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„SULIKÉSZ" MATT FÓLIÁVAL BEKÖTÖTT
8x8mm-es négyzethálós matematikafüzet.
A füzet további bekötést nem igényel.
Használata során előforduló szennyeződések
mosogatószer higított oldatával
eltávolíthatók. A füzet címkéjére golyóstollal,
vagy ún. alkoholos filctollal (OHP marker)
lehet írni.

Gyártó: ICO Zrt. 2013 Pomáz, ICO út 5.
ICO International www.sunido.eu

Nagy négyzethálós füzet I. osztály
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A füzet tovább bekötést nem igényel,
ezért időt, energiát és pénzt takaríthat meg.
Használata során előforduló
szennyeződések mosogatószer higított
oldatával eltávolíthatók.
A füzet címkéjére golyóstollal, vagy ún.
alkoholos filctollal (OHP marker) lehet írni.
ÚJDONSÁG! nagyobb méretű - 8x8 mm-es
négyzetrácsokkal, amely segíti a számok
írásának megtanulását.

№ 7500051003

cikkszám

AT

A Süni sulikész füzet előnyei:

GRAPHIC DESIGN BY ICO

7500051002
7500051003
7500050004
7500050005
7500050006
7500050007
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Matt fóliával

Nagy négyzethálós füzet I. osztály

megnevezés

méret

kiszerelés

I. oszt. nagy négyzethálós
I. oszt. nagy négyzethálós sulikész
14-32 I. osztályos
16-32 II. osztályos
12-32 III. osztályos
21-32 IV. osztálytól

A/5
A/5
A/5
A/5
A/5
A/5

20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag

cikkszám

megnevezés

méret

kiszerelés

7500051001
27-32 négyzethálós
A/5
20 db/csomag
7500052001
20-32 sima
A/5
20 db/csomag
7500053001
31-32 szótár
A/5
20 db/csomag
7500054001
36-16 hangjegy
A/5
20 db/csomag
Minőségi A5-ös méretű fűzött, matt fóliával bekötött füzet ( 32 lap ).

Kréták, vízfestékek, temperák, ecsetek, Füzetek
gyurmák
Mesefüzet és olvasónapló
SÜNI – A/5

cikkszám

megnevezés

méret

kiszerelés

7500130000
7500130003
7500130001
7500130002

I. osztályos
II. osztályos
III. osztályos
IV osztálytól

A/5
A/5
A/5
A/5

20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag

A/5 méretű 32 lapos általános iskolai mesefüzet, vidám színes kivitelben fiúknak
és lányoknak egyaránt. A lapok egyik oldala vonalas, a másik pedig sima, ezért a
fogalmazások megírásához, illetve megrajzolásához is tökéletes.

Leckefüzet
SÜNI – A/5

ÚJDONSÁG

Gyártó: ICO Zrt. 2013 Pomáz, ICO út 5.
ICO International www.ico.eu

omáz, ICO út 5.
www.ico.eu
omáz, ICO út 5.
www.ico.eu

№ 7500085011

ÚJDONSÁG

Jegyzetek

2cm

Szombat

1cm
3cm
5cm

Péntek

4cm
7cm
8cm
9cm

Csütörtök

6cm
11cm

Szerda

10cm

DÁTUM

DÁTUM

12cm

TANTÁRGY

HÁZI FELADAT

TANTÁRGY

HÁZI FELADAT

17cm

Hétfő

16cm

hétfő

15cm

csütörtök

14cm

Kedd

13cm
18cm

péntek

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

kedd

10-11

9-10

20cm

8-9

19cm

szerda

szombat

Gyártó: ICO Zrt. 2013 Pomáz, ICO út 5.
ICO International www.ico.eu
Gyártó: ICO№Zrt.
2013 Pomáz, ICO út 5.
7500085011
ICO International www.ico.eu

omáz, ICO út 5.
www.ico.eu
omáz, ICO út 5.
www.ico.eu

cikkszám

7500085011
7500085003
7500085005
7500085009

megnevezés

méret

kiszerelés

láma
süni
panda
tacskó

A/5
A/5
A/5
A/5

20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag

cikkszám

megnevezés

méret

kiszerelés

7500085012
kaktusz
A/5
20 db/csomag
7500085013
lajhár
A/5
20 db/csomag
Minőségi A/5-ös méretű fűzött leckefüzetek, 34 lappal. A belső borító órarendnek és vonalzónak is használható.
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Füzetek
Füzet

ÚJ SZÍNEK

STUDENT A/4 - A/5
A/4 NÉGYZETHÁLÓS

A/4 VONALAS

A/4 HANGJEGY

A/4 SIMA

STUDENT A/4
cikkszám

megnevezés

7500069000
négyzethálós
vonalas
7500069001
sima
7500069002
hangjegy
7500069003
Minőségi A4-es méretű fűzött, 32 lapos füzet.
4 féle kivitelben: vonalas, négyzethálós, sima, hangjegy.

méret

kiszerelés

A/4
A/4
A/4
A/4

20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag

méret

kiszerelés

STUDENT A/5
cikkszám

megnevezés

7500116000
vonalas
A/5
20 db/csomag
7500116001
négyzethálós
A/5
20 db/csomag
sima
A/5
20 db/csomag
7500116002
fonetikus szótárfüzet
A/5
20 db/csomag
7500116003
hangjegyfüzet
A/5
20 db/csomag
7500116004
Minőségi A5-ös méretű fűzött, 32 lapos füzet. 5 féle kivitelben: vonalas,
négyzethálós, sima, fonetikus szótárfüzet, hangjegyfüzet. Szótárfüzet: 3 oszloppal.

A/5 NÉGYZETHÁLÓS

A/5 VONALAS

A/5 SIMA

A/5 SZÓTÁR

A/5 HANGJEGY

ÚJ SZÍNEK
3

Füzetek, tolltartók
Prémium füzet

ÚJ SZÍNEK

STUDENT – A/4

A/4 VONALAS

A/4 NÉGYZETHÁLÓS

megnevezés

cikkszám

7500107000
7500107001
7500107002
Minőségi A4-es méretű fűzött, 32 lapos füzet.

vonalas
négyzethálós
sima

A/4 SIMA

lapok száma

méret

kiszerelés

32
32
32

A/4
A/4
A/4

20 db/csomag
20 db/csomag
20 db/csomag

Tolltartó

STUDENT – hengeres

cikkszám

7210028014
7210028015
7210028016
7210028017
7210028018

ÚJ SZÍNEK

szín

vegyes színek
fekete
szürke
sötétkék
világoskék

kiszerelés

10 db/csomag
10 db/csomag
10 db/csomag
10 db/csomag
10 db/csomag

cikkszám

szín

7210028019
bordó
türkiz
7210028020
okkersárga
7210028021
neonzöld
7210028022
Henger alakú textil tolltartó 8 divatos színben.

