, Wet Surface Marker, který píše jasně na mokrém povrchu, Garden marker, který je ideální pro 
označování rostlin nebo rostlinných štítků, DecoMarker pro kreativní označování a dekorativní tvorbu.

Monami bude i nadále experimentovat a propagovat způsob, 
jak poskytovat popisovače lidem a místům, které je potřebují.

Více než 50let na trhu
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SUPER 
PÍŠE

rychle-
schnoucí 
inkoust

nejlepší 
pocit při 

psaní

jedna 
univerzální 

náplň

vhodné 
pro leváky

12 odstínů náplní
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DVĚ TŘETINY PSACÍCH POTŘEB 
od roku 1945 vyvinula firma Pentel

1963 1970

1970 1979

1986 1990

1990 1993

1995 1996

1997 2000

2003

2006

2008

2011

2013

2015

2004

2007

2010

2012

2014

2016

Začátky provázely školní a umělecké po-
třeby jako jsou olejové pastely, voskovky, vo-
dové barvy a křídy. Dnes má výrobní závody 
rozmístěny po celém světě.

Společnost Pentel se za 71 let své existence
stala největším inovátorem v oblasti psacích
potřeb. Vyvinula 2/3 typů psacích potřeb
uvedených na trh. Např. automatické tužky 
tzv. „Pentelky“, gelová pera, systém tekutého
volného inkoustu v popisovačích, korekční 
pera, stiskací popisovače.

Cílem je vytvářet produkty, které jsou pro
všechny formy písemné a umělecké komu-
nikace nejen efektivní, ale inspirující, skvělý 
zážitek. Dicovery the best Pentel – nové logo
společnosti je výstižné, každý kdo zkusí pro-
dukty Pentel objevuje nejlepší.

Po té co Pentel rozpoutal v devadesátých
letech gelovou mánii, přichází v posledních
letech s novou řadou s ještě kvalitnější a hlad-
ší stopou než gel – Energel.

Energel fenomén mezi psacími potřebami.
Špičková technologie výkon inkoust kombi-
nuje nejlepší vlastnosti tekutého a gelového
inkoustu pro super plynulý zážitek ze psaní.
Energelový inkoust uschne rychleji než gelo-
vý, dokonce i leváci jej milují: žádné šmouhy, 
bez rozmazání, žádné inkoustové tečky při
začátku psaní. Maximální komfort držení,
kovové doplňky u některých provedení, škála
dvanácti barev inkoustu, výběr z osmi mo-
delových řad, průměr kuličky hrotu 0,5mm
nebo 0,7mm. Energel je ideální volba pro vět-tt
šinu uživatelů. Energel je moje vášeň.

Výraznou novinkou je Energel Permanent 
– černé elegantní tělo, komfortní držení,
kovové doplňky, výjimečná stopa Energelu 
Permanent je certifikovaná - nesmazatelná, 
odolává etanolu, kyselinám chlorovodíku, 
amoniaku, odbarvovačům, vodě i světlu.

www.energel.cz

rodinná společnost
založená v roce 1946
panem Horie v Tokiu, Japonsko

Název Pentel je kombinací dvou slov:
"pen/pero" a "tell/říci". Tato dvě slova
odrážejí klíčové silné stránky společnos-
ti Pentel, která je hrdá na výrobu vysoce 
kvalitních psaní a výtvarných materiálů
a povzbuzuje lidi k sebevyjádření a kre-
ativitě prostřednictvím psaní a umění.
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Cílem pro vývoj nového inkoustu bylo dosáhnout plynulejšího pocitu při psaní a rychlejšího schnutí než kdy před-
tím. Inkoust s nízkou viskozitou v zářivých barvách je velmi hladký a extra rychleschnoucí. Úžasný pocit při psaní 
a čisté ruce beze šmouh, žádné nechtěné inkoustové tečky na začátku či konci psaní.

• luxusní gelové pero • rychleschnoucí 
gelová náplň EnerGel • vyměnitelná 
náplň • mačkací mechanismus • lehce 
vroubkovaný úchop • kónický hrot 
• kvalitní celokovové tělo • široký výběr 
barev • průměr kuličky hrotu 0,7mm 
• stopa 0,5mm 

Luxusní gelové pero s unikátní gelovou 
náplní EnerGel. Vyměnitelná náplň LR7. 
Mačkací mechanismus a lehce vroubkova-
ný úchop, který neklouže a zajišťuje pev-
né a příjemné držení. Odolný niklový hrot 
a kvalitní celokovové tělo. Módní design 
s lesklými kovovými doplňky. Černá barva 
inkoustu. Široký výběr barev. Vysoce vý-
konná rychleschnoucí inkoustová techno-
logie, která se nemaže, neteče a je vhodná 
pro leváky. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, 
stopa šíře 0,5mm. Baleno v elegantní dár-
kové krabičce. 

 EnerGelové pero Pentel BL407

4016284332993 BL407-Z stříbrná

 4016284334140 BL407-X zlatá

4016284334027 BL407-A černá

4016284333006 BL407-B červená

4016284335680 BL407-LS tyrkysová

4016284334034 BL407-P růžová

4016284334010 BL407-S světle modrá

4016284338544 BL407-V fialová

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

stopa 0,5 mm

Koncept EnerGel inkoustu byl vyvinut pro uspokojení požadavků spotřebitelů na nový pocit při psaní, které je 
mnohem hladší a výrazně jednodušší. Jako NEJLEPŠÍ bývá často hodnocené.
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• luxusní gelové pero • rychleschnoucí 
gelová náplň EnerGel • černý inkoust 
• vyměnitelná náplň • otočný mechanismus 
• hladký příjemný úchop • kónický hrot 
• tenké hladké celokovové tělo • výběr 
elegantních barev • průměr kuličky hrotu 
0,7mm • stopa 0,5mm 

Luxusní gelové pero s unikátní gelovou ná-
plní EnerGel. Vyměnitelná náplň LR7. Otoč-
ný mechanismus a hladký úchop, který pří-
jemný na dotek a zajišťuje pohodlné držení. 
Odolný niklový hrot a kvalitní celokovové 
tělo. Černá barva inkoustu. Uspokojivý vý-
běr z elegantních barev. Vysoce výkonná 
rychleschnoucí inkoustová technologie, 
která se nemaže, neteče a je vhodná pro 
leváky. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa 
šíře 0,5mm. Exklusivní balení v dárkové 
krabičce.

EAN 4711577043357 BL2007-WZ-AK champagne

EAN 4711577040141 BL2007-A-AK černá

EAN 4711577043319 BL2007-B-AK granátové jablko

EAN 4711577040165 BL2007-C-AK modrá

EAN 4711577043333 BL2007-E-AK mocca

EAN 4711577040189 BL2007-S-AK tyrkysová

EAN 4711577040226 BL2007-W-AK bílá

 EnerGelové pero Pentel BL2007

stopa 0,5 mm

EAN 4711577040202 BL2007-Z-AK stříbrná

Display BL2007-12 EnerGel v kombinaci:
černá, modrá, tyrkysová, stříbrná, bílá po 2ks
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Gelové pero s víčkem. Elegantní design plastového pera Tradio s oblíbenou náplní EnerGel. Vyměnitelná 
náplň LRN5. Pogumovaný úchop, který neklouže a zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný extra tenký 
niklový hrot a kvalitní plastové tělo. Plastové tělo v černé a bílé barvě s modrou náplní. Vysoce výkonná 
rychleschnoucí inkoustová technologie, která se nemaže, neteče a je vhodná pro leváky. Průměr kuličky 
hrotu 0,5mm, stopa šíře 0,3mm. V nabídce balení po 12ks.

• gelové pero Tradio • víčko s klipem • rychleschnoucí 
gelová náplň EnerGel • vyměnitelná náplň • modrý inkoust 
• pogumovaný úchop • tenký jehlový hrot • propracované 
plastové tělo • průměr kuličky hrotu 0,5mm • stopa 0,3mm 

Dokumentní  permanentní 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. 
Mačkací mechanika, elegantní vzhled těla, plastové provedení s kovovým klipem a doplňky, pogumované 
držení. Barva kontury loga Pentel na těle odpovídá barvě náplně. Délka stopy 600m. Šíře stopy 0,5mm. 
Náhradní náplň LRP7. V balení 12ks.

• permanentní gelové pero • vyměnitelná náplň 
• dokumentní rychleschnoucí inkoust EnerGel • světlostálý, 
otěru odolný, stálobarevný, voděodolný inkoust • mačkací 
mechanismus • vroubkovaný pogumovaný úchop • kónický 
hrot • černé plastové tělo s lesklými kovovými doplňky 
• s klipem • průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm 

 EnerGelové pero Pentel BLN115

0884851011152 BLN115 A-C černá

0884851011336 BLN115 W-C bílá

EAN

EAN

 EnerGelové pero permanentní Pentel BLP77

0884851019837 BLP77-A černá

0884851019851 BLP77-B červená

0884851019875 BLP77-C modrá

EAN

EAN

EAN

0,35 šíre stopy

hladké
psaní

rychleschnoucí
inkoust

vodeodolnýsvetlostálý

Display BLP77-3E, od barvy 12ks

stopa 0,3 mm

stopa 0,3 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

Permanent
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stopa 0,7mm

stopa 0,3mm

stopa 0,5mm

stopa 0,3mm

stopa 0,5mm

stopa 0,3mm

stopa 0,5mm

 EnerGelové pero Pentel BL80

08848511017147 BL80-C modráEAN

Gelové pero s unikátní gelovou náplní EnerGel. Vyměnitelná náplň LR10. Mačkací mechanismus 
a pogumovaný úchop, který neklouže a zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot a kvalitní 
plastové tělo. Modrostříbrné tělo s lesklými doplňky a modrou barvou náplně. Vysoce výkonná 
rychleschnoucí inkoustová technologie, která se nemaže, neteče a je vhodná pro leváky. Průměr kuličky 
hrotu 1mm, stopa šíře 0,7mm. V nabídce balení po 12ks.

• gelové pero • rychleschnoucí gelová náplň EnerGel 
• vyměnitelná náplň • mačkací mechanismus 
• pogumovaný úchop • kónický hrot • propracované 
plastové tělo s kovovými doplňky • průměr kuličky hrotu 
1mm • stopa 0,7mm

• gelové pero • rychleschnoucí gelová 
náplň EnerGel • vyměnitelná náplň 
• mačkací mechanismus • pogumovaný 
úchop • tenký jehlový hrot 
• propracované plastové tělo s kovovými 
doplňky • široký výběr barev • průměr 
kuličky hrotu 0,5mm • stopa 0,3mm 

Gelové pero s unikátní gelovou náplní Ener-
Gel. Vyměnitelná náplň LRN5. Mačkací 
mechanismus a pogumovaný úchop, který 
neklouže a zajišťuje pevné a příjemné dr-
žení. Odolný tenký niklový hrot a kvalitní 
plastové tělo. Barva těla pera je shodná 
s barvou náplně. Výběr ze tří barev. Vysoce 
výkonná rychleschnoucí inkoustová techno-
logie, která se nemaže, neteče a je vhodná 
pro leváky.Průměr kuličky hrotu 0,5mm, 
stopa šíře 0,3mm.V nabídce jednotlivé bar-
vy balené po 12ks.

 EnerGelové pero Pentel BLN75

4902506070883 BLN75-A černá

4902506070890 BLN75-B červená

4902506070906 BLN75-C modrá

EAN

EAN

EAN

• gelové pero • rychleschnoucí gelová 
náplň EnerGel • vyměnitelná náplň 
• uzavírací víčko s klipem • pogumovaný 
úchop • kónický hrot • propracované 
plastové tělo • široký výběr barev 
• průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 
0,5mm 

Gelové pero s unikátní gelovou náplní Ener-
Gel. Vyměnitelná náplň LR7. Uzavírací víčko 
s klipem a pogumovaný úchop, který ne-
klouže a zajišťuje pevné a příjemné držení. 
Odolný niklový hrot a kvalitní plastové tělo. 
Barva těla pera je shodná s barvou náplně. 
Výběr ze tří barev. Vysoce výkonná rych-
leschnoucí inkoustová technologie, která 
se nemaže, neteče a je vhodná pro leváky. 
Průměr kuličky hrotu 0,7mm, šíře stopy 
0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené 
po 12ks.

 EnerGelové pero Pentel BL57

072512197585 BL57-A černá

072512197615 BL57-B červená

072512197646 BL57-C modrá

EAN

EAN

EAN

Display Standard Pentel with 
PM_DP36 /12ks od barvy

 Display Standard Pentel with 
PM_DP36 /12ks od barvy
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• gelové pero • rychleschnoucí gelová 
náplň EnerGel • vyměnitelná náplň 
• mačkací mechanismus • pogumovaný 
úchop • kónický hrot • propracované 
plastové tělo s kovovými doplňky • široký 
výběr barev • průměr kuličky hrotu 
0,7mm • stopa 0,5mm 

Gelové pero s unikátní gelovou náplní 
EnerGel. Vyměnitelná náplň LR7. Mačkací 
mechanismus a pogumovaný úchop, který 
neklouže a zajišťuje pevné a příjemné drže-
ní. Odolný niklový hrot a kvalitní plastové 
tělo. Barva těla pera je shodná s barvou 
náplně. Široký výběr barev. Vysoce výkon-
ná rychleschnoucí inkoustová technologie, 
která se nemaže, neteče a je vhodná pro 
leváky. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, šíře 
stopy 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy 
balené po 12ks.

 EnerGelové pero Pentel BL77

884851025425 BL77-K světlezelená

884851015778 BL77-F oranžová

4902506070951 BL77-A černá

4902506070968 BL77-B červená

4902506070975 BL77-C modrá

884851025401 BL77-CA modročerná

4902506070982 BL77-D zelená

884851025418 BL77-E hnědá

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

884851015808 BL77-P růžováEAN

884851015839 BL77-S světlemodráEAN

 Display  BL77-12G 12ks od barvy

Display BL77-12COL-6E 6ks od barvy

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

 Display  BL77-12E 12ks od barvy
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4902506070999 BL77-V fialováEAN

Display BL77-3E-COL  
3ks od barvy, celkem 36ks 

Display pro výlohy PM_DP-PEN12-UP

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

» Set EnerGel Pentel BL77

BL77-4COLBL77-4E
3ks od bod barvy celkekem 36kselkem
DiDisplay BL77-3BL77-3E-COL  BL77 3

BL77 4E

SUPER 
PÍŠE

rychle-
schnoucí 
inkoust

jedna 
univerzální 

náplň

vhodné 
pro leváky

884851025432 BL77-S3 tyrkysováEAN
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• gelové pero • vyměnitelná náplň 
• rychleschnoucí inkoust EnerGel X 
• mačkací mechanismus • vroubkovaný 
pogumovaný úchop • kónický hrot 
• průhledné plastové tělo • široký výběr 
barev • průměr kuličky hrotu 0,7mm 
• stopa 0,5mm 

Gelové pero EnerGel X s mačkacím mecha-
nismem. Vroubkovaný pogumovaný úchop 
neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. 
Odolný kónický hrot a kvalitní průhledné 
plastové tělo. Barva těla pera je shodná 
s barvou náplně. Široký výběr barev. Rych-
leschnoucí gelový inkoust zajišťuje skvělé 
psací vlastnosti. Vyměnitelná náplň LR7. 
Průměr kuličky hrotu 0,7mm, šíře stopy 
0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené 
po 12ks. 

