
Gelové pero Pentel  BL2007

• luxusní celokovový EnerGel • šíře stopy 0,7 mm • černá náplň • vysoce výkonná 
inkoustová technologie • rychleschnoucí inkoust • vhodné pro leváky • náhradní 
náplň LR7 • v luxusní krabičce 

Specifikace Barva Ean 471157  Cena/ks 
BL2007A-AE černá 7040141  399,00 Kč 
BL2007C-AE modrá 7040165  399,00 Kč 
BL2007S-AE tyrkysová 7040189  399,00 Kč 
BL2007W-AE bílá 7040226  399,00 Kč 
BL2007Z-AE stříbrná 7040202  399,00 Kč 

Psací potřeby Sterling 800

• luxusní celokovové provedení těla s pogumovaným gripem • stiskací mechanika 
• kuličkové pero s náplní v černé barvě •  pentelka o síle 0,5mm •  v luxusní krabičce

Specifikace Provedení Ean  Cena/MJ  Akční cena/MJ 
AB800-A sada 3474377910120  690,00 Kč  345,00 Kč 
B800-A kuličkové pero 4711577016115  220,00 Kč  110,00 Kč 

BL2007Z-AE BL2007C-AE

AB800-A

BL2007A-AE

BL2007C-AE

BL2007S-AE

BL2007W-AE

BL2007Z-AE

B800-A

SLEVA 50%
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Objednávka

nad 6 000
 Kč

bez DPH
Objednávka

nad 15 00
0 Kč

bez DPH
Objednávka

nad 10 00
0 Kč

bez DPH

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 „Sleva 50%“ lze 

uplatňovat individuální slevy. Nabídka platí

pro vybrané partnery. Uvedené ceny bez DPH. Čaj Pickwick Variace 100ks
(10 x 10 druhů čaje) Bohemia Sekt 0,7l

Led svíčky s věrnou imitací 
pohybu plamene 2ks
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Gelový roller Hybrid Pentel K118

• gelový roller • vyměnitelná náplň Hybrid Gel • rychleschnoucí inkoust s lehce 
třpytivým efektem • perfektně kryje • odolné plastové tělo s víčkem • příjemné 
protiskluzové pogumované držení • kónický hrot  • stopa 0,8mm

Specifikace Barva Ean 347437  Cena/ks 
K118-X zlatá 7923106  42,00 Kč 
K118-Z stříbrná 7923113  42,00 Kč 

K118-LW bílá 7922437  42,00 Kč 

Sada gelových kuličkových per Hybrid Dual Metallic

• gelové kuličkové pero Dual Metallic má krycí stopu, 
která mění barvu při použití na bílý či černý papír 
• stopa 1 mm • set 4ks

Specifikace Barva Ean 401628  Cena/sada 

K110-4XZ
černá/metalická červená,
modrá/metalická zelená,

zlatá, stříbrná
4339589   160,00 Kč 

K110-4COL

oranžová/metalická žlutá,
zelená/metalická modrá,
fialová/metalická modrá,
růžová/metalická růžová

4339596  160,00 Kč 

Gelové kuličkové pero Hybrid Dual Metallic

• úžasné duální barevné gelové pero s náplní Hybrid Duo Metallic • třpytivá krycí 
stopa mění barvu podle použití na bílý nebo černý papír • rychleschnoucí inkoust 
nemaže a neteče • ideální použití na dekorativní písmo, podtrhávání, zvýraznění 
a kreslení • odolné plastové tělo s víčkem • stopa 1 mm

Specifikace Barva Ean 884851  Cena/ks 

K110-DAX černá/metalická červená 024541  38,00 Kč 

K110-DCX modrá/metalická zelená 024558  38,00 Kč 

K110-DDX zelená/metalická modá 024565  38,00 Kč 

K110-DFX oranžová/metalická žlutá 024572  38,00 Kč 

K110-DPX růžová/metalická růžová 024589  38,00 Kč 

K110-DVX fialová/metalická modrá 024596  38,00 Kč 

K110-DXX zlatá 024602  38,00 Kč 

K110-DZX stříbrná 24619  38,00 Kč 

K110-DAX

K118-X

K110-4COLK110-4XZ

K118-Z

K118-LW

K110-DCX

K110-DDX

K110-DFX

K110-DPX

K110-DVX

K110-DXX

K110-DZX

10+2
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Popisovač DecoColor® Premium Gold / Premium Silver

