Długopis APLUS+
z gumowym uchwytem
• Ergonomiczny trójkątny kształt
obudowy.
• Gumowany uchwyt ułatwiający
prowadzenie długopisu.
• Metalowa końcówka zapobiegająca
kruszeniu obudowy w trakcie pisania.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 800 m.
• Zatyczka z zapinką.
• Pakowany w kartonowe pudełka.

DŁUGOPIS ŻELOWY
BEIFA-WMZ
KA124200CS

12

144

niebieski

GA204200

24

480

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
FANTAZYJNY Z ZATYCZKĄ
• Długopis z zatyczką, z niebieskim tuszem
i metalową końcówką.
• Długość linii: >1200 m, grubość linii
pisania: 0,5 mm.

Długopis APLUS+ biurowy
PRZEZROCZYSTY
• Długopis biurowy w transparentnej
obudowie i z kolorową zatyczką.
• Przezroczysta obudowa umożliwia
kontrolę ilości tuszu.
• Grubość linii pisania: 0,5 mm.
• Dostępny w różnych kolorach.

• Długopis żelowy z niebieskim tuszem.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS Z TEXTMARKEREM
BEIFA-WMZ
niebieski

KA101400

24

1152

niebieski

KE502600

16

384

• Długopis z wygodnym uchwytem.
• Długość linii długopisu: >300 m,
grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii dla textmarkera: >50 m.

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
AUTOMATYCZNY
czarny

AA943/C

50

4000

czerwony

AA943/CZ

50

4000

zielony

AA943/ZI

50

4000

niebieski

AA943/N

50

4000

niebieski

KB175200

24

144

• Długopis automatyczny - z nowej serii
WMZ.
• Niebieski kolor wkładu.
• Dostępny w 4 kolorach obudowy,
pakowany w display.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

Długopis APLUS+ żelowy
0,7mm
• Długopis żelowy w transparentnej
obudowie z zatyczką w kolorze tuszu.
• Przezroczysta obudowa umożliwia
kontrolę ilości tuszu.
• Metalowa końcówka
zapobiegająca kruszeniu obudowy
w trakcie pisania.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 280 m.
• Zatyczka z zapinką.
• Dostępny w różnych kolorach.
• Pakowany w kartonowe pudełka.
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czarny

GA103000/C

12

144

czerwony

GA103000/CZ

12

144

niebieski

GA103000/N

12

144

zielony

GA103000/ZI

12

144

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
TRÓJKĄTNY AUTOMATYCZNY
niebieski

KB139401

50

600

• Trójkątny długopis automatyczny
z niebieskim kolorem tuszu.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, Grubość linii
pisania: 0,5 mm.
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DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
TRÓJKĄTNY AUTOMATYCZNY

DŁUGOPIS WYMAZYWALNY
BEIFA APLUS+
• Długopis żelowy Beifa Aplus+
z wymazywalnym tuszem.
• Ergonomiczna cienka obudowa
zapewnia komfort użytkowania.
• Unikalny tusz i gumowa końcówka
gwarantują bardzo dobrą jakość
wymazywania.
• Dostępny w dwóch kolorach: czarnym
i niebieskim.

czarny

KB161000/C

12

144

czarny

GP179200/C

12

576

czerwony

KB161000/CZ

12

144

niebieski

GP179200/N

12

576

niebieski

KB161000/N

12

144

zielony

KB161000/ZI

12

144

DŁUGOPIS BEIFA -Aplus+
WYMAZYWALNY
• Długopis wymazywalny Aplus+
posiada wysokiej jakości gumkę do
wymazywania tuszu.
• Ponadto gumowy uchwyt ułatwia
prowadzenie długopisu.
• Dostępny w dwóch kolorach: niebieski
i czarny. Obudowa w kolorze tuszu.

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
ŁEZKA AUTOMATYCZNY
czarny

KA304200/C

12

144

niebieski

KA304200/N

12

144

niebieski

KB101800

36

720

• Długopis automatyczny z metalową
końcówką i wymiennym wkładem.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

Długopis Classic metalowy
automatyczny

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
TECHNO AUTOMATYCZNY
• Automatyczny, z zapinką, z gumowym
uchwytem, na wymienny wkład.
• Grubość linii pisania 0,7 mm.
• Niebieski kolor tuszu.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na zapince symbol produktu.
• W displayu, 24 sztuki.

