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PSACÍ POTŘEBY Z PLASTU - LEVNÉ

Kuličkové pero 
s gumovým gripem
Materiál: plast
Rozměr: 13,2 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 5,30 KčKuličkové pero

Materiál: plast
Rozměr: 14 x Ø 1,8 mm
Potisk: tampónový tisk 
Cena za kus: 6,40 Kč

Kuličkové pero
Materiál: plast a kov
Rozměr: 14 cm
Potisk: tampónový tisk 
Cena za kus: 9,90 Kč



Kuličkové pero
Materiál: kov
Rozměr: 13,5 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 21,50 Kč 

Kuličkové pero
Materiál: hliník
Rozměr: Ø 1 x 13 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 36,60 Kč

Kuličkové pero s kovovým 
klipem
Materiál: hliník
Rozměr: Ø 1 x 13 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 35,80 Kč

PSACÍ POTŘEBY Z PLASTU - DRAŽŠÍ



PSACÍ POTŘEBY KOVOVÉ

Elegantní kovové kuličkové pero 
v dárkovém pouzdře
Materiál: kov
Rozměr: Ø 3 x 16 cm
Potisk: laser
Cena za kus: 73,60 Kč

Kuličkové pero
Černě píšící náplň
Materiál: ocel, plast
Rozměr: 14,3 cm
Potisk: laser
Cena za kus: 39,90 Kč

Kuličkové pero
Materiál: kov
Rozměr: 13,5 cm
Potisk: laser
Cena za kus: 39,90 Kč



PSACÍ POTŘEBY ZE DŘEVA

Kuličkové pero v kombinaci kovu 
a dřeva
Materiál: dřevo a kov
Potisk: laser
Cena za kus: 49,90 Kč

Souprava 6-ti kusů pastelek v tubusu
Plastové víčko s ořezávátkem
Materiál: dřevo a kartón
Rozměr: 10 x Ø 2,7 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 9,90 Kč

Kuličkové pero s kovovými doplňky
Materiál: dřevo
Rozměr: 14 cm
Potisk: laser
Cena za kus: 19,90 Kč



Souprava kuličkového pera 
a mikrotužky v plastové krabičce
Materiál: kov
Rozměr: 4,9 x 2,6 x 16 cm / 13,5 cm
Potisk: tampónový tisk nebo laser
Cena za kus: 69,90 Kč

Souprava kuličkového pera 
a mikrotužky v plastové krabičce
Materiál: plast
Rozměr: 17 x 2 x 4,5 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 29,80 Kč

Souprava černě a červeně píšícího kuličkového 
pera a samolepicích záložek
Plastové pouzdro
Materiál: plast
Rozměr: 2 x 1,8 x 15 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 9,90 Kč

PSACÍ SOUPRAVY - LEVNÉ



PSACÍ SOUPRAVY - DRAŽŠÍ

Psací souprava kuličkového pera 
a mikrotužky v kovové krabičce
Materiál: plast
Rozměr: 18 x 6 x 2 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 99,90 Kč

Dárková psací souprava
Kuličkové pero a plnicí pero
Lakované tělos pochromovanými komponenty
Kovová krabička
Materiál: pochromovaný kov
Rozměr: 6 x 18 x 1,6 cm
Potisk: tampónový tisk nebo laser
Cena za kus: 159,10 Kč

Psací souprava kuličkového pera 
a mikrotužky v kovové krabičce
Materiál: plast
Rozměr: 18 x 6 x 2 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 99,90 Kč



PSACÍ POTŘEBY - ZNAČKOVÉ

Kuličkové pero značky BALMAIN Paris 
v papírovém pouzdře
Černě píšící náplň
Materiál: kov
Rozměr: 4 x 16,5 cm
Potisk: laser nebo tampónový tisk
Cena za kus: 98,50 Kč

Kuličkové pero značky LAMBORGHINI
Černá papírová krabička v ceně
Materiál: kov
Potisk: laser 
Cena za kus: 129,50 Kč

Kuličkové pero značky PARKER
Baleno v dárkové krabičce
Materiál: kov a plast
Rozměr: 17,2 x 2 x 3,8 cm (krabička)
Potisk: laser nebo tampónový tisk
Cena za kus: 128,90 Kč



PSACÍ POTŘEBY
Zipp
Kuličkové pero
Materiál: plast
Rozměr: 14 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 6,40 Kč

Kastor
Kuličkové pero
s gumovým gripem
Materiál: plast a kov
Rozměr: 1,2 x 13,5 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 9,90 Kč