 EnerGelové pero Pentel BL107

0884851006837 BL107-V fialová

0884851037565 BL107-CA mořská modř

0884851009029 BL107-S sv. modrá

0884851006745 BL107-A černá

0884851006776 BL107-B červená

0884851006806 BL107-C modrá

0884851007377 BL107-D zelená

0884851008961 BL107-F oranžová

0884851008992 BL107-P růžová

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

0884851037572 BL107-E hnědáEAN
stopa 0,5mm

Display BL107/12COL-6E
6ks od každé z 12ti barev

 Display PM/DP-HICUP-24 pro  BL107 a BL107 
od barvy po 12ti kusech obou typů
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0884851037589 BL107-K  světle zelená

0884851037596 BL107-S3 turecká modrá

EAN

EAN

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

» Set EnerGel X Pentel BL107

BL107-4COLBL107-4
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• gelové pero • vyměnitelná náplň 
• rychleschnoucí inkoust EnerGel X 
• mačkací mechanismus • vroubkovaný 
pogumovaný úchop • tenký jehlový hrot 
• průhledné plastové tělo • průměr 
kuličky hrotu 0,5mm • stopa 0,3mm 

Gelové pero EnerGel X s mačkacím 
mechanismem. Vroubkovaný pogumovaný 
úchop neklouže, zajišťuje pevné a příjemné 
držení. Tenký jehlový hrot a kvalitní 
průhledné plastové tělo. Barva těla pera je 
shodná s barvou náplně. Rychleschnoucí 
gelový inkoust zajišťuje skvělé psací 
vlastnosti. Vyměnitelná náplň LRN5. Průměr 
kuličky hrotu 0,5mm, šíře stopy 0,3 mm. 
V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks.

 EnerGelové pero Pentel BLN105

0884851006653 BLN105-A černá

0884851006684 BLN105-B červená

0884851006714 BLN105-C modrá

EAN

EAN

EAN

stopa 0,3mm

stopa 0,3mm

stopa 0,3mm

• gelové pero • vyměnitelná náplň 
• rychleschnoucí inkoust EnerGel 
• s víčkem • vroubkovaný úchop 
• kónický hrot • černé plastové tělo 
• široký výběr barev • průměr kuličky 
hrotu 0,7mm• stopa 0,5mm 

Gelové pero EnerGel s víčkem. Vroubkovaný 
úchop neklouže, zajišťuje pevné a příjemné 
držení. Odolný kónický hrot a kvalitní plas-
tové tělo. Barva víčka je shodná s barvou 
náplně. Široký výběr barev. Rychleschnou-
cí gelový inkoust zajišťuje skvělé psací 
vlastnosti. Vyměnitelná náplň LR7. Průměr 
kuličky hrotu 0,7mm, šíře stopy 0,5mm. 
V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks. 
Display 60ks: 12ks černá, 6ks červená, 
12ks modrá,  6ks zelená, 6ks oranžová, 
6ks růžová, 6ks světle modrá, 6ks fialová.

 EnerGelové pero Pentel BL417

884851017710 BL417-V fialová

884851017680 BL417-S sv.modrá

884851017505 BL417-A černá

884851017536 BL417-B červená

884851017567 BL417-C modrá

884851017598 BL417-D zelená

884851017628 BL417-F oranžová

884851017659 BL417-P růžová EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN Display BL417-5E s popisem 60ks mix barev

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

Display Standard Pentel with 
PM_DP36 /12ks od barvy
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• gelové pero • vyměnitelná náplň 
• mačkací mechanismus • lehce 
vroubkovaný pogumovaný úchop 
• kónický hrot • plastové tělo s motivem 
mřížky • průměr kuličky hrotu 0,7mm 
• stopa 0,5mm 

Gelové pero OH! Gel s mačkacím mecha-
nismem. Lehce vroubkovaný pogumovaný 
úchop neklouže, zajišťuje pevné a příjemné 
držení. Kónický hrot a kvalitní plastové tělo 
s motivem mřížky. Barevné kontury loga 
Pentel na peru jsou shodné s barvou nápl-
ně. Rychleschnoucí gelový inkoust zajišťuje 
skvělé psací vlastnosti. Vyměnitelná náplň 
LR7. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, šíře 
stopy 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy 
balené po 12ks.

 Gelové pero Pentel K497

072512238646 K497-A černá

072512238677 K497-B červená

072512238707 K497-C modrá

EAN

EAN

EAN

 Náplň EnerGel

 Náplň EnerGel Permanent

Gelová náplň EnerGel. Široký výběr barev. Rychleschnoucí gelový inkoust zajišťuje skvělé psací vlastnosti. 
Vhodná pro gelová pera Pentel EnerGel. Šířka hrotu 0,7mm = stopa 0,5mm, šířka hrotu 0,5mm = stopa 
0,3mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks.

• gelová náplň EnerGel • rychleschnoucí inkoust • široký 
výběr barev • šířka hrotu 0,5 a 0,7mm • stopa 0,3 a 0,5mm 

Dokumentní permanentní EnerGel, osvědčená oblíbená technologie hladkého psaní a rychleschnoucího 
inkoustu nyní v novém využití pro oficiální dokumenty jako jsou smlouvy, šeky, právní dokumenty. Stopa 
je odolná otěru, světlo stálá, vodě odolná. Certifikace dokumentního inkoustu ISO 27668-2. V balení 12ks 
od barvy.

• gelová náplň dokumentní permanentní EnerGel 
• rychleschnoucí inkoust • průměr kuličky hrotu 
• stopa 0,5mm

Specifikace LRN5-A LRN5-B LRN5-C LR7-A LR7-B LR7-C LR7-CA LR7-D LR7-V

EAN  072512 167229 167250 167281 167045 167076 167106 025616 203040 203071

Stopa 0,35mm 0,35mm 0,35mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm

Barva černá červená modrá černá červená modrá modročerná zelená fialová

 Specifikace LR7-E LR7-F LR7-K LR7-P LR7-S LR7-S3

 EAN  884851 025623 009074 025630 009104 009135 025647

 Stopa 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm

 Barva hnědá oranžová sv.zelená růžová sv.modrá tyrkysová

průměr kuličky hrotu 0,7mm

průměr kuličky hrotu 0,7mm

průměr kuličky hrotu 0,5mm

průměr kuličky hrotu 0,7mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

 Specifikace LRP7-A LRP7-B LRP7-C

 EAN  884851 019950 019974 019998

Stopa 0,5mm 0,5mm 0,5mm

 Barva černá červená modrá

Permanent
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• barevné gelové pero • náplň Hybrid 
Duo Metallic • třpytivá krycí stopa mění 
barvu podle použití na bílý nebo černý 
papír • rychleschnoucí • odolné plastové 
tělo s víčkem • příjemný šestihranný 
úchop • kónický hrot  • stopa 0,9mm

Úžasná duální barevná gelová pera s náplní 
Hybrid Duo Metallic. Třpytivá krycí stopa 
mění barvu podle použití na bílý nebo černý 
papír. Rychleschnoucí inkoust, který se ne-
maže a neteče. Ideální použití na dekorativ-
ní písmo, podtrhávání, zvýraznění, zdobení 
a kreslení. Odolné plastové tělo s víčkem. 
Příjemný šestihranný úchop. Kónický hrot 
se stopou 0,9mm. V nabídce jednotlivé 
barvy v balení po 12ks a dvě barevné sady 
po 4ks. K110-4XZ: černá+metalická červe-
ná, stříbrná, zlatá, modrá+metalická zelená. 
K110-4COL: oranžová+metalická žlutá, ze-
lená+metalická modrá, fialová+metalická 
modrá, růžová+metalická růžová. 

Gelové pero Pentel K110 Hybrid Dual Metallic

884851024619 K110-DZX stříbrná

884851024602 K110-DXX zlatá

884851024541 K110-DAX černá+metalická červená

884851024558 K110-DCX modrá+metalická zelená

884851024565 K110-DDX zelená+metalická modrá

884851024572 K110-DFX oranžová+metalická žlutá

884851024589 K110-DPX růžová+metalická růžová

884851024596 K110-DVX fialová+metalická modrá

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

EAN

K110-4XZ sada 4 barev                     K110-4COL sada 4 barev

Display  K110-8E     12ks od barvy
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• gelový roller • vyměnitelná náplň 
Hybrid Gel • gelový inkoust s pigmentem 
• rychleschnoucí • odolné plastové 
tělo s víčkem • příjemné protiskluzové 
pogumované držení • kónický hrot  
• stopa 0,7mm 

Gelový roller s vyměnitelnou náplní Hybrid 
Gel. Rychleschnoucí gelový inkoust s pig-
mentem. Odolné plastové tělo s víčkem. 
Příjemné protiskluzové pogumované držení. 
Pogumovaný grip a klip na víčku v barvě 
náplně. Kónický hrot, stopa 0,5mm. Náplň 
KF6. V nabídce jednotlivé barvy balené 
po 12ks.

 Gelový roller Pentel K116

3474377910632 K116-A černá

3474377910649 K116-B červená

3474377910656 K116-C modrá

3474377921195 K116-D zelená

EAN

EAN

EAN

EAN

• gelový roller • vyměnitelná náplň 
Hybrid Gel • gelový inkoust s lehce 
třpytivým efektem • perfektně kryje 
• odolné plastové tělo s víčkem 
• příjemné protiskluzové pogumované 
držení • kónický hrot  • stopa 0,7mm 

Gelový roller s vyměnitelnou náplní Hybrid 
Gel. Rychleschnoucí inkoust s lehce třpyti-
vým efektem. Sytá pigmentová stopa per-
fektně kryje. Odolné plastové tělo s víčkem. 
Příjemné protiskluzové pogumované držení. 
Pogumovaný grip a klip na víčku v barvě 
náplně. Kónický hrot, stopa 0,7mm. Náplň 
KF8. V nabídce jednotlivé barvy balené 
po 12ks.

 Gelový roller Pentel K118

3474377923106 K118-X zlatá

3474377923113 K118-Z stříbrná

3474377922437 K118-W bílá

EAN

EAN

EAN

 Náplňě Hybrid Gel Grip

Gelová náplň se sytými pigmenty pro Hybrid Gel Grip. Zlatá, stříbrná a bílá s kuličkou hrotu o průměru 
0,8mm, stopa 0,7mm. Ostatní barvy s kuličkou hrotu o průměru 0,6mm, stopa 0,5mm. V nabídce 
jednotlivé barvy balené po 12ti kusech.

• gelová náplň • sytá stopa • průměr kuličky hrotu 0,6 
a 0,8mm • stopa 0,5mm a 0,7mm

 Specifikace KF6-A KF6-B KF6-C  Specifikace KF8-X KF8-Z

 EAN  072512 050699 050729 050750  EAN  347437 4008240 4008264

 Stopa 0,5mm 0,5mm 0,5mm  Stopa 0,7mm 0,7mm

 Barva černá červená modrá  Barva zlatá stříbrná

průměr kuličky hrotu 0,8mmprůměr kuličky hrotu 0,6mm
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Popisovač permanentní NLF50
• permanentní • s pumpičkou na konci těla • kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 
4,5mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu 
povrchů • vhodný ke každodennímu použití 

Permanentní popisovač s kulatým hrotem. Tekutý inkoust s pumpičkou pro doplňování 
do hrotu, extra dlouhá životnost. Pevný odolný hrot z polyesterových vláken, šířka 
stopy 4,5mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování 
téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. V nabídce výběr jednotlivých barev balených 
po 12ks.  

Ean 347437 Jednotka Specifikace Barva
5050019 ks NLF50-A černá
5050033 ks NLF50-B červená
5050026 ks NLF50-C modrá
5050040 ks NLF50-D zelená

Popisovač permanentní NLF60
• permanentní • s pumpičkou na konci těla • seřízlý polyesterový hrot • šířka stopy 
2-4,5mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu 
povrchů • vhodný ke každodennímu použití 

Permanentní popisovač se seřízlým hrotem. Tekutý inkoust s pumpičkou pro doplňování 
do hrotu, extra dlouhá životnost. Pevný odolný hrot z polyesterových vláken, šířka stopy 
2-4,5mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování 
téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. V nabídce výběr jednotlivých barev balených 
po 12ks.  

Ean 347437 Jednotka Specifikace Barva
5060018 ks NLF60-A černá
5060032 ks NLF60-B červená
5060025 ks NLF60-C modrá
5060049 ks NLF60-D zelená

Popisovač permanentní N50XL
• permanentní • extra velký seřízlý polyesterový hrot • šířka stopy 10-13,5mm • inkoust 
na bázi alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje 
většinu povrchů • černý inkoust

Permanentní popisovač s extra velkým seřízlým hrotem. Extra pevný odolný hrot 
z polyesterových vláken, šířka stopy 10-13,5mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje 
xylen a toluen. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití v interiéru 
i exteriéru. Vhodný k popisování téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo, ideální pro 
stavební materiály a hrubé povrchy. Černá barva inkoustu. V balení po 12ks.  

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
030016 ks N50XL-A černá

4.5mm

10-13,5mm

2-4,5mm

Hrot Kruhový uzávěr
Tampon s inkoustem Tělo Tampon

Malá komora Víčko na pumpičceVelká zadní komora se 
zásobníkem inkoustu

Ventil Pružina
Okénko pro kontrolu stavu 

inkoustu

Maxiflo Permanent jedinečný systém tekutého inkoustu a pumičky
Maxiflo Permanent je jiné - pracuje s novým systémem čerpadla a má dvě komory na inkoust, větší komora obsahuje tekutý inkoust 
s barevnými inkousty. Aktivací pumpičky na konci popisovače se tlačí inkoust do přední komory. Ventil zabraňuje návratu inkoustu zpět 
do komory i protékání inkoustu kolem hrotu. Do hrotu je inkoust dodáván přímo z menší přední komory. 

► tekutý inkoust s dlouhou životností
► možná regulace intenzity sytosti stopy
► kvalitní hrot ve dvou šířkách
► píše i na svislých površích hrotem vzhůru

► vlhkost povrchu nesnižuje sytost stopy
► kontrola stavu inkoustu okénkem na těle 

popisovače
► vypíše se do poslední kapky

Výhody Maxiflo PermanentSeřízlý hrot
variabilní psaní od tenké po širší stopu 2mm/4,5mm
při psaní širší stopy, inkoust více ubývá

Kulatý hrot
jedna konstantní šíře stopy 4,5mm
vždy stejně dlouhá výdrž stopy popisovače

BĚŽNÝ POPISOVAČ

MAXIFLO 
PERMANENT MARKER
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Popisovač permanentní N850
• permanentní • odolný kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 4,2mm • inkoust na bázi 
alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu povrchů

Permanentní popisovač s kulatým hrotem. Pevný odolný hrot 
z polyesterových vláken, šířka stopy 4,2mm. Inkoust na bázi alkoholu, 
který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný 
ke každodennímu použití v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování 
téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. Vičko ve čtyřhranném 
provedení zabraňuje skutálení popisovače. V nabídce výběr jednotlivých 
barev balených po 12ks.  

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6071361 ks N850-A černá
6071378 ks N850-B červená
6071385 ks N850-C modrá
6071392 ks N850-D zelená

ks N850-4 mix

Popisovač permanentní N860
• permanentní • odolný seřízlý polyesterový hrot • šířka stopy 2-5mm • inkoust na bázi 
alkoholu • neobsahuje xylen a toluen • nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu 
povrchů

Permanentní popisovač se seřízlým hrotem. Pevný odolný hrot z polyesterových vláken, 
šířka stopy 2-5mm. Inkoust na bázi alkoholu, který neobsahuje xylen a toluen. Nesmyvatelný 
a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování 
téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. Vičko ve čtyřhranném provedení zabraňuje 
skutálení popisovače. V nabídce výběr jednotlivých barev balených po 12ks.  

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6070463 ks N860-A černá
6070470 ks N860-B červená
6070487 ks N860-C modrá
6070494 ks N860-D zelená

Popisovač permanentní NX50
• permanentní • se zasouvacím hrotem • mačkací mechanismus • bez víčka • odolný 
kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 5mm • inkoust na bázi alkoholu • nevysychavý 
• nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu povrchů

Permanentní popisovač s kulatým hrotem a mačkacím mechanismem se zasouvacím 
hrotem bez víčka. Pevný odolný hrot  z polyesterových vláken, šířka stopy 5mm. Inkoust 
na bázi alkoholu, nevysychá. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití 
v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. 
V nabídce výběr jednotlivých barev balených po 12ks.  

