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CERTYFIKAT STAEDTLER   
 

Lumocolor S 314 

Foliopis / uniwersalny pisak 

 
 

 

 

 

• Uniwersalny pisak do pisania na foliach do rzutników oraz po prawie wszystkich gładkich 
powierzchniach takich jak: papier, karton, plastik, szkło, porcelana, metal, kamień, 
guma, drewno, tkaniny, skóra 

• Formuła DRY SAFE: pisak może pozostać otwarty przez kilka dni i nie wyschnie (Test 
ISO 554) 

• Nie rozmazuje się i jest wodoodporny 

• Atrament na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu i toluenu 

• Szybkoschnący (2-4 sekundy), idealny dla osób leworęcznych 

• Obudowa i skuwka wykonane z PP gwarantują wysoką odporność na zniszczenia 

• Plastikowe części w 39% wytworzone z materiałów z recyklingu 

• Skuwa z klipsem 

• Kolor czarny, żółty, pomarańczowy i brązowy odporne na blaknięcia 

• Kolor czarny odporny na działanie warunków atmosferycznych (do 3 lat) 

• Zgodny z normami ISO 11540 (wentylowana skuwka bezpieczna dla dzieci do 14 roku 
życia) i ASTM D-4236  

• Odporny na działanie temperatury do 250 °C 

• Może być używany podczas lotu samolotem - automatyczne wyrównywanie się ciśnienia 
chroni pisak przed wylaniem atramentu 

• Napełniany atramentem do ponownego napełniania Lumocolor 487 17 

• Grubość linii pisania: (B) 1,0 – 2,5 mm 

• Długość linii pisania 600 m 

• 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym 

• Waga 90g 
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Zdjęcie Symbol Opis Kod EAN 

 S 314-1 Żółty 4007817331712 

 S 314-2 Czerwony  4007817304273 

 S 314-3 Niebieski 4007817304501 

 S 314-4 Pomarańczowy 4007817331750 

 S 314-5 Zielony 4007817304280 

 
 

S 314-6 Fioletowy 4007817331781 

 
 

S 314-7 Brązowy 4007817331804 

 S 314-9 Czarny 
 

4007817304518 

 
 
 
 
 

S 314 WP4 Zestaw 4 kolorów w plastikowym 
etui Staedtler-box 

4007817304297 

 
 
 
 
 
 

S 314 WP6 Zestaw 6 kolorów w plastikowym 
etui Staedtler-box 

4007817323496 

 S 314 WP8 Zestaw 8 kolorów w plastikowym 
etui Staedtler-box 

4007817323519 

 


