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Tartalomjegyzék
 Tisztelt Viszonteladó! Kedves Felhasználó!
Örömmel nyújtjuk át Önnek ezt a kiadványt, amely az ICO iskolai választékát mutatja be. Cégünk  
immár több mint 60 éve a magyar író- és irodaszerpiac meghatározó szereplője és jelenleg hazánk  
és Közép-Kelet-Európa legnagyobb gyártó vállalkozása ezen a területen. Saját gyártású termékeink mellett több 
ismert márka – KOH-I-NOOR, edding, SAX, Parker, Waterman, Penac, KUM, Bensia – képviseletét  
is ellátjuk Magyarországon. Törekvésünk, hogy az általunk gyártott és forgalmazott termékek kivívják  
a felhasználók elégedettségét és a velük végzett tevékenység sikeres és örömteli legyen.  
Ezzel a szándékkal állítottuk össze ezt a katalógust is, képet adva Önöknek az ICO iskolai választékáról.  
Az alábbiakban néhány szóban bemutatjuk azokat a márkákat, amelyek ebben a termékkatalógusban szerepelnek.

ICO által gyártott termékek

  Minőségi író- és irodaszerek márkája: golyóstollak, rostirónok, íróasztali  
kiegészítők.

 Széles iskolai választékot kínáló, minőségi iskolaszereket  
 tartalmazó termékcsalád. 

 Az iskolaszerek mellett hobbi és kreatív termékeket is felvonultató márka.

 Írószerek, füzetek, formatervezett, magas minőségű kartonból készülő  
 iratrendezési kellékek iskolai és irodai használatra.

  Fűző- és lyukasztógépek, tűző- és fűzőkapcsok, valamint füzetboxok,  
gyűrűskönyvek, gyűrűskönyv betétek.

ICO által képviselt márkák

 Neves cseh írószergyár, amely több mint 225 éves múltra tekint vissza.

 Németország piacvezető rostirón márkája.

  Japán egyik meghatározó írószer márkája. Elsősorban kiváló minőségű  
golyóstollairól és mechanikus ceruzáiról ismert.

  Több mint 75 éves múlttal rendelkező német ragasztószalag és  
ragasztási kellék gyártó cég.

  Az iskolai termékein jellemzően játékos, színes motívumokat  
 megjelenítő márka.

 Tradicionális német hegyező- és vonalzógyártó.

 A világ exkluzív írószer piacának vezető márkája.

 ICO INTeRNATIONAL 
 az EWIMA, az Európai Írószergyártók Szövetségének tagja 

Állványok
SÜNI – TeSA – eDDING

megnevezés magasság (cm) szélesség (cm) mélység (cm)
Fémállvány (1 m-es egységenként rendelhető)  1 204 100 55
Fémállvány–gondola (kétoldalas)  2 160 100 80
Álló papír display  3 145 60 35
Raklapos display  4 100 120 80
Raklapos füzet display  5 100 120 80
Edding állvány  6 210 50 40
TESA állvány  7 162 48 50
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Grafitceruzák
Mechanikus ceruzák

Irónbelek
Színes ceruzák

A Penac márkájú mechanikus ceruzák hegy-adagolása automatikus:

  kényelmesebb működtetés, mert használat közben az irónbél automatikusan előre tolódik;

  az irónbél teljes egészében kiírható, 20%-kal megnövelve az íráshosszúságot;

  az automatikus adagolásnak köszönhetően az irónbél kevésbé törik;

fejezet
1



Grafitceruza Grafitceruza
Hajlékony

cikkszám keménység kiszerelés
7130029005 3B 144 db/doboz
7130029002 2B 144 db/doboz
7130029001 B 144 db/doboz
7130029004 H 144 db/doboz
7130029003 F 144 db/doboz
7130029000 HB 144 db/doboz
Lakozott ceruzatest, kiváló minőség, 6 féle keménység, nagy törésszilárdságú grafitbél.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130102000 KOH 1802/1 3B 12 db/doboz
7130102001 KOH 1802/2 HB 12 db/doboz
7130102002 KOH 1802/3 H 12 db/doboz
Háromszögletű ceruzatest, 3 féle keménység.

cikkszám keménység kiszerelés
7130010004 8B 12 db/doboz
7130010003 7B 12 db/doboz
7130010002 6B 12 db/doboz
7130028005 5B 12 db/doboz
7130028004 4B 12 db/doboz
7130028003 3B 12 db/doboz
7130028002 2B 12 db/doboz
7130028001 B 12 db/doboz
7130028000 HB 12 db/doboz
7130028006 F 12 db/doboz

cikkszám keménység kiszerelés
7130028007 H 12 db/doboz
7130028008 2H 12 db/doboz
7130028009 3H 12 db/doboz
7130028010 4H 12 db/doboz
7130028011 5H 12 db/doboz
7130028012 6H 12 db/doboz
7130028013 7H 12 db/doboz
7130028014 8H 12 db/doboz
7130028015 9H 12 db/doboz
7130028016 10H 12 db/doboz

Cédrusfából készült, lakozott ceruzatest, kiváló minőség, 20 féle keménység, nagy 
törésszilárdságú grafitbél.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
 7130035003 szorzótábla HB 12 db/doboz
Radíros grafitceruza, HB keménység, szorzótábla mintás ceruzatest.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130035001 állatos HB 36 db/henger
Radíros grafitceruza, háziállatok (kutya, macska, ló) és szafari, vízivilág mintával, 
HB keménység.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130096000 vakond HB 36 db/henger
7130096001 háziállatos HB 36 db/henger
Grafitceruza, HB keménység, különböző motívumokkal. 

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130101000 metál HB 12 db/doboz
Radíros grafitceruza, HB keménység, különböző színű ceruzatest.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130100000 Radírvég nélküli HB 12 db/doboz
7130100001 Radíros HB 12 db/doboz
Rugalmas, enyhén hajlítható hatszögletű ceruzatest, HB keménység.

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
7050284000 vegyes 0,5 mm 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, háromszögletű, ergonomikus test (fekete, kék, lila, narancs 
színben), 0,5 mm-es irónbél vastagság, beépített radír, fém klipsz.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130083002 Radírvég nélküli 2B 12 db/pánt
7130083001 Radírvég nélküli B 12 db/pánt
7130083000 Radírvég nélküli HB 12 db/pánt
7130071001 Radíros (hegyezetlen) HB 12 db/pánt
Hatszögletű ceruzatest, 3 féle keménységben, ideális irodai és iskolai használatra. 
Megjegyzés: a külső megjelenés változhat!

Ceruzafogó

cikkszám szín kiszerelés
7570880000 vegyes 100 db/doboz
Szivacsos alapanyagú, normál grafit ceruzára húzható ceruzafogó, többféle színben. 
Alkalmazása elősegíti a helyes ceruzafogást, megkönnyíti a ceruzahasználatot.

cikkszám megnevezés keménység kiszerelés
7130030005 2B 12 db/doboz
7130030006 4B 12 db/doboz
7130030007 6B 12 db/doboz
7130030008 8B 12 db/doboz
7130030009 HB 12 db/doboz
7130030011 4-es készlet 6B, 4B, 2B, HB 4 db/bliszter
Tömör grafitceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, 5 féle keménység, kiváló 
hegyezhetőség.

