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LISTWA SAMOPRZYLEPNA 
NA MONITOR MEMO
• Listwa organizacyjna do monitora
• Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
• Wykonana z przezroczystego PVC
• Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia 
śladów kleju)
• Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację 
luźnych kartek
• Wymiary 80x300x1,5 mm

LISTWA SAMOPRZYLEPNA  
NA MONITOR MEMO Z ZAKŁADKAMI
• Listwa organizacyjna do monitora
• Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
• Wykonana z przezroczystego PVC
• Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia 
śladów kleju)
• Dwie zakładki na górze i na dole listwy umożliwiają wsunięcie wizytówki 
lub zwykłej kartki z notatkami, nawet w formacie A4
• Szczególnie przydatna w przypadku konieczności przepisywania tekstu 
na komputerze
• Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację 
luźnych kartek
• Wymiary 80x300x1,5 mm

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

indeks rodzaj
DN852 20 mm
DN853 30 mm
DN854 35 mm

MAGNESY OKRĄGŁE BI-OFFICE
Nie rysują powierzchni magnetycznej
• Super silne:
– Ø 20 mm utrzymują 6 kartek
– Ø 30 mm utrzymują 9 kartek
– Ø 35 mm utrzymują 14 kartek
• Mix kolorów tworzą magnesy w kolorach: czarnym, żółtym, niebieskim, czerwonym 
oraz zielonym • 10 sztuk w opakowaniu

indeks kolor rodzaj ilość
DU1041-1 niebieski 15 mm 8 szt.
DU1041-10 biały 15 mm 8 szt.
DU1041-2 czarny 15 mm 8 szt.
DU1041-3 czerwony 15 mm 8 szt.
DU1041-4 zielony 15 mm 8 szt.
DU1041-6 żółty 15 mm 8 szt.
DU1042-1 niebieski 21 mm 6 szt.
DU1042-10 biały 21 mm 6 szt.
DU1042-2 czarny 21 mm 6 szt.
DU1042-3 czerwony 21 mm 6 szt.
DU1042-4 zielony 21 mm 6 szt.
DU1042-6 żółty 21 mm 6 szt.

indeks kolor rodzaj ilość
DU1043-1 niebieski 32 mm 4 szt.
DU1043-10 biały 32 mm 4 szt.
DU1043-2 czarny 32 mm 4 szt.
DU1043-3 czerwony 32 mm 4 szt.
DU1043-4 zielony 32 mm 4 szt.
DU1043-6 żółty 32 mm 4 szt.
DU1044-1 niebieski 37 mm 2 szt.
DU1044-10 biały 37 mm 2 szt.
DU1044-2 czarny 37 mm 2 szt.
DU1044-4 zielony 37 mm 2 szt.
DU1044-6 żółty 37 mm 2 szt.

MAGNESY OKRĄGŁE DURABLE

Listwy samoprzylepne na monitor Magnesy

indeks
AR562

indeks
AR563

Listwy magnetyczne 
znajdziesz na str. 116
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indeks kolor rodzaj pojemność
TO374-10 biały ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-1 niebieski ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-3 czerwony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-2 czarny ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-4 zielony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-7 pomarańczowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-6 żółty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-8 różowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-18 złoty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-15 srebrny ścięty 8x15 mm 25 g
TO375-10 biały ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-1 niebieski ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-3 czerwony ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-2 czarny ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-4 zielony ścięty 5x8 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO375-7 pomarańczowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-6 żółty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-8 różowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-12 fioletowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-18 złoty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-15 srebrny ścięty 5x8 mm 8 g
TO365-1 niebieski okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-3 czerwony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-2 czarny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-4 zielony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-7 pomarańczowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-8 różowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-6 żółty okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-12 fioletowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-18 złoty okrągły 4,5 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO365-15 srebrny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-10 biały okrągły 4,5 mm 8 g
TO377-10 biały okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-1 niebieski okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-3 czerwony okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-2 czarny okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-4 zielony okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-7 pomarańczowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-6 żółty okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-8 różowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-12 fioletowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-18 złoty okrągły 1,5 mm 5 g
TO337-15 srebrny okrągły 1,5 mm 5 g