kiszerelés

10 db/csomag
10 db/csomag
10 db/csomag
10 db/csomag
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Golyóstoll, törölhető tintás zselés toll
Golyóstoll
STUDENT

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

7010575001
kék
0,7 mm
12 db/doboz
0,7 mm
12 db/doboz
7010575002
lila
0,7 mm
12 db/doboz
7010575003
pink
0,7 mm
12 db/doboz
7010575004
neon zöld
0,7 mm
12 db/doboz
7010575005
türkiz kék
0,7 mm
64 db/display
9010163000 display - vegyes színek
Nyomógombos mechanikával működő cserélhető betétes golyóstoll, melynek
sajátossága, hogy az olajbázisú tintának köszönhetően extra gördülékeny írást
tesz lehetővé. Vidám, fiatalos színekben.Nyomógombos mechanikával működő
cserélhető betétes golyóstoll, melynek sajátossága, hogy az olajbázisú tintának
köszönhetően extra gördülékeny írást tesz lehetővé. Vidám, fiatalos színekben.

cikkszám

szín

írószín

7080060000
Golyósbetét kék színben.

vonalvastagság

kiszerelés

0,7 mm

100 db/doboz

vonalvastagság

kiszerelés

Golyóstoll

Tenfon - B-5270

cikkszám

típus

írószín

7010555003
B-5270
0,5 mm
48 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, vidám élénk színekben.

Törölhető tintás zselés toll
STUDENT - Radiron

cikkszám

szín

írószín vonalvastagság

kiszerelés

7060244004
display - vegyes színek
0,7 mm
24 db/display
0,7 mm
12 db/doboz
7060244005
0,7 mm
12 db/doboz
7060244006
0,7 mm
12 db/doboz
7060244007
0,7 mm
12 db/doboz
9060026000 bliszter - 2 db vegyes színek
Fiatalos kialakítású nyomógombos, törölhető tintás, cserélhető betétes
zselés toll. A leírt szöveg a speciális, hőérzékeny tintának köszönhetően a toll
végén található radírral való dörzsölés hatására eltűnik, majd újraírható és
újratörölhető lesz. Vonalvastagság: 0,7 mm
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cikkszám

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

7090021001
0,7 mm
50 db/doboz
Speciális, hőérzékeny tintával ellátott törölhető zselésbetét. Vonalvastagság: 0,7 mm

Szövegkiemelők
Videotip

ICO - Neon és Pasztell színek

cikkszám

megnevezés

ÚJDONSÁG

vonalvastagság

kiszerelés

9580121000
pasztell sárga
1-3 mm
10 db/doboz
9580121001
pasztell rózsaszín
1-3 mm
10 db/doboz
9580121002
pasztell zöld
1-3 mm
10 db/doboz
9580121003
pasztell kék
1-3 mm
10 db/doboz
9580121004 pasztell 4 klf. szín bliszterben
1-3 mm
20 bliszter/doboz
9580121004
( neon+pasztell )
1-3 mm
72 db/display
Speciális pasztell festékkel töltött szövegkiemelő. A kiemelt szöveg fénymásolható,
faxolható. A vékonyabb csúcsnak köszönhetően ideális nyomtatott szöveg
kényelmes kijelölésére is. Vágott csúccsal, 4 féle pasztell színben.

cikkszám

megnevezés

vonalvastagság

kiszerelés

9580120000
sárga
1-3 mm
40 db/doboz
9580120001
rózsaszín
1-3 mm
40 db/doboz
9580120002
narancssárga
1-3 mm
40 db/doboz
9580120003
zöld
1-3 mm
40 db/doboz
9580120004 neon 4 klf. szín bliszterben
1-3 mm
20 bliszter/doboz
Speciális fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. A kiemelt szöveg
fénymásolható, faxolható. A vékonyabb csúcsnak köszönhetően ideális nyomtatott
szöveg kényelmes kijelölésére is. Vágott csúccsal, 4 féle élénk színben.

Videotip

ICO - Pasztell

cikkszám

9580003061
9580003062
9580003063
9580003064
9580003065
9580003066

Focus

ICO - Pasztell

szín

vonalvastagság

kiszerelés

pasztell rózsa
pasztell sárga
pasztell zöld
pasztell kék
vegyes színek
vegyes színek

1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm

25 db/doboz
25 db/doboz
25 db/doboz
25 db/doboz
64 db/display
4 db / tasak

Speciális pasztell színű festékkel töltött szövegkiemelő. Vágott csúccsal, 4 féle
élénk színben. Vonalvastagság: 1-4 mm.

ÚJDONSÁG

cikkszám

típus

vonalvastagság

kiszerelés

7370068036
pasztell 36 35 37 38
1-4 mm
10 db/doboz
9580065041
neon 4 klf. szín bliszterben
1-4 mm
4 db/bliszter
9580065039
pasztell 4 klf. szín bliszterben
1-4 mm
4 db/bliszter
9580065040
pasztell display 32 darab
1-4 mm
32 db/display
Speciális pasztell színű festékkel töltött szövegkiemelő, egyedi testforma kialakítással, csúszásgátló
fogófelülettel. A kiemelt szöveg fénymásolható, faxolható. Vágott csúccsal. Vonalvastagság: 1-4 mm.

6

Kréták, vízfestékek,
Golyóstollak,
írószertartók
temperák, ecsetek, gyurmák
Golyóstoll

ICO - KAKTUSZ

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

9010171003 display - vegyes színek
0,8 mm
48 db/display
0,8 mm
20 db/henger
9010171005 henger - vegyes színek
0,8 mm
2 db/tasak
9010171004
PB - vegyes színek
0,8 mm
10 db/csomag
9010171000
0,8 mm
10 db/csomag
9010171001
0,8 mm
10 db/csomag
9010171002
Kaktusz motívummal díszített nyomógombos mechanikával működő golyóstoll
0,8 mm-es kék színű cserélhető X-20 golyósbetéttel.

szín

kiszerelés

9570159007
Kaktusz motívummal díszített asztali írószertartó.

cikkszám

6 db/doboz

Golyóstoll
ICO - LAJHÁR

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

9010172000 display - vegyes színek
0,8 mm
48 db/display
0,8 mm
20 db/henger
9010172005 henger - vegyes színek
0,8 mm
2 db/tasak
9010172004
PB - vegyes színek
0,8 mm
10 db/csomag
9010172001
0,8 mm
10 db/csomag
9010172002
0,8 mm
10 db/csomag
9010172003
Lajhár motívummal díszített nyomógombos mechanikával működő golyóstoll
0,8 mm-es kék színű cserélhető X-20 golyósbetéttel.

