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Vyberte si svůj dárek!
Uvedené hodnoty objednávek jsou bez DPH, 
dárek obdržíte po zaplacení příslušné faktury 
na zboží od obchodního zástupce. Drobné 
dárky uvedené u produktů, budou zasílány
se zbožím ihned.

Na produkty bez označení „Akční cena“ lze 
uplatňovat individuální slevy. Nabídka platí
pro vybrané partnery.

DNATS-REPAP
YROTCAF

EHT

27 barev pisátek 

3 konektory

4 typy hrotů

tisíce možností  

Kulaté hroty

Konektory

Kuličková pera

Extra tenké linerySeříznuté hroty
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Obj. kód Počet  
komponentů Cena

Display DIY 504 5 770,- Kč

2. Q. 2018

Marvy 922 černý transferpen
 • jedinečný popisovač pro přenesení jakékoliv předlohy na látku • vhodný na světlý 
textil • vyberte si obrázek, přiložte na něj pečící papír, obkreslete předlohu na pečící 
papír • poté pečící papír obraťte a přiložte na látku, kde chcete mít požadovaný obrys 
přenesený • přežehlete a obrázek je přenesen na látce • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Ean Cena/ks
M922-A 752481922011 32,50 Kč

Marvy 728 lakový popisovač 
• lakový popisovač vhodný pro většinu povrchů • kulatý hrot • šíře 
stopy 5 mm • oblíbený v automobilovém průmyslu na kov, elektrické 
součástky, porcelán i sklo • lze použít i na mastný materiál • balení 
obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Ean 752481 Cena/ks 
MARVY 728-A černá 728019  46,50 Kč 
MARVY 728-B červená 728026  46,50 Kč 
MARVY 728-C modrá 728033  46,50 Kč 
MARVY 728-D zelená 728040  46,50 Kč 
MARVY 728-G žlutá 728057  46,50 Kč 
MARVY 728-P růžová 728095  46,50 Kč 
MARVY 728-W bílá 728002  46,50 Kč 
MARVY 728-X zlatá 728132  46,50 Kč 
MARVY 728-Z stříbrná 728149  46,50 Kč 

Pentel XFRH štětec na vodu
• štetec se zásobníkem na vodu • ideální pro kreslení s temperami a akvarelovými 
pastelkami • poměr vody na nylonových vláknech štetce lze regulovat stiskem 
zásobníku • baleno na blistru • balení obsahuje 12 ks 

Specifikace Velikost hrotu Kapacita zásobníku Ean Cena/ks
XFRH/1-B široký, kulatý 7 ml 4016284332030  99,00 Kč 
XFRH/1-F tenký, kulatý 7 ml 4016284332023  99,00 Kč 
XFRH/1-M střední, kulatý 7 ml 5011433139033  99,00 Kč 

XFRH/1-MH střední, plochý 7 ml 4016284338117  99,00 Kč 
XFRH/1-MM střední, kulatý 5 ml 4016284335994  99,00 Kč 

DÁREK při odběru 
5ks + 1ks za 1 Kč

DÁREK při odběru 5 ks 
- 2ks čokolády Mozart talíř

DÁREK při odběru 
6 ks + 1 ks za 1 Kč

Telefon: +420 731 412 445   +420 725 812 993
objednavky@techdrawmorava.cz

Akční
cena

Marvy 530 sady popisovačů na textil
• sada popisovačů na textil se štětečkovým hrotem • hrot umožňuje přesnou aplikaci v tenkých 
liniích • ihned po aplikaci zasychá • jsou vhodné na světlý textil • lze použít na většinu látek, 
nejvhodnější je bavlna • nemusí se fixovat • sada obsahuje 6 ks různých barev

Specifikace Barvy v sadě Ean 028617 Cena/sada 

Marvy 530-6A černá, červená, modrá, zelená, 
žlutá, hnědá 505343  99,00 Kč 

Marvy 530-6B sv.zelená, korálová, modrá, růžová,
žlutobílá, sv.fialová 505374  99,00 Kč 