• lakový popisovač • permanentní • extra sytá barva • bohatý kovový povrch 
s nádherným krytím • voděodolný • seřízlý hrot umožňuje kreslit silné nebo tenké 
čáry • vhodný na většinu povrchů • s kuličkou uvnitř těla • obsahuje xylen 
• vždy nejprve otestujte malou nenápadnou plochu, zda je materiál vhodný

Specifikace Barva Šířka stopy Ean 028617 Cena/ks
M250-X zlatá 1-3mm 250519  72,00 Kč 
M250-Z stříbrná 1-3mm 250618  72,00 Kč 
M350-X zlatá 1-7mm 350998  72,00 Kč 
M350-Z stříbrná 1-7mm 350899  72,00 Kč 

Popisovač Memory Liner M170

• popisovač • kreativní • stopa zanechává lesklý stříbrný střed lemovaný 
barevným okrajem • ideální na ozdobné psaní, výrobu přání a papírových 
dekorací • dvoubarevná stopa popisovače vyniká nejvíce na savých materiálech

Specifikace Barva Ean 028617 Cena/ks 
M170S-B červená/stříbrná 170022  47,50 Kč 
M170S-C modrá/stříbrná 170039  47,50 Kč 
M170S-D zelená/stříbrná 170046  47,50 Kč 
M170S-V fialová/stříbrná 170084  47,50 Kč 

Popisovač na textil DecoFabric Marvy 222
• barevný popisovač • na světlý a tmavý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení • kulatý hrot •  fosforeskující popisovače jsou 
vhodné na tmavý textil - při nasvětlení je stopa výrazná  • popisovač se třpytkami nanáší pouze třpytky - použití na jakoukoliv další barvu 
nebo samostatně  • glitter popisovače v metalických barvách nebo syté černé a bílé - efektní pro detaily

Specifikace Barva Ean 028617 Cena/ks 
M222-GLOW-D fosforeskující zelená 220505  66,50 Kč 
M222-GLOW-F fosforeskující oranžová 222103  66,50 Kč 
M222-GLOW-S fosforeskující modrá 222004  66,50 Kč 
M222-GLOW-G fosforeskující žlutá 222202  66,50 Kč 

M222-JG-X třpytky zlaté 201603  66,50 Kč 
M222-G1 glitter black 221106  66,50 Kč 
M222-G0 glitter white 221908  66,50 Kč 

M222-GGLD glitter gold 220307  66,50 Kč 
M222-GSLV glitter silver 220406  66,50 Kč 

M222-GLOW-D

M222-GLOW-F

M222-GLOW-S

M222-GLOW-G

M250-X

M350-ZM250-Z
M350-X

M170S-B

M170S-C

M170S-D

M170S-V
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Pentelka Sterling

• luxusní elegantní pentelka 0,5 mm • celokovové tělo se zasouvací mechanikou 
chránící hrot proti poškození • ozdobný proužek • stiskací mechanismus 
• výměnná pryž Z2-1 • v dárkové krabičce

Specifikace Barva Ean 471157  Cena/set  Akční cena/set 
A810 stříbrná 7021140  390,00 Kč  195,00 Kč 

A811A černá 7021157  390,00 Kč  195,00 Kč 

Kuličkové pero Pentel BK1017-C

• kuličkové pero celokovové mačkací s kombinovaným kovovo-pogumovaným 
držením • klip se systémem automatického vypnutí • délka stopy: 1000m 
• stopa 0,35mm • náplň: BKL77

Specifikace Ean 490250  Cena/set Akční cena/set
BK1017-C 6186522 510,00 Kč 255,00 Kč

Pentelka Pentel Graph Gear 1000

• pentelka síly 0,3/0,5/0,7 mm • celokovový hrot se zasouvací mechanikou chránící 
hrot proti poškození • masivní kovový klip • kombinované kovovo pogumované držení 
• výměnná pryž Z2-1 • u pentelky je možné nastavit jaká tvrdost tuhy je vložena 
• součástí je kožené pouzdro