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
7050304000 vegyes 0,5 mm 48 db/display
Mechanikus ceruza, gumírozott fogórész, fém irónbél kivezető, 0,5 mm-es irónbél 
vastagság, kicsavarható radír, fém klipsz . Vidám, élénk színekben 

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1802

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1500

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1770

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1231 – szorzótábla 

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1231 – állatos – radíros

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1372

Grafitceruza
KOH-I-NOOR 1271 – vegyes motívumokkal

Grafitceruza
KOH-I-NOOR Progresso

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
7050227001 vegyes 0,5 mm 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, áttetsző test beépített radír, fém klipsz.

Mechanikus ceruza
ICO Golf C

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
7050227000 vegyes  0,5 mm 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, beépített radír, fém klipsz. 

Mechanikus ceruza
ICO Golf

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
9050024000 vegyes 0,5 mm 40 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, modern, elegáns ceruzatest több-
féle színben (fehér, fekete, ezüst, bordó, kék) gumírozott fogórész, fém kiegészítők.

Mechanikus ceruza
ICO Omega

Mechanikus ceruza
ICO Trio

Mechanikus ceruza
ICO P5

TR TR TR TR TR

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm 7 mm

7,6 mm

Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák1 1Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák
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Grafitirón bél
ICO Micrograph 0,5 mm

Teleskop
z umelej 
hmoty

PENAC vývoj – technológia 
automatického dodávania tuhy

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

• kényelmes, rugalmas írásvezetés, flexibilis irónbél rögzítés 
• visszasüllyeszthető fém kivezető csúcs 
• írás közben automatikus hegyadagolás 
• 20 %-kal megnövelt íráshossz 
• nagy írásbiztonság, az irónbél törési lehetőségét csökkentő mechanika

Automatikus hegyadagolás

cikkszám irónbél 
méret szín kiszerelés

7050253000 0,5 mm display 36 db/display
7050253003 0,5 mm fekete 12 db/doboz
7050253002 0,5 mm kék 12 db/doboz
7050253001 0,5 mm piros 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, gumírozott test, 0,5 mm-es 
irónbél vastagság, beépített radír, automa-
tikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető 
irónbélkivezető.

cikkszám irónbél 
méret szín kiszerelés

7050252000 0,5 mm display 36 db/display
7050252004 0,5 mm fekete 12 db/doboz
7050252002 0,5 mm kék 12 db/doboz
7050252001 0,5 mm piros 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, gumírozott test, 0,5 mm-es 
irónbél vastagság, beépített radír, fém nyomó-
gomb, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszt-
hető irónbélkivezető.

cikkszám irónbél 
méret szín kiszerelés

7050255000 0,5 mm display 36 db/display
7050255001 0,5 mm fekete 12 db/doboz
7050255003 0,5 mm kék 12 db/doboz
7050255002 0,5 mm piros 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, 
beépített radír, rozsdamentes acél test, kék, piros, 
fekete kiegészítőkkel, automatikus hegyadagolás, 
visszasüllyeszthető irónbélkivezető.

cikkszám irónbél 
méret szín kiszerelés

7050254000 0,5 mm display 36 db/display
7050254002 0,5 mm kék 12 db/doboz
7050254001 0,5 mm pink 12 db/doboz
7050254003 0,5 mm sárga 12 db/doboz
7050254007 0,5 mm lila 12 db/doboz
7050254006 0,5 mm zöld 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, 
beépített radír, pasztell színű test, gumírozott fogó-
rész, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető 
irónbélkivezető.

cikkszám irónbél méret szín kiszerelés
7050285001 0,5 mm fekete 12 db/doboz
7050285000 0,5 mm kék 12 db/doboz
Mechanikus ceruza, 0,5 mm-es irónbél vastagság, beépített radír, áttetsző test, gu-
mírozott fogórész, automatikus hegyadagolás, visszasüllyeszthető irónbélkivezető.

cikkszám irónbél méret kiszerelés
7050089000 2 mm 10 db/doboz
Műanyag testű töltőceruza, 2 mm vastagságú irónbélhez.

cikkszám megnevezés irónbél méret kiszerelés
7050093000 töltőceruza 5,6 mm 20 db/doboz
7140070000 töltőceruzabél 2B 6 db/készlet
7110020000 töltőceruzabél 4B 6 db/készlet
7110020001 töltőceruzabél 6B 6 db/készlet
Fémtestű töltőceruza, 5,6 mm vastagságú irónbélhez. Grafitirónbél Versatil töltőce-
ruzához, vastag 5,6 mm átmérőjű, 3 féle keménységben.  

cikkszám irónbél méret keménység kiszerelés
7110013013 2 mm 3B 12 db/készlet
7110013007 2 mm 2B 12 db/készlet
7110013006 2 mm B 12 db/készlet
7110013011 2 mm HB 12 db/készlet
7110013014 2 mm H 12 db/készlet
Grafitirónbél Versatil töltőceruzához, 2 mm átmérőjű, 5 féle keménységben. 

cikkszám irónbél méret keménység kiszerelés
7110035000 2 mm HB 6 db/készlet
Grafitirónbél töltőceruzához, 2 mm átmérőjű, HB keménységben.

cikkszám szín irónbél méret kiszerelés
7050303000 vegyes 2 mm 48 db/display
Töltőceruza, bordázott fogórész, 2 mm vastagságú irónbélhez.

cikkszám megnevezés irónbél méret kiszerelés
7050091000 KOH 5201, fém test 2 mm 20 db/doboz
7050074000 KOH 5205, fém test 2 mm 20 db/doboz
7050092000 KOH 5900, fém test 2 mm 20 db/doboz
Fémtestű töltőceruza, 2 mm vastagságú irónbélhez.

cikkszám irónbél méret keménység kiszerelés
7110030002 0,5 mm 2B 12 szál/tubus
7110030001 0,5 mm B 12 szál/tubus
7110030000 0,5 mm HB 12 szál/tubus
0,5 mm vastagságú grafitbél, három féle keménység, nagy törésszilárdság.