cikkszám

szín

9570159008
Lajhár motívummal díszített asztali írószertartó.
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kiszerelés

6 db/csomag

Kréták, vízfestékek, temperák, ecsetek,
Golyóstollak
gyurmák
Golyóstoll

ICO - SAVE THE EARTH

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

9010159009 display - vegyes színek
0,8 mm
48 db/display
0,8 mm
20 db/henger
9010159010 henger - vegyes színek
0,8 mm
10 db/csomag
9010159005
méhecske
0,8 mm
10 db/csomag
9010159006
delfin
0,8 mm
10 db/csomag
9010159007
koala
0,8 mm
10 db/csomag
9010159008
jegesmedve
Újrahasznosított papír alapanyagú, “Save the Earth” motívummal díszített
tolltest, növényi eredetű, biológiai úton lebomló alapanyagból készült kiegészítők.
Mechanikus nyomógomb. Írásszín: kék. Vonalvastagság: 0,8 mm.
Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll

ICO - FOOTBALL PEN

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

9010173016
italy display
0,8 mm
24 db/display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173000
italy
0,8 mm
24 db/display
9010173017
germany display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173001
germany
0,8 mm
24 db/display
9010173018
portugal display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173002
portugal
0,8 mm
24 db/display
9010173019
spain display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173003
spain
0,8 mm
24 db/display
9010173020
england display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173004
england
0,8 mm
24 db/display
9010173021
hungary display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173005
hungary
0,8 mm
24 db/display
9010173022
france display
0,8 mm
10 db/tasak
9010173006
france
Futballnemzetek zászlójával mintázott nyomógombos mechanikával működő golyóstoll.
Cserélhető X-20 betét, vonalvastagság: 0,8mm. Íráshossz: 2500m Írószín: kék.
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Golyóstollak
Golyóstoll
ICO 70 C

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

írószín

vonalvastagság

kiszerelés

9010011020
0,8 mm
db
0,8 mm
db
9010011017
0,8 mm
db
9010011019
0,8 mm
db
9010011018
0,8 mm
db
9010011013
0,8 mm
db
9010011014
0,8 mm
db
9010011016
0,8 mm
db
9010011015
0,8 mm
db
9010011023
0,8 mm
80 db/display
9010011021
8 klf. szín
0,8 mm
1 db/bliszter
9010011022
bliszter
A mára kultikussá vált ICO 70 golyóstoll megújult külsővel egyszerre eleveníti meg
a 70-es éveket és tesz eleget a mai divatnak. Klasszikus forma, klipsz és kikapcsoló
gomb. Cserélhető X-20 betét, vonalvastagság: 0,8mm. Íráshossz: 2500m Írószín: kék.
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Kréták, vízfestékek, Háromszögletű
temperák, ecsetek,
ceruza,
gyurmák
radír
Grafitceruza és radír
SIGNETTA DESIGN
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ÚJDONSÁG

Háromszögletű grafitceruza: H, HB, B, 2B keménységben, SIGNETTA design alapján
kék-fehér csíkos ceruzatest.

ÚJDONSÁG

7 mm
cikkszám

szín

7130115000 háromszögletű grafitceruza doboz
7130115001 háromszögletű grafitceruza doboz
7130115002 háromszögletű grafitceruza doboz
7130115003 háromszögletű grafitceruza doboz
9130046003 háromszögletű grafitceruza display

keménység

kiszerelés

HB
B
2B
H
HB,B,2B

12 db/doboz
12 db/doboz
12 db/doboz
12 db/doboz
184 db/display

Radír: Kiváló minőségi termoplasztikus puha radír papírfogóval. PVC mentes, nem
tartalmaz mérgező anyagot és nehézfémeket. Kiváló választás iskolai és irodai felhasználáshoz vagy akár műszaki rajzokhoz is.
cikkszám

9130046004
9130046000
9130046001
9130046002
7120188000

szín

keménység

háromszögletű grafitceruza display H, HB,B,2B
háromszögletű grafitceruza 3db/PB
HB
háromszögletű grafitceruza 3db/PB
B
háromszögletű grafitceruza 3db/PB
2B
radír display
-

kiszerelés

184 db/display
25 db/doboz
25 db/doboz
25 db/doboz
36 db/display
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Temperák, olajpasztellek
Tempera

Tempera

SÜNI - tubusos,12×12 ml

SÜNI - tubusos,metál és neon, 12×12 ml

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

kiszerelés

cikkszám

7270143000
12×12 ml
24 db/doboz
Jól fedő, élénk színek, tubusos kiszerelés (12 ml/tubus). 12 féle szín/készlet.

szín

kiszerelés

7270143001
12×12ml (8 metál + 4 neon)
24 db/doboz
Jól fedő, élénk színek, tubusos kiszerelés (12 ml/tubus). 12 féle ( 8 metál + 4
neon ) szín/készlet.

Olajpasztellkréta
SÜNI - 24-es és 12-es

cikkszám

ÚJDONSÁG

szín

7220091000
12 féle szín
7220091001
24 féle szín
Olajkréta, igényes rajzok készítéséhez is, telített színek, kiváló színintenzitás. 12 és 24 db-os készletben.

11

kiszerelés

12 db/doboz
24 db/doboz

Kréták, vízfestékek, temperák,Gyurmák,
ecsetek, filctollak
gyurmák
Gyurma

Gyurma

SÜNI - vödrös 8 színben, 700 g.

cikkszám

megnevezés

SÜNI - 20 színben, 400 g.

szín

kiszerelés

7300003015
vödrös gyurma
8 színben
db
Puha, könnyen formázható méreganyagmentes gyurma. A színek keverhetők.
A gyurmázás segíti a finommotoros képességek fejlődését. 8 db/vödör, 700 g.

cikkszám

szín

kiszerelés

7300003016
20 különböző élénk színben
db
Puha, könnyen formázható méreganyagmentes gyurma. A színek keverhetők.
A gyurmázás segíti a finommotoros képességek fejlődését. 20 db/doboz, 400 g.

