temperówka kum
metalowa kostka 400
• Temperówka metalowa w kształcie klina.
• Profilowana obudowa wykonana została
techniką frezowania z twardego stopu
magnezu.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• 3 lata gwarancji.

temperówka kum kostka
100-k
klin

400k

28

1624

klin profilowany

400-1k

24

5952

kostka
profilowana

400-1

24

5568
fluo

100-ks

28

3136

100-ks ft

24

8064

• Temperówka plastikowa w kształcie
kostki do ołówków i kredek o średnicy
8mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania,
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Dostępna w różnych kolorach.
• 3 lata gwarancji.

temperówka kum
metalowa kostka z dwoma
ostrzami 400-1e
• Temperówka metalowa w kształcie
kostki prostokątnej.
• Po bokach powierzchnia prążkowana.
• Obudowa wykonana została techniką
frezowania z twardego stopu magnezu.
• Posiada dwa ostrza nożowe zapasowe.
• Jeden otwór do temperowania.
• Ostrza precyzyjnie połączone z
obudową zapewniają idealnie centralne
położenie ołówka lub kredki podczas
temperowania.
• 3 lata gwarancji.

400-1e

24

temperówka
kum podwójna
fluorescencyjna 410kft

5568

410kft

24

3648

temperówka kum podwójna
metalowa 410m
• Temperówki wykonane ze specjalnego
stopu magnezu ze stalowym ostrzem
mocowanym wkrętem.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Rowkowane wgłębienia w korpusie
ułatwiają trzymanie.
• Idealna do ołówków i kredek o średnicach
8 i 11 mm.
• 3 lata gwarancji.

410m

24

• Temperówka plastikowa w kształcie
klina z dwoma ostrzami montowanymi
wkrętami.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania,
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrza precyzyjnie połączone
z obudową zapewniają idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Wersja dwuotworowa, na kredki i ołówki
o średnicy 8 i 11mm.
• Dostępna w różnych fluorescencyjnych
kolorach.
• 3 lata gwarancji.

3648

temperówka
kum podwójna
fluorescencyjna 100-20ft
temperówka kum kostka
100-1
• Temperówka plastikowa w kształcie klina
do ołówków i kredek o średnicy 8 mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania, co
gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Dostępne liczne wersje kolorystyczne:
seria metaliczna (100-1/05), seria
neonowa (100-1/07), seria transparentna
fluorescencyjna.
• 3 lata gwarancji.
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100-20ft
metallic

100-1/05

24

6048

fluo

100-1ft

24

6048

neon

100-1/07

24

6048

24

3024

• Temperówka KUM plastikowa podwójna
do ołówków i kredek o średnicy 8 mm i
11 mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze stalowe precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Prążkowany bok temperówki zapobiega
ślizganiu się palców podczas ostrzenia.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.
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temperówka kum
z pojemnikiem 210k
• Temperówki z plastikowym pojemnikiem
wykonanym z wyjątkowo trwałego
granulatu plastikowego.
• Posiadają stalowe ostrze mocowane
wkrętem oraz fluorescencyjny pojemnik na
ostrużyny, dostępny w różnych odcieniach.
• 3 lata gwarancji.

fluo

210k ft

12

780

ice

210k1 ice

12

780

groovy

210k1 groovy

12

780

mix

210k1

12

780

luna

210k1 luna

12

780

heart

210K1 HEART

12

780

spots

210K1 SPOTS

12

780

squared

210K1 SQUARED

12

780

stars

210K1 STARS

12

780

glitter

210k1 gl

12

780

brokat

210k1 gl

12

780

temperówka serduszko
soft color
100-14sc

24

4224

• Temperówka plastikowa z pojemnikiem
przezroczystym w kształcie serca.
• Posiada jedno ostrze.