Mechanikus ceruza
PeNAC PéPé 

Mechanikus ceruza
PeNAC CCH3 

Töltőceruza
KOH-I-NOOR Versatil 5201, 5205 és 5900 

Töltőceruza
ICO P20 

Töltőceruza
KOH-I-NOOR Versatil 5211 

Töltőceruza és töltőceruza bél
KOH-I-NOOR Versatil 5340 és 4865 

Töltőceruza bél
KOH-I-NOOR Versatil 4190 2 mm 

Mechanikus ceruza
PeNAC RB-085M 

Mechanikus ceruza
PeNAC Sleek Touch

Mechanikus ceruza
PeNAC RBR

Töltőceruza bél
ICO Micrograph 2 mm

Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák1 1Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák
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7 mm

7 mm

cikkszám szín kiszerelés
7140032004 kék 12 db/doboz
7140032001 piros 12 db/doboz
7140032003 zöld 12 db/doboz
Élénk színek, intenzív színfedés, lakkozott ceruzatest.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7140016000 vékony piros-kék 12 db/doboz
7140035000 vastag piros-kék 12 db/doboz
Kiváló minőségű, színes ceruza, lakkozott ceruzatest.

cikkszám szín kiszerelés
7140110001 arany 144 db/doboz
7140110000 ezüst 144 db/doboz
Tömör pasztel ceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, kiváló hegyezhetőség.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7140119001 vékony piros-kék 12 db/doboz
7140118001 vastag piros-kék 12 db/doboz
Kiváló minőségű, színes ceruza, lakkozott ceruzatest.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7140034001 3421 piros 12 db/doboz
7140034003 3422 kék 12 db/doboz
7140034002 3424 zöld 12 db/doboz
Kiváló minőségű színes ceruza, lakkozott ceruzatest.

cikkszám típus kiszerelés
7140050000 6-os készlet 24 készlet/doboz
7140051000 12-es készlet 24 készlet/doboz
7140083001 24-es készlet 6 készlet/doboz
Élénk színek, lakkozott ceruzatest.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140114003 Süni hajlékony színes ceruza 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140114004 Creative Kids hajlékony színes ceruza 12-es készlet 12 készlet/doboz
Rugalmas, enyhén hajlítható, lakkozott ceruzatest.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140135000 Süni vastag, natúr testű 12-es készlet 6 készlet/doboz
7140125000 Creative Kids vastag, natúr testű 12-es készlet 6 készlet/doboz
Háromszögletű, vastag ceruzatest, élénk színek.

cikkszám típus kiszerelés
7140148000 12-es készlet 12 készlet/doboz
Háromszögletű, vékony ceruzatest, élénk színek.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140133001 Süni vastag, színes testű 6-os készlet 12 készlet/doboz
7140133000 Süni vastag, színes testű 12-es készlet 12 készlet/doboz
Háromszögletű, vastag ceruzatest, élénk színek.

cikkszám típus kiszerelés
7140050001 6-os készlet 24 készlet/doboz
7140051001 12-es készlet 12 készlet/doboz
Élénk színek, lakkozott ceruzatest.

Színes ceruza
KOH-I-NOOR 3680

Postairón
KOH-I-NOOR 3433, 3423

Postairón
vékony, vastag

Postairón
KOH-I-NOOR 3421, 3422, 3424

Színes ceruza
KOH-I-NOOR 8750 Progresso – arany és ezüst

Színes ceruza
CReATIVe KIDS

Színes ceruza
SÜNI

Színes ceruza
CReATIVe KIDS  – háromszögletű, vékony 

Színes ceruza
SÜNI és CReATIVe KIDS - hajlékony

Színes ceruza
SÜNI és CReATIVe KIDS   
háromszögletű, vastag, natúr

Színes ceruza
SÜNI – háromszögletű, vastag

7 mm

7 mm

7 mm

9 mm

9 mm

7,6 mm

7 mm

7 mm

10,4 mm10,4 mm
cikkszám szín kiszerelés

7140137001 arany 12 db/doboz
7140137000 ezüst 12 db/doboz
Kiváló minőségű vastag színes ceruza, arany és ezüst színben, lakkozott ceruzatest.

Színes ceruza
KOH-I-NOOR 3370 Omega – arany és ezüst

10 mm

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7140016001 3431 piros 12 db/doboz
7140016003 3432 kék 12 db/doboz
7140016002 3434 zöld 12 db/doboz
Kiváló minőségű, színes ceruza, lakkozott ceruzatest.

Színes ceruza
KOH-I-NOOR 3431, 3432, 3434 

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7140094000 vastag többszínű 144 db/doboz
7140094002 vastag többszínű 30 db/henger
7140084000 vékony többszínű 144 db/doboz
„Varázsceruza”, többszínű írásképet tesz lehetővé, lakkozott ceruzatest.

Varázsceruza
KOH-I-NOOR Magic

10 mm7 mm

7 mm 10,4 mm

Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák1 1Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák
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7,6 mm

10 mm

7 mm

Színes ceruza
KOH-I-NOOR – Kisvakond

Színes ceruza
KOH-I-NOOR 2172 – vastag, natúr

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Triocolor – háromszögletű

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Triocolor – háromszögletű

Akvarell színes ceruza
KOH-I-NOOR Mondeluz

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Triocolor – háromszögletű, vastag

cikkszám típus kiszerelés
7140136000 12-es készlet 6 készlet/doboz
Kiíváló mínőségű vastag színes ceruza, cédrusfából.  
Natúr: hosszanti irányban bordázott test.

cikkszám típus kiszerelés
7140060000 6-os készlet 24 készlet/doboz
7140061000 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140088000 18-as készlet 8 készlet/doboz
7140086000 24-es készlet 6 készlet/doboz
7140086001 36-os készlet 4 készlet/doboz
7140091005 12-es készlet - fém dobozban 12 készlet/doboz
7140091001 24-es készlet - fém dobozban 6 készlet/doboz
Akvarell színes ceruza, élénk színek, cédrusfa ceruzatest.  
Az elkészített ceruzarajzból vizes ecset segítségével Akvarell 
festmény készíthető.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140107004 3655 színes testű - 6-os készlet 4 készlet/doboz
Kiváló minőségű, kitűnő rajztulajdonságokkal rendelkező, lakkozott fatestű színes 
ceruza.  36 féle szín/készlet.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140120000 3151 színes testű - 6-os készlet 12 készlet/doboz
7140120001 3152 színes testű - 12-es készlet 6 készlet/doboz
7140120002 3154 színes testű - 24-es készlet 3 készlet/doboz
7140092000 3152 natúr testű - 12-es készlet 6 készlet/doboz
Háromszögletű, vastag színes ceruza, lakkozot cédrusfa ceruzatest, kiváló minőség 
és színintezitás.

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140104000 3131 6-os készlet 24 készlet/doboz
7140104001 3132 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140104002 3133 18-as készlet 8 készlet/doboz
7140104003 3134 24-es készlet 6 készlet/doboz
Háromszögletű, vékony színes ceruza, lakkozot cédrusfa ceruzatest, kiváló minőség és színintezitás. 

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140145000 3142 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140145001 3144 24-es készlet 6 készlet/doboz
Háromszögletű, középvastag színes ceruza, lakkozot cédrusfa ceruzatest, kiváló minőség 
és színintezitás.

Színes ceruza
KOH-I-NOOR – vastag

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140040001 3371 színes testű - 6-os készlet 12 készlet/doboz
7140040000 3372 színes testű - 12-es készlet 6 készlet/doboz
7140040002 3374 színes testű - 24-es készlet 3 készlet/doboz
Kiíváló mínőségű vastag színes ceruza, cédrusfából. Natúr: hosszanti irányban bordázott test.

10 mm

7 mm

7 mm

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Progresso

cikkszám típus kiszerelés
7140095000 6-os készlet 12 készlet/doboz
7140095001 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140095002 24-es készlet 6 készlet/doboz
Tömör pasztel színes ceruza (fa foglalat nélkül), lakkozott felület, kiváló hegyezhetőség.

