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 » Класическа химикалка с 
прозрачно тяло и възможност 
за следене на нивото на 
мастилото.

 » Вентилираща капачка с клипс, 
указваща цвета на писане.

 » Дебелина на писане: 1 mm.

ХИМИКАЛКА

1005100010

4 бр.

10 бр.
1005100136
1005100137
1005100138

50 бр.
1005100022

ХИМИКАЛКА A+ 934

 » Прозрачно тяло за следене 
на нивото на мастилото. 

 » Капачката показва цвета 
на мастилото. 

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Гладко писане. 

50 бр.
1005100113 
1005100114 
1005100115  

ХИМИКАЛКА

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.

20 бр.
1005100028

1005100117

ХИМИКАЛКА А+ 998

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Гладко писане.

 » Ергономична триъгълна форма.
 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 1 mm.

ХИМИКАЛКА А+ КА112

1005100119

ХИМИКАЛКА M0.7 
SOFTGRIP

 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Мека Grip зона.

10 бр.
1005100152
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 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Мека Grip зона за комфортно  
и гладко писане.

ХИМИКАЛКА А+ 128

12 бр.
1005100180

ХИМИКАЛКА 1440

 » За комфортно и гладко писане.
 » Ергономична зона на захващане.
 » Дебелина на писане: 0.8 mm.
 » Дължина на писане: 3000 m.
 » Цветът на капачката 
обозначава цвета на мастилото.

1005100215
1005100216
1005100217

 » Висококачествена химикалка  
с несменяем пълнител.

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Триъгълна зона на захващане,  
за писане без умора.

ХИМИКАЛКА 032 М

ХИМИКАЛКА 1425

 » За комфортно и гладко писане.
 » Мека гумена зона на захващане. 
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Иглен връх на писеца.
 » Защита от мастилени петна.
 » Цветът на капачката 
обозначава цвета на мастилото.

 » За комфортно и гладко писане.
 » Grip зона на захващане. 
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Иглен връх на писеца.
 » Защита от мастилени петна.
 » Цветът на капачката 
обозначава цвета на мастилото.

1005100230
1005100232
1005100234

10 бр.

10 бр.
1005100260 
1005100262 
1005100264 

1005100126
1005100127
1005100128
1005100129
1005100133
1005100134
1005100135
1005100246
1005100248
1005100250

ХИМИКАЛКА 1425 FINE
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1005100069

ХИМИКАЛКА GOLDFABER 030

ХИМИКАЛКА K-ONE

1005100155
1005100156

0.5 mm

1005100149
1005100150

0.7 mm

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
1766
 » Син цвят на мастилото.
 » Ергономична гумирана зона 
за захващане.

 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
1005120003

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
А+ 1394

1005120212

 » Химикалка с триъгълен корпус  
за удобство.

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото и тялото.

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
WMZ 1394

 » Триъгълен корпус за удобство 
при употреба.

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.
 » Различни цветове на корпуса.

1005100110

Асорти

1005100108

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
А+ EASYCLICK

 » Син цвят на мастилото.
 » Grip зона за комфорт  
и контрол при писане.

 » Дебелина на писане: 1 mm.

 » Красив дизайн, вдъхновен 
от геометрични фигури.

 » Предоставя супер гладко 
писане.

 » Устойчиво на избледняване 
и водоустойчиво мастило.

 » Син цвят на мастилото.
 » Осигурява удобство при 
писание, благодарение на 
шестоъгъланата си форма 
и тънкия писец. 
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1005120551

АВТОМАТИЧНА 
ХИМИКАЛКА P1

 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Размери: 141 х 17 х 10 mm.

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА  
R1.0 SOFTGRIP 

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Мека Grip зона.

1005120100
1005120101
1005120102
1005120103

1005120515

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
CLICK AA8960

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 1 mm.

W30xH4mm

1005120519

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
RX5

1005120119

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
RX10
 » Ергономична триъгълна форма на 
тялото, осигуряваща писане без 
умора.

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 1 mm.

 » Пластмасов полупрозрачен корпус.
 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 0.5 mm.

1005120333

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
KB121

 » Син цвят на мастилото.
 » Плътно гумирано тяло.
 » Дебелина на писане: 0.5 mm.

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
NANOSLICK 

1005120037

 » Иглен връх на писеца.
 » Гумирано тяло и ергономична 
зона за комфорт при писане.

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
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1005120561

1005120559

 » Цветът на корпуса отговаря 
на цвета на мастилото.

 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.

 » Дължина на писане: 1300 m.
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Син цвят на мастилото.

 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.

При поръчка артикулът се изпраща 
в цвят на случаен принцип. 

1005120541
1005120543
1005120545
1005120547

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
P1 TOUCH 

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
P1 TOUCH 

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
P1 SILVER, АСОРТИ

 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.

АНТИБАКТЕРИАЛНА АВТОМАТИЧНА 
ХИМИКАЛКА P1+ ANTIBACTERIAL

1005120549

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА, 
4 ЦВЯТА В 1

 » 4 цвята на писане в една 
химикалка.

 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Мека Grip зона. 1005120008
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7 бр.
1005120555

4 бр.
1005120557

1005120565

 » Дължина на писане: 600 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.
 » Цветът на корпуса отговаря 
на цвета на мастилото.

 » Дължина на писане: 1200 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.
 » Цветът на корпуса отговаря 
на цвета на мастилото.

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
MINI P1 TOUCH, АСОРТИ

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
P1 COPPER, АСОРТИ

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
SUNSET, АСОРТИ

 » Преливащи нюанси, създаващи 
усещането за топъл летен 
залез.

 » Продуктът съдържа 
висококачествено немско 
мастило.

 » Дължина на писане: 1000 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Налични цветове: жълт, 
виолетов, розов и тюркоаз.

*При поръчка цветът 
на артикула се изпраща 
на случаен принцип.
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1005120563

1005120577

 » Дължина на писане: 1000 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.
 » Цветът на корпуса отговаря на 
цвета на мастилото.

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

 » Дължина на писане: 700 m.
 » Дебелина на писане: 1 mm.
 » Син цвят на мастилото.

При поръчка артикулът се 
изпраща в цвят на случаен 
принцип. 

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
COPPER, АСОРТИ

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
STYLUS COPPER, АСОРТИ

1005240070

ПИШЕЩО СРЕДСТВО 4 В 1, 
МЕТАЛНО

 » Продуктът притежава 4 функции, 
обособени в 1 устройство: 
- химикалка със син цвят на мастилото; 
- химикалка с червен цвят на мастилото; 
- автоматичен молив; 
- гума за триене.