Filctoll

SÜNI - kétvégű

cikkszám

szín

kiszerelés

7580238000
12 féle szín
24 db/doboz
7580238001
24 féle szín
12 db/doboz
Általános használatú kétvégű rostirón, írásra, rajzolásra, színezésre vízbázisú festékkel töltve. Ruhából kimosható. Műanyag test, átlevegőzős kupakkal.
Vonalvastagság: 1 mm; 1-3 mm.
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Színes ceruzák
Színes ceruzák

SÜNI - kétvégű, háromszögletű

7 mm

C

OL

OU

BLE D
UO

T

E

U
DO

R RO

T
ULE

7 mm
cikkszám

megnevezés

szín

kiszerelés

7140152000
háromszögletű, kétvégű 12/24
vegyes színek
12 db/doboz
7140152001
háromszögletű, kétvégű 18/36
vegyes színek
12 db/doboz
7140148001
háromszögletű /12
vegyes színek
12 db/doboz
Kiváló minőségű, kitűnő rajztulajdonságokkal rendelkező színes ceruzák. A háromszögletű ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogást biztosít.
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Babzsák, kréták, gyurmák, tempera
Táblakréta

Babzsák

STUDENT - pormentes, hengeres, fehér

cikkszám

megnevezés

SÜNI

szín

7220102002
pormentes, hengeres
fehér
Pormentes kerek, fehér hengeres kréta 100 db-os készletben.

kiszerelés

100 db/doboz

Táblakréta

megnevezés

Creative Kids - 12 db/bliszter, 165 g.

kiszerelés

SÜNI - pormentes, hengeres, színes

szín

kiszerelés

7220102000
pormentes, hengeres
fehér
10 db/doboz
Kiváló színintenzitású pormentes hengeres kerek kréta, rajzoláshoz, színezéshez
10 db-os készletben.

Gyurma

szín

Táblakréta

SÜNI - pormentes, hengeres, fehér

cikkszám

cikkszám

7571104000
vegyes színek
db
Óvodai és iskolai használatra, különböző ügyességi feladatokhoz, fiús és lányos
színekben. Műanyag granulátummal töltve, ezért könnyen kimosható.

cikkszám

megnevezés

szín

kiszerelés

7220102001
pormentes, hengeres
vegyes színek
10 db/doboz
Kiváló színintenzitású pormentes hengeres kerek kréta, rajzoláshoz, színezéshez
10 db-os készletben.

Tempera

ÚJDONSÁG

Creative Kids - tubusos, 12×12 ml

ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7300022001
gyurma natúr 165 g.
96 db/doboz
7300022002
gyurma színes 165 g.
96 db/doboz
Puha, könnyen formázható glutén- és méreganyagmentes gyurma. A gyurmázás segíti a finommotoros
képességek fejlődését. 12 db/bliszter, 165 g.

cikkszám

megnevezés

7270143002 tempera színes 12×12 ml
Jól fedő, élénk színek, tubusos kiszerelés
(12 ml/tubus). 12 féle szín/készlet.

kiszerelés

12 db/doboz
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antibakteriális

since

termékek

ICO
antibacterial
products

Az ICO Antibakteriális termékcsaládja egy
egyedi megoldás, amely garantáltan csökkenti
a fertőzésveszélyt, meggátolja a baktériumok
terjedését.

ÚJDONSÁG

Az antibakteriális író- és iskolaszerek valamint
irodai kiegészítők bizonyítottan baktériumölő
tulajdonsággal rendelkeznek, a felszínen
megtelepedett kórokozók 24 óra leforgása
alatt, 99,99% hatékonysággal elpusztulnak.

Antibakterilális Filctoll
SÜNI

cikkszám

szín

kiszerelés

9580122000
18-as
9580122001
24-es
Antibakteriális rostirón vízbázisú festékkel töltve, átlevegőzős biztonsági kupakkal,
rajzolásra, színezésre. A műanyag alkatrészek antibakteriális védelmet adó
Biomaster ezüst-ionokat tartalmaznak (biocid hatóanyag: ezüst-foszfát üveg). Az ICO
Antibakteriális termékei bizonyítottan baktériumölő tulajdonsággal rendelkeznek,
a felszínen megtelepedett kórokozók 24 óra leforgása alatt, 99,9% hatékonysággal
elpusztulnak. Az antibakteriális hatást az angliai Industrial Microbiological Services
Ltd. bevizsgálta és igazolta. Regisztrációs szám: 3264423. Vonalvastagság: 1 mm.

Antibakterilális Golyóstoll
SIGNETTA DESIGN
cikkszám

szín

írószín vonalvastagság

kiszerelés

9010011020
12-es doboz
0,7 mm
10 doboz/gyűjtő
9010011017
30-as henger
0,7 mm
10 henger/gyűjtő
9010011019
120-as display
0,7 mm
10 display/gyűjtő
0,7 mm
12 bliszter/gyűjtő
9010011018
4 darabos bliszter
Antibakteriális eldobható golyóstoll biztonsági kupakkal. A műanyag alkatrészek
antibakteriális védelmet adó Biomaster ezüst-ionokat tartalmaznak (biocid hatóanyag:
ezüst-foszfát üveg). Az ICO Antibakteriális termékei bizonyítottan baktériumölő tulajdonsággal rendelkeznek, a felszínen megtelepedett kórokozók 24 óra leforgása alatt,
99,9% hatékonysággal elpusztulnak. Az antibakteriális hatást az angliai Industrial
Microbiological Services Ltd. bevizsgálta és igazolta. Regisztrációs szám: 3264423.
Vonalvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2500 m. Írószín: kék.
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ÚJDONSÁG

Progressok, porkréta, neon gyurma körző, ceruzaradír
Progresso

Progresso

KOH-I-NOOR – Tömör pasztel színes ceruza

cikkszám

megnevezés

KOH-I-NOOR – Tömör pasztel színes ceruza

szín

kiszerelés

cikkszám

megnevezés

szín

kiszerelés

7140110004 tömör pasztel színes ceruza
12 féle szín
4 db/doboz
Tömör pasztel színes ceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, kiváló
hegyezhetőség. 12 féle szín/készlet.

7140110005 tömör pasztel színes ceruza
24 féle szín
4 db/doboz
Tömör pasztel színes ceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, kiváló
hegyezhetőség. 24 féle szín/készlet.

Porkréta

Gyurma

KOH-I-NOOR - Toison brillant

cikkszám

megnevezés

KOH-I-NOOR – Neon gyurma

szín

kiszerelés

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7220105000
pormentes, hengeres
fehér
10 db/doboz
Porkréta, művészi igényű rajzok készítéséhez is. 6 féle szín/készlet.

7300003017
neon gyurma
30 db/doboz
Könnyen formázható színes gyurma, 5 különböző élénk színben, fóliába csomagolva.