• Długopis biurowy trójkątny
automatyczny.
• Posiada metalową końcówkę,
możliwość wymiany wkładu.
• Zapewnia lekkość pisania i stałą
szerokość linii pisma.
• Z gumowym uchwytem.
• Dostępny w czterech kolorach tuszu:
czarny, czerwony, niebieski i zielony.

niebieski

KB134801/T

24

288

bordowy

KB6004/BO

8

64

niebieski

KB6004/N

8

64

• Automatyczny długopis metalowy
z zapinką.
• Ergonomiczny trójkątny kształt obudowy.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Dostępne różne kolory obudowy.
• Kolor tuszu: niebieski.
• Wymienne wkłady.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Pakowany w pudełka
prezentacyjne.

Długopis APLUS+ żelowy
Maraton
• Automatyczny długopis żelowy
o niezwykle pojemnym wkładzie.
• Efektowna obudowa wykonana
z kilku rodzajów materiałów z zapinką.
• Gumowany uchwyt ułatwiający
prowadzenie długopisu.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Pakowany w displaye.
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DŁUGOPIS BEIFA -APLUS+ SLIM
METALOWY AUTOMATYCZNY
mix

GP172800-MIX

24

480

niebieski

KB600600

36

720

• Długopis automatyczny z metalową
końcówką, włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.
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Długopis Diablo metalowy
automatyczny
• Automatyczny długopis metalowy
z zapinką.
• Wymienne wkłady.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
• Długość linii pisania: > 1000 m.
• Pakowany w pudełka prezentacyjne
w różnych kolorach obudowy.

DŁUGOPIS BEIFA GO GREEN
BUTELKOWY AUTOMATYCZNY
niebieski

KB6006P-01TB

8

384

niebieski

KB168001

24

288

• Długopis automatyczny, z tuszem
w kolorze niebieskim.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii pisania >700 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA BAMBUS
AUTOMATYCZNY
• Wykonany z ekologicznego drewna
bambusowego, z zapinką.
• Na wymienne wkłady, grubość linii
pisania 0,7 mm.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na zapince symbol produktu i logo.

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
LOLEK AUTOMATYCZNY
• Długopis automatyczny z niebieskim
wkładem, włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

niebieski

YY0106/N

25

150

niebieski

KB164400

12

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
ROLLO AUTOMATYCZNY
• Automatyczny długopis z zapinką,
z ergonomicznym, prążkowanym
uchwytem z gumy, metalowa końcówka,
klasyczne, eleganckie wzornictwo,
dostępny w kilku wersjach kolorystycznych
obudowy.

DŁUGOPIS BEIFA AVANS
METALOWY
niebieski

KB1134-00CB

36

720

niebieski

KD906000

15

375

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
GREACE AUTOMATYCZNY
• Automatyczny, z metalową zapinką,
z gumowym uchwytem, na wymienne
wkłady.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Niebieski kolor tuszu.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na obudowie symbol produktu.
• Pakowane w display po 25 sztuk.
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• Elegancki długopis o wyprofilowanym
kształcie z metalową końcówką piszącą.
• Włączany przez wykręcanie.
• Długość linii: 900m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPIS BEIFA MARMUREK
METALOWY

niebieski

KB166201

25

500

niebieski

KD920400

15

375

• Niewielki długopis z końcówką metalową,
obudowa plastikowa z metalowymi
elementami, image w estetyce retro.
• 4 kolory obudowy w komplecie, zestaw
w kartonowym pudełku z okienkiem
prezentacyjnym.
• 15 długopisów w komplecie.
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DŁUGOPIS BEIFA PRESTIGE
METALOWY
• Długopis metalowy PRESTIGE.
• Elegancki długopis o odpowiednio
wyprofilowanym kształcie z metalową
końcówką piszącą.
• Dostępny także w komplecie długopisów.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPISY ŻELOWE
BEIFA-WMZ ZAPACHOWE
niebieski