Specifikace Barva doplňků Síla Ean 490250  Cena/ks 
PG1013-E hnědá 0,3mm 6066886  510,00 Kč 
PG1015-A černá 0,5mm 6066893  510,00 Kč 
PG1017-C modrá 0,7mm 6066909  510,00 Kč 

Gelové pero Pentel BL407

• gelové pero v luxusním celokovovém designu s EnerGelovou náplní 
• rychleschnoucí inkoust • stopa 0,7mm • mačkací mechanika, embosovaný 
grip pro pohodlné psaní • náplň: LR7 •  dárková krabička 

Specifikace Barva Ean  Cena/set 
BL407A-BOX černá 072512243466  190,00 Kč 
BL407B-BOX červená 884851009654  190,00 Kč 

BL407LS-BOX tyrkysová 072512250563  190,00 Kč 
BL407P-BOX růžová 072512243497  190,00 Kč 
BL407S-BOX světle modrá 884851009593  190,00 Kč 
BL407V-BOX fialová 072512257623  190,00 Kč 
BL407X-BOX zlatá 884851007575  190,00 Kč 
BL407Z-BOX stříbrná 4016284332993  190,00 Kč 

Tuhy ZDARMA
AKCE

SLEVA 50%

SLEVA 50%

BL407A

A810

A811A

PG1013-E

PG1013-A

PG1013-C

BL407B

BL407LS

BL407P

BL407S

BL407V

BL407X

BL407Z

BL407A-BOX
BL407Z-BOX
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Dárkový set Alps

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

Specifikace Ean 8901069  Cena/set  Akční cena/set 
L2710 801763  250,00 Kč  125,00 Kč 

Kuličkové pero Impact

• kuličkové pero s mačkacím mechanismem •  vyrobeno z odolného kovu 
• elegantní tělo s pogumovaným gripem • modrá náplň s vrtulkou

Specifikace Ean 8901069  Cena/ks 
L2655 091461 37,50 Kč

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

Specifikace Barva Ean 8901069  Cena/set  Akční cena/set 
L8627 modrá 017706 290,00 Kč 145,00 Kč
L8625 šedá 704958 290,00 Kč 145,00 Kč

Kuličkové pero Dunes

• kuličkové pero • mačkací mechanismus • s kovovými doplňky • výběr ze tří barev 
• vyměnitelná náplň s vrtulkou

Specifikace Barva Ean 8901069 Cena/ks
L2311 černá 123407  39,00 Kč 
L2312 modrá 123414  39,00 Kč 
L2313 hnědá 123421  39,00 Kč 

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

Specifikace Ean 8901069  Cena/set  Akční cena/set 
L8554 236862 175,00 Kč 87,50 Kč

Dárkový set Texas 

• 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

Specifikace Ean 8901069  Cena/set  Akční cena/set 
L8590 704422 290,00 Kč 145,00 Kč

SLEVA 50%

SLEVA 50%
SLEVA 50%

SLEVA 50%

L2311

L2312

L2313

L8627

L8625
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Monami popisovače 3000 Plus Pen fine

• 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 
zavírácí krabička pro uložení a přepravu barevných sad • samotné černé po 12ti ks

Specifikace Provedení Ean 880106  Cena/MJ 
3000 PlusPen black černý popisovač 7070287 6,80 Kč

3000-24 PlusPen 2040003516  sada 24barev 7434799 210,00 Kč
3000-36 PlusPen 2040003517  sada 36barev 7434805 299,00 Kč

Monami popisovače LiveColor dvouhroté

• 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 zavírácí krabička pro uložení a přepravu

Specifikace Ean 880106  Cena/sada 
LiveColor 2040016667 7434782 470,00 Kč

Pastelky Milan 213 v kovové krabičce

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

Specifikace Sada Ean 841157 Cena/sada
80057 12ks 4800576 98,00 Kč
80058 24ks 4800583 196,00 Kč

0726136 36ks 4017776 285,00 Kč

Akvarelové voskovky Pentel GSK1-10

• akvarelové voskovky • vodní štětec • houbička • ořezávátko • zářivé syté barvy 
• sada 10ks voskovek • kovová dárková krabička

Specifikace Ean 347437 Cena/sada Akční cena/sada
GSK1-10 8001100 680,00 Kč 340,00 Kč

Sada pro akvarelovou tvorbu obsahuje akvarelové voskovky, vodní štětec, houbičku 
a ořezávátko. V balení 10ks voskových pastelek v zářivých sytých barvách. Při použití 
hrot štětce otírejte do houbičky. Není třeba nádobky s vodou díky zásobníku umístěnému 
v těle vodního štětce. Pastelkami vytvoříme náčrt, který vymalujeme pomocí štětce. Také 
lze aplikovat vodu štětcem na hrot pastelky a použít ji jako pevný akvarel.