MARKER KREDOWY TOMA
Zmywalny wodą, jak zwykła kreda
• Marker z płynną kredą, do pisania po tablicach czarnych, białych, po szkle 
i powierzchniach plastikowych • Nasączalne końcówki fibrowe, bezwonny tusz 
pigmentowy, nie zawiera ksylenu • Końcówka okrągła 4,5 mm

Markery kredowe

Zmywalny wodą, 
jak zwykła kreda
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MAGNESY NEODYMOWE
Super mocne magnesy
• 1 magnes utrzymuje 9 kartek (LV241), 5 kartek (LV255), 8 kartek (LV256) 
w formacie A4

indeks rodzaj ilość
LV241 pin 5 szt.
LV255 beczułki 12 szt.
LV256 crystal 4 szt.

LV241

LV256

LV255

indeks
AM248

MARKER EDDING 8010
Do klisz RTG
• Do klisz rentgenowskich z końcówką okrągłą w metalowej oprawce • Tusz trwały 
o słabym zapachu • Do trwałego opisywania i znakowania klisz rentgenowskich 
• Dostępny w kolorze białym • Szerokość linii ok. 0,8 mm

indeks
AM249-2

MARKER EDDING 8040
Do tkanin
• Z okrągłą końcówką 1 mm • Tusz trwały o słabym zapachu • Do trwałego 
znakowania tkanin, odporny na pranie, a także gotowanie do 95°C • Opisy utrwalają 
się podczas prasowania

indeks
AM250

MARKER EDDING 8050
Do opon
• Marker przeznaczony do wykonywania oznaczeń na oponach i powierzchniach 
gumowych • W obudowie aluminiowej • Okrągła końcówka o grubości ok. 2-4 mm 
• Trwały tusz o niezbyt intensywnym zapachu • Kolor tuszu biały

Markery do klisz RTG Markery do opon

Markery do promieni UV

Markery olejowe

Markery do tkanin

indeks
AM251

MARKER EDDING 8280
Widoczny w promieniach UV
• Do nanoszenia napisów widocznych wyłącznie w świetle nadfioletowym 
• Z okrągłą końcówką • Szerokość linii ok. 1,5-3 mm

indeks kolor rodzaj rozmiar
AM355-2 czarny 790 2-3 mm
AM355-3 czerwony 790 2-3 mm
AM355-1 niebieski 790 2-3 mm
AM355-10 biały 790 2-3 mm
AM356-2 czarny 791 1-2 mm

indeks kolor rodzaj rozmiar
AM356-3 czerwony 791 1-2 mm
AM356-1 niebieski 791 1-2 mm
AM356-10 biały 791 1-2 mm
AM367-2 czarny 792 0,8 mm
AM367-10 biały 792 0,8 mm

MARKER OLEJOWY EDDING 790/791/792
Trwałe krycie zbliżone do lakieru
• Marker lakierowy w oprawce metalowej z okrągłą końcówką • Tusz trwały o słabym 
zapachu i kryciu zbliżonym do lakieru • Silnie kryje prawie wszystkie materiały: 
szkło, plastik, drewno, metal • Szczególnie przydatny do ciemnych i przezroczystych 
powierzchni • Końcówka dostępna w 3 grubościach: 2-3 mm (e-790), 1-2 mm (e-
791), 0,8 mm (e-792)
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indeks rodzaj kolor
UN037-2 PX20 czarny
UN037-3 PX20 czerwony
UN037-12 PX20 fioletowy
UN037-4 PX20 zielony
UN037-6 PX20 żółty
UN037-1 PX20 niebieski
UN037-7 PX20 pomarańczowy
UN037-10 PX20 biały
UN037-15 PX20 srebrny
UN037-015 PX20 srebrny*
UN037-18 PX20 złoty
UN037-018 PX20 złoty*
UN037-20 PX20 brązowy*
UN037-8 PX20 różowy