9 mm

10,4 mm

7 mm

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Polycolor – fémdobozban

cikkszám típus kiszerelés
7140113001 12-es készlet 12 készlet/doboz
7140113002 24-es készlet 6 készlet/doboz
7140113000 36-os készlet 4 készlet/doboz
Kiváló minőségű színes ceruza, kiemelkedően magas színintezitás, kiváló színfedés.

Színes ceruza
KOH-I-NOOR Magic – háromszögletű, vastag

cikkszám megnevezés típus kiszerelés
7140094003 3408 színes testű - 12+1-es 6 készlet/doboz
Háromszögletű, színes testű varázsceruza készlet 12+1 színben.

10 mm

1 1

10 11

Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák Grafitceruzák, mechanikus ceruzák, irónbelek, színes ceruzák



Golyóstollak
Zseléstollak
Rollertollak

Patronok
Betétek

Tusok

fejezet
2

A SIGNeTTA golyóstollból az elmúlt több mint három évtizedben közel 33 millió darabot 

gyártottunk. Nem csak Magyarországon az egyik legnépszerűbb golyóstoll, hanem világ 

további 25 országban is közkedvelt írószer. 



30%

30%

30%

30%

30% 30%

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
9020001012 0,7 mm 50 db/doboz
9020001010 0,7 mm 50 db/doboz
9020001007 0,7 mm 50 db/doboz
9020001008 0,7 mm 50 db/doboz
9020001015 4 szín 0,7 mm 4-es készlet
Közkedvelt, kiváló minőségű golyóstoll biztonsági kupakkal. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Signetta

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
9020001060 vegyes 0,7 mm 5 db/polybag
9020001058 vegyes 0,7 mm 120 db/display
9020001059 vegyes 0,7 mm 30 db/henger
9020001073 0,7 mm 12 db/doboz
9020001070 0,7 mm 12 db/doboz
9020001069 0,7 mm 12 db/doboz
9020001072 0,7 mm 12 db/doboz
9020001071 0,7 mm 12 db/doboz
Közkedvelt Signetta golyóstoll, vidám, élénk színekben. Vonalvastagság: 0,7 mm. 
Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Signetta MIX

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
7010435000 vegyes 0,7 mm 12 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, ergonomikus gumi fogórész. 
Írásszín: kék. Vonalvastagság: 0,7 mm. Íráshossz: 2500 m.

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
7010310002 vegyes 0,8 mm 12 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, bordázott fogórész, fém klipsz. 
Vidám, élénk színekben. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Golf Trendy

Golyóstoll
ICO Golf C

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010139000 vegyes 0,8 mm X-20 30 db/doboz
9010139001 vegyes 0,8 mm X-20 48 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető betét, különböző színű 
tolltest és gumi fogórész. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Sunny

DISPLAY 70 
OLDAL

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010014002 vegyes 0,8 mm X-20 50 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, áttetsző, neon színű tolltest, fém 
kiegészítő elemek, íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Silver Ice

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010080008 vegyes 0,8 mm X-20 40 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, különböző színű áttetsző tolltest, 
íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Mondial Ice

Golyóstoll
ICO Metallic

DISPLAY 70
 OLDAL

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010141000 vegyes 0,8 mm X-20 40 db/doboz
9010141001 vegyes 0,8 mm X-20 60 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető betét, különböző metál 
színű tolltest. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
TeNFON

GREENPLAST

GREENPLAST

cikkszám megnevezés írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010159002 mechanikus 0,8 mm X-20 36 db/doboz
9010159001 mechanikus 0,8 mm X-20 52 db/display
9010159000 mechanikus 0,8 mm X-20 200 db/zacskó
9010133003 kupakos 0,8 mm X-20 2 db/bliszter
9010133001 kupakos 0,8 mm X-20 40 db/doboz
9010133002 kupakos 0,8 mm X-20 64 db/display

Golyóstoll
ICO GReeN PLANeT mechanikus és kupakos papírtoll

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010142000 vegyes 0,8 mm X-20 36 db/doboz
9010142001 vegyes 0,8 mm X-20 48 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető betét, különböző színű 
tolltest és gumi fogórész, fém klipsz. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Apollo

DISPLAY 70 
OLDAL

30%

TR TR TR TR TRTR TR TR TR TR TR TR

TR TR TR TR TR

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010140000 vegyes 0,8 mm X-20 50 db/doboz
9010140001 vegyes 0,8 mm X-20 80 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető betét, különböző színű 
tolltest, fém kiegészítők. Íráshossz: 2500 m. 

Golyóstoll
ICO Orion

DISPLAY 70
 OLDAL

30%

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010158001 0,8 mm X-20 1 db/bliszter
9010158002 0,8 mm X-20 30 bliszter/kínáló
9010158003 0,8 mm X-20 20 db/henger
Antibakteriális golyóstoll, nyomógombos mechanikával. A műanyag alkatrészek 
baktériumölő hatású ezüst-ion adalékkal készülnek. Íráshossz: 2500 mm. 

cikkszám írószín vonalvastagság kiszerelés
7010554000 0,7 mm 60 db/display
7010555000 0,5 mm 60 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll. Műanyag tolltest, kényelmes gumi 
fogórész.  4 féle vidám, élénk színű, mintás tolltest. Írásszín: kék.

Golyóstoll
ICO Antibakteriális toll

Környezetbarát 
golyóstoll. Újra-
hasznosított papír 
alapanyagú tolltest, 
növényi eredetű, 
biológiai úton le-
bomló alapanyagból 
készült kiegészítők. 
Nyomógombos me-
chanika. Íráshossz: 
2500 m.

A golyóstoll magyar találmány!

t ö b b  m i n t  3 0  é v e  í r u n k  v e l e
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cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010017002 vegyes 0,8 mm X-20 50 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, fém klipsz és díszgyűrű, különbö-
ző színű felső tolltest. Íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Blanka

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010217000 vegyes 0,8 mm Silver 100 db/zacskó
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos golyós-
betét. Fém felső tolltest, klipsz és nyomógomb, különféle színű, műanyag fogórész. 
Íráshossz: 5000 m.

Golyóstoll
Polo 

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010217006 vegyes 0,8 mm Silver 60 db/tasak
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos 
golyósbetét. Fém felső tolltest, klipsz és nyomógomb, különféle élénk színekben, 
műanyag fogórész. Íráshossz: 5000 m.

Golyóstoll
Polo Color

cikkszám megnevezés írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010298000 1032  1 0,8 mm Silver 100 db/doboz
7010298001 1058 2 0,8 mm Silver 100 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos golyósbe-
tét. Gravírozható fém tolltest, fém kiegészítők. Íráshossz: 5000 m.

Golyóstoll
Fém 1032 – Fém 1058

 1

2
cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés

7010384001    0,8 mm ICO MINI 1 db/bliszter
7010384000    0,8 mm ICO MINI 25 db/doboz
Mechanikus működésű, 4 féle színű (kék, fekete, piros, zöld) cserélhető mini betét-
tel szerelt golyóstoll. A Touch Pen funkció az érintőképernyőknél is használható. 
Írásszín: kék, fekete, piros, zöld. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 1000 m.