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6069498 ks NX50-A černá
6069504 ks NX50-B červená
6069511 ks NX50-C modrá

Popisovač permanentní NXS15
• permanentní • se zasouvacím hrotem • mačkací mechanismus • bez víčka  • odolný 
kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 2mm • inkoust na bázi alkoholu • nevysychavý • 
nesmyvatelný, voděodolný • popisuje většinu povrchů

Permanentní popisovač s kulatým hrotem a mačkacím mechanismem se zasouvacím 
hrotem bez víčka. Pevný odolný hrot z polyesterových vláken, šířka stopy 2mm. Inkoust 
na bázi alkoholu, nevysychá. Nesmyvatelný a voděodolný, vhodný ke každodennímu použití 
v interiéru i exteriéru. Vhodný k popisování téměř všech ploch jako dřevo, plast, kov, sklo. 
V nabídce výběr jednotlivých barev balených po 12ks.  

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6074249 ks NXS15-A černá
6074256 ks NXS15-B červená
6074263 ks NXS15-C modrá
6074270 ks NXS15-D zelená

4,2mm

5mm

2mm

N850-4

2 - 5mm
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Popisovač lakový MMP20
• lakový popisovač • sytý neprůhledný pigmentový inkoust • barevný • kulatý hrot 
• šířka stopy 4mm • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř plastového těla 
• bez xylenu

Barevný lakový popisovač. Odolný kulatý hrot. Šířka stopy 4mm. Vhodný pro 
průmyslové použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo 
porcelán. Výběr z široké škály pestrých barev. Kulaté plastové tělo, víčko s klipem. 
Uvnitř těla popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu 
náplně a zamezuje vysychání. Před  použitím je třeba popisovač důkladně protřepat, 
zmáčknout hrot a počkat až se do hrotu napustí barva. Neobsahuje xylen. Nevhodné 
pro děti. Balení po 12ks od barvy.

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6065490 ks MMP20-A černá
6065506 ks MMP20-B červená
6065513 ks MMP20-C modrá
6065520 ks MMP20-D zelená
6065537 ks MMP20-E hnědá
6065544 ks MMP20-F oranžová
6065551 ks MMP20-G žlutá
6065933 ks MMP20-P růžová
6065599 ks MMP20-V fialová
6065605 ks MMP20-W bílá
6065612 ks MMP20-X zlatá
6065629 ks MMP20-Z stříbrná

PRŮMYSLOVÉ LAKOVÉ POPISOVAČE
DOPORUČENÉ pro • automobilový průmysl • stavebnictví 

• elektrické součástky • kámen 
• sklo • kovy •pryže

4mm

Display MMP20-8E pro 96ks popisovačů

MMP20-4 MMP20-4COL

PLASTOVÉ TĚLO
► vyvážená váha těla
► příjemné do ruky
► nestudí
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Popisovač lakový MFP10
• lakový popisovač • sytý neprůhledný pigmentový inkoust • rychleschnoucí • kulatý 
hrot • šířka stopy 0,7mm • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř kovového těla  
• bez xylenu

Lakový popisovač rychlescnoucí. Extra fine hrot v kovové trubičce. Šířka stopy 0,7 mm. 
Vhodný pro průmyslové použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír 
nebo porcelán. Výborné krycí schopnosti. Kovové odolné tělo, kulaté plastové víčko. Uvnitř těla 
popisovače se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje 
vysychání. Před  použitím je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až 
se do hrotu napustí barva. Neobsahuje xylen. Nevhodné pro děti. Balení po 12ks od barvy.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
016881 ks MFP10-X zlatá
016898 ks MFP10-Z stříbnná
025364 ks MFP10-W bílá

Popisovač lakový MMP10
• lakový popisovač • sytý neprůhledný pigmentový inkoust • rychleschnoucí • kulatý 
hrot • šířka stopy 2-4mm • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř kovového těla  
• bez xylenu

Lakový popisovač RYCHLESCHNOUCÍ. Odolný kulatý hrot. Šířka stopy 2-4mm. Vhodný 
pro většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. Výborné krycí 
schopnosti. Kovové odolné tělo, kulaté plastové víčko. Uvnitř těla popisovače se nachází 
kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání. Před  
použitím je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až se do hrotu 
napustí barva. Neobsahuje xylen. Nevhodné pro děti. Balení po 12ks od barvy.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
016843 ks MMP10-X zlatá
016850 ks MMP10-Z stříbnná
025340 ks MMP10-W bílá

Popisovač lakový MSP10
• lakový popisovač • sytý neprůhledný pigmentový inkoust • rychleschnoucí • kulatý hrot 
• šířka stopy 1-2mm • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř kovového těla  • 
bez xylenu

Lakový popisovač RYCHLESCHNOUCÍ. Odolný kulatý hrot. Šířka stopy 1-2mm. Vhodný pro 
průmyslové použití a na většinu povrchů jako jsou dřevo, sklo, plast, kov, papír nebo porcelán. 
Výborné krycí schopnosti. Kovové odolné tělo, kulaté plastové víčko. Uvnitř těla popisovače 
se nachází kovová kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání. 
Před  použitím je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až se do hrotu 
napustí barva. Neobsahuje xylen. Nevhodné pro děti. Balení po 12ks od barvy.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
016867 ks MSP10-X zlatá
016874 ks MSP10-Z stříbnná
025357 ks MSP10-W bílá

2-4mm

1-2mm

KOVOVÉ TĚLO
► vhodné pro průmyslové použití
► odolné při pádu a nešetrném zacházení

0.7mm
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Popisovač křídový SMW56
• stíratelný • seřízlý hrot • šířka stopy 10-15mm • ideální na hladké nesavé povrchy • 
vhodný ke každodennímu použití • odolný proti dešti • s kuličkou uvnitř těla

Stíratelný křídový popisovač se seřízlým hrotem, šířka stopy 10-15mm. Stíratelný pomocí vlhké 
látky nebo houbičky. Ideální použití na sklo, plast a jiné hladké povrchy k psaní upoutávek, 
sdělení nabídky prodejen ve výlohách, menu v restauracích a skla automobilů. Po zaschnutí je 
odolný proti dešti. Vhodný ke každodennímu použití. Uvnitř těla popisovače se nachází kovová 
kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání.  Před použitím 
je třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až se hrot napustí barvou. 
Balení po 6ti kusech od barvy.

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6069962 ks SMW56-B červená
6069993 ks SMW56-F oranžová
6070005 ks SMW56-G žlutá
6070029 ks SMW56-W bílá

Popisovač křídový SMW26
• stíratelný • seřízlý hrot • šířka stopy 2-4mm • ideální na hladké nesavé povrchy 
• vhodný ke každodennímu použití • odolný proti dešti • víčko s klipem k uchycení, 
zabraňuje skutálení • s kuličkou uvnitř těla

Stíratelný křídový popisovač se seřízlým hrotem, šířka stopy 2-4mm. Stíratelný pomocí vlhké 
látky nebo houbičky. Ideální použití na sklo, plast a jiné hladké povrchy k psaní upoutávek, 
sdělení nabídky prodejen ve výlohách, menu v restauracích a skla automobilů. Po zaschnutí je 
odolný proti dešti. Vhodný ke každodennímu použití. Uvnitř těla popisovače se nachází kovová 
kulička, která po protřepání promíchá barvu náplně a zamezuje vysychání. Před použitím je 
třeba popisovač důkladně protřepat, zmáčknout hrot a počkat až se hrot napustí barvou. 
Balení po 12ti kusech od barvy.

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva
6065773 ks SMW26-A černá
6065780 ks SMW26-B červená
6065797 ks SMW26-C modrá
6065803 ks SMW26-D zelená
6065810 ks SMW26-F oranžová
6065827 ks SMW26-G žlutá
6065834 ks SMW26-V fialová
6065841 ks SMW26-W bílá

10-15mm

2-4mm

SMW26-B

Display SMW26-6E, 72ks popisovačů

SMW56-G

VÍČKO S KLIPEM
► brání skutálení
► lze připnout
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Popisovač na bílé tabule MW50M
• stíratelný • plnicí • tekutý inkoust • nevysychá • kulatý polyesterový hrot • šířka 
stopy 1-3mm • inkoust na bázi alkoholu • ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku 
a jiné neporézní povrchy • vhodné ke každodennímu použití • náhradní náplň MWR1

Plnicí stíratelný popisovač s kulatým hrotem z polyesterových vláken, šířka stopy 
1-3mm. Inkoust na bázi alkoholu s 1,5x delší životností díky tekutému inkoustu, který 
se spotřebovává do poslední kapky. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo 
speciálních houbiček. Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné 
neporézní povrchy. Vhodné ke každodennímu použití. Nevysychá, lze použít ve vertikální 
i horizontální poloze. Inkoust lze snadno doplnit ze zadní strany popisovače pomocí náhradní 
náplně MWR1.  Balení po 12ks od barvy.

Ean 4902506 Jednotka Specifikace Barva
069719 ks MW50M-A černá
069726 ks MW50M-B červená
069733 ks MW50M-C modrá
069740 ks MW50M-D zelená

Popisovače na bílé tabule s magnetickou houbou
• stíratelný • tekutý inkoust • nevysychá •  polyesterový hrot • variabilní šířka 
• s pumpičkou • inkoust na bázi alkoholu • ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou 
keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný ke každodennímu použití • sada čtyř barev 
na magnetické houbičce

Ean Jednotka Specifikace Provedení
5011433133376 sada. MWL5M-4N sada s houbou

sada  MWL5SBF-4N sada s houbou

Náhradní náplň MWR1 pro MW50M
• tekutý inkoust • pro popisovač MW50M • jednoduché plnění do těla popisovače

Náhradní inkoust do popisovače MW50M. Sytá barva v plastovém zásobníčku se jednoduše 
doplní do zadní části popisovače. Balení po 12ks od barvy.

Ean 4902506 Jednotka Specifikace Barva
069795 ks MWR1-A černá
069801 ks MWR1-B červená
069818 ks MWR1-C modrá
069825 ks MWR1-D zelená

1-3mm

MAGETICKÁ

MWL5M-4N

MWL5SBF-4NMWL5SBF-4N

MWL5SBF-4N

MAGETICKÁ

S tekutým inkoustem.
Stisknutím pumpičky doplňte 
inkoust do hrotu. 
Popisovač nevyschne a píše 
do poslední kapky.

Stiskni pumpičku

Vždy

sytý 

inkoust

Stiskni pumpičku

Vždy
sytý

inkoust
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Popisovač na bílé tabule MWL5SBF
• stíratelný • tekutý inkoust • nevysychá • flexibilní polyesterový hrot • variabilní šířka 
stopy 1-3mm • s pumpičkou • inkoust na bázi alkoholu • ideální na bílé tabule, sklo, 
glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný ke každodennímu použití 

Stíratelný popisovač s flexibilním hrotem z polyesterových vláken. Variabilní šířka stopy 
1-3mm. Inkoust na bázi alkoholu s 1,5x delší životností díky tekutému inkoust, který se 
spotřebovává do poslední kapky. Pumpička na konci těla hromadící inkoust ve hrotu. 
Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek nebo  houbiček. Ideální použití na bílé tabule, 
sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy. Vhodné ke každodennímu použití, 
neplnící. Nevysychá, lze použít ve vertikální i horizontální poloze. Inkoust lze snadno doplnit ze 
zadní strany popisovače. Balení po 12ks od barvy.

Ean  884851 Jednotka Specifikace Barva
032539 ks MWL5SBF-AX černá
032546 ks MWL5SBF-BX červená
032553 ks MWL5SBF-CX modrá
032560 ks MWL5SBF-DX zelená

sada  MWL5SBF-4N sada s houbou

S tekutým inkoustem.
Stisknutím pumpičky doplňte 
inkoust do hrotu. 
Popisovač nevyschne a píše 
do poslední kapky.

Flexibilní hrot podporuje psaní 
na bílé tabule, vyrovnává 
a pohlcuje nárazy - pro hladké 
a čisté psaní. 

1-3mm

Stiskni pumpičku

Vždy

sytý 

inkoust

Stiskni pumpičku

Vždy
sytý

inkoust

Každému tlaku se přizpůsobí Flex-Feel hrot

MWL5SBF-4N

                     NA BÍLÉ TABULE UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
TEKUTÉHO INKOUSTU A PUMIČKY
Maxiflo na bílé tabule - pracuje s novým systémem čerpadla a má dvě komory na inkoust, větší komora obsahuje tekutý inkoust s barevnými inkousty. Aktivací 
pumpičky na konci popisovače se tlačí inkoust do přední komory. Ventil zabraňuje návratu inkoustu zpět do komory i protékání inkoustu kolem hrotu. Do hrotu je 
inkoust dodáván přímo z menší přední komory.

► unikátní pumpička pro doplnění tekutého inkoustu do hrotu
► vždy připravený psát sytou stopou s excelentní viditelností
► nevysychá, inkoust lze dopumpovat
► kvalitní vláknový hrot ve dvou šířkách na tabuli neskřípe a neškrábe 
► kontrola stavu inkoustu okénkem na těle popisovače
► vypíše se do poslední kapky inkoustu, 3-4 delší životnost oproti 

běžným popisovačům
► parfémované, bez xylenu a toluenu
► zářivé syté barvy 
► snadno smazatelná stopa po několika hodinách od psaní
► na různé druhy neporézních materiálů, jako jsou sklo, tabule, kov atd.

Výhody Maxiflo Permanent na bílé tabule

Seřízlý hrot
variabilní psaní od tenké po širší stopu 
2mm/5,7mm při psaní širší stopy, 
inkoust více ubývá

Kulatý hrot
jedna konstantní šíře stopy 6mm
vždy stejně dlouhá výdrž stopy popisovače

Víčko
Hrot

Tampon

Ventil

Pružina

Okénko pro 
kontrolu stavu 
inkoustu

Pumpička

Malá 
komora

Velká zadní 
komora se 
zásobníkem 
inkoustu

Standardní popisovače mají v těle popisovače tampon 
napuštěný inkoustem, který se z nasává do hrotu.
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2  - 5,7mm

Popisovač na bílé tabule MWL6M
• stíratelný • s pumpičkou na konci těla • seřízlý polyesterový hrot • šířka stopy 2-6mm 
• tekutý inkoust na bázi alkoholu • kvalitní vláknový hrot na tabuli neskřípe a neškrábe  
• kontrola stavu inkoustu okénkem na těle popisovače • vypíše se do poslední kapky 
inkoustu, 3-4 delší životnost oproti běžným popisovačům • parfémované,  bez xylenu 
a toluenu • zářivé syté barvy • snadno smazatelná stopa po několika hodinách od psaní 
• ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný 
ke každodennímu použití 

Stíratelný popisovač se seřízlým hrotem z polyesterových vláken, šířka stopy 2-6mm. Inkoust 
na bázi alkoholu. Kvalitní vláknový hrot na tabuli neskřípe a neškrábe, parfémovaný. Kontrola 
stavu inkoustu okénkem na těle popisovače - vypíše se do poslední kapky inkoustu, 3-4 
delší životnost oproti běžným popisovačům. Zářivé syté barvy bez xylenu a toluenu. Snadno 
smazatelná stopa po několika hodinách od psaní. Stíratelný pomocí suchých papírových utěrek 
nebo speciálních houbiček. Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné 
neporézní povrchy. Jedinečný výrobek s pumpičkou na konci těla, která slouží k natlačení 
inkoustu do hrotu popisovače. Díky pumpičce se spotřebuje inkoust do poslední kapky se 
sytou stopou po celou životnost popisovače. Výborný k popisování svislých ploch. Vhodný 
ke každodennímu použití. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks. 