 » Размери: 130 x 11.5 mm.

 » 2 броя пълнители (в син и 
червен цвят на мастилото). 

 » 1 гума за триене.

РЕЗЕРВНИ ПЪЛНИТЕЛИ  
И ГУМА

1005120578



Управлявай
сам своите отстъпки

Пазарувай Спестявай
всеки месец

305Пишещи и коригиращи средства  Сканирай QR кода и виж актуална цена

ХИМИКАЛКА С ПОСТАВКА 
WIRE

ХИМИКАЛКА С ПОСТАВКА 
CHAIN

1005150009

 » С шнур и самозалепваща  
се поставка.

 » Син цвят на мастилото.
 » Дебелина на писане: 1 mm.

1005150011

 » Пластмасови пълнители.
 » Син цвят на мастилото.

ПЪЛНИТЕЛИ ЗА 
ХИМИКАЛКИ 5 бр.

1005240014

X-10, тънък връх

5 бр.
1005240034

G2, пластмасов
10 бр.
1005240024

X-20, дебел връх

 » С верижка и 
самозалепваща  
се поставка.

 » Син цвят на 
мастилото.

 » Дебелина  
на писане: 1 mm.

РОЛЕР А+ 1102

1005180098
1005180103
1005180099

 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Син цвят на мастилото.
 » Възможност за следене на 
нивото на мастилото.

 » Kапачка с клипс, която указва 
цвета на писане.

1005180121

РОЛЕР 1583

 » Гел ролер с възможност за 
проследяване на нивото на мастилото.

 » Ергономична зона за комфорт и 
допълнителен контрол при писане.

 » Kапачка с клипс, която указва цвета  
на писане.

 » Гладко писане с дебелина  
на линията 0.5 mm.

1005150062

ИЗТРИВАЕМ ГЕЛ РОЛЕР SOFTGRIP

 » Гел ролер с възможност за 
изтриване на мастилото 
посредством вградената в 
капачката гумичка.

 » Дебелина на линията на 
писане 0,7 mm и син цвят на 
мастилото.
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1005180120

АВТОМАТИЧЕН РОЛЕР 1822

АВТОМАТИЧЕН ГЕЛ 
РОЛЕР P07

 » Автоматичен гел ролер  
с пластмасов клипс.

 » Гумирано тяло за комфорт и 
допълнителен контрол при писане.

 » Дебелина на линията: 0.7 mm.

АВТОМАТИЧЕН РОЛЕР GEL SUPER 

 » Дължина на писане: 1000 m,  
два пъти повече от 
обикновените гел ролери. 

 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Мека Grip зона.
 » Метален клипс.
 » Син цвят на мастилото.

1005180104

1005180180
1005180181
1005180182

 » Дължина на писане: 600 m.
 » Дебелина на писане: 0.7 mm.
 » Цветът на корпуса отговаря 
на цвета на мастилото.

РОЛЕР SPEEDX

 » Супер гладко писане.
 » Иглен връх на писеца.
 » Подвижен писец за комфорт 
при писане.

1005180283 
1005180284
1005180285 

1.0 mm
1005180279 
1005180280 
1005180281 

0.7 mm
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РОЛЕР FREE INK

 » Free Ink Roller съчетава всички предимства на 
химикалка и писалка. Ролковият накрайник е 
изработен от метал и издържа на екстремни 
натоварвания, което позволява интензивен 
натиск при писане. 

 » В зависимост от широчината на линията  
са налични от 4 до 10 цвята.

 » Постоянен поток на мастило до последната 
капка.

 » Конусообразен писец.
 » Осигурена видимост за проверка на  
нивото на мастилото.

 » Мастило document-proof, подходящо за полагане 
на подписи върху официални документи.

1005200153
1005200156
1005200164
1005200227

0.5 mm

1005200130
1005200131
1005200138
1005200143
1005200145
1005200146
1005200147
1005200225
1005200149
1005200150

0.7 mm

1005180133
1005180134
1005180135
1005180136
1005180137
1005180138
1005180139
1005180140
1005180141
1005180142

1.5 mm
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АВТОМАТИЧЕН РОЛЕР 
FAST GEL

1005180144
1005180145
1005180146
1005180148
1005180149
1005180150
1005180151
1005180152
1005180153
1005180154

0.7 mm
1005180155 – 6 цвята

 » С бързосъхнещо мастило, 
подходящ за писане с лява и 
дясна ръка.

 » Мека Grip зона, чийто цвят 
съответства на цвета на 
писане.

 » Комфортно и меко писане.
 » Прибиращ се писец.
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РОЛЕР FREE INK NEEDLE

1005180172
1005180173
1005180174
1005180175

0.5 mm

1005180176
1005180177
1005180178
1005180179

0.7 mm » Постоянен поток на 
мастилото.

 » Осигурена видимост за 
проверка на нивото на 
мастилото.

 » Мастило document-proof.
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АВТОМАТИЧНA ХИМИКАЛКА  
POLY BALL VIEW

1005120677
1005120678
1005120679
1005120680

 » Мека повърхност на тялото 
и ергономична форма, което 
гарантира оптимален комфорт 
при писане.

 » С покритие, предотвратяващо 
изплъзване на ръката.

 » Пълнител с голям капацитет.
 » Document-proof мастило.
 » Практичен метален клипс.
 » Цвят на мастилото: син.
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1005120503
1005120505
1005120045

1005120509
1005120511
1005120439

АВТОМАТИЧНA ХИМИКАЛКА  
POLY BALL XB URBAN

АВТОМАТИЧНA ХИМИКАЛКА  
BASIC М

 » Ергономична триъгълна форма  
за писане без умора.

 » Неизплъзващо се гумирано 
покритие на тялото.

 » Пълнител XB с голям капацитет.
 » Практичен метален клипс.
 » Мастило document-proof, 
подходящо за полагане на подписи 
върху официални документи.

 » Ергономична релефна зона на 
захващане.

 » Гъвкав пластмасов клипс.
 » Не позволява разтичане в джоба, 
благодарение на механизма с бутон.

 » Цвят на писане: син.
 » Мастило document-proof,  
подходящо за полагане на подписи 
върху официални документи.
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АВТОМАТИЧНA ХИМИКАЛКА 
POLY BALL

 » Неизплъзващо се гумирано 
покритие на тялото.

 » Метален клипс и връх. 
 » Стандартен пълнител с голям 
капацитет на мастилото. 