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010074000 vegyes 0,8 mm Silver 50 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos golyósbetét. 
Fém csúcs, klipsz, díszgyűrű és nyomógomb, ergonomikus fogórész. Íráshossz: 5000 m. 

Golyóstoll
ICO Omega

4 színű golyóstoll
ICO Kaméleon 

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010011011 0,8 mm X-20 1 db/bliszter
9010011003 0,8 mm X-20 60 db/doboz
9010011010 0,8 mm X-20 80 db/display
A 70-as évek formavilágát idéző nyomógombos golyósirón. Klasszikus csonthéj 
testszín, klipsz forma és kikapcsoló gomb. Cserélhető X-20 betét, vonalvastagság: 
0,8 mm, íráshossz: 2500 m. írószín: kék.

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010156005 0,8 mm X-20 1 db/bliszter
9010156004 0,8 mm X-20 48 db/display
London, New York, Paris feliratú, nyomógombos mechanikával működő golyóstoll. 
Cserélhető X-20 betét, vonalvastagság: 0,8 mm, íráshossz: 2500 m. Írásszín: kék.

Golyóstoll
ICO 70 Retro

Golyóstoll
ICO City Pen

30%

30%

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010156002 0,8 mm X-20 1 db/bliszter
9010156003 0,8 mm X-20 30 bliszter/kínáló
9010156001 0,8 mm X-20 48 db/display
Szív motívummal díszített, nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserél-
hető betét. Íráshossz: 2500 m.

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010016003 0,8 mm Silver 50 db/doboz
9010016020 0,8 mm Silver 50 db/doboz
9010016039 0,8 mm Silver 80 db/display
Nyomógombos mechanikával működő golyóstoll, cserélhető nagytartályos golyósbetét. Fém 
fogórész, klipsz és nyomógomb, különféle színű műanyag felső tolltest. Íráshossz: 5000 m.

Golyóstoll
ICO Szív motívummal

Golyóstoll
ICO X-Pen

30%

30%

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
9010070008 0,8 mm X-20 1 db/bliszter
9010070009 0,8 mm X-20 48 db/display
Magyaros motívummal díszített, nyomógombos mechanikával működő golyóstoll. 
Cserélhető betét. íráshossz: 2500 m.

Golyóstoll
ICO Magyar motívummal
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cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010349003 0,7 mm BR140 12 db/doboz
7010349002 0,7 mm BR140 12 db/doboz
7010349001 0,7 mm BR140 12 db/doboz
7010349004 0,7 mm BR140 12 db/doboz
Cserélhető betétes, kupakos golyóstoll. Átlátszó tolltest, fém csúcs, bordázott fogórész.

Golyóstoll
PeNAC CH6

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
7010465001 vegyes  0,7 mm 80 db/display
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll. Mintás tolltest 
vidám, fiatalos színekben. Gumírozott fogórész. Írásszín: kék.  
Vonalvastagság: 0,7 mm.

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010441002 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010441000 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010441001 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll, az írószínnel 
megegyező  áttetsző tolltest (kék, piros, fekete színekben), gumírozott fogórész. 

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010344009 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010344002 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010344008 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010344000 vegyes 0,7 mm display 36 db/display
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll, az írószínnel 
megegyező  színű gumírozott tolltest (kék, piros, fekete színekben).

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010343004 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010343002 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010343001 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010343000 vegyes 0,7 mm display 36 db/display
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll, az írószínnel meg-
egyező  megegyező színű tolltest (kék, piros, fekete színekben), gumírozott fogórész. 

Golyóstoll
PeNAC Joy

Golyóstoll
PeNAC CCH-3

Golyóstoll
PeNAC RB-085B

Golyóstoll
PeNAC RBR

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010345002 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010345007 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010345001 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010345003 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010345006 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010345000 vegyes 0,7 mm BR98C 36 db/display
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll, pasztellszínű 
tolltest, gumírozott fogórész.

Golyóstoll
PeNAC Sleek Touch

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010351001 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010351003 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010351002 0,7 mm BR98C 12 db/doboz
7010351000 vegyes 0,7 mm BR98C 36 db/display
Nyomógombos mechanikával működő cserélhető betétes golyóstoll. Rozsdamentes 
acél test, kék, piros, fekete kiegészítők.

Golyóstoll
PeNAC PéPé

cikkszám megnevezés írószín vonalvastagság (mm) betét típusa kiszerelés
7010507000 Multifunkciós  0,7 (g.toll) - 0,5 (ceruza) D1BR6707 24 db/display
7080045001 betét – D1BR6707  0,7 – 1 db
7080045000 betét – D1BR6707 0,7 – 1 db
Precíz mechanikával rendelkező, vékony multifunkciós irón kék, piros írással és 
0,5 mm mechanikus ceruzával, áttetsző élénk színekben, radírral.

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010526000  0,5 mm BR98C TEC 12 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll. Gumírozott 
fogórész.

cikkszám írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010525001  0,7 mm BR98C 12 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő, cserélhető betétes golyóstoll. Gumírozott 
fogórész.

Multifunkciós toll és betét
PeNAC eLe-001

Golyóstoll
PeNAC Needletech

Golyóstoll
PeNAC X-Ball
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cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010144005 0,7 mm Parker 1 db
7010144008 0,7 mm Parker 1 db
7010144009 0,7 mm Parker 1 db
Sokoldalú, modern íróeszköz, mely letisztult formájával, könnyű kezelhetőségével. Öntött 
műanyag tolltest, acél markolattal és kontraszthatást nyújtó rozsdamentes acél kiegé-
szítő elemekkel. Klasszikus nyomógombos kivitel, rendkívül megbízható mechanikával. 

Golyóstoll
PARKeR Vector - színes

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
7060200004 arany 0,8 mm 12 db/doboz
7060200005 ezüst 0,8 mm 12 db/doboz
7060200001 0,5 mm 12 db/doboz
7060200000 0,5 mm 12 db/doboz
7060200002 0,5 mm 12 db/doboz
7060200003 0,5 mm 12 db/doboz
Kupakos zseléstoll, átlátszó tolltest, gumírozott fogórész. A kiegészítők (gumis 
fogórész, záródugó) színével megegyező írószínek. Íráshossz: 1500 m.

