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Drodzy Partnerzy Handlowi,
w bieżącym roku po raz kolejny dostąpiliśmy wyjątkowego wyróżnienia: branża papieru, artykułów
biurowych i piśmiennych już po raz jedenasty z rzędu przyznała nam pierwsze miejsce wśród
branżowych partnerów handlowych Chcielibyśmy wspierać Państwa także w przyszłości
i kontynuować wspólne pisanie historii sukcesu z marką edding.
W chwili obecnej koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju działalności marketingowej, a
także poszerzeniu oferty produktowej, którą konsekwentnie dostosowujemy do potrzeb naszych
klientów. Doskonałym przykładem może być obszar produktów kreatywnych, w którym – dzięki
trwałym i prawdziwie pobudzającym kreatywność wyrobom – już teraz cieszymy się niezwykle silną
pozycją, i który uzupełniamy obecnie o nowe zestawy Colour Happy Box Naszą ofertę dopełnia
również dedykowany do modnej obecnie techniki liternictwa pisak z końcówką pędzelkową
edding 1340 Dzięki giętkiej końcówce imitującej pędzelek, bogato zdobione litery powstające na
jasnym papierze wyglądają szczególnie efektownie. Przykładamy ogromną wagę do niezmiennie
wysokiej jakości naszych produktów dążąc do tego, by zawsze dostarczać Państwu jak najlepsze
produkty do konkretnych zastosowań. To ambicja, która wyróżnia nas na tle konkurencji i której
konsekwentnie pozostajemy wierni już od 57 lat
Proponujemy naszym klientom obszerną paletę produktów, a w niej produkty do wszystkich
zastosowań oraz niemal wszystkich powierzchni. Do pisania, zaznaczania, organizacji,
prezentacji, napraw, korekt i prac kreatywnych. A przy tym zawsze w sposób ekologicznie
odpowiedzialny: Seria EcoLine stanowi kontynuację naszego wieloletniego zaangażowania
w ochronę środowiska już na poziomie produktu. Poza zakreślaczem, w którym co najmniej
90% zatyczki i korpusu wykonano z surowców odnawialnych, seria EcoLine zawiera także
markery permanentne, markery do tablic suchościeralnych i markery do flipchartów, w których
niemal 90% elementów plastikowych stanowi materiał przetworzony Ponadto, stawiamy na
ekologiczne materiały opakowaniowe oraz dążymy do maksymalnego ograniczenia ilości
odpadów produkcyjnych.
Prezentacja różnorodności naszej oferty wymaga nie tylko sprytnych rozwiązań, lecz także
kompetencji partnera handlowego w zakresie najlepszego doradztwa dla użytkowników
końcowych. Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować Państwu za dotychczasową
owocną współpracę oraz za Państwa zaangażowanie Liczymy, że także w przyszłości
będziemy wspólnie tworzyć dalszą historię sukcesu edding.
Z poważaniem

Per Ledermann
CEO edding
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edding – jakość, różnorodność i kreatywność
Zaoferuj swoim klientom doskonały, przemyślany asortyment do niemal wszystkich możliwych zastosowań.
Wytrzymałe i trwałe – prawdziwie kreatywne. Nasza obszerna, zróżnicowana oferta, zawierająca zarówno
klasyczne produkty jak i nowości oraz umożliwiająca zastosowanie na niemal każdej powierzchni o dowolnej
porze roku, stanowi idealny wybór dla Państwa klientów docelowych i kanałów dystrybucji.
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Zwiększ sprzedaż – dzięki nowościom i klasycznym
produktom
Pisak

i past
elowe

, stron

tab

lic,

str
on
a

06
8

a 174

ny,
ela
orc

op

Ma

rke

ry

do

d
we
ko
zel
ęd

sz
kla

ip
ak

ny
ch

Pis
Mar

kery
/

pisa

ki d

o tk

anin

, str
ona

187

Marker do usuw

ania etykiet, str
ona 144

84

a1

on
str

ur

lo
Co
,
ox

yb

pp
Ha
a0
on
str

y

92

ryjn

r
rke

Ma

to
ora
lab

na

ro
, st

136

005

Spis treści
Przyciągające uwagę rozwiązania POS edding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 008

Markery olejowe błyszczące  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 014
Markery olejowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 024
Markery olejowe matowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 030

Markery permanentne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 035

Markery do papieru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 059
Markery do flipchartów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 062

Markery do szklanych tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068
Markery kredowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 070
Markery do tablic suchościeralnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 075

Markery do płyt CD/DVD/BD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 086
Cienkopisy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 090
Długopisy żelowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 097
Markery zmywalne (foliopisy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Markery permanentne (foliopisy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Cienkopisy precyzyjne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Zakreślacze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Pióra kulkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

Produkty do korekty tekstu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

006

Rozwiązania specjalistyczne
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Pisaki

159

Markery/pisaki do kaligrafii

175

Pisaki do malowania szyb dla dzieci

179

Pisaki do malowania twarzy dla dzieci

182

Pisaki pędzelkowe do porcelany

184

Markery/pisaki do tkanin
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Nożyki i wymienne ostrza

194

Części wymienne, tusze i akcesoria

198

Przegląd zastosowań i kolorów

222

Indeks

227

Legenda
Średnica zatyczki wynosi
ponad 16 mm, stąd nie wymaga
wentylacji zg. z ISO 11540

Obudowa wykonana
z aluminium

Wentylowana zatyczka
zg. z ISO 11540

Możliwość ponownego
napełniania

Tusz na bazie wody

Dla lepszej przejrzystości – nowa, udoskonalona struktura katalogu
Lepsza orientacja dzięki skorowidzowi kolorów oraz uporządkowaniu
artykułów według grup produktów
Przejrzyste strony rozdzielające stanowią optymalne wprowadzenie do
każdej grupy produktów
Identyczny wykaz jednostek sprzedażowych przy każdym produkcie
Kompaktowy przegląd kolorów i zastosowań
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Ekspozycja towarów

Przyciągające uwagę rozwiązania POS edding
Skieruj uwagę klienta na ofertę i popraw wyniki sprzedaży! edding udostępnia Państwu znakomite gotowe
rozwiązania – od regału ekspozycyjnego POS Shop, poprzez nowy system regałowy, ekspozytory i opakowania,
po blistry i taśmy ekspozycyjne. Na kolejnych stronach dowiedzą się Państwo, jak niemal bez wysiłku zachęcić
klienta do zakupu.

	 edding POS Shop Premium – regał wysoki
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Ekspozycja towarów

	Silne w praktyce – rozwiązania POS edding
Wyraźny wzrost obrotu dzięki nowej ekspozycji towaru edding, potwierdzony na podstawie
wyników sprzedaży*:
Wzrost sprzedaży detalicznej w odniesieniu do ilości sprzedanych sztuk
Poprzedni regał ekspozycyjny zawierający:
• 29 produktów

- 6,0 %

• 106 SKU

+15,3 %

Regał ekspozycyjny edding zawierający:

+ 9,3 %

• 29 produktów
• 106 SKU
Regał ekspozycyjny edding zawierający:

+156
SKU

• 29 produktów

+32,7 %

+ 26,7 %

• 262 SKU

Niemal 90 % kolegów z branży poleca nowy regał
ekspozycyjny POS Shop**:

83 %

pytanych twierdzi, że nowy regał ekspozycyjny edding POS Shop
pozytywnie wpływa na ich biznes.**

75 %

pytanych wskazuje nawet 30% wzrost sprzedaży/obrotu w zakresie produktów edding.**

90 %

użytkowników regałów ekspozycyjnych POS Shop jest zadowolonych ze zmian: nowej
prezentacji kategorii produktów, produktów oraz dodatkowego wykazu kolorów.**

94 % kupujących twierdzi, że regał ekspozycyjny

edding POS Shop jest „bardzo atrakcyjny” lub „atrakcyjny”:

85 %

klientów szybko znajduje to, czego szuka.**

89 %

ankietowanych ocenia orientację w regałach
edding POS Shop jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”.**

50 %

kupujących odkryło nowe artykuły lub zastosowania produktów edding.**
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*	Ocena sprzedaży detalicznej w niemieckiej sieci domów towarowych/czas trwania badania: n+5 (termin przebudowy = n plus 5 miesięcy)/porównanie 7 filii niemieckiego domu towarowego z nowym regałem ekspozycyjnym edding POS Shop w stosunku do starej ekspozycji, okres badania 2014/2015, dane na podstawie
ilości sprzedanych sztuk SKU.
**	Źródło badania: Bormann & Gordon na zlecenie edding International GmbH: Badanie „edding POS Shop Test” przeprowadzone wśród klientów i dystrybutorów w
punktach sprzedaży, wyniki na grudzień 2014. Ankieta obejmowała 309 użytkowników końcowych (zarówno kupujących jak i nie kupujących produktów edding)
oraz 36 właścicieli sklepów z artykułami piśmiennymi w Niemczech, Belgii i Holandii.
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Ekspozycja towarów

	Zwiększają sprzedaż, przyciągają uwagę,
można je rozbudowywać
Poza regałem ekspozycyjnym POS Shop umieszczanym przy ścianie lub w przejściu, o wzrost sprzedaży w Państwa
sklepie zadba również nowy, dopracowany i trwały system regałowy. Wszystko dzięki przemyślanej strukturze: klienci
szybko i celnie orientują się w ofercie produktowej. Otrzymują usystematyzowane informacje na temat produktów,
co skutkuje decyzją o zakupie oraz wyborem dodatkowych artykułów. Wyraziste oświetlenie zwiększa widoczność
ekspozycji, wzmacnia wizerunek marki oraz atrakcyjność zakupu.

	 edding POS Shop Standard – regał średni
Pełne oświetlenie, podobnie jak w przyściennym regale ekspozycyjnym, ożywia wystrój sklepu i zapewnia zadowolenie klienta mające swoje odbicie w zyskach. Wysoce atrakcyjna ekspozycja produktów oferuje zalety dużego regału
ekspozycyjnego POS Shop i jest tym samym doskonale dostosowana do potrzeb zarówno właściciela sklepu jak i
klientów.
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Wyraziste oświetlenie
dla maksymalnej widoczności

1360 mm

1520 mm

Przykłady zastosowania w podświetlonej górnej części regału prowadzą
do zwiększenia sprzedaży
Usystematyzowane informacje o
produktach utwierdzają klienta w
dokonanym wyborze oraz przyspieszają decyzję o zakupie
Przyjazne dla środowiska
oświetlenie LED zapewnia
oszczędność energii
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m
Zdjęcie poglądowe
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1040 mm

Ekspozycja towarów

NOWO

	 System regałowy POS edding

ŚĆ

Nowy system regałowy POS pozwala na łatwe i elastyczne dostosowanie do przestrzeni sklepowej oraz niemal
każdego regału sklepowego. Podświetlenie dodatkowo przyciąga uwagę klienta. Przemyślana struktura w
usystematyzowany sposób prezentuje ofertę klientom i zachęca do dodatkowych zakupów zarówno w ramach
jak i poza daną kategorią produktową.

Prosta instalacja na niemal wszystkich regałach sklepowych oraz
możliwość elastycznego poszerzania odpowiednio do potrzeb.

380 mm

1000 mm

260 mm

Podświetlone półki
przyciągające uwagę klienta

Przykłady zastosowań aktywizujące
klienta prowadzą do zwiększenia
sprzedaży
Usystematyzowane informacje o
produktach utwierdzają klienta w
dokonanym wyborze oraz przyspieszają decyzję o zakupie

Przyjazne dla środowiska oświetlenie
LED zapewnia oszczędność energii

Zdjęcie poglądowe
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Ekspozycja towarów

Ekspozytory edding
Zwiększają obroty i zachęcają do zakupu w punktach sprzedaży
Duże lub małe, mieszane lub posortowane – szeroka paleta akcesoriów ekspozycyjnych i opakowań umożliwia
Państwu wybór optymalnego rozwiązania wspierającego sprzedaż naszych produktów. Możliwości zastosowania
danego artykułu są widoczne na pierwszy rzut oka, co szczególnie skutecznie zachęca klienta do zakupu.

Ekspozytory naladowe

Ekspozytory podłogowe
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Jasno uporządkowane, kompaktowe i przejrzyste
Na blistrach edding umieszczone są wszystkie najistotniejsze informacje o produkcie. W sposób jasny i czytelny już
na pierwszy rzut oka przedstawiają możliwości zastosowania poszczególnych produktów. Taśmy ekspozycyjne oraz
pudełka/ekspozytory na blistry MMM pozwalają na elastyczne, a przy tym oszczędzające miejsce wykorzystanie
opakowań blistrowych także w ramach cross-sellingu.

Pudełka/ekspozytory na blistry MMM

Blister

Taśmy ekspozycyjne

Blistry wybranych markerów, przybory do pisania oraz
artykuły biurowe są dostępne w trzech różnych rozmiarach:
115 mm

210 mm

90 mm

210 mm

60 mm

013

Ekspozycja towarów

Blistry i taśmy ekspozycyjne edding

Markery olejowe błyszczące

Markery olejowe błyszczące
Gwarantowany połysk na wszystkich szczególnie gładkich materiałach. Ten wodoodporny marker
olejoy błyszczący o słabym zapachu zapewnia wyraziste, lśniące wykończenie i doskonale nadaje
się do opisywania, oznaczania i dekorowania – nawet na ciemnych oraz przezroczystych materiałach.
Szybkoschnący i odporny na działanie czynników atmosferycznych, cechuje się również wysoką
odpornością na działanie światła i ścieranie.
Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie, ostrożnie docisnąć marker do podłoża,
aż końcówka wypełni się farbą.
edding 750 marker olejowy połyskujący. . . . . . . . 015
edding 751 marker olejowy połyskujący. . . . . . . . 017
edding 753 marker olejowy połyskujący do kaligrafii . 020
edding 755 marker olejowy połyskujący do kaligrafii . 021
edding 780 marker olejowy połyskujący. . . . . . . . 022
Części wymienne, tusze i akcesoria . . . . . . . . . . 198

Zastosowanie*

szkło

metal

plastik

papier

karton

kamień

* Szczegółowe informacje o zakresie zastosowania znajdują się na stronach dotyczących poszczególnych produktów
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Markery olejowe błyszczące

edding 750 marker olejowy połyskujący
Połyskujący marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego,
odpornego na ścieranie pisania i dekorowania gładkich powierzchni
- również ciemnych lub transparentnych, np. szkła, metalu, plastiku i
szkła powlekanego. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm.
Pigmentowy tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na
działanie pogody, wyjątkowo odporny na światło i odporny na ścieranie.
Dostępne w 14 kolorach. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny
tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Permanentny, dobrze kryjący tusz doskonale przywiera do powierzchni
nawet kiedy inne się rozmywają. Szeroka gama żywych, mocno
połyskujących kolorów, wyjątkowo lśniących dla metalicznych kolorów.
Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu dla świetnego krycia.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 15 x 15

002 czerwony

141 x 15 x 15

003 niebieski

141 x 15 x 15

004 zielony

141 x 15 x 15

005 żółty

141 x 15 x 15

006 pomarańczowy

141 x 15 x 15

007 brązowy

141 x 15 x 15

008 fioletowy

141 x 15 x 15

009 różowy

141 x 15 x 15

010 błękitny

141 x 15 x 15

049 biały

141 x 15 x 15

053 złoty

141 x 15 x 15

054 srebrny

141 x 15 x 15

055 miedziany

141 x 15 x 15

edding 750 marker olejowy połyskujący
składane pudełko 10 sztuk
001-010

150 x 80 x 35







Kod
4 004764 953028
4 004764 953059
4 004764 953080
4 004764 953110
4 004764 953141
4 004764 953301
4 004764 018567
4 004764 018574
4 004764 018581
4 004764 018598
4 004764 953172
4 004764 953332
4 004764 953363
4 004764 820276

4 004764 087716




Nr kat.
4-750-9-001
4-750-9-002
4-750-9-003
4-750-9-004
4-750-9-005
4-750-9-006
4-750-9-007
4-750-9-008
4-750-9-009
4-750-9-010
4-750-9-049
4-750-9-053
4-750-9-054
4-750-9-055

4-750-9-999

015

Markery olejowe błyszczące

Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 17

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 17

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk złoty
053

210 x 60 x 17

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk srebrny
054

210 x 60 x 17

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk białych
2x 049

210 x 115 x 17

edding 750 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk kolorów
053, 054

210 x 115 x 17

edding 750-751-780
marker olejowy połyskujący
display 44 sztuk
Display zawiera: 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 20 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
12 połyskujących markerów olejowych
edding 780
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225

edding 750-751-780-4040
marker olejowy świąteczne
display 79 sztuk mix kolorów
Display zawiera 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 27 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
30 połyskujących markerów olejowych
edding 780, 10 matowych markerów
olejowych edding 4040
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272

Kod

4 004764 793525

4 004764 060535

4 004764 060566

4 004764 060603

4 004764 914777

4 004764 793556

4 004764 891603

4 004764 982059

Nr kat.

4-750-1-1001

4-750-1-1049

4-750-1-1053

4-750-1-1054

4-750-2-1049

4-750-2-1-53-54

4-51125

4-51957

Markery olejowe błyszczące

edding 751 marker olejowy połyskujący
Połyskujący marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego,
odpornego na ścieranie pisania i dekorowania gładkich powierzchni
- również ciemnych lub transparentnych, np. szkła, metalu, plastiku i
szkła powlekanego. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1-2 mm.
Pigmentowy tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na
działanie pogody, wyjątkowo odporny na światło i odporny na ścieranie.
Dostępne w 18 kolorach. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny
tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa
obudowa.
Permanentny, dobrze kryjący tusz doskonale przywiera do powierzchni
nawet kiedy inne się rozmywają. Szeroka gama żywych, mocno
połyskujących kolorów, wyjątkowo lśniących dla metalicznych kolorów.
Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu dla świetnego krycia.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

133 x 10 x 10

002 czerwony

133 x 10 x 10

003 niebieski

133 x 10 x 10

004 zielony

133 x 10 x 10

005 żółty

133 x 10 x 10

006 pomarańczowy

133 x 10 x 10

007 brązowy

133 x 10 x 10

008 fioletowy

133 x 10 x 10

009 różowy

133 x 10 x 10

010 błękitny

133 x 10 x 10

049 biały

133 x 10 x 10

053 złoty

133 x 10 x 10

054 srebrny

133 x 10 x 10

055 miedziany

133 x 10 x 10

070 niebieski metaliczny

133 x 10 x 10

074 zielony metaliczny

133 x 10 x 10







Kod
4 004764 953202
4 004764 953394
4 004764 953424
4 004764 953455
4 004764 953486
4 004764 017515
4 004764 017522
4 004764 017539
4 004764 017546
4 004764 017553
4 004764 953516
4 004764 953547
4 004764 953578
4 004764 820306
4 004764 953769
4 004764 953790




Nr kat.
4-751-9-001
4-751-9-002
4-751-9-003
4-751-9-004
4-751-9-005
4-751-9-006
4-751-9-007
4-751-9-008
4-751-9-009
4-751-9-010
4-751-9-049
4-751-9-053
4-751-9-054
4-751-9-055
4-751-9-070
4-751-9-074

017

Markery olejowe błyszczące

Produkt

018

Opis

Rozmiar w mm

078 fioletowy metaliczny

133 x 10 x 10

079 różowy metaliczny

133 x 10 x 10

edding 751 marker olejowy połyskujący
zestaw 3 sztuk wybrane kolory
049, 053, 054

180 x 49 x 11

edding 751 marker olejowy połyskujący
zestaw 3 sztuk wybrane kolory
054, 070, 078

180 x 49 x 11

edding 751 marker olejowy połyskujący
zestaw 3 sztuk wybrane kolory
053, 074, 079

180 x 49 x 11

edding 751 marker olejowy połyskujący
składane pudełko 10 sztuk
001-010

138 x 59 x 25

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk złoty
053

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk srebrny
054

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk miedziany
055

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk białe
2x 049

210 x 60 x 14

Kod
4 004764 953820
4 004764 953851

4 004764 969999

4 004764 957538

4 004764 957507

4 004764 087747

4 004764 793648

4 004764 801534

4 004764 801565

4 004764 801596

4 004764 828777

4 004764 888801

Nr kat.
4-751-9-078
4-751-9-079

4-751-3

4-751-3099

4-751-3999

4-751-9-999

4-751-1-1001

4-751-1-1049

4-751-1-1053

4-751-1-1054

4-751-1-1055

4-751-2-1049

Opis

Rozmiar w mm

edding 751 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk wybrane kolory
053, 054

210 x 60 x 14

edding 751 marker olejowy połyskujący
clip strip 10 sztuk
Clip strip zawiera 10 blistrów markerów
lakierowych edding 751/1
4x 053, 4x 054, 2x 049

70 x 870 x 95

edding 751 marker olejowy połyskujący
clip strip 10 sztuk
Clip strip zawiera 10 blistrów markerów
lakierowych edding 751/2
10x 053, 10x 054

70 x 870 x 95

edding 750-751-780
marker olejowy połyskujący
display 44 sztuk
Display zawiera: 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 20 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
12 połyskujących markerów olejowych
edding 780
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225

edding 751-780 marker olejowy
połyskujący metaliczny display 44 sztuk
Display zawiera 34 metaliczne, połyskujące
markery edding 751 oraz 10 metaliczn
edding 751: 6x 070, 6x 074, 6x 078, 6x 079
4x 053, 4x 054
edding 780: 4x 053, 4x 054, 2x 055

175 x 230 x 220

edding 750-751-780-4040
marker olejowy świąteczne
display 79 sztuk mix kolorów
Display zawiera 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 27 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
30 połyskujących markerów olejowych
edding 780, 10 matowych markerów
olejowych edding 4040
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272

Kod

4 004764 793679

4 004764 991099

4 004764 887903

4 004764 891603

4 004764 957491

4 004764 982059

Nr kat.

4-751-2-1-53-54

4-51635

4-51655

4-51125

4-51303

4-51957

019

Markery olejowe błyszczące

Produkt

Markery olejowe błyszczące

edding 753 marker olejowy połyskujący do kaligrafii
Połyskujący marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego,
odpornego na ścieranie pisania i dekorowania gładkich powierzchni również ciemnych lub transparentnych, np. szkła, metalu, plastiku i szkła
powlekanego. Końcówka kaligraficzna o szerokości pisania 1-2.5 mm.
Pigmentowy tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na
działanie pogody, wyjątkowo odporny na światło i odporny na ścieranie.
Dostępny w kolorze złotym i srebrnym. Bezwonny tusz bez dodatku
toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Permanentny, dobrze kryjący tusz doskonale przywiera do powierzchni
nawet kiedy inne się rozmywają. Specjalna końcówka do szerokiego i
cienkiego pisania i kaligraficznego pisma i leterowanie. Żywe, mocno
połyskujące, lśniące metaliczne kolory. Specjalny system zapewnia
równy przepływ tuszu dla dokładnego krycia. Folia zabezpieczająca
zapewnia, że produkt nie był używany przed zakupem. Łatwe i czyste w
użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej kreatywności. Wytrzymałe
na zewnątrz i wewnątrz. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

020









Opis

Rozmiar w mm

053 złoty

133 x 10 x 10

054 srebrny

133 x 10 x 10

edding 753-755 marker olejowy
połyskujący do kaligrafii
display 40 sztuk
Display zawiera: 10 połyskujących markerów
olejowych do kaligrafii edding 753 30
połyskujących markerów olejowych do
kaligrafii edding 755 oraz 30 broszurek z
inspiracjami
edding 753: 5x 053, 5x 054
edding 755: 5x 001, 5x 049, 10x 053,
10x 054

150 x 165 x 240







Kod
4 004764 023578
4 004764 023615

4 004764 937301




Nr kat.
4-753053
4-753054

4-51136

Markery olejowe błyszczące

edding 755 marker olejowy połyskujący do kaligrafii
Połyskujący marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego,
odpornego na ścieranie pisania i dekorowania gładkich powierzchni również ciemnych lub transparentnych, np. szkła, metalu, plastiku i szkła
powlekanego. Końcówka kaligraficzna o szerokości pisania 1-4 mm.
Pigmentowy tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na
działanie pogody, wyjątkowo odporny na światło i odporny na ścieranie.
Dostępny w kolorze czarnym, białym, złotym i srebrnym. Bezwonny tusz
bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Permanentny, dobrze kryjący tusz doskonale przywiera do powierzchni
nawet kiedy inne się rozmywają. Specjalna końcówka do szerokiego i
cienkiego pisania i kaligraficznego pisma i leterowanie. Żywe, mocno
połyskujące kolory, wyjątkowo lśniące dla metalicznych kolorów.
Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu dla dokładnego
krycia. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany
przed zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej,
spontanicznej kreatywności. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

142 x 15 x 15

049 biały

142 x 15 x 15

053 złoty

142 x 15 x 15

054 srebrny

142 x 15 x 15

edding 755 marker olejowy
połyskujący do kaligrafii
display świąteczny 22 sztuk
Display zawiera 22 markery lakierowe
połyskujące do kaligrafii edding 755
8x 053, 8x 054, 4x 049, 2x 001

165 x 95 x 155

edding 753-755 marker olejowy
połyskujący do kaligrafii
display 40 sztuk
Display zawiera: 10 połyskujących markerów
olejowych do kaligrafii edding 753 30
połyskujących markerów olejowych do
kaligrafii edding 755 oraz 30 broszurek z
inspiracjami
edding 753: 5x 053, 5x 054
edding 755: 5x 001, 5x 049, 10x 053,
10x 054

150 x 165 x 240







Kod
4 004764 936502
4 004764 936533
4 004764 936564
4 004764 936595

4 004764 941902

4 004764 937301




Nr kat.
4-755001
4-755049
4-755053
4-755054

4-51137

4-51136

021

Markery olejowe błyszczące

edding 780 marker olejowy połyskujący
Połyskujący marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego,
odpornego na ścieranie pisania i dekorowania gładkich powierzchni
- również ciemnych lub transparentnych, np. szkła, metalu, plastiku
i szkła powlekanego. Oprawiona w metal, plastikowa końcówka
pisząca o szerokości 0.8 mm. Pigmentowy tusz przypominający
farbę jest szybkoschnący, odporny na działanie pogody, wyjątkowo
odporny na światło i odporny na ścieranie. Dostępne w kolorach:
czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, białym, złotym, srebrnym
i miedzianym. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez
dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Permanentny, dobrze kryjący tusz doskonale przywiera do powierzchni
nawet kiedy inne się rozmywają. Bardzo cienka końcówka. Szeroka
gama żywych, mocno połyskujących kolorów, wyjątkowo lśniących dla
metalicznych kolorów. Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu
dla świetnego krycia. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był
używany przed zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej,
spontanicznej kreatywności. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

022









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

133 x 10 x 10

002 czerwony

133 x 10 x 10

003 niebieski

133 x 10 x 10

004 zielony

133 x 10 x 10

049 biały

133 x 10 x 10

053 złoty

133 x 10 x 10

054 srebrny

133 x 10 x 10

055 miedziany

133 x 10 x 10

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 12

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk złoty
053

210 x 60 x 12







Kod
4 004764 953608
4 004764 953639
4 004764 023097
4 004764 023103
4 004764 953677
4 004764 953707
4 004764 953738
4 004764 820344

4 004764 793761

4 004764 060634

4 004764 060665




Nr kat.
4-780-9-001
4-780-9-002
4-780-9-003
4-780-9-004
4-780-9-049
4-780-9-053
4-780-9-054
4-780-9-055

4-780-1-1001

4-780-1-1049

4-780-1-1053

Opis

Rozmiar w mm

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk srebrny
054

210 x 60 x 12

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 1 sztuk miedziany
055

210 x 60 x 12

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk białe
2x 049

210 x 60 x 12

edding 780 marker olejowy połyskujący
blister 2 sztuk wybrane kolory
053, 054

210 x 60 x 12

edding 750-751-780
marker olejowy połyskujący
display 44 sztuk
Display zawiera: 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 20 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
12 połyskujących markerów olejowych
edding 780
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225

edding 751-780 marker olejowy
połyskujący metaliczny display 44 sztuk
Display zawiera 34 metaliczne, połyskujące
markery edding 751 oraz 10 metaliczn
edding 751: 6x 070, 6x 074, 6x 078, 6x 079
4x 053, 4x 054
edding 780: 4x 053, 4x 054, 2x 055

175 x 230 x 220

edding 750-751-780-4040
marker olejowy świąteczne
display 79 sztuk mix kolorów
Display zawiera 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 27 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
30 połyskujących markerów olejowych
edding 780, 10 matowych markerów
olejowych edding 4040
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272

Kod

4 004764 060696

4 004764 828838

4 004764 868032

4 004764 793792

4 004764 891603

4 004764 957491

4 004764 982059

Nr kat.

Markery olejowe błyszczące

Produkt

4-780-1-1054

4-780-1-1055

4-780-2-1049

4-780-2-1-53-54

4-51125

4-51303

4-51957

023

Markery olejowe

Markery olejowe
Doskonale nadają się do silnie kryjącego oznaczania oraz trwałego opisywania. Markery olejowe wykazują
znakomitą przyczepność do powierzchni, a ze względu na wodoodporny, szybkoschnący tusz są przy tym
wyjątkowo odporne na ścieranie na gładkich, zarówno ciemnych jak i przezroczystych materiałach. Markery
olejowe edding 750, 751 oraz 780 charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury do 400°C.
Kolory 005–010, 049 i 054 pozostają widoczne w temperaturze do 1000°C. Bez dodatku toluenu i ksylenu.
Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie, ostrożnie docisnąć marker do podłoża,
aż końcówka wypełni się farbą.

35

edding 750 marker olejowy . . . . . . . . . . . . . . 025

35

edding 751 marker olejowy . . . . . . . . . . . . . . 027

35

edding 780 marker olejowy . . . . . . . . . . . . . . 028
edding 8700 marker olejowy jumbo . . . . . . . . . . 029

35

Części wymienne, tusze i akcesoria . . . . . . . . . . 198

140

Zastosowanie*

szkło

metal

plastik

drewno

guma

* Szczegółowe informacje o zakresie zastosowania znajdują się na stronach dotyczących poszczególnych produktów

024

edding 750 marker olejowy
Markery olejowe

Marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego znakowania nawet
ciemnych i przezroczystych materiałów, np. metalu, szkła i plastiku.
Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm. Tusz przypominający
farbę, jest szybkoschnący, odporny na warunki atmosferyczne,
wyjątkowo odporny na światło i ścieranie. Wszystkie kolory są odporne
na temperatury do 400 °C. Kolor żółty, pomarańczowy, brązowy,
filetowy, różowy, błękitny, biały i srebrny pozostają widoczne aż
do 1000 °C. Biały kolor rekomendowany przez Lufthansa Technik.
Dostępne w 14 kolorach. Produkt w kolorze brązowym, fioletowym,
różowym, błękitnym i miedzianym posiada inny design, lecz zawiera
taki sam rodzaj tuszu (zob. edding 750 marker lakierowy błyszczący).
Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku
toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Doskonałe efekty krycia na gładkich, ciemnych, powierzchniach dzięki
odpornemu na rozpuszczalniki i temperaturę tuszowi. Wytrzymałe na
zewnątrz i wewnątrz. Niezwykły tusz do odpornego na temperaturę
zaznaczania do 400 °C z niektórymi kolorami widocznymi do 1000 °C.
Widoczne oznaczanie nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Intensywne kolory. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej
jakości markowy produkt.


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 15 x 15

002 czerwony

141 x 15 x 15

003 niebieski

141 x 15 x 15

004 zielony

141 x 15 x 15

005 żółty

141 x 15 x 15

006 pomarańczowy

141 x 15 x 15

049 biały

141 x 15 x 15

053 złoty

141 x 15 x 15

054 srebrny

141 x 15 x 15

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk czarny
001
Jednostka sprzedażowa: 10 sztuk/karton

210 x 60 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk czarny
001
Jednostka sprzedażowa: 5 sztuk/karton

210 x 60 x 16







Kod
4 004764 018505
4 004764 018512
4 004764 018529
4 004764 018536
4 004764 018543
4 004764 018550
4 004764 018642
4 004764 498215
4 004764 498253

4 004764 896202

4 004764 894581


Nr kat.
4-750001
4-750002
4-750003
4-750004
4-750005
4-750006
4-750049
4-750053
4-750054

4-750-1-3001

4-750-1-4001

025

Markery olejowe

Produkt

026

Opis

Rozmiar w mm

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk żółty
005

210 x 60 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk biały
049
Jednostka sprzedażowa: 10 sztuk/karton

210 x 60 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 1 sztuk biały
049
Jednostka sprzedażowa: 5 sztuk/karton

210 x 60 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 2 sztuk białe
2x 049

210 x 115 x 16

edding 750 marker olejowy
blister 2 kolorów
1x 001, 049

210 x 115 x 16

Kod

4 004764 859726

4 004764 859757

4 004764 863204

4 004764 894611

4 004764 866731

4 004764 894253

Nr kat.

4-750-1-3002

4-750-1-3005

4-750-1-3049

4-750-1-4049

4-750-2-3049

4-750-2-3999

edding 751 marker olejowy
Markery olejowe

Marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego znakowania nawet
ciemnych i przezroczystych materiałów, np. metalu, szkła i plastiku.
Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1-2 mm. Tusz przypominający
farbę, jest szybkoschnący, odporny na warunki atmosferyczne,
wyjątkowo odporny na światło i ścieranie. Wszystkie kolory są odporne
na temperatury do 400 °C. Kolor żółty, pomarańczowy, brązowy,
filetowy, różowy, błękitny, biały i srebrny pozostają widoczne aż do
1000 °C. Biały kolor rekomendowany przez Lufthansa Technik. Dostępne
w 14 kolorach. Produkt w kolorze pomarańczowym, brązowym,
fioletowym, różowym, błękitnym i miedzianym posiada inny design,
lecz zawiera taki sam rodzaj tuszu (zob. edding 751 marker lakierowy
błyszczący). Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez
dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Doskonałe efekty krycia na gładkich, ciemnych, powierzchniach dzięki
odpornemu na rozpuszczalniki i temperaturę tuszowi. Wytrzymałe na
zewnątrz i wewnątrz. Niezwykły tusz do odpornego na temperaturę
zaznaczania do 400 °C z niektórymi kolorami widocznymi do 1000 °C.
Widoczne oznaczanie nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Intensywne kolory. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej
jakości markowy produkt.