 » Дебелина на писане: 0.8 mm;  
син цвят на мастилото.

 » Пълнител G2 с голям капацитет 
на мастилото.

 » Мастило document-proof, 
подходящо за полагане на подписи 
върху официални документи.

1005140210
1005140212

 » Неизплъзващо се гумирано 
покритие на тялото.

 » Метален клипс и връх. 
 » Стандартен пълнител с голям 
капацитет на мастилото. 

 » Дебелина на писане: 1 mm;  
син цвят на мастилото.

 » Пълнител ХВ с голям капацитет.
 » Мастило document-proof, 
подходящо за полагане на подписи 
върху официални документи.

1005140206
1005120487
1005120489
1005120491
1005120493

АВТОМАТИЧНA ХИМИКАЛКА 
POLY BALL XB
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 » Висококачествено мастило за 
писалки в стъклена мастилница.

 » Наситени цветове.

ПЪЛНИТЕЛ ЗА РОЛЕР DESIGNРЕЗЕРВНИ ПАТРОНИ 
ЗА ПИСАЛКИ

МАСТИЛО ЗА ПИСАЛКА

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ХИМИКАЛКА

6 бр.
1005240150
1005240152

1005240118
1005240120

1005240110
1005240112

G2, метален

1005240033
1005240035

XB, метален

1010200010
1010200009

30 ml

Дебелина  
на писане: 
M = около 0.8 mm

Дебелина  
на писане:  
XB = около 1 mm

1005220121
1005220122
1005220123

КОМПЛЕКТ ПИСАЛКА С ПАТРОНИ

 » Широка зона на захващане, което осигурява 
стабилност.

 » Подходяща е както за дясна, така и за лява ръка.
 » Иридиев писец за гладко писане при силен натиск.
 » Комплектът съдържа и 6 патрона със син цвят на 
мастилото.
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 » С ергономична триъгълна 
гумирана зона на захващане, 
осигуряваща писане без умора  
и изплъзване.

 » Мастило document-proof.
 » Пълнител G2 с голям капацитет.
 » Практичен пластмасов клипс.

АВТОМАТИЧНА ХИМИКАЛКА 
GRIP PLUS

 » С ергономична триъгълна 
гумирана зона на захващане, 
осигуряваща писане без 
умора и изплъзване. 

 » Прибиращ се накрайник.
 » Ергономична триъгълна зона 
за хващане.

 » Дълга прибираща се гума.
 » Дебелина на писеца: 0.7 mm.
 » Практичен пластмасов клипс.

АВТОМАТИЧЕН 
МОЛИВ GRIP PLUS

1005140224 
1005140222
1005120531

1015140110
1015140112
1015140171
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1015150010
1015150014
1005120682

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
GRIP 2011

 » Ергономична триъгълна форма.
 » Мека Grip зона и метален клипс.
 » Изключително дълга и устойчива  
гума под капачката.

 » Размер на графита: 0.7 mm; твърдост: B.
 » Прибиращ се метален водач за графита.
 » Здрав метален клипс.

ХИМИКАЛКА XB 
GRIP 2011

 » Ергономична триъгълна форма.
 » Мека Grip зона и метален клипс.
 » Син цвят на мастилото.
 » Пълнител XB с голям капацитет.
 » Мастило document-proof, подходящо 
за полагане на подписи върху 
официални документи.

 » Здрав метален клипс.

1005200248
1005200247
1005200249

ТЪНКОПИСЕЦ 
GRIP 2011

 » Супер гладко писане.
 » Мека зона за захващане с ергономичен дизайн.
 » Изтриваемо мастило Blue FineWriter.
 » Класическа визия.
 » Подходящ за писане с лява и дясна ръка.
 » Тялото на тънкописеца е от висококачествен метал.
 » За многократно зареждане.

ПИСАЛКА 
GRIP 2011

 » Ергономична 
триъгълна форма.

 » Мека Grip зона и 
метален клипс.

 » Размер на писеца: М.

1005160021
1005160020
1005160142

1005140229
1005140230
1005120681
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ХИМИКАЛКА XB 
GRIP 2011 GLAM

КОМПЛЕКТ ХИМИКАЛКА XB И ПИСАЛКА М 
GRIP 2011 GLAM

ПИСАЛКА 
GRIP 2011 GLAM

1005120683
1005120684
1005120685

1005160138
1005160139
1005160140

1005220185
1005220186

 » Ергономична триъгълна форма за 
дълго писане без умора на ръката. 

 » Document-proof мастило.
 » Мека Grip зона на захващане.
 » Пълнител XB с голям капацитет.
 » Практичен метален клипс.
 » Цвят на писеца: син.

 » Мека зона на захващане 
за комфортно писане.

 » Писец от 
висококачествена 
неръждаема стомана.

 » Стабилен клипс от 
неръждаема стомана.

 » Подходяща за работа  
с дясна и лява ръка.

 » Размер на писеца: М.

 » Уникален комплект за незабравим подарък!
 » Мастило Document-proof.
 » Размер на писеца на писалката: М.
 » Размер на писеца на химикалката: XB.
 » Практичен метален клипс.
 » Цвят на писеца на химикалката: син.
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ХИМИКАЛКА  
HEXO

ПИСАЛКА 
HEXO

РОЛЕР 
HEXO

1005150141
1005150142
1005150143
1005150144

1005160109
1005160111
1005160113
1005160115

1005180165
1005180166
1005180167
1005180168

 » Шестоъгълна форма на тялото  
и метална капачка, изработена  
от безвреден алуминий.

 » Метална пружина.

 » Шестоъгълна форма на тялото  
и метална капачка, изработена  
от безвреден алуминий.

 » Метална пружина.

 » Шестоъгълна форма 
на тялото и метална 
капачка, изработена 
от безвреден 
алуминий.

 » Метална пружина.
 » Писец от неръждаема 
стомана с ширина M.

 » Снабдена с конвертор.
 » Конверторът може да 
бъде закупен отделно. 
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ТЪНКОПИСЕЦ GRIP

ТЪНКОПИСЕЦ GRIP 
0.4 MM

1005200280 – 20 цвята

1005200705 – 10 цвята

1005200210 
1005200211 
1005200212 
1005200213 
1005200214 
1005200215 
1005200216 
1005200217 
1005200218 
1005200219 
1005200260
1005200262
1005200264
1005200266
1005200268
1005200270
1005200272
1005200274
1005200276
1005200278 » Grip зона за сигурен захват  

без приплъзване.
 » Подходящ за писане, чертане  
и работа с шаблони.

