
PSACÍ POTŘEBY
• kuličková pera a náplně • rollery • linery • mikrotužky • zvýrazňovače 
• popisovače • versatilky • tužky • pastelky • vodové barvy • křídy  
• pryže • ořezávátka • razítkové barvy • podušky • razítka



Alba
Elegantní celokovové  
kuličkové pero,  
barevný mix,  
modrá náplň.

• 43296

• 44332  náplň

CONCORDE Soft
Kovové kuličkové pero s měkkým 
dotykovým hrotem pro ovládání 
telefonů a tabletů. Dodáváno  
s modrou náplní  
v barevném mixu.

• 43309

• 44332  náplň

Vicuňa BX 157
Kuličkové pero nové generace.  
Velmi jemně tekoucí inkoust s nízkou  
viskozitou. Barva těla = barva náplně. 
Plastový klip, mačkací mechanika.  
Pogumované tělo pro pohodlné  
psaní. Stopa: 0,7 mm.

• 43308     
   
  

• 44357   náplň 
BXM7H

Paste
Celokovové kuličkové  
pero v pastelových  
perlet́ových  
barvách.

• 43294

• 44332  náplň

B2P
Průhledné stiskací kuličkové pero  
vyrobené z recyklovaných PET  
lahví – 94% recyklovaného  
materiálu (nezahrnuje  
vyměnitelné části). Hladké  
psaní. Barva stiskátka  
= barva náplně.

• 43260
• 44366 náplň 
    

Acroball
Stiskací kuličkové pero s ergonomickým 
tvarem úchopu, jedinečná hladkost 
psaní. Náplň nové generace  
na olejové bázi je voděodolná  
a rychleschnoucí. Vyroben  
ze 78% recyklovaného  
materiálu (nezahrnuje  
vyměnitelné části).  
Píše podle barvy těla. 

• 43330 

• 44387     
náplň

Rane
Plastové kuličkové pero, gumová 
úchopová zóna, modrá náplň,  
stopa 0,5 mm. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43452

•  44338  náplň 
mikrohrot 11 cm

Super Grip Neon 2030
Oblíbené kuličkové pero  
s tvarovaným gumovým  
úchopem v transparentních  
neonových barvách,  
dodáváno s modrou  
náplní.

• 43268     

• 44366  náplň

Super Grip 2028
Oblíbené kuličkové pero  
s tvarovaným gumovým  
úchopem, barva těla = barva  
náplně.

• 43267   

• 44366     
náplň

78%
94%
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Solidly
Oblíbené kuličkové pero  
s gumovým úchopem, píše  
velice tence, barevný mix.  
Dodáváno s modrou náplní.

• 43279

• 44365  náplň

Pentel BK 417
Kuličkové pero se stiskací  
mechanikou a gumovým  
gripem, barva těla = barva  
náplně.

• 43222   

• 44332     
náplň

Omega
Mechanické kuličkové pero,  
kovová špička a klip, dodáváno  
s modrou náplní.

• 43395

• 44319  náplň

Pentel BK437
Kuličkové pero s gumovým  
trojbokým držením  
a průhledným tělem,  
barva těla=barva náplně.  
Stopa 0,5 mm, minimální  
délka stopy 1200 m.

• 43325    

• 44356      
náplň

X-pen
Kuličkové pero se stiskací  
mechanikou, kovová spodní  
část+klip. Mix barev,  
dodáváno s modrou  
náplní.

• 43375

• 44319  náplň

Ulta
Průhledné kuličkové pero  
s gumovým úchopem  
a kovovým klipem,  
mix barev,  
modrá náplň.

• 43278 

•  44332  
náplň

K-PEN K6
Trojhranné stiskací kuličkové pero,  
s gumovým gripem pro pohodlné 
psaní, barva těla=barva náplně.

• 43319   

• 44332     náplň

Triangle S 0163
Plastové kuličkové pero  
s trojúhelníkovým průřezem  
umožňuje velmi pohodlné  
držení a psaní. Easy ink náplň  
– inkoust s nízkou viskozitou  
pro pohodlnější a plynulejší  
psaní. Modrá náplň, šířka  
stopy: 0,5 mm. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43318

•  44306 náplň  
Easy Ink

Paper pen Green
Kuličkové pero vyrobené  
z Greenplastu a recyklovaného  
papíru, s uzavíracím víčkem,  
jednorázové. Dodáváno  
s modrou náplní.

• 43272
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Sissy BP 1405
Stopa 0,5 mm. Plastové trojboké  
tělo, mačkací mechanika,  
barevný mix, dodáváno  
s modrou náplní.

• 43282

• 44334  náplň

Alpe
Kuličkové pero s kovovým  
klipem, rastrovaný  
úchop, mix barev,  
modrá náplň.

• 43380

•  44332  
náplň

Baone 
Kuličkové pero v módních  
průhledných barvách,  
mix barev, dodáváno  
s modrou náplní.

• 43261

• 44334  náplň

CONCORDE Passion
Plastové kuličkové pero,   
modrá náplň Easy Ink,  
stopa 0,5 mm. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43332

•  44306 náplň

kuličkové pero 4-barevné
Oblíbené kovové 4-barevné  
kuličkové pero, stříbrná barva.

• 43361

• 44382      
náplň

Multi 3F
Luxusní kuličkové pero – 3 funkce  
v jednom: kuličkové pero s modrou  
a červenou náplní, mikrotužka  
a guma ve víčku. Dodáváno  
v dárkové krabičce.

• 43369     

• 44382   náplň mini

•  44208 HB 0,5 mm

Multi Ele
Exkluzivní kuličkové pero – 3 funkce  
v jednom: kuličkové pero s modrou  
a červenou náplní, mikrotužka  
a guma ve víčku. Dodáváno  
v dárkové krabičce.

• 43370     

• 44382   náplň mini

•  44208 HB 0,5 mm

Spoko 0112
Kuličkové pero s gumovým  
úchopem a plastovým  
klipem, modrá náplň.

• 43281

• 44334  náplň

Olimpia Green
Kuličkové pero vyrobené  
z Greenplastu. Dodáváno  
s modrou náplní.

• 43271

• 44334  náplň
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Spoko 0111 Fruity
Kuličkové pero s barevným  
pogumovaným úchopem,  
dodáváno s modrou  
náplní. Barevný mix.

• 43396

• 44334  náplň

„čína“
Klasické kuličkové pero,  
jednobarevné plastové tělo,  
modrá náplň.

• 43300

• 44351  náplň

Easo
Plastové kuličkové pero  
tence píšící, barevný mix.  
Dodáváno s modrou  
náplní.

• 43382

• 44365  náplň

Spoko 0115
Jednorázové kuličkové pero,  
barva těla = barva náplně.

• 43368    

Signeta classic
Jednorázové kuličkové pero,  
barva těla = barva náplně.

• 43385    

K-PEN K1
Trojhranné jednorázové kuličkové 
pero, barva těla = barva náplně.

• 43386   

ICO Lux
Kuličková tužka  
se stojánkem  
a pružinou,  
modrá náplň.

• 43439   

• 44334   náplň

Rex metal
Kuličková tužka  
v kovovém stojánku  
s řetízkem,  
modrá náplň.

• 43435 

• 44336  náplň

Parma  
Plastové kuličkové pero má bílé  
tělo s barevnými a pochro- 
movanými doplňky.  
Má otočný mechanizmus,   
modrá náplň.  Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43355

• 44334   náplň
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set Orin
Sada celokovové kuličkové  
pero a mikrotužka 0,5 mm  
v dárkové krabičce.

• 43235      

• 44332  

• 44208 tuhy HB 0,5 mm 

set Biana
Sada kovové kuličkové pero  
a mikrotužka 0,5 mm s gumovým  
úchopem, v dárkovém pouzdře.

• 43237      

• 44334  

CONCORDE Lady Pen
Kuličkové pero s osmi krystaly 
Swarovski, otočný mechanizmus,  
ocelový klip, včetně elegantního  
pouzdra v barvě pera. Vhodné  
do dámské kabelky (délka  
11,5 cm).

• 43376     

• 44382  náplň

Sterling B810-Z
Kuličkové pero ve velmi luxusním  
provedení s elegantními kovovými 
doplňky. Otáčecí mechanika.  
Stopa 0,5 mm, délka stopy  
1200 m, dodáváno s černou  
náplní.