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

002 czerwony

133 x 10 x 10

003 niebieski

133 x 10 x 10

004 zielony

133 x 10 x 10

005 żółty

133 x 10 x 10

049 biały

133 x 10 x 10

053 złoty

133 x 10 x 10

054 srebrny

133 x 10 x 10







Kod
4 004764 017478
4 004764 017485
4 004764 017492
4 004764 017508
4 004764 017607
4 004764 498093
4 004764 498130


Nr kat.
4-751002
4-751003
4-751004
4-751005
4-751049
4-751053
4-751054

027

Markery olejowe

edding 780 marker olejowy
Wyjątkowo cienki marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego
znakowania nawet ciemnych i przezroczystych materiałów, np. metalu,
szkła i plastiku. Oprawiona w metal, plastikowa końcówka pisząca o
szerokości 0.8 mm. Tusz przypominający farbę, jest szybkoschnący,
odporny na warunki atmosferyczne, wyjątkowo odporny na światło
i ścieranie. Wszystkie kolory są odporne na temperatury do 400 °C.
Kolory biały i srebrny pozostają widoczne do temperatury 1000 °C.
Biały kolor rekomendowany przez Lufthansa Technik. Dostępne w
kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, białym, złotym,
srebrnym i miedzianym. Produkt w kolorze niebieskim, zielonym i
miedzianym posiada inny design, lecz zawiera taki sam rodzaj tuszu
(zob. edding 780 marker lakierowy błyszczący). Dostępne są wymienne
końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej
jakości aluminiowa obudowa.
Doskonałe efekty krycia na gładkich, ciemnych, powierzchniach dzięki
odpornemu na rozpuszczalniki i temperaturę tuszowi. Bardzo precyzyjna
linia pisania. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Niezwykły tusz do
odpornego na temperaturę zaznaczania do 400 °C z niektórymi kolorami
widocznymi do 1000 °C. Widoczne oznaczanie nawet w słabych
warunkach oświetleniowych. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt
nie był używany przed zakupem. Intensywne kolory. Szeroki asortyment
kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

028















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

133 x 10 x 10

002 czerwony

133 x 10 x 10

049 biały

133 x 10 x 10

053 złoty

133 x 10 x 10

054 srebrny

133 x 10 x 10







Kod
4 004764 023073
4 004764 023080
4 004764 023066
4 004764 498338
4 004764 498376


Nr kat.
4-780001
4-780002
4-780049
4-780053
4-780054

edding 8700 marker olejowy jumbo
Markery olejowe

Wyjątkowo szeroki marker lakierowy do trwałego, wysoce kryjącego
znakowania nawet ciemnych i przezroczystych materiałów, np. metalu,
szkła i plastiku. Ścięta końcówka o szerokości pisania 5-18 mm.
Tusz przypominający farbę, jest szybkoschnący, odporny na warunki
atmosferyczne, wyjątkowo odporny na światło i ścieranie. Dostępny
w kolorze białym, złotym i srebrnym. Bezwonny tusz bez dodatku
toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Doskonałe rezultaty na ciemnych i gładkich powierzchniach z bardzo
trwałym aluminiowym markerem. Bardzo szeroka grubość pisania.
Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Widoczne oznaczanie nawet
w słabych warunkach oświetleniowych. Duża pojemności tuszu
umożliwia znakowanie większych powierzchni. Intensywne kolory.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

049 biały

175 x 28 x 28

053 złoty

175 x 28 x 28

054 srebrny

175 x 28 x 28







Kod
4 004764 007561
4 004764 010646
4 004764 010783

Nr kat.
4-8700049
4-8700053
4-8700054

029

Markery olejowe matowe

Markery olejowe matowe
Wyjątkowe nasycenie koloru i 100% krycie. Matowe markery olejowe są idealne do tworzenia
satynowych wzorów na wszelkich szczególnie porowatych i ciemnych materiałach. Wodoodporny
i światłotrwały tusz na bazie wody cechuje się wyjątkową odpornością na działanie czynników
atmosferycznych.
Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie, ostrożnie docisnąć marker do podłoża,
aż końcówka wypełni się farbą.

edding 4000 matowe markery olejowe . . . . . . . . 031
edding 4040 matowe markery olejowe . . . . . . . . 033

Zastosowanie

papier

030

karton

płótno

drewno

terakota

Markery olejowe matowe

edding 4000 matowe markery olejowe
Matowy marker lakierowy dla doskonale kryjącego, jedwabiście
matowego pisania i dekorowania szorstkich, ciemnych i porowatych
powierzchni. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm.
Akrylowy tusz o neutralnych zapachu jest wysoce nieprzezroczysty,
wyjątkowo odporny na ścieranie, działanie światła oraz warunków
atmosferycznych. Dostępne w 12 kolorach.
Akrylowy tusz do trwałego, wysoce nieprzezroczystego znakowania
nawet na ciemnych, szorstkich i porowatych powierzchniach. Mocna,
szeroka, zaokrąglona końcówka. Szeroka gama żywych kolorów.
Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu dla świetnego
krycia. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany
przed zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej,
spontanicznej kreatywności. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

143 x 18 x 18

002 czerwony

143 x 18 x 18

003 niebieski

143 x 18 x 18

004 zielony

143 x 18 x 18

005 żółty

143 x 18 x 18

006 pomarańczowy

143 x 18 x 18

007 brązowy

143 x 18 x 18

008 fioletowy

143 x 18 x 18

009 różowy

143 x 18 x 18

049 biały

143 x 18 x 18

053 złoty

143 x 18 x 18

054 srebrny

143 x 18 x 18

edding 4000 matowy marker
olejowy pudełko
składane 10 sztuk
001-006, 009, 049, 053, 054

150 x 85 x 35

edding 4000 matowy marker olejowy
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 19







Kod
4 004764 014675
4 004764 014682
4 004764 014699
4 004764 014705
4 004764 014712
4 004764 014729
4 004764 014736
4 004764 014743
4 004764 014750
4 004764 014767
4 004764 414680
4 004764 414697

4 004764 789696

4 004764 836215

Nr kat.
4-4000001
4-4000002
4-4000003
4-4000004
4-4000005
4-4000006
4-4000007
4-4000008
4-4000009
4-4000049
4-4000053
4-4000054

4-4000999

4-4000-1-1049

031

Markery olejowe matowe

Produkt

032

Opis

Rozmiar w mm

edding 4000 matowy marker olejowy
blister 1 sztuk złoty
053

210 x 60 x 19

edding 4000 matowy marker olejowy
blister 1 sztuk srebrny
054

210 x 60 x 19

edding 4000-4040 matowy marker
olejowy display 40 sztuk
Display zawiera 20 matowych markerów
olejowych edding 4000, 20 matowych
markerów olejowych edding 4040 oraz 30
broszur z inspiracjami
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,
1x 006-009 edding 4040: 2x 001-005,
2x 049, 053, 054, 1x 006-009

145 x 145 x 243

Kod

4 004764 818808

4 004764 818839

4 004764 826254

Nr kat.

4-4000-1-1053

4-4000-1-1054

4-50536

Markery olejowe matowe

edding 4040 matowe markery olejowe
Matowy marker lakierowy dla doskonale kryjącego, jedwabiście
matowego pisania i dekorowania szorstkich, ciemnych i porowatych
powierzchni. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1-2 mm. Akrylowy
tusz o neutralnych zapachu jest wysoce nieprzezroczysty, wyjątkowo
odporny na ścieranie, działanie światła oraz warunków atmosferycznych.
Dostępne w 12 kolorach.
Akrylowy tusz do trwałego, wysoce nieprzezroczystego znakowania
nawet na ciemnych, szorstkich i porowatych powierzchniach. Trwała,
średniej grubości, okrągła końcówka. Szeroka gama żywych kolorów.
Specjalny system zapewnia równy przepływ tuszu dla świetnego krycia.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
kreatywności. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

143 x 18 x 18

002 czerwony

143 x 18 x 18

003 niebieski

143 x 18 x 18

004 zielony

143 x 18 x 18

005 żółty

143 x 18 x 18

006 pomarańczowy

143 x 18 x 18

007 brązowy

143 x 18 x 18

008 fioletowy

143 x 18 x 18

009 różowy

143 x 18 x 18

049 biały

143 x 18 x 18

053 złoty

143 x 18 x 18

054 srebrny

143 x 18 x 18

edding 4040 matowy marker
olejowy pudełko
składane 10 sztuk
001-006, 009, 049, 053, 054

145 x 85 x 35







Kod
4 004764 309573
4 004764 309580
4 004764 309597
4 004764 309603
4 004764 309610
4 004764 309627
4 004764 309634
4 004764 309641
4 004764 309658
4 004764 309665
4 004764 309689
4 004764 309696

4 004764 440436

Nr kat.
4-4040001
4-4040002
4-4040003
4-4040004
4-4040005
4-4040006
4-4040007
4-4040008
4-4040009
4-4040049
4-4040053
4-4040054

4-4040999

033

Markery olejowe matowe

Produkt

034

Opis

Rozmiar w mm

edding 4000-4040 matowy marker olejowy
display 40 sztuk
Display zawiera 20 matowych markerów
olejowych edding 4000, 20 matowych
markerów olejowych edding 4040 oraz 30
broszur z inspiracjami
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,
1x 006-009 edding 4040: 2x 001-005,
2x 049, 053, 054, 1x 006-009

145 x 145 x 243

edding 750-751-780-4040
marker olejowy świąteczne
display 79 sztuk mix kolorów
Display zawiera 12 połyskujących markerów
olejowych edding 750, 27 połyskujących
markerów olejowych edding 751,
30 połyskujących markerów olejowych
edding 780, 10 matowych markerów
olejowych edding 4040
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272

Kod

4 004764 826254

4 004764 982059

Nr kat.

4-50536

4-51957

Markery permanentne

Markery permanentne
Idealne wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest trwałość. Markery permanentne umożliwiają pisanie,
oznaczanie i opisywanie na niemal wszystkich materiałach. Wszystkie produkty są światłoodporne,
szybkoschnące, wodoodporne i nieścieralne. Tusz o słabym zapachu bez dodatku toluenu i ksylenu.
Prawie wszystkie modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga chronić
środowisko naturalne.

edding mini 0.5 marker permanentny . . . . . . . . . 036
edding No. 1 marker permanentny . . . . . . . . . . 037
edding retract 11 marker permanentny automatyczny . 038
edding 21 marker permanentny

* . . . . . . 039

edding 22 marker permanentny

* . . . . . . 040

edding 25 marker permanentny

* . . . . . . 041

edding 300 marker permanentny . . . . . . . . . . . 042
edding 330 marker permanentny . . . . . . . . . . . 044
edding 370 marker permanentny . . . . . . . . . . . 046
edding 390 marker permanentny . . . . . . . . . . . 047
edding 400 marker permanentny . . . . . . . . . . . 048
edding 404 marker permanentny . . . . . . . . . . . 050
edding 500 marker permanentny . . . . . . . . . . . 051
edding 550 marker permanentny . . . . . . . . . . . 053
edding 800 marker permanentny . . . . . . . . . . . 054
edding 850 marker permanentny . . . . . . . . . . . 055
edding 2000 C marker permanentny . . . . . . . . . 056
edding 2200 C marker permanentny . . . . . . . . . 058
Części wymienne, tusze i akcesoria . . . . . . . . . . 198

Zastosowanie**

karton

szkło

metal

plastik

kamień

drewno

* Co najmniej 90% tworzywa sztucznego użytego do produkcji markera stanowi materiał pochodzący z odzysku (w 83% materiał pokonsumpcyjny)
** Szczegółowe informacje o zakresie zastosowania znajdują się na stronach dotyczących poszczególnych produktów

035

Markery permanentne

edding mini 0.5 marker permanentny
Permanentny mini marker do znakowania prawie wszystkich materiałów,
np. papieru, kartonu, metalu, plastiku i szkła. Zaokrąglona końcówka o
szerokości 1,5-3 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal
każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym, niebieskim, turkusowym
i karminowym. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej
jakości aluminiowa obudowa.
Wygodny kieszonkowy format do wykonywania długotrwałych znaczeń
na wielu różnych materiałach. Produkt trend: marker permanentny w
rozmiarze mini. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt

036

















Opis

Rozmiar w mm

edding mini marker 0.5 marker
permanentny
zestaw 4 sztuk
001, 003, 014, 019

85 x 65 x 16

edding mini marker 0.5 marker
permanentny
blister 4 sztuk
001, 003, 014, 019

210 x 115 x 16





Kod

4 004764 866403

4 004764 867530

Nr kat.

4-05-4

4-05-4-1

Markery permanentne

edding No. 1 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła i plastiku. Ścięta końcówka o szerokości pisania
1-5 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Dostępny
w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt do
wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki. Wysokiej
jakości aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach dzięki solidnemu
aluminiowemu markerowi. Gotowe do użycia. Poręczny kieszonkowy
format. Chowana zatyczka zmniejsza ryzyko zgubienia. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

113 x 16 x 16

002 czerwony

113 x 16 x 16

003 niebieski

113 x 16 x 16

004 zielony

113 x 16 x 16







Kod
4 004764 000517
4 004764 000524
4 004764 000531
4 004764 000548


Nr kat.
4-1001
4-1002
4-1003
4-1004

037

Markery permanentne

edding retract 11 marker permanentny automatyczny
Marker permanentny z mechanizmem przyciskowym do obsługi jedną
ręką - do znakowania niemal wszystkich powierzchni, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła, plastiku i drewna. Zaokrąglona końcówka o
szerokości 1,5-3 mm. Permanentny marker nie posiada zatyczki;
końcówka jest wsuwana lub wysuwana poprzez naciśnięcie przycisku.
System uszczelniający zapobiega wysychaniu markera, gdy końcówka
jest wysunięta. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Bezwonny tusz bez
dodatku toulenu/ksylenu.
Poręczny mechanizm naciskowy umożliwia obsługę jedną ręką
dla szybkich, łatwych i długotrwałych oznaczeń. Gotowe do użycia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny
do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Koniec z
zaginionymi zatyczkami - mechanizm przyciskowy zapewnia ochronę
końcówki. Nie pozostawia śladów na rękach i ubraniach. Wysokiej
jakości markowy produkt.

1.5-3 mm


Produkt

038

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 18 x 22

002 czerwony

145 x 18 x 22

003 niebieski

145 x 18 x 22

004 zielony

145 x 18 x 22

edding retract 11 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 19

edding retract 11 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 19







Kod
4 004764 869503
4 004764 869510
4 004764 869527
4 004764 869534

4 004764 894376

4 004764 875801

Nr kat.
4-11001
4-11002
4-11003
4-11004

4-11-1-4001

4-11-1-1002

Markery permanentne

edding 21 marker permanentny EcoLine
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła i plastiku. Co najmniej 90 % plastikowych elementów
wyprodukowana z materiału z recyklingu (83 % surowców wtórnych).
Zaokrąglona końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Wodoodporny i odporny
na ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania.
Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/
ksylenu.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Długotrwałe oznaczenia w intensywnych kolorach. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny
do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

edding 21 marker permanentny EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 68 x 21

edding 21 marker permanentny EcoLine
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 21

edding 21 marker permanentny EcoLine
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 21







Kod
4 004764 917785
4 004764 917815
4 004764 917846
4 004764 917877

4 004764 917907

4 004764 922154

4 004764 922185

Nr kat.
4-21001
4-21002
4-21003
4-21004

4-21-4

4-21-1-1001

4-21-4-1999

039

Markery permanentne

edding 22 marker permanentny EcoLine
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła i plastiku. Co najmniej 90 % plastikowych elementów
wyprodukowana z materiału z recyklingu (83 % surowców wtórnych).
Ścięta końcówka o szerokości pisania 1-5 mm. Wodoodporny i odporny
na ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania.
Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/
ksylenu.
Ekologiczne, co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 %
z materiałów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny
design produktu. Długotrwałe oznaczenia w intensywnych kolorach.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

040

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

edding 22 marker permanentny EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 68 x 20

edding 22 marker permanentny EcoLine
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 21







Kod
4 004764 917969
4 004764 917990
4 004764 918027
4 004764 918058

4 004764 918089

4 004764 922215

Nr kat.
4-22001
4-22002
4-22003
4-22004

4-22-4

4-22-1-1001

Markery permanentne

edding 25 marker permanentny EcoLine
Marker permanentny do precyzyjnego znakowania większości materiałów,
np. kartonu, metalu, szkła i plastiku. Co najmniej 90 % plastikowych
elementów wyprodukowana z materiału z recyklingu (83 % surowców
wtórnych). Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Wodoodporny
i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego
napełniania. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez
dodatku toulenu/ksylenu.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Precyzyjna linia pisania. Łatwo
rozpoznawalny, ekologiczny design produktu. Długotrwałe oznaczenia
w intensywnych kolorach. Zatyczka może być pozostawiona na końcu
obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips
zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

002 czerwony

146 x 15 x 15

003 niebieski

146 x 15 x 15

004 zielony

146 x 15 x 15

edding 25 marker permanentny EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

155 x 65 x 18







Kod
4 004764 957385
4 004764 971596
4 004764 971626
4 004764 971657

4 004764 979448

Nr kat.
4-25001
4-25002
4-25003
4-25004

4-25-4

041

Markery permanentne

edding 300 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła i plastiku. Zaokrąglona końcówka o szerokości
1,5-3 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Do ponownego napełniania
tuszem w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Gotowe do użycia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt

042

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

005 żółty

138 x 20 x 20

006 pomarańczowy

138 x 20 x 20

007 brązowy

138 x 20 x 20

008 fioletowy

138 x 20 x 20

009 różowy

138 x 20 x 20

010 błękitny

138 x 20 x 20

edding 300 marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 80 x 20

edding 300 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 22

edding 300 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 22




Kod
4 004764 390564
4 004764 390571
4 004764 390588
4 004764 390595
4 004764 789306
4 004764 789337
4 004764 789368
4 004764 789399
4 004764 789429
4 004764 789481

4 004764 781225

4 004764 060726

4 004764 060733

Nr kat.
4-300001
4-300002
4-300003
4-300004
4-300005
4-300006
4-300007
4-300008
4-300009
4-300010

4-300-4

4-300-1-1001

4-300-1-1002

Opis

Rozmiar w mm

edding 300 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 22

edding 300 marker permanentny
blister 3 sztuk czarnych
3x 001

210 x 115 x 22

edding 300 marker permanentny
blister 3 kolorów
001-003

210 x 115 x 22

Kod

4 004764 060740

4 004764 893515

4 004764 893546

Nr kat.
Markery permanentne

Produkt

4-300-1-1003

4-300-3-1001

4-300-3-1999

043

Markery permanentne

edding 330 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np. papieru,
kartonu, metalu, szkła i plastiku. Ścięta końcówka o szerokości pisania
1-5 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Do ponownego napełniania tuszem
w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bezwonny tusz
bez dodatku toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Gotowe do użycia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

044

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

005 żółty

138 x 20 x 20

006 pomarańczowy

138 x 20 x 20

007 brązowy

138 x 20 x 20

008 fioletowy

138 x 20 x 20

009 różowy

138 x 20 x 20

010 błękitny

138 x 20 x 20

edding 330 marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 80 x 20

edding 330 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 22

edding 330 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 22




Kod
4 004764 390793
4 004764 390809
4 004764 390816
4 004764 390823
4 004764 789511
4 004764 789542
4 004764 789573
4 004764 789603
4 004764 789634
4 004764 789665

4 004764 781256

4 004764 060849

4 004764 060856

Nr kat.
4-330001
4-330002
4-330003
4-330004
4-330005
4-330006
4-330007
4-330008
4-330009
4-330010

4-330-4

4-330-1-1001

4-330-1-1002

Opis

Rozmiar w mm

edding 330 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 22

edding 330 marker permanentny
blister 3 sztuk czarnych
3x 001

210 x 115 x 22

edding 330 marker permanentny
blister 3 sztuk kolorów
001-003

210 x 115 x 22

Kod

4 004764 060863

4 004764 893577

4 004764 893607

Nr kat.
Markery permanentne

Produkt

4-330-1-1003

4-330-3-1001

4-330-3-1999

045

Markery permanentne

edding 370 marker permanentny
Marker permanentny do precyzyjnego znakowania większości materiałów,
np. kartonu, metalu, szkła i plastiku. Okrągła końcówka pisząca o
szerokości 1 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal
każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania.
Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Precyzyjna linia pisania.
Gotowe do użycia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, przez co
minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

046

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 16 x 16

002 czerwony

146 x 16 x 16

003 niebieski

146 x 16 x 16

004 zielony

146 x 16 x 16




Kod
4 004764 089901
4 004764 089918
4 004764 089925
4 004764 089932

Nr kat.
4-370001
4-370002
4-370003
4-370004

Markery permanentne

edding 390 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania dużych powierzchni. Doskonały
do większości materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, plastiku,
szkła i drewna. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 4-12 mm.
Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Produkt do wielokrotnego napełniania. Bezwonny tusz bez dodatku
toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Bardzo szeroka
grubość pisania. Gotowe do użycia. Duża pojemności tuszu umożliwia
znakowanie większych powierzchni. Zatyczka może być pozostawiona
na końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

160 x 30 x 30

002 czerwony

160 x 30 x 30

003 niebieski

160 x 30 x 30

004 zielony

160 x 30 x 30

edding 390 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 115 x 30

edding 390 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 115 x 30

edding 390 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 115 x 30




Kod
4 004764 105618
4 004764 105649
4 004764 105670
4 004764 105700

4 004764 793068

4 004764 800186

4 004764 800216

Nr kat.
4-390001
4-390002
4-390003
4-390004

4-390-1-1001

4-390-1-1002

4-390-1-1003

047

Markery permanentne

edding 400 marker permanentny
Marker permanentny do precyzyjnego znakowania większości materiałów,
np. papieru, kartonu, metalu, szkła i plastiku. Okrągła końcówka pisząca
o szerokości 1 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal
każdej powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Produkt do wielokrotnego
napełniania. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez
dodatku toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Precyzyjna linia pisania.
Gotowe do użycia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, przez co minimalizuje
się ryzyko jej zgubienia. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

048

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

002 czerwony

146 x 15 x 15

003 niebieski

146 x 15 x 15

004 zielony

146 x 15 x 15

005 żółty

146 x 15 x 15

006 pomarańczowy

146 x 15 x 15

007 brązowy

146 x 15 x 15

008 fioletowy

146 x 15 x 15

009 różowy

146 x 15 x 15

010 błękitny

146 x 15 x 15

edding 400 marker permanentny
składane pudełko 10 sztuk
001-010

147 x 76 x 31

edding 400 marker permanentny
zestaw 4 sztuk
001-004

155 x 65 x 18

edding 400 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16




Kod
4 004764 315772
4 004764 315789
4 004764 315796
4 004764 315802
4 004764 315819
4 004764 315826
4 004764 315833
4 004764 315840
4 004764 315857
4 004764 315864

4 004764 442867

4 004764 781287

4 004764 060184

Nr kat.
4-400001
4-400002
4-400003
4-400004
4-400005
4-400006
4-400007
4-400008
4-400009
4-400010

4-400999

4-400-4

4-400-1-1001

Opis

Rozmiar w mm

edding 400 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 16

edding 400 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 16

edding 400 marker permanentny
blister 4 sztuk czarnych
4x 001

210 x 115 x 16

edding 400 marker permanentny
blister 4 sztuk czerwonych
4x 002

210 x 115 x 16

edding 400 marker permanentny
blister 4 sztuk niebieskich
4x 003

210 x 115 x 16

edding 400 marker permanentny
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 16

edding 400 marker permanentny
opakowanie 10 sztuk
001-010

150 x 80 x 155

Kod

4 004764 060191

4 004764 060207

4 004764 791699

4 004764 796885

4 004764 796915

4 004764 796977

4 004764 858866

Nr kat.
Markery permanentne

Produkt

4-400-1-1002

4-400-1-1003

4-400-4-1001

4-400-4-1002

4-400-4-1003

4-400-4-1999

4-400-10

049

Markery permanentne

edding 404 marker permanentny
Marker permanentny do niezwykle precyzyjnego znakowania większości
materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, szkła i plastiku. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 0,75 mm. Wodoodporny i odporny na
ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki.
Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach. Bardzo precyzyjna
linia pisania. Gotowe do użycia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

050

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

002 czerwony

146 x 15 x 15

003 niebieski

146 x 15 x 15

004 zielony

146 x 15 x 15

edding 404 marker permanentny pudełko
składane 10 sztuk
3x 001, 3x 002, 2x 003, 2x 004

147 x 76 x 31


Kod
4 004764 028313
4 004764 028351
4 004764 028443
4 004764 028481

4 057305 012012

Nr kat.
4-404001
4-404002
4-404003
4-404004

4-404999

Markery permanentne

edding 500 marker permanentny
Kompaktowy i poręczny marker do znakowania większości materiałów,
np. papieru, kartonu, metalu, szkła, plastiku i drewna. Ścięta końcówka
o szerokości pisania 2-7 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie
na niemal każdej powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Produkt do
wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny
tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnorodnych materiałach z poręcznym,
aluminiowym markerem. Gotowe do użycia. Poręczny kieszonkowy
format. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Szeroki asortyment kolorów.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

120 x 20 x 20

002 czerwony

120 x 20 x 20

003 niebieski

120 x 20 x 20

004 zielony

120 x 20 x 20

005 żółty

120 x 20 x 20

006 pomarańczowy

120 x 20 x 20

007 brązowy

120 x 20 x 20

008 fioletowy

120 x 20 x 20

009 różowy

120 x 20 x 20

010 błękitny

120 x 20 x 20

edding 500 marker permanentny
składane pudełko 10 sztuk
001-010

126 x 102 x 42

edding 500 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 22

edding 500 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 22







Kod
4 004764 329625
4 004764 329632
4 004764 329649
4 004764 329656
4 004764 373673
4 004764 373680
4 004764 373697
4 004764 373703
4 004764 373710
4 004764 373727

4 004764 057740

4 004764 060306

4 004764 060313

Nr kat.
4-500001
4-500002
4-500003
4-500004
4-500005
4-500006
4-500007
4-500008
4-500009
4-500010

4-500999

4-500-1-1001

4-500-1-1002

051

Markery permanentne

Produkt

052

Opis

Rozmiar w mm

edding 500 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 22

edding 500 marker permanentny
blister 1 sztuk zielony
004

210 x 60 x 22

edding 500 marker permanentny
blister 3 sztuk czarne
3x 001

210 x 115 x 22

edding 500 marker permanentny
blister 3 kolorów
001-003

210 x 115 x 22

Kod

4 004764 060320

4 004764 060337

4 004764 893690

4 004764 893720

Nr kat.

4-500-1-1003

4-500-1-1004

4-500-3-1001

4-500-3-1999

Markery permanentne

edding 550 marker permanentny
Kompaktowy i poręczny marker do znakowania większości materiałów,
np. papieru, kartonu, metalu, szkła, plastiku i drewna. Okrągła końcówka
pisząca o szerokości 3-4 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na
niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnorodnych materiałach z poręcznym,
aluminiowym markerem. Gotowe do użycia. Poręczny kieszonkowy
format. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

120 x 20 x 20

002 czerwony

120 x 20 x 20

003 niebieski

120 x 20 x 20

004 zielony

120 x 20 x 20

edding 550 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 22

edding 550 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 22







Kod
4 004764 023738
4 004764 023776
4 004764 023813
4 004764 023851

4 004764 792016

4 004764 797363

Nr kat.
4-550001
4-550002
4-550003
4-550004

4-550-1-1001

4-550-1-1002

053

Markery permanentne

edding 800 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania dużych powierzchni. Doskonały
do większości materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, plastiku, szkła i
drewna. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 4-12 mm. Wodoodporny
i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępne w kolorze
czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym i
brązowym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne
końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości
aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnorodnych materiałach z bardzo trwałym
aluminiowym markerem. Szeroka grubość pisania. Gotowe do użycia.
Duża pojemności tuszu umożliwia znakowanie większych powierzchni.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, przez co
minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Szeroki asortyment kolorów.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

054

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

158 x 28 x 28

002 czerwony

158 x 28 x 28

003 niebieski

158 x 28 x 28

004 zielony

158 x 28 x 28

005 żółty

158 x 28 x 28

006 pomarańczowy

158 x 28 x 28

007 brązowy

158 x 28 x 28

edding 800 marker permanentny
składane pudełko 5 sztuk
001-005

162 x 132 x 30

edding 800 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 30

edding 800 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 30

edding 800 marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 30







Kod
4 004764 053834
4 004764 053872
4 004764 053919
4 004764 053957
4 004764 053995
4 004764 054039
4 004764 054077

4 004764 828623

4 004764 060412

4 004764 060429

4 004764 060436

Nr kat.
4-800001
4-800002
4-800003
4-800004
4-800005
4-800006
4-800007

4-800999

4-800-1-1001

4-800-1-1002

4-800-1-1003

Opis

Rozmiar w mm

edding 800 marker permanentny
blister 1 sztuk zielony
004

210 x 60 x 30

edding 800 marker permanentny
blister 2 sztuk czarny
2x 001

210 x 115 x 30

Kod

Nr kat.

4 004764 060443

4 004764 866373

Markery permanentne

Produkt

4-800-1-1004

4-800-2-1001

edding 850 marker permanentny
Marker permanentny do znakowania na dużą skalę większości
materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, szkła, plastiku i drewna. Ścięta
końcówka o szerokości pisania 5 -15 mm. Wodoodporny i odporny na
ścieranie na niemal każdej powierzchni. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania.
Dostępne są wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/
ksylenu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnorodnych materiałach z bardzo trwałym
aluminiowym markerem. Bardzo szeroka grubość pisania. Gotowe
do użycia. Duża pojemności tuszu umożliwia znakowanie większych
powierzchni. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

177 x 28 x 28

002 czerwony

177 x 28 x 28

003 niebieski

177 x 28 x 28

004 zielony

177 x 28 x 28

edding 850 marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 28

edding 850 marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 28







Kod
4 004764 054275
4 004764 054312
4 004764 054350
4 004764 054398

4 004764 894796

4 004764 894826

Nr kat.
4-850001
4-850002
4-850003
4-850004

4-850-1-4001

4-850-1-4002

055

Markery permanentne

edding 2000 C marker permanentny
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np.
papieru, kartonu, metalu, szkła i plastiku. Zaokrąglona końcówka
o szerokości 1,5-3 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie na
niemal każdej powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Produkt do
wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki.
Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości
aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach dzięki solidnemu
aluminiowemu markerowi. Gotowe do użycia. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt

056

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 15 x 15

002 czerwony

138 x 15 x 15

003 niebieski

138 x 15 x 15

004 zielony

138 x 15 x 15

005 żółty

138 x 15 x 15

006 pomarańczowy

138 x 15 x 15

007 brązowy

138 x 15 x 15

008 fioletowy

138 x 15 x 15

009 różowy

138 x 15 x 15

010 błękitny

138 x 15 x 15

edding 2000 C marker
permanentny pudełko
składane 10 sztuk
001-010

140 x 76 x 30

edding 2000 C marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 70 x 15

edding 2000 C marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16







Kod
4 004764 878406
4 004764 878437
4 004764 878611
4 004764 878468
4 004764 950461
4 004764 950492
4 004764 950522
4 004764 950553
4 004764 950584
4 004764 950614

4 004764 950645

4 004764 879007

4 004764 893393

Nr kat.
4-2000C001
4-2000C002
4-2000C003
4-2000C004
4-2000C005
4-2000C006
4-2000C007
4-2000C008
4-2000C009
4-2000C010

4-2000C999

4-2000C-4

4-2000C-1-1001

Opis

Rozmiar w mm

edding 2000 C marker permanentny
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 16

edding 2000 C marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 16

edding 2000 C marker permanentny
blister 3 sztuk czarnych
3x 001

210 x 115 x 16

edding 2000 C marker permanentny
blister 3 sztuk czerwonych
3x 002

210 x 115 x 16

edding 2000 C marker permanentny
blister 3 kolorów
001-003

210 x 115 x 16

edding 2000 C marker permanentny
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 18

Kod

4 004764 893805

4 004764 893836

4 004764 880003

4 004764 880034

4 004764 880096

4 004764 894499

Nr kat.