 » Дебелина на писане: 0.4 mm.
 » Вентилираща капачка.
 » Мастилото се изпира от повечето 
тъкани и повърхности.

1005200329

Пастел,  
5 цвята

1005200330

Неон,  
5 цвята

1005200331

Базови, 
5 цвята

1005200332

Пастел и неон, 
30 цвята
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ТЪНКОПИСЕЦ А+

 » Капачка с клипс.
 » Мастило на водна основа.
 » Връх, обграден с метал.
 » Дебелина на писане: 0.5 mm.

1005200110
1005200112
1005200275

ТЪНКОПИСЕЦ 1511

 » Дебелина на писане: 0.4 mm.
 » Устойчиво мастило за 
документи.

 » Мастило на водна основа.
 » Връх, обграден с метал.

1005200200
1005200202
1005200204
1005200206

ТЪНКОПИСЕЦ  
ECCO-PIGMENT

 » Идеален за писане  
и скициране.

 » Подходящ за чертане  
с шаблон и линия.

 » Водо- и светлоустойчиво 
мастило.

1005200027 – 0.05 mm
1005200220 – 0.1 mm
1005200222 – 0.2 mm
1005200224 – 0.3 mm
1005200226 – 0.5 mm
1005200228 – 0.7 mm

МЕТАЛИКОВИ МАРКЕРИ ТЪНКОПИСЦИ SWAY 

 » С метален ефект.
 » Не зацапва и не се размазва.
 » След изпичане на 160°C мастилото става 
водоустойчиво.

 » Дебелина на линията: 1.5 mm.
 » Мастило на водна основа.
 » Не пропуска през хартията.
 » За рисуване, декорация и маркиране върху 
плътни и прозрачни повърхности.

1005200328

10 цвята

1010160026
1010160027
1010160028
1010160029
1010160032
1010160033

1.5 mm 

 »  Мастило на водна основа.
 » Дебелина на линията: 0.4 mm.
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ТЕКСТ МАРКЕР SWAY 

1010100107

4 цвята

 » Флуоресцентни маркери в пастелни цветове: ваниловожълт, мента, 
праскова, лавандула.

 » С възможност за маркиране в размери между 2 и 3 mm върху хартия, 
фотокопия и термохартия.

 » С ергономичен дизайн и капачка.

1010100010
1010100012
1010100014
1010100016

4 бр.
1010100020

 » Скосен връх.
 » Голям резервоар.
 » За маркиране върху всички видове хартия.
 » Дебелина на линията: 1, 2 и 5 mm.

ТЕКСТ МАРКЕР
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1010100100
1010100102
1010100104
1010100106
1010100108
1010100110

6 бр.
1010100116

4 бр.
1010100114

ТЕКСТ МАРКЕР

 » Презареждащ се текст маркер.
 » Универсално мастило на водна основа.
 » Идеален за маркиране върху хартия, 
ксерокопия и факс хартия.

 » Специален връх, който позволява 
маркиране в три различни дебелини:  
1, 2 и 5 mm.

 » Автоматично и чисто презареждане  
с мастилница 1549.
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ТЕКСТ МАРКЕР 
ПАСТЕЛ 1546

4 бр.
1010100134

Комплект, 3 пастелни 
цвята + 1 жълт неон

 » Скосен връх.
 » Универсално мастило на водна основа.
 » Идеален рисунък на маркираната площ.
 » Специален връх, позволяващ маркиране 
в 3 дебелини: 1, 2 и 5 mm.

1010100008
1010100009
1010100011
1010100017
1010100019
1010100040
1010100041
1010100042
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ТЕКСТ МАРКЕР 38

 » Джобен текст маркер.
 » Прозрачно тяло.
 » Специален връх, който  
позволява маркиране в две  
различни дебелини: 1 и 4 mm.

 » Гарантиран постоянен и 
непрекъсващ поток на мастилото.

1010100153
1010100154
1010100155
1010100156
1010100157
1010100158
1010100159

8 бр.

1010100151

ТЕКСТ МАРКЕР НЕОН 

 » Презареждащ се текст маркер.
 » Универсално мастило на водна 
основа. 

 » Идеален за маркиране върху 
хартия и ксерокопия.

 » Специален връх, който 
позволява маркиране в три 
различни дебелини: 1, 2 и 5 mm.

1010100120
1010100122
1010100124
1010100126
1010100128
1010100130
1010100072

4 бр.
1010100132 – неон

8 бр.
1010100081

Комплект, 7 + 1 цвята
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4 бр.
1010100064

ТЕКСТ МАРКЕР  
1546, МЕТАЛИK

8 бр.
1010100071

1010100065
1010100066
1010100067
1010100068
1010100074
1010100075
1010100076
1010100077

 » Време е записките ви 
да заблестят с новите 
металикови текст маркери 
на Faber-Castell! Те са уникален 
продукт, който добавя нежен 
брокат към всеки текст! 

 » Изключителен еко продукт:  
с мастило на водна основа.

 » Подходящ за маркиране върху 
хартия и картон.

 » Скосен връх, даващ 
възможност за маркиране  
с 3 размера на линията: 1 mm, 2 
mm и 5 mm.

МАРКЕР ЗА ТЕКСТИЛ

5 бр.
6605060003

Парти

5 бр.
6605060002

Стандарт

6605060004
6605060005
6605060006
6605060007
6605060008
6605060009
6605060010
6605060011
6605060012
6605060013
6605060014

 » Цветовете се фиксират перманентно след 24 часа. 
За да не се чака, може да се изглади с ютия.

 » Пере се до 40 °C или 60° C: за памук и други естествени 
материи.

 » Подходящи за широка гама от тъкани: памучни торби, 
тениски, текстилни декорации в детската стая и т.н.
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БОРД МАРКЕР ЗА 
БЯЛА ДЪСКА

 » Объл връх.
 » Не оставя следи след 
изтриване.

 » Дебелина на писане: 
от 1 до 3 mm.

 » Объл конусовиден връх.
 » Не оставя следи след 
изтриване.

 » Дебелина на писане: от 
1 до 3 mm.

4 бр.
1010140018

4 бр.
1010140057

1010140010
1010140012
1010140014
1010140016

1010140050
1010140052
1010140054
1010140056

1010140025
1010140027
1010140029
1010140030

БОРД МАРКЕР ЗА 
БЯЛА ДЪСКА

БОРД МАРКЕР ЗА 
БЯЛА ДЪСКА FINE

 » Маркер, подходящ за писане 
върху бяла дъска.

