ZEBRA TERMÉK
FELHASZNÁLÁSI
ÚTMUTATÓ
Javasolt termékek iparáganként

FOGYASZTÓI VÁSÁRLÁSI KRITÉRIUMOK
Milyen kritériumok alapján választanak tollat a vásárlók? A következő
szempontokat veszik figyelembe a vásárlás során:
FELHASZNÁLÁS

KÖLTSÉG

Milyen elvárásoknak kell megfelelni
a tollnak használat közben.

Milyen költségkeret áll a rendelkezésre
a vásárláshoz.

STÍLUS

INNOVÁCIÓ/EGYEDISÉG

A termék stílusa, megjelenése.

A termék egyedisége, innováció.

WONDEX Kft.
ZEBRA márkakereskedő
Webáruház: www.wondex.hu
Ajánlatkérés: ajanlat@wondex.hu

ÉLELMISZERIPAR/
GYÁRTÁS
FÓKUSZ: FELHASZNÁLÁS
Technikusok
Gyártósoron dolgozók

FxMD

Rozsdamentes acél test ■ 100%-ban fém
összetételű, detektálható ■ Lágy tinta ■
Bordázott markolat, ami biztosítja az írás
stabilitását ■ Ipari környezetben ideális ■
Nyomógombos ■ Cserélhető betétes (F betét)
■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék tinta

ÉLELMISZERIPAR/
GYÁRTÁS
FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók

Z-Grip

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Erős, fém klipsz ■ Kényelmes markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Nem maszatolódó, lágy tinta ■ Cserélhető
betétes (OLA/Z-Grip betét) ■ 1.0 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros színben

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, lila, pink színekben

Z-Grip Flight

Tapli Clip

Nyomógombos ■ Könnyű tolltest ■ Könnyed
írás ■ Alacsony viszkozitású tinta ■ Erős fém
klipsz ■ Légáteresztő nyomógomb ■ 1.2 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros színben

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Erős műanyag csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színben
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Jimnie

Jimnie Gel

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Cserélhető betétes (K betét) ■ Nem
maszatolódó tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színben

Kupakos ■ Kényelmes markolat ■ Gyorsan
száradó, nem maszatolódó tinta ■ Cserélhető
betétes (J betét) ■ Balkezeseknek javasolt ■
0.7 mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színben

RENDŐRSÉG/
EGYENRUHÁSOK
FÓKUSZ: FELHASZNÁLÁS
Terepen dolgozók

F-301

F-402

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Lágy tinta ■ Erős klipsz ■ Kényelmes markolat ■ Cserélhető betétes (F betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Markolat színei: kék, fekete,
bordó, zöld, kék tintával

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Gumírozott, kényelmes markolat ■ Erős,
ingzsebre akasztható klipsz ■ Cserélhető
betétes (F betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék tinta

G-301

X-701

Nyomógombos ■ Zselés tinta ■ Könnyed írás
■ Rozsdamentes acél test ■ Fém klipsz ■
Kényelmes markolat ■ Nem maszatolódó
tinta ■ Cserélhető betétes (JF betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete színekben

Nyomógombos ■ Extrém körülmények
között is jól használható (-34 – 120 C) ■ Kiemelkedően tartós ■ Rozsdamentes acél,
nyomás alatt lévő test ■ Bármilyen felületre
lehet írni vele, heggyel felfelé is ■ Felakasztható ■ 5x tartósabb, mint az átlagos műanyag
tollak ■ Cserélhető betétes (K betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék tinta
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RENDŐRSÉG/
EGYENRUHÁSOK
FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók

Z-Grip

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Erős, fém klipsz ■ Kényelmes markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Nem maszatolódó tinta ■ Cserélhető betétes
(OLA/Z-Grip betét) ■ 1.0 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színekben

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, pink, lila színekben

Z-Grip Flight

Tapli Clip

Nyomógombos ■ Könnyű tolltest ■ Könnyed
írás ■ Alacsony viszkozitású, lágy tinta ■ Erős,
fém klipsz ■ Légáteresztő nyomógomb ■ 1.2
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színekben