TEMPERÓWKA KUM
PODWÓJNA Z POJEMNIKIEM
mix

temperówka kum
z pojemnikiem płaska 206k1
• Temperówka KUM okrągła, z
pojemnikiem na ostrużyny, z jednym
otworem.
• Stalowe wysokiej jakości ostrze.
• Do temperowania kredek i ołówków o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

racing

206k1 racing

12

960

ink

206k1 ink

12

960

invasion

206k1 invasion

12

960

zombies

206k1 zombies

12

960

new york

206k-07ny

12

960

dreaming

206k1 dreaming

12

960

reilly

206k1 reilly

12

960

metallic

206-05

12

960

scribble

206k1 scribble

12

960

CLICK CLACK KUM

1

20

TEMPERÓWKA KUM
4-OTWOROWA Z POJEMNIKIEM

mix

4-in-1 K4 KUM

1

20

temperówka z gumką
calypso na blistrze
• Temperówka w gumce do mazania w
opakowaniu blistrowym.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.
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• Click Clack to produkt do temperowania
ołówków i kredek o średnicy 8 i 11 mm.
• Produkt posiada duży pojemnik na
ostrużyny.

• Temperówka dla wszystkich rozmiarów
ołówków i kredek? Tak, KUM 4 w 1 jest
znakomitym rozwiązaniem!
• Niezależnie od tego czy posiadasz
ołówek bądź kredkę o średnicy 7, 8, 10
czy 11 mm!
• Dodatkowo produkt posiada duży
pojemnik na ostrużyny.

temperówka kum podwójna
z pojemnikiem 208k2
calypso

1

20

fluo

208k2 ft

12

624

• Temperówki z plastikowym pojemnikiem
wykonanym z wyjątkowo trwałego
granulatu plastikowego.
• Posiadają stalowe ostrze mocowane
wkrętem oraz pojemnik na ostrużyny,
dostępny w różnych kolorach.
• Wersja dwuotworowa, na kredki i ołówki
o średnicy 8 i 11 mm.
• 3 lata gwarancji.

63

temperówka trójkątna
z pojemnikiem z gumką do
ścierania
• Temperówka KUM z gumką do mazania,
pojedyncza, trójkątna.
• Pojemnik zapobiegający wysypywaniu
się ostrużyn.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego.
• Wysokiej jakości stalowe ostrze
precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM BUDDY
20 szt.

correct-tri m1

30

1980

mix

Buddy K2

• Temperówka Buddy posiada wyjątkowy
i ergonomiczny kształt poza tym
nowoczesny system uchwytu oraz
zatyczkę do zamykania dwóch otworów
o średnicach 8 i 11 mm.
• Temperówka posiada duży pojemnik na
ostrużyny.

20

temperówka kostka
z pojemnikiem
• Temperówka KUM pojedyncza,
plastikowa z małym, otwieranym
pojemnikiem zapobiegającym
wysypywaniu się ostrużyn.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego.
• Ostrze precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Wygodna i funkcjonalna, zmieści się w
każdym piórniku.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM BOTTLES
słoik 12 szt.

mikro k1

24

1680

mix

Bottles K2

• Temperówka Butelka to całkowita nowość
na rynku!
• Jej kształt do złudzenia przypomina
plastikową butelkę na napoje.
• Posiada otwór na ołówki i kredki
o średnicy 8mm zabezpieczone specjalną
osłonką.

12

temperówka elipsa
z plastikowym wkładem
ostrzącym

TEMPERÓWKA KUM 1870 Mini
słoik 50 szt.
• Temperówka puszka jest znakomitym
rozwiązaniem dla osób lubiących
klasyczne wzornictwo temperówek
i duży pojemnik na ostrużyny.

mix

1870 Mini K1

50

ellsck1

• Kompaktowa temperówka z pojemnikiem
na odpady.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• 3 lata gwarancji.