 » Съдържа мастило на алкохолна 
основа.

 » Притежава кръгъл писец  
с диаметър: 3.7 mm.

 » Нанесеното мастило е лесно  
за почистване.

БОРД МАРКЕР ЗА БЯЛА ДЪСКА

 » Объл връх.
 » Не оставя следи след 
изтриване.

 » Дебелина на писане: 
от 1 до 3 mm.

1010140300
1010140302
1010140304
1010140305

4 бр.
1010140308
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ИЗТРИВАЕМ СКОСЕН МАРКЕР 
FLUOGLASS

1010160118
1010160119
1010160121
1010160123
1010160125
1010160127
1010160129

 » Наситени цветове.  
 » Скосен връх (2–4 mm).
 » Подходящ за използване 
върху гладки 
повърхности, като 
прозорци, огледала, 
дъски и др.

1010140033

КОМПЛЕКТ ОТ 4 БРОЯ БОРД МАРКЕР  
И МАГНИТНА ГЪБА

 » Объл връх.
 » Не оставя следи след 
изтриване.

 » Притежава кръгъл писец 
с диаметър 4.7 mm.

1010140017
1010140019
1010140021
1010140023

БОРД МАРКЕР ЗА 
БЯЛА ДЪСКА

 » Магнитна гъба за бели дъски с поставка за маркери.
 » В опаковката са включени 4 маркера за бели дъски  
в следните цветове: черен, син, червен и зелен.

 » Бързосъхнещи.
 » Съдържат мастило на алкохолна основа.
 » Заоблени писци с размер Ø3.7 mm.
 » Препоръчваме ви да поставяте защитната  
капачка след употреба, съхранявайки  
маркерите в хоризонтално положение.
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ПЕРМАНЕНТЕН 
МАРКЕР

 » Объл връх.
 » Перманентно мастило.
 » Не избелява и не се изтрива.
 » Пише върху всякакви повърхности.
 » Дебелина на писане: от 1 до 3 mm.

1010120010
1010120012
1010120014
1010120016

ПЕРМАНЕНТЕН 
МАРКЕР A+

 » Объл връх.
 » Пише върху всякакви повърхности.
 » Не избелява и не се изтрива.
 » Дебелина на писане: от 1 до 3 mm за 
облите / от 1 до 5 mm за скосените.

4 бр.
1010120003

1010120020
1010120022
1010120024
1010120026

Объл връх

1010120110
1010120112
1010120114

Объл връх
1010120120
1010120122
1010120124

Скосен връх

ПЕРМАНЕНТЕН 
МАРКЕР С КЛИПС

 » Водоустойчиво мастило на 
спиртна основа.

 » Два типа връх: объл и скосен.
 » За маркиране и писане върху 
повечето повърхности.

 » Дебелина на облия връх: 2.8 mm.
 » Дебелина на скосения връх:  
от 1.6 до 4.9 mm.

4 бр.
1010120018

ПЕРМАНЕНТЕН 
МАРКЕР

1010120030
1010120031
1010120032
1010120033

Объл връх

1010120038

Скосен връх

1010120029

ПЕРМАНЕНТЕН 
МАРКЕР FINE

 » Съдържа мастило на алкохолна основа.
 » Диаметър на писеца: 2 mm.

 » Оставя перманентни линии 
след нанасяне върху повечето 
повърхности.

 » Съдържа мастило на алкохолна 
основа.

 » Кръгъл писец с диаметър: 4 mm.
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ПЕРМАНЕНТЕН МАРКЕР  
PAINTMARKER

1010160030
1010160031

 » Объл връх.
 » Непрозрачно мастило.
 » Бързосъхнещо мастило, 
устойчиво на вода.

 » За рисуване, декорация и 
маркиране върху плътни 
и прозрачни повърхности.

 » Лакиращ ефект.

 » Объл връх.
 » Непрозрачно мастило.
 » Лакиращ ефект.
 » Бързосъхнещо мастило, устойчиво на вода.
 » За рисуване, декорация и маркиране върху плътни и прозрачни повърхности.

ПЕРМАНЕНТЕН МАРКЕР  
PAINTLINER

1010160021

ПЕРМАНЕНТЕН 
ТЪНКОПИСЕЦ A+ 201

 » Дебелина на писане: 0.3 mm.
 » Капачка с метален клипс.
 » Подходящ за надписване на гладки 
и равни повърхности, като 
стъкло, CD, пластмаса и други.

1005210020
1005210021

CD

4 бр.
1005210001

1005210210
1005210212
1005210214
1005210216

Размер S: 0.4 mm Размер F: 0.6 mm

1005210220
1005210222
1005210224
1005210226

Размер M: 1.0 mm

1005210228
1005210230
1005210232
1005210234

Комплект 4 цвята

1005210238 – S
1005210240 – F
1005210242 – M

ПЕРМАНЕНТЕН 
ТЪНКОПИСЕЦ

 » Многофункционален 
перманентен тънкописец.

 » Идеален за писане върху всички 
гладки повърхности, като 
фолио, CD, стъкло, пластмаса 
(PP, PET, PVC и др.).

 » Изсъхва за секунди.
 » Капачка с клипс, показваща 
цвета на мастилото.

 » Специална гума за изтриване.

 » Дебелина на писане: от 2 до 4 mm.
 » Объл връх.
 » Непрозрачно мастило.
 » За рисуване върху плътни и прозрачни повърхности.
 » Лакиращ ефект.

ПЕРМАНЕНТЕН МАРКЕР 
A + PAINT 

1010160003
1010160004
1010160005

НАТИСНИ

РАЗКЛАТИ

ПИШИ
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АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
PL1 SILVER, АСОРТИ

 » Автоматичен молив с 
метален клипс. 

 » Накрайник с вградена гума.

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
А+ 7106

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
А+ 1530

 » Автоматичен молив с 
пластмасов корпус и клипс.

 » С вградена гума.

1015140050 – 0.5 mm
1015140051 – 0.7 mm

Асорти

1015140173

 » Графит с дебелина на линията  
0.5 mm и степен на твърдост HB.

 » С дълга гума за нанасяне на 
корекции.

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
CAPSULE SLIM SILVER, 
АСОРТИ

1015140178

 » Графит с дебелина на линията  
0.5 mm и степен на твърдост HB.

 » С екстра дълга гума за нанасяне на 
корекции.

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
SUNSET, АСОРТИ

 » Дебелина на линията:  
0.7 mm и графит със степен  
на твърдост HB.