• 43258

• 44321  náplň

PÉPÉ 
Elegantní klasické kuličkové  
pero s modrou náplní.  
Dodáváme též jako sadu:  
kuličkové pero a mikrotužka  
v dárkové krabičce.

• 43371      
propiska

• 43241      
sada

• 44366 náplň
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náplň 10,7 
Náplň typu 4406  
do kuličkového pera.

• 44334      
náplň

náplň 4444 
Náplň pro kuličkové  
tužky „čína“.

• 44351   náplň

náplň cross 
Náplň pro kuličkové  
tužky s otočným  
mechanizmem.

• 44336   náplň

Pentel BKS7H 
Náplň do kuličkových per 
Pentel, balení 2 ks.

• 44356    
náplň

velkokapacitní náplň 
Náplň typu „Parker“  
do kuličkového pera.

• 44332   náplň

náplň 4441 
Plastová náplň typu 
„Parker“.

• 44319   náplň

náplň Pilot 2604 
Náplň pro gelový roller  
Pilot G1, šíře stopy  
0,32 mm.

• 44369      
náplň

Pentel LRN5 
Náplň pro Energel, šíře 
stopy 0,5 mm.

• 44375     
náplň

náplň 10,7 Solidly 
Náplň typu 4406 s velmi 
tenkou špičkou, stopy  
0,3 mm.

• 44365   náplň

náplň 4442 
Celokovová náplň typu 
„Parker“.

• 44321   náplň

náplň Pilot 2606 
Náplň pro gelový roller  
Pilot G2, šíře stopy  
0,32 mm.

• 44368      
náplň

Pentel LR7 
Náplň pro Energel, šíře 
stopy 0,7 mm.

• 44376     
náplň

náplň Pilot 2110 
Náplň RFJS-GP-F  
pro Super Grip,  
stopa šíře 0,27 mm.

• 44366      
náplň

náplň 4406 
Plastová náplň Lux X 20 
pro kuličková pera.

• 44341   náplň

náplň do keramického 
pera 
Náplň pro keramická pera.

• 44301      
náplň

náplň mini kovová 
Kovová náplň do multi 
barevných kuličkových  
per.

• 44382      
náplň
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Pentel BLN75
EnerGel s rychleschnoucí gelovou  
náplní. Kuličkové pero v metalické 
modré. Elegantní moderní  
design , vhodný i pro leváky. 
Kovový klip, stiskací mecha- 
nismus. Pogumovaný grip  
v barvě náplně, stopa 0,5 mm.

• 43320     

• 44375     
náplň

Pentel BL77
EnerGel s rychleschnoucí gelovou  
náplní. Elegantní moderní design,  
vhodný i pro leváky. Kovový klip, 
mačkací mechanika. Pogumovaný 
grip pro pohodlné psaní.  
Barva doplňků odpovídá  
barvě náplně, stopa 0,7 mm.

• 43321     

• 44376     
náplň

Edding 2185 crystaljelly 
Gelový roller s kovovým hrotem  
a pogumovanou spodní  
úchopovou částí,  
jednorázový, stopa  
0,7 mm.

• 31620      
  

Pilot G1
Gelový roller s trojhranným 
vroubkovaným úchopem,  
jemné a syté psaní,  
šíře stopy 0,32 mm.

• 43285      

• 44369       
náplň 2604

Pilot G2
Výsuvný gelový roller s gumovým 
úchopem, jemné a syté psaní,  
šíře stopy 0,32 mm.

• 43283      

• 44368      
náplň 2606

Centropen 4615 F
Roller s novým ergonomickým  
designem, nevysychavý inkoust,  
jemný kovový hrot s kuličkou  
z karbidu wolframu,  
délka stopy 2 200 m,  
šířka stopy 0,3 mm.

• 40201      

• 40211       
sada

Edding 2190
Gelový roller s pogumovaným  
úchopem, stiskací mechanizmus,  
šíře stopy 0,7 mm.

• 31618        

• 31619      sada 

• 44359      
  

náplň 1708

Centropen 4665 M
Roller s novým ergonomickým  
designem, nevysychavý  
inkoust, jemný kovový hrot  
s kuličkou z karbidu wolframu, 
délka stopy 2 000 m,  
šířka stopy 0,6 mm.

• 40215      

• 40216       
sada

Pentel BLN105
EnerGel nové generace s rychle-
schnoucí gelovou náplní. Elegantní 
moderní design, vhodný i pro leváky. 
Plastový klip, mačkací mechanika.  
Pogumovaný grip pro pohodlné  
psaní. Stopa: 0,25 mm.

• 43323     

• 44375      
náplň
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Pentel BL107
EnerGel nová generace s rychle-
schnoucí gelovou náplní. Elegantní  
moderní design, vhodný i pro  
leváky. Plastový klip, mačkací  
mechanika. Pogumovaný  
grip pro pohodlné psaní.  
Stopa: 0,35 mm.

• 43324       

• 44376      
náplň

Spoko 0121
Gelový roller s hrotem v kovové  
objímce, gumová grip-zóna,  
šíře stopy 0,5 mm.

• 31693   

• 44304    náplň

Edding 69 mikrotec
Roller s kovovým mikro hrotem,  
inkoust rozpustný ve vodě,  
šíře stopy 0,3 mm. Roller  
s tekutým inkoustem,  
který se využije  
do poslední kapky

• 31625    

Spoko 0122
Gelový roller, stiskací mechanismus, 
gumová grip-zóna,  
šíře stopy 0,7 mm.

• 31694  

• 44305    náplň

B2P
Průhledný gelový roller z řady  
Begreen, vyrobeno z 89 %  
recyklovaného materiálu – PET  
lahve (nezahrnuje vyměnitelné  
části). Šíře stopy 0,32 mm,  
délka stopy 1200 m.

• 43289    

• 44368     
náplň

CONCORDE Writometer
Gelové pero s trojnásobnou  
kapacitou náplně – 1 500 m.  
Šíře stopy 0,5 mm. Kovový klip.  
Obsahuje pigmentový inkoust,  
který je syté barvy, světlo- 
stálý a více odolný proti  
rozmazání. Asort barev.  
Modrá náplň.

• 31691

Panther  S 0161
Plastové kuličkové pero  
s tvarovaným pogumovaným  
úchopem. Modrá náplň  
Easy ink – inkoust s nízkou  
viskozitou pro pohodlné  
a plynulé psaní.  
Stopa 0,5 mm.

• 43316

•  44306 náplň  
Easy Ink

FriXion Clicker
Nový stiskací přepisovatelný roller. Speciální inkoust – napsaný text lze vymazat  
a znovu přepsat. Text zneviditelníte zahřátím na 65° C, které vznikne třením  
(„gumováním“) plastového zakončení rolleru na papíře. Znovu se objeví při teplotě 
nižší než -15°C. Píše podle barvy těla. Stiskni! Napiš! Vymaž! Přepiš.

• 43329        

• 44371         náplň 3 ks 

89%
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NOVÁ GENERACE 
GELOVÉHO 
INKOUSTU!

…už ho nedáte z ruky

– RYCHLESCHNOUCÍ 
– NEROZMAZ

ˆ

E SE 

ENERGEL JE VHODNÝ 
TAKÉ PRO LEVÁKY

E 

ntel 110x280 mm.indd   1 20.9.12   16:1

Pentel BL407
Gelové pero v luxusním celokovovém  
stříbrném designu, zdrsněný grip  
pro pohodlné psaní, v elegantní  
kovové krabičce. Dodáváno  
s černou náplní.

• 43243 

• 44376   náplň

FriXion Ball
Roller s tekutou náplní, přepisovatelný. Speciální  
inkoust – napsaný text lze vymazat a znovu  
přepsat na tomtéž místě. Text zneviditelníte  
zahřátím na 65° C, které vznikne třením  
(„gumováním“) plastového zakončení  
rolleru na papíře.

• 43304        

• 44371         
náplň 3 ks 

Choose
Gelový roller z řady BeGreen a je vyroben ze 73%  
recyklovaných materiálů (nezahrnuje vyměnitelné 
části). Moderní jednoduchý a zároveň  
dominantní tvar pera, jemné psaní, široké  
množství barev včetně bílé. Šířka stopy  
0,39 mm, délka stopy 630 m.