KD908400

15

375

5 kolorów

GA101400

12

144

DŁUGOPIS BEIFA SOPEL
METALOWY
• Długopis automatyczny z niebieskim
tuszem, włączany przez wykręcanie.
• Na wymienne wkłady.
• Długość linii: >1000 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPISY BEIFA-WMZ
niebieski

KD909000

15

375

10 kolorów

AA934W-10

12

144

6 kolorów

AA934W-6

24

288

niebieski

KD9485

15

375

DŁUGOPIS ŻELOWY BEIFAAplus+ TRÓJKĄTNY
Z ZATYCZKĄ
• Długopis żelowy trójkątny.
• Posiada zatyczkę z zapinką.
• Metalowa końcówka zapewnia lekkość
pisania i stałą szerokość linii pisma.
• Z gumowym uchwytem oraz wygodną
zapinką.
• Dostępny w czterech kolorach: czarny,
czerwony, niebieski.
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• Długopisy dostępne w wersji z 6 lub 10
kolorami.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.

DŁUGOPISY BEIFA-WMZ
FLUORESCENCYJNE

DŁUGOPIS BEIFA EXCLUSIVE
METALOWY
• Długopis fantazyjny „Exclusive“
w metalowej obudowie, elegancki wygląd,
tusz bezzapachowy, nadaje się do
użytku na oficjalnych dokumentach, nie
pozostawia plam, obudowa z zapinką.
• Komfort w użyciu dzięki wygodnemu
trzymaniu.

• Długopisy w 5 wariantach kolorów w etui.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

czarny

GA312800-CS/C

12

144

czerwony

GA312800-CS/CZ

12

144

niebieski

GA312800-CS/N

12

144

10 kolorów

AA943-10F

12

144

6 kolorów

AA943-6F

24

288

czarny

KA112002/C

12

144

czerwony

KA112002/CZ

12

144

niebieski

KA112002/N

12

144

zielony

KA112002/ZI

12

144

• Długopisy fluorescencyjne, w plastikowej
fluorescencyjnej obudowie.
• Zamykane zatyczką w kolorze tuszu
z zapinką.
• Niesamowicie intensywne kolory.
• Idealnie nadają się do podkreślania
tekstu, czy zaznaczania istotnych jego
części.
• Pakowane w plastikowe etui.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPIS BEIFA-Aplus+
BIUROWY TRÓJKĄTNY
• Tradycyjny długopis biurowy z wysokiej
jakości tuszem.
• Długopis z zatyczką.
• Grubość linii pisania: 1,0 mm.
• Długopis posiada metalową końcówkę.
• Długość linii pisania >900 m.
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DŁUGOPIS BEIFA TĘCZA MIX
KOLORÓW
• Długopis TĘCZA w transparentnej
obudowie umożliwiającej kontrolę
zużycia tuszu, dostępny w wielu wersjach
kolorystycznych, także fluorescencyjnych,
ergonomiczny uchwyt ułatwia trzymanie.
• Kolor tuszu: niebieski.

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ MORO

niebieski

AA927G

50

1000

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
MONSTER FANTAZYJNY
• Długopis Beifa Monster z zatyczką,
o niebieskim tuszu.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

niebieski

AA935C/M

20

1000

czarny

AA110D-BK

20

800

niebieski

AA110D-BL

20

800

czarny

RX201402-GH/c

12

144

czerwony

RX201402-GH/Cz

12

144

niebieski

RX201402-GH/n

12

144

zielony

RX201402-GH/zi

12

144

• Długopis MORO wyposażony w skuwkę
z zatyczką, obudowa o przyjemnej
w dotyku powierzchni w dwóch wersjach
kolorystycznych, metalowa końcówka.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

ROLLER BEIFA-Aplus+
NEW DESIGNER
• Nowoczesny, oryginalny design to
niewątpliwa zaleta tego długopisu.
• Posiada wygodny uchwyt, metalową
końcówkę i zatyczkę z metalową skuwką.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA SMILE
FANTAZYJNY
• Długopis SMILE z niebieskim wkładem,
w różnych wersjach kolorystycznych
skuwki i półtransparentnej obudowy,
ergonomiczny uchwyt ułatwia trzymanie,
skuwka z praktycznym klipsem
i z fantazyjnymi tłoczeniami.
• Kolor tuszu: niebieski.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