4-2000C-1-1002

4-2000C-1-1003

4-2000C-3-1001

4-2000C-3-1002

4-2000C-3-1999

4-2000C-4-4999

057

Markery permanentne

Produkt

Markery permanentne

edding 2200 C marker permanentny
Marker permanentny do znakowania większości materiałów, np.
papieru, kartonu, metalu, szkła i plastiku. Ścięta końcówka o
szerokości pisania 1-5 mm. Wodoodporny i odporny na ścieranie
na niemal każdej powierzchni. Dostępne w 10 kolorach. Produkt
do wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki.
Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu. Wysokiej jakości
aluminiowa obudowa.
Długotrwałe oznaczenia na różnych materiałach dzięki solidnemu
aluminiowemu markerowi. Gotowe do użycia. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

058

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 15 x 15

002 czerwony

138 x 15 x 15

003 niebieski

138 x 15 x 15

004 zielony

138 x 15 x 15

005 żółty

138 x 15 x 15

006 pomarańczowy

138 x 15 x 15

007 brązowy

138 x 15 x 15

008 fioletowy

138 x 15 x 15

009 różowy

138 x 15 x 15

010 błękitny

138 x 15 x 15

edding 2200 C marker
permanentny pudełko
składane 10 sztuk
001-010

140 x 77 x 30

edding 2200 C marker permanentny
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16

edding 2200 C marker permanentny
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 16







Kod
4 004764 878499
4 004764 878529
4 004764 878550
4 004764 878581
4 004764 950669
4 004764 950690
4 004764 950720
4 004764 950751
4 004764 950782
4 004764 950812

4 004764 950843

4 004764 893423

4 004764 893898

Nr kat.
4-2200C001
4-2200C002
4-2200C003
4-2200C004
4-2200C005
4-2200C006
4-2200C007
4-2200C008
4-2200C009
4-2200C010

4-2200C999

4-2200C-1-1001

4-2200C-1-1003

Markery do papieru

Markery do papieru
Jakość, która przekonuje. Marker w wyrazistych kolorach do pisania na papierze lub kartonie, niezwykle
odporny na działanie światła. Permanentny tusz na bazie wody nie przebija na drugą stronę papieru.
Dodatkowe zalety: wodoodporny, odporny na zmywanie, ścieranie i wysoką temperaturę na niemal
wszystkich materiałach.
Obydwa modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga chronić
środowisko naturalne.

edding 30 marker do papieru . . . . . . . . . . . . . 060
edding 33 marker do papieru . . . . . . . . . . . . . 061
Części wymienne, tusze i akcesoria . . . . . . . . . . 198

Zastosowanie

papier

karton

plastik

szkło

059

Markery do papieru

edding 30 marker do papieru
Marker do papieru brilliant do bardzo odpornego na światło znakowania
na papierze i kartonie w żywych kolorach. Zaokrąglona końcówka
o szerokości 1,5-3 mm. Tusz nie przebija na drugą stronę. Tusz
jest wodoodporny, odporny na temp. i ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Bezzapachowy tusz na bazie wody, zawiera niewielkie
ilości rozpuszczalników. Dostępne w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, brązowym i fioletowym.
Produkt do wielokrotnego napełniania w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki. Barwny
marker do papieru nadający się również do plastiku, metalu i szkła.
Permanentny, odporny na światło tusz w żywych kolorach. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko
jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Jasne
kolory. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt

060

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

005 żółty

138 x 19 x 19

006 pomarańczowy

138 x 19 x 19

007 brązowy

138 x 19 x 19

008 fioletowy

138 x 19 x 19

edding 30 marker do papieru
składane pudełko 10 sztuk
5x 001, 2x 002, 2x 003, 1x 004

140 x 94 x 42

edding 30 marker do papieru
blister 4 sztuk
001-004

210 x 115 x 21

Kod
4 004764 305087
4 004764 305094
4 004764 305100
4 004764 305117
4 004764 064458
4 004764 064489
4 004764 064519
4 004764 064540

4 004764 926763

4 004764 893485

Nr kat.
4-30001
4-30002
4-30003
4-30004
4-30005
4-30006
4-30007
4-30008

4-30999

4-30-4-1999

edding 33 marker do papieru
Markery do papieru

Marker do papieru brilliant do bardzo odpornego na światło znakowania
na papierze i kartonie w żywych kolorach. Ścięta końcówka o
szerokości pisania 1-5 mm. Tusz nie przebija na drugą stronę. Tusz
jest wodoodporny, odporny na temp. i ścieranie na niemal każdej
powierzchni. Bezzapachowy tusz na bazie wody, zawiera niewielkie
ilości rozpuszczalników. Dostępne w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, brązowym i fioletowym.
Produkt do wielokrotnego napełniania w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki. Barwny
marker do papieru nadający się również do plastiku, metalu i szkła.
Permanentny, odporny na światło tusz w żywych kolorach. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko
jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Jasne
kolory. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

005 żółty

138 x 20 x 20

006 pomarańczowy

138 x 20 x 20

007 brązowy

138 x 20 x 20

008 fioletowy

138 x 20 x 20

Kod
4 004764 304851
4 004764 304868
4 004764 304875
4 004764 304882
4 004764 064571
4 004764 064601
4 004764 064632
4 004764 064663

Nr kat.
4-33001
4-33002
4-33003
4-33004
4-33005
4-33006
4-33007
4-33008

061

Markery do flipchartów

Markery do flipchartów
Pewność perfekcyjnej prezentacji. Markery do flipchartów zostały opracowane specjalnie do pisania
i oznaczania na papierze oraz blokach do flipchartów i moderacji. Tusz jest dostępny w szerokiej palecie
wyrazistych kolorów i nie przebija na kolejną stronę. Ponadto, dzięki systemowi „cap-off”, markery nie
zasychają – nawet w przypadku pozostawienia bez zatyczki przez kilka tygodni.
Prawie wszystkie modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga chronić
środowisko naturalne.

edding 31 marker do flipchartów

*  .  .  .  .  .  063

edding 32 marker do flipchartów

*  .  .  .  .  .  064

edding 380 marker do flipchartów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  065
edding 383 marker do flipchartów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  066
edding 388 marker do flipchartów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  067
Części wymienne, tusze i akcesoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Zastosowanie

papier

flipchart

* Co najmniej 90% tworzywa sztucznego użytego do produkcji markera stanowi materiał pochodzący z odzysku (w 83% materiał pokonsumpcyjny)

062

Markery do flipchartów

edding 31 marker do flipchartów EcoLine
Marker do flipchartów specjalnie zaprojektowany do pisania i znakowania
na papierze flipchartowym, prezentacyjnym i innych kartkach papieru.
Co najmniej 90 % plastikowych elementów wyprodukowana z materiału
z recyklingu (83 % surowców wtórnych). Zaokrąglona końcówka o
szerokości 1,5-3 mm. Tusz o neutralnym zapachu, nie przebija na drugą
stronę i jest dostępny w wielu żywych kolorach. Specjalny tusz “cap-off”
pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu markera
otwartego na kilka dni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt













Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

edding 31 marker do flipchartów EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 68 x 21

Kod
4 004764 947041
4 004764 947072
4 004764 947102
4 004764 947133

4 004764 957798

Nr kat.
4-31001
4-31002
4-31003
4-31004

4-31-4

063

Markery do flipchartów

edding 32 marker do flipchartów EcoLine
Marker do flipchartów specjalnie zaprojektowany do pisania i znakowania
na papierze flipchartowym, prezentacyjnym i innych kartkach papieru.
Co najmniej 90 % plastikowych elementów wyprodukowana z materiału
z recyklingu (83 % surowców wtórnych). Ścięta końcówka o szerokości
pisania 1-5 mm. Tusz o neutralnym zapachu, nie przebija na drugą
stronę i jest dostępny w wielu żywych kolorach. Specjalny tusz “cap-off”
pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu markera
otwartego na kilka dni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt

064













Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

edding 32 marker do flipchartów EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 68 x 21

Kod
4 004764 946921
4 004764 946952
4 004764 946983
4 004764 947010

4 004764 957811

Nr kat.
4-32001
4-32002
4-32003
4-32004

4-32-4

Markery do flipchartów

edding 380 marker do flipchartów
Marker do flipchartów specjalnie zaprojektowany do pisania i znakowania
na papierze flipchartowym, prezentacyjnym / kartonie i innych rodzajach
papieru. Zaokrąglona końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Tusz o
neutralnym zapachu, dostępny w wielu jaskrawych kolorach, nie przebija
na następne strony. Specjalny tusz “cap-off” pozwala na zapobieganie
wysychaniu nawet po pozostawieniu markera otwartego na kilka dni.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt
do wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki.
Tusz nie przebija na drugą stronę, marker może być pozostawiony bez
zatyczki na kilka tygodni bez ryzyka wyschnięcia. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

edding 380 marker do flipchartów
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 80 x 20

Kod
4 004764 013050
4 004764 013098
4 004764 013142
4 004764 013180

4 004764 013753

Nr kat.
4-380001
4-380002
4-380003
4-380004

4-380-4

065

Markery do flipchartów

edding 383 marker do flipchartów
Marker do flipchartów specjalnie zaprojektowany do pisania i znakowania
na papierze flipchartowym, prezentacyjnym / kartonie i innych rodzajach
papieru. Ścięta końcówka o szerokości pisania 1-5 mm. Tusz o
neutralnym zapachu, dostępny w wielu jaskrawych kolorach, nie przebija
na następne strony. Specjalny tusz “cap-off” pozwala na zapobieganie
wysychaniu nawet po pozostawieniu markera otwartego na kilka dni.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt
do wielokrotnego napełniania. Dostępne są wymienne końcówki.
Tusz nie przebija na drugą stronę, marker może być pozostawiony bez
zatyczki na kilka tygodni bez ryzyka wyschnięcia. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

066











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 20 x 20

002 czerwony

138 x 20 x 20

003 niebieski

138 x 20 x 20

004 zielony

138 x 20 x 20

edding 383 marker do flipchartów
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 80 x 20

Kod
4 004764 013814
4 004764 013852
4 004764 013890
4 004764 013937

4 004764 013784

Nr kat.
4-383001
4-383002
4-383003
4-383004

4-383-4

Markery do flipchartów

edding 388 marker do flipchartów
Marker do flipchartów z szeroką końcówką zaprojektowany specjalnie
do pisania i znakowania na papierze flipchartowym, prezentacyjnym /
kartonie i innych rodzajach papieru. Okrągła końcówka pisząca o
szerokości 4-12 mm. Tusz o neutralnym zapachu, dostępny w wielu
jaskrawych kolorach, nie przebija na następne strony. Specjalny tusz
“cap-off” pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu
markera otwartego na kilka dni. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki.
Tusz nie przebija na drugą stronę, marker może być pozostawiony bez
zatyczki na kilka tygodni bez ryzyka wyschnięcia. Szeroka grubość
pisania. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

159 x 30 x 30

002 czerwony

159 x 30 x 30

003 niebieski

159 x 30 x 30

004 zielony

159 x 30 x 30

Kod
4 004764 105472
4 004764 105502
4 004764 105533
4 004764 105564

Nr kat.
4-388001
4-388002
4-388003
4-388004

067

Markery do szklanych tablic

Markery do szklanych tablic
Skrupulatne notowanie i korygowanie na bieżąco. Za pomocą markera do szklanych tablic można
pisać i nanosić wyraziste oznaczenia na większości typowych materiałów ze szkła. Marker daje się
łatwo ścierać ze szklanych powierzchni na sucho.
Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie, ostrożnie docisnąć marker do podłoża,
aż końcówka wypełni się farbą.

edding 90 marker do tablic szklanych. . . . . . . . . 069

Zastosowanie

tablica szklana

068

szkło

Markery do szklanych tablic

edding 90 marker do tablic szklanych
Marker do pisania i zaznaczania na szkle oraz innych szklanych
powierzchniach. Łatwo usuwalne na sucho ze szklanych powierzchni.
Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-3 mm. Tusz markera do
szkła ma dobrze kryjące, żywe kolory. Tusz markera do szkła jest
odporny na światło. Dostępne w kolorach czarnym, żółtym, fioletowym,
jasnoniebieskim, jasnozielonym i białym.
Łatwo usuwalne na sucho - bez pozostałości. Dobrze kryjące, żywe
kolory. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

140 x 15 x 15

005 żółty

140 x 15 x 15

008 fioletowy

140 x 15 x 15

010 błękitny

140 x 15 x 15

011 jasnozielony

140 x 15 x 15

049 biały

140 x 15 x 15

edding 90 marker do szkła pudełko
składane 10 sztuk
4x 049, 2x 001, 1x 005, 1x 008, 1x 010,
1x 011

143 x 95 x 40

edding 90 marker do szkła
zestaw 5 kolorów
1x 001, 005, 008, 010, 011

143 x 78 x 17

edding 90 marker do szkła
zestaw 5 kolorów
1x 005, 008, 010, 011, 049

143 x 78 x 17

edding 90 marker do tablic szklanych
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 18

edding 90 marker do tablic szklanych
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 18

Kod
4 057305 002839
4 057305 002877
4 057305 002938
4 057305 003003
4 057305 003041
4 057305 003072

4 057305 003461

4 057305 003621

4 057305 003652

4 057305 005779

4 057305 006059

Nr kat.
4-90001
4-90005
4-90008
4-90010
4-90011
4-90049

4-90999

4-90-5-999

4-90-5-099

4-90-1-1001

4-90-1-1049

069

Markery kredowe

Markery kredowe
Kreatywność z wykorzystaniem kredy. Kryjące wzory, pisanie lub dekorowanie – marker kredowy
pozostawia na gładkich materiałach wyraziste akcenty w wielu różnych kolorach. Dostępny również
w jaskrawych kolorach neonowych. Kolejna zaleta: płynną kredę na bazie wody można bez problemu
zmyć za pomocą wilgotnej ściereczki.
Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie, ostrożnie docisnąć marker do podłoża,
aż końcówka wypełni się farbą.

edding 4090 marker kredowy . . . . . . . . . . . . . 071
edding 4095 marker kredowy . . . . . . . . . . . . . 073

Zastosowanie

szkło

070

ciemne tablice

edding 4090 marker kredowy
Markery kredowe

Marker kredowy o szerokiej linii pisania do wykonywania zmywalnych
dekoracji i napisów na gładkich powierzchniach, np. szybach,
ciemnych tablicach, szkle i lustrach. Ścięta końcówka o szerokości
pisania 4-15 mm. Matowa, płynna kreda o neutralnym zapachu na
bazie wody może być starta z praktycznie każdej nieporowatej
powierzchni przy pomocy wilgotnej szmatki. Dostępne w 10 kolorach.
Dobrze kryjąca, płynna kreda w pisaku. Bardzo szeroka grubość pisania.
Łatwy w obsłudze - w przeciwieństwie do standardowej kredy, nie brudzi
rąk. Umożliwia bardziej profesjonalne i eleganckie pisanie i rysowanie
niż jakakolwiek inna kreda. Duży wybór żywych kolorów - Ponadto
fluorescencyjne kolory stają się widoczne w świetle UV. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, przez co minimalizuje
się ryzyko jej zgubienia. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt
nie był używany przed zakupem. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 30 x 30

002 czerwony

165 x 30 x 30

003 niebieski

165 x 30 x 30

004 zielony

165 x 30 x 30

007 brązowy

165 x 30 x 30

011 jasnozielony

165 x 30 x 30

049 biały

165 x 30 x 30

065 żółty neonowy

165 x 30 x 30

066 pomarańczowy neonowy

165 x 30 x 30

069 różowy neonowy

165 x 30 x 30

edding 4090 marker kredowy
pudełko składane 5 sztuk
001, 002, 049, 065, 066

168 x 150 x 30

edding 4090 marker kredowy
pudełko składane 5 sztuk
003, 004, 007, 011, 066

168 x 150 x 30

edding 4090 marker kredowy
zestaw 4 sztuk
001-004

168 x 118 x 30

Kod
4 004764 787708
4 004764 787739
4 004764 787760
4 004764 787791
4 004764 787821
4 004764 787852
4 004764 787975
4 004764 787883
4 004764 787913
4 004764 787944

4 004764 916849

4 004764 916863

4 004764 963652

Nr kat.
4-4090001
4-4090002
4-4090003
4-4090004
4-4090007
4-4090011
4-4090049
4-4090065
4-4090066
4-4090069

4-4090999

4-4090099

4-4090-4999

071

Markery kredowe

Produkt

072

Opis

Rozmiar w mm

edding 4090 marker kredowy
zestaw 5 sztuk
2x 049, 1x 065, 066, 069

168 x 146 x 30

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk jasnozielony
011

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk biały
049

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk żółty neonowy
065

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk pomarańczowy neonowy
066

210 x 115 x 31

edding 4090 marker kredowy
blister 1 sztuk różowy neonowy
069

210 x 115 x 31

edding 4090-4095 marker kredowy
display 44 sztuk
Display zawiera 20 markerów kredowych
edding 4090, 24 markery kredowe
edding 4095 oraz 30 broszur z inspiracjami
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001,
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001,
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011

170 x 220 x 275

Kod

4 004764 963669

4 004764 868230

4 004764 836369

4 004764 836390

4 004764 868261

4 004764 830244

4 004764 836444

4 004764 868209

4 004764 868322

4 004764 891405

Nr kat.

4-4090-5999

4-4090-1-1001

4-4090-1-1002

4-4090-1-1003

4-4090-1-1011

4-4090-1-1049

4-4090-1-1065

4-4090-1-1066

4-4090-1-1069

4-50533

edding 4095 marker kredowy
Markery kredowe

Marker kredowy do wykonywania zmywalnych dekoracji i napisów na
nieporowatych powierzchniach, np. szybach, ciemnych tablicach, szkle i
lustrach. Zaokrąglona końcówka pisząca o szerokości 2-3 mm. Matowa,
płynna kreda o neutralnym zapachu na bazie wody może być starta
z praktycznie każdej nieporowatej powierzchni przy pomocy wilgotnej
szmatki. Dostępne w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, jasnym zielonym, białym, neonowym żółtym, neonowym
pomarańczowym i neonowym różowym.
Dobrze kryjąca, płynna kreda w pisaku. Łatwy w obsłudze - w
przeciwieństwie do standardowej kredy, nie brudzi rąk. Umożliwia
bardziej profesjonalne i eleganckie pisanie i rysowanie niż jakakolwiek
inna kreda. Duży wybór żywych kolorów - Ponadto fluorescencyjne
kolory stają się widoczne w świetle UV. Zatyczka może być pozostawiona
na końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Folia
zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed zakupem.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

140 x 16 x 16

002 czerwony

140 x 16 x 16

003 niebieski

140 x 16 x 16

004 zielony

140 x 16 x 16

011 jasnozielony

140 x 16 x 16

049 biały

140 x 16 x 16

065 żółty neonowy

140 x 16 x 16

066 pomarańczowy neonowy

140 x 16 x 16

069 różowy neonowy

140 x 16 x 16

edding 4095 marker kredowy
pudełko składane 10 sztuk
1x 001-004, 011, 065, 066, 069, 2x 049

141 x 95 x 37

edding 4095 marker kredowy
zestaw 4 sztuk
1x 001-004

142 x 63 x 17

edding 4095 marker kredowy
zestaw 5 sztuk w kolorze białym
5x 049

142 x 80 x 17

Kod
4 004764 788002
4 004764 788033
4 004764 788064
4 004764 788095
4 004764 887507
4 004764 788125
4 004764 887538
4 004764 887521
4 004764 887514

4 004764 916887

4 004764 963676

4 004764 963683

Nr kat.
4-4095001
4-4095002
4-4095003
4-4095004
4-4095011
4-4095049
4-4095065
4-4095066
4-4095069

4-4095999

4-4095-4999

4-4095-5049

073

Markery kredowe

Produkt

074

Opis

Rozmiar w mm

edding 4095 marker kredowy
zestaw 5 kolorów
2x 049, 1x 065, 066, 069

142 x 80 x 17

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk jasnozielony
011

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk żółty neonowy
065

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk pomarańczowy neonowy
066

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 1 sztuk różowy neonowy
069

210 x 60 x 18

edding 4095 marker kredowy
blister 2 sztuk w kolorze białym
2x 049

210 x 90 x 18

edding 4090-4095 marker kredowy
display 44 sztuk
Display zawiera 20 markerów kredowych
edding 4090, 24 markery kredowe
edding 4095 oraz 30 broszur z inspiracjami
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001,
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001,
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011

170 x 220 x 275

Kod

4 004764 963690

4 004764 893669

4 004764 894048

4 004764 894079

4 004764 894109

4 004764 894130

4 004764 894161

4 004764 894192

4 004764 894222

4 004764 962631

4 004764 891405

Nr kat

4-4095-5999

4-4095-1-1001

4-4095-1-1002

4-4095-1-1003

4-4095-1-1011

4-4095-1-1049

4-4095-1-1065

4-4095-1-1066

4-4095-1-1069

4-4095-2-1049

4-50533

Zawsze do usług. Markery do tablic suchościeralnych z systemem „cap-off” nie zasychają nawet w przypadku
pozostawienia bez zatyczki przez kilka dni. Oczywiście, doskonale nadają się do pisania i oznaczania na tablicach
suchościeralnych. Produkt jest również odporny na działanie światła i szybkoschnący, nie zawiera octanu butylu.
Markery suchościeralne można usuwać na sucho z prawie wszystkich gładkich powierzchni, takich jak emalia,
szkło i melamina. Gamę produktów uzupełniają przydatne artykuły dodatkowe, dostępne pojedynczo lub w
praktycznych zestawach.
Prawie wszystkie modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga chronić środowisko
naturalne.
edding retract 12 marker automatyczny do tablic
suchościeralnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  076
edding 28 marker do tablic
suchościeralnych

*  .  .  .  .  .  .  .

077

edding 29 marker do tablic
suchościeralnych

*  .  .  .  .  .  .  .

078

edding 250 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  079
edding 360 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  080
edding 361 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  081
edding 363 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  082
edding 365 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  083
edding 366 marker do tablic suchościeralnych .  .  .  .  084
edding 725 marker neonowy do tablic
suchoscieralnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  085
Części wymienne, tusze i akcesoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .

198

Zastosowanie

tablice
suchościeralne

* Co najmniej 90% tworzywa sztucznego użytego do produkcji markera stanowi materiał pochodzący z odzysku (w 83% materiał pokonsumpcyjny).

075

Markery do tablic
suchościeralnych

Markery do tablic suchościeralnych

Markery do tablic
suchościeralnych

edding retract 12 marker automatyczny do tablic suchościeralnych
Marker do tablic suchościeralnych z mechanizmem przyciskowym do
obsługi jedną ręką - do pisania i rysowania na białych tablicach. Ścieralne
na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni jak np..
emalia i melamina. Zaokrąglona końcówka o szerokości 1,5-3 mm.
System uszczelniający zapobiega wysychaniu markera, gdy końcówka
jest wysunięta. Marker do białych tablic z szybkoschnącym tuszem.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt
do wielokrotnego napełniania. Bez dodatku octanu butylu.
Mechanizm naciskowy umożliwia obsługę jedną ręką, łatwe ścieranie na
sucho bez pozostawiania śladów. Gotowe do użycia. Nie ma zatyczki do
zgubienia - bez zatyczki dzięki mechanizmowi przyciskowemu. Praktyczny
klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.

1.5-3 mm


Produkt

076









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 18 x 22

002 czerwony

145 x 18 x 22

003 niebieski

145 x 18 x 22

004 zielony

145 x 18 x 22

edding retract 12 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

150 x 80 x 25

Kod
4 004764 869541
4 004764 869558
4 004764 869565
4 004764 869572

4 004764 938100

Nr kat.
4-12001
4-12002
4-12003
4-12004

4-12-4

edding 28 marker do tablic suchościeralnych EcoLine
Markery do tablic
suchościeralnych

Marker do białych tablic. Co najmniej 90 % plastikowych elementów
wyprodukowana z materiału z recyklingu (83 % surowców wtórnych).
Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni
jak np. emalia i melamina. Zaokrąglona końcówka o szerokości 1,5-3 mm.
Specjalny tusz "cap-off" pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po
pozostawieniu markera otwartego na kilka dni. Marker do białych tablic
z szybkoschnącym tuszem. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki. Bez dodatku octanu butylu.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

edding 28 marker do tablic
suchościeralnych EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 68 x 22

edding 28 marker do tablic
suchościeralnych EcoLine
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 21

edding 28 marker do tablic
suchościeralnych EcoLine
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 21

Kod
4 004764 918140
4 004764 918171
4 004764 918201
4 004764 918232

4 004764 918263

4 004764 922307

4 004764 934232

Nr kat.
4-28001
4-28002
4-28003
4-28004

4-28-4

4-28-1-1001

4-28-4-1999

077

Markery do tablic
suchościeralnych

edding 29 marker do tablic suchościeralnych EcoLine
Marker do białych tablic. Co najmniej 90 % plastikowych elementów
wyprodukowana z materiału z recyklingu (83 % surowców wtórnych).
Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni
jak np. emalia i melamina. Ścięta końcówka o szerokości pisania 1-5 mm.
Specjalny tusz "cap-off" pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po
pozostawieniu markera otwartego na kilka dni. Marker do białych tablic
z szybkoschnącym tuszem. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki. Bez dodatku octanu butylu.
Ekologiczne - co najmniej 90 % plastiku pochodzi z recyklingu (83 % z
odpadów pokonsumenckich). Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt

078











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

edding 29 marker do tablic
suchościeralnych EcoLine
zestaw 4 kolorów
001-004

145 x 70 x 21

Kod
4 004764 918324
4 004764 918478
4 004764 918355
4 004764 918386

4 004764 918430

Nr kat.
4-29001
4-29002
4-29003
4-29004

4-29-4

edding 250 marker do tablic suchościeralnych
Markery do tablic
suchościeralnych

Marker do białych tablic. Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich
nieporowatych powierzchni jak np.. emalia i melamina. Zaokrąglona
końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Specjalny tusz "cap-off" pozwala na
zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu markera otwartego na
kilka dni. Marker do białych tablic z szybkoschnącym tuszem. Dostępne
w 10 kolorach. Do ponownego napełniania tuszem w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki.
Bez dodatku octanu butylu. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Łatwe ścieranie na sucho, bez pozostawiania smug. Produkt w trwałej,
aluminiowej obudowie może być pozostawiony bez zatyczki na parę dni
bez ryzyka wysychnięcia ('cap-off'). Zatyczka może być pozostawiona na
końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Szeroki asortyment
kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 15 x 15

002 czerwony

138 x 15 x 15

003 niebieski

138 x 15 x 15

004 zielony

138 x 15 x 15

005 żółty

138 x 15 x 15

006 pomarańczowy

138 x 15 x 15

007 brązowy

138 x 15 x 15

008 fioletowy

138 x 15 x 15

009 różowy

138 x 15 x 15

010 błękitny

138 x 15 x 15

edding 250 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 70 x 19

edding 250 marker do tablic
suchościeralnych
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 19

Kod
4 004764 012916
4 004764 012923
4 004764 012930
4 004764 012947
4 004764 012954
4 004764 012961
4 004764 012978
4 004764 012985
4 004764 012992
4 004764 013005

4 004764 054800

4 004764 800544

Nr kat.
4-250001
4-250002
4-250003
4-250004
4-250005
4-250006
4-250007
4-250008
4-250009
4-250010

4-250-4

4-250-4-1999

079

Markery do tablic
suchościeralnych

edding 360 marker do tablic suchościeralnych
Marker do białych tablic. Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich
nieporowatych powierzchni jak np.. emalia i melamina. Zaokrąglona
końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Specjalny tusz "cap-off" pozwala na
zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu markera otwartego na
kilka dni. Marker do białych tablic z szybkoschnącym tuszem. Dostępne
w 10 kolorach. Do ponownego napełniania tuszem w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne końcówki.
Bez dodatku octanu butylu.
Łatwe ścieranie na sucho bez pozostawiania śladów i smug, może być
pozostawiony bez zatyczki na parę dni bez ryzyka wyschnięcia. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko
jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i
jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt

080









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

005 żółty

138 x 19 x 19

006 pomarańczowy

138 x 19 x 19

007 brązowy

138 x 19 x 19

008 fioletowy

138 x 19 x 19

009 różowy

138 x 19 x 19

010 błękitny

138 x 19 x 19

edding 360 marker do tablic
suchościeralnych pudełko
składane 10 sztuk
3x 001, 3x 003, 2x 002, 2x 004

140 x 94 x 42

edding 360 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 75 x 21

Kod
4 004764 391257
4 004764 391264
4 004764 391271
4 004764 391288
4 004764 924585
4 004764 924615
4 004764 924646
4 004764 924677
4 004764 985326
4 004764 985296

4 057305 012753

4 004764 022854

Nr kat.
4-360001
4-360002
4-360003
4-360004
4-360005
4-360006
4-360007
4-360008
4-360009
4-360010

4-360999

4-360-4

Opis

Rozmiar w mm

edding 360 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 8 kolorów
001-008

145 x 145 x 20

edding 360 marker do tablic
suchościeralnych
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 21

edding 360 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 sztuk
001-004

210 x 115 x 21

Kod

4 004764 925087

4 004764 793242

4 004764 800872

Nr kat.
Markery do tablic
suchościeralnych

Produkt

4-360-8

4-360-1-1001

4-360-4-1999

edding 361 marker do tablic suchościeralnych
Marker do tablic suchościeralnych do cienkiego pisania i znakowania.
Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni
jak np.. emalia i melamina. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm.
Marker do białych tablic z szybkoschnącym tuszem. Dostępne w kolorze
czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym,
brązowym i fioletowym. Do ponownego napełniania tuszem w kolorze
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Dostępne są wymienne
końcówki. Bez dodatku octanu butylu.
Łatwe ścieranie na sucho bez pozostawiania śladów i smug. Precyzyjna
linia pisania. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

144 x 16 x 16

002 czerwony

144 x 16 x 16

003 niebieski

144 x 16 x 16

004 zielony

144 x 16 x 16

005 żółty

144 x 16 x 16

006 pomarańczowy

144 x 16 x 16

007 brązowy

144 x 16 x 16

Kod
4 004764 104567
4 004764 104574
4 004764 104581
4 004764 104598
4 004764 924905
4 004764 924936
4 004764 925025

Nr kat.
4-361001
4-361002
4-361003
4-361004
4-361005
4-361006
4-361007

081

Markery do tablic
suchościeralnych

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

008 fioletowy

144 x 16 x 16

edding 361 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

175 x 63 x 16

edding 361 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 8 kolorów
001-008

155 x 115 x 16

Kod
4 004764 925056

4 004764 109265

4 004764 925117

Nr kat.
4-361008

4-361-4

4-361-8

edding 363 marker do tablic suchościeralnych
Marker do białych tablic. Ścieralne na sucho z praktycznie wszystkich
nieporowatych powierzchni jak np.. emalia i melamina. Ścięta końcówka
o szerokości pisania 1-5 mm. Specjalny tusz "cap-off" pozwala na
zapobieganie wysychaniu nawet po pozostawieniu markera otwartego
na kilka dni. Marker do białych tablic z szybkoschnącym tuszem.
Dostępne w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym,
pomarańczowym, brązowym i fioletowym. Do ponownego napełniania
tuszem w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Dostępne są wymienne końcówki. Bez dodatku octanu butylu.
Łatwe ścieranie na sucho bez pozostawiania śladów i smug, może być
pozostawiony bez zatyczki na parę dni bez ryzyka wyschnięcia. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko
jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Szeroki
asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt

082









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 19 x 19

002 czerwony

138 x 19 x 19

003 niebieski

138 x 19 x 19

004 zielony

138 x 19 x 19

005 żółty

138 x 19 x 19

006 pomarańczowy

138 x 19 x 19

007 brązowy

138 x 19 x 19

008 fioletowy

138 x 19 x 19

Kod
4 004764 000128
4 004764 000319
4 004764 000364
4 004764 000418
4 004764 924707
4 004764 924738
4 004764 924769
4 004764 924790

Nr kat.
4-363001
4-363002
4-363003
4-363004
4-363005
4-363006
4-363007
4-363008

Opis

Rozmiar w mm

edding 363 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 75 x 20

edding 363 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 8 kolorów
001-008

145 x 140 x 20

Kod

4 004764 099344

4 004764 925148

Nr kat.
Markery do tablic
suchościeralnych

Produkt

4-363-4

4-363-8

edding 365 marker do tablic suchościeralnych
Kompaktowy i poręczny marker do tablic suchościeralnych. Ścieralne
na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni jak np..
emalia i melamina. Ścięta końcówka o szerokości pisania 2-7 mm.
Specjalny tusz "cap-off" pozwala na zapobieganie wysychaniu nawet po
pozostawieniu markera otwartego na kilka dni. Marker do białych tablic
z szybkoschnącym tuszem. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
są wymienne końcówki. Bez dodatku octanu butylu.
Łatwe ścieranie na sucho bez pozostawiania śladów i smug, może być
pozostawiony bez zatyczki na parę dni bez ryzyka wyschnięcia. Szeroka
grubość pisania. Poręczny dzięki krótkiej obudowie. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

120 x 21 x 21

002 czerwony

120 x 21 x 21

003 niebieski

120 x 21 x 21

004 zielony

120 x 21 x 21

edding 365 marker do tablic
suchościeralnych
zestaw 4 kolorów
001-004

155 x 100 x 22

Kod
4 004764 105328
4 004764 105359
4 004764 105380
4 004764 105410

4 004764 105458

Nr kat.
4-365001
4-365002
4-365003
4-365004

4-365-4

083

Markery do tablic
suchościeralnych

edding 366 marker do tablic suchościeralnych
Poręczny marker do tablic suchościeralnych. Ścieralne na sucho z
praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni jak np.. emalia i
melamina. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Marker do
białych tablic z szybkoschnącym tuszem. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez dodatku octanu butylu.
Poręczny model, z łatwością ścieralny na sucho bez pozostawiania
smug i śladów. Poręczny kieszonkowy format. Chowana zatyczka
zmniejsza ryzyko zgubienia. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

084





Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

104 x 11 x 11

002 czerwony

104 x 11 x 11

003 niebieski

104 x 11 x 11

004 zielony

104 x 11 x 11

Kod
4 004764 932139
4 004764 932146
4 004764 932160
4 004764 932177

Nr kat.
4-366001
4-366002
4-366003
4-366004

edding 725 marker neonowy do tablic suchoscieralnych
Markery do tablic
suchościeralnych

Neonowy marker do wykonywania czasowych napisów i oznaczeń
na ciemnych tablicach i szkle. Do pisania po suchościeralnych i
nieporowatych powierzchniach. Ścięta końcówka o szerokości pisania
2-5 mm. Tusz jest szybkoschnący i odporny na światło. Dostępny w
kolorze białym, neonowym niebieskim, neonowym zielonym, neonowym
żółtym i neonowym różowym. Bez dodatku octanu butylu.
Zmywalne neonowe kolory. Do wytarcia na sucho i dzięki temu łatwe
do poprawy lub usunięcia. Łatwa obsługa - W przeciwieństwie do
standardowej kredy, nie brudzi rąk. Umożliwia bardziej profesjonalne i
eleganckie pisanie i lepsze rysowanie niż jakakolwiek inna kreda. Kolory
fluorescencyjne stają się widoczne w świetle UV. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko jej
zgubienia. Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany
przed zakupem. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt













Opis

Rozmiar w mm

049 biały

140 x 17 x 17

063 niebieski neonowy

140 x 17 x 17

064 zielony neonowy

140 x 17 x 17

065 żółty neonowy

140 x 17 x 17

069 różowy neonowy

140 x 17 x 17

edding 725 marker neonowy do tablic
suchoscieralnych
zestaw 5 kolorów
049, 063, 064, 065, 069

155 x 105 x 20

Kod
4 004764 497133
4 004764 497171
4 004764 413591
4 004764 413607
4 004764 413621

4 004764 007592

Nr kat.
4-725049
4-725063
4-725064
4-725065
4-725069

4-725-5

085

Markery do płyt CD/DVD/BD

Markery do płyt CD/DVD/BD
Gwarancja najwyższego bezpieczeństwa danych. Markery przeznaczone specjalnie do
opisywania płyt CD, DVD i Blu-Ray posiadają miękką, giętką końcówkę, dzięki czemu nie
niszczą powierzchni nośnika.
Dostępne w wersji permanentnej i zmywalnej.