• 43290        

     

• 44372        

     
náplň 2937 

73%
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Edding 89
Fineliner s kulatým hrotem v kovové 
objímce, inkoust rozpustný ve vodě, 
šíře stopy 0,3 mm.

• 31623

Edding 89 sada
Fineliner s kulatým hrotem v kovové 
objímce, inkoust rozpustný ve vodě, 
šíře stopy 0,3 mm, sada 10 barev.

• 31624

Centropen 2811 F 
Klasický liner s jemným plastovým 
hrotem pro nejširší použití, šíře  
stopy 0,3 mm, délka stopy  
1500 m. Dodáván po kusech  
nebo v sadě 3 ks.

• 40101      

• 40105     
sada  3 ks

Supra fine Ico
Liner s jemným plastickým hrotem  
pro nejširší použití, šíře stopy  
0,5 mm.

• 31665     

liner Office
Liner s jemným plastickým hrotem,  
pro nejširší použití, šíře stopy  
0,5 mm.

• 40218     

Centropen 4611 F
Liner s novým ergonomickým  
designem, nevysychavý inkoust  
(vydrží i 14 dní bez chránítka),  
jemný plastový hrot, šíře stopy  
0,3 mm, délka stopy 1500 m.

• 40111     

• 40118      
sada 4 ks

Centropen 4621 F
Liner s novým ergonomickým  
designem, nevysychavý inkoust  
(vydrží i 14 dní bez chránítka),  
s jemným plastovým hrotem  
v kovové objímce, šíře stopy  
0,3 mm, délka stopy 1500 m.

• 40131     

• 40141      
sada 4 ks

Centropen 2631
Dokumentní liner s plastovým  
hrotem v kovové objímce, ergo  
držení, světlostálý, vodě odolný  
inkoust, délka stopy 500–600 m.

• 40233

• 40232   sada 4 ks: šířka stop
1×0,25 + 1×0,35 +  
1×0,5 + 1×0,7 mm

Centropen 4651 M
Liner s novým ergonomickým  
designem, nevysychavý inkoust,  
s jemným plastovým hrotem  
odolným tlaku, šíře stopy  
0,5 mm, délka stopy 1000 m.

• 40127     

• 40128      
sada 4 ks

 černá

 červená

 modrá 

 zelená

 žlutá

 oranžová

 hnědá

 fialová

 růžová

 modrá
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Orin
Kovová mikrotužka  
0,5 mm.

• 43008

Mephisto 
Plastová mikrotužka s gumovou  
zónou pro pohodlné držení,  
kovový klip, pryž.

• 43017 0,3 mm

• 43014 0,5 mm

• 43018 0,7 mm

Pentel P205
Mikrotužka 0,5 mm vhodná  
pro technické kreslení,  
s kovovou trubičkou  
délky 4 mm, kovový klip,  
výměnná pryž.

• 43038

Super Grip
Plastová mikrotužka 0,5 mm  
se zásuvným hrotem,  
pogumovaný úchop.  
Mechanika pro posun  
je kovová.

• 43004

Pentel A313-A315-A317-A319
Mikrotužka, plastové provedení  
s pogumovaným držením,  
kovový klip, celokovový hrot  
s extra dlouhou trubičkou  
0,4 cm (vhodné pro šablonky, 
…). V zásobníku dvě tuhy.

• 43040 šíře 0,5 mm

• 43041 šíře 0,3 mm

• 43042 šíře 0,7 mm

• 43043 šíře 0,9 mm

Biana
Kovová mikrotužka 0,5 mm  
s gumovým úchopem,  
pryž ve stiskátku,  
kovový klip. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 42485

PÉPÉ
Kovová mikrotužka 0,5 mm  
s vyměnitelnou gumou, gumová  
rukojet́ , zásuvný hrot, zero  
slider – systém garantující  
prakticky 100% využití tuhy  
do posledního mm.

• 43019   

Trio
Mikrotužka 0,5 mm, trojhranný  
úchop, kovový klip. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43031

Pentel AX105
Pentelka síla 0,5 mm.  
Celoplastové provedení,  
velká pryž, dodáváme 
v barevném mixu.

• 43009
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Spoko 0132
Plastová mikrotužka 0,5 mm  
se zasouvací kovovou  
špičkou, barevný mix.

• 42480

Pentel AZ135 
Kvalitní mikrotužka – pentelka síla 0,5 mm s pogumovaným  
držením, plastovým průhledným tělem, klipem a velkou gumou,  
chráněnou víčkem, dodáváme v barevném mixu.  
Vhodný do sady s kuličkovým perem BP127.

• 43023

Golf 
Plastová mikrotužka 0,5 mm  
s kovovým klipem.  
Mechanika pro posun  
je kovová.

• 42486

CONCORDE Triangl
Plastová mikrotužka 0,5 mm,  
gumový úchop, kovový klip,  
pryž ve stiskátku. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 43011

Pentel PL75
Pentelka síla 0,5 mm ve stříbrném  
provedení, elegantní moderní  
design, kovový klip,  
pogumovaný barevný grip.

• 43024    

Pentel PL105
Pentelka síla 0,5 mm.  
Celoplastové provedení,  
s gumovým gripem,  
velká pryž, dodáváme  
v barevném mixu.

• 43010

tuhy Koh-i-noor
Kvalitní polymerové tuhy  
do mikrotužek.  
12 ks v etui.

• 44208 HB 0,5

• 44214 B 0,5

• 44215 H 0,5

• 44202 HB 0,3

• 44207 HB 0,7

tuhy Pentel 100
Hi-polymerové tuhy 0,5 mm Pentel 100 
jsou pružné a při psaní se nelámou ani 
při větším tlaku ruky. Po celou dobu 
používání jsou homogenní, 12 ks v etui.

• 44090 2B

• 44191 B

• 44192 HB

• 44193 F

• 44194 H

• 44195 2H

• 44196 3H

• 44197 4H
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Kores Bright liner
Plochý zvýrazňovač vhodný pro zvýraznění textu  
na všech druzích papíru, klínový hrot 1–4 mm.  
Dodáván po kusech nebo v sadách 4 a 6 ks.

• 40332       

• 40330      sada  4 ks

• 40329        sada 6 ks

Spoko 0142 
Zvýrazňovač se seříznutým hrotem 
a plochým tělem. Vhodné  
pro všechny druhy papíru,  
vysoká stálost barev. Šířka  
stopy: 1–5 mm. Dodáván  
po ks nebo v sadě.

• 41081      

• 41080       
sada 4 ks

Centropen 8722
Celofluorescenční zvýrazňovač vhodný 
pro zvýraznění textu na všech druzích 
papíru, klínový hrot 1–4 mm. Dodáván 
po kusech nebo v sadách 4 a 6 barev.

• 40301        

• 40311      sada  4 ks

• 40310        
sada 6 ks

Edding 24
Plochý zvýrazňovač vhodný pro 
zvýraznění textu na všech druzích 
papíru, klínový hrot 2–5 mm,  
inkoust na vodní bázi. Tělo  
vyrobeno minimálně ze 70%  
z obnovitelné suroviny.  
Dodáván po kusech  
nebo v sadách.

• 31615     
 

• 31616  sada  4 ks

Centropen 8852
Celofluorescenční zvýrazňovač vhodný 
pro zvýraznění textu na všech druzích 
papíru, klínový hrot 1–4,6 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barvy.

• 40321       

• 40322     sada  4 ks

Centropen 2322
Zvýrazňovač se systémem volného  
objemu, fluorescenční pigmentový  
inkoust na všechny druhy papíru,  
klínový hrot 1–4 mm.

• 40315      

• 40314     sada  3 ks

• 40316      
sada 4 ks

Centropen 8122
Zvýrazňovač s moderním designem, 
fluorescenční pigmentový inkoust 
vhodný pro zvýraznění textu na všech 
druzích papíru, klínový hrot 1,2–4,6 
mm. Dodáván po kusech nebo v sadě 
3 barvy.

• 40335      

• 40336     
sada  3 ks

Apollo mini MH 1270
Zvýrazňovač s moderním designem, 
fluorescenční pigmentový inkoust 
vhodný pro zvýraznění textu  
na všech druzích papíru,  
klínový hrot 1–4 mm.  
Dodáván po kusech.