SLEVA 50%

3000-24 PlusPen 3000-36 PlusPen

0,6mm

1,2mm

LiveColor 2040016667   

80057 80058

0726136

3000 PlusPen black
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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

Specifikace Ean 8901198 Cena/ks
L20558 114109 65,00 Kč

Pastelky metalické trojhranné Milan 1031

• pastelky • metalické • trojhranné • z černého dřeva • metalický 
lakovaný povrch • nelámou se • průměr tuhy 2,9 mm • 6 stylových 
barev Planet Copper, Solar Gold, Satellite Silver, Galaxy Blue, Boreal Green, 
Cosmos Purple

Specifikace Ean 841157 Cena/sada
7102306 4070702 55,00 Kč

Popisovač štětečkový Pentel 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 
• inkoust na vodní bázi, lze rozmývat štětcem • plastové tělo s ergonomickým 
úchopem včetně víčka s klipem vyrobeno z 81% recyklovatelného materiálu

Specifikace Barva Ean 490250 Cena/ks
SES15-A černá 6287052 45,00 Kč

Specifikace Sada barev Ean 401628 Cena/sada
SES15-4 černá, červená, modrá, zelená 4339459 180,00 Kč

SES15-4COL oranžová, růžová, sv. modrá, fialová 4339466 180,00 Kč

Popisovače štětečkové Pentel XSES15-3

ve třech různých velikostech špiček
• popisovače 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 široké 
• označení síly štětce na těle popisovače •  tři typy hrotů v sadě fine - tenký, medium - střední, broad 
- široký • skvělé pro kaligrafii, kreslení, ilustrace • černý inkoust na vodní bázi, lze rozmývat štětcem 
• plastové tělo s ergonomickým úchopem včetně víčka s klipem vyrobeno z 81% recyklovatelného 
materiálu

Specifikace Cena/set
XSES15-3 135,00 Kč

SES15-4COLSES15-4
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Kalíšek na tužky velký

• velký kalíšek • praktické využití na tužky • drátěný 
• pevný • stolní kancelářský doplněk •  průměr kalíšku 
9,5 cm, výška 10 cm

Specifkace Ean 692653 Cena/ks Akční cena/ks

TE-kalíšek na 
tužky velký 2018020 26,50 Kč 13,25 Kč

Špalíček na papíry černý

• kovový špalíček na papíry • praktické využití na špalíčky 
papíru, trhací a lepicí bločky • drátěný • pevný • stolní 
kancelářský doplněk • rozměr 10 x 8 x 8 cm

Specifkace Ean 692653 Cena/ks Akční cena/ks

TE-špalíček 
na poznámky 2017016 31,50 Kč 15,75 Kč

Odpadkový koš malý černý

• kovový odpadkový koš • drátěný • pevný • kancelářský 
doplněk • průměr 26 cm, výška 28 cm

Specifkace Ean 692653 Cena/ks Akční cena/ks
TE-od koš malý 2050020 97,00 Kč 48,50 Kč

Stojan na katalogy

• kovový stojan • praktické využití na katalogy a papíry 
• drátěný • pevný • stolní kancelářský doplněk 
• rozměr 33,5 cm x 8 x 25,5 cm

Specifkace Ean 692653 Cena/ks Akční cena/ks

TE-stojan 
na katalogy 2030015 130,00 Kč 65,00 Kč

Triopen Milan 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

Specifikace Ean 841157  Cena/ks 
1772601 4044086 499,00 Kč

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

Specifkace Ean 841157 Cena/ks
6005112 4055327 114,00 Kč

SLEVA 50%

SLEVA 50%

SLEVA 50%
SLEVA 50%

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.
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