Ean 347437 Jednotka Specifikace Barva
4600017 ks MWL6M-A černá
4600031 ks MWL6M-B červená
4600024 ks MWL6M-C modrá
4600048 ks MWL6M-D zelená

Popisovač na bílé tabule MWL5M
• stíratelný • s pumpičkou na konci těla • kulatý polyesterový hrot • šířka stopy 6mm 
• tekutý inkoust na bázi alkoholu • kvalitní vláknový hrot na tabuli neskřípe a neškrábe• 
kontrola stavu inkoustu okénkem na těle popisovače • vypíše se do poslední kapky 
inkoustu, 3-4 krát delší životnost oproti běžným popisovačům • parfémované,  bez xylenu 
a toluenu • zářivé syté barvy • snadno smazatelná stopa po několika hodinách od psaní
• ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • vhodný 
ke každodennímu použití 

Stíratelný popisovač s kulatým hrotem z polyesterových vláken, šířka stopy 6mm. Inkoust 
na bázi alkoholu. Kvalitní vláknový hrot na tabuli neskřípe a neškrábe, parfémovaný. Kontrola 
stavu inkoustu okénkem na těle popisovače, vypíše se do poslední kapky inkoustu, 3-4 krát 
delší životnost oproti běžným popisovačům. Zářivé syté barvy bez xylenu a toluenu. Snadno 
smazatelná stopa po několika hodinách od psaní. Stíratelný pomocí suchých papírových 
utěrek nebo speciálních houbiček. Ideální použití na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku 
a jiné neporézní povrchy. Jedinečný výrobek s pumpičkou na konci těla, která slouží 
k natlačení inkoustu do hrotu popisovače. Díky pumpičce se spotřebuje inkoust do poslední 
kapky se sytou stopou po celou životnost popisovače. Skvělý k popisování svislých ploch. 
Vhodný ke každodennímu použití. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks nebo v sadě 
4ks s magnetickou houbou nebo bez houby. 

Ean 347437 Jednotka Specifikace Barva
4500010 ks MWL5M-A černá
4500034 ks MWL5M-B červená
4500027 ks MWL5M-C modrá
4500041 ks MWL5M-D zelená
4500058 ks MWL5M-E hnědá
4500065 ks MWL5M-F oranžová
4500072 ks MWL5M-G žlutá
4500126 ks MWL5M-V fialová

4902506051004 sada. MWL5M-4 sada bez houby
5011433133376 sada. MWL5M-4N sada s houbou

6mm

MAGETICKÁ

 MWL5M-4

MWL5M-4N

MWL5M-4N

S tekutým inkoustem.
Stisknutím pumpičky doplňte 
inkoust do hrotu. 
Popisovač nevyschne a píše 
do poslední kapky.

Stiskni pumpičku

Vždy

sytý 

inkoust

Stiskni pumpičku

Vždy
sytý

inkoust

S tekutým inkoustem.
Stisknutím pumpičky 
doplňte inkoust do hrotu. 
Popisovač nevyschne a píše 
do poslední kapky.

Stiskni pumpičku

Vždy

sytý 

inkoust

Stiskni pumpičku

Vždy
sytý

inkoust
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Kuličkové pero Pentel BK417
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • hladký pogumovaný úchop 
• kónický hrot • průhledné plastové tělo • barva těla odpovídá barvě náplně • originální 
inkoust Pentel pro hladké psaní rychleschnoucí •průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 
0,5mm

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Hladký pogumovaný úchop neklouže, 
zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný kónický hrot a kvalitní průhledné plastové tělo. Barva 
těla pera je shodná s barvou náplně. Originální inkoust Pentel, díky kterému kulička pera lépe 
klouže po papíře. Rychleschnoucí, skvělé psací vlastnosti.Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa 
šíře 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks.

Ean 072512 Jednotka Specifikace Barva
199190 ks BK417-A černá
199220 ks BK417-B červená
199251 ks BK417-C modrá

 

Kuličkové pero Pentel BK437
• kuličkové pero • vyměnitelná náplň • modrá barva inkoustu mimo černé a červené 
kuličkové pero • mačkací mechanismus • pogumovaný trojhranný úchop • kónický hrot 
• průhledné plastové tělo • široký výběr barev •průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 
0,5mm     

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Ergonomický trojhranný pogumovaný úchop 
neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot a kvalitní průhledné plastové 
tělo. Široký výběr barev. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa šíře 0,5mm. Barva inkoustu u 
kuličkových per černých - černá, u červených - červená, u ostatních barev modrá. Vyměnitelná 
náplň BKS7H. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks. 

Ean 072512 Jednotka Specifikace Barva
196052 ks BK437-A  černá
196083 ks BK437-B červená
196113 ks BK437-C modrá
196113 ks BK437-D zelená
196113 ks BK437-F oranžová
196113 ks BK437-P růžová
196113 ks BK437-V fialová

Kuličkové pero Pentel BK457
• kuličkové pero • mačkací mechanismus • pogumovaný trojboký úchop • kónický hrot 
• průhledné plastové tělo • barva těla odpovídá barvě náplně • nová technologie s velmi 
nízkou viskozitou inkoustu • průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm      

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Ergonomický trojboký pogumovaný 
úchop neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot a kvalitní průhledné 
plastové tělo. Barva těla pera je shodná s barvou náplně. Nízká viskozita inkoustu, díky které 
kulička pera lépe klouže po papíře, podobně jako gelové náplně, skvělé psací vlastnosti. 
Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa šířky 0,5mm. Vyměnitelná náplň R1407-C modrá. 
V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks. Display 108ks: 36ks černá, 48ks modrá, 12ks 
červená, 12ks zelená.

Ean 401628 Jednotka Specifikace Barva
4336113 ks BK457-A černá
4336137 ks BK457-B červená
4336151 ks BK457-C modrá
4336533 display BK457-9E mix 108ks

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

Display Standard Pentel with 
PM_DP36 /12ks od barvy

barva náplně černá

barva náplně černá

barva náplně černá

barva náplně červená

barva náplně červená

barva náplně červená

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně modrá

Nová technologie 
s nízkou viskozitou inkoustu

Display BK457-9E, barevný mix.
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Kuličkové pero Pentel BK1017
• kuličkové pero • náplň BKL7 • mačkací mechanismus • masážní kovový úchop
s gumovými detaily • kónický hrot • subtilní celokovové tělo • matné stříbrné provedení 
s modrými doplňky • funkční klip - vypnutí kuličkového pera • průměr kuličky hrotu 0,5mm 
• stopa 0,35mm     

Profesionální kuličkové pero s vyměnitelnou náplní BKL7 a mačkacím mechanismem. Velmi 
příjemný masážní kovový úchop s gumovými protiskluzovými detaily. Odolný niklový kónický 
hrot a subtilní celokovové stříbrné tělo. Matné stříbrné provedení s modrými doplňky. Modrá 
barva inkoustu, skvělé psací vlastnosti. Výměnná náplň BKL7. Šířka hrotu 0,5mm, stopa 
0,35mm. V balení po 12ks. 

Ean 4902506 Jednotka Specifikace
186522 ks BK1017-C

Kuličkové pero Pentel BX417
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • pogumovaný úchop
• kónický hrot • průhledné plastové tělo • široký výběr barev • nová technologie
s velmi nízkou viskozitou inkoustu • průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm      

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop neklouže, 
zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot a kvalitní průhledné plastové tělo. Barva 
těla pera je shodná s barvou náplně. Široký výběr barev. Nízká viskozita inkoustu, díky které 
kulička pera lépe klouže po papíře, podobně jako gelové náplně, skvělé psací vlastnosti. 
Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa šířky 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
028112 ks BX417-A černá
028129 ks BX417-B červená
028136 ks BX417-C modrá
028143 ks BX417-D zelená
028150 ks BX417-F oranžová
028167 ks BX417-P růžová
028174 ks BX417-S sv. modrá
028181 ks BX417-V fialová

Náplně
náhradní náplně pro kuličková pera 

Ean Jednotka Specifikace Barva
3474370177025 ks BKL77-C modrá
8595560002660 sada 2ks R1407-C modrá

Kuličkové pero Pentel BX477
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • pogumovaný úchop bez latexu 
• kónický hrot • průhledné plastové tělo • výběr ze tří barev • nová technologie s velmi 
nízkou viskozitou inkoustu •průměr kuličky hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm     

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop bez latexu, 
neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný niklový hrot a kvalitní průhledné plastové 
tělo. Barva těla pera je shodná s barvou náplně. Výběr ze tří barev. Nízká viskozita inkoustu, 
díky které kulička pera lépe klouže po papíře, podobně jako gelové náplně, skvělé psací 
vlastnosti. Průměr kuličky hrotu 0,7mm, stopa šířky 0,5mm. Vyměnitelná náplň BKL77. 
V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
028518 ks BX477-A černá
028525 ks BX477-B červená
028532 ks BX477-C modrá

stopa 0,5 mm

stopa 0,5 mm

barva náplně černá

barva náplně černá

barva náplně červená

barva náplně červená

barva náplně modrá

barva náplně modrá

barva náplně zelená

barva náplně oranžová

barva náplně růžová

barva náplně sv. modrá

barva náplně fialová

Nová technologie 
s nízkou viskozitou inkoustu

Nová technologie 
s nízkou viskozitou inkoustu
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non-stop 
psaní!

KLIK,
Jeden

Žádná
zlomená

tuha!

DRUCKBLEISTIFT
AUTOMATIC PENCIL

Trubička 100% chrání tuhu
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Zaoblený okraj

Posuvná trubička hrotu 
chrání 100% těla tuhy 
a koriguje dle síly tlaku.

MIKROTUŽKA 
S JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ!
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Mikrotužka Pentel PG1015
• pentelka • mačkací mechanismus • masážní kovový úchop s gumovými detaily
• kovová špička s trubičkou 4mm • robustní celokovové tělo • s kovovým klipem a pryží 
• matné stříbrné provedení s černými doplňky • průměr tuhy 0,5mm    

Profesionální mikrotužka značky Pentel, tzv. pentelka. Robustní celokovové stříbrné tělo
s mačkacím mechanismem. Velmi příjemný masážní kovový úchop s gumovými 
protiskluzovými detaily. Kovová špička s trubičkou o délce 4mm. Matné stříbrné provedení 
s černými doplňky. Průměr tuhy 0,5mm. V balení po 12ks. 

Ean 4902506 Jednotka Specifikace
066893 ks PG1015-A

Mikrotužka Pentel Orenz XPP1000 Prémium
• pentelka • prémiové výjímečné provedení • jedinečný systém zabraňující lámání tuhy
• celokovové luxusní tělo s lesklými kovovými doplňky • vroubkovaný protiskluzový 
stříbrný úchop • dva průměry tuhy • s pryží a klipem

Prémiová mikrotužka značky Pentel Orenz. Jedinečný systém, který svým provedením 
zabraňuje lámání tuhy. Stačí jediné stisknutí a tuha se již posouvá zcela sama. Celokovové 
luxusní tělo s lesklými kovovými doplňky. Vroubkovaný protiskluzový stříbrný úchop pro 
pohodlné držení. Kovový hrot, praktický kovový klip a pryž na konci těla. V nabídce mikrotužka 
o průměru tuhy 0,5 a 0,7 mm ve dvou barevných kombinacích od každé. V nabídce každý kus 
balený na blistru.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Barvy
029898 ks XPP1005G-AX 0,5mm černá
029904 ks XPP1005G-ZX 0,5mm stříbrná
029911 ks XPP1007G-CX 0,7mm modrá
029928 ks XPP1007G-ZX 0,7mm stříbrná

Mikrotužka Pentel Orenz XPP500
• pentelka • jedinečný systém zabraňující lámání tuhy • tělo z pevného plastu s lesklými 
kovovými doplňky • vroubkovaný protiskluzový úchop • průměr tuhy již od 0,2mm
• s pryží a klipem     

Pentel Orenz mikrotužka s jedinečný systémem, který svým provedením zabraňuje lámání 
tuhy. Stačí jediné stisknutí a tuha se již posouvá zcela sama. Štíhlé plastové tělo s lesklými 
kovovými doplňky. Vroubkovaný protiskluzový  úchop pro pohodlné držení. Kovový hrot, 
praktický kovový klip a pryž na konci těla. V nabídce mikrotužka o průměru tuhy 0,2mm, 
0,3mm, 0,5mm a 0,7 mm. V nabídce každý kus balený na blistru.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Barva
21441 ks XPP502-WX 0,2mm bílá
21496 ks XPP503-GX 0,3mm žlutá
21533 ks XPP505-AX 0,5mm černá
21595 ks XPP507-SX 0,7mm sv. modrá

Mikrotužka Pentel 120 A3
• pentelka s extra dlouhým hrotem • plastové barevné štíhlé tělo s lesklými kovovými 
doplňky • pogumovaný úchop • různé průměry tuh • s pryží a klipem 

Pentelka s extra dlouhým hrotem vhodným i do šablon. Štíhlé plastové barevné tělo
s lesklými kovovými doplňky. Pogumovaný protiskluzový úchop pro lepší držení v černé 
barvě. Kovový hrot, praktický klip a pryž na konci těla. Ideální na rýsování a do šablon díky 
dlouhému kovovému hrotu. V nabídce se čtyřmi průměry tuh. V balení po 12ks. 

Ean 3474370 Jednotka Specifikace Šířka tuhy Barva
313003 ks A313-B 0,3mm červená
315007 ks A315-N 0,5mm šedá
317001 ks A317-C 0,7mm modrá
319005 ks A319-Y 0,9mm hnědá

Jeden klik, psaní non-stop bez přestávky. Nikdy se nezlomí tuha!
Mikrotužka s jedninečnou technologií! 

Jeden klik, psaní non-stop bez přestávky. Nikdy se nezlomí tuha!
Mikrotužka s jedninečnou technologií! 

0.5mm

0.5mm | 0.7mm

0.2mm | 0.3mm
0.5mm | 0.7mm

0.3mm | 0.5mm
0.7mm | 0.9mm
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Mikrotužka Pentel PL75
• pentelka • plastové stříbrné tělo s kovovými doplňky • lehce vroubkovaný pogumovaný 
úchop • průměr  tuhy 0,5mm • s klipem a pryží     

Pentelka v oblíbeném designu EnerGel. Systém šetření tuhy, kdy nevyužitá zůstává pouze 
mála část tuhy 3mm. Plastové stříbrné tělo s kovovými doplňky. Lehce vroubkovaný 
pogumovaný protiskluzový úchop pro komfortní držení. Praktický kovový klip k uchycení pera,  
pryž pod víčkem. Elegantní moderní design. Ideální na psaní, tuha v kónické špičce. Perfektní 
kombinace s gelovým perem BLN75. Průměr tuhy ve všech barevných mutacích 0,5mm.
V balení po 12ks.

Ean 4902506 Jednotka Specifikace Barva
071002 ks PL75-A černá
071019 ks PL75-P růžová
071026 ks PL75-S sv.modrá
071033 ks PL75-V fialová

Mikrotužka Pentel PL105
• pentelka • plastové barevné tělo • lehce vroubkovaný pogumovaný úchop
• šířka tuhy 0,5mm • s klipem a pryží    

Stylová pentelka se systémem šetření tuhy, kdy nevyužito zůstává pouze 3mm tuhy, na rozdíl 
od ostatních, kdy je to až 1cm. Plastové barevné transparentní tělo. Lehce vroubkovaný 
pogumovaný protiskluzový úchop pro lepší držení. Praktický klip k uchycení pera a pryž
na konci těla. Jednoduchý moderní design. Průměr tuhy ve všech barevných mutacích
0,5mm. V balení po 12ks.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
007612 ks PL105-A černá
007643 ks PL105-C modrá
007674 ks PL105-K sv.zelená
007704 ks PL105-P růžová
007735 ks PL105-S sv.modrá
007766 ks PL105-V fialová

Mikrotužka Pentel P205
• pentelka • plastové neprůhledné tělo s kovovými doplňky • lehce vroubkovaný úchop
• technická kovová špička s trubičkou 4mm • průměr tuhy 0,5mm • s klipem a pryží     

Jediná pravá a původní originál Pentelka - již od roku 1970. Plastové barevné tělo s lesklými 
stříbrnými doplňky. Lehce vroubkovaný protiskluzový úchop pro lepší držení. Praktický klip 
k uchycení pera a pryž na konci těla. Dlouhá kovová trubička 4mm pro technické výkresy
a šablony. Jednoduchý elegantní moderní design. Průměr tuhy 0,5mm.  V balení po 12ks.