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

1015140044

0.7 mm

1015140043

0.5 mm

1015140234
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АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ  
CONTURA

1015140104 – 0.5 mm
1015140106 – 0.7 mm

 » Ергономична зона на захващане. 
 » Специална система за обхват на 
графита, която осигурява мекота 
и комфорт при писане.

 » Метален връх и водач за графита.
 » Дълга прибираща се гума.

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ 
POLY MATIC

 » Пружиниращ механизъм за графита.
 » Ергономична триъгълна форма за 
писане без умора.

 » Графитът излиза автоматично при 
писане.

 » Дълга прибираща се и сменяема 
гума.

 » Размер на графита: 0.7 mm.
 » Практичен метален клипс.

1015140136
1015140147
1015140151
1015140196

МИНИГРАФИТИ

1015160100 – HB
1015160102 – B
1015160104 – 2B 
1015160106 – H

0.5 mm

1015160110 – HB
1015160112 – B
1015160114 – 2B

0.7 mm
 » Висококачествени 
полимерни миниграфити. 

 » Дължина: 75 mm. 
 » Специална капачка за лесно 
зареждане на молива.

 » 12 графита в кутийка.

МИНИГРАФИТИ ЗА 
ВЕРЗАТИЛ HB

 » Диаметър: 2 mm.
 » Дължина: 130 mm.
 » 10 графита в кутийка.

 » Шестоъгълна форма на тялото с ергономична зона за захващане.

1015140120

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ,  
ВЕРЗАТИЛ, 2 mm

1015160130
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 Сканирай QR кода и виж актуална цена Сканирай QR кода и виж актуална цена

АВТОМАТИЧЕН 
МОЛИВ GRIP-MATIC

0.5 mm
1015140212
1015140213
1015140214

0.7 mm
1015140215
1015140216
1015140217

 » Графитът излиза 
автоматично по време на 
писане.

 » Мека зона на захващане, 
предотвратяваща 
изплъзване.

 » Атрактивно прозрачно 
цветно тяло.

 » Дълга прибираща се гума.

АВТОМАТИЧЕН 
МОЛИВ GRIP

1015140160
1015140162
1015140164
1015140166

1345
0.5 mm

1015140170
1015140172
1015140174
1015140176

1347
0.7 mm

 » Мека зона на захващане.
 » Специална система за обхват 
на графита, която осигурява 
мекота и комфорт при писане.

 » Писецът се прибира лесно.
 » Метален връх и водач за 
графита.

 » Дълга прибираща се гума.



Управлявай
сам своите отстъпки

Пазарувай Спестявай
всеки месец

337Пишещи и коригиращи средства  Сканирай QR кода и виж актуална цена

МОЛИВ HB

 » Лесен за подостряне.
 » Шестоъгълно тяло.
 » Твърдост на графита: HB.
 » Качествена гума.

12 бр.
1015100012

МОЛИВ 1111

АРТ № ОПИСАНИЕ ОП.

111 318 200 001 0
111 318 200 001 5

0.60
0.46

ЕД. ЦЕНА*ЦЕНА

1.79
5.49

111 318 200 002 0
111 318 200 002 5

0.60
0.46

1.79
5.49

111 318 200 003 0
111 318 200 003 5

0.60
0.46

1.79
5.49

*при покупка на опаковка

HB
HB
  B
  B
2B
2B

1 бр.**
1 бр.***
1 бр.**
1 бр.***
1 бр.**
1 бр.***

АРТ № ОПИСАНИЕ ОП.

111 318 200 001 0
111 318 200 001 5

0.60
0.46

ЕД. ЦЕНА*ЦЕНА

1.79
5.49

111 318 200 002 0
111 318 200 002 5

0.60
0.46

1.79
5.49

111 318 200 003 0
111 318 200 003 5

0.60
0.46

1.79
5.49

*при покупка на опаковка

HB
HB
  B
  B
2B
2B

1 бр.**
1 бр.***
1 бр.**
1 бр.***
1 бр.**
1 бр.***

1015100108 – HB
1015100110 – B
1015100112 – 2B

12 бр.
 » SV система на свързване, 
предпазваща графита от 
счупване.

 » Покритие на водна основа.

МОЛИВ CANDY

МОЛИВ SUNSET

 » Качествен чернографитен 
молив НВ с гума.

 » Гарантирано лесно 
подостряне.

 » Тяло в неонови цветове.

1015100120

МОЛИВ GOLDFABER 1221

 » SV система за свързване на 
графита и тялото, предпазваща 
графита от счупване.

 » Покритие на водна основа.

1015100070 – НB
1015100071 – B
1015100072 – 2B
1015100073 – 3B
1015100074 – 4B
1015100075 – 5B

1015100076 – 6B
1015100077 – F
1015100078 – H
1015100079 – 2H
1015100080 – 3H
1015100081 – 4H

1015100304 – НB
1015100035 – В

С гума

Комплект  
8 части
1015100162

МОЛИВ 9000

 » Висококачествени моливи за  
писане, рисуване и скициране.

 » Тялото се оцветява чрез специална 
технология с боя на водна основа.

 » Предлага се в 16 степени на 
твърдост.

1015100001 – 8B
1015100002 – 7B
1015100003 – 6B
1015100004 – 5B
1015100005 – 4B
1015100006 – 3B
1015100007 – 2B
1015100008 – B

1015100009 – F
1015100152 – HB
1015100011 – H
1015100013 – 2H
1015100015 – 3H
1015100017 – 4H
1015100019 – 5H
1015100021 – 6H

МОЛИВ DOCUMENT

 » Висококачествен двуцветен молив за маркиране върху документи.1015130063  » Червен и син цвят на писане. 

1015100395

 » Степен на твърдост: HB.
 » Диаметър: 2.2 mm.
 » Предназначен за писане и 
рисуване.

При поръчка артикулът се изпраща 
в цвят на случаен принцип.
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 Сканирай QR кода и виж актуална цена Сканирай QR кода и виж актуална цена

МОЛИВ GRIP 2001

 » Ергономична триъгълна  
форма с Grip зона за захващане.

 » Лесен за подостряне.
 » Нечупливост на графита при 
пренос и подостряне.

 » Тялото и точките са оцветени 
чрез специална технология с 
боя на водна основа.

 » 5 международни награди за 
дизайн.