Jimnie

J Roller RX

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Cserélhető betétes (K betét) ■ Nem
maszatolódó tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színekben

Kupakos rollertoll ■ Lágy, zselés tinta ■ Nem
fakuló, káros anyagot nem tartalmazó tinta ■
Áttetsző tolltest ■ Cserélhető betétes (J betét) ■ 0.5 mm golyóátmérő ■ Kék, fekete,
piros színekben
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ÜGYVÉDEK/ÜGYVÉDI
IRODÁK
FÓKUSZ: STÍLUS, EGYEDISÉG
Ügyvédek, személyes használatra

Sarasa Grand

SL-F1

Zselés toll ■ Réz tolltest ■ Gyorsan száradó
tinta ■ Gravírozható ■ Erős, csipeszes klipsz ■
Látható a tinta mennyisége ■ Divatos, metál
színekben ■ Cserélhető betétes (JF betét) ■
Díszdobozban ■ 0.5 mm golyóátmérő ■
Elérhető színek: fekete, kék, sárga, bordó kék
tintával

Kompakt méret: 105 mm összecsukva, 134
mm kihúzva ■ Könnyen hordozható ■
Cserélhető betétes (F betét) ■ Rozsdamentes
acélból ■ Gravírozható ■ Díszdobozban ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Elérhető színek: ezüst,
rose gold, kék, zöld, pink, narancs, fekete, lila,
fehér, szürke kék tintával

Telescopic Stylus

F-301

Divatos, metál színek ■ Kompakt méret: 97
mm összecsukva, 130 mm kihúzva ■ Könnyen
hordozható ■ Érintős funkcióval ■ Rozsdamentes acél test ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Elérhető színek: Kék, arany, szürke, kék
tintával

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Lágy tinta ■ Erős, fém klipsz ■ Kényelmes
markolat ■ Cserél-hető betétes (F betét) ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Markolat színei: kék,
fekete, bordó, zöld, kék tintával

F-402

G-301

Rozsdamentes acél test ■ Gumírozott,
kényelmes markolat ■ Erős, ingzsebre
akasztható fém klipsz ■ Cserélhető betétes (F
betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék tinta

Zselés toll ■ Könnyed írás ■ Rozsdamentes
acél test ■ Fém klipsz ■ Kényelmes markolat
■ Nem maszatolódó tinta ■ Cserélhető
betétes (JF betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék tinta

FxMD

901

Rozsdamentes acél test ■ 100%-ban fém
összetételű, detektálható ■ Lágy tinta ■
Bordázott markolat, ami biztosítja az írás
stabilitását ■ Ipari környezetben ideális ■
Nyomógombos ■ Cserélhető betétes (F betét)
■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék tinta

Rozsdamentes acél test ■ Klasszikus forma ■
Díszdobozban ■ Nyomógombos ■ Erős fém
klipsz ■ Cserélhető betétes (901 betét) ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Elérhető színek: kék,
szürke, lazac, kék tintával
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ÜGYVÉDEK/ÜGYVÉDI
IRODÁK
FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók
Ügyfelek

301A

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Könnyű, alumínium tolltest
■ Fém klipsz ■ Cserélhető betétes (F betét) ■
Lágy tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Elérhető
színek: szürke, kék, zöld, pink, arany, mályva,
ezüst, fekete, kék tintával

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, pink, lila színekben

Tapli Clip

Jimnie

Nyomógombos ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színekben

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumis
markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Cserélhető betétes (K betét) ■ Nem
maszatolódó tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színekben

EGÉSZSÉGÜGY

FÓKUSZ: STÍLUS, EGYEDISÉG
Orvosok, nővérek személyes
használatra

F-301

301A

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Lágy tinta ■ Erős, fém klipsz ■ Kényelmes
markolat ■ Cserélhető betétes (F betét) ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Markolat színei: kék,
fekete, bordó, zöld, kék tintával

Nyomógombos ■ Könnyű, alumínium tolltest
■ Fém klipsz ■ Cserélhető betétes (F betét) ■
Lágy tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Elérhető
színek: szürke, kék, zöld, pink, arany, mályva,
ezüst, fekete, kék tintával
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F-402