Marvy 530-6C fluorescenční: zelená, žlutá, oranžová,
růžová, sv.modrá, fialová 505381  99,00 Kč 

Marvy 530-6D žlutá, fialová, sv.modrá, sv.zelená,
žlutozelená, rudá 505350  99,00 Kč 

Marvy 530-6E modrá, zelená, žlutá, purpurová,
fialová, švestková 505367  99,00 Kč 

Telefon: +420 374 616 106-7     techdrawcz@tdi.cz 
Zelená linka 800 100 395            www.techdrawcz.cz
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Pentel náplň LRN5 a LR7 do gelového pera 
 • náhradní náplň do gelového pera BL77 a BLN75 • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Šíře stopy Ean 072512  Cena/ks 
LRN5-C modrá 0,5 mm 167281  28,00 Kč 
LR7-C modrá 0,7 mm 167106  28,00 Kč 

Pentel permanentní popisovač NLF50
• popisovač s ojedinělým systémem tekutého inkoustu, který lze pomocí pumpičky 
na konci popisovače doplnit do hrotu • systém je velice vhodný při popisování svislých 
ploch, popřípadě materiálů, které nejsou suché • vhodný pro popis skla, PVC, kovu, 
kůže, dřeva mimo mastných povrchů • bez xylenu a toulenu • stopa 4,5mm • délka 
stopy 1500m • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Ean 347437  Cena/ks 
NLF50-A černá 5050019  50,50 Kč 
NLF50-B červená 5050033  50,50 Kč 
NLF50-C modrá 5050026  50,50 Kč 
NLF50-D zelená 5050040  50,50 Kč 

Pentel luxusní pentelka ORENZ
• pentelka • jedinečný antibreaking systém zabraňující lámání tuhy • celokovové 
luxusní tělo s lesklými kovovými doplňky • vroubkovaný protiskluzový úchop • různá 
šířka stopy • kovový klip • kovový hrot • pryž na konci těla • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Šíře stopy Ean 884851  Cena/ks 
XPP502-W bílá 0,2 mm 021441  170,00 Kč 
XPP503-G žlutá 0,3 mm 021496  170,00 Kč 
XPP505-A černá 0,5 mm 021533  170,00 Kč 
XPP507-S sv.modrá 0,7 mm 021595  170,00 Kč 

Pentel kuličková pera BX417 dóza
• kuličková pera s průhledným tělem • inovativní inkoust s nízkou viskozitou 
poskytující hladký pocit při psaní • tenké tělo usnadňuje držení • šíře stopy 0,7 mm 
• pogumované držení pro pohodlné psaní • zasouvací mechanika • dóza obsahuje 
52 ks barevného mixu: 4x černá, 4x červená, 24x modrá, 4x zelená, 4x oranžová, 4x 
růžová, 4x sv.modrá, 4x fialová 

Specifikace  Cena/ks 
BX417/52 dóza  728,00 Kč 

Pentel Kachiri display
•kuličková pera jednorázová • průhledné tělo 
s černým klipem • barva těla odpovídá náplně 
• vylepšené složení inkoustu • display 108ks 
• display obsahuje: 36ks černých, 48ks modrých, 
12ks červených a 12ks zelených

Specifikace Ean  Cena/display 
BK457-9E 4016284336533  2 160,00 Kč 

DÁREK při odběru 1 balení - 6 ks 
Pentel náplň KFR7-A černá

DÁREK při odběru 10 ks - 1 ks 
inkoustu stejné barvy za 1 Kč

DÁREK při odběru 12 ks od barvy 
nebo 12 sad - vzorek Monami DIY mix barev

DÁREK při odběru 1 displaye - 
2 ks čokolády Mozart koule

DÁREK při odběru 3 ks - 1 ks Pentel NX50 
nebo NX60 (dle skladových zásob) za 1 Kč)