1015100130 – HB
1015100132 – B
1015100134 – 2B

1015100146 – HB 
1015100148 – B

С гума

1015100061
1015100062

ГУМА-КАПАЧКА GRIP 2001

 » Без PVC.
 » За чернографитни и цветни моливи.
 » Може да се използва като капачка на молив за защита  
срещу счупване, както и за предпазване от пробождане.

 » Подходяща за удължител на къс молив.

2 бр.
1015180010 – сива
1015180012 – синя/червена

1015180040 – сива
1015180042 – синя/червена

ГУМА GRIP 2001

 » Без PVC.
 » За чернографитни и цветни 
моливи.

 » Ергономична триъгълна форма.
 » Изтрива, без да зацапва.

ОСТРИЛКА GRIP  
2001

1015200046

Сива

1015200047

Синя/червена

ОСТРИЛКА GRIP 
2001 TRIO

 » Тройна острилка за чернографитни и цветни моливи със стандартен 
и джъмбо размер.

 » Ергономична триъгълна форма.
 » Голям контейнер за отпадъци от подострянето.

 » Ергономична триъгълна форма.

Синя/червена
10152000271015200026

Сива

МОЛИВ MULTIPURPOSE

1015130016
1015130018

 » Универсален молив, подходящ 
за гладки повърхности, като: 
стъкло, метал, пластмаса, 
кожа и др., както и за груби 
повърхности, като картон, 
хартия, дърво, камък и др. 

 » Подходящ за техническа и 
домашна употреба.

 » Моливът е водоустойчив 
и може да се отстрани с 
разтворител. 
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 » Комбинирана гума от естествен каучук.
 » За чернографитни, цветни моливи и мастило.

 » Синтетична гума.
 » Бялата част почиства моливи, 
а синята е подходяща за 
почистване на мастило.

 » Синтетична гума 
за чернографитни и 
цветни моливи, която 
чисти без да зацапва и 
да оставя следи.

ГУМИ

1015180018

Голяма 
7041-20

1015180024

Малка
7041-40

1015180032

Голяма
7070-40

ГУМА ЗА МОЛИВ И МАСТИЛО
7082-30

1015180038 1005200124

ГУМА DUST-FREE

Размери: 50 х 18 х 8 mm

Размери: 40 х 27 х 13 mm

Размери: 34 х 26 х 8 mm

КОМБИНИРАНА 
ГУМА

 » Гума за триене със скосена форма, 
произведена от синтетичен каучук.

 » Гъвкаво и устойчиво на износване тяло.
 » Размери: 47 x 14 x 7 mm.

1015180116

ГУМА 430

 » Мека гума за триене с квадратна форма, 
произведена от синтетичен каучук.

 » Размери: 28 x 28 x 13 mm.

ГУМА 

 » Мека гума от синтетичен каучук.
 » Подходяща за корекции на чернографитен молив.

1015180124

Овал
62 x 28 x 12 mm

1015180125

Триъгълник
51 x 46 x 13 mm

1015180109

ГУМА 4020

 » Мека гума за триене, 
произведена от  
синтетичен каучук.

 » С обособен картонен ръкав.
 » Индивидуално опакована.
 » Размери: 55 x 23 x 13 mm.

1015180122

1015180110

ГУМА SILVER ГУМА SUNSET 320

 » Размери: 28 x 28 x 13 mm. 
При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

1015180129

ГУМА  
ACID TRIJET, 
АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

1015180118

860

1015180117
840

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГУМА 
ACID

12 бр.
1015180128

Резерва

 » Налична в няколко 
цвята: жълт, розов, 
люляк и тюркоаз.

 » Размер:  
61 x 21 x 11 mm.

При поръчка артикулът се изпраща 
в цвят на случаен принцип.

1015180127
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1015200193

1015200194

1015200020

МЕТАЛНИ 
ОСТРИЛКИ

МЕТАЛНИ ОСТРИЛКИ

 » С метално тяло, за стандартни и 
джъмбо моливи с диаметър до 10 mm.

 » Изключително прецизна.
 » С метално тяло, за 
стандартни моливи.

1015200022

1015200110

1015200111

ЕДИНИЧНА ОСТРИЛКА С ГУМА 
SILVER, АСОРТИ

ЕДИНИЧНА ОСТРИЛКА AFILA, 
АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

ОСТРИЛКИ, 
АСОРТИ

 » Острилка с 
пластмасово 
прозрачно тяло.

 » С контейнер за 
отпадъци.

 » За стандартен 
размер моливи.

1015200010

1015200123

ЕДИНИЧНА ОСТРИЛКА  
COPPER, АСОРТИ

ДВОЙНА ОСТРИЛКА SUNSET 
COMPACT, АСОРТИ

При поръчка артикулът  
се изпраща в цвят на случаен принцип. 

При поръчка артикулът  
се изпраща в цвят на случаен принцип. 

1015200113

ЕДИНИЧНА ОСТРИЛКА С ГУМА 
COPPER, АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

1015200120

ЕДИНИЧНА ОСТРИЛКА С ГУМА 
STICK SLIDE, АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

 » Остро и устойчиво стоманено острие, което прави острилката 
подходяща за всякакъв вид моливи.

 » Safety система, която предпазва остриетата да се отделят от тялото 
на острилката.

 » Остро и устойчиво острие, произведено от 
въглеродна стомана, което я прави подходяща 
за подостряне на различни видове моливи.
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1015200118

ДВОЙНА ОСТРИЛКА COMPACT  
С ГУМА, АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 1015200122

АНТИБАКТЕРИАЛНА ДВОЙНА 
ОСТРИЛКА ANTIBACTERIAL, АСОРТИ

При поръчка артикулът се изпраща  
в цвят на случаен принцип. 

При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ОСТРИЛКА PS12

 » Подходяща за подостряне на 
моливи с диаметър 6–8 и 9–12 mm.

 » Две остриета от закалена 
стомана за прецизна и 
дълготрайна работа.

 » Две опции за захранване: през USB 
кабел или с 4 броя АА батерии.

1015200062 
1015200068

НАСТОЛНА МЕХАНИЧНА 
ОСТРИЛКА 64

 » Настолна механична острилка за моливи с прозрачен 
контейнер за отпадъци. 

 » Подходяща за моливи с максимален диаметър 6 mm.
 » Възможност за фиксиране върху бюрото или масата. 
 » Гаранция: 5 години. 

1015200074

ДВОЙНА ОСТРИЛКА SUNSET, 
АСОРТИ

1015200119
 » Обособен контейнер за дървени 
стърготини.