Körzőszett

Ceruzaradír

KOH-I-NOOR

cikkszám

KOH-I-NOOR

megnevezés

7230033000
körző szett
6 db-os fém körzőkészlet, műanyag dobozban.

kiszerelés

5 db/doboz

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7120187000
ceruzaradír
36 db/henger
Eredeti kaucsukból készült kiváló minőségű puha radír fa borítással.
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Színes ceruzák, versatil ceruzák, porkréták
Progresso

Versatil 5208

KOH-I-NOOR – Neon színes ceruza

KOH-I-NOOR – natúr fából

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
cikkszám

megnevezés

kiszerelés

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7140155000
6 neon szín/szett
12 szett/doboz
Tömör pasztel színes ceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, kiváló
hegyezhetőség. 6 féle neon szín/készlet.

7050322000
natúr
Hagyományos töltőceruza natúr fából, 2,5 mm vastag és 90 mm hosszú irónbéllel.

Varázsceruza

Mini porkréta

KOH-I-NOOR - Toison

KOH-I-NOOR - TRITONE színes ceruza

ÚJDONSÁG
ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7140154000
12 db (3442N)
1 db/doboz
7140154001
24 db (3444N)
1 db/doboz
Kerek, natúr testű, varázsceruza készlet 12 magas pigmenttartalmú élénk színben,
FSC tanúsítvánnyal, fém dobozban.

ÚJDONSÁG

Varázsceruza

KOH-I-NOOR – Vastag hatszögletű

ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7140094005
Tropical 30 db/henger
1 henger
7140094006
America 30 db/henger
1 henger
Varázsceruza, a többszínű pasztelnek köszönhetően többszínű írásképet tesz
lehetővé. Ezzel különleges és egyedi rajzélményt ad. Vastag (10mm) hatszögletű
lakkozott ceruzatest.
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cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7220106000
24 szín (8544)
1 szett
7220106001
48 szín (8546)
1 szett
Porkréta, művészi igényű rajzok készítéséhez is. 24 és 48 féle szín/készlet.

Irónbelek, ceruzák, tusok, rajzfüzetek
Irónbél

Irónbél

KOH-I-NOOR – Gioconda 4380

KOH-I-NOOR – Gioconda 4376

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7110041000
6 metál szín/szett
12 szett/doboz
Művészeti metál színű grafit bél szett. Átmérő: 5,6 mm. Hosszúság: 120 mm.

7110040000
6 varázsceruzabél/szett
Varázsceruzabél, a többszínű pasztelnek köszönhetően többszínű írásképet tesz
lehetővé. Ezzel különleges és egyedi rajzélményt ad.
Átmérő: 5,6 mm, hosszúság: 120 mm

Versatil

Rajzfüzet

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

KOH-I-NOOR - Varázsceruza 5340

KOH-I-NOOR – popAcrylic

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7050093001
Magic versatil ceruza vastag grafitbél, rajzszén, többszínű irónbél befogásához,
végén grafit-hegyezővel. Hegyvastagság: 5,6 mm

Tus

KOH-I-NOOR - Neon tus, 20 g.

ÚJDONSÁG

cikkszám

megnevezés

7200009000
neon sárga
7200009001
neon narancs
7200009002
neon rózsa
7200009003
neon zöld
Tustinta csőtollhoz, 20 g-os kiszerelésben, 4 féle neon színekben.

kiszerelés
cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7500040003
A/4 (10 lap/tömb)
10 db/csomag
7500040004
A/3 (10 lap/tömb)
10 db/csomag
Speciális papírból gyártott, akrill és akvarell festmények valamint, grafit- és színes
ceruza rajzok készítésére alkalmas vázlatfüzet, A/4 és A/3 méretekben.
400 g/m2-es papírlapok,10 lap/tömb,
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Rostirónok
EDDING 1200 - Pasztell színek

ÚJDONSÁG

Rostirón

EDDING 1200

cikkszám

szín

db/dob.

cikkszám

szín

db/dob.

7580195000
7580195001
7580195002
7580195003
7580195004
7580195005
7580195006
7580195007
7580195008
7580195009
7580195010
7580195011

kék
barna
kárminpiros
sötétbarna
angolpiros
sárga
szürke
zöld
világoskék
világoszöld
v. narancssárga
neon rózsaszín

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7580195012
7580195013
7580195014
7580195015
7580195016
7580195017
7580195018
7580195019
7580195020
7580195024
7580195025
7580195026

olivazöld
narancssárga
rózsaszín
piros
sötétrózsaszín
fekete
acélkék
türkizkék
lila
neon n.sárga
neon zöld
neon sárga

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

cikkszám

szín

vonalvastagság

7580195021
10-es készlet
1-3 mm
7580195022
10-es készlet
1-3 mm
7580195023
20-as készlet
1-3 mm
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre.

cikkszám

szín

vonalvastagság

kiszerelés

7580239000
pasztell sárga
1 mm
10 db/doboz
pasztell rózsaszín
1 mm
10 db/doboz
7580239001
pasztell lila
1 mm
10 db/doboz
7580239002
pasztell zöld
1 mm
10 db/doboz
7580239003
pasztell kék
1 mm
10 db/doboz
7580239004
pasztell szürke
1 mm
10 db/doboz
7580239005
7580239006
6-os készlet
1 mm
6 db/fémdoboz
7580239007
14-es készlet + tolltartó
1 mm
display
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. Vonalvastagság: 1 mm.

EDDING 1200 - Metál színek

kiszerelés

10 db/tasak
10 db/fémdoboz
20 db/fémdoboz

cikkszám

szín

vonalvastagság

kiszerelés

7580196001
metál lila
1-3 mm
10 db/doboz
metál ezüst
1-3 mm
10 db/doboz
7580196002
metál piros
1-3 mm
10 db/doboz
7580196003
metál zöld
1-3 mm
10 db/doboz
7580196004
metál arany
1-3 mm
10 db/doboz
7580196005
metál kék
1-3 mm
10 db/doboz
7580196006
7580196000
6-os készlet
1-3 mm
6 db/fémdoboz
7580196008
50-es display
1-3 mm
display
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. A metál színek
kiválóan alkalmasak sötét színű kartonpapír dekorálására is.
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Szövegkiemelők, tűfilcek, lakkmarkerek
Szövegkiemelő

Lakkmarker

EDDING 7

EDDING 751

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

cikkszám

szín

vonalvastagság

kiszerelés

7580213008
1–3 mm
4 db / tasak
1–3 mm
5 db / bliszter
7580213009
1-3 mm
100 db / üveg
7580213010
Mini szövegkiemelő, vízbázisú tintával töltve, pasztell színekben, vágott csúccsal.

cikkszám

szín

7580213000
7580213001
7580213002
7580213003
7580213004
7580213005
7580213006
7580213007

vonalvastagság

kiszerelés

1–3 mm
1–3 mm
1-3 mm
1–3 mm
1–3 mm
1-3 mm
1–3 mm
1-3 mm

5 db/bliszter
100 db/üveg
4 db/tasak
10db/tasak
10db/tasak
10db/tasak
10db/tasak
10db/tasak

Mini szövegkiemelő, vízbázisú tintával töltve, neon színekben, vágott csúccsal.