Ean 3474372 Jednotka Specifikace Barva
205009 ks P205-A černá

Mikrotužka Pentel Flexfit
• pentelka • plastové tělo • speciální ergonomický lehce vroubkovaný pogumovaný úchop 
• velmi pohodlné držení • průměr tuhy 0,5mm nebo 0,7mm • s pryží • unikátní kovový 
klip s pružinkou ve funkci skřipce      

Ergonomický úchop odlišuje mikrotužku Flexfit od ostatních. Speciální ergonomický lehce 
vroubkovaný pogumovaný úchop pro velmi pohodlné trojboké držení. Unikátní kovový klip
s pružinkou ve funkci skřipce a pryž na konci těla. Funkční moderní design. V balení po 12ks.

Ean 072512 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Barva
179826 ks PW25-A 0,5mm černá
179857 ks PW25-B 0,5mm červená
179888 ks PW25-C 0,5mm modrá
179918 ks PW27-A 0,7mm černá
179970 ks PW27-C 0,7mm modrá
194584 ks PW35-C 0,5mm modrá

Jediná pravá a původní originál Pentelka - již od roku 1970.

0.5mm

0.5mm

0.5mm

0.5mm | 0.7mm



131

Mikrotužka Pentel AL405
• pentelka • celoplastové barevné tělo •  trobjboký hladký pogumovaný úchop
• průměr tuhy 0,5mm • s pryží a klipem     

Pentelka s barevným transparentním tělem. Trojboký hladký pogumovaný protiskluzový 
úchop pro lepší držení v barvě těla. Systém šetřící tuhu, nevyužito zůstávává pouze 3mm 
tuhy, na rozdíl od ostatních, kdy je to až 1cm. Praktický klip  a pryž na konci těla. V nabídce 
různě barevné varianty všechny s tuhou o průměru 5mm. V balení po 12ks.

Ean 884851 Jednotka Specifikace Barva
026705 ks AL405-A černá
026712 ks AL405-C modrá
026729 ks AL405-D zelená
026736 ks AL405-P růžová
026743 ks AL405-V fialová

Mikrotužka Pentel Fiesta
• pentelka • celoplastové barevné tělo • hladký pogumovaný úchop
• průměr tuhy 0,5mm a 0,7mm • s pryží a klipem     

Hravé barevné provedení plastové Pentelky s celoplastovým tělem a hladký pogumovaným 
protiskluzovým úchopem pro lepší držení v barvě těla. Praktický klip a pryž na konci těla.
V nabídce čtyři barevné varianty v provedení 0,5mm průměru tuhy. Černá a modrá v průměru 
tuhy 0,7mm. V balení po 12ks. 

Ean 6938623 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Barva
920518 ks AX125-A 0,5mm černá
920525 ks AX125-B 0,5mm červená
920532 ks AX125-C 0,5mm modrá
920549 ks AX125-D 0,5mm zelená
920563 ks AX127-A 0,7mm černá
920587 ks AX127-C 0,7mm modrá

Tuhy Pentel Ain STEIN
• nejkvalitnější tuhy do mikrotužek na trhu • bezkonkurenční síla, pružnost  a pevnost díky 
speciální struktuře • nelámou se • šířka stopy 0,5mm • tvrdost HB     

Nejkvalitněji zpracované tuhy Ain STEIN mají strukturu včelí plástve, díky keramickému 
rámečku drží  tuhy zevnitř. To je dělá super silné až 130g a nelámeavé.  Velmi příjemný pocit 
při psaní a minimální prašnost a rozmazávání tuhy. Průměr tuhy 0,5mm, tvrdost HB, V etui 
12tuh, 12etui v boxu.

Ean 4902506 Jednotka Specifikace
269249 etue C275-HB

Tuhy Pentel Hi-Polymer Super Lead
• Hi-polymerové tuhy • silné a pružné • nelámou se • průměr tuhy 0,5mm a 0,2mm     

Hi-polymerové tuhy do mikrotužek. Silné a pružné, nelámou se. Průměr tuhy 0,5mm a 0,2mm. 
Různé tvrdosti tuhy. V balení po 12ks.

Ean 3474370 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Tvrdost
504029 etue C505-B 0,5mm B
504821 etue C505-HB 0,5mm HB
504241 etue C505-3H 0,5mm 3H

Ean 884851 Jednotka Specifikace Průměr tuhy Tvrdost
020734 etue C502-HB 0,2mm HB

Struktura tuhy Ukázka pružnosti 
a pevnosti tuh

0.5mm

0.5mm | 0.7mm

Tuhy Pentel Hi-Polymer Lead
• Hi-polymerové tuhy • silné a pružné • nelámou se • tvrdost tuhy HB     

Hi-polymerové tuhy do mikrotužek. Silné a pružné, nelámou se. Různé průměry, vše tvrdost 
HB. Baleno v v průhledné plastové etui po 12tuhách, 12etuí v krabičce.

Ean 347437 Jednotka Specifikace Průměr tuhy
7351985 etue 300HB0,3 0,3mm
7352302 etue 50HB0,7 0,7mm
0509826 etue 50HB0,9 0,9mm
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Pryž Pentel ZETS-07
• polymerová bílá pryž • papírový obal  
• klasické provedení • běžné použití • nešpiní 
• rozměr 65 x 13,6 x 13,6mm 

Kvalitní polymerová bílá pryž v papírovém obalu. 
Klasická pryž pro běžné použití, nešpiní. Dlouho 
vydrží díky materiálu z PVC, které nestárne a nedrolí 
se. Při gumování vytvoří jeden žmolek, neznečišťuje 
pracovní plochu. Delší tělo lépe padne do ruky. 
Rozměr pryže 65 x 13,6 x 13,6mm. V balení 12ks.

Ean 471157 Jednotka Specifikace
7019369 ks ZETS-07

Pryž Pentel ZET11
• vysouvací pryž • plastové tělo • praktické 
provedení • pohodlné držení • náhradní pryž 
ZER-2 • dvě různé barvy těla s plastovým klipem

 

Vysouvací pryž v praktickém plastovém těle. 
Polymerová pryž bílé barvy. Plastový klip opatřen 
brzdou, která brání vysunutí pryže do délky, kdy 
by se zlomila. Pryž lze doplnit náhradní náplní ZER-
2. Pohodlné držení a gumování díky provedení ve 
formě pera. V balení po 12ks.

Ean 3474374 Jednotka Specifikace Barva
110011 ks ZE11T-A černá
110028 ks ZE11T-C modrá

Pryž náhradní Pentel ZER-2  
• polymerová bílá pryž • náhradní náplň do 
ZE11T  • běžné použití • nešpiní • rozměr 89 x 
6,85mm • 2ks v sadě 

Kvalitní polymerová bílá pryž. Náhradní náplň do 
ZE11T. Klasická pryž pro běžné použití, nešpiní. 
Dlouho vydrží díky materiálu z PVC, které nestárne 
a nedrolí se. Rozměr pryže 89 x 6,85mm.V sadě 
2ks náhradní pryže. V balení 12sad.

Ean 347437 Jednotka Specifikace
0027023 sada ZER-2

Pryž Pentel ZEAH-06
• polymerová černá pryž • papírový obal  • klasické 
provedení • běžné použití • nešpiní • rozměr 43,4 x 17,4 
x 11,8mm 

Kvalitní polymerová černá pryž v papírovém obalu. Klasická 
pryž pro běžné použití, nešpiní. Dlouho vydrží díky materiálu 
z PVC, které nestárne a nedrolí se. Méně abrasivní, nenarušuje 
gumovanou plochu. Rozměr pryže 43,4 x 17,4 x 11,8mm. 
V papírovém prodejním boxu po 48 kusech.

Ean 884851 Jednotka Specifikace
002068 ks ZEAH-06

Pryž Pentel
• polymerová bílá pryž • papírový obal • klasické provedení • běžné použití • nešpiní 
• rozměr 43,4 x 17,4 x 11,8mm  

Kvalitní polymerová bílá pryž v papírovém obalu. Klasická pryž pro běžné použití, nešpiní. 
Dlouho vydrží díky materiálu z PVC, které nestárne a nedrolí se. Rozměr pryže 43,4 x 17,4 x 
11,8mm. Baleno po 48ks v papírové prodejní krabičce.

Ean 347437 Jednotka Specifikace Typ
0260505 ks ZEH-05 Eraser
5000526 ks ZEL-05 Light
5000519 ks ZES-05 Soft

Charakter gumování
► čisté bez šmouh
► lehké gumování
► tvoří jeden žmolek

ZEH-05 čisté gumování ZEL-05 lehké gumování ZES-05 z gumování tvoří jeden žmolek
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Lepicí strojek Pentel ERD40 a náplň
• sada lepicí strojek a vyměnitelná náplň • na pásce lepicí body ve stylu včelích pláství, 
které se přenáší na lepenou plochu • zcela nahradí lepicí tyčinky, tekutá lepidla a lepicí  
pásky • lepicí body lze nanášet rovně i do obloučků • lepidlo není na bázi vody, netrhá se 
a nekroutí papír • neteče a nevysychá • šířka pásky 8,4mm • délka návinu 16m 

 Sada lepicího strojku a vyměnitelné náplně. Skvělé lepicí body na pásce poskládané ve 
stylu včelích pláství. Přenášejí se na lepenou plochu rovně i do obloučků, dle směru jak se 
strojkem pracuje. Strojek zcela nahradí lepicí tyčinky, tekutá lepidla a lepicí pásky. Lepidlo 
ve strojku není na bázi vody, netrhá a nekroutí papír. Neteče a nevysychá. Ideální použití na 
lepení fotek do alb, tvorku koláží a přání. Šířka pásky 8,4mm, délka návinu 16m.  V sadě 
jeden strojek a jedna náplň, v balení 12 sad.

Ean 884851 Jednotka Specifikace
007995 sada ERD40-FPK

Korekční strojek Pentel XZTN14
• korekční strojek • ergonomický tvar s bočním držením • celoplastové tělo • bílá 
opravná páska perfektně kryje • popisovatelná • červenobílé provedení • šířka pásky 
4,2mm • délka návinu 10m 

Korekční strojek v praktickém ergonomickém tvaru s bočním držením. Jednorázový plastový 
strojek v nabídce v červenobílé barvě. Bílá opravná páska je popisovatelná a perfektně kryje. 
Šířka pásky 4,2mm, délka návinu 10m. Baleno na blistru, 12ks v balení.

Ean 884851 Jednotka Specifikace
006592 ks XZTN14

Lepicí tyčinka Pentel
• lepicí tyčinka • tuhé vytáčecí lepidlo • neteče a nevysychá • na lepení papíru 

Lepicí tyčinka dostupná ve dvou gramážích. Tuhé vytáčecí lepidlo, které neteče a nevysychá. 
Ideální na lepení papíru. Nevhodné pro děti do 3 let. V balení 24ks stejného provedení.

Ean 4711577 Jednotka Specifikace Provedení
024417 ks ERK-08 8g
024431 ks ERK-20 20g
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Akvarelové pastelky Pentel GSK1-10
• akvarelové pastelky • vodní štětec 
se zásobníkem AQUASH • houbička • 
ořezávátko • zářivé syté barvy • v balení 
10ks voskovek

Sada pro akvarelovou tvorbu obsahuje akva-
relové pastelky, vodní štětec se zásobníkem 
AQUASH, houbička a ořezávátko. V balení 
10ks pastelek v zářivých sytých barvách. Po 
použití hrot štětce otírejte do houbičky. Není 
třeba nádobky s vodou díky zásobníku umístě-
nému v těle štětce. Pastelkami vytvoříme náčrt, 
který rozmalujeme pomocí štětce. Také lze apli-
kovat vodu štětcem na hrot pastelky a použít ji 
jako pevný akvarel. Ořezky voskovek lze použí-
vat jako vodové barvy. Kovová krabička odolná 
proti nárazu.

Ean 347437 Jednotka Specifikace
8001100 sada GSK1-10

Vodní štětec Pentel XFRH AQUASH
• vodní štětec se zásobníkem AQUASH • štětec z nylonových vláken • celoplastové tělo 
• použití s temperovým a vodovými barvami a akvarelovými pastelkami • pět různých 
velikostí hrotů 

AQUASH štětec s praktickým velkým zásobníkem na vodu umístěným 
v úchopové části štětce. Štětec z nylonových vláken je snadno omyvatelný, nelze 
jej roztřepit, vždy se vrátí do původního tvaru. Plastové ochranné víčko pro transport 
snadno sejmutelné díky vroubkovanému provedení. Měkké celoplastové tělo umožňuje 
snadnou regulaci zvýšeného přísunu vody do vláken stiskem zásobníku. Jemný 
kapilární systém dodává plynule do hrotu stejné množství vody. Ideální použití na 
tvoření temperovými barvami a akvarelovými pastelkami, vodovými barvami. Velice 
oblíbené mezi školáky, školkami, bezpečné tvoření bez vylité vody. V nabídce pět 
různých velikostí hrotů. Baleno jednotlivě na blistru. 

Ean 401628 Jednotka Specifikace Hrot
4332023 ks XFRH/1-F kulatý, jemný

5011433139033 ks XFRH/1-M kulatý, medium
4332030 ks XFRH/1-B kulatý, široký
4338117 ks XFRH/1-MH plochý, medium
4335994 ks XFRH/1-MM kulatý, malý

Q
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Štětec barevný Pentel XGFP a náhradní náplň FRP pigmentový inkoust
• štětec z nylonu  • tekutá pigmentová barva v zásobníčku • s víčkem •  černá, šedá, 
sépiová • rychleschnoucí  •  kaligrafie, kresba, malování • plnicí • náplň FRP

Úžasný štětec se zásobníkem naplněný pigmentovaným výběrem barev černé, hnědé 
a sépiové. Černé plastové tělo s víčkem. Rychleschnoucí inkoust pro kaligrafii, kresbu, 
malování. Stopa od 1-10mm dle síly tlaku. Zásobníček lze snadno vyměnit náhradní náplní 
FRP - baleno na blistru. V balení jednotlivé barvy po 12ks balené na blistru.

Ean 0884851 Jednotka Specifikace Barva Ean 0884851 Specifikace
033079 ks XGFP-101X černá 033130 FRP-101X
033093 ks XGFP-137X šedá 033154 FRP-137X
033086 ks XGFP-141X sépie 033147 FRP-141X

105 žlutá102 červená 103 modrá 106 hnědá101 černá

Pigmentový vodě odolný inkoust.

104 zelená 109 růžová 110 světle modrá107 oranžová

116 světle 
oranžová

140 žlutooranžová 150 fi alová117 ocelová 
modrá

141 sépie137 šedá111 světle zelená 114 tyrkysová 115 olivová

Štětec barevný Pentel XGFL a náhradní náplň FR
• štětec s tekutou barvou v zásobníčku • s víčkem • zářivé syté barvy • rychleschnoucí 
• efekt akvarelu • plnicí • náplň FR

Úžasný štětec se zásobníkem naplněný širokým výběrem zářivých sytých barev. Černé plastové 
tělo s víčkem. Rychleschnoucí inkoust s efektem akvarelu. Barva je vodou rozmývatelná, vytváří 
různě barevné odstíny, lze stínovat. Perfektní malování vodovými barvami bez potřeby barevné 
paletky a kelímku s vodou. Zásobníček lze snadno vyměnit náhradní náplní FR - baleno na blistru. 
V balení jednotlivé barvy po 12ks balené na blistru.