 » С остро и устойчиво стоманено острие.
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1020100010

На водна  
основа

1020100022

На ацетонова 
основа

КОРЕКТОР С ЧЕТКА, 
20 ml

КОРЕКТОР С ЧЕТКА, 
18 ml

КОРЕКТОР-ПИСАЛКА, 
7 ml

 » Коректор-писалка на ацетонова основа. Удобна форма за лесна работа.
 » За прецизни корекции върху различни мастила, обикновена, копирна и 
факс хартия. Бързосъхнещ след нанасяне.

1020120020

 » Течен коректор на водна 
основа с четка за бързо и 
лесно нанасяне.

 » За корекции върху различни 
мастила, обикновена, 
копирна и факс хартия.

 » Бързосъхнещ.
 » С топче за разбиване.

 » Бял коректор с метален връх.
 » При натискане на средната част на опаковката, съдържанието изтича 
по-лесно.

 » Разклатете преди употреба.
 » Размери: Ø1.46 х 10.3 cm. 

 » Коректор писалка с метален връх.
 » За прецизни корекции върху мастила, обикновена, копирна и факс хартия.
 » Бързосъхнещ след нанасяне.
 » При натискане на средната част на опаковката, съдържанието изтича 
по-лесно.

 » Разклатете преди употреба. 

 » Течен коректор на ацетонова 
основа с четка, която 
позволява бързо и лесно 
нанасяне на коригиращата 
течност.

 » Бързосъхнещ.
 » Позволява коригиране върху 
различни мастила и хартии.

КОРЕКТОР-ЛЕНТА, 
5 mm/8 m

 » Коректор-лента, 
подходящ за обикновена, 
копирна и факс хартия.

 » Покрива цял ред от 
текста с едно движение.

 » Чисто и сухо коригиране: 
веднага след корекцията 
може да се пише.

 » Не личи при 
фотокопиране.

 » Широчина: 5 mm.
 » Дължина: 8 m.

1020140020

1020140012

КОРЕКТОР-ЛЕНТА,  
5 mm/6 m

 » Коректор-лента, 
подходящ за обикновена, 
копирна и факс хартия.

 » Чисто и сухо коригиране: 
веднага след корекцията 
може да се пише.

 » Не личи при 
фотокопиране.

 » Широчина: 5 mm.
 » Дължина: 6 m.

 » Коректор-лента, 
подходящ за обикновена, 
копирна и факс хартия.

 » Покрива цял ред от 
текста с едно движение. 

 » Чисто и сухо коригиране: 
веднага след корекцията 
може да се пише.

 » Не личи при 
фотокопиране.

 » Широчина: 5 mm.
 » Дължина: 12 m.

КОРЕКТОР-ЛЕНТА, 
5 mm/12 m

1020140021

1020120006 1020120007

КОРЕКТОР-ПИСАЛКА MINI,  
5 ml

КОРЕКТОР-ПИСАЛКА,  
7 ml
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КОРЕКТОР-ЛЕНТА, EXTENSION 360,  
5 mm/6 m

КОРЕКТОР-ЛЕНТА ACID,  
4.2 mm/5 m, АСОРТИ

1020140008

 » Подходящ за употреба  
с лява ръка поради коригиращия 
връх, завъртащ се на 360о.

 » Не оставя следи върху 
фотокопия или факс хартия.

При поръчка артикулът се 
изпраща в цвят на случаен 
принцип. 

 » Коригира върху всякакъв вид хартия, 
без да оставя следи.

 » Бърза, чиста и прецизна работа.
 » Широчина: 4.2 mm.
 » Дължина: 5 m.
 » 2 броя в опаковка в различни цветове. 

АВТОМАТИЧНА КОРЕКТОР-ЛЕНТА 
ACID, АСОРТИ, 5 mm х 6 m

 » Не оставя следи върху фотокопия или факс хартия.
При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

ПЪЛНИТЕЛИ ЗА АВТОМАТИЧНА 
КОРЕКТОР-ЛЕНТА ACID

1020140009

2 бр.

2 бр.
1020140023

При поръчка артикулът се изпраща в цвят на случаен принцип. 

1020140011

 » Резервни пълнители за 
автоматична коректор-лента.

 » Не оставя следи върху 
фотокопия или факс хартия.

 » Размери: 5 mm х 6 m.



Управлявай
сам своите отстъпки

Пазарувай Спестявай
всеки месец

344 Пишещи и коригиращи средства

 
 

 Сканирай QR кода и виж актуална цена Сканирай QR кода и виж актуална цена

ПОДАРЪЧЕН КАНЦЕЛАРСКИ 
КОМПЛЕКТ COPPER, ЛИЛАВ

ПОДАРЪЧЕН КАНЦЕЛАРСКИ 
КОМПЛЕКТ SUNSET

1060280011

 » Комплектът Milan Copper съдържа: 
- 1 лилава острилка за моливи; 
- 1 химикалка с черен цвят на мастилото; 
- 1 автоматичен молив с дебелина  
   на линията 0.5 mm; 
- 1 джобен 8-разряден калкулатор.

ПОДАРЪЧЕН КАНЦЕЛАРСКИ 
КОМПЛЕКТ COPPER, ЗЕЛЕН

 » Комплектът Milan Copper съдържа: 
- 1 химикалка Capsule Copper със син цвят на мастилото; 
- 1 автоматичен молив с дебелина на линията 0.5 mm; 
- 1 джобен тефтер с оригинален дизайн.

1060280012

1060280009

Жълт

1060280010

Розов

 » Комплектът Milan Sunset съдържа: 
- 1 гума-острилка COMPACT; 
- 1 химикалка със син цвят на мастилото 
   COMPACT; 
- 1 автоматичен молив (0.7 mm) COMPACT; 
- 18-разряден калкулатор. 
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ПОДАРЪЧЕН КАНЦЕЛАРСКИ 
КОМПЛЕКТ SILVER, РОЗОВ

1060280014

 » Комплектът Milan Silver съдържа: 
- 1 гума за триене; 
- 1 химикалка със син цвят  
   на мастилото; 
- 1 автоматичен молив  
   с дебелина на линията 0.5 mm; 
- 1 джобен 8-разряден калкулатор.

ПОДАРЪЧЕН КАНЦЕЛАРСКИ 
КОМПЛЕКТ SILVER, СИН

1060280015

 » Комплектът Milan Silver съдържа: 
- 1 гума-острилка; 
- 1 химикалка със син цвят на мастилото; 
- 1 автоматичен молив с дебелина на линията 0.5 mm; 
- 1 джобен 8-разряден калкулатор.
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