10

Temperówka tabliczka
mnożenia
• Temperówka z tabliczką mnożenia
marki KUM to idealnie rozwiązanie dla
wszystkich, którzy wymagają precyzji,
niezawodności i atrakcyjnego designu.
• Wyposażona w pojemnik na ścinki,
dwuotworowa temperówka nadaje się
do ostrzenia kredek i ołówków zarówno
standardowego rozmiaru, jak i typu jumbo.
• Mechanizm temperujący wykonany
jest z trwałego magnezu, dzięki czemu
temperówka nawet po dłuższym okresie
użytkowania nadal jest precyzyjna.
• Dostępna w 3 atrakcyjnych kolorach:
czerwonym, żółtym i niebieskim.

temperówka onyx srebrna
• Temperówka KUM pojedyncza, okrągła w
srebrnym kolorze z pojemnikiem.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• 3 lata gwarancji.
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Temperówka Click-Clack
fresh, podwójna
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Click Clack fresh marki KUM
łączy w sobie precyzję, niezawodność
i nowoczesność.
• Doskonale nadaje się do temperowania
kredek i ołówków o dowolnym przekroju,
zarówno standardowej grubości jak i typu
jumbo.
• Metalowe ostrza zapewniają wysoką
jakość temperowania, a wygodny
pojemnik na ścinki w 4 atrakcyjnych
kolorach (fioletowy, szary, miętowy
i koralowy) wpływa na komfort
użytkowania.

Temperówka podwójna
drewniana

358.01.21

20

n

n

WOOD 2 KUM

• Ekologiczna, drewniana temperówka
marki KUM to doskonałe rozwiązanie dla
tych, którzy dbają o środowisko.
• Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów, dwuotworowa temperówka
z jednej strony wygląda niezwykle
estetycznie, z drugiej natomiast jest
niezwykle precyzyjna i niezawodna.
• Przeznaczona do temperowania kredek
i ołówków o średnicy 8 i 11 mm.

16

Temperówka KUMAutomatic, podwójna

Temperówka Click-Clack
neon, podwójna
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Click Clack neon marki KUM
łączy w sobie precyzję, niezawodność
i nowoczesność.
• Doskonale nadaje się do temperowania
kredek i ołówków o dowolnym przekroju,
zarówno standardowej grubości jak
i typu jumbo.
• Metalowe ostrza zapewniają wysoką
jakość temperowania, a wygodny
pojemnik na ścinki w 4 atrakcyjnych,
neonowych kolorach (zielony,
pomarańczowy, różowy i żółty) wpływa
na komfort użytkowania.

360.00.21

20

n

n

AS 2 KUM

• Automatyczna temperówka AS2 marki
KUM to doskonałe rozwiązanie dla
artystów i plastyków, którzy wymagają od
temperówki czegoś więcej niż tradcycyjne
ostrzenie.
• Długa linia temperowania pozwala na
uzyskanie bardzo długiego ostrza ołówka.
• Temperowanie przebiega w dwóch
odrębnych etapach: 1. temperowanie tylko
części drewnianej aż do automatycznego
zatrzymania 2. temperowanie tylko
części grafitowej aż do automatycznego
zatrzymania.
• Temperówka posiada pojemnik na
ostrużyny oraz dwa zapasowe ostrza.

15

Temperówka 2-in-1 M2
podwójna metalowa

Temperówka 4-in-1, kolory
fresh
• Temperówka dla wszystkich rozmiarów
ołówków i kredek? Tak! Niezależnie od
tego, czy chcesz zatemperować ołówek lub
kredkę o średnicy 7, 8, 10 czy 11 mm, KUM
4w1 daje taką możliwość.
• Wysokiej jakości czterootworowa
temperówka z metalowymi ostrzami
zapewnia precyzję ostrzenia, a duży,
praktyczny pojemnik na ostrużyny w 4
atrakcyjnych kolorach (szarym, fioletowym,
koralowym i miętowym) wpływają na
komfort użytkowania.