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD . . . . . . . 087
edding 8500 RW marker do płyt CD/DVD/BD
zmywalny . . . . . . . . . . . . . . . . 089

Zastosowanie

płyty CD/DVD/BD

086

Markery do płyt CD/DVD/BD

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
Marker do CD/DVD/BD, idealny do oznaczania wszelkich rodzajów
płyt. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,5-1 mm. Permanentny
tusz i miękka, elastyczna końcówka nie niszczą powierzchni, dlatego
zapewniają maksymalną ochronę danych. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt rekomendowany przez
VERBATIM.
Maksymalna ochrona danych przy permanentnym znakowaniu,
rekomendowana przez VERBATIM. Zatyczka może być pozostawiona
na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny
klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania
markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 15 x 15

002 czerwony

145 x 15 x 15

003 niebieski

145 x 15 x 15

004 zielony

145 x 15 x 15

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
zestaw 4 sztuk
001-004

170 x 63 x 16

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 16

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 1 sztuk niebieski
003

210 x 60 x 16

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 1 sztuk zielony
004

210 x 60 x 16

Kod
4 004764 782703
4 004764 827145
4 004764 827176
4 004764 827206

4 004764 828906

4 004764 794072

4 004764 895397

4 004764 895427

4 004764 895458

Nr kat.
4-8400001
4-8400002
4-8400003
4-8400004

4-8400-4

4-8400-1-1001

4-8400-1-1002

4-8400-1-1003

4-8400-1-1004

087

Markery do płyt CD/DVD/BD

Produkt

088

Opis

Rozmiar w mm

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 2 sztuk czarnych
2x 001

210 x 60 x 16

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD
blister 4 sztuk czarnych
4x 001

210 x 115 x 16

edding 8400 marker do CD/DVD/BD
blister 4 sztuk
1x 001-004

210 x 115 x 16

edding 8400 marker do CD/DVD/BD
display 50 sztuk
Display zawiera 50 markerów do cd/dvd/bd
edding 8400
50x 001

160 x 200 x 270

edding 8400 marker do CD/DVD/BD
display 50 sztuk
Display zawiera 50 markerów do cd/dvd/bd
edding 8400
25x 001, 10x 002, 10x 003, 5x 004

160 x 200 x 270

Kod

4 004764 867349

4 004764 857715

4 004764 828654

4 004764 784813

4 004764 827602

Nr kat.

4-8400-2-1001

4-8400-4-1001

4-8400-4-1999

4-50317

4-50318

Markery do płyt CD/DVD/BD

edding 8500 RW marker do płyt CD/DVD/BD zmywalny
Marker do CD/DVD/BD, idealny do oznaczania wszelkich rodzajów
płyt. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Zmywalny tusz
na bazie wody i miękka, elastyczna końcówka nie niszczą powierzchni i
zapewniają maksymalną ochronę danych. Dostępne w kolorze czarnym.
Zapisany tekst jest zmywalny mokrą, wilgotną ściereczką. Produkt
rekomendowany przez VERBATIM.
Maksymalna ochrona danych przy czasowym znakowaniu,
rekomendowana przez VERBATIM. Zatyczka może być pozostawiona
na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny
klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania
markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 15 x 15

edding 8500 RW marker
niepermanentny do CD/DVD/BD
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16

Kod
4 004764 843138

4 004764 843206

Nr kat.
4-8500001

4-8500-1-1001

089

Cienkopisy

Cienkopisy
Subtelna różnica. Idealne do cienkich linii i precyzyjnego pisania, wykonywania szkiców oraz
rysunków. Tusz na bazie wody jest dostępny w wielu atrakcyjnych kolorach.
Wiele modeli pozwala na ponowne napełnianie, a ich wielokrotne użycie pomaga chronić
środowisko naturalne.

edding 55 cienkopis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  091
edding 88 cienkopis F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  093
edding 89 cienkopis EF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

094

edding 1700 VARIO cienkopis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  095
edding 1700-3 cienkopis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  096
Części wymienne, tusze i akcesoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Zastosowanie

papier

090

198

edding 55 cienkopis
Cienkopisy

Cienkopis do pisania, szkicowania i tworzenia obramówek na jasnym
papierze. Oprawiona w metal, plastikowa końcówka, pisząca o szerokości
0.3 mm. Tusz na bazie wody jest rozpuszczalny w wodzie i nie przebija na
drugą stronę. Dostępne w 16 różnych kolorach.
Plastikowa końcówka w metalowej obudowie zapewnia długą żywotność.
Wyjątkowo cienka szerokość pisania dla precyzyjnej aplikacji. Szeroka
gama intensywnych i delikatnych kolorów. Kolory e-55, e-1200, e-1300
i e-1340 uzupełniają się wzajemnie sprawiając, że są one wyjątkowo
łatwe do łączenia. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu
do nieskomplikowanej, spontanicznej kreatywności. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt





Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

167 x 15 x 15

002 czerwony

167 x 15 x 15

003 niebieski

167 x 15 x 15

004 zielony

167 x 15 x 15

005 żółty

167 x 15 x 15

006 pomarańczowy

167 x 15 x 15

007 brązowy

167 x 15 x 15

008 fioletowy

167 x 15 x 15

009 różowy

167 x 15 x 15

010 błękitny

167 x 15 x 15

011 jasnozielony

167 x 15 x 15

012 szary

167 x 15 x 15

014 turkusowy

167 x 15 x 15

017 stalowoniebieski

167 x 15 x 15

019 karminowy

167 x 15 x 15

020 czerwonofioletowy

167 x 15 x 15

Kod
4 004764 338689
4 004764 338696
4 004764 338702
4 004764 338719
4 004764 338726
4 004764 338733
4 004764 338740
4 004764 338757
4 004764 338764
4 004764 338771
4 004764 338788
4 004764 338795
4 004764 009404
4 004764 009435
4 004764 009459
4 004764 009466

Nr kat.
4-55001
4-55002
4-55003
4-55004
4-55005
4-55006
4-55007
4-55008
4-55009
4-55010
4-55011
4-55012
4-55014
4-55017
4-55019
4-55020

091

Cienkopisy

Produkt

092

Opis

Rozmiar w mm

edding 55 cienkopis
metalowe pudełko 10 sztuk
001-010

175 x 140 x 14

edding 55 cienkopis
metalowe pudełko 16 sztuk
001-012, 014, 017, 019, 020

235 x 177 x 14

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod

4 004764 886821

4 004764 886838

4 057305 000255

Nr kat.

4-55-10

4-55-16

4-CH69+1

edding 88 cienkopis F
Cienkopisy

Cienkopis do precyzyjnego pisania i znakowania na papierze. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 0,6 mm. Tusz na bazie wody. Dostępny
w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Precyzyjne pisanie. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

150 x 15 x 15

002 czerwony

150 x 15 x 15

003 niebieski

150 x 15 x 15

004 zielony

150 x 15 x 15

Kod
4 004764 040636
4 004764 040643
4 004764 040650
4 004764 040667

Nr kat.
4-88001
4-88002
4-88003
4-88004

093

Cienkopisy

edding 89 cienkopis EF
Cienkopis do niezwykle cienkiego i precyzyjnego pisania oraz znakowania
na papierze. Oprawiona w metal, plastikowa końcówka, pisząca o
szerokości 0.3 mm. Tusz na bazie wody. Dostępne w 10 kolorach.
Precyzyjne pisanie. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

094




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

150 x 15 x 15

002 czerwony

150 x 15 x 15

003 niebieski

150 x 15 x 15

004 zielony

150 x 15 x 15

005 żółty

150 x 15 x 15

006 pomarańczowy

150 x 15 x 15

007 brązowy

150 x 15 x 15

008 fioletowy

150 x 15 x 15

009 różowy

150 x 15 x 15

010 błękitny

150 x 15 x 15

edding 89 cienkopis EF zestaw 10 sztuk
001-010

180 x 130 x 15

edding 89 cienkopis EF blister 3 sztuk
001-003

210 x 60 x 19

Kod
4 004764 041114
4 004764 041121
4 004764 041138
4 004764 041145
4 004764 049295
4 004764 049301
4 004764 049318
4 004764 049325
4 004764 049332
4 004764 049349

4 004764 032143

4 004764 819652

Nr kat.
4-89001
4-89002
4-89003
4-89004
4-89005
4-89006
4-89007
4-89008
4-89009
4-89010

4-89-10

4-89-3-1999

edding 1700 VARIO cienkopis
Cienkopisy

Cienkopis do precyzyjnego pisania i znakowania na papierze. Oprawiona
w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm. Gumowy uchwyt
jest elastyczny i antypoślizgowy co zapewnia komfortowe pisanie. Tusz
na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym. Tusz w produkcie można uzupełniać za pomocą kartridży z serii
edding 1700 VARIO oraz praktycznie każdym europejskim tuszem do
uzupełniania. Kartridż 1706 M VARIO marki edding w zestawie.
Strefa uchwytu dla komfortowego i wygodnego pisania. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny
do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

143 x 17 x 13

002 czerwony

143 x 17 x 13

003 niebieski

143 x 17 x 13

004 zielony

143 x 17 x 13

Kod
4 004764 873265
4 004764 873234
4 004764 873272
4 004764 873302

Nr kat.
4-1700-4001
4-1700-4002
4-1700-4003
4-1700-4004

095

Cienkopisy

edding 1700-3 cienkopis
Cienkopis do precyzyjnego pisania i znakowania na papierze. Oprawiona
w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm. Gumowy uchwyt
jest elastyczny i antypoślizgowy co zapewnia komfortowe pisanie. Tusz
na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym. Tusz w produkcie można uzupełniać za pomocą edding 1701 M
i edding 1703. Kartridż 1701 M marki edding w zestawie.
Strefa uchwytu dla komfortowego i wygodnego pisania. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny
do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

096




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 16 x 16

002 czerwony

138 x 16 x 16

003 niebieski

138 x 16 x 16

004 zielony

138 x 16 x 16

Kod
4 004764 317516
4 004764 047949
4 004764 047956
4 004764 047963

Nr kat.
4-1700-3001
4-1700-3002
4-1700-3003
4-1700-3004

Dzięki specjalnemu tuszowi żelowemu możesz więcej. Długopisy żelowe piszą niezwykle precyzyjnie, miękko i
płynnie, zarówno na papierze jak i kartonie. Dzięki antypoślizgowemu, gumowemu uchwytowi długopis pewnie
i wygodnie leży w dłoni. Dostępne w wielu atrakcyjnych kolorach, także pastelowych i metalicznych. Cecha
szczególna: dzięki dużej sile krycia, kolory metaliczne pozwalają uzyskać znakomite efekty na ciemnym papierze
i kartonie. Końcówki w metalowej oprawie charakteryzują się wysoką trwałością i wytrzymałością.

edding 2185 długopis żelowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

098

edding 2190 długopis żelowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

101

Zastosowanie*

papier

ciemny papier

karton

* Szczegółowe informacje o zakresie zastosowania znajdują się na stronach dotyczących poszczególnych produktów

097

Długopisy żelowe

Długopisy żelowe

Długopisy żelowe

edding 2185 długopis żelowy
Długopis żelowy do wyjątkowo gładkiego i precyzyjnego pisania.
Metaliczne i pastelowe kolory dają doskonałe fekty również na ciemnym
papierze. Oprawiona w metal, plastikowa końcówka pisząca o szerokości
0,7 mm. Specjalny tusz na bazie wody. Dostępne w 16 różnych kolorach.
Wyjątkowo gładkie i precyzyjne pisanie. Bardzo cienka końcówka rollera
w metalowej oprawie dla wzmocnionej trwałości i precyzji. Szeroka gama
żywych kolorów: standardowych, metalicznych i pastelowych. Miękki,
elastyczny i antypoślizgowy gumowy uchwyt dla zwiększonego komfortu.
Zatyczka z praktycznym klipsem - może być nałożona na końcówkę
obudowy. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
kreatywności. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

098









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 15 x 15

002 czerwony

145 x 15 x 15

003 niebieski

145 x 15 x 15

004 zielony

145 x 15 x 15

008 fioletowy

145 x 15 x 15

009 różowy

145 x 15 x 15

010 błękitny

145 x 15 x 15

053 złoty

145 x 15 x 15

054 srebrny

145 x 15 x 15

055 miedziany

145 x 15 x 15

073 niebieski metaliczny

145 x 15 x 15

074 zielony metaliczny

145 x 15 x 15

078 fioletowy metaliczny

145 x 15 x 15

079 różowy metaliczny

145 x 15 x 15

135 żółty pastelowy

145 x 15 x 15

136 pomarańczowy pastelowy

145 x 15 x 15

Kod
4 004764 864904
4 004764 864942
4 004764 864980
4 004764 865024
4 004764 865062
4 004764 865109
4 004764 865147
4 004764 105809
4 004764 105847
4 004764 105885
4 004764 106042
4 004764 106080
4 004764 106127
4 004764 106165
4 004764 865468
4 004764 865505

Nr kat.
4-2185001
4-2185002
4-2185003
4-2185004
4-2185008
4-2185009
4-2185010
4-2185053
4-2185054
4-2185055
4-2185073
4-2185074
4-2185078
4-2185079
4-2185135
4-2185136

Opis

Rozmiar w mm

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 3 kolorów standardowych
001-003

155 x 42 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 3 kolorów metalicznych
053-055

155 x 42 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 5 kolorów metalicznych
053, 054, 073, 074, 079

155 x 65 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 5 kolorów standardowych
001-004, 009

155 x 65 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 7 kolorów standardowych
001-004, 008-010

155 x 87 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 7 kolorów metalicznych
053-055, 073, 074, 078, 079

155 x 87 x 15

edding 2185 długopis żelowy
zestaw 2 kolorów metalicznych
053, 054

210 x 60 x 17

edding 1800-2185 tangle outline
zestaw 4 sztuk
Zestaw zawiera 3 precyzyjne cienkopisy
edding 1800 z końcówkami 0.25 mm, 0.5 mm
i 0.7 mm oraz 1 cienkopis żelowy
edding 2185 z końcówką 0.7 mm
edding 1800: 3x 001 edding 2185: 1x 053

15 x 57 x 175

edding 2185 długopis żelowy
display 65 sztuk
Display zawiera 65 długopisów żelowych
edding 2185
25x 054, 20x 053, 20x 055

83 x 210 x 300

Kod

4 004764 865581

4 004764 871605

4 004764 865611

4 004764 865604

4 004764 865628

4 004764 865635

4 004764 961559

4 004764 984404

4 004764 784509

Nr kat.
Długopisy żelowe

Produkt

4-2185-3099

4-2185-3999

4-2185-5999

4-2185-5099

4-2185-7099

4-2185-7999

4-2185-2-1-53-54

4-1800-2185-4

4-50926

099

Długopisy żelowe

Produkt

100

Opis

Rozmiar w mm

edding 2185 długopis żelowy
display 144 sztuk
Display zawiera 144 długopisów żelowych
edding 2185
20x 001, 20x 053, 20x 054, 19x 003, 8x 002,
7x 055, 5x 004, 5x 008, 5x 009, 5x 010,
5x 073, 5x 074, 5x 078, 5x 079, 5x 135,
5x 136

152 x 113 x 470

edding 1800-2185-1340
display tangle 20 sztuk mix kolorów
Display zawiera 10 zestawów pisaków z
pędzelkową końcówką 1340/10S oraz
10 zestawów cienkopisów do konturów
1800/2185/4S
10x edding 1340/10S: 001-010
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800:
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod

4 004764 865697

4 004764 985395

4 057305 000255

Nr kat.

4-51043

4-51515

4-CH69+1

edding 2190 długopis żelowy
Długopisy żelowe

Długopis żelowy z mechanizmem przyciskowym do gładkiego, lekkiego
i równego pisania i znakowania na papierze. Oprawiona w metal,
plastikowa końcówka pisząca o szerokości 0,7 mm. Gumowy uchwyt
jest elastyczny i antypoślizgowy co zapewnia komfortowe pisanie.
Oparty na wodzie atrament żelowy. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Produkt może być ponownie
napełniony za pomocą żelu edding 1708 VARIO Gel refill.
Gładkie i łatwe pisanie. Mechanizm przyciskowy - brak zakrętki do
zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

144 x 16 x 16

002 czerwony

144 x 16 x 16

003 niebieski

144 x 16 x 16

004 zielony

144 x 16 x 16

edding 2190 długopis żelowy
zestaw 4 kolorów
001-004

148 x 55 x 15

Kod
4 004764 834112
4 004764 834204
4 004764 834228
4 004764 870332

4 004764 870653

Nr kat.
4-2190001
4-2190002
4-2190003
4-2190004

4-2190-4

101

Markery zmywalne
(foliopisy)

Markery zmywalne (foliopisy)
Łatwo zmywalne jednym potarciem. Mimo, że markery zmywalne (foliopisy) zostały opracowane do
pisania na folii octanowej, np. folii projekcyjnej, doskonale sprawdzają się również na wielu innych
materiałach. Tusz jest odporny na ścieranie, rozpuszczalny w wodzie, szybkoschnący i zmywalny na
mokro z niemal wszystkich materiałów o gładkiej powierzchni.

edding 150 S marker zmywalny (foliopis) .  .  .  .  .  .  .  103
edding 151 F marker uniwersalny zmywalny  .  .  .  .  .  104
edding 152 M marker uniwersalny zmywalny .  .  .  .  .  105
edding 153 B marker uniwersalny zmywalny .  .  .  .  .  106

Zastosowanie

folia

102

szkło

Markery zmywalne (foliopisy)

edding 150 S marker zmywalny (foliopis)
Bardzo cienki, zmywalny marker do pisania i znakowania na większości
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy można poprawić
używając wody. Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości
0,3 mm. Zmywalny tusz jest odporny na powstawanie smug i szybko
wysycha. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym.
Idealne do zmywalnego pisania na przezroczystych materiałach. Wysoce
przezroczysty. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

edding 150 S marker zmywalny
zestaw 4 sztuk wybrane kolory
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 059331
4 004764 003266
4 004764 003303
4 004764 003341

4 004764 003792

Nr kat.
4-150001
4-150002
4-150003
4-150004

4-150-4

103

Markery zmywalne (foliopisy)

edding 151 F marker uniwersalny zmywalny
Cienki, zmywalny pisak do pisania i znakowania na większości
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy można poprawić
używając wody. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,6 mm.
Zmywalny tusz jest odporny na powstawanie smug i szybko wysycha.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Idealne do zmywalnego pisania na przezroczystych materiałach. Wysoce
przezroczysty. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt

104









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

edding 151 F marker zmywalny
zestaw 4 sztuk wybrane kolory
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 007387
4 004764 007417
4 004764 007448
4 004764 007479

4 004764 125340

Nr kat.
4-151001
4-151002
4-151003
4-151004

4-151-4

Markery zmywalne (foliopisy)

edding 152 M marker uniwersalny zmywalny
Średniej grubości, zmywalny pisak do pisania na większości
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy można poprawić
używając wody. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm.
Zmywalny tusz jest odporny na powstawanie smug i szybko wysycha.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Idealne do zmywalnego pisania na przezroczystych materiałach. Wysoce
przezroczysty. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

edding 152 M marker zmywalny
zestaw 4 sztuk wybrane kolory
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 058938
4 004764 002474
4 004764 002511
4 004764 002566

4 004764 003556

Nr kat.
4-152001
4-152002
4-152003
4-152004

4-152-4

105

Markery zmywalne (foliopisy)

edding 153 B marker uniwersalny zmywalny
Szeroki, zmywalny pisak do pisania i znakowania na większości
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy można poprawić
używając wody. Ścięta końcówka o szerokości 1-3 mm. Zmywalny
tusz jest odporny na powstawanie smug i szybko wysycha. Dostępny
w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Idealne do zmywalnego pisania na przezroczystych materiałach. Wysoce
przezroczysty. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

Kod
4 004764 059133
4 004764 002870
4 004764 002917
4 004764 002955

Nr kat.
4-153001
4-153002
4-153003
4-153004

Markery permanentne
(foliopisy)

Markery permanentne (foliopisy)
Idealne, gdy szukasz czegoś trwałego. Pozostawiają niezmywalny ślad na niemal wszystkich
gładkich materiałach z tworzyw sztucznych i szkle. Wodoodporny, szybkoschnący tusz do
permanentnego pisania.

edding 140 S marker permanentny (foliopis)  .  .  .  .  .  108
edding 141 F marker permanentny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
edding 142 M marker permanentny .  .  .  .  .  .  .  .  .

110

edding 143 B marker permanentny  .  .  .  .  .  .  .  .  .

111

Zastosowanie

folia

plastik

szkło
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Markery permanentne
(foliopisy)

edding 140 S marker permanentny (foliopis)
Bardzo cienki marker permanentny do znakowania praktycznie wszystkich
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy mogą zostać poprawione
lub usunięte przy użyciu alkoholu. Oprawiona w metal okrągła końcówka
o szerokości 0,3 mm. Tusz markera permanentnego jest wodoodporny
i szybkoschnący. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, pomarańczowym i brązowym.
Idealne do permanentnego pisania na przezroczystych materiałach.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

006 pomarańczowy

141 x 14 x 14

007 brązowy

141 x 14 x 14

edding 140 S marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 55 x 15

edding 140 S marker permanentny
zestaw 6 kolorów
001-004, 006, 007

145 x 77 x 15

Kod
4 004764 001606
4 004764 001644
4 004764 001682
4 004764 001729
4 004764 001842
4 004764 001880

4 004764 002351

4 004764 002399

Nr kat.
4-140001
4-140002
4-140003
4-140004
4-140006
4-140007

4-140-4

4-140-6

Markery permanentne
(foliopisy)

edding 141 F marker permanentny
Cienki pisak permanentny do znakowania praktycznie wszystkich
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy mogą zostać
poprawione lub usunięte przy użyciu alkoholu. Okrągła końcówka
pisząca o szerokości 0,6 mm. Tusz markera permanentnego jest
wodoodporny i szybkoschnący. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim, zielonym, pomarańczowym i brązowym.
Idealne do permanentnego pisania na przezroczystych materiałach.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

006 pomarańczowy

141 x 14 x 14

007 brązowy

141 x 14 x 14

edding 141 F marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 001330
4 004764 001361
4 004764 004720
4 004764 004751
4 004764 004829
4 004764 004850

4 004764 124428

Nr kat.
4-141001
4-141002
4-141003
4-141004
4-141006
4-141007

4-141-4
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Markery permanentne
(foliopisy)

edding 142 M marker permanentny
Średniej grubości pisak permanentny do znakowania praktycznie
wszystkich nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy mogą
zostać poprawione lub usunięte przy użyciu alkoholu. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Tusz markera permanentnego
jest wodoodporny i szybkoschnący. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim, zielonym, pomarańczowym i brązowym.
Idealne do permanentnego pisania na przezroczystych materiałach.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

006 pomarańczowy

141 x 14 x 14

007 brązowy

141 x 14 x 14

edding 142 M marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 000760
4 004764 000807
4 004764 000883
4 004764 000920
4 004764 001002
4 004764 001088

4 004764 001965

Nr kat.
4-142001
4-142002
4-142003
4-142004
4-142006
4-142007

4-142-4

Markery permanentne
(foliopisy)

edding 143 B marker permanentny
Szeroki pisak permanentny do znakowania praktycznie wszystkich
nieporowatych plastikowych powierzchni. Napisy mogą zostać
poprawione lub usunięte przy użyciu alkoholu. Ścięta końcówka o
szerokości 1-3 mm. Tusz markera permanentnego jest wodoodporny
i szybkoschnący. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim
i zielonym.
Idealne do permanentnego pisania na przezroczystych materiałach.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie
i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 14 x 14

002 czerwony

141 x 14 x 14

003 niebieski

141 x 14 x 14

004 zielony

141 x 14 x 14

edding 143 B marker permanentny
zestaw 4 kolorów
001-004

170 x 55 x 15

Kod
4 004764 001163
4 004764 001200
4 004764 001248
4 004764 001392

4 004764 002122

Nr kat.
4-143001
4-143002
4-143003
4-143004

4-143-4
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Cienkopisy precyzyjne

Cienkopisy precyzyjne
Perfekcyjna precyzja. Cienkopisy precyzyjne z cienką końcówką w metalowej oprawie są doskonałym
wyborem dla wszystkich użytkowników ceniących sobie nienaganny efekt. Idealne do szkicowania,
rysunków technicznych, kolorowanek antystresowych, arteterapii, malowania mandali lub do pracy z
szablonami. Tusz pigmentowy jest wodoodporny i odporny na działanie światła.

edding 1800 profipen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

113

edding 1880 drawliner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

Zastosowanie

papier
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Cienkopisy precyzyjne

edding 1800 profipen
Precyzyjny cienkopis do pisania i szkiców na jasnym papierze. Plastikowa
końcówka w metalowej obudowie jest dostępna w szerokościach pisania:
0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,7 mm. Pigmentowy tusz jest odporny
na działanie wody i światła. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym.
Bardzo precyzyjne pisanie i szkicowanie. Łatwe i czyste w użyciu do
nieskomplikowanej, spontanicznej twórczości. Zatyczka z praktycznym
metalowym klipsem - może być nałożona na końcówkę obudowy.
Zatyczka z wysokiej jakości klipsem ze stali nierdzewnej. Wysokiej
jakości markowy produkt.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
0,25 mm

135 x 13 x 13

002 czerwony
0,25 mm

135 x 13 x 13

003 niebieski
0,25 mm

135 x 13 x 13

004 zielony
0,25 mm

135 x 13 x 13

001 czarny
0,35 mm

135 x 13 x 13

002 czerwony
0,35 mm

135 x 13 x 13

003 niebieski
0,35 mm

135 x 13 x 13

004 zielony
0,35 mm

135 x 13 x 13

001 czarny
0,5 mm

135 x 13 x 13

002 czerwony
0,5 mm

135 x 13 x 13

003 niebieski
0,5 mm

135 x 13 x 13

004 zielony
0,5 mm

135 x 13 x 13

001 czarny
0,7 mm

135 x 13 x 13

002 czerwony
0,7 mm

135 x 13 x 13

003 niebieski
0,7 mm

135 x 13 x 13

004 zielony
0,7 mm

135 x 13 x 13

edding 1800 profipen
zestaw 3 sztuk czarny
3x 001

145 x 50 x 13

Kod
4 004764 043859
4 004764 043866
4 004764 043873
4 004764 043880
4 004764 044108
4 004764 044115
4 004764 044122
4 004764 044139
4 004764 044351
4 004764 044368
4 004764 044375
4 004764 044382
4 004764 325726
4 004764 325733
4 004764 325740
4 004764 325757

4 004764 044603

Nr kat.
4-180001001
4-180001002
4-180001003
4-180001004
4-180003001
4-180003002
4-180003003
4-180003004
4-180005001
4-180005002
4-180005003
4-180005004
4-180007001
4-180007002
4-180007003
4-180007004

4-1800-3
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Cienkopisy precyzyjne

Produkt

114

Opis

Rozmiar w mm

edding 1800 profipen 0,1
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 1800 profipen 0,3
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 1800 profipen 0,5
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 1800-2185 tangle outline
zestaw 4 sztuk
Zestaw zawiera 3 precyzyjne cienkopisy
edding 1800 z końcówkami 0.25 mm, 0.5 mm
i 0.7 mm oraz 1 cienkopis żelowy
edding 2185 z końcówką 0.7 mm
edding 1800: 3x 001 edding 2185: 1x 053

15 x 57 x 175

edding 1800-2185-1340
display tangle 20 sztuk mix kolorów
Display zawiera 10 zestawów pisaków z
pędzelkową końcówką 1340/10S oraz
10 zestawów cienkopisów do konturów
1800/2185/4S
10x edding 1340/10S: 001-010
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800:
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod

4 004764 061686

4 004764 061716

4 004764 061747

4 004764 984404

4 004764 985395

4 057305 000255

Nr kat.

4-180001-1-1001

4-180003-1-1001

4-180005-1-1001

4-1800-2185-4

4-51515

4-CH69+1

Cienkopisy precyzyjne

edding 1880 drawliner
Cienkopis do precyzyjnych szkiców na jasnym papierze. Plastikowa
końcówka w metalowej obudowie jest dostępna w szerokościach
pisania: 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 0,5 mm,
0,7 mm, 0,8 mm. Pigmentowy tusz jest odporny na działanie wody
i światła. Dostępne w kolorze czarnym.
Różne szerokości pisania zapewniają rozmaite, precyzyjne szkice. Łatwe
i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej twórczości.
Zatyczka z praktycznym klipsem - może być nałożona na końcówkę
obudowy. Zatyczka z klipsem idealnym do przyczepiania do zeszytów.
Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
0,2 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,25 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,3 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,35 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,45 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,5 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,7 mm

141 x 15 x 15

001 czarny
0,8 mm

141 x 15 x 15

edding 1880 drawliner
zestaw 4 sztuk czarnych
4x 001

150 x 49 x 16




Kod
4 004764 845811
4 004764 028832
4 004764 817504
4 004764 028993
4 004764 860005
4 004764 029167
4 004764 029334
4 004764 860043

4 004764 285532




Nr kat.
4-1880005001
4-188001001
4-188002001
4-188003001
4-188004001
4-188005001
4-188007001
4-188008001

4-1880-4

115

Zakreślacze

Zakreślacze
Przyciągające wzrok. Jaskrawe. Wyraziste. Doskonałe do zakreślania i zaznaczania fragmentów
tekstu i notatek. Tusz na bazie wody jest dostępny w intensywnych neonowych kolorach.
Prawie wszystkie modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga
chronić środowisko naturalne.

edding 7 mini zakreślacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
edding 24 zakreślacz

* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

edding 345 zakreślacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
Części wymienne, tusze i akcesoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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* Co najmniej 90% tworzywa sztucznego użytego do produkcji markera stanowi materiał pochodzący z odzysku (w 83% materiał pokonsumpcyjny).
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edding 7 mini zakreślacz
Zakreślacze

Wyrazisty zakreślacz w modnym i poręcznym formacie mini.
Ścięta końcówka o szerokości 1-3 mm. Jasne, neonowe tusze w
wyrazistych kolorach na bazie wody. Dostępne w jasnych neonowych
kolorach: żółtym, pomarańczowym, niebieskim, zielonym i różowym.
Antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt sprawia że pisanie jest łatwe i
komfortowe. Mieści się nawet w najmniejszych torebkach, idealny do
noszenia przy sobie.
Zakreślacz w wygodnym rozmiarze kieszonkowym, idealny dla dzieci.
Produkt trend: zakreślacz w mini rozmiarze. Zmieści się w najmniejszej
torbie, idealny w drodze. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt





Opis

Rozmiar w mm

edding 7 mini zakreślacz
zestaw 4 kolorów
064, 065, 066, 069

80 x 60 x 14

edding 7 mini zakreślacz
blister 5 kolorów
063-066, 069

210 x 115 x 18

edding 7 mini zakreślacz
display 100 sztuk
Display zawiera 100 mini zakreślaczy edding 7
40x 065, 20x 064, 17x 069, 13x 066,
10x 063

165 x 250 x 260

Kod

4 004764 958818

4 004764 958795

4 004764 958801

Nr kat.