Štětec barevný Náhradní náplň
Ean 884851 Specifikace Jednotka Barva Ean 490250 Specifikace

010650 XGFL-101 ks černá 6143198 FR-101
010667 XGFL-102 ks červená 6143204 FR-102
010674 XGFL-103 ks modrá 6143211 FR-103
010681 XGFL-104 ks zelená 6143228 FR-104
010698 XGFL-105 ks žlutá 6143235 FR-105
010704 XGFL-106 ks hnědá 6143242 FR-106
010711 XGFL-107 ks oranžová 6143259 FR-107
010728 XGFL-109 ks růžová 6143266 FR-109
010735 XGFL-110 ks světle modrá 6143273 FR-110
010742 XGFL-111 ks světle zelená 6143297 FR-111
010759 XGFL-114 ks tyrkysová 6143280 FR-114
010766 XGFL-115 ks olivová 6143303 FR-115
010773 XGFL-116 ks sv. oranžová 6143310 FR-116
010780 XGFL-117 ks ocelová modrá 6143327 FR-117
010797 XGFL-137 ks šedá 6143242 FR-137
010803 XGFL-140 ks žlutooranžová 6143314 FR-140
010810 XGFL-141 ks sépie 6143358 FR-141
010827 XGFL-150 ks fialová 6143365 FR-150

010803
010810
010827
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Štěteček barevný Sign Pen „Artist“ Pentel SESF30C 
• extra jemný štěteček Artist s tekutou barvou v zásobníčku • s víčkem • zářivé syté 
barvy • nejtenčí špička štětce z nylonových vláken • stopa 0,03 - 2mm • efekt akvarelu, 
lze rozmývat vodou

Nejtenčí štěteček s barvou na trhu vhodný pro všechny umělce, kreativce, psaní, konturování, 
ilustrace, skici, kaligrafii. Barevný inkoust na bázi vody, lze rozmývat štětcem a vodou pro 
světlejší odstíny. Užásný extra jemný štěteček z nylonových vláken drží tvar a lze použít 
od vlasové stopy po celoplošné malování, vždy se vrátí původní špička štětce. Štěteček je 
podobným štětečkům používaným pro dekorativní kosmetiku a stejně se i používá. Stopa 
od 0,03 - 2mm. Plastové černé tělo s kovovým efektem a barevným označením na konci 
popisovače i na víčku. Pentel Artist ve 12ti barvách přináší novou zábavu. Jednotlivé barvy 
balené po 12ks, sada obsahuje po jednom kuse od každé. 

Ean 0884851 Jednotka Specifikace Barva
035677 ks SESF30C-AX černá
035684 ks SESF30C-BX červená
035691 ks SESF30C-CX modrá
035707 ks SESF30C-DX zelená
035714 ks SESF30C-EX hnědá
035721 ks SESF30C-FX oranžová
035738 ks SESF30C-GX žlutá
035745 ks SESF30C-NX šedá
035752 ks SESF30C-PX růžová
035769 ks SESF30C-SX sv. modrá
035776 ks SESF30C-VX fialová
035783 ks SESF30C-YX okrová

Sada SESF30C-12 od barvy kus 

Display SESF30C-6E 12ks černá, 6ks šedá, po 3ks 
od každé z dalších deseti barev

červená modrá hnědáčerná zelená oranžová

žlutá růžová světle modrá fi alovášedá okrová

Pentel Artist je 
nejtenčí štětec 
na trhu!

#pentelartist 
#signpenbrush 
#signpenartist

180°

Sada SESF30C-12

Display SESF30C-6E
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Popisovač štětečkový Pentel touch SES15
• popisovač se štětečkovým hrotem v kovové objímce • Sign Pen Brush - známý na sociálních sítích jako 
„Pentel touch“  • flexibilní vlákna štětečku s proměnnou šířkou stopy od extra jemných po středně široké 
• skvělé pro kaligrafii, kreslení, ilustrace • plastové tělo s ergonomickým úchopem včetně víčka s klipem 
vyrobeno z 81% recyklovatelného materiálu 

Popisovač se štětečkovým hrotem v kovové objímce, plastové tělo s ergonomickým úchopem, včetně víčka 
s klipem vyrobeno z 81% recyklovatelného materiálu. Sign Pen Brush - známý na sociálních sítích jako „Pentel 
touch“ . Flexibilní vlákna štětečku s proměnnou šířkou stopy od extra jemných po středně široké, dle síly tlaku. 
Skvělé pro kaligrafii, kreslení, ilustrace. Jednotlivý černý popisovač v barvě černé v balení po 12ti kusech. Dva 
druhy sad - SES15-4 v kombinaci černá, červená, modrá, zelená a  typ SES15-4COL  ve složení oranžová, růžová, 
sv. modrá, fialová.

Ean 490250 Jednotka Specifikace Barva

6287052 ks SES15-A černá
Sada

Ean 401628 Jednotka Specifikace Barva

4339459 sada SES15-4 černá, červená, modrá, zelená

4339466 sada SES15-4COL oranžová, růžová, sv. modrá, fialová

oranžová růžová

fialovásv.modrá

modrá zelená

červenáčerná

#penteltouch

Popisovač se štětečkem Pentel GFKP3
• plnicí popisovač v černé barvě • speciální štětečkový hrot • černý inkoust s vlastnostmi 
tuše • rychleschnoucí, voděodolný • neteče a nemaže se • použití na kaligrafické 
a japonské písmo

Plnicí popisovač v černé barvě se speciálním štětečkovým hrotem. Černý inkoust s vlastnostmi 
tuše. Rychleschnoucí, voděodolný, neteče, nemaže se a neprosakuje látku. Ideální použití 
na kaligrafické a japonské písmo. Každé pero má přiložené čtyři náhradní náplně. Náhradní 
náplně 4ks FP10-A. V balení po 12ks. 

Ean 347437 Jednotka Specifikace Provedení
7352869 sada GFKP3-A popisovač
7352852 balení 4ks FP10-A náplně

ení
vač
ě

L R

SES15-4

SES15-4COL
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Olejové pastely Pentel PHN4
• olejové pastely v sadě •  zářivé syté barvy • široká škála odstínů • lehce roztíratelné 
• lze použít na dřevo, papír, plátno • tvorba suchou cestou nebo namokro s terpentýnem 
nebo nerostnými oleji

Olejové pastely se nedrobí, nerozmazávají, nelámou a nepráší. Obsahují vysoké množství 
pigmentu a dávají jasné, intenzivní barvy, které není třeba fixovat. Dají se roztírat po podkladu 
podobně olejová barva a dají se jimi vytvářet tlusté tahy typické charakteru pro olejomalbu. 
Olejové pastely v sadě. Zářivé syté barvy v široké škále odstínů. Dlouhotrvající, stálobarevné, 
lehce roztíratelné. Lze použít na různé umělecké techniky jako je kresba, stínování, náčrty, 
karikatury apod. Vhodný povrch dřevo, papír, plátno. Tvorba suchou cestou a namokro 
s terpentýnem nebo nerostnými oleji. Délka pastelu 6cm, průměr 8mm. V nabídce sada po 
12, 16, 25, 36 a 50ks odstínech.

Ean 4711577 Jednotka Specifikace Provedení
003573 sada PHN4-12 12ks
003580 sada PHN4-16 16ks
003597 sada PHN4-25 25ks
003603 sada PHN4-36 36ks
003610 sada PHN4-50 50ks

1 L emon Yellow

2 Yellow Orange

3 Orange

4 Pale Orange

5 Chrome Yellow

6 Yellow Ochre

7 Pale Brown

8 Brown

9 Vandyke Brown

10 Vermilion

11 Red

12 Yellow

13 Purple

14 Pale Blue

15 Pink

16 Blue Green

17 Yellow Green

19 Green Gray

20 Old Rose

21 Green

22 Deep Green

23 Cobalt Blue

24 Prussian Blue
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26 Gray
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27 Dark Carmine
28 Black
29 White 
31 Naples Yellow

33 Ochre

34 Pale Orange (2)

35 Pale Vermilion

36 Salmon Pink

37 Scarlet

38 Crimson Lake

39 Rose Madder

40 Hyacinth Violet

45 Indian Red

46 Yellow Grey

47 Gray (2)

48 Gray (4)

49 Gray (3)

51 Blue

53 Olive Green

54 Prussian Blue (2)

57 Dark Green 

92 Violet

55 Pale Green

52 Ultramarine 
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Voskovky na textil Pentel PTS
• zažehlovací voskovky na textil •  zářivé syté barvy • netečou, nerozpíjí se, snadné 
použití • nanesené barvy je třeba před vypráním zažehlit • nepovedené motivy nezažehlíme 
a ony se smyjí vypráním • ideální použití na bavlněný textil 

Zažehlovací voskovky na textil v zářivých a sytých odstínech. Barvy netečou a nerozpíjí 
se. Velmi snadné použití. Nakreslené motivy je třeba před vypráním zafixovat žehlením. 
Nepovedené motivy lze jednoduše nechat nezažehlené a oni se smyjí praním. Ideální použití 
na bavlnu, ale i další textil, který lze žehlit na vyšší teplotu. Velikost voskovky 6cm, průměr 
8mm. V nabídce sada po 7mi a 15ti barevných odstínech. 

Ean 501143 Jednotka Specifikace Provedení
3901197 sada PTS7 7ks
3901296 sada PTS15 15ks

Gelové pero na textil Pentel BN15
• gelové pero na textil • černá barva • šířka stopy 1mm • nerozpíjí se • permanentní, voděodolný • není 
třeba fixovat • použití na psaní, kreslení a konturování

Gelové pero na textil v černé barvě. Šířka stopy 1mm. Nerozpíjí se a není jej třeba fixovat. Inkoust permanentní, 
voděodolný, vydrží i opakované praní. Použití na psaní, kreslení a konturování. Vhodný pro všechny druhy 
textilu. V balení 12ks.

Ean 072512 Jednotka Specifikace
191224 ks BN15-A

• zažehlovac
použití • nan
a ony se smyj

Zažehlovací v
se. Velmi sna
Nepovedené m
na bavlnu, ale
8mm. V nabíd

Ean 501143
3901197
3901296

2 yellow orange

3 orange

6 yellow ochre

9 vandyke brown

11 red

15 pink

12 yellow
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x x
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x x

x

x
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16 blue green x
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21 green

23 cobalt blue

24 prussian blue

26 grey

28 black

29 white
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Pentel Standard Display  
• pultový stojánek • plastový • variabilní vnitřní část • variabilní čelo s grafikou produktů ve stojánku 
• v. 28cm x š. 14,5cm x h. 18,5cm
 

Specifikace Provedení
PM/DP-BASE-N základna

PM/DP-36 vklad pro kuličková pera
PM/DP-9 vklad s devíti boxíky

PM/DP-12TF vklad pro 12ks dárkových krabiček

Pentel New Ultima Displays
• podlahový stojan - display • variabilní na 
zásobníky a euroháky nebo kominace • boční 
panely s logem vně i zvenku • vyrobeno z 3mm 
desky pevné, ale lehké • zavírací box na zásoby 
 

Specifikace Provedení Rozměry

STANDARD nožičky v. 189 cm /š. 50 cm
h. 35 cm

ILLUMINATED kolečka, 
osvětlení

v. 207 cm/ š. 56 cm
h. 37 cm

Pentel Octagon Display  
• pultový stojánek • osmihranný tvar • na 
rotační základně • otočný • 4 připojitelné panely 
• plastový • šířka 102mm • variabilní čelo 
s grafikou produktů ve stojánku

Specifikace
PM/OCTAGON

Pentel Blister Desk Display  
• pultový stojánek • 6 háků • kombinace 
plastu a kovu • variabilní čelo s grafikou produktů 
ve stojánku • vhodné pro brush, art, orenz 
• v. 41cm x š. 35cm x h. 14,6cm

 

Specifikace
PM/BLISTER DESK-DP

180°

STANDARD

PM/DP-12TF

PM/DP-BASE-N a PM/DP-36

PM/DP-BASE-N a PM/DP-9

ILLUMINATED

Display Standard 
Pentel with PM/DP36
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Pentel Rotating Display
• pultový stojánek • otočný • plastový • kapacita 48ks psacích potřeb • variabilní čelo s grafikou 
produktů ve stojánku • vhodné pro SES30, BL77, BLP77 a další • průměr 22cm 

Specifikace
PM/BL77-E-Rotating

Pentel Display for Marker  
• pultový stojánek • plastový • kapacita 96ks 
popisovačů • variabilní čelo s grafikou produktů 
ve stojánku • vhodné pro MMP20, SMW20 
a další •hloubka 22cm x šířka 25,4 cm x výška 
38,3cm.

 

Specifikace
PM/DP-MARKER

Pentel CUP 
• pultový stojánek • průměr 12cm • vklad do 
Pentel CUP Display

Specifikace
CUP

Pentel CUP Display  
• pultový stojánek • plastový • s kalíšky • otočný •variabilní čelo s grafikou produktů ve stojánku 

 

Specifikace Provedení Rozměry
PM/DP-HICUP-12 12 kalíšků celkem v. 45cm bez čela, 60cm s čelem/ průměr 24cm 
PM/DP-HICUP-24 24 kalíšků celkem v. 58cm bez čela, 77cm s čelem/ průměr 33cm 

180°

180°

Pentel Stand tray display
• pultový nebo výlohový  stojánek • kapacita 
12ks psacích potřeb

 

Specifikace
PM_DP-PEN12-UP
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BP1505-Dmix

Kuličkové pero Perro Solid 
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • pogumovaný 
úchop • jehlový hrot • barevné plastové tělo • široký výběr barev • modrý 
inkoust • stopa 0,5mm

Kuličkové pero Perro Sissy
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • ergonomický 
úchop • kónický hrot • trojhranné barevné plastové tělo • široký výběr barev 
• modrý inkoust • stopa 0,5mm 

Kuličkové pero Perro Aron
• kuličkové pero • vyměnitelná náplň • mačkací mechanismus • pogumovaný 
úchop • kónický hrot • barevné plastové tělo • výběr ze čtyř barev • modrý 
inkoust • šířka hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm 

Nůžky Perro SC1180B
• nůžky • kancelářské • extra měkká rukojeť • ergonomický úchop • stříhání 
bez otlaků a únavy ruky • délka 17,8cm 

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Ergonomický příjemný 
úchop. Tenký kónický hrot a trojhranné barevné plastové tělo s klipem. Široký výběr 
ze zářivých barev per, modrá náplň ve všech provedeních, stopa 0,5mm. V nabídce 
jednotlivé barvy balené po 12ks nebo mix 50ti ks BP1405-DMIX v plastové dóze.

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0001243 ks BP1405-C modrá
0002462 ks BP1405-F oranžová
0002509 ks BP1405-K sv.zelená
0002479 ks BP1405-P růžová
0002493 ks BP1405-S sv.modrá
0002486 ks BP1405-V fialová
0002516 bal. BP1405-DMIX mix

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop neklouže, zajišťuje 
pevné a příjemné držení. Kónický hrot a kvalitní barevné plastové tělo s klipem. 
Široký výběr ze zářivých barev, náplň modrý inkoust. Šířka hrotu 0,7mm, stopa 
0,5mm. Vyměnitelná náplň v modré barvě R1407-C. V nabídce jednotlivé barvy 
balené po 12ks.

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0002592 ks BP1605-C modrá
0002608 ks BP1605-F oranžová
0002585 ks BP1605-S světle modrá
0002578 ks BP1605-V fialová
0002660 ks R1407-C náplň

Kancelářské nůžky s kvalitním ostřím. Bezpečný kulatý hrot. Extra měkká rukojeť 
v červenobílé barvě. Příjemný ergonomický úchop pro stříhání bez otlaků a únavy 
ruky. Celková délka 17,8cm.  