indeks rodzaj kolor
UN038-10 PX21 biały
UN038-1 PX21 niebieski
UN038-4 PX21 zielony
UN038-3 PX21 czerwony
UN038-6 PX21 żółty
UN038-2 PX21 czarny
UN038-15 PX21 srebrny
UN038-18 PX21 złoty
UN038-8 PX21 różowy
UN039-10 PX30 biały
UN039-2 PX30 czarny
UN039-15 PX30 srebrny
UN039-18 PX30 złoty

MARKER OLEJOWY PX-20/PX21/PX30
Na większości materiałów schnie w ciągu 40-50 sek.
• Profesjonalny marker olejowy do znakowania wszystkich powierzchni: szorstkich, 
gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno) • Wodoodporny, 
nie traci koloru pod wpływem światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych. 
• Obudowa wykonana z aluminium – sprawia, że markery nie wysychają  
• PX-20 – nowe błyszczące kolory* złoty, srebrny i brązowy  
• Dostępne końcówki: 
PX-20 – okrągła końcówka, grubość linii 2,2–2,8 mm
PX-21 – okrągła końcówka, grubość linii 0,8–1,2 mm
PX-30 – ścięta końcówka, grubość linii pisma 4,0–8,5 mm

indeks kolor
KW622-10 biały
KW622-2 czarny
KW622-3 czerwony
KW622-1 niebieski
KW622-15 srebrny
KW622-4 zielony
KW622-18 złoty
KW622-6 żółty
KW622-12 fioletowy
KW622-7 pomarańczowy

MARKER OLEJOWY GR-25
Wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny
• Nieblaknący, odporny na ścieranie • Zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, 
szkło itp. • Okrągła końcówka fibrowa, efektywnie pompująca tusz • Grubość 
linii 1,8 mm

indeks kolor rodzaj grubość
PB839-2 czarny 271 1-2 mm
PB839-3 czerwony 271 1-2 mm
PB839-1 niebieski 271 1-2 mm
PB839-4 zielony 271 1-2 mm

indeks kolor rodzaj grubość
PB839-6 żółty 271 1-2 mm
PB839-10 biały 271 1-2 mm
PB839-18 złoty 271 1-2 mm
PB839-15 srebrny 271 1-2 mm

MARKER OLEJOWY SCHNEIDER MAXX 271
Wymienna, okrągła końcówka 
• Do zaznaczania, dekorowania oraz zdobienia • Możliwość pisania zarówno 
po chropowatej jak i gładkiej powierzchni • Odporny na ścieranie, mycie, warunki 
atmosferyczne, wysoką temperaturę do 300°C • Tusz nietoksyczny – bez dodatku 
ksylenu i toluenu • Światło- i wodoodporny, w intensywnych kolorach • Wypływ farby 
kontrolowany specjalnym zaworem indeks kolor grubość

PB390-2 czarny 1-3 mm
PB390-3 czerwony 1-3 mm
PB390-1 niebieski 1-3 mm
PB390-4 zielony 1-3 mm
PB390-6 żółty 1-3 mm
PB390-7 pomarańcz. 1-3 mm

indeks kolor grubość
PB390-14 brązowy 1-3 mm
PB390-8 różowy 1-3 mm
PB390-10 biały 1-3 mm
PB390-18 złoty 1-3 mm
PB390-15 srebrny 1-3 mm