4-7-4

4-7-5-1999

4-51641
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Zakreślacze

edding 24 zakreślacz EcoLine
Zakreślacz do wyrazistego zaznaczania i zakreślania tekstu oraz
notatek na większości rodzajów papieru. Co najmniej 90 % zatyczki i
obudowy wykonane są z surowców odnawialnych. Ścięta końcówka
o szerokości pisania 2-5 mm. Jasne, neonowe tusze w wyrazistych
kolorach na bazie wody. Dostępne w jasnych, neonowych kolorach:
żółtym, pomarańczowym, różowym, niebieskim i zielonym. Produkt
do wielokrotnego napełniania.
Ekologiczny - co najmniej 90 % zatyczki i obudowy wykonane z
surowców odnawialnych. Łatwy do rozpoznania, ekologiczny design
produktu. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

005 żółty

128 x 27 x 12

006 pomarańczowy

128 x 27 x 12

009 różowy

128 x 27 x 12

010 błękitny

128 x 27 x 12

011 jasnozielony

128 x 27 x 12

edding 24 zakreślacz EcoLine
zestaw 4 kolorów
005, 006, 009, 011

132 x 113 x 19

edding 24 zakreślacz EcoLine
blister 2 sztuk żółtych
2x 005

210 x 115 x 19

edding 24 zakreślacz EcoLine
blister 2 sztuk kolorów
005, 009

210 x 115 x 19

Kod
4 004764 917600
4 004764 928408
4 004764 917631
4 004764 917662
4 004764 917693

4 004764 917723

4 004764 922277

4 004764 934201

Nr kat.
4-24005
4-24006
4-24009
4-24010
4-24011

4-24-4

4-24-2-1005

4-24-2-1-5-9

edding 345 zakreślacz
Zakreślacze

Zakreślacz do wyrazistego zaznaczania i zakreślania linijek tekstu i
notatek na większości papierowych powierzchni. Ścięta końcówka
o szerokości pisania 2-5 mm. Jasne, neonowe tusze w wyrazistych
kolorach na bazie wody. Produkt do wielokrotnego napełniania. Dostępne
w jasnych neonowych kolorach: czerwonym, żółtym, pomarańczowym,
niebieskim, zielonym, szarym i różowym. Zatyczka z klipsem idealnym do
przyczepiania do zeszytów.
Praktyczna zatyczka z klipsem do przypinania. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

002 czerwony

128 x 27 x 21

005 żółty

128 x 27 x 21

006 pomarańczowy

128 x 27 x 21

009 różowy

128 x 27 x 21

010 błękitny

128 x 27 x 21

011 jasnozielony

128 x 27 x 21

012 szary

128 x 27 x 21

edding 345 zakreślacz
zestaw 4 kolorów
005, 006, 009, 011

135 x 125 x 22

edding 345 zakreślacz
zestaw 6 kolorów
002, 005, 006, 009, 010, 011

135 x 185 x 22

edding 345 zakreślacz
blister 1 sztuk żółty
005

210 x 60 x 25

edding 345 zakreślacz
blister 2 sztuk żółtych
2x 005

210 x 115 x 25

Kod
4 004764 863327
4 004764 841547
4 004764 841554
4 004764 841561
4 004764 841578
4 004764 841585
4 004764 841592

4 004764 971817

4 004764 971831

4 004764 843565

4 004764 843664

Nr kat.
4-345002
4-345005
4-345006
4-345009
4-345010
4-345011
4-345012

4-345-4

4-345-6

4-345-1-1005

4-345-2-1-5-5
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Zakreślacze

Produkt

120

Opis

Rozmiar w mm

edding 345 zakreślacz
blister 2 sztuk kolorów
005, 009

210 x 115 x 25

edding 345 zakreślacz
display 32 sztuk
Display zawiera 32 zakreślacze edding 345
12x 005, 4x 002, 4x 006, 4x 009, 4x 010,
4x 011

150 x 200 x 270

Kod

4 004764 843695

4 004764 970490

Nr kat.

4-345-2-1-5-9

4-51680

Pióra kulkowe

Pióra kulkowe
Gwarancja płynności pisania. Pióra kulkowe pozwalają na idealnie miękkie, płynne pisanie i
podpisywanie. Tusz na bazie wody.
Prawie wszystkie modele mogą być ponownie napełniane, a ich wielokrotne użycie pomaga
chronić środowisko naturalne.

edding 85 pióro kulkowe F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
edding 1700 VARIO pióro kulkowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
edding 1700 VARIO blue pióro kulkowe .  .  .  .  .  .  .

123

Części wymienne, tusze i akcesoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Pióra kulkowe

edding 85 pióro kulkowe F
Długopis kulkowy do cienkiego i precyzyjnego pisania i znakowania.
Nadaje się również do kalki. Oprawiona w metal plastikowa końcówka
o szerokości pisania 0,5 mm. Tusz na bazie wody. Dostępny w kolorze
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Precyzyjne pisanie. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt

122




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

150 x 15 x 15

002 czerwony

150 x 15 x 15

003 niebieski

150 x 15 x 15

004 zielony

150 x 15 x 15

Kod
4 004764 019632
4 004764 019731
4 004764 019779
4 004764 019908

Nr kat.
4-85001
4-85002
4-85003
4-85004

edding 1700 VARIO pióro kulkowe
Pióra kulkowe

Długopis kulkowy do cienkiego i precyzyjnego pisania i znakowania.
Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm.
Gumowy uchwyt jest elastyczny i antypoślizgowy co zapewnia
komfortowe pisanie. Tusz na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Kolory czarny, czerwony i niebieski są
odporne na ścieranie. Tusz w produkcie można uzupełniać za pomocą
kartridży z serii edding 1700 VARIO oraz praktycznie każdym europejskim
tuszem do uzupełniania. Kartridż 1707 R VARIO marki edding w
zestawie.
Strefa uchwytu dla komfortowego i wygodnego pisania. Kolory czarny,
czerwony i niebieski idealne do podpisów i oficjalnych dokumentów dzięki
niewymazywalnemu atramentowi. Zatyczka może być pozostawiona na
końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips
zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.





Produkt





Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

144 x 17 x 17

002 czerwony

144 x 17 x 17

003 niebieski

144 x 17 x 17

004 zielony

144 x 17 x 17

Kod
4 004764 873333
4 004764 873364
4 004764 873395
4 004764 873425

Nr kat.
4-1700-4R001
4-1700-4R002
4-1700-4R003
4-1700-4R004

edding 1700 VARIO blue pióro kulkowe
Zmywalny długopis kulkowy do gładkiego i precyzyjnego pisania.
Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,4 mm. Gumowy uchwyt
jest elastyczny i antypoślizgowy co zapewnia komfortowe pisanie.
Wymazywalny tusz na bazie wody. Tusz w produkcie można uzupełniać
za pomocą kartridży z serii edding 1700 VARIO oraz praktycznie każdym
europejskim tuszem do uzupełniania. Kartridż 1715 VARIO marki edding
w zestawie.
Wymazywalny długopis kulkowy z ergonomiczną strefą uchwytu dla
wygodnego pisania. Niebieski atrament do pióra wiecznego może
być wymazany przy użyciu wymazywacza do pióra edding 1515 albo
jakiegokolwiek innego zwykłego wymazywacza. Praktyczny klips
zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

003 niebieski

143 x 16 x 16

Kod
4 004764 888641

Nr kat.
4-1700-4B003

123

Produkty do korekty tekstu

Produkty do korekty tekstu
Błyskawicznie wymazują niewielkie błędy. Pozwalają na łatwą, szybką i praktyczną
korektę tekstów odręcznych i drukowanych.

edding 1515 wymazywacz do atramentu .  .  .  .  .  .  .  125
edding 7700 pisak korekcyjny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
edding 7720 correXion korektor w płynie .  .  .  .  .  .  .  127
edding 7410 correXion korektor w taśmie .  .  .  .  .  .

128

edding 7506 correXion korektor w taśmie mini .  .  .  .  129
edding DR 20 gumka do wymazywania .  .  .  .  .  .  .

130

edding R 20 gumka do wymazywania  .  .  .  .  .  .  .  .  130

Zastosowanie

papier
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karton

Produkty do korekty tekstu

edding 1515 wymazywacz do atramentu
Korektor do niebieskiego atramentu do pióra. Okrągła końcówka
usuwająca o szerokości 0,8 mm. Końcówka pisząca o szerokości linii
pisania 3.0 mm. Tusz na bazie wody może być zmyty z większości
materiałów w 40 °C. Spełnia wymagania bezpieczeństwa zabawek
zgodnie z EN 71.
Łączy wymazywanie atramentu i następnie wprowadzanie poprawek.
Wymazywacz do atramentu z dwiema okrągłymi końcówkami.
Końcówka wymazująca pozwala na zarówno drobne jak i duże
korekty. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.

0.8 mm

0.3 mm



Produkt




Opis

Rozmiar w mm

edding 1515 wymazywacz do atramentu
zestaw 48 sztuk
000

75 x 73 x 175

Kod

4 004764 052318

Nr kat.

4-1515-48

125

Produkty do korekty tekstu

edding 7700 pisak korekcyjny
Korektor w pisaku do korygowania tekstów zarówno pisanych
odręcznie jak i drukowanych, z precyzyjnym aplikatorem. Metalowa
końcówka o szerokości pisania 1-2 mm. Atrament jest nieprzezroczysty
i szybkoschnący. Zatyczka z klipsem idealnym do przyczepiania do
zeszytów.
Dokładne i szybkie korygowanie większości wydrukowanych i ręcznie
zapisanych tekstów. Niezawodne i gładkie korekty. Cienka metalowa
końcówka zarówno do precyzyjnych korekt (pojedyncze litery, cyfry) jak
i do większych poprawek (całe linijki tekstu). Łatwe w użyciu: przepływ
płynu regulowany poprzez łagodny nacisk obudowy. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt

126




Opis

Rozmiar w mm

049 biały

133 x 19 x 19

edding 7700 korektor w pisaku
blister 1 sztuk
049

210 x 60 x 21

Kod
4 004764 827909

4 004764 830909

Nr kat.
4-7700049

4-7700-1-1049

Produkty do korekty tekstu

edding 7720 correXion korektor w płynie
Korektor w płynie w butelce z aplikatorem pędzelkowym, do wykonywania
większych korekt na każdym rodzaju papieru. Pędzelek o szerokości
pisania 2.5 – 3 mm. Szybkoschnący płyn wysoce pokrywający.
Korektor w płynie o doskonałym kryciu, pozostawia gładką powierzchnię.
Łatwe przepisywanie po krótkim schnięciu. Pędzel do aplikacji na
większych powierzchniach do korekcji. Wysokiej jakości markowy produkt.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding 7720 correXion korektor w płynie
blister 12 sztuk
Na wystawce znajduje się 12 butelek
korektora w płynie edding 7720
12x 049

110 x 85 x 130

Kod

4 004764 938025

Nr kat.

4-51941
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Produkty do korekty tekstu

edding 7410 correXion korektor w taśmie
Korektor w taśmie do korygowania tekstów zarówno pisanych odręcznie
jak i drukowanych, z boczną aplikacją. Szerokość taśmy: 4,2 mm, długość
taśmy: 10 m. Elastyczna końcówka dla optymalnego zastosowania. Z
dużym pokryciem i natychmiastowym efektem. Ergonomiczna konstrukcja
i uchwyt. Przejrzysta obudowa umożliwia śledzenie ilości pozostałej taśmy.
Ergonomicznie zaprojektowany korektor w taśmie, z wysokokryjącą
taśmą korekcyjną i możliwością natychmiastowego nadpisywania tekstu.
Taśma korekcyjna mocno kryjąca i pozwalająca na natychmiastowe
pisanie: suche i czyste korekty. Taśma jest idealna do małych korekt
pisma ręcznego i wydrukowanych dokumentów. Wysokiej jakości
markowy produkt.

Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 7410 correXion korektor w taśmie
display 12 sztuk
Display zawiera 12 taśmy correXion 7410
edding
12x 049

185 x 217 x 142

edding 7410 correXion korektor w taśmie
display 24 sztuk
Display zawiera 24 taśmy correXion 7410
edding
24x 049

260 x 300 x 180

Kod

4 004764 938001

4 004764 937998

Nr kat.

4-51939

4-51938

Produkty do korekty tekstu

edding 7506 correXion korektor w taśmie mini
Korektor w taśmie w formacie mini, w modnych kolorach obudowy do
korygowania tekstów zarówno pisanych odręcznie jak i drukowanych.
Szerokość taśmy: 5 mm, długość taśmy: 6 m. Elastyczna końcówka
dla optymalnego zastosowania. Natychmiast po zaaplikowaniu można
pisać po taśmie. Dostępne w kolorach niebieskim, zielonym i różowym.
Przejrzysta obudowa umożliwia śledzenie ilości pozostałej taśmy.
Korektor w taśmie w formacie mini z możliwością natychmiastowego
poprawiania treści. Przezroczyste opakowanie umożliwia śledzenie
ilości pozostałej taśmy. Nakrętka ochronna: chroni taśmę przed
zniszczeniem w torbie. Taśma może być trzymana jak długopis. Dla
lewo- i praworęcznych. Wysokiej jakości markowy produkt.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding 7506 correXion korektor
w taśmie mini
display 60 sztuk
Display zawiera 30 taśm korekcyjnych
edding 7506 mini correXion i 30 zapasowych
wkładów
60x 049

175 x 110 x 160

Kod

4 004764 938018

Nr kat.

4-51940
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Produkty do korekty tekstu

edding DR 20 gumka do wymazywania
Plastikowa gumka z białą końcówką do wymazywania ołówka i niebieską
końcówką do wymazywania atramentu i kredek.
Łączy wymazywanie ołówka z wymazywaniem atramentu i kolorowych
pisaków. Stożkowa krawędź dla wygodniejszego i bardziej dokładnego
wymazywania. Ruchomy rękaw do wygodnego trzymania. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.





Produkt

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

53 x 22 x 13

Kod
4 004764 079421

Nr kat.
4-DR20

edding R 20 gumka do wymazywania
Plastikowa gumka do wymazywania ołówka.
Ruchomy rękaw do wygodnego trzymania. Stożkowa krawędź dla
wygodniejszego i bardziej dokładnego wymazywania. Ruchomy
rękaw do wygodnego trzymania. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

44 x 26 x 12

edding R 20 gumka blister 2
2x R 20

210 x 60 x 14

Kod
4 004764 079025

4 004764 102082

Nr kat.
4-R20

4-R20-2-1

Rozwiązania specjalistyczne

Rozwiązania specjalistyczne
Specjalne wytyczne w zakresie oznaczania i opisywania wymagają specjalnych rozwiązań.
Szeroka gama innowacyjnych markerów i produktów zapewnia zawsze właściwy wybór.
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Uwaga: Informacje o materiałach, na których może być stosowany dany produkt,
znajdą Państwo bezpośrednio na stronach dotyczących poszczególnych artykułów.
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 950 marker przemysłowy w paście
Przemysłowy marker w paście dla bardzo trwałego znakowania
skorodowanych lub szorstkich powierzchni, np. metalu, kamienia i
drewna. Kolorowa pasta pisząca o szerokości 10 mm. Markery w paście
z wykręcalną, przypominającą wosk końcówką. Wysoce matowa i trwała
kolorowa pasta jest wodoodporna, odporna na rozmazywanie i znaczną
ekspozycję na światło. Może być stosowany do pisania na czystych
powierzchniach pod wodą. Dostępne w kolorach: czarnym, czerwonym,
niebieskim, żółtym i białym.
Bardzo trwała pasta do wyjątkowo trudnych powierzchni, z możliwością
użycia pod wodą. Zmienna grubość linii pisania dzięki kolorowej paście
(max. 10 mm). Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Wyjątkowy tusz dla
odpornych na ciepło znakowań do 300 °C. Widoczne oznaczanie nawet
w słabych warunkach oświetleniowych. Gotowe do użycia. Intensywne
kolory. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

131 x 21 x 21

002 czerwony

131 x 21 x 21

003 niebieski

131 x 21 x 21

005 żółty

131 x 21 x 21

049 biały

131 x 21 x 21

edding 950 marker przemysłowy
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 22

edding 950 marker przemysłowy
blister 1 sztuk żółty
005

210 x 60 x 22

edding 950 marker przemysłowy
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 22

Kod
4 004764 019649
4 004764 019656
4 004764 019663
4 004764 019670
4 004764 019687

4 004764 894970

4 004764 895038

4 004764 895069

Nr kat.
4-950001
4-950002
4-950003
4-950005
4-950049

4-950-1-4001

4-950-1-4005

4-950-1-4049

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8000 marker odporny na działanie niskiej temperatury
Marker odporny na działanie niskich temperatur do permanentnego
oznaczania torebek i pojemników do zamrażarek. Okrągła końcówka
pisząca o szerokości 1 mm. Tusz odporny na temp. do -25 °C, jest
wodoodporny, odporny na ścieranie, szybkoschnący i bezwonny.
Dostępne w kolorze czarnym.
Specjalne rozwiązanie dla trwałych, odpornych na niskie temperatury
oznaczeń - nawet do -25 °C. Dobrze widoczna zawartość i data
przydatności. Precyzyjna końcówka markera odpornego na niskie
temperatury pozwala na opisywanie i znakowanie również niewielkich
powierzchni. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co
minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

edding 8000 marker odporny na
działanie niskiej temperatury
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 16

edding 8000 marker odporny na
działanie niskiej temperatury
pudełko 10 blistrów czarnych
10x 001

250 x 103 x 212

edding 8000 marker odporny na
działanie niskiej temperatury
clip strip 10 sztuk czarnych
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów odpornych na działanie niskich
temperatur edding 8000/1
10x 001

70 x 870 x 95

Kod

4 004764 949717

4 004764 955565

4 004764 876976

Nr kat.

4-8000-1-4001

4-51625

4-51631
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8010 marker do klisz rentgenowskich
Marker RTG z wyjątkowo cienką końcówką do permanentnego pisania
i oznaczania klisz rentgenowskich i zdjęć tomograficznych oraz innych
materiałów fotograficznych, np. negatywów, slajdów i mikrofilmów.
Oprawiona w metal, plastikowa końcówka pisząca o szerokości
0.8 mm. Tusz markera do zdjęć rentgenowskich jest odporny na światło,
szybkoschnący i wysoce matowy, a także odporny na wodę i zużycie.
Dostępne w kolorze białym. Bez dodatku ksylenu lub toluenu. Wysokiej
jakości aluminiowa obudowa.
Specjalne rozwiązanie dla nieprzezroczystego, trwałego opisywania klisz
rentgenowskich. Bardzo precyzyjna linia pisania. Folia zabezpieczająca
zapewnia, że produkt nie był używany przed zakupem. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

049 biały

133 x 10 x 10

Kod
4 004764 784332

Nr kat.
4-8010049

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8011 marker do pomieszczeń sterylnych
Marker do pomieszczeń sterylnych do oznaczania i podpisywania
w sterylnych i pozbawionych kurzu warunkach. Okrągła końcówka
pisząca o szerokości 0,6 mm. Marker do pomieszczeń sterylnych jest
wodoodporny i odporny na ścieranie. Można go zmyć izopropanolem.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim. Bez dodatku
ksylenu lub toluenu.
Specjalnie zaprojektowany marker do permanentnego znakowania w
środowiskach bezpyłowych. Bardzo precyzyjna linia pisania. Produkt
niskopyłowy z filcową końcówką - bez etykiety. Praktyczny klips
zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może być pozostawiona na
końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Gotowe
do użycia. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt


Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 15 x 15

002 czerwony

141 x 15 x 15

003 niebieski

141 x 15 x 15

Kod
4 004764 924103
4 004764 924127
4 004764 924141

Nr kat.
4-8011001
4-8011002
4-8011003
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8014 marker laboratoryjny
Marker laboratoryjny do precyzynego znakowania gładkich i
przezroczystych powierzchni, np. slajdów, probówek, naczyń
laboratoryjnych. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm.
Szybkoschnący, odpoorny na scieranie, wodę, działanie słońca i
bezwonny. Trwały na tworzywach sztucznych, zmywalny ze szkła z
acetonem, etanolem, izopropanolem i ketonem metylowo-etylowym.
Przetestowana jakość: Ekstremalnie odporny na abrazję, wysokie
temperatury na aluminium do 500 °C i niskie tempratury do -183 °C
w płynnym azocie - przetestowane i zatwierdzone przez TÜV Saarland.
Polecane przez Clariant. Dostępne w kolorze czarnym. Dostępne są
wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Przetestowane i zatwierdzone przez TÜV Saarland do użytku w
laboratoriach. Precyzyjna linia pisania. Wyjątkowy tusz do odpornych
na temperaturę znakowań - nawet do 500 °C. Szczególnie polecany do
znakowania aluminium. Odporny na zimno do -183 °C. Rekomendowane
przez Clariant jedną z czołowych firm specjalizujących się w chemii na
świecie. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny
do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko
jej zgubienia. Gotowe do użycia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

136





Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

Kod
4 004764 984893

Nr kat.
4-8014

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8015 F marker laboratoryjny
Marker laboratoryjny do niezwykle precyzynego i cienkiego znakowania
gładkich i przezroczystych powierzchni, np. slajdów, probówek, naczyń
laboratoryjnych. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,75 mm.
Szybkoschnący, odpoorny na scieranie, wodę, działanie słońca i
bezwonny. Trwały na tworzywach sztucznych, zmywalny ze szkła z
acetonem, etanolem, izopropanolem i ketonem metylowo-etylowym.
Przetestowana jakość: Ekstremalnie odporny na abrazję, wysokie
temperatury na aluminium do 500 °C i niskie tempratury do -183 °C
w płynnym azocie - przetestowane i zatwierdzone przez TÜV Saarland.
Polecane przez Clariant. Dostępne w kolorze czarnym. Dostępne są
wymienne końcówki. Bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu.
Przetestowane i zatwierdzone przez TÜV Saarland do użytku w
laboratoriach. Bardzo precyzyjna linia pisania. Wyjątkowy tusz do
odpornych na temperaturę znakowań - nawet do 500 °C. Szczególnie
polecany do znakowania aluminium. Odporny na zimno do -183 °C.
Rekomendowane przez Clariant jedną z czołowych firm specjalizujących
się w chemii na świecie. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się
po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Gotowe do użycia.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt





Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

Kod
4 004764 984923

Nr kat.
4-8015
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8020 marker do pisania na skórze
Marker do skóry, do oznaczania i podpisywania skóry. Testowany
dermatologicznie. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Tusz
markera do skóry jest szybkoschnący i odporny na ścieranie. Dostępny
w kolorze czerwonym i niebieskim. Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Testowane dermatologicznie, przeznaczone do wykonywania oznaczeń
na skórze. Precyzyjna linia pisania. Składniki odpowiadają europejskim
przepisom dotyczącym żywności i kosmetyków i są certyfikowane przez
FDA. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, przez co minimalizuje się ryzyko
jej zgubienia. Gotowe do użycia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

002 czerwony

146 x 15 x 15

003 niebieski

146 x 15 x 15

Kod
4 004764 785551
4 004764 785582

Nr kat.
4-8020002
4-8020003

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8030 NLS high-tech marker
Marker high-tech do niskokorozyjnego znakowania większości materiałów
używanych w przemyśle atomowym, lotnictwie i stoczniach. Marker
zgodny ze standardem lotniczym LN 9051. Zaokrąglona końcówka o
szerokości 1,5-3 mm. Tusz markera NLS high-tech jest permanentny,
szybkoschnący, wodoodporny i odporny na ścieranie. Dostępny w
kolorze czerwonym i niebieskim. Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Specjalne rozwiązanie do permanentnych, niskokorozyjnych oznaczeń.
Tusz był testowany i przestrzega niemiecką normę otnictwa LN 9051.
Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do
przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Gotowe do użycia. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

002 czerwony

133 x 20 x 20

003 niebieski

133 x 20 x 20

Kod
4 004764 785643
4 004764 785612

Nr kat.
4-8030002
4-8030003
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8040 marker do ubrań
Marker tekstylny do wodoodpornego i odpornego na gotowanie
oznaczania większości tekstyliów i materiałów. Okrągła końcówka
pisząca o szerokości 1 mm. Tusz jest wodoodporny, szybkoschnący,
odporny na rozmywanie, o delikatnym zapachu, odporny na zmywanie
do 95 °C. Dostępny w kolorze czarnym i czerwonym.
Specjalne rozwiązanie do permanentnych oznaczeń na ubraniach,
niespieralne do 95 °C. Indywidualne oznaczanie na prawie wszystkich
materiałach tekstylnych i ich metkach. Nigdy więcej mylenie ubrań
dzieci, studentów i roboczych. Zatyczka może być pozostawiona na
końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips
zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera
do ubrań i innych przedmiotów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

140







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

145 x 15 x 15

002 czerwony

145 x 15 x 15

edding 8040 marker do ubrań
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 17

edding 8040 marker do ubrań
blister 1 sztuk czerwony
002

210 x 60 x 17

edding 8040 marker do ubrań
pudełko blistrowe 10 sztuk czarnych
10x 001

250 x 103 x 212

edding 8040 marker do ubrań
clip strip 10 sztuk czarnych
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów do ubrań edding 8040/1
10x 001

70 x 870 x 95

Kod
4 004764 784202
4 004764 957729

4 004764 894703

4 004764 957613

4 004764 955541

4 004764 891801

Nr kat.
4-8040001
4-8040002

4-8040-1-4001

4-8040-1-4002

4-51623

4-51630

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8050 marker do opon
Marker do opon do trwałego znakowania powierzchni gumowych.
Przydatny np. w trakcie wymiany opon samochodowych. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm. Nieprześwitujący lakierowy
tusz jest wodoodporny, odporny na ścieranie, szybkoschnący i odporny
na działanie światła. Dostępne w kolorze białym. Dostępne są wymienne
końcówki. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Poręczne narzędzie do niezawodnych i nieprzezroczystych oznaczeń
na oponach. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz. Folia zabezpieczająca
zapewnia, że produkt nie był używany przed zakupem. Wysokiej jakości
markowy produkt.


Produkt









Opis

Rozmiar w mm

049 biały

141 x 15 x 15

edding 8050 marker do opon
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 17

Kod
4 004764 784448

4 004764 894734

Nr kat.
4-8050049

4-8050-1-4049

141

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8055 marker odporny na warunki atmosferyczne
Marker do użytku na zewnątrz do permanentnego pisania po
zewnętrznych powierzchniach takich jak kosze na śmieci czy dziecięce
zabawki. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1-2 mm. Podobny do
farby tusz jest wysoce nieprześwitujący nawet na ciemnych materiałach
i jest szybkoschnący, bezwonny, odporny na pogodę i odporny na
działanie światła. Dostępny w kolorze czarnym i białym. Dostępne są
wymienne końcówki. Końcówki są identyczne jak końcówki edding 751.
Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Specjalne rozwiązanie do odpornych na działanie warunków
atmosferycznych i nieprzezroczystych oznaczeń na przedmiotach do
użytku zewnętrznego. Niezawodne oznaczanie na wszystkich rodzajach
materiałów do użytku na zewnątrz. Skoncentrowana i czysta aplikacja.
Tusz odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
jak deszcz czy duże nasłonecznienie. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8055 marker odporny
na warunki atmosferyczne
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 8055 marker odporny
na warunki atmosferyczne
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 12

edding 8055 marker odporny
na warunki atmosferyczne
clip strip 10 sztuk czarnych
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów odpornych na działanie warunków
atmosferycznych edding 8055/1
10x 001

70 x 870 x 95




Kod

4 004764 949007

4 004764 949014

4 004764 955763

Nr kat.

4-8055-1-1001

4-8055-1-1049

4-51632

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8150 marker z olejem silikonowym
Marker silikonowy do konserwacji gumowych uszczelek i elementów.
Zabezpiecza przed przymarzaniem w zimie i parceniem w lecie, np.
przy drzwiach i szybach samochodowych, oknach, lodówkach i
zamrażalnikach. Przywraca naturalny wygląd plastiku. Chroni ruchome
części wykonane z drewna, metalu, plastiku, np. szyny do szuflad.
Okrągła końcówka pisząca o szerokości 4-12 mm. Przezroczysty i
bezwonny olej silikonowy jest pozbawiony tłuszczu, żywicy i kwasów.
Bez dodatku olejów mineralnych.
Doskonałe rozwiązanie do konserwacji i natłuszczania. Optymalna
opieka, ochrona i długotrwałe zachowanie wartości. Łatwe w obsłudze.
Skoncentrowana i czysta aplikacja - lepsze niż spray! Bardziej precyzyjne,
nie ma potrzeby czyszczenia po użyciu. Nie ma cieknącego oleju.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

edding 8150 marker
z olejem silikonowym
blister 1 sztuka
000

210 x 60 x 32

Kod

4 004764 894765

Nr kat.

4-8150-1-4
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8180 marker do usuwania etykiet
Marker do usuwania etykiet pozwala precyzyjnie i szybko usunąć
większość papierowych naklejek i resztek kleju, np. na oknach,
podeszwach butów, szkle i porcelanie, itd.. Marker ma ściętą
końcówkę o szerokości 4 mm. Delikatny olej jest bezbarwny i
bezzapachowy, zawiera naturalne składniki. Marker do usuwania
etykiet może być również używany na pionowych powierzchniach.
Specjalne rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego usuwania papierowych
etykiet i resztek kleju. Szybka i łatwa aplikacja. Wygodna i dokładna
aplikacja dzięki formatowi markera - bardziej ekonomiczne rozwiązanie
niż spray (nie pozostawia niechcianej mgiełki). Ekonomiczne rozwiązanie:
Zawiera składniki z odnawialnych nieprzerobionych materiałów. Nie ma
potrzeby czyszczenia po użyciu: nie pozostawia pozostałości oleju na
czyszczonych powierzchniach. Bardzo silna końcówka poliesterowa
może być użyta jako narzędzie do zeskrobania pozostałości kleju.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8180 marker do usuwania etykiet
blister 1 sztuka
000

210 x 60 x 15

edding 8180 marker do usuwania etykiet
display 10 sztuk transparentnych
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów do usuwania etykiet edding 8180/1
10x 000

70 x 870 x 95

Kod

4 057305 002709

4 057305 004147

Nr kat.

4-8180-1-4

4-51559

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8200 marker do odświeżania fug
Marker do fug - odświeża i rozjaśnia fugi, np.. W kuchni lub w
łazience. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm. Wysoce
nieprześwitujący, wodoodporny i odporny na ścieranie jest odporny
na działanie światła, szybkoschnący i bezwonny. Dostępny w kolorze
białym, i srebrnoszarym. Dodatkowe końcówki w zestawie.
Specjalne rozwiązanie do łatwego ożywiania odbarwionych fug.
Precyzyjna i czysta aplikacja. Wysoko nieprzezroczyste, odporne
na wodę i rozcieranie. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

edding 8200 marker do odświeżania fug
blister 1 sztuk srebrnoszary
026

210 x 60 x 17

edding 8200 marker do odświeżania fug
blister 1 sztuk biały
049

210 x 60 x 17

edding 8200 marker do odświeżania fug
pudełko 10 sztuk srebrnoszary
10x 026

250 x 103 x 212

edding 8200 marker do odświeżania fug
pudełko 10 sztuk biały
10x 049

250 x 103 x 212

edding 8200 marker do odświeżania fug
clip strip 10 sztuk biały
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów do fug edding 8200/1
10x 049

70 x 870 x 95

Kod

4 004764 895090

4 004764 895120

4 004764 955503

4 004764 955480

4 004764 896523

Nr kat.

4-8200-1-4026

4-8200-1-4049

4-51621

4-51620

4-51628
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8280 marker UV
Marker UV Securitas do ukrytego znakowania prawie wszystkich
powierzchni. Zaokrąglona końcówka o szerokości 1,5-3 mm. Trwały,
szybko wysychający tusz, który staje się widoczny dopiero w świetle
UV. Wysokiej jakości aluminiowa obudowa.
Specjalne rozwiązanie do ukrytych oznaczeń pojawijących się pod
wpływem światła UV. Zatyczka może być pozostawiona na końcu
obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Gotowe do użycia.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt
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x




Opis

Rozmiar w mm

100 transparentny

210 x 60 x 17

edding 8280 marker zabezpieczający UV
blister 1 sztuka transparentny
100

210 x 60 x 17

Kod
4 004764 023455

4 004764 859566

Nr kat.
4-8280100

4-8280-1-1100

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8300 przemysłowy marker permanentny
Permanentny marker przemysłowy do trwałego oznaczania tłustych
i zakurzonych powierzchni. Zaokrąglona końcówka o szerokości
1,5-3 mm. Tusz na bazie ksylenu w przemysłowym markerze
permanentnym jest odporny na światło, szybko schnący i wysoce
matowy, a także odporny na wodę i zużycie. Dostępny w kolorze
czarnym, czerwonym i niebieskim. Wysokiej jakości aluminiowa
obudowa.
Specjalne rozwiązanie do permanentnych oznaczeń na lekko tłustych
lub zakurzonych powierzchniach. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz.
Gotowe do użycia. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.

1.5-3 mm


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 15 x 15

002 czerwony

138 x 15 x 15

003 niebieski

138 x 15 x 15

Kod
4 004764 409136
4 004764 409143
4 004764 409150

Nr kat.
4-8300001
4-8300002
4-8300003
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8404 marker dla przemysłu lotniczego
Marker dla przemysłu lotniczego do trwałego niskokorozyjnego
znakowaniawiększości materiałów, np. plastiku, metalu i gumy. Marker
jest zatwierdzony przez British Aerospace Airbus Ltd zgodnie z normą
ABP 9-3323, klasa A. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,75 mm.
Tusz na bazie wody w markerze dla przemysłu lotniczego jest trwały,
odporny na światło, szybkoschnący, wodoodporny i odporny na
ścieranie, a także odporny na szeroką gamę rozpuszczalników i farb.
Dostępne w kolorze czarnym. Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Specjalne rozwiązanie do permanentnych, niskokorozyjnych oznaczeń.
Bardzo precyzyjna linia pisania. Testowane i zatwierdzone przez
British Aerospace Airbus Ltd. do AB 9-3323 Klasa A. Odporne na
wiele rozpuszczalników i farb. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
przez co minimalizuje się ryzyko jej zgubienia. Gotowe do użycia.
Końcówka nie porysuje powierzchni jeżeli, na przykład, pisze się na
płytkach drukowanych lub delikatnych materiałach. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

146 x 15 x 15

Kod
4 004764 099375

Nr kat.
4-8404001

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8407 marker do znakowania kabli
Marker do niezwykle cieńkiego oznaczania różnych typów kabli. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 0,3 mm. Tusz markera do kabli jest trwały,
odporny na światło, szybkoschnący, a także odporny na wodę i wycieranie.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez
dodatku ksylenu lub toluenu.
Specjalne rozwiązanie do wyjątkowo precyzyjnego oznaczania kabli.
Bardzo precyzyjna linia pisania. Praktyczny klips zapobiega toczeniu
się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych
przedmiotów. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy,
co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Gotowe do użycia. Wysokiej
jakości markowy produkt.


Produkt


Opis

Rozmiar w mm

edding 8407 marker do znakowania kabli
zestaw 4 kolorów
001-004

180 x 50 x 15

Kod

4 004764 937400

Nr kat.