• 40283      
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Edding 300
Permanentní průmyslový popisovač  
s kulatým hrotem, odolný proti vodě, 
znovu naplnitelný inkoustem  
MTK 25, šíře stopy 1,5–3 mm.  
Dodáván po kusech  
nebo v sadě 4 barev.

• 31635     

• 31636      
sada

inkoust MTK 25
Náhradní inkoust 25 ml.

• 30999     

ICO permanent 11 XXL 
Permanentní popisovač  
s kulatým hrotem na téměř  
všechny druhy povrchů,  
šíře stopy 1–3 mm. Vydrží  
až 14 dní bez nasazeného  
uzávěru, aniž by hrot  
zaschl.

• 31667     

• 31668      
sada

Centropen 8566
Permanentní značkovač na většinu 
povrchů, odolá vodě, otěru, 
povětrnostním vlivům, inkoust  
na alkoholové bázi, válcový  
hrot, šíře stopy: 2,5 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40381     

• 40391      
sada

Centropen 8576
Permanentní značkovač na většinu 
povrchů, odolá vodě, otěru, 
povětrnostním vlivům, inkoust  
na alkoholové bázi, klínový  
hrot, šíře stopy: 1-4,6 mm.  
Dodáván po kusech  
nebo v sadě 4 barev.

• 40401     

• 40411      
sada

Edding 21
Permanentní znovunaplnitelný  
popisovač s kulatým hrotem, stopa 
1,5–3 mm, vhodný pro psaní  
na téměř všechny materiály:  
kov, umělé hmoty, sklo.

• 31652     

• 31653 sada 4 ks

• 30999  náhradní 
inkoust

Centropen 8510
Permanentní značkovač na většinu 
povrchů, nevysychavý inkoust (vydrží  
i 14 dní bez chránítka), odolá vodě,  
otěru, povětrnostním vlivům,  
na alkoholové bázi, válcový  
hrot, šíře stopy: 2,5 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40554     

• 40555      
sada

Centropen 8516
Permanentní značkovač na většinu 
povrchů, nevysychavý inkoust (vydrží  
i 14 dní bez chránítka), odolá vodě,  
otěru, povětrnostním vlivům,  
na alkoholové bázi, klínový  
hrot, šíře stopy: 2-5 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40557     

• 40558      
sada

Twin marker BeGreen
Dvouhrotý permanentní popisovač píše 
na téměř všechny běžně dostupné  
povrchy. Rychleschnoucí, přátelský  
k životnímu prostředí, vyroben  
z 76,1% recyklovaného materiálu  
(nezahrnuje vyměnitelné části). 
Dvě šíře stopy: 0,5 mm  
a 0,4 mm.

• 31681    

Permanentní popisovače

76,1%
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CD marker
Permanentní popisovač na CD,  
šíře stopy 0,5 mm. Dodáván  
po kusech nebo v sadách.

• 31670     

• 31671      
sada

Centropen 4606
Permanentní popisovač s ergonomickým 
designem, na popisy CD, DVD, BD 
disků. Alkoholová báze, válcový  
hrot, šíře stopy 1 mm.  
Dodáván po kusech  
nebo v sadách.

• 40090     

• 40089      
sada

Centropen 3616 
Permanentní popisovač se dvěma 
různými hroty na popisy CD, DVD,  
BD disků, ergo držení.  
Alkoholová báze, jemný  
plastový hrot šířka stopy:  
0,6 mm, válcový hrot šířka  
stopy 2,5 mm.

• 40082 

Pentel N850
Permanentní popisovač,  
kulatý hrot, stopa 4,2 mm.  
Lze použít na téměř jakýkoliv  
povrch. Bez xylenu  
a toluenu.

• 31500     

Edding 140 S
Permanentní popisovač OHP  
s kulatým hrotem, odolný proti  
vodě, vhodný na průsvitné fólie,  
šíře stopy 0,3 mm.

• 31645     
     

Centropen 2636 F
Permanentní popisovač OHP s ergo 
držením, odolný vodě a otěru, vhodný  
na neporézní povrchy, průsvitné fólie,  
šíře stopy 0,6 mm. Dodáván  
po kusech nebo v sadě 4 barev.

• 40461     

• 40466      
sada

Centropen 2846
Permanentní popisovač, píše  
na většinu povrchů. Odolá vodě, otěru, 
povětrnostním vlivům. Alkoholová  
báze, válcový hrot, šíře stopy  
1 mm. Dodáván po kusech  
nebo v sadě 4 barev.

• 40442       

• 40448      
sada

Edding 8850
Černý popisovač s velmi dlouhým  
a tenkým hrotem. Pro značkování  
na těžko dostupných místech,  
např. při vrtání…, šíře stopy  
0,7-1 mm.

• 31565 

Edding 750 lakový
Lakový popisovač s kulatým  
hrotem a krycími účinky  
na způsob laku, šíře  
stopy 2-4 mm.

• 31608    

  

Speciální popisovače
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Centropen 8586
Univerzální bílý permanentní  
značkovač, píše na většinu  
povrchů, vodní báze, světlostálý.  
Po zaschnutí odolává vodě,  
otěru, povětrnostním vlivům.  
Skladovat ve vodorovné  
poloze. Válcový hrot,  
šířka stopy 2,5 mm.

• 40413  

Centropen 8599
Univerzální vysoce permanentní 
značkovač, alkoholová báze,  
píše na většinu povrchů.  
Odolává vodě, otěru,  
povětrnostním vlivům,  
světlostálý. Válcový hrot,  
šířka stopy 1,5 mm.

• 40414 

Edding 8407 popisovač kabelů 
Permanentní popisovač s kulatým 
hrotem, odolný proti vodě. Vhodný 
zejména pro jemné popisování,  
značení a označování kabelů.  
Stopa 0,3 mm.

• 31568      
sada

Centropen 9211 lakový
Lakový popisovač s přepouštěcím 
mechanizmem, píše na neporézní 
povrchy. Po zaschnutí odolává  
vodě, otěru, povětrnostním  
vlivům, světlostálý. Plastový  
hrot v kovové objímce,  
šířka stopy 0,7 mm.

• 40400       

Edding 8150 se silikonovým 
olejem
Popisovač s bezbarvým  
silikonovým olejem určený  
pro péči o gumová těsnění,  
např. ve dveřích aut,  
chladniček, mrazáků.  
Stopa 4–12 mm

• 31654

Edding 74 M + 75 B
Lakový popisovač ve zlaté či stříbrné 
barvě s kulatým hrotem, permanentní  
pro každý povrch. Na rozdíl od  
klasických lakových popisovačů  
jsou tyto již aktivovány, nemusí  
se „pumpovat“ hrotem.

• 31655    74 M, 
stopa 1–2 mm

• 31656    75 B, 
stopa 2–3 mm

Edding 725
Neonový tabulový popisovač se  
seříznutým hrotem, smazatelný  
za sucha, vhodný pro bílé i tmavé  
tabule, stopa 2–5 mm. Dodáván  
po kusech nebo v sadě 5 ks.

• 31585       

• 31586      
sada

Centropen 9110
Universální permanentní značkovač, píše 
na většinu povrchů. Alkoholová báze, 
odolává vodě, otěru, povětrnostním 
vlivům. Speciální klínový hrot,  
šířka stopy 2–10 mm.

• 40552     

Centropen 2739 na textil
Značkovač na textil, ergo držení, 
světlostálý, nevypratelný.  
Válcový hrot, šířka stopy  
1,8 mm.

• 40424      
    

• 40430 sada 6 barev
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Centropen 8559 WBM
Stíratelný popisovač na bílé tabule  
a neporézní povrchy, zdravotně  
nezávadný, za sucha stíratelný,  
alkoholová báze. Skladovat  
ve vodorovné poloze. Válcový  
hrot, šířka stopy 2,5 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40561     

• 40567      
sada

Edding 360
Tabulový popisovač stíratelný,  
s kulatým hrotem, znovu naplnitelný 
inkoustem BTK 25, šířka stopy  
1,5–3 mm. Dodáván po kusech  
nebo v sadě 4 barev. Vydrží  
několik dní bez nasazeného  
uzávěru, aniž by hrot zaschl.