Tűfilc

EDDING 89

cikkszám

szín

vonalvastagság

kiszerelés

7070028001
fekete
0,3 mm
10 db/doboz
kék
0,3 mm
10 db/doboz
7070028003
piros
0,3 mm
10 db/doboz
7070028002
zöld
0,3 mm
10 db/doboz
7070028004
lila
0,3 mm
10 db/doboz
7070028009
7070028012
10-es készlet
0,3 mm
készlet
Fineliner, vízbázisú festékkel töltve. Általános használatú, vékony írásvastagásgú tűfilc, írásra, rajzolásra. Írásképe száradás után vízálló.

cikkszám

szín

vonalvastagság

kiszerelés

7580097013
pink
1-2 mm
10 db/doboz
v.kék
1-2 mm
10 db/doboz
7580097014
metál v.kék
1-2 mm
10 db/doboz
7580097016
metál zöld
1-2 mm
10 db/doboz
7580097017
metál lila
1-2 mm
10 db/doboz
7580097018
metál pink
1-2 mm
10 db/doboz
7580097019
7580097020
arany / metál zöld / metál rózsa
1-2 mm
20 db/doboz
7580097021
ezüst /metál vilkék / metál lila
1-2 mm
20 db/doboz
7580097022
fehér / arany /ezüst
1-2 mm
20 db/doboz
pasztell sárga
1-2 mm
10 db/doboz
7580097024
pasztell zöld
1-2 mm
10 db/doboz
7580097025
pasztell rózsaszín 138
1-2 mm
10 db/doboz
7580097026
pasztell kék
1-2 mm
10 db/doboz
7580097027
7580097028
pasztell 3-as
1-2 mm
14 db/doboz
7580097029
pasztell 5-ös
1-2 mm
8 db/doboz
7580097030
pasztell display
1-2 mm
1 db/doboz
Üveg, porcelán, műanyag, fém illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére
alkalmas, különösen ajánlott szennyezett felületekhez, lakk- és dekorációs
fémtestű marker. Kerekített csúcs, fémtest, permanent, lakkszerűen fedő festékkel
töltve. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés- és vízálló, magas fény- hő- és
törlésálló. Festékadagolása egyenletes, szelep vezérli, pótcsúcsolható
(EDDDING 751 N írócsúcs). Vonalvastagság: 1-2 mm.
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Golyóstollak, multifunkciós golyóstoll

Golyóstoll

Penac X-BEAM - műanyag klipsz

cikkszám

típus

ÚJDONSÁG

vonalvastagság

kiszerelés

Golyóstoll

ÚJDONSÁG

Penac X-BEAM - fém klipsz

típus

cikkszám

vonalvastagság

kiszerelés

7010588000
XB107
piros
0,5 mm
12 db/doboz
7010588001
XB107
kék
0,5 mm
12 db/doboz
7010588002
XB107
fekete
0,5 mm
12 db/doboz
7010588003
XB107 24 darabos display
0,5 mm
display
Nyomógombos mechanikával működő, cseréhető betétes golyóstoll, az írásszínnel
megegyező piros színű tolltest, gumírozott fogórész. Írásszín: piros.
Golyósbetét: BR98C.

7010589000
XBM107
kék
0,5 mm
12 db/doboz
7010589001
XBM107 24 darabos display
0,5 mm
display
Nyomógombos mechanikával működő, cseréhető betétes golyóstoll, fekete színű
tolltest, az írásszínt jelölő kék kiegészítő a nyomógomb alatt,gumírozott fogórész,
fém klipsz. Írásszín: kék. Golyósbetét: BR98C.

Mechanikus ceruza

Multifunkciós toll

Penac Protti

cikkszám

típus

ÚJDONSÁG

vonalvastagság

kiszerelés

7050319000
PRC105 24 darabos display
0,5 mm
24 db/display
7050319001
PRC105
ibolyalila
0,5 mm
1 db/doboz
7050320000
PRC107 24 darabos display
0,7 mm
24 db/display
7050320001
PRC107
kék
0,7 mm
1 db/doboz
7050321000
PRD105
1 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 és 0,7 mm-es, beépített radír, fém test, színes
kiegészítőkkel, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető irónbélkivezető.
Írásra és műszaki rajzhoz

ÚJDONSÁG

Penac Multisync két színű golyóstoll és ceruza

cikkszám

típus

golyóstoll

mechanikus ceruza

kiszerelés

7010590000
MS107
kék
0,5 mm
1 db/doboz
0,7 mm
0,5 mm
1 db/doboz
7010590001
MS107 rózsa
0,7 mm
0,5 mm
1 db/doboz
7010590002
MS107 fehér
0,7 mm
Csavarmechanikával működő, cserélhető betétes multifunkciós irón, 3 funkcióval:
golyóstoll kék és piros színben - vonalvastagság: 0,7 mm; mechanikus ceruza irónbél vastagság: 0,5 mm; beépített radírral. Világoskék színű fém tolltest. Betét:
D1BR6707
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cikkszám

típus

vonalvastagság

kiszerelés

Slime, ragasztók

ELMER’S RAGASZTÓK SLIME KÉSZÍTÉSHEZ ÉS RAGASZTÁSHOZ
Elmer’s szettek

Az Elmer’s ragasztók ideálisak papírra, ruhadarabokhoz, textilekhez és mindenféle kézműves munkához
az iskolában és otthon. NEM alkalmasak fotókhoz, fémhez, vizes vagy vízbe merített illetve felmelegített
felületekhez.Továbbá használhatók különböző felületeket díszítésér, dekorálására, kreatív csillogó ajándékok
készítéséhez.
Az Elmer’s ragasztók kiválóan alkalmasak slime készítéshez! Mindösszesen keverd össze valamelyik Elmer’s
ragasztót az Elmer’s varázsfolyadékkal a megfelelő arányban, és máris kész a slime! Ideális kézműves,
dekorációs és iskolai feladatokhoz.
Elmer’s szettek:
Élvezze a slime készítést az Elmer’s mosható, gyerekbarát induló készletével! A készlet mindent tartalmaz
amire szükség lehet az otthoni slime készítéshez. Az Elmer’s slime induló készlet tartalmaz 2 üveg PVA
folyékony ragasztót, 4db különböző színű Elmer’s glittert és 2 üveg Elmer’s varázs folyadékot. Az Elmer’s
slime induló készlet 2 slime elkészítésére alkalmas. A folyékony ragasztó egy biztos, tiszta slime alapot
biztosít, amelyet a szettben található glitterekkel színesíthet! Végezetül a csomagban található varázsfolyadék
hatására aktiválódik a slime. Az Elmer’s PVA slime szett jó szórakozást biztosít az egész család számára.* 3
év alatti gyermekeknek nem ajánlott! Ahhoz, hogy a slime elnyerje végleges állapotát (ne ragadjon), legalább 1
óra elkészítési időtartamot igényel. A slime minden használata utána alaposan mosson kezet!
Elmer’s ragasztók:
A glitteres, a metál, a transzparens, az opál vagy akár a színváltós ragasztóval a legkülönlegesebb slime is
elkésztíthető. Legyél kreatív az Elmer’s színváltós ragasztóval! Merész, csillogó színek! A napfény hatására a
kék színből lila szín lesz! Későbbiekben a fény hiányában a ragasztó visszaáll eredeti kék színére.