Brety
Kuličkové pero
Materiál: plast a kov
Rozměr: 13,5 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 5,70 Kč



PSACÍ POTŘEBY

Vector
Kuličkové pero
značky Parker
Baleno v dárkové krabičce
Materiál: plast a kov
Rozměr: 17,5 x 2,5 x 4,1 cm
               (krabička)
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 139,40 Kč

Etoile pen
Kuličkové pero
značky Balman
Baleno v dárkové krabičce
Materiál: kov
Rozměr: 4 x 16,5 cm
Potisk: samolepka na krabičku
Cena za kus: 125,10 Kč



ZVÝRAZŇOVAČE

Zvýrazňovač ve tvaru injekční stříkačky
Materiál: plast
Rozměr: 13,6 cm
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 9,90 Kč

Zvýrazňovač v originálním moderním designu 
a dokonalé ergonomii.
Dobře zvolený tvar 3D umožňuje ideální 
způsob uchopení.
Multifunkční hrot pro různéšíře stopy písma 
1,2 - 4 mm. 
Ventilační chránítko.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 14,50 Kč samostatný 
zvýrazňovač
                       48,90 Kč souprava

Souprava zvýrazňovačů ve tvaru kapsle
Plastová krabička
Materiál: plast
Rozměr: 8,5 x 5,3 x 2 cm
Potisk: samolepka nebo etiketa - ofset
Cena za kus: 19,80 Kč



LINERY A ROLLERY

Liner je osazený jemným plastovým hrotem v kovové 
objímce se zvýšenou pružností, šíře stopy 0,3 mm, 
délka stopy až 1500 m. Určen pro jemné psaní.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 39,- Kč souprava

Roller je osazen plastovým hrotem 
s kuličkou o průměru 0,6 mm z karbidu wolframu, 
šíře stopy 0,5 mm, délka stopy až 1500 m. Určen pro 
nejširší použití, pro běžné psaní i popisování.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 48,40 Kč souprava 



POPISOVAČE
Popisovač pro zpětnou projekci OHP
je určen zejména k psaní na plastové hmoty,
skla, diarámečky, fi lmy, rentgenové snímky apod. 
Permanentní inkoust odolný vodě 
a setření, smývatelný lihem. 
Jemný plastový hrot, šíře stopy 0,3 - 0,4 mm. 
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 36,80 Kč sada

Liner s permanentním inkoustem pro popis hlavně CD a DVD. 
Nové odstíny inkoustu. Jemný plastový hrot,  šíře stopy 0,6 mm. 
Stopu písma lze odstranit přiloženým korektorem.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 48,- Kč sada

Popisovač vhodný především k popisování nejrůznějších  
plastových hmot, skla, fi lmů apod. Permanentní inkoust 
na alkoholové bázi. Stopa písma odolává vodě, teplotě 
do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům. 
Válcový hrot, šíře stopy cca 1 mm.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 19,90 sada



ZNAČKOVAČE Univerzální značkovač určený k psaní na 
většinu povrchů, jako plast, sklo, keramiku, 
pryž, kůži, kov apod. Permanentní, 
světlostálý, ekologický inkoust na vodní 
bázi. Stopa písma odolává vodě i při bodu 
varu, teplotě 100 °C, otěru a povětrnostním 
vlivům po dokonalém zaschnutí. Válcový 
hrot, šíře stopy 2,5 mm.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 19,- Kč

Značkovač s ergo držením je určen 
pro psaní a kreslení  na bílé speciální 
tabulky. Je plněn světlostálým, zdravotně 
nezávadným, za sucha stíratelným 
inkoustem. Válcový hrot, šíře stopy 1,8 mm. 
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus:    9,50 Kč za kus, 

39,90 Kč za sadu

Lakový značkovač
Je určen zejména pro psaní na neporézní materiály,
jako jsou rentgenové snímky, gumy, kabely, kovy, CD 
a DVD, keramiku, sklo, fólie, plasty apod. Stopa písma 
je světlostálá, odolává vodě i při bodu varu, teplotě do 
100 °C, otěru i povětrnostním vlivům. Značkovač je 
osazen vláknovým klínovým hrotem a přepouštěcím 
mechanismem. Šíře stopy 2–5 mm. Neobsahuje xylen.
Potisk: tampónový tisk
Cena za kus: 49,50 Kč 



Termíny dodání jsou standardně 4 - 5 týdnů.

Garance cen platí pro rok 2009 
(v případě výrazné změny kurzu koruny vůči cizím 
měnám je právo změny cen vyhrazeno).