G-301

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Gumírozott, kényelmes markolat ■ Erős,
ingzsebre akasztható fém klipsz ■ Cserélhető
betétes (F betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék tinta

Zselés toll ■ Könnyed írás ■ Rozsdamentes
acél test ■ Fém klipsz ■ Kényelmes markolat
■ Nem maszatolódó tinta ■ Cserélhető
betétes (JF betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék tinta

Sarasa Grand

SL-F1

Zselés toll ■ Réz tolltest ■ Gyorsan száradó
tinta ■ Gravírozható ■ Erős, csipeszes klipsz ■
Látható a tinta mennyisége ■ Divatos, metál
színekben ■ Cserélhető betétes (JF betét) ■
Díszdobozban ■ 0.5 mm golyóátmérő ■
Elérhető színek: fekete, kék, sárga, bordó, kék
tintával

Kompakt: 105 mm összecsukva, 134 mm
kihúzva ■ Könnyen hordozható ■ Cserélhető
betétes (F betét) ■ Rozsdamentes acélból ■
Gravírozható ■ Díszdobozban ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Elérhető színek: ezüst, rose
gold, kék, zöld, pink, narancs, fekete, lila,
fehér, szürke, kék tintával

Clip on Slim 4C

Nyomógombos ■ 4 klasszikus szín egy
tollban ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Felakasztható ■ Környezetbarát ■ Nem
maszatolódó tinta ■ Kényelmes markolat ■
Cserélhető betétes (SK betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő

EGÉSZSÉGÜGY

FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók
Látogatók, páciensek

Z-Grip

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Erős, fém klipsz ■
Kényelmes markolat ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ Nem maszatolódó tinta ■
Cserélhető betétes (OLA/Z-Grip betét) ■ 1.0
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, pink, lila színekben
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Z-Grip Flight

Tapli Clip

Nyomógombos ■ Könnyű tolltest ■ Könnyed
írás ■ Alacsony viszkozitású, lágy tinta ■ Erős,
fém klipsz ■ Légáteresztő nyomógomb ■ 1.2
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Nyomógombos ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színekben

Jimnie

4C Rose Gold

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumis
markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Cserélhető betétes (K betét) ■ Nem
maszatolódó tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színekben

4 szín egy tollban ■ Nyomógombos ■
Könnyed írás ■ Kényelmes, háromszögletű
markolat ■ Műanyag klipsz ■ Divatos, rose
gold színű tolltest ■ Nem cserélhető betétes ■
1.0 mm golyóátmérő

LOGISZTIKA/
RAKTÁROZÁS
FÓKUSZ: FELHASZNÁLÁS
Raktárban, fuvarozásban dolgozók

X-701

Nyomógombos ■ Extrém körülmények
között is jól használható (-34 – 120 C) ■ Kiemelkedően tartós ■ Rozsdamentes acél,
nyomás alatt lévő test ■ Bármilyen felületre
lehet írni vele, heggyel felfelé is ■ Felakasztható ■ 5x tartósabb, mint az átlagos műanyag
tollak ■ Cserélhető betétes (K betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék tinta

F-402

Nyomógombos golyóstoll ■ Rozsdamentes
acél test ■ Gumírozott, kényelmes markolat ■
Erős, ingzsebre akasztható fém klipsz ■
Cserélhető betétes (F betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék tinta

FxMD

Z-Grip Flight

Rozsdamentes acél test ■ 100%-ban fém
összetételű, detektálható ■ Lágy tinta ■
Bordázott markolat, ami biztosítja az írás
stabilitását ■ Ipari környezetben ideális ■
Nyomógombos ■ Cserélhető betétes (F betét)
■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék tinta

Nyomógombos ■ Könnyű tolltest ■ Könnyed
írás ■ Alacsony viszkozitású, lágy tinta ■ Erős,
fém klipsz ■ Légáteresztő nyomógomb ■ 1.2
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben
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Hi Mckie