Glitteres ragasztó

Metál ragasztó

Folyékony ragasztó - fehér és átlátszó

Transzparens ragasztó

7370069000
7370070000

Színváltós ragasztó

ÚJDONSÁG
Ideális papírra,
ruhadarabokhoz,
textilekhez és
mindenféle kézműves
munkához az iskolában
és otthon.
NEM alkalmas
fotókhoz, fémhez, vizes
vagy vízbe merített
illetve felmelegített
felületekhez.

cikkszám

Opál ragasztó

típus

kiszerelés

kiszerelés

fehér
átlátszó

118 ml
147 ml

3 db/doboz
3 db/doboz

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

7370066001
7370066000
7370067000
7370067001
7370066002

12 szett / asztali display
54 szett / álló display
15 szett / asztali display
magic liquid folyadék
start szett

12 doboz / display
54 doboz / display
15 doboz/ display

cikkszám

típus

7370071000
7370073000
7370074000

glitteres ragasztó
00 01 02 03 04 05 06 07 08
metál ragasztó 00 01 02
transzparens ragasztó 00 01 02 03
opál ragasztó zöld 00 01 02 03

7370072000
7370072001

színváltós ragasztó kék-lila
színváltós ragasztó sárga-piros

7370068000

4 db/doboz
kiszerelés

kiszerelés

177 ml

3 db/doboz

147 ml
147 ml
147 ml

3 db/doboz
3 db/doboz
3 db/doboz

147 ml
147 ml

3 db/doboz
3 db/doboz

Színváltós ragasztó: napfény hatására a kék színből lila szín lesz! Későbbiekben
a fény hiányában a ragasztó visszaáll eredeti kék színére.
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Slime

NINCS SULIKEZDÉS tesa® NÉLKÜL,
For every purpose a solution
NINCS tesa® AJÁNDÉK NÉLKÜL!
NIVEA CSOMAGAJÁNLAT*

Vásároljon minimum net. 30.000 Ft értékben
tesa® termékeket (kivéve csomagolószalag)
és NIVEA Unikornis csomagot adunk ajándékba.
(tartalma: NIVEA Kétfázisú Rózsavizes Micellás Víz 400 ml,
NIVEA Rózsa & Argánolaj Testápoló 200 ml, Labello Crayon Red
1 bliszter)

NIVEA CSOMAGAJÁNLAT NAGY*

VAGY
Vásároljon minimum net. 60.000 Ft értékben
tesa® termékeket (kivéve csomagolószalag)
és NIVEA Neked és Neki csomagot adunk
ajándékba.
(tartalma: NIVEA Golyós dezodor Black & White Invisible Pure
50 ml, NIVEA Creme Sensitive Krémtusfürdő 250 ml, NIVEA
Expert Micellás Kendő 20 db, NIVEA Men Rock Salt Tusfürdő
250 ml, NIVEA MEN Golyós dezodor Black & White Invisible
Original 50 ml, NIVEA MEN Deep Arc-és Szakálltisztító Gél 100 ml)
23

NIVEA MEN Sensitive ajándékdobozt adunk
ajándékba.
(tartalma: NIVEA MEN Sensitive Bőrnyugtató After Shave Balzsam 100 ml, NIVEA MEN Sensitive Borotvahab 200 ml, NIVEA
MEN Sensitive Tusfürdő 250 ml)
*A csomagajánlatok 07.31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Az ajánlatok nem összevonhatóak.

tesa.hu

Ceruzahegyezők, radírok
Hegyező

KUM - Tropical

since 1919

Made in Germany

Hegyező
KUM

cikkszám

típus

kiszerelés

ÚJDONSÁG

cikkszám

since 1919

Made in Germany

típus

kiszerelés

7150146004
63 darabos display
63 db/display
A display összesen 63 db terméket (hegyezőket, vonalzót) tartalmaz. A display
tartalma: 29 db kétlyukú hegyező 208 KM2 (kerek), 14 db kétlyukú hegyező 1870
KM2 (henger), 20 db 15 cm-es vonalzó.

7150147000
műanyag
12 db/display
2 lyukú, tartályos, műanyag hegyező, normál grafit- és színes ceruza
hegyezéséhez. Hegyes és tompa hegyet hegyez.

Hegyező

Zsírkréta hegyező

KUM - ÖKO

KUM

ÚJDONSÁG

since 1919

since 1919

Made in Germany

Made in Germany

ÚJDONSÁG
cikkszám

típus

kiszerelés

cikkszám

típus

kiszerelés

7150147001
1 lyukú
12 db/display
Szöveg: 1 lyukú tartályos hegyező, környezetbarát alapanyagokból, fából és
papírból. Normál méretű grafit- és színes ceruza hegyezéséhez.

7150148000
1 lyukú - zsírkrétához
1 lyukú, tartályos, műanyag hegyező, zsírkréta hegyezéséhez.

Hegyező

Radír

KUM - földgömb

ÚJDONSÁG

since 1919

ÚJDONSÁG

KUM

Made in Germany

cikkszám

típus

kiszerelés

7150147002
1 lyukú
12 db/display
1 lyukú, tartályos, földgömb formájú hegyező, normál méretű grafit- és színes
ceruza hegyezéséhez.

12 db/display

since 1919

Made in Germany

cikkszám

típus

7120189000
pasztell színek
PVC mentes radír, pasztell színekben.

kiszerelés

24 db/display
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Ceruzák, tolóbetétes grafitceruzák
Tolóbetétes grafitceruza

Tolóbetétes grafitceruza

BENSIA - tornacipő

cikkszám

típus

7050270071
tornacipő
Tolóbetétes grafitceruza radírral, tornacipő motívummal.