• 31627     

• 31628      
sada

inkoust BTK 25 
Náhradní inkoust 25 ml.

• 30997     

Edding 28
Tabulový popisovač stíratelný, s kulatým 
hrotem, znovu naplnitelný inkoustem 
BTK 25, šířka stopy 1,5–3 mm. Tělo 
popisovače vyrobeno minimálně  
z 80% recyklovaného materiálu. 
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev. Vydrží několik  
dní bez nasazeného uzávěru,  
aniž by hrot zaschl.

• 31650     

• 31651      
sada

• 30997  náhradní  
inkoust

V-Board Master BeGreen
Popisovač na bílé tabule s výměnnou 
náplní. Moderní technologie zajišt́uje 
intenzivní barvy viditelné i z velké 
vzdálenosti. Kulatý hrot, šířka stopy  
2,3 mm. Přátelský k životnímu  
prostředí, vyroben z 91%  
z recyklovaného materiálu  
(nezahrnuje vyměnitelné  
části). Dodáván po kusech  
nebo v sadě 5 barev.

• 40417      

• 40419      
sada

náplň WBS
Náplň pro popisovače na bílé tabule  
V-Board Master, alkoholová báze.

• 40418      

Centropen 2709 WBM
Stíratelný popisovač na bílé tabule,  
ergo držení, zdravotně nezávadný,  
alkoholová báze, za sucha  
stíratelný. Skladovat ve vodorovné  
poloze. Válcový hrot, šířka  
stopy 1,8 mm. Dodáván  
po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40546     

• 40550      
sada

WBM Kores
Stíratelný popisovač na bílé tabule  
a flipcharty. Rychle zasychá,  
vydrží bez víčka i déle než 48 hod.  
Válcový hrot, šířka stopy 3 mm.  
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev. Vyrobeno  
v ČR.

• 40569     

• 40568      
sada

Centropen 9120 na sklo
Velkoobsahový stíratelný popisovač 
na neporézní povrchy (okna, zrcadla, 
výlohy,…), tekutá křída na vodní  
bázi, silné krycí schopnosti.  
Obdélníkový hrot, šířka stopy  
2–15 mm.

• 40553        

Stíratelné popisovače

91%
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inkoust FTK 25 
Náhradní inkoust 25 ml.

• 30998     

Centropen 7550
Barevné popisovače, ergo držení, zdravotně  
nezávadný inkoust, odolávají vyschnutí  
až 5 let, vypratelné, ventilační chránítko,  
válcový hrot odolný proti zatlačení,  
šířka stopy 1 mm. Dodáván po kusech  
nebo ve vícekusových sadách.

• 40501     

• 40521 sada 4 barvy

• 40522 sada 6 barev

• 40524 sada 12 barev

• 40526 sada 24 barev

Edding 1200 
Kvalitní vypratelný kulatý popisovač  
pro tvůrčí psaní, vybarvování a malování,  
vhodný pro grafiky. Šíře stopy 0,5–1 mm.  
Inkoust na bázi vody. Sady v kovové  
krabičce.

• 31590     

• 31591 sada 10 barev

• 31592 sada 20 barev

Edding 380
Flipchartový popisovač s kulatým hrotem, inkoust  
se neprosákne papírem, znovu naplnitelný inkoustem  
FTK 25, šíře stopy 1,5–3 mm. Dodáván po kusech  
nebo v sadě 4 barev. Vydrží  až 6 týdnů  
bez nasazeného uzávěru, aniž by hrot zaschl.

• 31630     

• 31631      
sada

ICO Artip 11 XXL
Popisovač s kulatým hrotem  
na flipchartové bloky a papír,  
šíře stopy 3 mm. Dodáván  
po kusech nebo v sadě  
4 barev.

• 31675      

• 31676      
sada

Centropen 8550
Značkovač na papírové flipchartové bloky, 
funkčnost otevřeného značkovače je 
jeden týden, nepropíjí se papírem.  
Válcový hrot, šířka stopy 2,5 mm. 
Dodáván po kusech nebo  
v sadě 4 barev.

• 40341     

• 40351      
sada

Centropen 8560
Značkovač na papírové flipchartové bloky, 
funkčnost otevřeného značkovače je 
jeden týden, nepropíjí se papírem.  
Válcový hrot, šířka stopy 2,5 mm. 
Dodáván po kusech nebo 
v sadě 4 barev.

• 40361     

• 40371      
sada

Vypratelné popisovače

Flipchartové popisovače
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versatilka 5201
Celokovová versatilka ve žluté  
barvě s hrotítkem,  
délka 120 mm,  
Ø 2 mm.

• 43051

versatilka 5205 
Celokovová versatilka  
s hrotítkem,  
délka 120 mm,  
Ø 2,5 mm.

• 43062

sada versatilek 5217
Sada 6 ks versatilek  
s hrotítkem, barevnými  
jádry a stěrací pryží,  
délka 120 mm,  
Ø 2 mm.

• 43061

náhradní tuhy

• 44220 HB

•  44226 4301/6 ks  
do barevných  
versatilek

grafitová tužka 
CONCORDE
Grafitová tužka HB  
pro nejběžnější psaní.

• 42409

grafitová tužka  
s gumou CONCORDE
Grafitová tužka HB  
s gumou pro  
nejběžnější psaní.

• 42408  

grafitová tužka 1703
Grafitová tužka  
pro nejběžnější  
psaní ve třech  
tvrdostech.

• 42401 1703/1

•  42402 1703/2

•  42403 1703/3

tužka Grafitos
Trojhranný ergonomický  
tvar, kvalitní lipové dřevo  
pro snadné ořezávání,  
tuha HB, s gumou.

• 42420

tužka Grafitos 
Červenobílá s gumou 4 ks
Vysoce kvalitní lipové dřevo,  
4 různé designy s bílou pryží,  
tvrdost 2 = HB, neškrábe,  
silná a odolná tuha,  
ergonomický trojhranný  
tvar, blistr 4 ks.

• 42430

PSACÍ POTŘEBY

110

• versatilky • grafitové tužky •



Pentel PHN 
Olejové pastely v sadách,  
živé, brilantní barvy, lehko  
roztíratelné, jemné odstíny, kontury. 
Barvy jsou dlouhodobě stálé. Použití  
na papír, dřevo, plátno, suchou  
či mokrou cestou (za použití  
terpentýnu nebo alkoholu).

• 42231 sada 12 ks

• 42232 sada 25 ks

• 42233 sada 36 ks

pastelové tužky
Školní pastelové tužky.

• 41215 6 barev

• 42035 12 barev

voskové pastelky Jumbo 
Trojhranné voskové pastelky, Ø 14 mm. 
Jemné a plynulé vedení pastelky. Sada 
12 zářivých barev.

• 42229 

pastelky Jumbo
Silné trojhranné Jumbo pastelky,  
sada 12 ks + ořezávátko.  
Pastelky mají zářivé  
barvy a měkkou tuhu  
s vynikající přilnavostí,  
zajišt́ující plynulé  
vedení pastelky.  
Silná a vycentrovaná  
tuha se neláme  
během kreslení  
ani ořezávání.

• 42029 

pastelky trojhranné
Trojhranné pastelky, sada  
+ ořezávátko. Pastelky mají  
zářivé barvy a měkkou tuhu  
s vynikající přilnavostí,  
zajišt́ující plynulé vedení  
pastelky. Silná a vycentrovaná  
tuha se neláme během  
kreslení ani ořezávání.

• 42023 12 ks

• 42026 24 ks

• 42028 36 ks 

křída školní bílá

• 44001 100 ks

křída barevná školní

• 44011 sada 6 ks

• 44013 sada 12 ks

vodové barvy
Školní vodové barvy.

• 42304 Ø 22,5 mm

• 42305 Ø 30 mm
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pryž měkká 300/60 
Měkká pryž pro grafitové 
tužky. Rozměr:  
31×21×7 mm.

• 45002

pryž Pentel soft 
Pentel soft je kvalitní 
polymerová pryž pro 
vymazání čar grafických 
tužek, při mazání se tvoří 
pouze jeden „žmolek“. 
Rozměr: 17×44×12 mm.