4-8407-4
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8408 zestaw do znakowania ubrań
Zestaw markerów do znakowania tekstyliów, np. ubrań dla dzieci czy
strojów sportowych. Odporne na regularne pranie w 60 °C oraz pranie
chemiczne. Okrągła końcówka o szerokości 0.75 mm. Atrament jest
odporny na smugi, szybkoschnący i bezzapachowy. Dostępne w kolorze
czarnym.
Łatwe, gotowe do użycia rozwiązanie do oznaczania ubrań. Zmywalne
do 60 °C, wytrzymują czyszczenie na sucho dzięki Technologii Lock-in.
Permanentne trzymanie nawet po częstym czyszczeniu. Precyzyjna
aplikacja / łatwo rozpoznawalne oznaczenia. Zmiana znakowania możliwa
poprzez naprasowywanie nowej taśmy. Wysokiej jakości markowy
produkt.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding 8408
zestaw do znakowania ubrań
001

210 x 90 x 18

Kod

4 057305 006622

Nr kat

4-8408-1-4001

edding 8408 zestaw do znakowania butów
Idealny sposób na tworzenie spersonalizowanych metek do wszystkich
rodzajów obuwia, np. buty sportowe, do pracy i do szkoły. Bardzo
mocny klej sprawia, że wysokiej jakości etykiety pozostają na miejscu
i są wysoce odporne na wilgoć, pot, temperaturę i ścieranie. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 0,75 mm. Atrament jest odporny na
smugi, szybkoschnący i bezzapachowy. Dostępne w kolorze czarnym.
Etykiety są wysoko odporne na wilgoć, pot, ciepło i tarcie. Bardzo
mocne spoiwo sprawia, że etykiety zostają na swoim miejscu. Precyzyjna
aplikacja/znakowanie łatwo rozpoznawalne. Łatwo rozpoznać lewego i
prawego buta na pierwszy rzut oka: każda para etykiet ma kształt lewego
i prawego buta. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.

Produkt

150

Opis

Rozmiar w mm

edding 8408
zestaw do znakowania butów
001

210 x 90 x 18

Kod

4 057305 008503

Nr kat

4-8408-1-1001

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8750 przemysłowy marker olejowy
Permanentny marker przemysłowy do bardzo trwałego oznaczania
na nieco tłustych, zakurzonych i ciemnych powierzchniach. Okrągła
końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm. Wysoce trwały tusz jest
nieprzezroczysty, odporny na światło, szybkoschnący, wodoodporny i
odporny na ścieranie oraz słoną wodę. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim zielonym, żółtym, pomarańczowym i białym.
Dostępne są wymienne końcówki. Wysokiej jakości aluminiowa
obudowa.
Specjalne rozwiązanie do bardzo trwałych oznaczeń na lekko tłustych
lub zakurzonych powierzchniach. Wytrzymałe na zewnątrz i wewnątrz.
Widoczne oznaczanie nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Folia zabezpieczająca zapewnia, że produkt nie był używany przed
zakupem. Intensywne kolory. Szeroki asortyment kolorów. Wysokiej
jakości markowy produkt.


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

141 x 15 x 15

002 czerwony

141 x 15 x 15

003 niebieski

141 x 15 x 15

004 zielony

141 x 15 x 15

005 żółty

141 x 15 x 15

006 pomarańczowy

141 x 15 x 15

049 biały

141 x 15 x 15







Kod
4 004764 103522
4 004764 103553
4 004764 103584
4 004764 103638
4 004764 103669
4 004764 103690
4 004764 103812

Nr kat.
4-8750001
4-8750002
4-8750003
4-8750004
4-8750005
4-8750006
4-8750049
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8850 marker z długą końcówką
Marker z długą końcówką do trwałego znakowania trudnodostępnych
miejsc. Doskonały do niemal wszystkich niezakurzonych powierzchni,
np. metalu, kamienia, szkła, drewna, plastiku. Długa i cienka końcówka
idealna do zaznaczania trudnodostępnych miejsc na przykład przy
wierceniu dziur. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 0,7-1 mm.
Szybkoschnący tusz jest wodoodporny i odporny na ścieranie. Dostępne
w kolorze czarnym.
Specjalne rozwiązanie do oznaczeń w trudnodostępnych miejscach.
Extra cienkie pisanie z długim, cienkim ustnikiem dla precyzyjnego
oznaczania. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest
idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Gotowe do użycia. Wysokiej jakości markowy
produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8850 marker z długą końcówką
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 12

edding 8850 marker z długą końcówką
pudełko blistrowe 10 sztuk bez nadruku
10x 001

250 x 103 x 212

edding 8850 marker z długą końcówką
clip strip 10 sztuk czarnych
Clip strip zawiera 10 kart blistrowych
markerów z długą końcówką edding 8850/1
10x 001

70 x 870 x 95

Kod

4 004764 894949

4 004764 955527

4 004764 896561

Nr kat.

4-8850-1-4001

4-51622

4-51629

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8900 marker do mebli
Marker do mebli, przeznaczony do zamalowywania i poprawiania
uszkodzeń na twardym drewnie i fornirze. Okrągła końcówka pisząca
o szerokości 1,5-2 mm. Matowy tusz lakierowy jest odporny na wodę
i rozmazywanie, szybkoschnący, bezwonny i odporny na łagodne
detergenty gospodarstwa domowego. Dostępne w 13 kolorach.
Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Specjalne rozwiązanie do bardzo szybkich napraw porysowanych lub
lekko zniszczonych mebli i drewnianych powierzchni. Precyzyjna i czysta
aplikacja. Wysoko nieprzezroczysty lakierowy tusz dostępny w wielu
kolorach mebli dla odpowiedniego doboru koloru. Odporne na większość
łagodnych detergentów gospodarstwa domowego. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk szary
012

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk jasny mahoń
612

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk jasna grusza
613

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk jasny orzech
614

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk jasny dąb
616

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk jasny buk
617

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk antyczny orzech
618

210 x 60 x 17

Kod

4 004764 897933

4 004764 896738

4 004764 896769

4 004764 896790

4 004764 896820

4 004764 896851

4 004764 896882

4 004764 896912

Nr kat.

4-8900-1-4001

4-8900-1-4012

4-8900-1-4612

4-8900-1-4613

4-8900-1-4614

4-8900-1-4616

4-8900-1-4617

4-8900-1-4618
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Rozwiązania specjalistyczne

Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk dąb indyjski
619

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk średnia olcha
621

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk sosna
622

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk naturalny klon
623

210 x 60 x 17

edding 8900 marker do mebli
blister 1 sztuk czysta biel
624

210 x 60 x 17

Kod

4 004764 896943

4 004764 896974

4 004764 897001

4 004764 897032

4 004764 897063

Nr kat.

4-8900-1-4619

4-8900-1-4621

4-8900-1-4622

4-8900-1-4623

4-8900-1-4624

Rozwiązania specjalistyczne

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
Zestaw naprawczy do mebli zaprojektowany do wypełniania i
naprawiania pęknięć i dziur w drewnianych powierzchniach - poziomych
lub pionowych. Poprzez zmieszanie różnych odcieni woskowych, drewno
może być idealnie powielone. Woski do naprawy miękkiej składają się
z mieszanych wosków mineralnych i są zabarwione ziemią i tlenkami.
Dostępny w 10 różnych opakowaniach o trzech kolorach z plastikową
szpatułką.
Specjalne rozwiązanie do szybkich napraw zniszczeń na meblach.
Precyzyjna i czysta aplikacja. Zestaw zawiera 3 kolory do mieszania
odcieni do odwzorowania wzoru drewna, w wielu różnych kombinacjach
kolorystycznych. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk czarnych
001

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk białych
049

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk orzechowych
602

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk dębowych
603

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk mahoń
604

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk wiśniowych
606

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk kolonialnych
607

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk bukowych
608

210 x 90 x 20

Kod

4 004764 897629

4 004764 897650

4 004764 897681

4 004764 897711

4 004764 897742

4 004764 897773

4 004764 897803

4 004764 897834

Nr kat.

4-8901-1-4001

4-8901-1-4049

4-8901-1-4602

4-8901-1-4603

4-8901-1-4604

4-8901-1-4606

4-8901-1-4607

4-8901-1-4608
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Rozwiązania specjalistyczne

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk świerk/sosna
609

210 x 90 x 20

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli
blister 3 sztuk buk/klon
611

210 x 90 x 20

Kod

4 004764 897865

4 004764 897896

Nr kat.

4-8901-1-4609

4-8901-1-4611

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
Zestaw wosk do naprawy podłóg drewnianych służący do naprawy
uszkodzonych podłóg drewnianych, takich jak parkiet, laminat i deski
podłogowe oraz inne poziome powierzchnie drewniane narażone na
wysokie obciążenia. Twardy wosk musi być stopiony przed napełnieniem
za pomocą dostępnego żelazka do wosku edding 8903. Poprzez
zmieszanie różnych odcieni woskowych, drewno może być idealnie
powielone. Woski twarde składają się z mieszanki wosków mineralnych i
są zabarwione ziemią i tlenkami. Dostępny w 10 różnych opakowaniach
trzech kolorów.
Specjalne rozwiązanie do szybkich napraw drewnianych podłóg i laminatu,
który jest poddawany działaniu ciężkich przedmiotów. Precyzyjna i czysta
aplikacja. Zestaw zawiera 3 kolory do mieszania odcieni do odwzorowania
wzoru drewna, w wielu różnych kombinacjach kolorystycznych. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk czarnych
001

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk białych
049

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk orzechowych
602

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk dębowych
603

210 x 90 x 15

Kod

4 004764 897414

4 004764 897384

4 004764 897094

4 004764 897124

Nr kat.

4-8902-1-4001

4-8902-1-4049

4-8902-1-4602

4-8902-1-4603

Opis

Rozmiar w mm

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk mahoń
604

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk wiśniowych
606

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk kolonialnych
607

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk bukowych
608

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk świerk/sosna
609

210 x 90 x 15

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg
blister 3 sztuk buk/klon
611

210 x 90 x 15

Kod

4 004764 897209

4 004764 897230

4 004764 897261

4 004764 897292

4 004764 897322

4 004764 897353

Nr kat.

Rozwiązania specjalistyczne

Produkt

4-8902-1-4604

4-8902-1-4606

4-8902-1-4607

4-8902-1-4608

4-8902-1-4609

4-8902-1-4611
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Rozwiązania specjalistyczne

edding 8903 żelazko do zestawów naprawczych
Żelazko do wosków naprawczych do podłóg mające umożliwić
przeprowadzenie napraw uszkodzonych podłóg drewnianych takich
jak parkiet, laminat oraz deski, a także innych poziomych powierzchni
drewnianych poddawanych wpływowi ciężkich ładunków. Działające
na baterie żelazko rozgrzewa się do 113 °C w ciągu 20 sekund, w
wyniku kliknięcia przycisku, i ochładza się w ciągu 1.5 minuty.
Łatwy w użyciu pomocnik w podgrzewaniu i topieniu wosku naprawczego
do podłóg edding 8902. Łatwe w obsłudze. Działa na baterie, zawiera
dwie baterie 1.5V Mignon AA. Obsługiwać poprzez rowki do usuwania
nadmiaru wosku. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 8903 żelazko do
zestawów naprawczych
blister 1 sztuk
000

210 x 90 x 25

Kod

4 004764 897445

Nr kat.

4-8903-1-4

Pisaki

Pisaki
Łatwy sposób na kreatywne pisanie, malowanie i rysowanie. Pisaki idealnie nadają się do
codziennego pisania, rysowania, notatek. Różnorodne końcówki i grubości kreski oraz tusz
na bazie wody dostępny w wielu żywych kolorach.

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN pisak dla dzieci .  . 160
edding 14 FUNTASTICS pisak dla dzieci .  .  .  .  .  .  .  161
edding 15 FUNTASTICS pisak dla dzieci .  .  .  .  .  .  .  163
edding 1200 pisak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
edding 1200 pisak metaliczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
edding 1300 pisak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
edding 1340 pisak z końcówką pędzelkową .  .  .  .  .  172
edding 1500 pisak pastelowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

174

Zastosowanie*

papier

karton

ciemny papier

* Szczegółowe informacje o zakresie zastosowania znajdują się na stronach dotyczących poszczególnych produktów
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Pisaki

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN pisak dla dzieci
Pisak dla dzieci do magicznych rysunków na jasnym papierze i
kartonie. Okrągła końcówka o szerokości 3 mm. Tusz na bazie wody
jest szybkoschnący i posiada neutralny zapach. Spełnia kryteria CE
dla zabawek bezpiecznych dla dzieci. Dostępne w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim, żółtym, brązowym, fioletowym, zielonym i
białym.
Magiczne pisaki zmieniające kolor: 14 intensywnych kolorów z 7 pisaków.
Okrągła końcówka odporna na nacisk. Ciekawe efekty kolorystyczne
mogą być uzyskane za pomocą białego, magicznego markera; zakrętka
pokazuje kolor jaki się pojawi po jego użyciu. Antypoślizgowy uchwyt
zapewnia komfortowe i wyjątkowo łatwe kolorowanie zapewniające
dzieciom powyżej 3 roku życia doskonałe wsparcie w tworzeniu
rysunków. Ergonomiczny design zaprojektowany dla dziecięcych rąk
i stworzony we współpracy z pedagogami. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 13 FUNTASTICS pisaki magiczne
zestaw 8 kolorów
001-003, 005, 007, 008, 011, 100

171 x 134 x 18

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztu
Display zawiera 10 zestawów pisaków edding
14/10S, 10 zestawów pisaków magicznych
edding 13/8S MAGIC FUN, 10 zestawów
pisaków do szyb edding 16/5S WINDOW
FUN oraz 10 zestawów pisaków do ubrań
edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 70 sztuk
Display zawiera 20 zestawów pisaków edding
14/10, 10 zestawów pisaków edding 15/18S,
10 zestawów pisaków MAGIC FUN edding
13/8S, 10 zestawów WINDOW FUN edding
16/5S, 10 zestawów TEXTILE FUN edding
17/5S
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420

Kod

4 004764 955718

4 004764 957309

4 004764 957323

Nr kat.

4-13-8

4-51217

4-51219

edding 14 FUNTASTICS pisak dla dzieci
Pisaki

Pisaki dla dzieci do zabawy na jasnym papierze. Miękka, okrągła końcówka
o szerokości pisania 3 mm. Tusz na bazie wody może być łatwo zmyty ze
skóry i mogą być wymywane z większości materiałów włókienniczych w
temperaturze 40 °C. Spełnia kryteria CE dla zabawek bezpiecznych dla
dzieci. Dostępne w 18 kolorach.
Radość z kolorowego rysowania i ergonomiczny design dla dzieci.
Szeroka gama intensywnych i delikatnych kolorów. Antypoślizgowy
uchwyt zapewnia komfortowe i wyjątkowo łatwe kolorowanie
zapewniające dzieciom powyżej 3 roku życia doskonałe wsparcie
w tworzeniu rysunków. Może pozostać bez zatyczki nawet do 3 dni
bez ryzyka wyschnięcia. Specjalnie zaprojektowane dla dziecięcych
rąk i stworzone we współpracy z pedagogami. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt















Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 17 x 17

002 czerwony

138 x 17 x 17

003 niebieski

138 x 17 x 17

004 zielony

138 x 17 x 17

005 żółty

138 x 17 x 17

006 pomarańczowy

138 x 17 x 17

007 brązowy

138 x 17 x 17

008 fioletowy

138 x 17 x 17

009 różowy

138 x 17 x 17

010 błękitny

138 x 17 x 17

011 jasnozielony

138 x 17 x 17

012 szary

138 x 17 x 17

013 ochra

138 x 17 x 17

014 turkusowy

138 x 17 x 17

015 oliwkowozielony

138 x 17 x 17

061 malina

138 x 17 x 17

255 koloru cielistego

138 x 17 x 17

Kod
4 004764 931033
4 004764 931040
4 004764 931057
4 004764 931064
4 004764 931071
4 004764 931088
4 004764 931149
4 004764 931118
4 004764 931101
4 004764 931125
4 004764 931132
4 004764 943302
4 004764 943333
4 004764 943364
4 004764 943395
4 004764 943425
4 004764 931095

Nr kat.
4-14001
4-14002
4-14003
4-14004
4-14005
4-14006
4-14007
4-14008
4-14009
4-14010
4-14011
4-14012
4-14013
4-14014
4-14015
4-14061
4-14255
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Pisaki

Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

550 żółtozielony

138 x 17 x 17

edding 14 FUNTASTICS pisaki
zestaw 10 kolorów
001-007, 009-011

24 x 170 x 170

edding 14 FUNTASTICS pisaki
zestaw 18 kolorów
001-015, 061, 255, 550

118 x 95 x 170

edding 14 FUNTASTICS pisaki
zestaw 48 kolorów
Display zawiera 48 pisaków edding 14
4x 001, 4x 002, 4x 003, 4x 004, 4x 005,
4x 006, 4x 007, 4x 008, 4x 009, 4x 011,
4x 255

105 x 165 x 260

edding 14-15 FUNTASTICS pisaki
display 22 sztuki
Display zawiera 10 zestawów pisaków
edding 14/10S i 12 zestawów pisaków
edding 15/12S
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
12x edding 15/12 S: 001-011, 255

271 x 322 x 450

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztu
Display zawiera 10 zestawów pisaków edding
14/10S, 10 zestawów pisaków magicznych
edding 13/8S MAGIC FUN, 10 zestawów
pisaków do szyb edding 16/5S WINDOW
FUN oraz 10 zestawów pisaków do ubrań
edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztuk
Display zawiera 10 zestawów edding 14/10S
pisaków, 10 zestawów edding 15/12S
pisaków, 10 zestawów edding 15/18S,
10 zestawów edding 16/5S WINDOW FUN,
10 zestawów edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

Kod
4 004764 943456

4 004764 955749

4 004764 943227

4 004764 933242

4 004764 957378

4 004764 957309

4 004764 957316

Nr kat.
4-14550

4-14-10

4-14-18

4-51195

4-51203

4-51217

4-51218

Opis

Rozmiar w mm

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 70 sztuk
Display zawiera 20 zestawów pisaków edding
14/10, 10 zestawów pisaków edding 15/18S,
10 zestawów pisaków MAGIC FUN edding
13/8S, 10 zestawów WINDOW FUN edding
16/5S, 10 zestawów TEXTILE FUN edding
17/5S
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420

Kod

Nr kat.

Pisaki

Produkt

4 004764 957323

4-51219

edding 15 FUNTASTICS pisak dla dzieci
Pisaki dla dzieci do zabawy na jasnym papierze. Miękka, elastyczna
końcówka szerokość 1 mm. Tusz na bazie wody może być z łatwością
zmyty ze skóry za pomocą mydła i wody. Spieralny z większości
materiałów już w 40 °C. Spełnia kryteria CE dla zabawek bezpiecznych
dla dzieci. Dostępne w 18 kolorach.
Radość z kolorowego rysowania i ergonomiczny design dla dzieci.
Szeroka gama intensywnych i delikatnych kolorów. Antypoślizgowa
strefa uchwytu zapewnia wygodne, gładkie kolorowanie i stanowi
doskonałe wsparcie dla dzieci od 5 roku życia. Może pozostać
bez zatyczki nawet do 3 dni bez ryzyka wyschnięcia. Specjalnie
zaprojektowane dla dziecięcych rąk i stworzone we współpracy z
pedagogami. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt













Opis

Rozmiar w mm

edding 15 FUNTASTICS pisaki
zestaw 12 kolorów
001-011, 255

190 x 135 x 15

edding 15 FUNTASTICS pisaki
zestaw 18 kolorów
001-015, 061, 255, 550

186 x 69 x 36

Kod

4 004764 931330

4 004764 943173

Nr kat.

4-15-12

4-15-18

163

Pisaki

Produkt

164

Opis

Rozmiar w mm

edding 14-15 FUNTASTICS pisaki
display 22 sztuki
Display zawiera 10 zestawów pisaków
edding 14/10S i 12 zestawów pisaków
edding 15/12S
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
12x edding 15/12 S: 001-011, 255

271 x 322 x 450

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztuk
Display zawiera 10 zestawów edding 14/10S
pisaków, 10 zestawów edding 15/12S
pisaków, 10 zestawów edding 15/18S,
10 zestawów edding 16/5S WINDOW FUN,
10 zestawów edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 70 sztuk
Display zawiera 20 zestawów pisaków edding
14/10, 10 zestawów pisaków edding 15/18S,
10 zestawów pisaków MAGIC FUN edding
13/8S, 10 zestawów WINDOW FUN edding
16/5S, 10 zestawów TEXTILE FUN edding
17/5S
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420

Kod

4 004764 957378

4 004764 957316

4 004764 957323

Nr kat.

4-51203

4-51218

4-51219

edding 1200 pisak
Pisaki

Pisak do rysowania, szkicowania, pisania i tworzenia obramówek na
jasnym papierze. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Tusz
na bazie wody jest rozpuszczalny w wodzie i nie przebija na drugą
stronę. Dostępne w 24 kolorach.
Tusz nie przebija na drugą stronę. Szeroka gama intensywnych i
delikatnych kolorów. Kolory pisaków e-55, e-1200, e-1300 i e-1340
są starannie dobrane i uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu w
łatwy sposób można je ze sobą łączyć i uzyskiwać niesamowite efekty.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej,
spontanicznej twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 11 x 11

002 czerwony

165 x 11 x 11

003 niebieski

165 x 11 x 11

004 zielony

165 x 11 x 11

005 żółty

165 x 11 x 11

006 pomarańczowy

165 x 11 x 11

007 brązowy

165 x 11 x 11

008 fioletowy

165 x 11 x 11

009 różowy

165 x 11 x 11

010 błękitny

165 x 11 x 11

011 jasnozielony

165 x 11 x 11

012 szary

165 x 11 x 11

014 turkusowy

165 x 11 x 11

015 oliwkowozielony

165 x 11 x 11

016 jasnopomarańczowy

165 x 11 x 11

017 stalowoniebieski

165 x 11 x 11

018 ciemnobrązowy

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 033218
4 004764 033225
4 004764 033232
4 004764 033249
4 004764 033256
4 004764 033263
4 004764 033270
4 004764 033287
4 004764 033294
4 004764 033300
4 004764 033317
4 004764 033324
4 004764 033935
4 004764 033942
4 004764 033959
4 004764 033966
4 004764 033973

Nr kat.
4-1200001
4-1200002
4-1200003
4-1200004
4-1200005
4-1200006
4-1200007
4-1200008
4-1200009
4-1200010
4-1200011
4-1200012
4-1200014
4-1200015
4-1200016
4-1200017
4-1200018

165

Pisaki

Produkt

166

Opis

Rozmiar w mm

019 karminowy

165 x 11 x 11

020 czerwonofioletowy

165 x 11 x 11

028 czerwień angielska

165 x 11 x 11

064 zielony neonowy

165 x 11 x 11

065 żółty neonowy

165 x 11 x 11

066 pomarańczowy neonowy

165 x 11 x 11

069 różowy neonowy

165 x 11 x 11

edding 1200 pisak metalowe
etui 10 kolorów
001-010

175 x 140 x 14

edding 1200 pisak do kolorowania
puszka 10 sztuk
001-010

220 x 48 x 48

edding 1200 pisak do kolorowania
zestaw 10 sztuk
001-010

200 x 120 x 15

edding 1200 pisak
metalowe opakowanie 20 kolorów
001-012, 014-020, 028

235 x 177 x 14

edding 1200 pisak
blister 2 sztuk czarnych
2x 001

210 x 60 x 12

edding 1200 pisak
blister 2 sztuk czerwonych
2x 002

210 x 60 x 12

edding 1200 pisak
blister 2 sztuk niebieskich
2x 003

210 x 60 x 12

edding 1200 pisak
blister 2 sztuk zielonych
2x 004

210 x 60 x 12

Kod
4 004764 033980
4 004764 033997
4 004764 034024
4 004764 828340
4 004764 828357
4 004764 828395
4 004764 828432

4 004764 875160

4 004764 947218

4 004764 955770

4 004764 875177

4 004764 964994

4 004764 965007

4 004764 965014

4 004764 965021

Nr kat.
4-1200019
4-1200020
4-1200028
4-1200064
4-1200065
4-1200066
4-1200069

4-1200-10

4-1200-10-999

4-1200-10-099

4-1200-20

4-1200-2-1001

4-1200-2-1002

4-1200-2-1003

4-1200-2-1004

Opis

Rozmiar w mm

edding 1200 pisak
blister 3 sztuk czarnych
3x 001

210 x 90 x 12

edding 1200 pisak
blister 3 sztuk czerwonych
3x 002

210 x 90 x 12

edding 1200 pisak
blister 3 sztuk wybranych kolorów
001-003

210 x 90 x 12

edding 1200 pisak do kolorowania
blister 4 sztuk
064, 065, 066, 069

210 x 115 x 12

Kod

4 004764 967667

4 004764 967674

4 004764 967735

4 004764 965045

Nr kat.

4-1200-3-1001

Pisaki

Produkt

4-1200-3-1002

4-1200-3-1999

4-1200-4-1099

167

Pisaki

edding 1200 pisak metaliczne
Pisak do pisania, kolorowania, rysowania i tworzenia obramówek w
atrakcyjnych metalicznych kolorach. Znakomicie sprawdza się zarówno
na jasnym, jak i na ciemnym papierze. Okrągła końcówka pisząca o
szerokości 1-3 mm. Tusz na bazie wody z systemem filtrowym jest
niezwykle odporny na światło. Dostępne w kolorze złotym, srebrnym,
metalicznym czerwonym, metalicznym niebieskim, metalicznym
zielonym i metalicznym fioletowym.
Tusz w metalicznych, świetlistych kolorach zapewnia doskonałe krycie
nawet na ciemnym papierze. Zatyczka może być pozostawiona na
końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste
w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej twórczości. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

168











Opis

Rozmiar w mm

053 złoty

165 x 11 x 11

054 srebrny

165 x 11 x 11

072 czerwony metaliczny

165 x 11 x 11

073 niebieski metaliczny

165 x 11 x 11

074 zielony metaliczny

165 x 11 x 11

078 fioletowy metaliczny

165 x 11 x 11

edding 1200 pisak metaliczny
opakowanie metalowe 6 sztuk
053, 054, 072, 073, 074, 078

180 x 77 x 15

edding 1200 pisak metaliczny
blister 2 sztuk
053, 054

210 x 60 x 14

edding 1200 pisak metaliczny
blister 4 sztuk
053, 054, 072, 074

210 x 115 x 12

edding 1200 pisak do
kolorowania metaliczny
display 46 sztuk
Display zawiera 40 pisaków metalicznych
edding 1200 i 6 pisaków metalicznych edding
1200
13x 053, 13x 054, 4x 072, 4x 073, 3x 074,
3x 078
6x edding 1200 metallic/6S: 1x 053, 1x 054,
1x 072, 1x 073, 1x 074, 1x 078

185 x 280 x 225

Kod
4 004764 926145
4 004764 926169
4 004764 926183
4 004764 926206
4 004764 926237
4 004764 926251

4 004764 926275

4 004764 934263

4 004764 928378

4 004764 926299

Nr kat.
4-1200053
4-1200054
4-1200072
4-1200073
4-1200074
4-1200078

4-1200-6

4-1200-2-1-53-54

4-1200-4-1999

4-51152

Opis

Rozmiar w mm

edding 1200 pisak do
kolorowania metaliczny
display 50 sztuk
Display zawiera 50 szt. pisaków metalicznych
edding 1200
25x 053, 25x 054

120 x 175 x 205

Kod

4 004764 934324

Nr kat.

Pisaki

Produkt

4-50297

edding 1300 pisak
Pisak do pisania, kolorowania, rysowania i tworzenia obramówek na
jasnym papierze. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 2 mm. Tusz na
bazie wody jest rozpuszczalny w wodzie przed wyschnięciem. Dostępne
w 40 kolorach.
Tusz niezwykle szeerokiej gamie kolorów nie przebija na drugą stronę.
Kolory e-55, e-1200, e-1300 i e-1340 uzupełniają się wzajemnie
sprawiając, że są one wyjątkowo łatwe do połączenia. Zatyczka może
być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 11 x 11

002 czerwony

165 x 11 x 11

003 niebieski

165 x 11 x 11

004 zielony

165 x 11 x 11

005 żółty

165 x 11 x 11

006 pomarańczowy

165 x 11 x 11

007 brązowy

165 x 11 x 11

008 fioletowy

165 x 11 x 11

009 różowy

165 x 11 x 11

010 błękitny

165 x 11 x 11

011 jasnozielony

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 288113
4 004764 288120
4 004764 288137
4 004764 288144
4 004764 288151
4 004764 288168
4 004764 288175
4 004764 288182
4 004764 288199
4 004764 288205
4 004764 288212

Nr kat.
4-1300001
4-1300002
4-1300003
4-1300004
4-1300005
4-1300006
4-1300007
4-1300008
4-1300009
4-1300010
4-1300011

169

Pisaki

Produkt

170

Opis

Rozmiar w mm

012 szary

165 x 11 x 11

013 ochra

165 x 11 x 11

014 turkusowy

165 x 11 x 11

015 oliwkowozielony

165 x 11 x 11

016 jasnopomarańczowy

165 x 11 x 11

017 stalowoniebieski

165 x 11 x 11

018 ciemnobrązowy

165 x 11 x 11

019 karminowy

165 x 11 x 11

020 czerwonofioletowy

165 x 11 x 11

021 ciemnoszary

165 x 11 x 11

022 cytrynowy

165 x 11 x 11

025 zieleń butelkowa

165 x 11 x 11

026 srebrnoszary

165 x 11 x 11

027 oliwkowy

165 x 11 x 11

028 czerwień angielska

165 x 11 x 11

029 błękit pruski

165 x 11 x 11

030 drzewo różane

165 x 11 x 11

031 bladofioletowy

165 x 11 x 11

032 zieleń wawrzynu

165 x 11 x 11

034 bladozielony

165 x 11 x 11

035 róż koralowy

165 x 11 x 11

036 błękit manganowy

165 x 11 x 11

038 ostryga

165 x 11 x 11

040 brązowoszary

165 x 11 x 11

041 niebieskoszary

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 288229
4 004764 289028
4 004764 289035
4 004764 289042
4 004764 289059
4 004764 289066
4 004764 289073
4 004764 289080
4 004764 289097
4 004764 289103
4 004764 289110
4 004764 289141
4 004764 289158
4 004764 289165
4 004764 289172
4 004764 289189
4 004764 289196
4 004764 289202
4 004764 289219
4 004764 289233
4 004764 289240
4 004764 289257
4 004764 289271
4 004764 289295
4 004764 289301

Nr kat.
4-1300012
4-1300013
4-1300014
4-1300015
4-1300016
4-1300017
4-1300018
4-1300019
4-1300020
4-1300021
4-1300022
4-1300025
4-1300026
4-1300027
4-1300028
4-1300029
4-1300030
4-1300031
4-1300032
4-1300034
4-1300035
4-1300036
4-1300038
4-1300040
4-1300041

Opis

Rozmiar w mm

043 jaskrawożółty

165 x 11 x 11

045 sepia

165 x 11 x 11

046 karmazynowy

165 x 11 x 11

048 zielony liść

165 x 11 x 11

edding 1300 pisak
w metalowym opakowaniu 10 kolorów
001-010

180 x 122 x 15

edding 1300 pisak
w metalowym opakowaniu 20 kolorów
001-012, 014-020, 028

233 x 177 x 15

edding 1300 pisak
w metalowym opakowaniu 40 kolorów
001-022, 025-032, 034-036, 038, 040, 041,
043, 045, 046, 048

350 x 234 x 15

edding 1300 pisak
blister 2 sztuk czarnych
2x 001

210 x 60 x 12

edding 1300 pisak
blister 2 sztuk czerwonych
2x 002

210 x 60 x 12

edding 1300 pisak
blister 2 sztuk niebieskich
2x 003

210 x 60 x 12

edding 1300 pisak
blister 2 sztuk zielonych
2x 004

210 x 60 x 12

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod
4 004764 289325
4 004764 289349
4 004764 289356
4 004764 289370

4 004764 875184

4 004764 875207

4 004764 877904

4 004764 967698

4 004764 967704

4 004764 967711

4 004764 967728

4 057305 000255

Nr kat.
4-1300043
Pisaki

Produkt

4-1300045
4-1300046
4-1300048

4-1300-10

4-1300-20

4-1300-40

4-1300-2-1001

4-1300-2-1002

4-1300-2-1003

4-1300-2-1004

4-CH69+1

171

Pisaki

edding 1340 pisak z końcówką pędzelkową
Pisak do kaligrafowania, kolorowania, rysowania i tworzenia obramówek
na jasnym papierze. Końcówka pędzelkowa dostępna w różnych
szerokościach linii pisania. Tusz na bazie wody jest rozpuszczalny
w wodzie i nie przebija na drugą stronę. Dostępne w 20 kolorach.
Miękka i elastyczna końcówka pędzelkowa w połączeniu z możliwością
mieszania kolorów zapewnia znakomite efekty. Szeroka gama
intensywnych i delikatnych kolorów. Kolory pisaków e-55, e-1200,
e-1300 i e-1340 są starannie dobrane i uzupełniają się wzajemnie,
dzięki czemu w łatwy sposób można je ze sobą łączyć i uzyskiwać
niesamowite efekty. Zatyczka może być pozostawiona na końcu
obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu
do nieskomplikowanej, spontanicznej twórczości. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