ROLLER BEIFA-Aplus+
DESIGNER
tuba

AA938

50

1000

mix
czerwony

36

720

RX2014A-00GH/CZ 12

144

RX2014A-00/MIX

DŁUGOPIS BEIFA JESIEŃ
FANTAZYJNY
• Długopis JESIEŃ z fantazyjnym wzorem
gnanych wiatrem jesiennych liści na
obudowie, różne wersje kolorystyczne
zatyczki, tusz w kolorze niebieskim.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
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• Roller Designer: nowoczesny kształt,
obudowa z gumowym uchwytem
i metalową końcówką, zatyczka
z metalową skuwką.

PIÓRO NA NABOJE BEIFA
PRESTIGE METALOWE
niebieski

AA935H

50

1000

pudełko
prezentacyjne

FS908400

15

75

• Pióro metalowe.
• Eleganckie pióro o odpowiednio
wyprofilowanym kształcie.
• W zestawie 2 naboje.
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PIÓRO NA NABOJE BEIFA
-Aplus+ TRANSPARENTNE
• Transparentne pióro dostępne w kilku
wariantach kolorystycznych.
• Wytrzymałe - z plastikową obudową
i metalową końcówką.
• Posiada miejsce na dwa naboje.

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA-WMZ
2 naboje

FS110000

50

1000

mix kolorów

MB1529

10

200

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA FOUR LINES

PIÓRO NA NABOJE BEIFA
EXCLUSIVE METALOWE
• Pióro Exclusive w metalowej obudowie,
elegancki wygląd, tusz bezzapachowy,
nadaje się do użytku na oficjalnych
dokumentach, nie pozostawia plam.

pudełko
prezentacyjne

FS9485

15

75

PIÓRO NA NABOJE BEIFA-WMZ
SOFTIE
• Stalówka ze stali nierdzewnej,
kauczukowana powłoka, z zapinką.
• Profilowany uchwyt, lekkie, wykonane
z plastiku, a jednocześnie wytrzymałe.

FS308800A

12

144

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA-WMZ Z GUMKĄ
• Ołówek automatyczny wraz z gumką do
mazania.
• Niebieski kolor wkładu.
• Dostępny w 5 kolorach obudowy.
• Pakowany w display.
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• Ołówek automatyczny włączany przez
kliknięcie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

0,7 mm

MB175000

16

96

0,5 mm

MB7102-00

50

1000

czarny

BY237800/C

12

72

czerwony

BY237800/Cz

12

72

niebieski

BY237800/n

12

72

zielony

BY237800/zi

12

72

czarny

PY237800/C

12

72

czerwony

PY237800/Cz

12

72

niebieski

PY237800/n

12

72

zielony

PY237800/zi

12

72

• Ołówek automatyczny
„FOUR LINES“ 0,5 mm: metalowa
obudowa z metalową zapinką oraz
z gumką do wymazywania.

MARKER BEIFA-Aplus+
do tablic OKRĄGŁA
KOŃCÓWKA
• Marker w 4 wariantach kolorystycznych
z okrągłą końcówką.
• Grubość linii: 2,5 mm.

MARKER BEIFA-Aplus+
PERMANENTNY OKRĄGŁA
KOŃCÓWKA
• Marker w 4 wariantach kolorystycznych
z okrągłą końcówką.
• Grubość linii: 2,5 mm.
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GUMKA DO MAZANIA BEIFA
ROBACZEK

GUMKA DO MAZANIA
W DŁUGOPISIE BEIFA-WMZ
• Gumka do mazania w długopisie.
• Nowa seria WMZ.
• Dostępny w 5 kolorach obudowy.
• Pakowany w display.

KF175400

16

384

AHA7007

36

1080

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
DOMEK

OŁÓWEK BEIFA Z NASADKĄ
Z GUMKI DO MAZANIA
• Ołówek grafitowy z nasadką
w postaci fantazyjnej gumki mix, mocny
i niełamliwy wkład grafitowy; do pisania,
kreślenia, szkicowania.