• 45065

pryž Black 
Kvalitní polymerová 
pryž pro běžné použití, 
nešpiní. Rozměr: 
43,4×17,4×11,8mm.

• 45007

kovové ořezávátko 
černé 
Kvalitní kovové ořezávátko.

• 44536 

pryž kombi 6541/80 
Kombinovaná měkká 
a tvrdá pryž pro univerzální 
použití. Rozměr:  
40×13×7 mm

• 45025

pryž v tužce 6881 
Výsuvná stěrací pryž  
v plastovém držáku.

• 45080

ICO 307 
Stolní ořezávátko s kovovým mechanizmem,  
automatické posouvání tužky

• 44521

ICO 620 
Elektrické stolní ořezávátko se 2 otvory. 
Napájení: 4 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou 
součástí dodávky), kromě baterií je možno 
použít i sít́ový adaptér.

• 44523

pryž Edding DR20 
Kombinovaná pro mazání 
tuhy nebo inkoustových, 
barevných, kopírovacích 
tužek a pastelek. Rozměr: 
52×20×10mm.

• 45032

pryž Pilot 8901 
Kvalitní polymerová pryž 
vyrobena bez PVC a bez 
jedovatých plynů na papír 
a fólie, hladké gumování.  
Rozměr: 62×22×11 mm.

• 45067

pryž AC 30 kombi 
Kombinovaná pryž na 
tužky, pastelky, inkoustová 
a kuličková pera, rozměr: 
51×19×12 mm.

• 45027

pryž AS 40 
Plastická pryž na tužky  
a pastelky, rozměr: 
37×16×10 mm.

• 45028

kovové ořezávátko 

• 44525 1 otvor

• 44541 2 otvory
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ořezávátko plastové S 0384 
Průhledné ořezávátko se zásobníkem, 1 otvor, barevný mix.

• 44528

ořezávátko plastové S 0385 
Průhledné ořezávátko se zásobníkem, 2 otvory, barevný mix.

• 44532

náhradní polštářky pro samobarvící razítka 

• 30900 6/4910 – pro 4810, 4910, 4836

• 30893 6/4911 – pro S-Printy, 4846, 4820, 4800, 4911TYPO

• 30897 6/4912 – pro 4912, 4912TYPO

• 30898 6/4913 – pro 4913, 4913TYPO

• 30899 6/4817 – pro 4817, 49313

razítková poduška 9052 
Poduška je z přebarveného mikroporézního materiálu, obsahuje 
dostatek barvy pro mnoho let používání, doplňování barvy není 
potřebné. Rozměr: 70×110 mm.

• 30924      

barva Trodat 7010 
Kvalitní razítková barva  
bez oleje, 25 ml.

• 30960      

razítková poduška 
Razítková poduška nenapuštěná 

 barvou. Tři velikosti.

• 30921 velká 155×80 mm

• 30922 střední 120×60 mm

• 30923 malá 70×50 mm

barva Koh-i-noor 
Razítková barva bez oleje  

pro gumová razítka, 50 ml.

• 30952   

ořezávátko S 0387 
Jednoduché průhledné ořezávátko s velkým  
kontejnerem. Dodáváno v 4barevném mixu.

• 44524
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Trodat 4911 TYPO 
Samobarvicí textové razítko,  
které si sestavíte sami. Dodáváno  
s 1 sadou znaků výšky 3 mm  
a pinzetou, maximálně 3 řádky textu.

• 30909

Trodat DATER 1010 
Nesamobarvicí datové razítko.

• 30911 výška data 3 mm

• 30916 výška data 4 mm

• 30915 výška data 5 mm

S-PRINTY 4911
samobarvící razítko s pevným textem: ZAPLACENO, 

DOPORUČENĚ, ZAPLACENO V HOTOVOSTI, ODESLÁNO, 
EXPRES, VYŘÍZENO, DOŠLO DNE, STORNO, ZAÚČTOVÁNO, 
KOPIE, DAŇOVÝ DOKLAD, DOBÍRKA, ORIGINÁL, PROPLATIT, 

DODACÍ LIST, FAXOVÁNO, ZALOŽIT.

• 30905

CONCORDE  
datumka kaučuk
Nesamobarvicí datové razítko, 
 výška data 4 mm.

• 30913

Trodat 4817
Datové samobarvicí razítko, výška  

znaků 3,8mm, s 12 volitelnými texty  
(DOŠLO DNE, ZAÚČTOVÁNO, VYBRÁNO  

DNE, VLOŽENO DNE, FAKTUROVÁNO,  
E-MAIL DNE, INVENTURA, OBJEDNÁNO,  

ODESLÁNO, UPOMÍNKA, VYŘÍZENO  
DNE).

• 30919

Trodat 4846
Samobarvicí číslovačka,  

6 míst, výška čísel 4 mm.

• 30822

HORRAY H56/ /4,5
Profesionální kovová číslovačka, 
6 míst, výška čísel 4,5mm.  
Posun číslic po 1-20ti otiscích. 
Kovový štoček, černý otisk.

• 30907 

• 30895  náhradní polštářek  
pro HORRAY H56

• 30959  černá olejová barva  
15ml HORRAY

Trodat 4810 
Datové samobarvicí razítko  

s vyměnitelným polštářkem,  
výška číslic 3,8 mm.

• 30910
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LEPENÍ A KOREKCE
• lepicí tyčinky • lepidla • samolepicí pásky a odvíječe 
• opravné laky • opravné strojky



lepicí tyčinka Chameleon
Fialová lepicí tyčinka 15 g  

pro optickou kontrolu lepené  
plochy, po zaschnutí zprůhlední.

• 31103

lepicí tyčinka Scotch™ 36319 D
Kvalitní nepermanentní lepicí tyčinka 19 g 

 – umožňuje funkci suchého zipu – papír lze  
opakovaně přilepit a odlepit. Nezanechává  

stopy na papíře.

• 31124

lepicí tyčinka Concorde
Jednoduché, čisté a rychlé lepení. Lze použít  
na papír, lepenku, fotografie, textil,  
polystyren a jiné materiály. Rychle schnoucí,  
vypratelné při 30º C.

• 31137 8 g

• 31138 15 g

• 31140 21 g

• 31139 36 g

lepicí tyčinka Pritt Stick
Praktické lepidlo v tyčince, neroztéká se, nekape. Pohodlná, 

rychlá a čistá aplikace. Nevysychá, minimální trvanlivost 2 roky. 
Lepí papír, karton, fotografie. Ekologické – 90% lepicí hmoty je 

z obnovitelných zdrojů. Vypratelné při 30º C.

• 31114 10 g

• 31113 20 g

• 31112 40 g

lepicí tyčinka Kores
Ekologická lepicí tyčinka. Dlouhá životnost  
lepicí tyčinky, nevysychá! Vysunovací  
mechanismus pro snadnou, čistou a rychlou  
aplikaci. Neutrální vůně. Papír nevlhne  
a nekroutí se.Trvalé přilepení za cca 40 sec.  
Lepí: papír, fotografie a lehký textil.

• 31101 8 g

• 31102 15 g

• 31104 20 g

• 31105 40 g

lepicí tyčinka Scotch™ 6221 D
Jednoduché, čisté a rychlé lepení – na papír,  
lepenku, fotografie, textil apod.  
Bez rozpouštědla, hmotnost 21 g.

• 31117

lepicí tyčinka Tesa Eco
Ekologická lepicí tyčinka, obal ze 100% recyklovaného 
plastu, lepicí hmota je z 65% z obnovitelných zdrojů.  
Trojúhelníkový průřez umožňuje rychlou a přesnou  
aplikaci. Bez rozpouštědel, bez zápachu, lze vyprat  
již při 30º C. Lepí papír, karton, fotografie.

• 31133 12 g

• 31134 25 g

lepicí tyčinka Apli
Víceúčelové bílé lepidlo pro kancelářské,  
školní i domácí použití. Vhodné na  papír,  
karton, fotografie, textil a další materiály.  
Praktický vysouvací mechanismus,  
vhodné pro děti od 3 let.