Mckie Extra Bold

Kettős végű (kerek és vágott hegy) alkoholos
marker ■ Számos felületen alkalmazható ■
Gyorsan száradó tinta ■ Nem tartalmaz káros
anyagot ■ Nem fakuló színek ■ 2/4 mm
írásvastagság ■ Kék, fekete, piros, zöld
színben

Kettős végű (vágott heggyel) permanent
marker ■ Számos felületen alkalmazható ■
Alkoholos, nem fakuló tinta ■ Gyorsan
száradó tinta ■ Nem tartalmaz káros anyagot
■ Különleges, extra vastag írásvastagsággal:
10/17 mm ■ Fekete színben

Paint Marker

Olaj bázisú lakkmarker ■ Kupakos, fém
tartállyal ■ Számos felületen alkalmazható ■
Tartós, nem fakuló színek ■ Kerek hegy ■ 3.0
mm írásvastagság ■ Kék, fekete, piros, zöld,
ezüst, fehér, sárga, lila, arany színekben

LOGISZTIKA/
RAKTÁROZÁS
FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók

Z-Grip

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Erős, fém klipsz ■
Kényelmes markolat ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ Nem maszatolódó tinta ■
Cserélhető betétes (OLA/Z-Grip betét) ■ 1.0
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, pink, lila színekben

Z-Grip Flight

Tapli Clip

Nyomógombos ■ Könnyű tolltest ■ Könnyed
írás ■ Alacsony viszkozitású, lágy tinta ■ Erős,
fém klipsz ■ Légáteresztő nyomógomb ■ 1.2
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Nyomógombos ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színekben
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Jimnie

Z-1

Nyomógombos ■ Kényelmes, gumis
markolat ■ Légáteresztő nyomógomb ■
Cserélhető betétes (K betét) ■ Nem
maszatolódó tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■
Kék, fekete, piros színekben

Kényelmes, gumírozott markolat ■ Nem
maszatolódó, lágy tinta ■ Cserélhető betétes
(ZA betét) ■ Légáteresztő kupak ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros, zöld
színekben

B1000
Műanyag, kupakos golyóstoll ■ Vékony
kialakítás ■ Hatszögletű test ■
Csúszásmentes markolat ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete színekben

ÉPÍTÉSZEK/KÖNYVELŐK/
MÉRNÖKÖK
FÓKUSZ: FELHASZNÁLÁS, STÍLUS,
INNOVÁCIÓ
Építészek • Tervezők • Könyvelők • Mérnökök

F-402

FxMD

Nyomógombos golyóstoll ■ Rozsdamentes
acél test ■ Gumírozott, kényelmes markolat ■
Erős, ingzsebre akasztható fém klipsz ■
Cserélhető betétes (F betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék tinta

Rozsdamentes acél test ■ 100%-ban fém
összetételű, detektálható ■ Lágy tinta ■
Bordázott markolat, ami biztosítja az írás
stabilitását ■ Ipari környezetben ideális ■
Nyomógombos ■ Cserélhető betétes (F betét)
■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék tinta

F-301

301A

Nyomógombos ■ Rozsdamentes acél test ■
Lágy tinta ■ Erős, fém klipsz ■ Kényelmes
markolat ■ Cserélhető betétes (F betét) ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Markolat színei: kék,
fekete, bordó, zöld, kék tintával

Nyomógombos ■ Könnyű, alumínium tolltest
■ Fém klipsz ■ Cserélhető betétes (F betét) ■
Lágy tinta ■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Elérhető
színek: szürke, kék, zöld, pink, arany, mályva,
ezüst, fekete, kék tintával

M-301

Drafix

Rozsdamentes acél test ■ Erős fém klipsz ■
Beépített radír ■ Kényelmes markolat ■
Standard HB betét 0.5 mm ■ Markolat színek:
kék, fekete, bordó, zöld