MARKER OLEJOWY MAXX 270
Odporny na wysoką temperaturę – do 300°C
• Do zaznaczania i dekorowania na papierze, plastiku, szkle, metalu, ceramice, 
skórze itp. • Odporny na wiele procesów technologicznych (ścieranie, mycie), a także 
na temperaturę do 300°C • Zawór zwrotny kontroluje przepływ farby
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indeks kolor rodzaj
AM168-2 czarny 300 – okrągła końcówka
AM168-3 czerwony 300 – okrągła końcówka
AM168-1 niebieski 300 – okrągła końcówka
AM168-4 zielony 300 – okrągła końcówka
AM168 mix 4 kolorów 300 – okrągła końcówka
AM169-2 czarny 330 – ścięta końcówka
AM169-3 czerwony 330 – ścięta końcówka
AM169-1 niebieski 330 – ścięta końcówka
AM169-4 zielony 330 – ścięta końcówka
AM169 mix 4 kolorów 330 – ścięta końcówka

MARKER EDDING PERMANENTNY  
NIEZMYWALNY 300 / 330
Szybkoschnący i nierozmazujący się tusz
• Trwały, bezwonny tusz, bez dodatku toluenu i ksylenu 
• Idealny do pisania, kolorowania i znakowania na niemal 
wszystkich rodzajach powierzchni, również na metalu, 
szkle czy plastiku • Nadaje się do ponownego napełniania 
(tusz MTK25) • Szerokość linii pisania 1,5–3 mm (modele 300) 
lub 1–5 mm (modele 330)

indeks rodzaj kolor
AM312-2 140S czarny
AM312-1 140S niebieski
AM312-3 140S czerwony
AM312-4 140S zielony

indeks rodzaj kolor
AM313-2 141F czarny
AM313-1 141F niebieski
AM313-3 141F czerwony
AM313-4 141F zielony

indeks rodzaj kolor
AM314-2 142M czarny
AM314-1 142M niebieski
AM314-3 142M czerwony
AM314-4 142M zielony

indeks rodzaj kolor
AM315-2 143B czarny
AM315-1 143B niebieski
AM315-3 143B czerwony
AM315-4 143B zielony

MARKERY PERMANENTNE EDDING 
140S/141F/142M/143B
Marker do trwałego pisania na przezroczystej folii
• Do pisania po szkle, plastiku i innych powierzchniach • Odporny na rozmazywanie 
• Wodoodporny • Wysoce przejrzysty tusz, dający doskonałe odwzorowanie kolorów 
• Tusz można usunąć przy użyciu alkoholu • 4 szerokości końcówki: 140S 0,3 mm, 
141F 0,6 mm, 142M 1 mm, 143B 1-3 mm

indeks kolor
TO032-6 żółty
TO032-06 żółty neon
TO032-1 niebieski
TO032-01 niebieski jasny
TO032-3 czerwony
TO032-2 czarny
TO032-4 zielony
TO032-04 zielony jasny
TO032-33 zielony neon
TO032-7 pomarańczowy
TO032-14 brązowy
TO032-10 biały
TO032-8 różowy
TO032-12 fioletowy
TO032-18 złoty
TO032-15 srebrny
TO032-5 szary

MARKER OLEJOWY FINE CIENKI 441
Tusz odporny na działanie światła i temperatury
• Fibrowa końcówka 1,5 mm • Szybkoschnący, wodoodporny tusz olejny, 
do zastosowania na wszystkich powierzchniach

indeks kolor
TO005-1 niebieski
TO005-2 czarny
TO005-3 czerwony
TO005-4 zielony
TO005-6 żółty
TO005-10 biały
TO005-12 fioletowy
TO005-18 złoty
TO005-15 srebrny

indeks kolor
TO005-7 pomarańczowy
TO005-14 brązowy
TO005-23 jasnozielony
TO005-5 szary
TO005-8 różowy
TO005-17 jasnoniebieski
TO005-06 żółty neon
TO005-04 zielony neon