• 31118 10 g

• 31120 21 g

• 31123 40 g
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PŮVODNÍ RECEPTURA PRITT TYČINKY
Unikátní lepicí tyčinka obsahující 90% přírodních surovin, báze minerálních olejů byla
nahrazena bramborovým škrobem. Vždy přírodní lepení garantuje to nejlepší pro děti

a jejich kreativní lepení. Inspirujte se přírodním lepením na www.prittworld.cz

*včetně vody
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PRITT Pen
Tekuté lepidlo 40 ml  
s houbičkou. Trvale  
lepí a neprosakuje.

• 31115

vteřinové lepidlo Kores Power Glue
Univerzální vteřinové lepidlo 3 g;  

lepí korek, umělé hmoty, gumu,  
sklo, kov, keramiku apod.;  

lepí trvale. Okamžitý účinek.

• 31290

vteřinové lepidlo Super Bond Liquid
Kvalitní univerzální vteřinové lepidlo, 3 g.  
Vhodné na keramiku, plast, dřevo, kůži,  
kov, korek.

• 31292

Klova Fix
Tradiční tekuté transparentní lepidlo na papír, 

 100 g. Neobsahuje rozpouštědlo,  
vypratelné při 40 ºC.

• 31252

Kores Glufix
Tekuté transparentní lepidlo na papír,  
karton, obálky, lehký textil, 50 ml.  
S ventilkem, který zabraňuje vytékání  
lepidla a zasychání houbičky.  
Neobsahuje rozpouštědla,  
je vodou omyvatelné.

• 31127

vteřinové lepidlo Kores  
Power Glue gel
Univerzální gelové vteřinové lepidlo 3×1 g;  
ideální pro lepení vertikálních ploch, nestéká.

• 31297

Gama Fix
Tekuté bílé disperzní lepidlo, 100 g.  
Na papír, dřevo, textil. Neobsahuje  
rozpouštědla, vypratelné při 40 ºC.

• 31221

vteřinové lepidlo Maxer
Rychleschnoucí  bezbarvé lepidlo s aplikátorem 
pro snadné použití. Lepí kov, gumu, plast, sklo, 

porcelán. Zasychá do 10 s. Obsah tuby: 3 g.

• 31296
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Kores GUMFIX
Bílá lepící guma – znovupoužitelná (nepermanentní), 50 g. 

 Nezanechává stopy – čistota při používání! Neobsahuje rozpouštědla.
Snadné použití. Vhodné na hladké, odmaštěné plochy. Lepí plakáty, dekor-

ace, telefony, kalendáře, mapy... všestranné použití.

• 31094

Spray Mount™
Rychleschnoucí lepidlo ve spreji, umožňuje přemístění  

do několika minut, obsah 400 ml.

• 31132

Re Mount™
Snímatelné lepidlo ve spreji  

na lehké povrchy,  
obsah 400 ml.

• 31130

Display Mount™
Lepidlo nejvyšší pevnosti  

pro trvalou montáž a lepení.  
Ideální pro lepení většiny  
porézních a neporézních  

materiálů včetně plasů,  
tkanin, kovových folií,  

papíru, kartonu, kobercovin  
apod., obsah 400 m.

• 31129

CHEMOPRÉN Univerzál
Kontaktní univerzální lepidlo, 50 ml.  
Lepí savé i nesavé materiály, plast,  
kov, kůži.

• 31272

Photo Mount™
Lepidlo ve spreji pro grafické  
práce – lepení fotografií,  
reprodukcí, obrázků.  
Před konečným slepením  
lze přemístit, obsah 400 ml.

• 31131

CHEMOPRÉN Extrém
Speciální kontaktní lepidlo, 50 ml.  

Určeno pro extémně namáhané  
spoje, odolává vodě, tlaku i teplotám  

až do 120º C. Lepí savé i nesavé  
materiály, plast, kov, kůži a pod.

• 31273
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samolepicí páska čirá
Transparentní samolepicí páska.

• 31000 12 mm×10 m • 31012 15 mm×33 m

• 31004 15 mm×10 m  • 31013 19 mm×33 m

• 31018 19 mm×10 m • 31042 25 mm×66 m

• 31021 25 mm×10 m • 31050 48 mm×66 m

PRITT Roller
Lepicí stojek s vyměnitelnou náplní. Jednoduché a čisté lepení, 
pro papír, karton, fotografie, návin 14 m.

• 31150 permanent – trvalé lepení

• 31171 náhradní náplň

• 31151 non permanent – opětovně odnímatelné

• 31170 náhradní náplň

Scotch® Crystal 6-1975
Krystalicky čirá samolepicí páska  
19 mm×7,5 m, pevná, odolná proti  
stárnutí, v zásobníku.

• 31086

Clear Tesa
Čirá kancelářská páska 19 mm×10 m  
s praktickým odvíječem.

• 31009

Invisible Tesa
Popisovatelná kancelářská  
páska 19 mm×33 m.

• 31027

Scotch® Magic™ 810
Kvalitní popisovatelná samolepicí páska, nežloutne časem,  

po aplikaci zcela neviditelná.

• 31082 19 mm×33 m

• 31083 19 mm×10 m

Invisible Tesa s odvíječem
Popisovatelná kancelářská páska  

19 mm×10 m s odvíječem.

• 31006

samolepicí páska hnědá
Hnědá samolepicí polypropylenová páska  

pro zalepení balíků.

• 31041 25 mm×66 m

• 31051 48 mm×66 m 

Scotch® Magic™ 8-1975
Samolepicí popisovatelná páska  

19 mm×7,5 m v zásobníku.

• 31087
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snímatelné čiré čtverečky  
Scotch® 859-6
Oboustranně lepicí čiré snímatelné  
čtverečky 17×17 mm, vhodné  
na hladké povrchy, v balení 35 ks.

• 15962

protiskluzová páska
Ideální ochrana před nehodami  

na schodech, rampách, žebřících  
apod. Extrémně silná a odolná,  
velmi silně lepicí, odolná vodě,  

UV a čisticím prostředkům.

• 64300 25 mm×5 m, černá

• 64301 25 mm×5 m, transparentní

• 64302 25 mm×5 m,  
fluorescentní žlutá

• 64303 50 mm×15 m,  
výstražná, černo-žlutá.

zakrývací páska
Samolepicí krepová páska, vhodná jako  
krycí páska při malování, pro připevnění  

papíru na rýsovací stůl a pod.

• 31067 19 mm×50 m

• 31065 38 mm×50 m

• 31066 50 mm×50 m

montážní páska Scotch® 331915B
Standardní pěnová montážní páska,  

Nahrazuje hřebíky a šrouby. 
rozměr: 19 mm×1,5 m. 

• 31089

Power Tape
Univerzální lepicí páska – lepí, fixuje, spojuje, opravuje, 

zpevňuje, chrání. Díky třívrstvé technologii  
je extra pevná, vodovzdorná, odolává  

teplotám od -5 ºC do +70 ºC a tlaku  
vody a vzduchu do 4 barů.

• 31060 50 mm×10 m   

• 31028 50 mm×25 m 

samolepicí čtverečky Tack
Oboustranně lepicí polštářky, extrémně  
ploché, průhledné, UV odolné. Vhodné  

pro krátkodobé přilepení papíru,  
fotografií, plakátů. Opakované použití,  

nezanechává stopy, v balení 60ks.

• 31286

montážní čtverečky Scotch® 111
Oboustranné lepicí pěnové čtverečky,  
25,4 mm×25,4 mm, v balení 16 ks.  
Nahrazuje hřebíky a šrouby,  
pro použití v interiéru.

• 15948

samolepicí páska Tesa Pack EcoLogo
Balicí páska ze 100% recyklovaných plastů s potiskem, vhodná 
pro balení středně těžkých kartonů a krabic do 15 kg. Tiché 
a snadné odvíjení, odolná proti stárnutí. Rozměr 50 mm×66 m.

• 31038

oboustranně lepicí páska
Oboustranně lepicí páska  
pro připevňování plakátů,  
dekorací, PVC, koberců.

• 31079 25 mm×10 m

• 31081 50 mm×5 m

• 31080 50 mm×10 m

montážní páska na zrcadla
Montážní oboustranná pěnová páska  
na zrcadla, odolná vlhkosti, vhodná  
do koupelen, 2 kg/1 m. 19 mm×1,5 m,  
 barva bílá.