BENSIA - galaxis

kiszerelés

50 db/display

Tolóbetétes grafitceruza

cikkszám

típus

típus

kiszerelés

50 db/display

Tolóbetétes grafitceruza

BENSIA - unikornis

7050270073
tornacipő
Tolóbetétes grafitceruza radírral, unikornis motívumokkal.

cikkszám

7050270072
tornacipő
Tolóbetétes grafitceruza radírral, galaxis motívumokkal.

BENSIA - gyümölcs

kiszerelés

50 db/display

cikkszám

típus

kiszerelés

705020500
tornacipő
50 db/display
Tolóbetétes illatos grafitceruza, gyümölcsös motívummal díszített ceruzatest.

Tolóbetétes grafitceruza
BENSIA - radírral

cikkszám

típus

7050263017
csatabárd
7050263016
gyűrű függővel
7050263015
kaktusz
Tolóbetétes grafitceruza radírral.
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kiszerelés

36 db/display
24 db/display
24 db/display

Tolóbetétes radírok, grafitceruzák
Tolóbetétes radír

Tolóbetétes radír

BENSIA - balerina

cikkszám

BENSIA - tornacipő

típus

7120181020
balerina
Tolóbetétes radír, balerina motívummal.

kiszerelés

36 db/display

Grafitceruza

kiszerelés

36 db/display

BENSIA - radíros, űr

keménység

7130089029
HB
Radíros grafitceruza, unikornis motívummal díszített ceruzatest.

kiszerelés

100 db/henger

Grafitceruza

keménység

cikkszám

keménység

7130089030
HB
Radíros grafitceruza, űr motívummal díszített ceruzatest.

kiszerelés

100 db/henger

Grafitceruza

BENSIA - radíros, dinoszaurusz

cikkszám

típus

Grafitceruza

BENSIA - radíros, unikornis

cikkszám

cikkszám

7120181021
tornacipő
Tolóbetétes radír, tornacipő motívummal.

BENSIA - radíros, szív

kiszerelés

7130089031
HB
100 db/henger
Radíros grafitceruza, dinoszaurusz motívummal díszített ceruzatest.

cikkszám

keménység

7130089032
HB
Radíros grafitceruza, szív motívummal díszített ceruzatest.

kiszerelés

100 db/henger
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since

antibakteriális

termékek

ICO
antibacterial
products

HIGIÉNIKUSABB IRODAI ESZKÖZÖK
ANTIBAKTERIÁLIS MŰANYAGOKBÓL
Az ICO antibakteriális termékcsaládja egyedi
megoldás mindenütt, ahol a golyóstollat,
ügyféltollat sok ember használja.
Garantáltan csökkenti a fertőzésveszélyt,
meggátolja a baktériumok terjedését.
Az ICO Antibakteriális termékeinek műanyag
alkatrészei antibakteriális védelmet adó
Biomaster ezüst-ionokat tartalmaznak
(biocid hatóanyag: ezüst-foszfát üveg).

Az ezüstöt évszázadok óta használják
a baktériumokkal szemben, gondoljunk csak
az ezüst étkészletekre vagy az ivóvizes
kancsóba dobott ezüst érmére.
Az ICO Antibakteriális írószerek és irodai
kiegészítők bizonyítottan baktériumölő
tulajdonsággal rendelkeznek, a felszínen
megtelepedett kórokozók 24 óra leforgása
alatt, 99,9% hatékonysággal elpusztulnak.

A BIOMASTER EZÜST-IONOK
HÁROM LÉPÉSBEN FEJTIK KI HATÁSUKAT:

ÉLŐ
BAKTÉRIUMOK
15 PERC ELTELTÉVEL
80%-KAL CSÖKKENTI
A BAKTÉRIUMOK SZÁMÁT

Az ezüst-ionok hozzátapadnak a sejtfalhoz
meggyengítve azt, ezzel akadályozva
a baktériumsejtek szaporodását,
osztódását.

2 ÓRÁN BELÜL 99,99%-OS
HATÉKONYSÁGGAL ELPUSZTÍTJA
A BAKTÉRIUMOKAT

Az ezüst-ionok a baktériumsejtek
energianyerését szabályozó enzimek
működését zavarják és így meggátolják
a sejtek energianyerését.
Az ezüst-ionok megszakítják
a baktériumsejtek DNS-láncát, így
megakadályozva a sejtek osztódását
és új sejtek létrejöttét.
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24 ÓRA UTÁN TARTÓS VÉDELMET AD
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perc
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TARTÓS
VÉDELEM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mennyire hatékonyak az ICO Antibakteriális termékeinél használt Biomaster ezüst-ionok?
Nagyon. Az ezüst-ionoknak köszönhetően bizonyítottan 99,99 %-ban gátolja a baktériumok szaporodását.
Az ICO Antibakteriális termékekben használt Biomaster ezüst-ion biztonságos?
Igen. Az ezüst-ionon alapuló „technológia” évszázadok óta ismert, káros hatása nincs.
A Biomaster adalékanyag egészségügyi, élelmiszeripari és vízkezelési célokra is használt.
Az ICO Antibakteriális termékekben használt Biomaster ezüst-ion tesztekkel igazolt?
Igen, folyamatosan. A Biomaster ezüst-ion adalékanyag gyártóját (Addmaster (UK) Ltd.) az ISO minőségirányítási rendszere szerint auditálják.
Milyen hosszan tart az antibakteriális hatás?
Az ICO Antibakteriális termékek élethosszig kifejtik antibakteriális hatásukat, a Biomaster ezüst-ion adalékanyag nem kopik le, nem távolítható
el a felületről, mivel a műanyag alkatrészek gyártása során véglegesen beépül a termékbe.
Okoz-e bármilyen más hatást a Biomaster ezüst-ion adalékanyag a termékekben?
Nem, nincs látható különbség, nincs se színe, se szaga, se íze.
Kifejti-e antibakteriális hatását antibiotikum-rezisztens baktériumokkal szemben is?
Igen. Bizonyítottan még az antibiotikum-rezisztens baktériumokat is elpusztítja.
Tartalmaz-e nanoanyagot a Biomaster ezüst-ion adalékanyag?
Nem, az ezüst-ionok nem nanoanyagok. A biocid hatóanyag az
„ezüst-foszfát üveg” (silver phosphare glass). ECHA-listán a CAS-száma: 308069-39-8, amely jóváhagyott hatóanyag.

AZ ANTIBAKTERIÁLIS HATÁST AZ ANGLIAI INDUSTRIAL MICROBIOLOGICAL SERVICES LTD. BEVIZSGÁLTA ÉS IGAZOLTA. REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 3264423

This product is treated with
Biomaster silver biocide
tested to ISO 22196:2011
Please use
biocides responsibly