Ean 859556 Jednotka Specifikace Cena/ks
0002820 ks SC1180B  35,00 Kč 

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop 
neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Tenký jehlový hrot a kvalitní barevné 
plastové tělo s klipem. Široký výběr ze zářivých barev per, náplň modrý inkoust. 
Stopa 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks nebo mix 50ti ks 
BP1505-DMIX v papírové krabičce.

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0002424 ks BP1505-C modrá
0002431 ks BP1505-S sv.modrá
0002882 ks BP1505-FW oranžovobílá
0002929 ks BP1505-KW sv.zelenobílá
0002899 ks BP-1505PW růžovobílá
0002912 ks BP1505-SW sv.modrobílá
0002905 ks BP1505-VW fialovobílá
0002981 bal. BP1505-DMIX mix

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

BP1605-C

BP1605-F

BP1605-S

BP1605-V

BP1605 C

BP1605 F

BP1605 S

BP1605 V

BP1505-FW

BP1505-SW

BP1505-VW

BP1505-PW

BP1505-KW

BP1505-C

BP1505-S

BP1405-C

BP1405-V

BP1405-S

BP1405-P

BP1405-K

BP1405-F

BP1405-DMIX
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Kuličkové pero Perro Hurricane
• kuličkové pero • jednorázové • mačkací mechanismus • pogumovaný úchop • kónický 
hrot • barevné plastové tělo • modrý inkoust • šířka hrotu 0,7mm • stopa 0,5mm 

Jednorázové kuličkové pero s mačkacím mechanismem. Pogumovaný úchop neklouže, 
zajišťuje pevné a příjemné držení. Kónický hrot a kvalitní barevné plastové tělo s klipem. Náplň 
modrý inkoust. Šířka hrotu 0,7mm, stopa 0,5mm. V nabídce jednotlivé barvy balené po 12ks. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0001144 ks BP1305-A černá
0001168 ks BP1305-B červená

Pryž Perro ER1001
• pryž • bílá, univerzální • jednožmolková • z plastu • v papírovém obalu • vhodná 
na většinu povrchů • odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh 

Univerzální pryž z plastu. Pryž bílé barvy v papírovém obalu. Vhodné použití na většinu 
povrchů. Skvěle odstraňuje stopy od různých tvrdostí tuh. Nedrolí se, při gumování vznikne 
jeden žmolek. V balení po 48ks. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace
0002844 ks ER1001

Houba na bílé tabule  
• extra velká • filc • plastové tělo • šedá barva • magnetická • výměna filců na suchý 
zip • výborná savost houby • dlouhá životnost

Extra velká houba na bílé tabule. Skvělá mazatelnost zaručena filcovou houbou v plastovém 
magnetickém těle šedé barvy. Houba drží na tabuli díky silnému magnetu. Snadná výměna 
filcu, který je upevněn suchým zipem. Filc je výborně savý a má dlouhou životnost. 
Po opotřebení lze filc jednoduše vyměnit a dále houbu používat.  

Ean 859556 Jednotka Provedení
0001328 ks houba 15 x 5cm
0001335 bal. náhradní filc 12ks

Zvýrazňovač Apollo mini
• zvýrazňovač • kulatý hrot • šířka stopy 4mm• výrazné barvy, stálé, odolné proti 
blednutí • použití na papír • kulaté plastové tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje 
skutálení 

Fluorescenční zvýrazňovač s kulatým hrotem. Šířka stopy 4mm. Ideální použití na papír, 
zvýraznění, vybarvení a podtrhávání. Kulaté plastové tělo a víčko s klipem k uchycení, 
zabraňuje skutálení. V nabídce dvě barvy. V balení po 10ks.   

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0000284 ks MH1270-F oranžová
0000376 ks MH1270-K zelená

stopa 0,5mm

Magnety Perro MA2406
• magnetické • kulaté • silné • barevné • plastové tělo • průměr magnetu 24mm 
• výška 6,8mm • nosnost 2,25kg • v balení po 6 ks 

Kulaté magnety extra silné. Profilované barevné plastové tělo usnadňuje manipulaci s magnety 
na tabuli. Průměr magnetu 24mm, výška 6,8mm, nosnost 2,25kg. Baleno na blistru po 6ks. 
Barevný mix obsahuje 2ks magnetů v červené, žluté a zelené barvě.  

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva
0003254 bal. MA2406-A černá
0003261 bal. MA2406-C modrá
0003247 bal. MA2406-W bílá
0003278 bal. MA2406-mix mix

Ořezávátko Perro 
• ořezávátko • plastové • dva otvory • dvě velikosti tužek • mix barev 

Plastové ořezávátko. Dva otvory na ořezávání pro dvě různé velikosti tužek. Provedení se 
zásobníkem a bez zásobníku. Typ S1000 v nabídce v modré barvě. Typ S1001 a S1002 
v nabídce mix barev modré, červené, zelené a žluté. V balení po 20ks.  

Ean 859556 Jednotka Specifikace Barva Provedení
0000789 ks S1000 modrá zásobník
0002219 ks S1001 mix zásobník
0002233 ks S1002 mix bez zásobníkuS1002S1001S1000

MH1270-F

MH1270-K

BP1305-A

BP1305-B

MA2406-A MA2406-C MA2406-W MA2406-mix
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Mazací pero Perro Claro a Claro RT
• gelové pero • vyměnitelná náplň • mazací termo inkoust v modré barvě • provedení 
s víčkem nebo mačkací mechanismus • vroubkovaný pogumovaný úchop • kónický hrot 
• plastové tělo • široký výběr barev těla • stopa 0,5 a 0,7mm

Mazací gelové pero v provedení s víčkem nebo mačkacím mechanismem. Vroubkovaný 
pogumovaný úchop neklouže, zajišťuje pevné a příjemné držení. Odolný kónický hrot a kvalitní 
plastové tělo. Mazací termo inkoust v modré barvě mizí při zahřátí na 60°C a při -15°C se znovu 
objevuje. Zahřátí docílíte pomocí pryže. Vyměnitelná náplň. Možnost dokoupení extra pryže. 
V nabídce šířka stopy 0,5 a 0,7mm. Baleno po 12ks. 

Ean 859556 Jednotka Specifikace Provedení Šířka stopy Barva
0001946 ks EGP1007-C s víčkem 0,7mm modrá
0002257 ks EGP1005-MC s víčkem 0,5mm sv.modrá
0002271 ks EGP1005-MK s víčkem 0,5mm sv.zelená
0002288 ks EGP1005-MP s víčkem 0,5mm růžová
0002264 ks EGP1005-MV s víčkem 0,5mm fialová
0003001 ks EGP1107-C mačkací 0,7mm modrá
0002356 ks EGP1105-MC mačkací 0,5mm sv.modrá
0002349 ks EGP1105-MK mačkací 0,5mm sv.zelená
0002332 ks EGP1105-MP mačkací 0,5mm růžová
0002363 ks EGP1105-MV mačkací 0,5mm fialová

Náplň pro mazací gelová pera
• náplň do gelového mazacího pera • modrá barva • 2ks v blistru  

Pryž pro mazací pera
• plastová pryž • ergonomické držení • pro mazací termo inkoust 

Náplně s  mazacím termo inkoustem v modré barvě. Provedení 0,5mm a 0,7mm lze 
použít pro Perro Claro i Claro RT. Na blistru 2ks, v balení 12blistrů.

Ean 859556 Jednotka Specifikace Šířka stopy
0002998 blistr R1307-2C 0,7mm
0002806 blistr R1305-2C 0,5mm

Plastová pryž pro termoinkoust v ergonomickém provedení. Balena v blistru, barva 
bílá s potiskem Perro. Balena po 24 ks.

Ean 859556 Jednotka Specifikace
0002783 blistr EGP10-B

stopa 0,5mm

stopa 0,5mm

stopa 0,7mm

stopa 0,7mm

R1307-2C R1305-2C

EGP1007-C

EGP1005-MC

EGP1005-MK

EGP1005-MP

EGP1005-MV

EGP1105-MC

EGP1105-MK

EGP1105-MP

EGP1105-MV

EGP1107-C

EGP10-B

0,7 mm

Claro

Claro RT

0,7 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm
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EL-233S
• 8 mi místný displej • bateriové napájení • plastová tlačítka

EL-243S
• 8 mi místný displej • pevné plastové pouzdro • solární a bateriové napájení 
• gumová tlačítka

Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem solárním a bateriovým 
napájením, ochranné pouzdro, %, odmocnina, +/-, paměť 3 tlačítka, automat. 
vypnutí, konstanta, gumová tlačítka. 
Rozměry: 64 x 105 x 11 mm, Hmotnost: 51 g, Zdroj: solární a LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9009575 ks EL-243S

Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, nový
design, %, odmocnina, paměť 3 tlačítka, automat. vypnutí, konstanta, plastová
tlačítka. 
Rozměry: 60 x 103 x 8 mm, Hmotnost: 35 g, Zdroj: LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9023014 ks EL-233S bílá
9023601 ks EL-233S BBK černá

Historické milníky společnosti

Společnost SHARP byla založena Tokuji Hayakawou 15. září 1912 
v Tokiu, kdy je založen kovozpracující závod na výrobu bezděrových 
páskových spon. V roce 1916 vynalézá Hayakawa mechanickou tužku 
a pojmenovává ji „Ever – Ready Sharp Pencil“.

O jedenáct let později v roce 1925 přichází úspěch v montáži 
prvního krystalového rádiového přístroje. Začíná masová produkce 
a marketing. V roce 1932 je uveden na trh rádiový přijímač Sharp 
Dyne Typ 33 (s magnetickým reproduktorem). V roce 1942 mění 
společnost obchodní jméno na Hayakawa Electric Industry Co., Ltd. 
Následuje vývoj prototypu televizního přijímače a v roce 1953 se začíná 
s masovou produkcí televizorů – jako první v Japonsku. V roce 1960 
je na trh uveden první barevný TV Sharp CV-2101. O rok později je 
vyvíjena první japonská mikrovlnná trouba a v roce 1962 uvádí SHARP 
na trh R-10, první mikrovlnnou troubu vyrobenou v Japonsku. V této 
době je uveden na trh BX-381  transistorové rádio, první spotřebitelský 
produkt s použitím solárních baterií.

Historie kancelářské techniky – elektronických kalkulátorů a později 
kopírovacích strojů, faxů a tiskáren se začíná psát v roce 1964, kdy 
SHARP vyvíjí a uvádí na trh CS-10A, první plně transistorovou – 
diodovou elektronickou stolní kalkulačku. 

V roce 1970 (1. leden) mění společnost obchodní jméno na Sharp 
Corporation. Již v roce 1972 vyvíjí Sharp a vzápětí uvádí na trh SF-201 
svůj první kopírovací stroj s mokrým procesem. V roce 1973 je uvedena 
na trh EL-805, světově první kapesní kalkulačka včleňující LCD-displej 
z tekutých krystalů, který výrazně promluvil do spotřeby energie 
a výdrže kalkulaček. V roce 1975 je vyrobena 10ti miliontá kalkulačka 
SHARP a je uvedena na trh EL-8010 – kalkulačka silná pouhých 9 mm. 
Tento rok také přichází EL-8009 – první kompaktní kalkulačka. O rok 
později uvádí SHARP na trh EL-8026 – první kalkulačku napájenou 
solárními články. V roce 1985 dokáže SHARP vyrobit EL-8140 – 
3,8 mm silnou kalkulačku velikosti kreditní karty. Od této doby je vývoj 
kalkulátorů zaměřen spíše do oblasti zvýšení užitných vlastností a počtu 
včleněných matematických funkcí.

Prudký vývoj zaznamenaly i barevné varianty LCD displejů. V roce 
1988 vyvíjí SHARP první 14ti palcový barevný TFT LCD monitor, v roce 
1992 již vyrábí 17ti palcový, v roce 1994 je schopen vyrobit 21 palcový 
a v roce 1995 vyvíjí 40ti palcový LCD (úhlopříčka 1 m). V roce 1999 
uvádí na trh LC-20V1/20V2, světově první 20 palcový LCD televizor. 
V roce 2005 vyrábí sériově SHARP jako první společnost na světě 65ti 
palcový televizor s HDTV rozlišením. Počátkem roku 2007 představil 
SHARP světově první LCD TV o úhlopříčce 108“.
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EL-250S  
• velký 8 mi místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

EL-W211GGY
• velký 10 ti místný displej • solární a bateriové napájení • plastová tlačítka

Kapesní kalkulátor s 10 ti místným displejem, se solárním a bateriovým napájením. 
Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, paměť 3 tlačítka, symbol operace, auto-
mat. vypnutí, GLASS design, plastová tlačítka.
Rozměry: 70 x 117 x 8 mm, Hmotnost: 56 g, Zdroj: solární a CR2016 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9026039 ks EL-W211GGY

Kapesní kalkulátor s 8 mi místným nakloněným displejem, se solárním a ba-
teriovým napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, paměť 4 
tlačítka, konstanta, symbol operace =, zaokrouhlování, plastová tlačítka. 
Rozměry: 71 x 116 x 17 mm, Hmotnost: 58 g, Zdroj: solární a LR1130 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9022215 ks EL-250S

EL-377W
• velký 10 ti místný displej • solární a bateriové napájení • gumová tlačítka

EL-310ANWH
• velký 8 mi místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová
tlačítka

Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným nakloněným displejem se solárnÍm
a bateriovým napájením, %, paměť 4 tlačítka, odmocnina, +/-, automat. vypnutí,
konstanta, plastová tlačítka. 
Rozměry: 77 x 125 x 21 mm, Hmotnost: 75 g, Zdroj: Solární a LR54 x 1.

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9793740 ks EL-310ANWH

Stolní kalkulátor s 10 ti místným displejem, se solárním a bateriovým napájením.
Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, odmocnina, tlačítko 00, opravné 
tlačítko, paměť 4 tlačítka, symbol operace, automat. vypnutí, gumová tlačítka.
Rozměry: 71 x 120 x 10 mm, Hmotnost: 62 g, Zdroj: solární a LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9913728 ks EL-377W

í ý di l j lá

EL-760R
• velký 8 mi místný displej • solární a bateriové napájení • plastová tlačítka

Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem se solárnÍm a bateriovým 
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, paměť 3 tlačítka, 
odmocnina, +/-, automat. vypnutí, plastová tlačítka.
Rozměry: 76 x 120 x 23 mm, Hmotnost: 70 g, Zdroj: Solární a LR54 x 1.