MARKER OLEJOWY 440
Tusz odporny na działanie światła i temperatury
• Fibrowa końcówka 2,5 mm • Szybkoschnący, wodoodporny tusz olejny, 
do zastosowania na wszystkich powierzchniach

indeks kolor
HL49-2 czarny
HL49-3 czerwony
HL49-1 niebieski

MARKER PERMANENTNY COLLI
Stabilna, aluminiowa obudowa
• Trwałe mazaki Colli-Marker są wodoodporne na prawie każdym materiale 
• Nie zawierają ksylenu i toluenu • Grubość linii pisania 1-4 mm

Markery permanentne
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indeks rodzaj kolor
AM318-2 F czarny
AM318-3 F czerwony
AM318-1 F niebieski
AM318-4 F zielony
AM318 F mix 4 kolorów
AM316-2 M czarny
AM316-3 M czerwony
AM316-1 M niebieski

indeks rodzaj kolor
AM316-4 M zielony
AM316 M mix 4 kolorów
AM317-2 S czarny
AM317-3 S czerwony
AM317-1 S niebieski
AM317-4 S zielony
AM317 S mix 4 kolorów

MARKER PERMANENTNY MULTIMARK OHP 
(FOLIOPIS)
Z gumką do wymazywania atramentu
• Wysokiej jakości permanentny pisak • Odpowiedni do pisania na folii 
do projektorów i wszystkich rodzajach gładkich powierzchni – CD, metal, szkło, 
plastik (PP, PET, PVC itd.) • W jego skład wchodzi specjalna gumka do wymazywania 
atramentu • Szybkoschnące, intensywne kolory • Dostępne 3 szerokości końcówki 
piszącej: super fine S 0,4 mm, fine F 0,6 mm i medium M 1,0 mm

FOLIOPIS PERMANENTNY SCHNEIDER MAXX 
220/222/224
Permanentny wodoodporny marker do plastiku, szkła, metalu itp.
Bezzapachowy tusz wysycha szybko i ma intensywne kolory • Nasadka 
z praktycznym klipem

indeks kolor rodzaj
PB385-2 czarny (S) 0,4 mm
PB385-3 czerwony (S) 0,4 mm
PB385-1 niebieski (S) 0,4 mm
PB385-4 zielony (S) 0,4 mm
PB386-2 czarny (F) 0,7 mm
PB386-3 czerwony (F) 0,7 mm

indeks kolor rodzaj
PB386-1 niebieski (F) 0,7 mm
PB386-4 zielony (F) 0,7 mm
PB387-1 niebieski (M) 1 mm
PB387-3 czerwony (M) 1 mm
PB387-2 czarny (M) 1 mm
PB387-4 zielony (M) 1 mm

MARKER PERMANENTNY  
SCHNEIDER MAXX 130/133
Bezzapachowy tusz wysycha szybko i ma intensywne kolory 
• Bezzapachowy tusz wysycha szybko i ma intensywne kolory • Model 130 posiada 
okrągłą końcówkę o grubości linii pisania 1-3 mm • Model 133 posiada ściętą 
końcówkę o grubości linii pisania 1-5 mm

indeks kolor rodzaj
PB388-2 czarny 130 (1-3 mm)
PB388-3 czerwony 130 (1-3 mm)
PB388-1 niebieski 130 (1-3 mm)
PB388-4 zielony 130 (1-3 mm)
PB388-6 żółty 130 (1-3 mm)
PB388-7 pomarańczowy 130 (1-3 mm)
PB388-14 brązowy 130 (1-3 mm)
PB388-12 fioletowy 130 (1-3 mm)

indeks kolor rodzaj
PB389-2 czarny 133 (1-5 mm)
PB389-3 czerwony 133 (1-5 mm)
PB389-1 niebieski 133 (1-5 mm)
PB389-4 zielony 133 (1-5 mm)
PB389-6 żółty 133 (1-5 mm)
PB389-7 pomarańczowy 133 (1-5 mm)
PB389-14 brązowy 133 (1-5 mm)
PB389-12 fioletowy 133 (1-5 mm)