DÁREK při odběru 1 displaye
- 2 x pivo Pilsner Urquell 0,33 l

Výhodné
balení

NOVINKA

Pentel gelové pero Energel BL77 a BLN75
• rychleschnoucí inkoust • pogumovaný grip v barvě náplně • BLN75 - stopa 
0,5mm, náhradní náplň: LRN5 • BL77 - stopa 0,7mm, náhradní náplň LR7 
• kovové doplňky těla • elegantní moderní design  • 12 ks v balení

Specifikace Barva Šíře stopy Ean 490250  Cena/ks 
BLN75-C modrá 0,5 mm 6070906  63,00 Kč 
BL77-C modrá 0,7 mm 6070975  63,00 Kč 

Pentel PTS sady barev na textil
• originální kreativní sety • voskovky jsou vhodné pro všechny druhy textilu, které 
snesou vyšší teplotu žehlení • výrazné syté odstíny • kresba je trvalá v okamžiku, 
kdy obrázek přežehlíte přes jiný textil-do té doby lze barvy vyprat • velikost voskovky - 
délka 60mm, průměr-8mm • gelový roller BN15 na textil v černé barvě - inkoust se 
do látky nevpíjí a nerozpíjí se, není třeba jej fixovat • po vyprání zůstává stálobarevný

Specifikace Obsah sady Ean 401628  Cena/sada 

Pentel PTS/BN15
• voskovky na textil v 15ti barevných 

variacích 
• gelový roller BN15

4334454  120,00 Kč 

Pentel PTS15/BN15 
+ TRIKO

• voskovky na textil v 15ti barevných 
variacích• gelový roller BN15 • triko 

velikosti 146-152 •  5 šablon
4338322  199,00 Kč 

DÁREK při odběru 1 balení - 6 ks 
Pentel hybrid roller K157-A černá

DÁREK při odběru 1 dózy - 12 ks 
Pentel BX157 Vicuňa mix barev

Monami 604 zvýrazňovače
• zvýrazňovač • seřízlý hrot • šířka stopy 1-4mm • tekutý fluorescenční 
inkoust • výrazné barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná 
sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na papír • ploché 
ergonomické tělo • víčko s klipem k uchycení • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Ean 880106 Cena/ks
MO604-F oranžová 7421249  12,80 Kč 
MO604-G žlutá 7421270  12,80 Kč 
MO604-K sv.zelená 7421287  12,80 Kč 
MO604-P růžová 7421232  12,80 Kč 

MO604-4W růžová, oranžová,
žlutá, zelená 7425926  55,00 Kč 

MO604-6W růžová,oranžová, žlutá, 
zelená, modrá, fialová 7432030  77,00 Kč 

Neručíme za tiskové chyby.

Milan lepící strojek 4401924
 • lepicí strojek, který zcela nahrazuje lepicí tyčinky, tekutá lepidla a lepicí pásky • 
nekroutí papír • díky nevysychavému provedení je vhodný pro ty, kteří lepí velmi málo 
• také jej oceníte při balení dárků, lepení je neviditelné a velmi pohodlné • vhodné 
pro kreativní lepení • šíře stopy 8,4mm a návin 5m • balení obsahuje 24ks-barvy 
červená, modrá, zelená • min. odběr 1 balení

Specifikace Ean Cena/ks
Mi4401924 8411574067269 39,00 Kč

Luxor 1223 popisovač na bílé tabule
• plnitelný popisovač na bílé tabule • snadno smazatelný • otáčení proti směru 
pro větší bezpečnost • neobsahuje xylen ani toluen • odolný proti UV záření 
• náhradní náplň Luxor 986 • balení obsahuje 12 ks

Specifikace Barva Ean 890119 Cena/ks
1223-A černá 8012238  14,80 Kč 
1223-C modrá 8012269  14,80 Kč 

rychle                      čistě                    nevysychá         nekrabatí papír