Fém klipsz (levehető) ■ 4 mm hegykivezető a
precíz íráshoz ■ Vékony kialakítás ■ Beépített
radír ■ Standard betét 0.3/0.5/0.7/0.9 mm ■
Forgatható gyűrű segítségével lehet jelölni a
betét minőségét (HB, B stb.) ■ Műszaki
rajzokhoz ideális
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ÉPÍTÉSZEK/KÖNYVELŐK/
MÉRNÖKÖK
FÓKUSZ: KÖLTSÉG
Irodai dolgozók

Z-1

Kényelmes, gumírozott markolat ■ Nem
maszatolódó, lágy tinta ■ Cserélhető betétes
(ZA betét) ■ Légáteresztő kupak ■ 0.7 mm
golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros, zöld
színekben

Tapli Clip

Nyomógombos ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Környezetbarát ■ Cserélhető betétes (SH/H
betét) ■ 0.5/0.7 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, piros színekben

H-8000

Nem maszatolódó és nem fakuló tinta ■
Hatszögletű tolltest ■ Csúszásmentes
markolat ■ Cserélhető betétes (SH betét) ■
Légáteresztő kupak ■ 0.5 mm golyóátmérő ■
Vékony íráskép ■ Kék, fekete, piros színekben

Z-Grip Smooth

Nyomógombos ■ Alacsony viszkozitású, lágy
tinta ■ Könnyed írás ■ Gumírozott, kényelmes
markolat ■ Erős fém klipsz ■ Légáteresztő
nyomógomb ■ 1.0 mm golyóátmérő ■ Kék,
fekete, zöld, pink, lila színekben

Jimnie Gel
Zselés toll ■ Kényelmes markolat Gyorsan
száradó, nem maszatolódó tinta ■ Cserélhető
betétes J betét ■ Balkezeseknek ajánlott ■ 0.7
mm golyóátmérő ■ Kék, fekete, piros
színekben

Sarasa Clip

Nyomógombos zselés toll ■ Gyorsan száradó,
vízálló tinta ■ Lágy, nem maszatolódó tinta ■
Nem fakuló íráskép ■ Cserélhető betétes (JF
betét) alapszínek esetében ■ Környezetbarát
■ Erős, csipeszes klipsz ■ 0.4/0.5/0.7 mm
golyóátmérő ■ 20 színben, szettekben is
elérhető
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TANÁROK
FÓKUSZ: FELHASZNÁLÁS,
KÖLTSÉG

H-8000

N5200

Nem maszatolódó és nem fakuló tinta ■
Hatszögletű tolltest ■ Csúszásmentes
markolat ■ Cserélhető betétes (SH betét) ■
Légáteresztő kupak ■ 0.5 mm golyóátmérő ■
Vékony íráskép ■ Kék, fekete, piros színekben

Csúszásmentes markolat ■ Áttetsző
műanyag test ■ Nem maszatolódó tinta ■
Légáteresztő kupak ■ Cserélhető betétes (H
betét) ■ 0.7 mm golyóátmérő ■ Kék, fekete,
piros, zöld színekben

Clip on Slim

4C Rose Gold

4 klasszikus szín egy tollban ■ Nyomógombos ■ Erős, műanyag, csipeszes klipsz ■
Felakasztható ■ Környezetbarát ■ Nem
maszatolódó tinta ■ Kényelmes markolat ■
Cserélhető betétes (SK betét) ■ 0.7 mm
golyóátmérő

4 szín egy tollban ■ Nyomógombos ■
Könnyed írás ■ Kényelmes, háromszögletű
markolat ■ Műanyag klipsz ■ Divatos, rose
gold színű tolltest ■ Nem cserélhető betétes ■
1.0 mm golyóátmérő

Tapli mechanikus ceruza

Mildliner

Mechanikus ceruza ■ Kényelmes, gumírozott
markolat ■ Erős, csipeszes klipsz ■ Beépített
radírral ■ Környezetbarát ■ Standard HB
betét 0.5 mm ■ Nyomógombos

Kettős végű szövegkiemelő és marker ■ Lágy,
vízálló tintával, gyönyörű színekben ■ Nem
fakuló, savmentes tinta ■ 1.4/4.0 mm
írásvastagság ■ 25 gyönyörű színben,
szettben is
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