172







Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 11 x 11

002 czerwony

165 x 11 x 11

003 niebieski

165 x 11 x 11

004 zielony

165 x 11 x 11

005 żółty

165 x 11 x 11

006 pomarańczowy

165 x 11 x 11

007 brązowy

165 x 11 x 11

008 fioletowy

165 x 11 x 11

009 różowy

165 x 11 x 11

010 błękitny

165 x 11 x 11

011 jasnozielony

165 x 11 x 11

013 ochra

165 x 11 x 11

014 turkusowy

165 x 11 x 11

016 jasnopomarańczowy

165 x 11 x 11

026 srebrnoszary

165 x 11 x 11

082 cielista brzoskwinia

165 x 11 x 11

083 melonowy

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 037322
4 004764 037339
4 004764 037346
4 004764 037353
4 004764 037360
4 004764 037377
4 004764 037384
4 004764 037391
4 004764 037407
4 004764 037414
4 057305 000309
4 057305 000347
4 057305 000385
4 057305 000422
4 057305 000460
4 057305 000620
4 057305 000507

Nr kat.
4-1340001
4-1340002
4-1340003
4-1340004
4-1340005
4-1340006
4-1340007
4-1340008
4-1340009
4-1340010
4-1340011
4-1340013
4-1340014
4-1340016
4-1340026
4-1340082
4-1340083

Opis

Rozmiar w mm

084 mandarynka

165 x 11 x 11

085 lazurowo-niebieski

165 x 11 x 11

086 papaja

165 x 11 x 11

edding 1340 pisak
z końcówką pędzelkową
zestaw 10 kolorów
001-010

170 x 115 x 18

edding 1340 pisak
z końcówką pędzelkową
zestaw 10 sztuk
001-010

195 x 123 x 14

edding 1340 pisak do kolorowania
z końcówką pędzelkową
display 10 sztuk
Display zawiera 10 zestawów pisaków edding
1340/10S z końcówką pędzelkową
10x edding 1340/10S: 1x 001-010

202 x 118 x 320

edding 1800-2185-1340
display tangle 20 sztuk mix kolorów
Display zawiera 10 zestawów pisaków z
pędzelkową końcówką 1340/10S oraz
10 zestawów cienkopisów do konturów
1800/2185/4S
10x edding 1340/10S: 001-010
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800:
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330

Colour Happy Box
Colour Happy Box zawiera 20 pisaków
pędzelkowych oraz mikser kolorów
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026,
082-086

68 x 68 x 200

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod
4 057305 000545
4 057305 000583
4 057305 000668

4 004764 920365

4 004764 984398

4 004764 920372

4 004764 985395

4 057305 000231

4 057305 000255

Nr kat.
4-1340084
Pisaki

Produkt

4-1340085
4-1340086

4-1340-10

4-1340-10-2

4-51150

4-51515

4-CH20+1

4-CH69+1
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Pisaki

edding 1500 pisak pastelowy
Pisak do pisania i rysowania w półprzezroczystej bieli, zarówno na
jasnym jak i na ciemnym papierze. W połączeniu z pisakami edding
e-1340, e-1300 i e-1200, nadaje im pastelowe odcienie. Okrągła
końcówka o szerokości pisania 1-3 mm. Pigmentowy tusz na bazie
wody. Dostępny w półprzezroczystej bieli.
2x radość z kolorowania: odcienie białych i pastelowych kolorów. Biały:
użyć raz dla półprzezroczystej bieli, powtórzyć dla jaśniejszego i bardziej
nieprzezroczystego cieniowania. Kolory pastelowe: tworzy pastelowe
odcienie w połączeniu z pisakami edding np.. e-1340 pisakiem z
końcówką pędzelkową, e-1300 pisakiem, e-1200 pisakiem. Zabezpiecza
nie światłoodporne tusze na bazie wody z nabojów i zabezpiecza dzieła
sztuki przed blaknięciem kiedy nałożone na. Łatwe i czyste w użyciu
do nieskomplikowanej, spontanicznej kreatywności. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

174

Opis

Rozmiar w mm

049 biały

144 x 15 x 16

Colour Happy Big Box
Colour Happy Big Box zawiera 69
perfekcyjnie dobranych pisaków, nowy
pastelowy pisak w kolorze białym oraz mikser
kolorów pisaków pędzelkowych
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-032,
035-036, 043, 045-046, 048 edding 1340:
001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086
edding 1500: 049 edding 1800: 001
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182

Kod
4 057305 000200

4 057305 000255

Nr kat.
4-1500049

4-CH69+1

Markery/pisaki do kaligrafii

Markery/pisaki do kaligrafii
Daj się ponieść kreatywności. Pisaki w harmonijnie dobranych, atrakcyjnych kolorach z rozmaitymi
końcówkami kaligraficznymi pozwalają uzyskać przepiękne efekty na różnorodnych materiałach. Zawierają
nieścieralny i wodoodporny tusz na bazie wody, wyjątkowo odporny na światło i czynniki atmosferyczne.

edding 1255 pisak do kaligrafii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
edding 1455 marker do kaligrafii z
elastyczną końcówką .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178

Zastosowanie

papier

karton

płótno

drewno

terakota

175

Markery/pisaki do kaligrafii

edding 1255 pisak do kaligrafii
Pisaki do kaligrafii dla pięknego pisania i kaligrafii na różnych materiałach,
w szczególności na papierze i płótnie. Końcówki do kaligrafii dostępne
w szerokościach pisania 2.0 mm, 3.5 mm, 5.0 mm. Tusz pigmentowy
na bazie wody jest szybkoschnący, wyjątkowo światłoodporny,
permanentny i odporny na warunki atmosferyczne. Dostępne w kolorze
czarnym, stalowo niebieskim, ciemnym brązowym, butelkowym zielonym
i szkarłatnym.
3 różne zaostrzone końcówki do kaligrafii zapewniają precyzyjne
pisanie. Idealne dla początkujących i uczących się kaligrafii. Pisaki do
kaligrafii edding (e-1255) i markery do kaligrafii edding (e-1455) mają
te same kolory vintage. Zatyczka może być pozostawiona na końcu
obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu
do nieskomplikowanej, spontanicznej twórczości. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.



Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
2 mm

164 x 11 x 11

017 stalowoniebieski
2 mm

164 x 11 x 11

018 ciemnobrązowy
2 mm

164 x 11 x 11

025 zieleń butelkowa
2 mm

164 x 11 x 11

046 karmazynowy
2 mm

164 x 11 x 11

001 czarny
3,5 mm

164 x 11 x 11

017 stalowoniebieski
3,5 mm

164 x 11 x 11

018 ciemnobrązowy
3,5 mm

164 x 11 x 11

025 zieleń butelkowa
3,5 mm

164 x 11 x 11

046 karmazynowy
3,5 mm

164 x 11 x 11

001 czarny
5 mm

164 x 11 x 11

017 stalowoniebieski
5 mm

164 x 11 x 11

018 ciemnobrązowy
5 mm

164 x 11 x 11

025 zieleń butelkowa
5 mm

164 x 11 x 11

046 karmazynowy
5 mm

164 x 11 x 11

Kod
4 004764 926305
4 004764 926329
4 004764 926343
4 004764 926367
4 004764 926381
4 004764 926404
4 004764 926428
4 004764 926442
4 004764 926466
4 004764 926480
4 004764 926503
4 004764 926527
4 004764 926541
4 004764 926565
4 004764 926589

Nr kat.
4-125520-001
4-125520-017
4-125520-018
4-125520-025
4-125520-046
4-125535-001
4-125535-017
4-125535-018
4-125535-025
4-125535-046
4-125550-001
4-125550-017
4-125550-018
4-125550-025
4-125550-046



Opis

Rozmiar w mm

edding 1255 pisak do kaligrafii
zestaw 3 sztuk czarnych
1x 2.0 (001), 1x 3.5 (001), 1x 5.0 (001)

170 x 46 x 12

edding 1255 pisak do kaligrafii
zestaw 3 sztuk stalowoniebieskich
1x 2.0 (017), 1x 3.5 (017), 1x 5.0 (017)

170 x 46 x 12

edding 1255 pisak do kaligrafii
zestaw 3 sztuk ciemnobrązowych
1x 2.0 (018), 1x 3.5 (018), 1x 5.0 (018)

170 x 46 x 12

edding 1255 pisak do kaligrafii
zestaw 3 sztuk karmazynowych
1x 2.0 (046), 1x 3.5 (046), 1x 5.0 (046)

170 x 46 x 12

edding 1255-1455 marker/pisak
do kaligrafii
display 38 sztuk
Display zawiera: 24 pisaki do kaligrafii edding
1255, 14 markerów do kaligrafii edding 1455 i
24 broszury z inspiracjami
edding 1255: końcówką 2.0: 3x 001,
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025
edding 1255: końcówką 3.5: 3x 001,
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025
edding 1255: końcówką 5.0: 2x 001, 1x 017,
1x 018, 1x 025, 1x 046 edding 1455: 4x 001,
3x 017, 3x 046, 2x 018, 2x 025

180 x 220 x 87

Kod

4 004764 926602

4 004764 926619

4 004764 926626

4 004764 926640

4 004764 941933

Nr kat.

Markery/pisaki do kaligrafii

Produkt

4-1255-3-001

4-1255-3-017

4-1255-3-018

4-1255-3-046

4-51538

177

Markery/pisaki do kaligrafii

edding 1455 marker do kaligrafii z elastyczną końcówką
Pisaki do kaligrafii dla pięknego pisania i kaligrafii, również na szorstkich
i porowatych powierzchniach jak np.. terakota, drewno, papier i płótno.
Elastyczna końcówka do kaligrafii kaligrafii ma szerokość 1-5 mm.
Tusz pigmentowy na bazie wody jest szybkoschnący, wyjątkowo
światłoodporny, permanentny i odporny na warunki atmosferyczne.
Dostępne w kolorze czarnym, stalowo niebieskim, ciemnym brązowym,
butelkowym zielonym i szkarłatnym.
Miękka i elastyczna końcówka do kaligrafii pozwala na wykonywanie
nieprzeciętnych i przykuwających uwagę napisów. Nadaje się również
do nierównych powierzchni. Idealne dla początkujących i uczących
się kaligrafii. Pisaki do kaligrafii edding (e-1255) i markery do kaligrafii
edding (e-1455) mają te same kolory vintage. Zatyczka może być
pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia.
Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt

178











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

137 x 17 x 17

017 stalowoniebieski

137 x 17 x 17

018 ciemnobrązowy

137 x 17 x 17

025 zieleń butelkowa

137 x 17 x 17

046 karmazynowy

137 x 17 x 17

edding 1455 marker do kaligrafii
z elastyczną końcówką
zestaw 3 sztuk
001,017,046

170 x 75 x 20

edding 1255-1455 marker/pisak
do kaligrafii
display 38 sztuk
Display zawiera: 24 pisaki do kaligrafii edding
1255, 14 markerów do kaligrafii edding 1455 i
24 broszury z inspiracjami
edding 1255: końcówką 2.0: 3x 001,
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025
edding 1255: końcówką 3.5: 3x 001,
2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025
edding 1255: końcówką 5.0: 2x 001, 1x 017,
1x 018, 1x 025, 1x 046 edding 1455: 4x 001,
3x 017, 3x 046, 2x 018, 2x 025

180 x 220 x 87


Kod
4 004764 927104
4 004764 927135
4 004764 927166
4 004764 927197
4 004764 927227

4 004764 942701

4 004764 941933

Nr kat.
4-1455001
4-1455017
4-1455018
4-1455025
4-1455046

4-1455-3

4-51538

Pobudzają dziecięcą fantazję. Poprzez łatwe zastosowanie pomagają dzieciom rozwijać kreatywność.
Nasycone, żywe kolory pisaków umożliwiają tworzenie rysunków na wielu materiałach.

edding 16 Funtastics pisak do szyb dla dzieci. . . . . 180

Zastosowanie

szkło

ciemny papier

179

Pisaki do malowania
szyb dla dzieci

Pisaki do malowania szyb dla dzieci

Pisaki do malowania
szyb dla dzieci

edding 16 Funtastics pisak do szyb dla dzieci
Pisak do szyb dla dzieci dla wysoce nieprzezroczystego, wyrazistego
rysowania na szke, szybach, lustrach i ciemnym papierze. Końcówka
markera o szerokości 2-6 mm. Farba wodna może być wyczyszczona
wodą z prawie wszystkich powierzchni, nie pozostawiając śladu, a także
wyprana z większości wyrobów tekstylnych w temperaturze 60 °C.
Spełnia kryteria CE dla zabawek bezpiecznych dla dzieci. Dostępne
kolory czerwony, żółty, brązowy, jasnoniebieski i neonowy zielony.
Łatwo zmywalne rysowanie na gładkich powierzchniach, w żywych
kolorach. Pasta w stabilnej obudowie chroniącej przed złamaniem
może być wysunięta w razie potrzeby. Dzięki ich łatwej obsłudze, te
pisaki są idealne dla dzieci. Może być zmyte z większości materiałów
w 60 °C. Wysokiej jakości markowy produkt.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 16 Funtastics pisak
do szyb dla dzieci
zestaw 5 sztuk
002, 005, 007, 010, 064

160 x 91 x 18

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztu
Display zawiera 10 zestawów pisaków edding
14/10S, 10 zestawów pisaków magicznych
edding 13/8S MAGIC FUN, 10 zestawów
pisaków do szyb edding 16/5S WINDOW
FUN oraz 10 zestawów pisaków do ubrań
edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztuk
Display zawiera 10 zestawów edding 14/10S
pisaków, 10 zestawów edding 15/12S
pisaków, 10 zestawów edding 15/18S,
10 zestawów edding 16/5S WINDOW FUN,
10 zestawów edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

Kod

4 004764 953882

4 004764 957309

4 004764 957316

Nr kat.

4-16-5

4-51217

4-51218

Opis

Rozmiar w mm

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 70 sztuk
Display zawiera 20 zestawów pisaków edding
14/10, 10 zestawów pisaków edding 15/18S,
10 zestawów pisaków MAGIC FUN edding
13/8S, 10 zestawów WINDOW FUN edding
16/5S, 10 zestawów TEXTILE FUN edding
17/5S
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420

Kod

Nr kat.
Pisaki do malowania
szyb dla dzieci

Produkt

4 004764 957323

4-51219
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Pisaki do malowania
twarzy dla dzieci

Pisaki do malowania
twarzy dla dzieci
Niezbędny na dziecięcych urodzinach, w czasie karnawału oraz podczas imprez sportowych. Pisaki do
malowania twarzy dla dzieci są łatwe w użyciu i łatwo je zmyć – wystarczy mydło i woda. Pisaki są przyjazne
dla skóry i przebadane dermatologicznie. Idealne do wrażliwej dziecięcej skóry.

edding 47 Funtastics kredki do twarzy dla dzieci .  .  .  183

Zastosowanie

skóra

182

edding 47 Funtastics kredki do twarzy dla dzieci
Pisaki do malowania
twarzy dla dzieci

Farby do twarzy w sztyfcie do kolorowej zabawy i malowania po skórze.
Końcówka sztyftu o szerokości 2-4 mm. Bezpieczny dla skóry tusz na
bazie wody jest testowany dermatologicznie - pisaki są odpowiednie dla
delikatnej skóry dzieci. Jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie
kosmetyków i znakiem CE dla zabawek przyjaznych dzieciom. Jasne
kolory: czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, biały i czarny połączone
w jeden praktyczny sztyft do malowania twarzy.
Radość z malowania twarzy dla całej rodziny z bezpieczną dla skóry pastą.
Pasta w żywych kolorach może być zmyta przy użyciu wody i mydła.
Kolorowa pasta w postaci praktycznego sztyftu. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt







Opis

Rozmiar w mm

edding 47 Funtastics kredki
do twarzy dla dzieci
blister 1 sztuk
999
Minimalna wielkość zamówienia:
10 szt. opakowań blistrowych

212 x 135 x 20

Kod

4 004764 886692

Nr kat.

4-47F-1-1

183

Pisaki pędzelkowe do porcelany

Pisaki pędzelkowe do porcelany
Malowanie porcelany staje się dziecinnie proste. Pisak pędzelkowy do porcelany pozwala na miękkie nakładanie
i zapewnia równomierne wykończenie. Giętka końcówka pędzelkowa ułatwia dekorowanie i kreatywne zdobienie
dużych powierzchni, a także na nanoszenie subtelnych detali. Nie rozlewa się i nie zbryla.
Wskazówka: wyjątkowo światłoodporny tusz pigmentowy na bazie wody, szybkoschnący i pozwalający na
korygowanie efektu przed wypaleniem. Produkt nie nadaje się do malowania powierzchni mających kontakt z
żywnością. Po wypaleniu staje się odporny na mycie w zmywarce.

edding 4200 pisak do porcelany .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

Zastosowanie

porcelana

184

szkło żaroodporne

Pisaki pędzelkowe do porcelany

edding 4200 pisak do porcelany
Pisak, który umożliwia tworzenie odpornych na zmywanie (także w
zmywarce) wzorów i dekoracji na powierzchniach porcelanowych,
szkliwionej ceramice oraz na szkle żaroodpornym. Doskonały zarówno
do dużych powierzchni jak i do detali. Nie wylewa i nie rozmazuje się.
Elastyczna końcówka pędzelkowa o szerokości 1-4 mm. Oparty na
wodzie pigmentowy tusz jest szybkoschnący, przed podgrzaniem
można go zmywać i poprawić, szczególnie odporny na działanie
światła. Po wypieczeniu, wzór na porcelanie jest odporny na mycie
w zmywarce do 50 °C. Dostępne w 15 kolorach.
Miękka i elastyczna końcówka pędzelkowa pozwala na tworzenie
zarówno szerokich, jak i bardzo cienkich linii i wzorów, bez wylewania
się tuszu i bez odprysków. Szeroka gama żywych kolorów. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko
jej zgubienia. Łatwa obsługa do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt











Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 11 x 11

002 czerwony

165 x 11 x 11

003 niebieski

165 x 11 x 11

004 zielony

165 x 11 x 11

005 żółty

165 x 11 x 11

006 pomarańczowy

165 x 11 x 11

007 brązowy

165 x 11 x 11

008 fioletowy

165 x 11 x 11

009 różowy

165 x 11 x 11

010 błękitny

165 x 11 x 11

011 jasnozielony

165 x 11 x 11

014 turkusowy

165 x 11 x 11

017 stalowoniebieski

165 x 11 x 11

019 karminowy

165 x 11 x 11

046 karmazynowy

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 927845
4 004764 927852
4 004764 927869
4 004764 927876
4 004764 927883
4 004764 927890
4 004764 988518
4 004764 927906
4 004764 927913
4 004764 927920
4 004764 927937
4 004764 927944
4 004764 988549
4 004764 988570
4 004764 988600

Nr kat.
4-4200001
4-4200002
4-4200003
4-4200004
4-4200005
4-4200006
4-4200007
4-4200008
4-4200009
4-4200010
4-4200011
4-4200014
4-4200017
4-4200019
4-4200046

185

Pisaki pędzelkowe do porcelany

Produkt

186

Opis

Rozmiar w mm

edding 4200 pisak do porcelany
zestaw 6 kolorów w ciepłych barwach
002, 006, 007, 009, 019, 046

210 x 73 x 14

edding 4200 pisak do porcelany
zestaw 6 kolorów w chłodnych barwach
001, 008, 010, 011, 014, 017

210 x 73 x 14

edding 4200 pisak do porcelany
zestaw 6 kolorów
001-005, 007

210 x 73 x 14

edding 4200 pisak do porcelany
blister 4 sztuk
1x 001, 002, 008, 009

210 x 115 x 12

edding 4200 pisak do porcelany
blister 4 sztuk
1x 001, 005, 010, 011

210 x 115 x 12

edding 4200 pisak do porcelany
display 46 sztuk
Display zawiera 46 markerów porcelanowych
z końcówką pędzelkową edding 4200
6x 001, 6x 017, 6x 046, 4x 002, 4x 004-006,
4x 010, 4x 014, 4x 019

153 x 205 x 275

edding 4200 pisak do porcelany
display 90 sztuk
Display zawiera 90 markerów edding 4200
10x 001, 10x 017, 10x 046, 5x 002-011,
5x 014, 5x 019

153 x 205 x 275

edding 4200 pisak do porcelany
display 18 sztuk
zestawów
Display zawiera 18 zestawów markerów
porcelanowych z końcówką pędzelkową
edding 4200 w 3 opcjach kolorystycznych
6x set 'family' kolorach: 1x 001-005, 1x 007
6x set 'warm' kolorach: 1x 002, 006-007,
009, 019, 046
6x set 'cool' kolorach: 1x 001, 008, 010-011,
014, 017

245 x 355 x 325

Kod

4 004764 928156

4 004764 960699

4 004764 928149

4 004764 970124

4 004764 970094

4 057305 002600

4 057305 002624

4 004764 928101

Nr kat.

4-4200-6999

4-4200-6099

4-4200-6

4-4200-4-1999

4-4200-4-1099

4-51590

4-51591

4-50292

Markery/pisaki do tkanin

Markery/pisaki do tkanin
Do t-shirtów, koszulek i wielu innych. Markery i pisaki do tkanin pozwalają na barwne zdobienie większości
lekkich tkanin surowych, takich jak bawełna, satyna, len itp. Po utrwaleniu za pomocą żelazka (bez użycia
pary), ten dostępny w szerokiej palecie kolorów marker jest odporny na pranie w temperaturze 60°C
(na większości materiałów). Tusz na bazie wody jest szybkoschnący i wyjątkowo światłoodporny.

edding 17 Funtastics pisak tekstylne dla dzieci .  .  .  .  188
edding 4500 marker tekstylny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

190

edding 4600 pisak tekstylny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

Zastosowanie

tekstylia

187

Markery/pisaki do tkanin

edding 17 Funtastics pisak tekstylne dla dzieci
Pisak do ubrań dla dzieci do kolorowego dekorowania większości jasnych
tkanin, np. bawełny, jedwabiu, lnu. Zaokrąglona końcówka pisząca
o szerokości 2-3 mm. Tusz pigmentowy na bazie wody jest odporny
na zmywanie i ma neutralny zapach; po utrwalaniu kolorów poprzez
prasowanie (bez pary), materiały mogą być prane w tmperaturze do
60 °C bez ryzyka sprania się wzoru. Spełnia kryteria CE dla zabawek
bezpiecznych dla dzieci. Dostępne w kolorach żółtym, brązowym,
jasnoniebieskim, karminowym czerwonym i jasnozielonym.
Nieprzerwana radość z malowania na jasnych tekstyliach w niezwykłych,
trwałych kolorach. Odporne na światło i zapewnia długotrwałe efekty.
Stworzone we współpracy z pedagogami. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

edding 17 Funtastics pisak
tekstylne dla dzieci
zestaw 5 sztuk
005, 007, 010, 019, 034

170 x 84 x 17

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztu
Display zawiera 10 zestawów pisaków edding
14/10S, 10 zestawów pisaków magicznych
edding 13/8S MAGIC FUN, 10 zestawów
pisaków do szyb edding 16/5S WINDOW
FUN oraz 10 zestawów pisaków do ubrań
edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 40 sztuk
Display zawiera 10 zestawów edding 14/10S
pisaków, 10 zestawów edding 15/12S
pisaków, 10 zestawów edding 15/18S,
10 zestawów edding 16/5S WINDOW FUN,
10 zestawów edding 17/5S TEXTILE FUN
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170

Kod

4 004764 953912

4 004764 957309

4 004764 957316

Nr kat.

4-17-5

4-51217

4-51218

Opis

Rozmiar w mm

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS KIDS
display podłogowy 70 sztuk
Display zawiera 20 zestawów pisaków edding
14/10, 10 zestawów pisaków edding 15/18S,
10 zestawów pisaków MAGIC FUN edding
13/8S, 10 zestawów WINDOW FUN edding
16/5S, 10 zestawów TEXTILE FUN edding
17/5S
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
10x edding 15/12 S: 001-011, 255
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008,
011, 100
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420

Kod

4 004764 957323

Nr kat.
Markery/pisaki do tkanin

Produkt

4-51219
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Markery/pisaki do tkanin

edding 4500 marker tekstylny
Marker do tekstyliów do trwałego, niespieralnego dekorowania większości
jasnych materiałów jak bawełna, jedwab i len. Okrągła końcówka pisząca
o szerokości 2-3 mm. Pigmentowy tusz na bazie wody ma neutralny
zapach, jest szybkoschnący i odporny na działanie światła. Po utrwaleniu
kolorów przez wyprasowanie tkaniny(bez pary), ubrania mogą być prane
w temperaturach poniżej 60 °C. Dostępne w 20 kolorach.
Duży wybór żywych kolorów dla długotrwałych, odpornych na pranie
dekoracji na tekstyliach. Trwała, średniej grubości, okrągła końcówka.
Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje
ryzyko jej zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej,
spontanicznej twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

190









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

138 x 17 x 17

002 czerwony

138 x 17 x 17

003 niebieski

138 x 17 x 17

004 zielony

138 x 17 x 17

005 żółty

138 x 17 x 17

006 pomarańczowy

138 x 17 x 17

007 brązowy

138 x 17 x 17

008 fioletowy

138 x 17 x 17

009 różowy

138 x 17 x 17

010 błękitny

138 x 17 x 17

011 jasnozielony

138 x 17 x 17

012 szary

138 x 17 x 17

016 jasnopomarańczowy

138 x 17 x 17

019 karminowy

138 x 17 x 17

033 błękit orientalny

138 x 17 x 17

034 bladozielony

138 x 17 x 17

065 żółty neonowy

138 x 17 x 17

Kod
4 004764 014262
4 004764 014309
4 004764 014347
4 004764 014385
4 004764 014422
4 004764 014460
4 004764 014507
4 004764 014545
4 004764 014583
4 004764 014620
4 004764 014668
4 004764 014835
4 004764 107735
4 004764 107773
4 004764 107810
4 004764 107858
4 004764 014873

Nr kat.
4-4500001
4-4500002
4-4500003
4-4500004
4-4500005
4-4500006
4-4500007
4-4500008
4-4500009
4-4500010
4-4500011
4-4500012
4-4500016
4-4500019
4-4500033
4-4500034
4-4500065

Opis

Rozmiar w mm

066 pomarańczowy neonowy

138 x 17 x 17

068 fioletowy neonowy

138 x 17 x 17

069 różowy neonowy

138 x 17 x 17

edding 4500 marker tekstylny
blister 4 kolorów
001-004

210 x 115 x 19

edding 4500 marker tekstylny
zestaw 5 kolorów
001-005

148 x 85 x 27

edding 4500 marker tekstylny pudełko
składane 10 sztuk trend
006, 009, 012, 016, 019, 033, 034, 066,
068, 069

140 x 95 x 42

edding 4500 marker tekstylny pudełko
składane 10 sztuk basic
001-005, 007, 008, 010, 011, 065

140 x 95 x 42

edding 4500 marker tekstylny
display 60 sztuk
Display zawiera 60 markerów tekstylnych
edding 4500 w 20 różnych kolorach i 30
broszur inspirujących
12x 001, 6x 002, 5x 003, 4x 004, 5x 005,
3x 007, 3x 008, 3x 065, 2x 006, 2x 010,
2x 011, 2x 019, 2x 066, 2x 068, 2x 069,
1x 009, 1x 012, 1x 016, 1x 033, 1x 034

140 x 150 x 270

edding 4500 marker tekstylny
display 10 sztuk
Display zawiera 10 zestawów markerów do
tekstyliów edding 4500/5S i 30 broszur z
inspiracjami
10x Sets - kolorach 001-005

150 x 200 x 270

Kod
4 004764 014910
4 004764 014958
4 004764 015078

4 004764 103041

4 004764 108053

4 004764 787173

4 004764 787159

4 004764 107179

4 004764 828210

Nr kat.
Markery/pisaki do tkanin

Produkt

4-4500066
4-4500068
4-4500069

4-4500-4-1999

4-4500-5

4-4500099

4-4500999

4-50441

4-50444
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Markery/pisaki do tkanin

edding 4600 pisak tekstylny
Pisak do tekstyliów do trwałego, niespieralnego dekorowania większości
jasnych materiałów jak bawełna, jedwab i len. Okrągła końcówka pisząca
o szerokości 1 mm. Pigmentowy tusz na bazie wody ma neutralny
zapach, jest szybkoschnący i odporny na działanie światła. Po utrwaleniu
kolorów przez wyprasowanie tkaniny(bez pary), ubrania mogą być prane
w temperaturach poniżej 60 °C. Dostępne w 20 kolorach.
Duży wybór żywych kolorów dla długotrwałych, odpornych na pranie
dekoracji na tekstyliach. Trwała, zaokrąglona końcówka. Zatyczka
może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej
zgubienia. Łatwe i czyste w użyciu do nieskomplikowanej, spontanicznej
twórczości. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt

192









Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

165 x 11 x 11

002 czerwony

165 x 11 x 11

003 niebieski

165 x 11 x 11

004 zielony

165 x 11 x 11

005 żółty

165 x 11 x 11

006 pomarańczowy

165 x 11 x 11

007 brązowy

165 x 11 x 11

008 fioletowy

165 x 11 x 11

009 różowy

165 x 11 x 11

010 błękitny

165 x 11 x 11

011 jasnozielony

165 x 11 x 11

012 szary

165 x 11 x 11

016 jasnopomarańczowy

165 x 11 x 11

019 karminowy

165 x 11 x 11

033 błękit orientalny

165 x 11 x 11

034 bladozielony

165 x 11 x 11

065 żółty neonowy

165 x 11 x 11

Kod
4 004764 022885
4 004764 022922
4 004764 023059
4 004764 023141
4 004764 023189
4 004764 104864
4 004764 104901
4 004764 023226
4 004764 104949
4 004764 023264
4 004764 023301
4 004764 104987
4 004764 105021
4 004764 105069
4 004764 105106
4 004764 105144
4 004764 023349

Nr kat.
4-4600001
4-4600002
4-4600003
4-4600004
4-4600005
4-4600006
4-4600007
4-4600008
4-4600009
4-4600010
4-4600011
4-4600012
4-4600016
4-4600019
4-4600033
4-4600034
4-4600065

Opis

Rozmiar w mm

066 pomarańczowy neonowy

165 x 11 x 11

068 fioletowy neonowy

165 x 11 x 11

069 różowy neonowy

165 x 11 x 11

edding 4600 pisak tekstylny pudełko
składane 10 sztuk
001-008, 010, 065

170 x 62 x 26

edding 4600 pisak tekstylny pudełko
składane 10 sztuk
009, 011, 012, 016, 019, 033, 034, 066,
068, 069

170 x 62 x 26

edding 4600 pisak tekstylny
zestaw 10 kolorów
001-010

170 x 115 x 18

edding 4600 pisak tekstylny
display 10 sztuk
Display zawiera 10 zestawów pisaków do
tekstyliów edding 4600/10S i 30 broszur z
inspiracjami
edding 4600/10S: 1x 001-010

173 x 259 x 298

Kod
4 004764 023363
4 004764 023400
4 004764 023462

4 004764 927005

4 004764 927012

4 004764 108091

4 004764 108114

Nr kat.
Markery/pisaki do tkanin

Produkt

4-4600066
4-4600068
4-4600069

4-4600999

4-4600099

4-4600-10

4-50445
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Nożyki i wymienne ostrza

Nożyki i wymienne ostrza
Prosty sposób na skuteczniejsze cięcie. Za pomocą poręcznych nożyków oraz wymiennych ostrzy każda
codzienna czynność związana z cięciem zostanie wykonana perfekcyjnie.

edding M 9 nożyk papieru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
edding M 18 nożyk do papieru .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196
edding CB 9 ostrza zapasowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
edding CB 18 ostrza zapasowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Zastosowanie

papier

194

karton
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Nożyki i wymienne ostrza

edding M 9 nożyk papieru
Mały, poręczny nożyk z klipsem - doskonały do codziennego użytku.
Końcówka posiada specjalne żłobienia do bezpiecznego odrywania
tępych części ostrzy. Jedno ostrze posiada 13 segmentów. Dostępne
w kolorach obudowy czarnym i białym. Produkt do wielokrotnego
napełniania.
Poręczny format kieszonkowy. Łatwe w obsłudze. Wysokiej jakości
markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt


Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

125 x 20 x 15

049 biały

125 x 20 x 15

Kod
4 004764 015771
4 004764 382293

Nr kat.
4-M9001
4-M9049

195

Nożyki i wymienne ostrza

edding M 18 nożyk do papieru
Poręczny nożyk z klipsem - doskonały do codziennego użytku.
Końcówka posiada specjalne żłobienia do bezpiecznego odrywania
tępych części ostrzy. Jedno ostrze posiada 8 segmentów. Dostępne
w kolorach obudowy czarnym i białym. Produkt do wielokrotnego
napełniania.
Poręczny mocny model. Łatwe w obsłudze. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

196


Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

143 x 32 x 15

049 biały

143 x 32 x 15

Kod
4 004764 015740
4 004764 328253

Nr kat.
4-M18001
4-M18049

Nożyki i wymienne ostrza

edding CB 9 ostrza zapasowe
Zapasowe ostrza dla nożyka edding M 9. Jedno ostrze posiada
13 segmentów.
Możliwość wymiany ostrza dla przedłużenia żywotności nożyka
edding M 9. Zapasowe ostrza dla nożyków edding MP 9 i M 9.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.