Zseléstoll
ICO GeL-ICO

Betétek
ICO, eDDING

cikkszám megnev. írószín v.vastag. íráshossz db/zacskó
9080003007 ICO X-20 0,8 mm 2500 m 50
9080003006 ICO X-20 0,8 mm 2500 m 50
9080003014 ICO X-20 0,8 mm 2500 m 50
9080003013 ICO X-20 0,8 mm 2500 m 50
Műanyag testű Golyóstoll betét. 4 féle színben: kék, 
fekete, piros, zöld. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 
2500 m. DIN 16554 szabvány.

cikkszám megnev. írószín v.vastag. íráshossz kiszerelés
9080009005 ICO Silver 0,8 mm 5000 m 1 db
9080009006 ICO Silver 0,8 mm 5000 m 100 db/dob.
9080009004 ICO Silver 0,8 mm 5000 m 1 db
9080009001 ICO Silver 0,8 mm 5000 m 1 db
9080009002 ICO Silver 0,8 mm 5000 m 1 db
Nagytartályos fémbetét. 4 féle színben: kék, fekete, piros, zöld. 
Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 5000 m. DIN 16554 szabvány.

cikkszám megnev. írószín v.vastag. íráshossz db/zacskó
9080001013 ICO JUMBO 0,8 mm 4000 m 25
9080001004ICO JUMBO 0,8 mm 4000 m 25
Nagytartályos, műanyag testű Golyóstoll betét. 2 féle 
színben: kék, fekete. Vonalvastagság: 1 mm. Íráshossz: 
3000 m. DIN 16554 szabvány.

cikkszám megnevezés írószín vonalvastagság íráshossz kiszerelés
7080033002 PARKER F 0,5 mm 5000 m 1 db/bliszter
7080033003 PARKER F 0,5 mm 5000 m 1 db/bliszter
7080033001 PARKER M 0,7 mm 5000 m 1 db/bliszter
7080033000 PARKER M 0,7 mm 5000 m 1 db/bliszter
Magasan a legnagyobb darabszámban forgalmazott Parker betét. Erénye a nagy 
tartály,a precíz írócsúcs, a több mint 3000 méteres íráshossz. Minden Parker  
golyóstollhoz használható. Gyorsan száradó tinta. 

Betét
PARKeR F és M

cikkszám megnev. írószín v.vastag. íráshossz db
7080040002 PENAC BR98C 0,7 mm 2500 m 1
7080040000 PENAC BR98C 0,7 mm 2500 m 1
7080040001 PENAC BR98C 0,7 mm 2500 m 1
Olajbázisú tintával töltött Golyóstoll betét.  3 féle színben: kék, fekete, piros. Vonal-
vastagság: 0,7 mm.

Betét
PeNAC

cikkszám írószín kiszerelés
7190016000 6 db/készet
7190012002 6 db/készet
Standard méretű tintapatorn, 6 db-os kiszerelésben: kék, fekete színben.

Tintapatron

cikkszám írószín
7180005000
7180003000
7180007000
Tinta töltőtollhoz, redisztollhoz. 
Kék, fekete és piros színben. 50 
ml-es, üveges kiszerelésben.

Tinta
KOH-I-NOOR - üveges 

cikkszám írószín
7200001000
7200004000
7200005000
7200006000
7200007000
7200008000
7200003000
7200002000 6-os készlet
Tustinta csőtollhoz, 20 g-os  
kiszerelésben, 7 féle színben:  
fehér, sárga, piros, zöld, barna, kék, 
fekete. Kiszerelés: 20 db/doboz

Tus
KOH-I-NOOR - üveges 

cikkszám szín írószín vonalvastagság kiszerelés
7010387001 0,5 mm 40 db/doboz
7010387000 0,5 mm 40 db/doboz
7010387002 0,5 mm 40 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő zseléstoll, kikapcsolása oldaltnyomós  
mechanikával. Az áttetsző tolltest színével megegyező írószínek. Íráshossz: 1500 m.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7060154000 0,7 mm 10 db/doboz
7060154001 0,7 mm 10 db/doboz
7060154002 0,7 mm 10 db/doboz
7060154003 0,7 mm 10 db/doboz
7060154004 4-es készlet 0,7 mm 10 db/doboz
Nyomógombos mechanikával működő zselés roller. Átlátszó tolltest, kényelmes 
gumifogó, az írószínnel megegyező kiegészítők.

Zseléstoll
ICO GeL-X

Zselés rollertoll
eDDING 2185

Zselés rollertoll
eDDING 2190

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010147000 0,7 mm Parker 1 db
7010147006 0,7 mm Parker 1 db
7010147011 0,7 mm Parker 1 db
7010147012 0,7 mm Parker 1 db
A Parker legismertebb modellje. A tolltest fogórésze öntött műanyag, felsőrésze rozs-
damentes acél, króm színű kiegészítő elemekkel. Klasszikus nyomógombos kivitel, 
rendkívül megbízható mechanikával. Gravírozható.

Golyóstoll
PARKeR Jotter - színes

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010146001 króm kiegészítők 0,7 mm Parker 1 db
7010026000 aranyozott kiegészítők 0,7 mm Parker 1 db
A Parker legismertebb modellje. Rozsdamentes acél tolltest, króm vagy aranyozott 
színű kiegészítő elemekkel. Klasszikus nyomógombos kivitel, rendkívül megbízható 
mechanikával. Kiváló , funkcionális íróeszköz minden korosztály számára. Gravírozható.

Golyóstoll
PARKeR Jotter - rozsdamentes acél

cikkszám szín írószín vonalvastagság betét típusa kiszerelés
7010156001 króm kiegészítők 0,7 mm Parker 1 db
Sokoldalú, modern íróeszköz, mely letisztult formájával, könnyű kezelhetőségével 
sokak számára jelenti az ideális megoldást. Rozsdamentes acél tolltest, rozsda-
mentes acél kiegészítő elemekkel. Teleszkópos mechanikával működő golyóstoll. 
Kiválóan gravírozható.

Golyóstoll
PARKeR Vector - rozsdamentes acél

cikkszám megnevezés írószín v.vastagság db/tubus
9080006005 ICO MINI 0,8 mm 10
9080006004 ICO MINI 0,8 mm 10
9080006002 ICO MINI 0,8 mm 10
9080006003 ICO MINI 0,8 mm 10
Fémtestű golyóstoll betét. 4 féle színben: kék, fekete, 
piros, zöld. Vonalvastagság: 0,8 mm. Íráshossz: 1000 m.

cikkszám megnev. írószín v.vastag. kiszerelés
7090017000 ED 1708 0,7 mm 10 db/doboz
7090017001 ED 1708 0,7 mm 10 db/doboz
7090017002 ED 1708 0,7 mm 10 db/doboz
7090017003 ED 1708 0,7 mm 10 db/doboz
Edding rollerekhez használható zselés betét.

Zselés tintával töltött roller. Átlátszó tolltest, kényelmes gumifogó, az írószínnel meg-
egyező kiegészítők. 16 féle pasztell és metál színben. Precíz, puha írás, élénk, intenzív  
színek. A metál színek sötét színű papíron is jól láthatóak.

cikkszám szín db/zacskó
7060234000 kék 10
7060234002 világoskék 10
7060234003 rózsaszín 10
7060234004 piros 10
7060234005 fekete 10
7060234006 zöld 10
7060234007 lila 10
7060235003 p. narancssárga 10
7060235004 pasztell sárga 10
7060234008 3-as készlet 10
7060234009 5-ös készlet 10
7060234010 7-es készlet 10

cikkszám metálszín db/zacskó
7060235001 arany 10
7060235006 ezüst 10
7060234001 vörösréz 10
7060235000 metál kék 10
7060235002 metál zöld 10
7060235005 metál rózsaszín 10
7060235007 metál lila 10
7060235008 5-ös készlet 10
7060235009 7-es készlet 10
7060235010 65-ös display display

Golyóstollak, zseléstollak, rollertollak, betétek, patronok, tusok2 2Golyóstollak, zseléstollak, rollertollak, betétek, patronok, tusok
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Rostirónok
Tűfilcek

Szövegkiemelők

Dekorációs markerek
Funkcionális markerek

fejezet
3

A textilmarkerek egyik felhasználási területe, a kisiskolai, óvodai azonosító jelek  

(levél, perec, virág...) rárajzolása a gyermekek különböző használati tárgyaira (tornazsák, 

cipő, tornaruha...). A teendő annyi, hogy a textilmarkerrel – a kívánt színnel – rá kell rajzolni 

az adott jelet a textil felületre. Textilmarkerrel továbbá trikók, zászlók és egyéb, akár 

nagyobb méretű textil felületek is színes rajzokkal, ábrákkal díszíthetőek. 