• 31085

LEPENÍ A KOREKCE

121

• samolepicí pásky •



Lepší volba

www.tesa-tape.cz

Easy Stick®

Trojhranné lepicí tyčinky 
• Nový vzhled / vyšší lepivost
• Trojhranný tvar pro přesné lepení linek, bodů, rohů
• Jedinečný tvar brání mačkání lepeného papíru
• Vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů
• K dispozici ve dvou velikostech 12 a 25 g

nový vzhled
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Scotch® C36
Těžký stolní zásobník od 

designéra Karima Rashida +1 ks 
Scotch Magic, 19 mm×7,5 m. 

Vhodný pro manipulaci jednou 
rukou,  pro pásky Scotch  

do rozměru 19 mm×33 m.

• 15916

Scotch® C31 – pes
Designový odvíječ lepicí 
pásky ve tvaru psíka. Dodáván 
včetně 1 ks pásky Magic  
19 mm×7,5 m. Vhodný  
pro pásky Scotch do rozměru  
19 mm×33 m.

• 31068

Deskpot 
Otočný stolní odvíječ včetně lepicí pásky  
19 mm×33 m, pogumovaný spodní okraj  
zabraňuje skluzu po podložce, snadná  
výměna pásky.

• 31070

Smart
Odvíječ samolepicí pásky s uzávěrem.  

Vhodný všude tam, kde je potřeba pásku  
přenášet – do kapsy, batohu apod.  

Dodáván včetně pásky  
19 mm×33 m

• 31075

zásobník „šnek“ S 810
Zásobník (mix barev) + páska  

Scotch® Magic™ 19 mm×33 m.

• 31077

Smart Design
Odvíječ samolepicí pásky s uzávěrem.  

Vhodný všude tam, kde je potřeba  
pásku přenášet – do kapsy,  

batohu apod. Dodáván  
včetně pásky  

19 mm×33 m.

• 31071    

Linex
Odvíječ lepicí pásky, pevná konstrukce, jemný 
povrch, maximální velikost pásky 19 mm×33 m, 
dodáváno včetně 1 pásky.

• 31069

Scotch® C 38
Stolní odvíječ pro pásku 19 mm×33 m.  

Dodáván bez lepicí pásky.

• 31100

Fish
Stolní odvíječ včetně  
transparentní samolepicí  
pásky 19 mm×10 m, snadná  
výměna pásky.

• 31016 

Scotch® Flip 156-Euro
Zásobník Scotch® Flip + 1 role 
pásky Scotch® Magic 
19 mm×7,6 m. Dodáváno  
v barevném mixu.

• 31072

LEPENÍ A KOREKCE

123

• odvíječe samolepicích pásek •

Lepší volba

www.tesa-tape.cz

Easy Stick®

Trojhranné lepicí tyčinky 
• Nový vzhled / vyšší lepivost
• Trojhranný tvar pro přesné lepení linek, bodů, rohů
• Jedinečný tvar brání mačkání lepeného papíru
• Vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů
• K dispozici ve dvou velikostech 12 a 25 g

nový vzhled
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Kores Aqua soft tip
Rychleschnoucí opravný lak; výborné krycí  
vlastnosti; vybaven 3dimenzní houbičkou,  
která umožňuje variabilní šířku oprav; vhodný  
pro použití pro všechny druhy korektur;  
ředitelný vodou; ekologický  
výrobek – netoxický, 25 g.

• 44611

Kores Fluid
Rychleschnoucí opravný lak na bázi benzinu,  

perfektní krycí schopnosti; korekce pomocí  
štětečku; vhodný pro všechny druhy korektur;  

20 ml.

• 44621

Donau
Opravný lak s aplikátorem ve formě štětce,  
v plastové lahvičce, lak s vynikající krycí  
schopností a rychleschnoucí. Na vodní  
bázi, ekologicky šetrný. Kulička uvnitř  
lahvičky zajišt́uje promíchávání obsahu.  
Objem: 20 ml.

• 44622

Kores Fluid soft tip
Rychleschnoucí opravný lak na bázi benzinu;  
výborné krycí vlastnosti; vybaven 3dimenzní  
houbičkou, která umožňuje variabilní šířku  
oprav; vhodný pro použití pro všechny  
druhy korektur; 25 g.

• 44614

Kores Aqua
Rychleschnoucí opravný lak,  

perfektní krycí schopnosti;  
korekce pomocí štětečku;  

vhodný pro všechny druhy  
korektur; ředitelný vodou;  

ekologický výrobek  
– netoxický, 20 ml.

• 44612

korekční pero Donau
Korekční pero s kovovým hrotem minimalizuje riziko vytečení, 

umožňuje přesnější aplikaci. Transparentní víčko s klipem.  
Bílý lak má vynikající krycí schopnost a je rychleschnoucí. 

Kulička uvnitř lahvičky zajišt́uje promíchávání obsahu.  
Objem: 10 ml.

• 44826

korekční pero Kores Preciso
Korekční pero vhodné pro malé korekce,  
rychle zasychající inkoust, ergonomický  

tver pera umožňuje pohodlný úchop.  
Tok inkoustu je regulován technologií  

KORES Ball Tip. Obsah 10 g.

• 44823
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PRITT Refil
Náhradní opravná páska do strojku PRITT Roller.

• 44702 4,2 mm×14 m

• 44712 8,4 mm×14 m

roller Donau
Korekční strojek s boční aplikací pro jednoduché a rychlé 
použití. Čistá a suchá korekce. Transparentní plast umožňuje 
kontrolu zásoby pásky. Netoxický. Délka pásky: 5 m,  
šířka: 4,2 mm.

• 44695

roller Tesa
Opravný strojek s výměnnou náplní, okamžitá možnost přepsání, 
použitelné pro papír jakékoliv kvality,  
šíře pásky 4,2 mm, návin 14 m.

• 44725 roller

• 44726 náhradní náplň

PRITT Roller
Opravný strojek s vyměnitelnou páskou, nanesený opravný 

film je okamžitě možno přepsat. 

• 44701 4,2 mm×14 m

• 44711 8,4 mm×14 m

roller ECOmfort
Jednorázový roller s opravnou páskou. Šíře pásky 4,2 mm, 

návin 8,5 m. Páska je ihned přepsatelná. Snadná manipulace. 
Ergonomický design.

• 44722 4,2 mm×8,5 m

Refil roller Kores    
Suchý korekční strojek s vyměnitelnou páskou, vhodný  

pro všechny typy korektur. Jemná aplikace, neškrábe,  
nezanechává stopy, precizní krytí. Snadná výměna pásky. 

Šíře pásky 4,2 mm, návin 10 m.

• 44687 4,2 mm×10 m

• 44688 náhradní  náplň
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opravný strojek WODEN Scooter
Jednorázový korekční strojek s perfektní krycí schopností, umožňuje 
okamžité přepsání. Vybaven kolečky pro stabilní, rychlou a přesnou 

korekci. Vyrobeno z PECF certifikovaného dřeva, biologicky 
rozložitelné, CO2 neutrální, kompostovatelné, recyklovatelné, 

rozměr pásky: 4,2 mm×10 m.

• 44686

Kores Scooter
Unikátní jednorázový korekční strojek s perfektní krycí schopností, 
který umožňuje okamžité přepsání. Vybaven kolečky pro stabilní, 
rychlou a přesnou korekci. Šíře pásky 4,2 mm, Návin 8 m.

• 44685

BeGreen
Stiskací korektor s výměnnou náhradní  
páskou a atraktivním designem. Délka  
pásky 6 m, šířka stopy 4 mm. Přátelský  
k životnímu prostředí. Vyrobeno  
z 88,4 % recyklovaných materiálů  
(nezahrnuje vyměnitelné části).

• 44718

• 44719 náhradní náplň

Roll On Kores
Suchý jednorázový korekční strojek, vhodný  
pro všechny druhy korektur, ergonomický  
tvar, nezanechává stopy, jemná aplikace,  
neškrábe, neloupe se.  
Návin 4,2 mm×15 m.

• 44681

opravná páska Concorde
Jednorázová opravná páska šíře 5 mm, délka 8 m.  

Pro suchou a čistou opravu textu, lze přepsat ihned  
po korekci. 

• 44682

opravný roller Side Way S0323
Opravný roller s bočním odvíjením, páska je ihned 

přepsatelná. Rozměr pásky: 5 mm×8,5 m.

• 44721
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