4-in-1 FRESH KUM 20

n

n

2-in-1 M2 KUM

• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka 2w1 marki KUM łączy w sobie
precyzję i niezawodność.
• Wykonany z trwałego magnezu
mechanizm temperujący zapewnia
doskonałą jakość ostrzenia.
• Praktyczna, plastikowa obudowa
w 4 atrakcyjnych kolorach (żółty, różowy,
niebieski, limonkowy) może pełnić funkcję
pojemnika na ostrużyny.
• Temperówka przeznaczona jest do
ostrzenia kredek i ołówków dowolnego
przekroju, zarówno o standardowej
średnicy 8 mm, jak i typu jumbo.

12

Temperówka 2-in-1 M2
podwójna plastikowa
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka 2w1 marki KUM łączy w sobie
precyzję i niezawodność.
• Trwałe, metalowe ostrze zapewnia
doskonałą jakość temperowania.
• Praktyczna, plastikowa obudowa w 4
atrakcyjnych kolorach (żółty, różowy,
niebieski, limonkowy) może pełnić funkcję
pojemnika na ostrużyny.
• Temperówka przeznaczona jest do
ostrzenia kredek i ołówków dowolnego
przekroju, zarówno o standardowej
średnicy 8 mm, jak i typu jumbo.

Temperówka pojedyncza
drewniana
• Ekologiczna, drewniana temperówka
marki KUM to doskonałe rozwiązanie dla
tych, którzy dbają o środowisko.
• Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów, temperówka z jednej strony
wygląda niezwykle estetycznie, z drugiej
natomiast jest niezwykle precyzyjna
i niezawodna.
• Przeznaczona do temperowania kredek
i ołówków o średnicy 8 mm.
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24

n

n

2-in-1K POP KUM
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Temperówka podwójna
DOME
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka DOME marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Metalowy mechanizm temperujący
zapewnia precyzję i najwyższą jakość
ostrzenia.
• Plastikowy, kopułkowy i łatwo
zdejmowalny pojemnik na ostrużyny
w nowoczesnych kolorach (limonkowym,
różowym i niebieskim) wpływa na wysoki
komfort użytkowania.

ołówek z temperówką
i gumką tip top
mix

208M2 FL KUM

12

tip top

12

240

• Ołówek z zatyczką z klipsem oraz
temperówką z jednej strony i gumką
nasadką z drugiej.
• Dostępny w 4 kolorach.
• Gumka i temperówka pasują do
każdego standardowego ołówka.

n

gumowa nakładka na
ołówek kum sattler grip

mix

sattler grip d30 30

Temperówka High Cube
228M, podwójna
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka DOME marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Metalowy mechanizm temperujący
zapewnia precyzję i najwyższą jakość
ostrzenia.
• Plastikowy, łatwo zdejmowalny
pojemnik na ostrużyny w kształcie
sześcianu w nowoczesnych kolorach
(limonkowym, różowym i niebieskim)
wpływa na wysoki komfort użytkowania.

228M2 T KUM

12

1980

• Nakładka na ołówek, długopis, kredki,
pisaki.
• Przeznaczona dla osób prawo i
leworęcznych.
• Redukuje ryzyko powstawania
odcisków i przemęczenia mięśni dłoni.
• W fazie nauki pisania wyrabia
prawidłowy nawyk trzymania pióra,
długopisu, ołówka.

n

gumka do ścierania tri pop

mix

softie tri pop

32

• Wysokiej jakości gumka do ścierania.
• Nie pozostawia smug.
• Bez dodatku PVC, ftalanów i innych
substancji szkodliwych.
• Optymalny, trójkątny kształt
z przetłoczeniami pozwala na
wymazywanie zarówno małych jak
i dużych powierzchni.
• Dostępna w 4 atrakcyjnych kolorach.