30%

Rostirón 
ICO 300

Tűfilc 
ICO Tinten Pen 

Tűfilc 
eDDING 1880 Profipen

Tűfilc 
eDDING 89

Rostirón 
ICO Rainbow és CReATIVe KIDS 

Rostirón 
SÜNI

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580001000 4-es készlet 1 mm 50 készlet/doboz
9580001001 6-os készlet 1 mm 50 készlet/doboz
9580001002 12-es készlet 1 mm 25 készlet/doboz
9580001004 18-as készlet 1 mm 24 készlet/doboz
9580001005 24-es készlet 1 mm 12 készlet/doboz
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. 10 napig kupak nélkül 
sem szárad be.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580001011 fekete 1 mm 50 db/doboz
9580001010 kék 1 mm 50 db/doboz
9580001008 piros 1 mm 50 db/doboz
9580001009 zöld 1 mm 50 db/doboz

cikkszám                 szín vonalvastagság kiszerelés
9070001002 4-es készlet 0,5 mm 50 készlet/doboz
9070001010 fekete 0,5 mm 50 db/doboz
9070001009 kék 0,5 mm 50 db/doboz
9070001007 piros 0,5 mm 50 db/doboz
9070001008 zöld 0,5 mm 50 db/doboz
Fineliner, vízbázisú festékkel töltve. Általános használatú, vékony írásvastagásgú 
tűfilc, írásra, rajzolásra. Műanyag test és kupak. Íráshossz: 1200 m.

cikkszám         szín vonalvastagság kiszerelés
7070044000 fekete 0,1 mm 10 db/doboz
7070045000 fekete 0,3 mm 10 db/doboz
7070067000 fekete 0,4 mm 10 db/doboz
7070035000 fekete 0,5 mm 10 db/doboz
7070037000 fekete 0,7 mm 10 db/doboz
Műszakirajz irón, fémfoglalatú kerekített csúccsal, vízálló és színtartó 
pigmentfestékkel töltve. Műanyag klipszes kupak. Csak fekete színben kapható.

cikkszám              szín vonalvastagság kiszerelés
7070028001 fekete 0,3 mm 10 db/doboz
7070028003 kék 0,3 mm 10 db/doboz
7070028002 piros 0,3 mm 10 db/doboz
7070028004 zöld 0,3 mm 10 db/doboz
7070028009 lila 0,3 mm 10 db/doboz
7070028010 rózsa 0,3 mm 10 db/doboz
7070028008 narancs 0,3 mm 10 db/doboz
7070028011 v.kék 0,3 mm 10 db/doboz
7070028007 sárga 0,3 mm 10 db/doboz
7070028006 barna 0,3 mm 10 db/doboz
7070028012           10-es készlet 0,3 mm készlet
Fineliner, vízbázisú festékkel töltve. Általános használatú, vékony írásvastagásgú 
tűfilc, írásra, rajzolásra. Írásképe száradás után vízálló.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580010014 fekete 1 mm 40 db/doboz
9580010012 kék 1 mm 40 db/doboz
9580010007 piros 1 mm 40 db/doboz
9580010010 zöld 1 mm 40 db/doboz

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580010023 5-ös készlet 1 mm 40 készlet/doboz
9580010024 10-es készlet 1 mm 25 készlet/doboz
9580010025 15-ös készlet 1 mm 24 készlet/doboz
Vízbázisú festékkel töltött rostirón, átlevegőzős biztonsági kupakkal, rajzolásra, színezésre. 
10 napig kupak nélkül sem szárad be..

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580016026 10-es készlet 1–3 mm 12 készlet/doboz
Vastag testű rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre. 10 napig 
kupak nélkül sem szárad be.

30%

CReATIVe KIDS

SÜNI

ICO

ICO

30%

30%

0.1 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.7 mm

10  NAPIG

CAP-OFF 

10  NAPIG

CAP-OFF 

10  NAPIG

CAP-OFF 
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cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580003003 rózsa 1–4 mm 25 db/doboz
9580003004 sárga 1–4 mm 25 db/doboz
9580003005 narancs 1–4 mm 25 db/doboz
9580003006 zöld 1–4 mm 25 db/doboz
9580003007 kék 1–4 mm 25 db/doboz
9580003000 3-as készlet 1–4 mm 40 készlet/doboz
9580003041 4-es készlet 1–4 mm 25 készlet/doboz
9580003001 5-ös készlet 1–4 mm 25 készlet/doboz
9580003059 64-es display 1–4 mm display
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, vágott csúccsal.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580078000 rózsa 1–4 mm 10 db/doboz
9580078001 sárga 1–4 mm 10 db/doboz
9580078002 narancs 1–4 mm 10 db/doboz
9580078003 zöld 1–4 mm 10 db/doboz
9580078004 kék 1–4 mm 10 db/doboz
9580078006 4-es készlet 1–4 mm 15 készlet/doboz
9580078012 60-as display 1–4 mm display
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. Megnövelt élettartam a nagyobb 
méretű testnek köszönhetően, vágott csúccsal.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580151000 narancs 2–5 mm 10 db/doboz
7580151001 rózsa 2–5 mm 10 db/doboz
7580151002 sárga 2–5 mm 10 db/doboz
7580151003 kék 2–5 mm 10 db/doboz
7580151004 zöld 2–5 mm 10 db/doboz
7580151010 piros 2–5 mm 10 db/doboz
7580151005 szürke 2–5 mm 10 db/doboz
7580151007 4-es készlet 2–5 mm 10 készlet/doboz
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. A kiemelt szöveg fénymásolható, 
faxolható. Vágott csúccsal.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580065000 sárga 1–4 mm 10 db/doboz
9580065001 narancs 1–4 mm 10 db/doboz
9580065002 zöld 1–4 mm 10 db/doboz
9580065003 kék 1–4 mm 10 db/doboz
9580065004 rózsa 1–4 mm 10 db/doboz
9580065005 4-es készlet 1–4 mm 15 készlet/doboz
9580065022 32-es display 1–4 mm display
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, egyedi testforma kialakítással, csúszás-
gátló fogófelülettel, vágott csúccsal.