Produkt

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

100 x 9 x 1

Kod
4 004764 323104

Nr kat.
4-CB9

edding CB 18 ostrza zapasowe
Zapasowe ostrza dla nożyka edding M 18. Jedno ostrze posiada
8 segmentów.
Możliwość wymiany ostrza dla przedłużenia żywotności nożyka
edding M 18. Zapasowe ostrza dla nożyków edding M 18 i ML 18.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt


Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

110 x 19 x 1

Kod
4 004764 323500

Nr kat.
4-CB18
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Części wymienne,
tusze i akcesoria

a

Części wymienne, tusze i akcesoria
Puste staje się pełne. Nieskomplikowane i czyste napełnianie dzięki systemowi kapilarnemu lub dozownikowi
kroplowemu. Odpowiednie do niemal wszystkich markerów do tablic suchościeralnych i markerów do flipchartów
edding. Ponowne napełnianie ogranicza ilość powstających odpadów i wydłuża czas użytkowania produktów.
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204
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207
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210
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213
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220
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edding 1701 M wkład do cienkopisu
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Wkład do cienkopisów nadający się dla wszystkich modeli edding 1700-3.
Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm. Tusz
na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym.
Rozwiązanie ponownego napełniania dla edding 1700-3. Łatwe w obsłudze.
Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż redukuje marnowanie materiałów.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

106 x 7 x 7

002 czerwony

106 x 7 x 7

003 niebieski

106 x 7 x 7

004 zielony

106 x 7 x 7

Kod
4 004764 053353
4 004764 053360
4 004764 053377
4 004764 053384

Nr kat.
4-1701001
4-1701002
4-1701003
4-1701004

199

Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding 1702 F VARIO wkład
Wkład do cienkopisów nadający się dla wszystkich modeli edding VARIO.
Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości 0,3 mm. Tusz na
bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym.
Rozwiązanie do ponownego napełniania dla modeli edding
VARIO. Łatwe w obsłudze. Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż
redukuje marnowanie materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

200

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

103 x 7 x 7

002 czerwony

103 x 7 x 7

003 niebieski

103 x 7 x 7

004 zielony

103 x 7 x 7

Kod
4 004764 874019
4 004764 874057
4 004764 874095
4 004764 874132

Nr kat.
4-1702001
4-1702002
4-1702003
4-1702004

edding 1703 F wkład do cienkopisu
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Wkład do cienkopisów dla wszystkich modeli edding 1700-3. Oprawiona
w metal okrągła końcówka o szerokości 0,3 mm. Tusz na bazie wody.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Rozwiązanie ponownego napełniania dla edding 1700-3. Łatwe
w obsłudze. Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż redukuje
marnowanie materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

106 x 8 x 8

002 czerwony

106 x 8 x 8

003 niebieski

106 x 8 x 8

004 zielony

106 x 8 x 8

Kod
4 004764 000166
4 004764 000203
4 004764 000241
4 004764 000289

Nr kat.
4-1703001
4-1703002
4-1703003
4-1703004

201

Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding 1706 M VARIO wkład
Wkład do cienkopisów nadający się dla wszystkich modeli edding VARIO.
Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm. Tusz
na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym.
Rozwiązanie do ponownego napełniania dla modeli edding VARIO. Łatwe w
obsłudze. Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż redukuje marnowanie
materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt

202

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

103 x 8 x 8

002 czerwony

103 x 8 x 8

003 niebieski

103 x 8 x 8

004 zielony

103 x 8 x 8

Kod
4 004764 873852
4 004764 873890
4 004764 873937
4 004764 873975

Nr kat.
4-1706001
4-1706002
4-1706003
4-1706004

edding 1707 R VARIO wkład
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Wkład do długopisów kulkowych dla wszystkich modeli edding VARIO.
Oprawiona w metal okrągła końcówka o szerokości pisania 0,5 mm.
Tusz na bazie wody. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym. Kolory czarny, czerwony i niebieski są
wodoodporne.
Rozwiązanie do ponownego napełniania dla modeli edding VARIO. Łatwe
w obsłudze. Kolory czarny, czerwony i niebieski idealne do podpisów
i oficjalnych dokumentów dzięki niewymazywalnemu atramentowi.
Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż redukuje marnowanie
materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny

104 x 9 x 9

002 czerwony

104 x 9 x 9

003 niebieski

104 x 9 x 9

004 zielony

104 x 9 x 9

Kod
4 004764 874309
4 004764 874347
4 004764 874385
4 004764 874422

Nr kat.
4-1707001
4-1707002
4-1707003
4-1707004

203

Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding 1715 VARIO wkład do długopisu kulkowego
Uzupełnienie długopisu kulkowego dostępne dla licznych modeli edding
VARIO. Końcówka w metalowej oprawce o szerokości pisania 0.4 mm.
Wymazywalny tusz na bazie wody. Dostępne w kolorach czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym.
Rozwiązanie do ponownego napełniania dla długopisów kulkowych
edding VARIO. Łatwe w obsłudze. Niebieski atrament do pióra
wiecznego może być wymazany przy użyciu wymazywacza do pióra
edding 1515 albo jakiegokolwiek innego zwykłego wymazywacza.
Używanie kartridży jest ekologiczne, gdyż redukuje marnowanie
materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt

204

Opis

Rozmiar w mm

003 niebieski

103 x 8 x 8

Kod
4 004764 888672

Nr kat.
4-1715003

edding zapasowe końcówki
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Zapasowe końcówki dla różnych markerówedding pozwalają zmniejszyć
ilość wytwarzanych zanieczyszczeń i wydłużyć żywotność produktów.
Wymienne końcówki wydłużają przydatność markera. 

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding 21 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 21 EcoLine

35 x 5 x 5

edding 22 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 22 EcoLine

40 x 5 x 3

edding 25/400 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 25 EcoLine oraz edding 400

30 x 2 x 2

edding 28/360 wymienne końcówki
Pasują do markerów do tablic
suchościeralnych edding 28 EcoLine oraz
edding 360

35 x 5 x 5

edding 29/363 wymienne końcówki
Pasują do markerów do tablic
suchościeralnych edding 29 EcoLine oraz
edding 363

39 x 6 x 4

edding 30/31/380 wymienne końcówki
Pasują do markerów do papieru edding 30
Brilliant oraz markerów do flipchartów
edding 31 EcoLine i edding 380

35 x 5 x 5

edding 32/383 wymienne końcówki
Pasują do markerów do flipchartów
edding 32 EcoLine oraz edding 383

35 x 5 x 3

edding 33 wymienne końcówki
Pasują do markerów do papieru edding 33

39 x 6 x 4

edding 250 wymienne końcówki
Pasują do markerów do tablic
suchościeralnych edding 250

46 x 5 x 5

edding 361 wymienne końcówki
Pasują do markerów do tablic
suchościeralnych edding 361

30 x 2 x 2

edding 365 wymienne końcówki
Pasują do markerów do tablic
suchościeralnych edding 365

28 x 3 x 3

edding 388 wymienne końcówki
Pasują do markerów do flipchartów
edding 388

43 x 10 x 10

edding 404 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 404

30 x 2 x 2

edding 500 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 500

41 x 6 x 4

edding 550 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 550

45 x 7 x 7

edding 750 wymienne końcówki
Pasują do markerów olejowych edding 750,
markerów olejowych błyszczących
edding 750 oraz przemysłowych markerów
olejowych edding 8750

30 x 4 x 4

Kod
4 057305 000828

4 004764 918935

4 004764 839001

4 004764 957194

4 004764 957224

4 004764 022168

4 004764 022205
4 004764 087891
4 004764 099627

4 004764 781676

4 004764 781645

4 004764 781652

4 004764 031788

4 004764 027415

4 004764 031597

4 004764 838943

Nr kat.
4-21N

4-22N

4-25400N

4-28360N

4-29363N

4-3031380N

4-32383N
4-33N
4-250N

4-361N

4-365N

4-388N

4-404N

4-500N

4-550N

4-750N
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

Produkt

206

Opis

Rozmiar w mm

edding 751 wymienne końcówki
Pasują do markerów olejowych edding 751,
markerów olejowych błyszczących
edding 751 oraz markerów do zastosowań
zewnętrznych edding 8055

28 x 3 x 3

edding 780 wymienne końcówki
Pasują do markerów olejowych edding 780
oraz markerów olejowych błyszczących
edding 780

28 x 3 x 3

edding 800 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 800

55 x 10 x 10

edding 850 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 850

46 x 5 x 5

edding 3000 wymienne końcówki
Pasują do markerów permanentnych
edding 2000 C

40 x 3 x 3

edding 3300 wymienne końcówki
Pasują do markerów do permanentnych
edding 2200 C oraz edding No. 1

40 x 5 x 4

Kod

4 004764 838813

4 004764 841301

4 004764 838981

4 004764 838998

4 004764 029617

4 004764 030019

Nr kat.

4-751N

4-780N

4-800N

4-850N

4-3000N

4-3300N

edding HTK 25 tusz do napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania różnych modeli zakreślaczy edding. Butelka
z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker końcówką w
dół w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub najlepiej na noc.
Marker jest znów gotowy do pisania!. Dostępne w neonowych kolorach:
czerwonym, żółtym, pomarańczowym, różowym, niebieskim, zielonym i
szarym.
Do ponownego napełniania zakreślaczy e-345 oraz e-24 EcoLine.
Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności prawie
wszystkich zakreślaczy edding poprzez ponowne uzupełnienie tuszem.
Łatwe w obsłudze. Ponowne napełnianie jest ekologiczne, ponieważ
zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

005 żółty
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

006 pomarańczowy
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

009 różowy
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

010 błękitny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

011 jasnozielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

012 szary
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 786602
4 004764 786633
4 004764 786664
4 004764 786695
4 004764 786725
4 004764 786756
4 004764 847402

Nr kat.
4-HTK25002
4-HTK25005
4-HTK25006
4-HTK25009
4-HTK25010
4-HTK25011
4-HTK25012
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding PTK 25 tusz do napełniania
Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania markerów brilliant do papieru edding. Butelka
z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker końcówką w dół
w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub najlepiej na noc. Marker
jest znów gotowy do pisania!. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym,
niebieskim i zielonym.
Do ponownego napełniania markerów do papieru e-30 oraz e-33. Czysty
i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności prawie wszystkich
markerów brilliant do papieru edding poprzez ponowne uzupełnienie
tuszem. Łatwe w obsłudze. Ponowne napełnianie jest ekologiczne,
ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Długotrwałe i żywe kolory.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

208

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 780488
4 004764 780518
4 004764 780549
4 004764 780570

Nr kat.
4-PTK25001
4-PTK25002
4-PTK25003
4-PTK25004

edding MTK 25 tusz do napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania różnych modeli markerów permanentnych
edding. Butelka z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker
końcówką w dół w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub
najlepiej na noc. Marker jest znów gotowy do pisania!. Dostępny w
kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez dodatku
ksylenu lub toluenu.
Do ponownego napełniania markerów permanentnych e-No.1, e-400,
e-300, e-330, e-370, e-2000 C i e-2200 C oraz EcoLine e-21, e-22 i
e-25. Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności prawie
wszystkich markerów permanentnych edding poprzez ponowne
uzupełnienie tuszem. Ponowne napełnianie jest ekologiczne, ponieważ
zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 780365
4 004764 780396
4 004764 780426
4 004764 780457

Nr kat.
4-MTK25001
4-MTK25002
4-MTK25003
4-MTK25004
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding RMTK 25 tusz do napełniania
Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania markerów permanentmych edding retract 11.
Butelka z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker końcówką
w dół w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub najlepiej na noc.
Marker jest znów gotowy do pisania!. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności prawie wszystkich
markerów permanentnych edding poprzez ponowne uzupełnienie tuszem
markera permanentnego edding retract 11. Ponowne napełnianie jest
ekologiczne, ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

210




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 872022
4 004764 872053
4 004764 872084
4 004764 872114

Nr kat.
4-RMTK25001
4-RMTK25002
4-RMTK25003
4-RMTK25004

edding T 25 tusz do napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Tusz do ponownego napełniania z systemem kropelkowym, idealny
do szybkiego ponownego napełniania różnych modeli markerów
permanentnych edding. Butelka z tuszem o objętości 30 ml. Dostępne
kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, fioletowy, różowy i jasnoniebieski. Bez dodatku ksylenu lub
toluenu.
Do ponownego napełniania markerów permanentnych e-No.1, e-370,
e-390, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C i e-2200 C oraz
EcoLine e-21, e-22 i e-25. Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie
żywotności prawie wszystkich markerów permanentnych edding poprzez
ponowne uzupełnienie tuszem. Ponowne napełnianie jest ekologiczne,
ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Precycyzyjne ponowne
napełnianie dzięki dozownikowi kropli. Szeroki asortyment kolorów.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

002 czerwony
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

003 niebieski
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

004 zielony
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

005 żółty
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

006 pomarańczowy
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

007 brązowy
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

008 fioletowy
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

009 różowy
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

010 błękitny
Treść: 25 ml

37 x 37 x 70

edding T 25 tusz do
ponownego napełniania
blister 1 sztuk czarny
001

210 x 60 x 39

Kod
4 004764 023868
4 004764 023875
4 004764 023882
4 004764 023899
4 004764 023905
4 004764 023912
4 004764 023929
4 004764 023936
4 004764 023943
4 004764 023950

4 004764 822409

Nr kat.
4-T25001
4-T25002
4-T25003
4-T25004
4-T25005
4-T25006
4-T25007
4-T25008
4-T25009
4-T25010

4-T25-1-1001
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding T 100 tusz do napełniania
Tusz do ponownego napełniania z systemem kropelkowym, idealny
do szybkiego ponownego napełniania różnych modeli markerów
permanentnych edding. Butelka z tuszem o objętości 100 ml. Dostępny
w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez dodatku
ksylenu lub toluenu.
Do ponownego napełniania markerów permanentnych e-No.1, e-370,
e-390, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C i e-2200 C oraz
EcoLine e-21, e-22 i e-25. Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie
żywotności prawie wszystkich markerów permanentnych edding poprzez
ponowne uzupełnienie tuszem. Ponowne napełnianie jest ekologiczne,
ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Precycyzyjne ponowne
napełnianie dzięki dozownikowi kropli. Wysokiej jakości markowy
produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

212




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 100 ml

50 x 50 x 89

002 czerwony
Treść: 100 ml

50 x 50 x 89

003 niebieski
Treść: 100 ml

50 x 50 x 89

004 zielony
Treść: 100 ml

50 x 50 x 89

Kod
4 004764 024872
4 004764 024889
4 004764 024896
4 004764 024902

Nr kat.
4-T100001
4-T100002
4-T100003
4-T100004

edding T 1000 tusz do ponownego napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Atrament uzupełniający z systemem kapilarnym idealny do łatwego
napełniania automatycznych markerów edding 11. Butelka z tuszem
o objętości 1000 ml. Tusz do napełniania T 1000 nadaje się także
do bezpośredniego nanoszenia na pędzle, pióra, szablony i znaczki.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez
dodatku ksylenu lub toluenu.
Do ponownego napełniania markerów permanentnych e-No.1, e-370,
e-390, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C i e-2200 C oraz
EcoLine e-21, e-22 i e-25. Ponowne napełnianie dla większej ilości
markerów. Ponowne napełnianie jest ekologiczne, ponieważ zmniejsza
marnowanie materiałów. Precycyzyjne ponowne napełnianie dzięki
dozownikowi kropli. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.


Produkt




Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 1000 ml

81 x 81 x 230

002 czerwony
Treść: 1000 ml

81 x 81 x 230

003 niebieski
Treść: 1000 ml

81 x 81 x 230

004 zielony
Treść: 1000 ml

81 x 81 x 230

Kod
4 004764 025671
4 004764 025688
4 004764 025695
4 004764 025701

Nr kat.
4-T1000001
4-T1000002
4-T1000003
4-T1000004
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding V 100 rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik z dozownikiem kropelek, idealny do rozcieńczania
tuszy do ponownego napełniania edding T 25, T 100 i T 1000 w celu
rozjaśnienia koloru lub usunięcia zaschniętego tuszu permanentnego.
Butelka o objętości 100 ml. Bez dodatku ksylenu lub toluenu.
Specjalne rozwiązanie do łatwego rozcieńczania tuszów permanentnych
edding. Precyzyjne rozcieńczanie dzięki dozownikowi. Rozrzedzanie
pomaga stworzyć nowe kolory lub usunąć wyschnięty tusz markera
permanentnego. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano
w Niemczech.

Produkt

214

Opis

Rozmiar w mm

100 transparentny
Treść: 100 ml

51 x 51 x 94

Kod
4 004764 026005

Nr kat.
4-V100100

edding BTK 25 tusz do napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny
do samodzielnego napełniania różnych modeli markerów do tablic
suchościeralnych edding. Butelka z tuszem o objętości 25 ml. Po
prostu postaw marker końcówką w dół w buteleczce z tuszem na
minimum godzinę lub najlepiej na noc. Marker jest znów gotowy do
pisania!. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i
zielonym. Bez dodatku octanu butylu.
Do ponownego napełniania markerów do tablic suchościeralnych e-250,
e-360, e-361, e-363 oraz EcoLine e-28 i e-29. Czysty i samodzielny
sposób na wydłużenie żywotności prawie wszystkich markerów do
tablic suchościeralnych edding poprzez ponowne uzupełnienie tuszem.
Łatwe w obsłudze. Ponowne napełnianie jest ekologiczne, ponieważ
zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 780112
4 004764 780150
4 004764 780181
4 004764 780211

Nr kat.
4-BTK25001
4-BTK25002
4-BTK25003
4-BTK25004
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding RBTK 25 tusz do napełniania
Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania markerów do tablic białych edding retract 12.
Butelka z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker końcówką
w dół w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub najlepiej na noc.
Marker jest znów gotowy do pisania!. Dostępny w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez dodatku octanu butylu.
Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności markerów do
tablic suchościeralnych edding edding retract 12 poprzez ponowne
uzupełnienie tuszem. Łatwe w obsłudze. Ponowne napełnianie jest
ekologiczne, ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

216

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 871902
4 004764 871933
4 004764 871964
4 004764 871995

Nr kat.
4-RBTK25001
4-RBTK25002
4-RBTK25003
4-RBTK25004

edding BT 30 tusz do napełniania
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Tusz do ponownego napełniania z systemem kropelkowym, idealny do
szybkiego ponownego napełniania prawie wszystkich modeli markerów
do tablic suchościeralnych edding. Butelka z tuszem o objętości 30 ml.
Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Bez
dodatku octanu butylu.
Szybkie rozwiązanie do napełniania i przedłużenia żywotności markerów
do tablic suchościeralnych e-250, e-361, e-365 oraz EcoLine e-28 i e-29.
Szybki sposób ponownego napełniania do wydłużenia żywotności prawie
wszystkich markerów do tablic suchościeralnych edding. Precyzyjne
ponowne napełnianie dzięki dozownikowi kropli. Ponowne napełnianie
jest ekologiczne, ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.


Produkt

Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 30 ml

37 x 37 x 75

002 czerwony
Treść: 30 ml

37 x 37 x 75

003 niebieski
Treść: 30 ml

37 x 37 x 75

004 zielony
Treść: 30 ml

37 x 37 x 75

Kod
4 004764 064236
4 004764 064267
4 004764 064274
4 004764 064281

Nr kat.
4-BT30001
4-BT30002
4-BT30003
4-BT30004
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding FTK 25 tusz do napełniania
Tusz do ponownego napełniania z systemem kapilarnym, idealny do
samodzielnego napełniania różnych modeli markerów do flipchartów
edding. Butelka z tuszem o objętości 25 ml. Po prostu postaw marker
końcówką w dół w buteleczce z tuszem na minimum godzinę lub
najlepiej na noc. Marker jest znów gotowy do pisania!. Dostępny w
kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
Czyste, samodzielne rozwiązanie do napełniania i przedłużenia
żywotności markerów do flipchartów e-380, e-383 oraz EcoLine
e-31 i e-32. Czysty i samodzielny sposób na wydłużenie żywotności
prawie wszystkich markerów do flipchartów edding poprzez ponowne
uzupełnienie tuszem. Łatwe w obsłudze. Ponowne napełnianie jest
ekologiczne, ponieważ zmniejsza marnowanie materiałów. Długotrwałe
i żywe kolory. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.


Produkt
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Opis

Rozmiar w mm

001 czarny
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

002 czerwony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

003 niebieski
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

004 zielony
Treść: 25 ml

48 x 48 x 48

Kod
4 004764 780242
4 004764 780273
4 004764 780303
4 004764 780334

Nr kat.
4-FTK25001
4-FTK25002
4-FTK25003
4-FTK25004

edding BMA 1 płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Płyn czyszczący do regularnej, dokładnej pielęgnacji białych tablic,
dedykowany w szczególności do charakterystycznych w składzie
tuszów edding. Butelka ze spryskiwaczem o pojemności 250 ml.
Poręczna butelka ze spryskiwaczem, wyposażona w atomizer,
zawierająca biodegradowalny płyn czyszczący.
Idealne rozwiązanie do regularnego czyszczenia tablic suchościeralnych.
Płyn jest biodegradowalny. Zawiera poniżej 10 % alkoholu. Wysokiej
jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny
Treść: 250 ml

42 x 42 x 195

Kod
4 004764 814909

Nr kat.
4-BMA1
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Części zamienne,
tusze i akcesoria

edding BMA 2 ścierak do tablic suchościeralnych
Gąbka do czyszczenia białych tablic na sucho. Z paskiem magnetycznym
do mocowania do tablicy. Może zostać uzupełniona przy pomocy papieru
BMA 4.
Suche i niepozostawiające śladów ścieranie notatek z białych tablic.
Wymienne arkusze są dostępne. Wysokiej jakości markowy produkt.
Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

160 x 70 x 45

Kod
4 004764 816415

Nr kat.
4-BMA2

edding BMA 3 magnetyczny pojemnik na markery
do tablic suchościeralnych
Uchwyt do markerów suchościeralnych, zapewnia właściwe warunki do
poziomego przechowywania czterech markerów edding. Z wbudowanym
paskiem magnetycznym do bezpośredniego mocowania do białej tablicy.
Indywidualne, magnetyczne mocowywanie bezpośrednio do białych
tablic. Odpowiednie dla wszystkich markerów do tablic białych edding.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

220

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

130 x 155 x 40

Kod
4 004764 816453

Nr kat.
4-BMA3

edding BMA 4 wymienne nakładki ścierające
Części zamienne,
tusze i akcesoria

Zapasowe arkusze do gąbki BMA-2 do czyszczenia tablic
suchościeralnych. Do ścierania na sucho białych tablic suchościeralnych.
Wymienne wkłady dla wydłużenia żywotności czyścika do tablic
suchościeralnych. Ekonomiczne dzięki wymienialnym arkuszom.
Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

000 bezbarwny

223 x 162 x 37

Kod
4 004764 816491

Nr kat.
4-BMA4

edding BMA 15 S zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych
Praktyczny zestaw akcesoriów do białych tablic suchościeralnych
składający się z 1 szt. edding BMA 1, 1 szt. edding BMA 2, 1 szt.
edding BMA 3 uchwyt do markerów i 4 szt. edding 360 markery do
tablic suchościeralnych w kolorach czarnym, czerwonym, niebieskim
i zielonym.
Praktyczny zestaw akcesoriów zawierający wszystko, co potrzebne
do tablic suchościeralnych. Zestaw pomocny podczas pracy na białych
tablicach. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w
Niemczech.

Produkt

Opis

Rozmiar w mm

edding BMA 15 S zestaw akcesoriów do
tablic suchościeralnych
000

235 x 215 x 50

Kod

4 004764 817412

Nr kat.

4-BMA15
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Przegląd zastosowań

Przegląd zastosowań
Płyty
CD/DVD/BD

Ciemne
tablice

Ciemny
papier

Flipchart

Folia

✓

Markery do papieru
Markery do płyt CD/DVD/BD

Szkło

✓

Nożyki i wymienne ostrza

✓

Pisaki
Cienkopisy

✓

Markery do flipchartów

✓

Długopisy żelowe

✓
✓

Markery olejowe błyszczące
Markery do szklanych tablic
Markery/pisaki do kaligrafii
Pisaki do malowania
szyb dla dzieci

✓

✓

Pisaki do malowania twarzy
dla dzieci
Produkty do korekty tekstu
Markery kredowe

✓

✓
✓

Markery olejowe
Markery olejowe matowe
Markery zmywalne (foliopisy)
Markery permanentne (foliopisy)
Markery permanentne

✓
✓

✓
✓
✓

Pisaki pędzelkowe do porcelany
Cienkopisy precyzyjne
Rozwiązania specjalistyczne
Markery/pisaki do tkanin
Zakreślacze
Pióra kulkowe
Markery do tablic
suchościeralnych
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✓

Guma

Skóra

Gorący
metal

Drewno

Mokre
drewno

Przegląd zastosowań

Tablica
szklana

Karton

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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Przegląd zastosowań

Przegląd zastosowań
Ceramika

Wiklina

Skóra

Płótno

Metal

Szkło
żaroodporne

Markery do papieru
Markery do płyt CD/DVD/BD
Nożyki i wymienne ostrza
Pisaki
Cienkopisy
Markery do flipchartów
Długopisy żelowe

✓

Markery olejowe błyszczące
Markery do szklanych tablic

✓

Markery/pisaki do kaligrafii
Pisaki do malowania
szyb dla dzieci
Pisaki do malowania twarzy
dla dzieci
Produkty do korekty tekstu
Markery kredowe
Markery olejowe

✓

✓
✓

Markery olejowe matowe
Markery zmywalne (foliopisy)
Markery permanentne (foliopisy)
Markery permanentne

✓

✓
✓

Pisaki pędzelkowe do porcelany
Cienkopisy precyzyjne
Rozwiązania specjalistyczne
Markery/pisaki do tkanin
Zakreślacze
Pióra kulkowe
Markery do tablic
suchościeralnych
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✓

Plastik

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Porcelana

Zdjęcie rentgenowskie

Kamień

Terakota

Tekstylia

Tablice suchościeralne

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
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Przegląd zastosowań

Papier

Paleta kolorów

Paleta kolorów
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

038

040

041

043

045

046

048

049

053

054

055

061

063

064

065

066

068

069

070

072

073

074

078

079

100

135

136

255

550

czarny

fioletowy

oliwkowy

cytrynowy

bladofioletowy

brązowo-szary

złoty

pomarańczowy
neonowy

fioletowy metaliczny

czerwony

różowy

jasnopomarańczowy

zielony butelkowy

zielony wawrzyn

niebiesko-szary

srebrny

fioletowy neonowy

różowy metaliczny

niebieski

błękitny

stalowoniebieski

srebrno-szary

błękit orientalny

jaskrawożółty

miedziany

różowy neonowy

transparentny

zielony

jasnozielony

ciemnobrązowy

oliwkowy

bladozielony

sepia

malinowy

błękit metaliczny

żółty pastelowy

żółty

szary

czerwony
karminowy

czerwień angielska

różowy koralowy

karmazynowy

niebieski neonowy

czerwony
metaliczny

pomarańczowy
pastelowy

pomarańczowy

ochra

czerwonofioletowy

błękit pruski

błękit manganowy

zielony liściasty

zielony neonowy

niebieski
metaliczny

cielisty

brązowy

turkusowy

ciemnoszary

palisander

ostryga

biały

żółty neonowy

zielony metaliczny

żółto-zielony

Kolory mebli
602

603

604

606

607

608

609

611

612

613

614

616

617

618

619

621

622

623

624

orzech

buk/klon

teak
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dąb

jasny mahoń

olcha średnia

mahoń

grusza jasna

sosna

wiśnia

orzech jasny

klon naturalny

drewno kolonialne

dąb jasny

czysta biel

buk

buk jasny

świerk/sosna

orzech antyczny

Artykuł

Strona

edding mini 0.5 marker permanentny

036

edding No. 1 marker permanentny

037

edding 7 mini zakreślacz

117

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN pisak dla dzieci

160

edding 14 FUNTASTICS pisak dla dzieci

161

edding 15 FUNTASTICS pisak dla dzieci

163

edding 16 Funtastics pisak do szyb dla dzieci

180

edding 17 Funtastics pisak tekstylne dla dzieci

188

edding 21 marker permanentny

039

edding 22 marker permanentny

040

edding 24 zakreślacz

118

edding 25 marker permanentny

041

edding 28 marker do tablic suchościeralnych

077

edding 29 marker do tablic suchościeralnych

078

edding 30 marker do papieru

060

edding 31 marker do flipchartów

063

edding 32 marker do flipchartów

064

edding 33 marker do papieru

061

edding 47 Funtastics kredki do twarzy dla dzieci

183

edding 55 cienkopis

091

edding 85 pióro kulkowe F

122

edding 88 cienkopis F

093

edding 89 cienkopis EF

094

edding 90 marker do tablic szklanych

069

edding 140 S marker permanentny (foliopis)

108

edding 141 F marker permanentny

109

edding 142 M marker permanentny

110

edding 143 B marker permanentny

111

edding 150 S marker zmywalny (foliopis)

103

edding 151 F marker uniwersalny zmywalny

104

edding 152 M marker uniwersalny zmywalny

105

edding 153 B marker uniwersalny zmywalny

106

edding 250 marker do tablic suchościeralnych

079

edding 300 marker permanentny

042

edding 330 marker permanentny

044

edding 345 zakreślacz

119

edding 360 marker do tablic suchościeralnych

080

edding 361 marker do tablic suchościeralnych

081

edding 363 marker do tablic suchościeralnych

082

edding 365 marker do tablic suchościeralnych

083

edding 366 marker do tablic suchościeralnych

084

edding 370 marker permanentny

046

edding 380 marker do flipchartów

065

edding 383 marker do flipchartów

066

edding 388 marker do flipchartów

067

edding 390 marker permanentny

047

edding 400 marker permanentny

048

edding 404 marker permanentny

050

edding 500 marker permanentny

051

edding 550 marker permanentny

053

edding 725 marker neonowy do tablic suchoscieralnych

085

edding 750 marker olejowy połyskujący

015

edding 750 marker olejowy

025

Indeks

Indeks
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Indeks

Indeks
Artykuł

Strona

edding 751 marker olejowy połyskujący

017

edding 751 marker olejowy

027

edding 753 marker olejowy połyskujący do kaligrafii

020

edding 755 marker olejowy połyskujący do kaligrafii

021

edding 780 marker olejowy połyskujący

022

edding 780 marker olejowy

028

edding 800 marker permanentny

054

edding 850 marker permanentny

055

edding 950 marker przemysłowy w paście

132

edding 1200 pisak

165

edding 1200 pisak metaliczne

168

edding 1255 pisak do kaligrafii

176

edding 1300 pisak

169

edding 1340 pisak z końcówką pędzelkową

172

edding 1455 marker do kaligrafii z elastyczną końcówką

178

edding 1500 pisak pastelowy

174

edding 1515 wymazywacz do atramentu

125

edding 1700 VARIO cienkopis

095

edding 1700 VARIO pióro kulkowe

123

edding 1700 VARIO blue pióro kulkowe

123

edding 1700-3 cienkopis liquid-ink

096

edding 1701 M wkład do cienkopisu

199

edding 1702 F VARIO wkład

200

edding 1703 F wkład do cienkopisu

201

edding 1706 M VARIO wkład

202

edding 1707 R VARIO wkład

203

edding 1715 VARIO wkład do długopisu kulkowego

204

edding 1800 profipen

113

edding 1880 drawliner

115

edding 2000 C marker permanentny

056

edding 2185 długopis żelowy

098

edding 2190 długopis żelowy

101

edding 2200 C marker permanentny

058

edding 4000 matowe markery olejowe

031

edding 4040 matowe markery olejowe

033

edding 4090 marker kredowy

071

edding 4095 marker kredowy

073

edding 4200 pisak do porcelany

185

edding 4500 marker tekstylny

190

edding 4600 pisak tekstylny

192

edding 7410 correXion korektor w taśmie

128

edding 7506 correXion korektor w taśmie mini

129

edding 7700 pisak korekcyjny

126

edding 7720 correXion korektor w płynie

127

edding 8000 marker odporny na działanie niskiej temperatury

133

edding 8010 marker do klisz rentgenowskich

134

edding 8011 marker do pomieszczeń sterylnych

135

edding 8014 marker laboratoryjny

136

edding 8015 F marker laboratoryjny

137

edding 8020 marker do pisania na skórze

138

edding 8030 NLS high-tech marker

139

edding 8040 marker do ubrań

140

edding 8050 marker do opon

141
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Artykuł

Strona

edding 8055 marker odporny na warunki atmosferyczne

142

edding 8150 marker z olejem silikonowym

143

edding 8180 marker do usuwania etykiet

144

edding 8200 marker do odświeżania fug

145

edding 8280 marker UV

146

edding 8300 przemysłowy marker permanentny

147

edding 8400 marker do płyt CD/DVD/BD

087

edding 8404 marker dla przemysłu lotniczego

148

edding 8407 marker do znakowania kabli

149

edding 8408 zestaw do znakowania ubrań

150

edding 8408 zestaw do znakowania butów

150

edding 8500 RW marker do płyt CD/DVD/BD zmywalny

089

edding 8700 marker olejowy jumbo

029

edding 8750 przemysłowy marker olejowy

151

edding 8850 marker z długą końcówką

152

edding 8900 marker do mebli

153

edding 8901 zestaw naprawczy do mebli

155

edding 8902 zestaw naprawczy do podłóg

156

edding 8903 żelazko do zestawów naprawczych

158

edding BMA 1 płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych

219

edding BMA 15 S zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych

221

edding BMA 2 ścierak do tablic suchościeralnych

220

edding BMA 3 magnetyczny pojemnik na markery do tablic suchościeralnych

220

edding BMA 4 wymienne nakładki ścierające

221

edding BT 30 tusz do napełniania

217

edding BTK 25 tusz do napełniania

215

edding CB 18 ostrza zapasowe

197

edding CB 9 ostrza zapasowe

197

edding DR 20 gumka do wymazywania

130

edding FTK 25 tusz do napełniania

218

edding HTK 25 tusz do napełniania

207

edding M 18 nożyk do papieru

196

edding M 9 nożyk papieru

195

edding MTK 25 tusz do napełniania

209

edding PTK 25 tusz do napełniania

208

edding R 20 gumka do wymazywania

130

edding RBTK 25 tusz do napełniania

216

edding retract 11 marker permanentny automatyczny

038

edding retract 12 marker automatyczny do tablic suchościeralnych

076

edding RMTK 25 tusz do napełniania

210

edding T 25 tusz do napełniania

211

edding T 100 tusz do napełniania

212

edding T 1000 tusz do ponownego napełniania

213

edding V 100 rozcieńczalnik

214

edding zapasowe końcówki

205

Indeks

Indeks

229

Notatki

Notatki

230
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