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks rodzaj kolor końcówki (mm)
TO320-2 320 czarny 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-1 320 niebieski 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-3 320 czerwony 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-4 320 zielony 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO321-2 321 czarny 1,0 stożkowa, 0,5 igłowa

MARKER DO CD 320/321
Idealny do opisywania płyt CD, plastiku, folii
• Pisak permanentny z tuszem permanentnym • 2 końcówki

indeks rodzaj kolor
TO003-1 okrągły niebieski
TO003-2 okrągły czarny
TO003-3 okrągły czerwony
TO003-4 okrągły zielony

indeks rodzaj kolor
TO039-1 ścięty niebieski
TO039-2 ścięty czarny
TO039-3 ścięty czerwony
TO039-4 ścięty zielony

MARKER PERMANENTNY 090/091
Do pisania na wielu powierzchniach
• Tusz wodoodporny • Końcówka okrągła 1,5 mm i ścięta 1-5 mm
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indeks rodzaj kolor
TO001-1 ścięty niebieski
TO001-2 ścięty czarny
TO001-3 ścięty czerwony
TO001-4 ścięty zielony

indeks rodzaj kolor
TO002-1 okrągły niebieski
TO002-2 okrągły czarny
TO002-3 okrągły czerwony
TO002-4 okrągły zielony

WYSOKA JAKOŚĆ

MARKER PERMANENTNY TOMA
Japońska technologia i produkcja
• Wodoodporne, nie zawierają ksylenu i toluenu • Napełnialne • Certyfikaty ISO 9001 
i ISO 14001 • Końcówka okrągła 1,5 mm i ścięta 2-5 mm

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks rodzaj kolor
TO347-1 okrągły niebieski
TO347-2 okrągły czarny
TO347-3 okrągły czerwony
TO347-4 okrągły zielony
TO347-12 okrągły fioletowy
TO347-6 okrągły żółty
TO347-8 okrągły różowy

indeks rodzaj kolor
TO347-7 okrągły pomarańczowy
TO347-14 okrągły brązowy
TO348-1 ścięty niebieski
TO348-2 ścięty czarny
TO348-3 ścięty czerwony
TO348-4 ścięty zielony

MARKER PERMANENTNY 201/202
Tusz wodoodporny

indeks rodzaj kolor końcówka
UN261-2 NO-320F czarny okrągła
UN261-1 NO-320F niebieski okrągła
UN261-3 NO-320F czerwony okrągła
UN261-4 NO-320F zielony okrągła

indeks rodzaj kolor końcówka
UN262-2 NO-380B czarny ścięta
UN262-1 NO-380B niebieski ścięta
UN262-3 NO-380B czerwony ścięta
UN262-4 NO-380B zielony ścięta

MARKER PERMANENTNY NO-320F / NO-380B
Doskonała relacja jakości do ceny
• Marker permanentny w plastikowej obudowie • Umożliwia znakowanie każdej 
powierzchni • Tusz ekologiczny – nie zawiera ksylenu • Odporny na działanie wody 
• Dostępny w dwóch rodzajach końcówek:
• NO 320F – okrągła końcówka; grubość linii pisania 1,0-3,0 mm
• NO 380B – ścięta końcowka; grubość linii pisania 1,0-4,5 mm

indeks rodzaj kolor
UN030-2 PM122 czarny
UN030-3 PM122 czerwony
UN030-1 PM122 niebieski
UN030-4 PM122 zielony

indeks rodzaj kolor
UN086-2 PM126 czarny

MARKER PERMANENTNY DO FLIPCHARTÓW  
PM-122/PM-126
Nie przesiąka przez papier!
• Idealny do pisania po flipchartach papierowych, a także do stosowania  
na m.in. foliach do projektorów CHP, szkle, do metali, styropianu, tkanin 
• Nie przesiąka przez papier! • Marker permanentny na bazie wody – bezwonny 
• Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych • Po wyschnięciu kolory 
tuszu nie łączą się ze sobą • Tusz nie spiera się w temp do 40°C • PM-122 – okrągła 
końcówka; grubość linii pisania 1,2–1,8 mm, kolory: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony • PM-126 – ścięta końcówka; grubość linii pisania do 5,7 mm; kolor czarny

