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1-5 mm

Tartós és környezettudatos – edding 21/22 Ecoline permanent markerek

Kifogyott a marker? Legyen okos és kezdjen el utántölteni! Megmutatjuk, hogyan:

kerekített csúcs

kerekített csúcs

vágott csúcs

vágott csúcs

 Fém, fa, műanyag, üveg, kő, kerámia, karton, 
illetve szinte minden felület feliratozására, 
jelölésére alkalmas, alkoholbázisú, enyhe szagú 
permanent festékkel töltött környezetbarát marker.
 A műanyag alkatrészei 90%-ban újrahasznosított 

anyagból készülnek, melynek 83%-a fogyasztóktól 
származó újrahasznosított műanyag. 
 Írásképe gyorsan száradó, vízálló, fény- és 

kopásálló. 
 Hőmérsékleti tartományok:
 A jelölés látható marad 200 °C-ig
 Nem tartalmaz xilolt és toluolt. 
 Egyszerűen utántölthető  

az edding MTK 25 és T25 kapilláris rendszerével. 
 A markerhez  könnyen cserélhető, e-21 N/ e-22 N 

típusú pótcsúcsok elérhetők. 
 A kupakon lévő praktikus klipsznek köszönhetően 

a marker nem gurul el és zsebre akasztható. 
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2-5 mm

Figyelemfelkeltő és környezettudatos – edding 24 szövegkiemelő

 Szövegrészek, jegyzetek kiemelésére,  
szinte minden papír felületen
 Vízbázisú, fényálló, semleges szagú  

festékkel töltve
 Elérhető 5 ragyogó neon színben
 A környezetbarát szövegkiemelő műanyag 

alkatrészei 90%-ban megújuló  
alapanyagokból  készülnek , melynek 83%-a 
a fogyasztóktól származó újrahasznosított 
műanyag. A termék utántölthető az edding 
HTK 25 utántöltő rendszerrel
 A termék  a német környezetvédelmi  

"Blue Angel" ökocímke viselője. 
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Látványos, letörölhető és környezettudatos – edding 28 whiteboard marker

 Fehértáblára való írásra, rajzolásra alkalmas, 
gyorsan száradó, fényálló tintával töltött marker
 Az íráskép szárazon könnyen letörölhető 

gyakorlatilag minden nem nedvszívó felületről, 
mint például a zománc vagy a melamin.  
A "Cap-Off" festéknek köszönhetően a marker 
néhány napig kupak nélkül sem szárad be
 Nem tartalmaz butil-acetátot.
 Az alap színekben egyszerűen utántölthető  

az edding BTK 25 kapilláris rendszerével.
 A kupakon lévő praktikus klipsznek köszönhetően 

a marker nem gurul el és zsebre akasztható. 
 Az edding 28-as alkatrészei 90%-ban 

újrahasznosított anyagból készülnek, 
melynek 83%-a fogyasztóktól származó 
újrahasznosított műanyag

VISSZA
JÖVŐÉRTa

Az EcoLine markereink 
legalább 90%-ban 
újrahasznosított 
műanyagból készülnek

edding  
visszagyüjtő doboz 
Vásároljon edding ecoline 
markereket és igényelje  
a visszagyűjtő dobozt  
a PBS képviselőjétől.

Küldje vissza bármilyen típusú 
üres markerét ingyen az edding 
gyűjtődobozban 

Minden műanyag alkatrész 
újrahasznosításra kerül

További információkért lépjenek velünk kapcsolatba az edding_CEE@edding.com címen!

https://www.youtube.com/watch?v=Pis5Sz__fgA
https://www.youtube.com/watch?v=Pis5Sz__fgA
mailto:edding_CEE@edding.com