AHA6003

24

288

AHA7022

36

1080

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
MISIE
• Fantazyjna guma do wymazywania MISIE:
niesamowicie zabawne gumki
w kształcie przeróżnych stworków, ciekawa
kolorystyka, potrafią rozśmieszyć
i wciągnąć do zabawy każde dziecko.
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• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Domek“ , do stosowania na wielu
rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.

CYRKIEL PLASTIKOWY
Z OŁÓWKIEM BEIFA-WMZ
AHA1487-48DB

48

960

etui

ADV049

6

72

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
BUŹKA
• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Buźka“ z zabawnym nadrukiem
uśmiechniętej twarzy, do stosowania na
wielu rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.

• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Robaczek“, do stosowania na wielu
rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.

• Prosty cyrkiel szkolny z ołówkiem.
• Zapakowany w etui.

PĘDZELKI SZKOLNE
BEIFA-WMZ

AHA7003

36

1080

5 szt. - etui

RBR032

24

480

12 szt - etui

RBR033

40

240

• Zestaw okrągłych pędzelków
osadzonych w trwałych,metalowych
obsadkach.
• Wygodne drewniane uchwyty
zapewniają wysoki komfort użytkowania.
• Pędzelki o różnej grubości pozwalają
na uzyskanie dowolnej grubości linii.
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NOTES BEIFA TRAPEZ-HAPPY
TOOTSY
672 1344

• Kolorowy notes w kształcie trapezu ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

216

• Kolorowy notes w kształcie litery B ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

LINIJKA BEIFA METALOWA
• Metalowa linijka o długości 30 cm.
• Zapakowana w etui z zawieszką.

30 cm

AJR4056-30

36

432

APA2052

ZESTAW KREŚLARSKI
BEIFA-Aplus+ Z LINIJKĄ
• Zestaw 4 elementów geometrycznych.
• Idealnie przejrzyste, stabilne tworzywo.
• Trwałe, nieścieralne podziałki.
• Dokładnie wykonana skala.
• Zawartość: linijka, kątomierz i dwie
ekierki.

NOTES BEIFA B-HAPPY TOOTSY
30cm etui

ARS010

12

288

15cm etui

ARS011

24

480

20cm etui

ARS012

24

480

APA2053

432

KLEJ BROKATOWY W PŁYNIE
BEIFA-WMZ
• Klej brokatowy w tubie do
wykonywania lśniących rysunków,
wzorów i oznakowań.
• Tubki z zakrętką w kolorze brokatu.
• Pakowane po 5 tubek w różnych
kolorach o pojemności 10,5 ml
w blistry.

NOTES BEIFA HAPPY TOOTSY

5 kolorów

AGL081

24

288

APA2046

12

384

NOTES BEIFA LIŚĆ-HAPPY
TOOTSY

KLEJ W PŁYNIE BEIFA-WMZ
• Bezpieczny dla dzieci, zmywalny klej
w płynie.
• Dostępny w butelce z aplikatorem.
• Pojemność opakowania: 30 ml.
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• Kolorowy notes ze wzorem fantazyjnej
żółtej stopy HAPPY TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

30 ml

AGL105

24

720

APA2050

12

336

• Kolorowy notes w kształcie liścia ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.
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ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
WALIZKA

KOMPLET ARTYKUŁÓW
SZKOLNYCH BEIFA
7-ELEMENTÓW
• Komplet artykułów szkolnych.
• 7 elementów: nożyczki, linijka, klip do
papieru, gumka, 2 fantazyjne nakładki na
ołówek, na blistrze z zawieszką.

blister

APA1042-7CC

60

360

APA2027

42

84

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
JABŁUSZKO

ZESTAW BEIFA DELFIN
Z PIÓRNIKIEM
• Komplet szkolny DELFIN, elementy
kompletu: ciekawy piórnik, ołówek,
fantazyjne nożyczki, gumka do
wymazywania.
• Zestaw udekorowany we wzór
z motywem delfina.

APA2010

12

APA2032

24

72

APA2011

42

84

APA2043

36

72
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• Zestaw szkolny z plecaczkiem BEAUTY
GIRL w kształcie jabłuszka.
• Zestaw zawiera piórnik, dwa fantazyjne
ołówki, linijkę, nożyczki, temperówkę,
taśmę klejącą oraz klips do papieru.
• Wszystkie elementy są udekorowane
fantazyjnymi wzorami lub kształtami.
• Szelki plecaczka posiadają regulację
długości.