MARKER SUCHOŚCIERALNY CARIOCA – ZESTAW
Ścieralny tusz na bazie alkoholu
• Szybkoschnący • Okrągła końcówka o średnicy 2,8 mm • Grubość linii 1–2,5 mm 
• Zgodne z wymaganiami UE• 4 sztuki w opakowaniu (niebieski, czarny, czerwony, 
zielony)

indeks
KW1106

MARKER SUCHOŚCIERALNY 
DWUSTRONNY TOMA
• Dwustronny, suchościeralny pisak do białych tablic  
• Okrągłe końcówki o grubości 1,5 mm i 0,8 mm

indeks kolor
TO373-1 niebieski
TO373-3 czerwony
TO373-2 czarny

indeks kolor
TO373-4 zielony
TO373-MIX4 4 kolory

Markery suchościeralne
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M indeks kolor rodzaj
PB394-2 czarny 290 (2-3 mm)
PB394-3 czerwony 290 (2-3 mm)
PB394-1 niebieski 290 (2-3 mm)
PB394-4 zielony 290 (2-3 mm)

indeks kolor rodzaj
PB395-2 czarny 293 (2-5 mm)
PB395-3 czerwony 293 (2-5 mm)
PB395-1 niebieski 293 (2-5 mm)
PB395-4 zielony 293 (2-5 mm)

MARKER SUCHOŚCIERALNY 
SCHNEIDER MAXX 290/293
Do pisania na tablicach suchościeralnych jak i flipchartach
• Markery użyte na tablicy ścierają się z wyjątkową łatwością, użyte na flipcharcie 
nie przebijają • Bezzapachowy, szybkoschnący tusz można uzupełniać za pomocą 
zestawu MAXX 665 • Końcówka okrągła (2–3 mm) – MAXX 290 • Końcówka ścięta 
(2–5 mm) – MAXX 293

MARKER SUCHOŚCIERALNY Z MAGNESEM TOMA
Magnes na skuwce pozwala przyczepić marker do tablicy
• Marker do tablic z wbudowanym do nakrętki magnesem • Marker do tablic 
z magnesem ma też pewną cechę dla leniwych i tych, którzy kartki często gubią 
– jest całkowicie zmazywalny z takich powierzchni jak tradycyjna lodówka! 
• Od dzisiaj możesz zakupy spisać na lodówce lub zostawić na niej wiadomość 
dla domowników a tusz zejdzie za potarciem go mokrą szmatką czy papierem 
• Marker do tablic z magnesem przylgnie do powierzchni tablicy i nie będzie plątał 
się po biurku w trakcie zajęć • Koncówka 1 mm

indeks kolor
TO378-1 niebieski
TO378-3 czerwony
TO378-2 czarny
TO378-4 zielony
TO378-MIX 4 kolory

indeks rodzaj kolor
TO339-1 okrągły niebieski
TO339-2 okrągły czarny
TO339-3 okrągły czerwony
TO339-4 okrągły zielony
TO339-MIX4 okrągły 4 kolory
TO339-KPL okrągły 4 kolory + ścieracz

indeks rodzaj kolor
TO345-1 ścięty niebieski
TO345-2 ścięty czarny
TO345-3 ścięty czerwony
TO345-4 ścięty zielony
TO345-MIX4 ścięty 4 kolory
TO345-KPL ścięty 4 kolory + ścieracz

