Długopisy / Długopisy usuwalne

Długopis żelowy CEDAR
• Długopis żelowy w drewnianej obudowie z drewna cedrowego, z nutą
zapachową cedru syberyjskiego – idealnie nadaje się pod grawer laserowy
• Grubość linii pisania 0,7 mm • Plastikowe elementy obudowy wykonane
z materiału pochodzącego z recyklingu • Antybakteryjna obudowa, neutralna
dla skóry • 12 szt. w opakowaniu zbiorczym • Display zawiera 144 długopisy,
w tym: 84 niebieskie, 36 czarne, 24 czerwone

MG AGPB0472-2
czerwony

MG AGPB0472-3
niebieski

MG AGPB0474-D144
144 szt. w drewnianym
displayu (24 x 15 x 7 cm)

MG AGPB0472-9
czarny

Usuwalny długopis żelowy iErase V
• Usuwalny długopis żelowy, z przyciskiem • Unikalna formuła tuszu
(Thermo-Sensitive) powoduje, że łatwo i czysto można wymazać lub poprawić
napisany tekst • Antypoślizgowa, gumowa strefa uchwytu • Silikonowa gumka
do wycierania tekstu na końcu obudowy • Grubość linii pisania: 0,7 mm
• 12 szt. w opakowaniu zbiorczym • Display zawiera 36 długopisy, w tym:
12 błękitnych, 12 niebieskich, 8 czarnych, 4 czerwone

Napisz

Usuń

Usuń

Popraw

Popraw

MG AKPH3271-30
błękitny

Napisz
MG AKPH3271-9
czarny

Napisz

Usuń

Popraw

MG AKPH3271-2
czerwony
MG AKPH3272-D36
36 szt. w display-u

MG AKPH3271-3
niebieski
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Długopis usuwalny iErase II

Napisz

MG AKP61173-9
czarny, 0.7 mm

MG AKP61173-3
niebieski, 0.7 mm

MG AKP61173-5
zielony, 0.7 mm

MG AKP61173-6
fioletowy, 0.7 mm

Napisz

Usuń

Napisz

Usuń

Popraw

Usuń

Popraw

Długopisy usuwalne

• Usuwalny długopis żelowy w atrakcyjnej obudowie
• Unikalna formuła tuszu (Thermo-Sensitive) powoduje że łatwo i czysto można
wymazać lub poprawić napisany tekst
• Grubość linii pisania 0.7 mm
• Długość linii pisania 150-200 m
• Przeciwpoślizgowa, gumowa strefa uchwytu
• Silikonowa gumka do wycierania tekstu na końcu obudowy
• Nie zaleca się stosowania na oficjalnych i prawnych dokumentach
• Nie stosować w temperaturze poniżej 14oC oraz powyżej 140oC - tusz staje się
bezbarwny (aby odzyskać kolor należy włożyć zapisaną kartkę do lodówki,
przy 14oC tekst pojawi się z powrotem na kartce)
• Na wymienne wkłady • 12 szt w opakowaniu zbiorczym

MG AKP61173-23
różowy, 0.7 mm
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Długopisy usuwalne

Długopis usuwalny iErase
• Usuwalny długopis żelowy w atrakcyjnej obudowie
• Unikalna formuła tuszu (Thermo-Sensitive) powoduje że łatwo i czysto można
wymazać lub poprawić napisany tekst
• Grubość linii pisania 0.5 mm lub 0.7 mm
• Długość linii pisania 150-200 m
• Przeciwpoślizgowa, gumowa strefa uchwytu
• Silikonowa gumka do wycierania tekstu na końcu obudowy
• Nie zaleca się stosowania na oficjalnych i prawnych dokumentach
• Nie stosować w temperaturze poniżej 14oC oraz powyżej 140oC - tusz staje się
Napisz
bezbarwny (aby odzyskać kolor należy włożyć zapisaną kartkę do lodówki,
o
przy 14 C tekst pojawi się z powrotem na kartce)
• Na wymienne wkłady • 12 szt w opakowaniu zbiorczym

Napisz

Usuń

Napisz

Usuń

Usuń

Popraw

Popraw

MG AKPA8375
iErase, zestaw 6 kol.

MG AKPA8371-9
czarny, 0.5 mm

MG AKPA8380-9
czarny, 0.7 mm

MG AKPA8371-3
niebieski, 0.5 mm

MG AKPA8380-3
niebieski 0.7 mm

MG AKPA8371-2
czerwony, 0.5 mm

MG AKPA8371-23
różowy, 0.5 mm

MG AKPA8371-5
zielony, 0.5 mm

MG AKPA8371-6
fioletowy, 0.5 mm

Wkłady do długopisu iErase/ iErase II
• Grubość linii pisania 0.5 mm lub 0.7 mm
• Jednostka sprzedaży: opakowanie 3 szt. w torebce lub w etui
MG AKR67K20-3
niebieski, 0.7 mm

MG AKR67K20-9
czarny, 0.7 mm

MG AKR67K21-9
czarny, 0.7 mm, etui

MG AKR67K21-3
niebieski, 0.7 mm, etui

MG AKR67K21-2
czerwony, 0.7 mm etui

MG AKR67K21-23
różowy, 0.7 mm, etui

MG AKR67K21-5
zielony, 0.7 mm, etui

MG AKR67K21-6
fioletowy, 0.7 mm

MG AKR67K22-9
czarny, 0.5 mm, etui

MG AKR67K22-3
niebieski, 0.5 mm, etui

MG AKR67K22-2
czerwony, 0.5 mm, etui

MG AKR67K22-23
różowy, 0.5 mm, etui

MG AKR67K22-5
zielony, 0.5 mm, etui

MG AKR67K22-6
fioletowy, 0.5 mmm, etui
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