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
Z PIÓRNIKIEM

TABLICA FANTAZYJNA CZARNA
BEIFA CHATKA
• Fantazyjna tablica w kształcie domku.
• Nadaje się do pisania kredą zarówno
białą jak i kolorową.
• Idealna do uczenia dziecka w domu
pisania, czytania i liczenia.

• Zestaw szkolny BEAUTY GIRL w kształcie
jabłuszka.
• Zestaw zawiera piórnik, dwa fantazyjne
ołówki, linijkę, nożyczki, temperówkę,
taśmę klejącą oraz klips do papieru.
• Wszystkie elementy są udekorowane
fantazyjnymi wzorami lub kształtami.
• Zapakowane w przezroczyste
opakowanie.

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
Z PLECACZKIEM

ZESTAW BEIFA DELFIN
• Fantazyjny zestaw szkolny DELFIN
zawiera: piórnik z lustereczkiem, dwa
fantazyjne ołówki, nożyczki, linijkę, taśmę
klejącą , klips do papieru, temperówkę.
• Wzór elementów kompletu, jak sama
nazwa wskazuje, to Delfiny.

• Zestaw szkolny BEAUTY GIRL
w transparentnej walizeczce z rączką,
zawiera piórnik z lustereczkiem, dwa
fantazyjne ołówki, nożyczki, linijkę, taśmę
klejącą , klips do papieru, temperówkę.
• Wszystkie elementy zestawu
z fantazyjnymi wzorami z serii
BEAUTY GIRL.

ASA1155

48

192

APA2071

108
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• Zestaw szkolny z piórnikiem
BEAUTY GIRL, w fantazyjnej estetyce
charakterystycznej dla serii BEAUTY
GIRL, piórnik zaopatrzony w lustereczko,
wewnątrz ołówek, linijka oraz
temperówka.
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KOMPLET ARTYKUŁÓW
SZKOLNYCH BEIFA TOREBKA
• Komplet artykułów szkolnych
„TOREBKA“.
• 8 elementów: nożyczki, 2 ekierki, linijka,
kątomierz, temperówka, klej, klip do
papieru.
• Zapakowany w plastikową,
przezroczystą torebkę z kolorowym
uchwytem.

KREDA BIAŁA BEIFA-WMZ
96

APT1111

8 szt.

AEG1004-8XK

24

144

PIÓRNIK BEIFA BEZ
WYPOSAŻENIA AUTO

• Kreda kolorowa o długości 10 cm
i średnicy 24 mm.
• W opakowaniu kartonowym z zawieszką.

KREDA KOLOROWA BEIFA-WMZ

• Piórnik AUTO bez wyposażenia:
jednopiętrowy, rozkładany , zasuwany na
zamek błyskawiczny, bardzo pojemny.
• Z zewnątrz interesujący nadruk
w postaci zabawnych samochodzików.

APT1606

12

3 szt.

AEG1003-3XK

24

144

8 szt.

AEG1003-8XK

24

144

• Kreda kolorowa : pałeczki o długości 10
cm i średnicy 24 mm, intensywne kolory,
idealna do zabawy na podwórku,
w opakowaniu kartonowym z zawieszką.

Magnesy APLUS+ do tablic
• Magnesy do tablic i wszelkich
powierzchni o właściwościach
magnetycznych.
• Kształt okrągłych wyprofilowanych
krążków w plastikowej powłoce
ułatwia korzystanie i segregowanie
przyczepianych wiadomości.
• Mix czterech kolorów w każdym
opakowaniu.
• Pakowane w blistry.

KREDA TABLICOWA
KOLOROWA BEIFA-WMZ
SMP060

24

288

SMP046

24

288

SMP049

24

288

12 szt.