MARKER SUCHOŚCIERALNY 266/267
Do białych tablic
• Tusz proszkowy

indeks
APL11803

MASA MOCUJĄCA APLI
Łatwa do usunięcia – nie pozostawia śladów
• Do mocowania zdjęć, plakatów, flipchartów • Do stosowania na czystych 
i odtłuszczonych powierzchniach • Nadaje się do wielorazowego użytku • Waga 75 g 
• Kolor biały

indeks waga
AM401 50 g

MASA MOCUJĄCA FABER-CASTELL
W postaci łatwo odklejanych prostokątów
• Masa mocująca odpowiednia do różnych celów • Do użytku w domu, szkole, pracy 
i projektach kreatywnych • Odpowiednia do tymczasowego nalepienia informacji, 
plakatów, planów itp. • W kolorze białym

Masy mocujące

Można używać 
do flipchartów

Płyny do czyszczenia  
tablic znajdziesz  

w katalogu chemicznym

Folie samoprzylegające  
do prezentacji znajdziesz  

na str. 77-78
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MASA MOCUJĄCA YELLOW ONE
Do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
• Samoprzylepna masa mocująca • Umożliwia wielokrotne łączenie lekkich 
przedmiotów z większością powierzchni • Zastępuje taśmę, pinezki • Po odklejeniu 
nie pozostawia śladów na gładkich powierzchniach • Opakowanie zawiera 50 g masy 
podzielonej na 48 kostek

indeks
KW1105

MATA DO PRACY STOJĄCEJ ACTIVEFUSION™
Zapobiega zmęczeniu nóg podczas pracy stojącej
• Bądź aktywny i ciesz się wyjątkowym komfortem pracy dzięki macie podłogowej 
ActiveFusion™ do pracy stojącej • 2-stopniowa konstrukcja maty z dodatkowym 
stopniem umożliwia zmianę pozycji stóp, rozciągnięcie mięśni i delikatny ruch 
w czasie pracy zapobiegający zmęczeniu nóg • Miękka podstawa piankowa 
z wytrzymałą strukturą zewnętrzną zapewnia komfort pracy i ułatwia czyszczenie, 
a fazowane ukośnie krawędzie zapobiegają przypadkowemu potknięciu 
• Duża powierzchnia i antypoślizgowy spód zapewniają komfort użytkowania

indeks
FE690

MATA POD KRZESŁO LEVIATAN
Wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego materiału – policarbonu
• Maty podłogowe skutecznie chronią podłogę przed zniszczeniem na skutek 
regularnego przesuwania krzesła w tym samym miejscu • Maty uniwersalne: 
spód gładki, wierzch z fakturą • Na dywany: spód z wypustkami stabilizującymi matę 
względem miękkiego podłoża (dywanu/wykładziny), wierzch z fakturą • W kształcie 
prostokąta • Zaokrąglone rogi

indeks rozmiar (mm) rodzaj kolor
LV250-2 1200x900 na twarde podłogi czarny
LV250-10 1200x900 na twarde podłogi biały
LV251 1200x900 na dywany przezroczysty
LV252 1200x900 uniwersalna przezroczysty
LV612 1400x1000 uniwersalna przezroczysty

mata na dywany

mata uniwersalna

indeks rozmiar (cm) rodzaj
PB031 120x90 w tym 48x25 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’
PB084 120x90 prostokątna
PB085 150x120 prostokątna
PB086 134x115 w tym 64x30 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

MATA POD KRZESŁO Q-CONNECT 
NA PODŁOGI TWARDE
Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• Mata wykonana z najwyższej jakości winylu, na twarde podłoża  
• Grubość maty 2 mm

indeks rozmiar (cm) rodzaj
PB161 120x90 w tym 48x25 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’
PB162 120x90 prostokątna
PB164 150x120 prostokątna
PB163 134x115 w tym 64x30 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

MATA POD KRZESŁO Q-CONNECT NA DYWANY
Profilowane kolce (długość 5 mm)
• Transparentna mata wykonana z najwyższej jakości winylu • Chroni powierzchnię 
przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp. • Grubość maty 2,5 mm

Maty na podłogę

Mechanizmy 
ściągające 
znajdziesz 
pod nazwą 

„Identyfikatory 
i akcesoria” 
na str. 89-91