Temperówka Oval
podwójna
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Oval marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Wykonane z najwyższej jakości metalu
ostrza zapewniają precyzję temperowania.
• Plastikowa obudowa o ergonomicznym
kształcie, w 3 atrakcyjnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim, pełni
funkcję pojemnika na ostrużyny i wpływa
na wysoki komfort użytkowania.
• Dodatkową zaletą temperówki jest
możliwość zamknięcia otworów specjalną
klapką, dzięki czemu drobne ścinki nie
wydostaną się na zewnątrz.
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OV-G M2 KUM

12

gumka do ścierania
satellite

n

softie satellite

36

• Wysokiej jakości gumka do ścierania.
• Nie pozostawia smug.
• Bez dodatku PVC, ftalanów i innych
substancji szkodliwych.
• Optymalny kształt z przetłoczeniami
pozwala na wymazywanie zarówno
małych jak i dużych powierzchni.
• Dostępna w 4 atrakcyjnych kolorach.
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Linijka 30 cm Softie Flex
Extreme
• Ekstremalnie elastyczna linijka SOFTIE®
FLEX Extreme 30 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
linijka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

zestaw dla leworęcznych
na blistrze
• Zestaw dla leworęcznych na blistrze.
• Wszystkie produkty dostosowane są dla
osób leworęcznych.
• Zawiera: linijkę 15 cm, temperówkę,
nakładkę Sattler Grip i gumkę do
ścierania Mini Cap Pop.

left1

20

n

n

225.05.19

20

Linijka 15 cm Softie Flex,
w woreczku

Linijka Stop&Go 15 cm

• Elastyczna linijka SOFTIE® FLEX 15 cm
marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów. Produkt
dostępny jest w 3 nowoczesnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

225.01.19

20

n

n

227.01.19

6

• Wysokiej jakości linijka Softie Flex
Stop&Go 15 cm marki KUM gwarantuje
precyzję pomiaru i komfort użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na swobodne
przesuwanie linijki po kartce bez
konieczności odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany
w transparentny woreczek z kodem EAN.

1980

Linijka 30 cm Softie Flex,
w woreczku

Linijka Stop&Go 30 cm

• Elastyczna linijka SOFTIE® FLEX 30 cm
marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów. Produkt
dostępny jest w 3 nowoczesnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.
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• Wysokiej jakości linijka Softie Flex
Stop&Go 30 cm marki KUM gwarantuje
precyzję pomiaru i komfort użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na swobodne
przesuwanie linijki po kartce bez
konieczności odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany w
transparentny woreczek z kodem EAN.

20

• Neonowa linijka 15 cm marki KUM
to produkt dla osób nie lubiących
nudy. Intensywne, odblaskowe kolory
(żółty, zielony, różowy, pomarańczowy)
przyciągają uwagę i nadają jej
wyjątkowego charakteru.
• Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
materiałów całkowicie wolnych od
ftalanów, produkt jest bezpieczny dla
użytkowników.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dokładność pomiarów.
• Produkt jest zapakowany w
transparentny woreczek z kodem EAN.

Linijka Softie Flex Extreme
15 cm
• Ekstremalnie elastyczna linijka SOFTIE®
FLEX Extreme 15 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
linijka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.
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Linijka 15cm KUM neon
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Ekierka z kątomierzem
Softie Flex 16 cm
• Elastyczna ekierka z kątomierzem
SOFTIE® FLEX 16 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, ekierka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Produkt dostępny jest w 3 nowoczesnych
kolorach: limonkowym, różowym
i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.
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Ekierka z kątomierzem
Softie Flex 262 16 cm
• Ekstremalnie elastyczna ekierka
z kątomierzem SOFTIE® FLEX Extreme 262
16 cm marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
ekierka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala w zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

Ekierka z kątomierzem 16
cm, Softie Flex, z systemem
Stop&Go
• Wysokiej jakości ekierka z kątomierzem
Softie Flex Stop&Go marki KUM
gwarantuje precyzję pomiaru i komfort
użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, ekierka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na jej swobodne
przesuwanie po kartce bez konieczności
odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany w transparentny
woreczek z kodem EAN.
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