AEG1002-12XK

20

320

ZSZYWACZ BEIFA - Aplus+
MINI

KREDA TABLICOWA BIAŁA
BEIFA-WMZ
• Kreda tablicowa biała: 12 sztuk,
idealna do tablic, pałeczki o długości
75 mm i średnicy 8 mm, w opakowaniu
kartonowym z zawieszką.
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• Kreda kolorowa w komplecie 12
kolorów zapakowana w kartonowe
opakowanie z zawieszką.
• Idealna do tablic szkolnych oraz do
zabawy dla dzieci na dworze.

12 szt.

AEG1001-12XK

20

320

ASE153

12

300

• Mini zszywacz z tworzywa sztucznego
z częściami mechanicznymi z metalu.
• Zszywa do 10 kartek o standardowej
grubości.
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KLIPY BIUROWE BEIFA-Aplus+
12 szt.
• Wytrzymałe klipy biurowe w kolorze
czarnym.
• Pakowane po 12 sztuk.
• Dostępne w różnych rozmiarach.

3/4“ 19 mm

ATC016

12

120

1“ 25 mm

ATC017

12

240

5/4“ 32 mm

ATC018

12

120

2“ 50 mm

ATC020

12

240

SZPILKI BEIFA-Aplus+
26 mm kaseta

ANP001

12

240

Pinezki APLUS+ beczułki

SPINACZE BEIFA-Aplus+
100-szt. KASETKA
• Wysokiej jakości spinacze biurowe.
• Pakowane po 100 sztuk w plastikowej
kasetce.
• Dostępne są zaokrąglane o długości
25 mm oraz trójkątne 28 mm.

SPINACZE BEIFA BIUROWE
• Wysokiej jakości spinacze biurowe,
niklowane.
• Zaokrąglany kształt.
• 100 sztuk w opakowaniu.

28 mm
trójkątne

AAC121

12

240

25 mm

AL-YH25C/AL.

10

500

28 mm

AL-YH28

10

500

33 mm

AL-YH33/AL

10

300

50 mm

AL-YH50/AL

10

100

AHP020

12

240

AHP021

12

240
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• Różne kolory plastikowych główek
umożliwiają segregowanie i znakowanie
przypinanych wiadomości.
• Główki o ergonomicznym kształcie
ułatwiają wbijanie i wyciąganie pinezek.
• Pakowane w plastikowe kasetki
z zawieszką.

PINEZKI BEIFA-Aplus+
SREBRNE
100 szt. kasetka

ATP049

12

240

POJEMNIK MAGNETYCZNY NA
SPINACZE
• Pojemnik magnetyczny na spinacze
idealny do biura i domu.
• Górna powierzchnia z magnesem
zatrzymuje spinacze w pojemniku.

• Wysokiej jakości srebrne szpilki
o długości 26mm.
• Pakowane w plastikowej kasetce po
50 szt.

• Trwałe, metalowe pinezki biurowe.
• Pakowane w plastikowe kasetki
z zawieszką.
• Pakowane po 100 sztuk.

PINEZKI BEIFA SREBRNE
mix kolorów

ANB012

12

288

ALS202-50

10

1000

• Srebrne pinezki pakowane w pudełkach
kartonowych po 50 szt.
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WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA PLASTIKOWY
• Pakowane po 20 sztuk w etui.
• Wkład plastikowy.
• Długość wkładu: 9,5 cm.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW BEIFA
czarny

AA616B-BK

niebieski

AA616B-BL

300
10

300

niebieski

LAK1420/N

10

600

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA POPULARNY X-21
• Pakowane po 20 sztuk.
• Wkłady plastikowe.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

czarny 20 szt.

LAK1065/C

10

240

czarny

LAG200052/C

100

5000

niebieski 20 szt.

LAK1065/n

10

240

niebieski

LAG200052/n

100

5000

• Wkłady o długości 140 mm.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Pakowane po 20 szt. (LAK1420/N).

WKŁAD ŻELOWY BEIFA DO
DŁUGOPISÓW GA-1012
• Wkład plastikowy.
• Długość linii: >150 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA
• Wkłady o długościodpowiednio 95 mm.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Pakowane po 18 sztuk w etui.

niebieski

LAK616A/NIEB

czarny

AA616A/C

20

400

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW BEIFA
METALOWY
• Wkłady do długopisów o długości 9,5cm.
• Pakowane po 72 sztuki.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
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