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9960814 ks EL-760RBBL modrá/tmavě modrá
9960852 ks EL-760RBLA bílá/cappuccino
9960845 ks EL-760RBRB modrá/červená

EL-R277
• velký 8 mi místný nakloněný displej • solární napájení • plastové díly vyro-
beny z recyklovaného materiálu

Kapesní kalkulátor s 8 mi místným nakloněným displejem, se solárním napájením.
Odmocnina, %, +/-, paměť, symbol oprace =, automat. vypnutí, GLASS design,
plastová tlačítka. 
Rozměry: 70 x 117 x 21 mm, Hmotnost: 68 g, Zdroj: solární

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9027395 ks EL-R277
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EL-144TBL
• velký 14 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

EL-125TWH
• velký 12 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s 12 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, paměť 4 tlačítka,
symbol operace =, konstanta, tlačítko 00, funkce GT, opravné tlačítko, plastová
tlačítka. Rozměry: 112 x 176 x 13 mm, Hmotnost: 125 g, Zdroj: solární a LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9793818 ks EL-125TWH

Stolní kalkulátor s 14 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým 
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, paměť, symbol 
operace, konstanta, tlačítko 00, funkce GT, opravné tlačítko, plastová tlačítka.
Rozměry: 97 x 155 x 12 mm, Hmotnost: 95 g, Zdroj: solární a LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9793801 ks EL-144TBL

EL-145TBL
• velký 14 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

EL-310W
• velký 8 mi místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová
tlačítka

EL-124TWH
• velký 12 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s velkým 8 mi místným nakloněným displejem se solárním 
a bateriovým napájením, %, paměť 4 tlačítka, odmocnina, +/-, funkce TAX (výpočet 
vč. přirážky daně), %, +/-, tlačítko 00, opravné tlačítko, symbol operace, automat. 
vypnutí, plastová tlačítka. 
Rozměry: 80 x 122 x 26 mm, Hmotnost: 90 g, Zdroj: Solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9913759 ks EL-310W

Stolní kalkulátor s 12 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, paměť 4 tlačítka,
konstanta, symbol operace =, tlačítko 00, funkce GT, opravné tlačítko, plastová
tlačítka. 
Rozměry: 96 x 152 x 12 mm, Hmotnost: 105 g, Zdroj: solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9793788 ks EL-124TWH

Stolní kalkulátor s 14 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým 
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, paměť, konstanta, 
tlačítko 00, funkce GT, symbol operace, opravné tlačítko, automat. vypnutí, plastová 
tlačítka. Rozměry: 112 x 176 x 13 mm, Hmotnost: 125 g, Zdroj: solární a LR54 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9793849 ks EL-145TBL

EL-330W
• velký 10 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s 10 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním
a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), %, paměť
4 tlačítka, +/-, symbol operace =, automat. vypnutí, tlačítko 00, opravné tlačítko,
kalkulace nákladu/prodeje/výnosu, převody měn, plastová tlačítka. 
Rozměry: 94 x 152 x 28 mm, Hmotnost: 121 g, Zdroj: solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9913780 ks EL-330W
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EL-M332
• velký 10 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s 10 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým 
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, tlačítko 00, opravné 
tlačítko, paměť 3 tlačítka, symbol, operace převody měn, desetinné nastavení, 
automat. vypnutí, plastová tlačítka.
Rozměry: 100 x 149 x 27 mm, Hmotnost: 122 g, Zdroj: solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9026534 ks EL-M332BBL modrá
9026527 ks EL-M332BPK růžová
9026596 ks EL-M332BYL žlutá
9026510 ks EL-M332BWH bílá

EL-M335
• velký 10 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s 10 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým 
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, tlačítko 00, opravné 
tlačítko, paměť 3 tlačítka, symbol operace, převody měn, desetinné nastavení, 
automat. vypnutí, plastová tlačítka.
Rozměry: 100 x 149 x 27 mm, Hmotnost: 122 g, Zdroj: solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9960791 ks EL-M335BBL modrá 
9960784 ks EL-M335BPK růžová
9960807 ks EL-M335BRD červená

EL-337C
• velký 12 ti místný naklápěcí displej • solární a bateriové napájení • plastová
tlačítka

Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým naklápěcím displejem, se solárním
a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), přepočet
měn, %, paměť 4 tlačítka, funkce GT, funkce obnovení, automat. vypnutí,
tlačítko 00, desetinné nastavení, zaokrouhlování, plastová tlačítka. 
Rozměry: 108 x 175 x 22 mm, Hmotnost: 165 g, Zdroj: solární a CR2032 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9022758 ks EL-337C

EL-M711GGY
• velký 10 ti místný nakloněný displej • solární a bateriové napájení • plastová 
tlačítka

Stolní kalkulátor s 10 ti místným nakloněným displejem, se solárním a bateriovým
napájením. Funkce TAX (výpočet vč. přirážky daně), %, +/-, tlačítko 00, paměť,
převody měn, GLASS design,automat. vypnutí, plastová tlačítka. 
Rozměry: 100 x 152 x 33 mm, Hmotnost: 130 g, Zdroj: solární a LR44 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9026060 ks EL-M711GGY
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EL-R287
• velký 12 ti místný displej s výklopnou nožkou • solární napájení • plastové 
díly vyrobeny z recyklovaného materiálu

EL-320W
• velký 12 ti místný naklápěcí displej • solární a bateriové napájení • plastová
tlačítka

EL-R297
• velký 12 ti místný displej s výklopnou nožkou • solární napájení • plastové 
díly vyrobeny z recyklovaného materiálu

EL-340W
• velký 12 ti místný naklápěcí displej • solární a bateriové napájení • plastová
tlačítka

Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým displejem s výklopnou nožkou, se 
solárním a bateriovým napájením. Kalkulace nákladu/prodeje/výnosu, %, paměť 4 
tlačítka, +/-, symbol operace =, funkce GT, automat. vypnutí, tlačítko 00, konstanta, 
opravné tlačítko, desetinné nastavení, plastová tlačítka. 
Rozměry: 133 x 200 x 18 mm, Hmotnost: 228 g, Zdroj: solární a CR2032 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9027418 ks EL-R297

Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým naklápěcím displejem, se solárním 
a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), %, 
odmocnina, paměť 4 tlačítka, tlačítko MU, funkce GT, symbol operace =, automat. 
vypnutí, tlačítko 00, symbol operace, opravné tlačítko, desetinné nastavení, 
zaokrouhlování, plastová tlačítka.
Rozměry: 127 x 185 x 17 mm, Hmotnost: 199 g, Zdroj: solární a CR2032 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9892009 ks EL-340W

Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým displejem s výklopnou nožkou, se 
solárním a bateriovým napájením. Kalkulace nákladu/prodeje/výnosu, %, paměť 3 
tlačítka, +/-, symbol operace =, automat. vypnutí, tlačítko 00, konstanta, opravné 
tlačítko, plastová tlačítka. 
Rozměry: 108 x 170 x 15 mm, Hmotnost: 160 g, Zdroj: solární a CR2032 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9027401 ks EL-R287

Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým naklápěcím displejem, se solárním
a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), %, paměť
3 tlačítka, symbol operace =, automat. vypnutí, tlačítko 00, opravné tlačítko,
desetinné nastavení. 
Rozměry: 167 x 96 x 16 mm, Hmotnost: 116 g, Zdroj: solární a CR2032 x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9891996 ks EL-320W
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EL-501X
• vědecký (131 funkcí) • bateriové napájení • pevné plastové pouzdro

EL-510RT
• vědecký (169 funkcí) • solární a bateriové napájení • pevné plastové pouz-
dro

Vědecký, solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, jednořádkový LCD
displej s možností editace výpočtu, funkce D.A.L. (přímá algebraická logika),
169 funkcí, paměť: 5, goniometrické a hyperbolické funkce, zlomky, generování
náhodných čísel, průměr, směrodatná odchylka. 
Rozměry: 76 x 135 x 10 mm. Hmotnost: 66 g.
Zdroj: solární a LR1131 x 1 (záložní funkce)

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9962658 ks EL-510RT

Vědecký bateriový kalkulátor s ochranným krytem, nový design, jednořádkový
displej, 131 funkcí, paměť: 1, goniometrické a hyperbolické funkce, výpočty v DEC/
BIN/OCT/HEX soustavě, převody souřadnic, výpočty v DEG/DMS soustavě,
zřetězené výpočty, statistické výpočty (x), komplexní čísla, plastová tlačítka.
Rozměry: 75 x 144 x 10 mm, Hmotnost: 73 g, Zdroj: LR54 x 2

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9707655 ks EL-501XWH bílá
9707686 ks EL-501XVL fialová

EL-531TH
• vědecký (273 funkcí) • bateriové napájení • pevné plastové pouzdro

Vědecký bateriový kalkulátor s ochranným krytem, dvouřádkový displej s možností
editace výpočtu. Funkce D.A.L. (přímá algebraická logika), 273 funkcí, paměť: 9,
goniometrické a hyperbolické funkce. Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě,
převody souřadnic, výpočty v DEG/DMS soustavě. Statistické výpočty (x, y, lineární
regrese), logické operace, zlomky, n!/nPr/nCr. 
Rozměry: 80 x 161 x 15 mm, Hmotnost: 115 g, Zdroj: AAA x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
9917092 ks EL-531THWH bílá
9917108 ks EL-531THGR zelená
9917115 ks EL-531THGY šedá
9939230 ks EL-531THBPK růžová
9939261 ks EL-531THBVL fialová
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EL-520TGGY
• vědecký (400+ funkcí ) • dvouřádkový LCD 
displej • pevné plastové pouzdro

EL-506TSWH
• vědecký (470 funkcí) • dvouřádkový LCD 
displej • pevné plastové pouzdro

Vědecký, solární a bateriový kalkulátor s ochranným 
krytem, dvouřádkový LCD displej s možností editace 
výpočtu, funkce D.A.L. (přímá algebraická logika), 
470 funkcí, paměť: 9, kniha vědeckých konstant, 
goniometrické a hyperbolické funkce, výpočty v DEC/
BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, zlomky, n!/nPr/ nCr, 
statistické výpočty , regresní modely: 7, komplexní 
čísla, maticové výpočty, numerické derivování/
integrování, převody jednotek, novinkou tohoto 
modeluje tlačítko Domů.
Rozměry: 80 x 161 x 15 mm. Hmotnost: 110 g. 
Zdroj: solární a LR44 x 1 (záložní funkce)

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9921068 ks EL-506TSWH

Vědecký, solární a bateriový kalkulátor s ochranným 
krytem, dvouřádkový LCD displej s možností editace 
výpočtu, funkce D.A.L. (přímá algebraická logika), 
400+ funkcí, paměť: 9, kniha vědeckých konstant, 
goniometrické a hyperbolické funkce, výpočty v DEC/
BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, zlomky, n!/nPr/ nCr, 
statistické výpočty, regresní modely: 6, komplexní 
čísla, numerické derivování/integrování, převody 
jednotek, novinkou tohoto modelu je tlačítko Domů. 
Rozměry: 80 x 158 x 14 mm. Hmotnost: 91 g. 
Zdroj: solární a LR44 x 1 (záložní funkce)

Ean Jednotka Specifikace
497401 ks EL-520TGGY

EL-W531THWH
• vědecký (442 funkcí) • dvouřádkový displej se zobrazením zlomků • pevné 
plastové pouzdro

EL-W531TL
• vědecký (420 funkcí) • dvouřádkový displej se zobrazením zlomků • pevné 
plastové pouzdro

Vědecký bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Unikátní „Write View“ displej 96 
x 32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, funkce D.A.L. (přímá 
algebraická logika), 420 funkcí, paměť: 9, goniometrické a hyperbolické funkce, 
výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, zlomky, n!/nPr/ nCr, statistické vý-
počty, regresní modely: 7, učící funkce, 3 uživatelem definovatelné klávesy D1-D3, 
novinkou tohoto modelu je tlačítko Domů . 
Rozměry: 80 x 158 x 15 mm. Hmotnost: 101 g. Zdroj: LR44 x 1                                                     

Ean 497401 Jednotka Specifikace Barva 
není ks EL-W531TLBBK černá
není ks EL-W531TLBBL modrá
není ks EL-W531TLBRD červená

Vědecký kalkulátor s ochranným krytem. Unikátní „Write View“ displej 96 x 32 
bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, funkce D.A.L. (přímá 
algebraická logika), 442 funkcí, paměť: 9, goniometrické a hyperbolické funkce, vý-
počty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, převody souřadnic, výpočty v DEG/DMS 
soustavě, zřetězené výpočty,největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, 
logické operace, zlomky, n!/nPr/ nCr, statistické výpočty ( x, y, lineární regrese ), 
učící funkce, plastová tlačítka. 
Rozměry: 80 x 168 x 14 mm, Hmotnost: 98 g. 
Zdroj: AAA x 1

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9887791 ks  EL-W531THWH

EL-W506TGGY
• vědecký ( 640 funkcí ) • dvouřádkový LCD displej 
se zobrazením zlomků • pevné plastové pouzdro

Vědecký, solární a bateriový kalkulátor s ochranným 
krytem, Unikátní „Write View“ displej 96 x 32 bodů 
(zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, 
funkce D.A.L. (přímá algebraická logika), 640 funkcí, 
paměť: 9, kniha vědeckých konstant, goniometrické 
a hyperbolické funkce, výpočty v DEC/BIN/PEN/
OCT/HEX soustavě, zlomky, n!/nPr/ nCr, statistické 
výpočty, regresní modely: 7, komplexní čísla, maticové 
výpočty, numerické derivování/integrování, převody 
jednotek, učící funkce, 3 uživatelem definovatelné 
klávesy D1-D3, novinkou tohoto modelu je tlačítko 
Domů a pokročilé statistické funkce rozdělení 
pravděpodobnosti. 
Rozměry: 80 x 166 x15 mm. 
Hmotnost:108 g. 
Zdroj: solární a LR4 x 1 (záložní funkce)

Ean 497401 Jednotka Specifikace
není ks ELW506TGGY
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EL-1750V
• 12 ti místný LCD displej •  dvoubarevný tisk • rychlost tisku 2,0 řádky/sek.

EL-1611V
• 12 ti místný LCD displej • dvoubarevný tisk • rychlost tisku 1,4 řádky/sek.

Kalkulátor s barvicím válečkem, dvoubarevný tisk, 12 ti místný LCD displej, paměť
4 tlačítka, funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), % , ±, korekční tlačítko,
konstanta, tlačítko 00, zaokrouhlování, desetinné nastavení, funkce TAB, rychlost
tisku: 2,0 řádky/sek., plastová tlačítka, záložní baterie CR2032 x 1, barvicí váleček
EA-772R. 
Rozměry: 150 x 230 x 52 mm, Hmotnost: 500 g. 
Napájení AA x 4 nebo adaptér EA-28A (není součástí)

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9900544 ks EL-1750V

Kalkulátor s barvicím válečkem, dvoubarevný tisk, 12 ti místný LCD displej, paměť, 
funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), % , ±, konstanta, tlačítko 00, funkce 
TAB, PC klávesnice, záložní baterie CR2032 x 1, barvicí váleček EA-772R.
Rozměry: 96 x 194 x 39 mm, Hmotnost: 315 g.
Napájení AA x 4 nebo adaptér EA-28A (není součástí)

Jednotka Specifikace
ks EL-1611V

EL-2607PG
• 12 ti místný displej • dvoubarevný tisk • rychlost tisku 4,3 řádky/sek.

Barvicí  páskaAdaptér

CS-2635RH
• 12 ti místný displej • dvoubarevný tisk • rychlost tisku 4,3 řádky/sek.

Barvicí váleček 
Ean 497401 Jednotka Specifikace Pro modely

9850597 ks EA 732R EL-1610, EL-1611, EL-1801A, EL-1801L
9850641 ks EA 772R EL-1611PGY/PGYA, EL-1611PGY/PGYA, EL-1611E, EL-1607PE, EL1750V(PIIIGY)
9006482 ks EA 781RBK černý EL-1801E/C,EL-2195L, EL-2901E/C
9006499 ks EA 781RRD červený EL-1801E/C,EL-2195L, EL-2901E/C

Ean 859517 Jednotka Specifikace Pro modely
9509604 ks GR51 - červeno/černá EL-2630, EL-2631, CS-2635,EL-2607P

Ean 497401 Jednotka Specifikace Pro modely
9006314 ks EA-28A EL-1611, EL-1801, EL-1750V

Kalkulátor s barvicí páskou, dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, paměť:
2, funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), % ,
±, symbol operace, tlačítko MU, korekční tlačítko, konstanta, tlačítko 00,
zaokrouhlování, desetinné nastavení, funkce TAB, rychlost tisku: 4,3 řádky/sek.,
se síťovým napájením, plastová tlačítka, záložní baterie CR2032 x 1. 
Rozměry: 250 x 345 x 78 mm, Hmotnost: 2000 g

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9819914 ks CS-2635RH

Kalkulátor s barvicí páskou, dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, paměť: 2,
funkce TAX (výpočet ceny vč. přirážky daně), %, ± , symbol operace, tlačítko
MU, korekční tlačítko, konstanta, tlačítko 00, zaokrouhlování, desetinné
nastavení, funkce GT, TAB, rychlost tisku: 4,3 řádky /sek., se síťovým napájením,
plastová tlačítka, záložní baterie CR2032  x 1. 
Rozměry: 222 x 327 x 78 mm, Hmotnost: 2000 g

Ean 497401 Jednotka Specifikace
9819938 ks EL-2607PG
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