Szövegkiemelő 
ICO Videotip

Szövegkiemelő 
ICO Videotip

Szövegkiemelő 
ICO Focus

FAX 
COPY

FAX 
COPY

FAX 
COPYDISPLAY 68 

OLDAL

DISPLAY 68
 OLDAL DISPLAY 69

 OLDAL

30%

30%

Szövegkiemelő 
eDDING 345

Szövegkiemelő 
eDDING 7

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580016000 4-es készlet 1–3 mm 20 készlet/doboz
9580016003 1–3 mm 25 db/doboz
9580016004 1–3 mm 25 db/doboz
9580016005 1–3 mm 25 db/doboz
9580016006 1–3 mm 25 db/doboz
9580069004 XXL 4-es készlet 1–3 mm 15 készlet/doboz
9580069002 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580069003 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580069001 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580069000 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580069014 XXL vegyes 1–3 mm 60 db/display
Flipchart táblák és egyéb papírívek feliratozására alkalmas, vízbázisú festékkel 
töltött marker. A festék a papír másik oldalára nem üt át. Kerekített csúcs.
XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. 

Whiteboard marker 
ICO Whiteboard 11 - ICO Whiteboard 11 XXL

Whiteboard marker 
ICO Multifunkciós

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580009012 4-es készlet 1–3 mm 20 készlet/doboz
9580009003 1–3 mm 25 db/doboz
9580009011 1–3 mm 25 db/doboz
9580009005 1–3 mm 25 db/doboz
9580009006 1–3 mm 25 db/doboz
9580009025 vegyes 1–3 mm 64 db/display
9580067004 XXL 4-es készlet 1–3 mm 15 készlet/doboz
9580067003 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580067002 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580067001 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580067000 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580067021 XXL vegyes 1–3 mm 60 db/display
Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker. Az írás szárazon letörölhető. 
Kerekített csúcs. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. 
3 napig kupak nélkül sem szárad be.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580084000 XXL 4-es készlet 1–3 mm 15 készlet/doboz
9580084001 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580084002 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580084003 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580084004 XXL 1–3 mm 10 db/doboz
9580084011 XXL vegyes 1–3 mm 60 db/display
Multifunkciós táblamarker mágneses fehértáblára való írásra, rajzolásra. Speciális 
festékanyagának köszönhetően 3 napig kupak nélkül sem szárad be. A záródugóban 
elhelyezett mágnes révén, acél táblafelületeken rögzíthető. Az írás szárazon letöröl-
hető, melyet a kupak végén található táblatörlő korong is segít. Kerekített csúccsal. 
Vonalvastagság: 1–3 mm.

30%30%

30%

Flipchart marker 
ICO Artip 11 - ICO Artip 11 XXL

DISPLAY 68
 OLDAL

Permanent marker 
ICO OHP S - F - M

cikkszám S cikkszám F cikkszám M írószín kiszerelés
9070038000 9070024000 9580040000 4-es készlet 20 készlet/dob.
9070038001 9070024001 9580040001 25 db/doboz
9070038002 9070024002 9580040002 25 db/doboz
9070038003 9070024003 9580040003 25 db/doboz
9070038004 9070024004 9580040004 25 db/doboz
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére al-
kalmas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Gyorsan száradó festék, 
írásképe törlés- és vízálló. Vonalvastagság: S - 0,3 mm, F - 0,5 mm, M - 1-1,5 mm.

90%

F
vonalvastagság: 
0,5 mm

M
vonalvastagság: 
1-1,5 mm

DISPLAY 68
 OLDAL

30%Permanent marker 
ICO Permanent 11 - ICO Permanent 11 XXL

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580007001 4-es készlet 1-3 mm 20 készlet/doboz
9580007004 1-3 mm 25 db/doboz
9580007005 1-3 mm 25 db/doboz
9580007006 1-3 mm 25 db/doboz
9580007007 1-3 mm 25 db/doboz
9580007026 vegyes 1-3 mm 64 db/display
9580066004 XXL 4-es készlet 1-3 mm 15 készlet/doboz
9580066002 XXL 1-3 mm 10 db/doboz
9580066003 XXL 1-3 mm 10 db/doboz
9580066001 XXL 1-3 mm 10 db/doboz
9580066000 XXL 1-3 mm 10 db/doboz
9580066017 XXL vegyes 1-3 mm 60 db/display
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas, 
alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Írásképe száradás után törlés- és vízálló.  
Kerekített csúcs. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően.

    cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580213000

    
1–3 mm 5 db/bliszter

7580213001 1–3 mm 100 db/üveg
Mini szövegkiemelő, vízbázisú tintával töltve, neon színekben, vágott csúccsal. 

DISPLAY 68
 OLDAL

10  NAPIG

CAP-OFF 
3  NAPIG

CAP-OFF 

3  NAPIG

CAP-OFF 

14  NAPIG

CAP-OFF 

XXL TEST

S
vonalvastagság: 
0,3 mm
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Ablak marker
eDDING 16

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580203000 8-as készlet 2-4 mm 8 db/bliszter
Vastagtestű rostirón, kerekített írócsúcs, ergonomikus  fogórész. 8 db-os készlet-
ben: 7 féle szín és fehér színű varázsmarker. Változatos színárnyalatok a varázs-
markernek köszönhetően: a markerek írásképe a tolltesten jelzett színárnyalat,  
a rajzot a fehér színű markerrel átfestve a kupak által jelzett szín jelenik meg.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7220099000 5 db-os készlet 5-6 mm 5 db/bliszter
Dekorációs marker ablakra, üvegre, sötét színű papír felületekre. 5 féle élénk 
színben. A festés a felületről vizes törlővel maradéktalanul eltávolítható. Könnyen 
kezelhető, gyermekek számára ideális.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580195021 10-es készlet 1-3 mm 10 db/tasak
7580195022 10-es készlet 1-3 mm 10 db/fémdoboz
7580195023 20-as készlet 1-3 mm 20 db/fémdoboz
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre.

cikkszám szín db/dob.
7580195000 kék 10
7580195001 barna 10
7580195002 kárminpiros 10
7580195003 sötétbarna 10
7580195004 angolpiros 10
7580195005 sárga 10
7580195006 szürke 10
7580195007 zöld 10
7580195008 világoskék 10
7580195009 világoszöld 10
7580195010 v. narancssárga 10
7580195011 neon rózsaszín 10

cikkszám szín db/dob.
7580195012 olivazöld 10
7580195013 narancssárga 10
7580195014 rózsaszín 10
7580195015 piros 10
7580195016 sötétrózsaszín 10
7580195017 fekete 10
7580195018 acélkék 10
7580195019 türkizkék 10
7580195020 lila 10
7580195024 neon n.sárga 10
7580195025 neon zöld 10
7580195026 neon sárga 10

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580196001 metál lila 1-3 mm 10 db/doboz
7580196002 metál ezüst 1-3 mm 10 db/doboz
7580196003 metál piros 1-3 mm 10 db/doboz
7580196004 metál zöld 1-3 mm 10 db/doboz
7580196005 metál arany 1-3 mm 10 db/doboz
7580196006 metál kék 1-3 mm 10 db/doboz
7580196000 6-os készlet 1-3 mm 6 db/fémdoboz
7580196007 50-es display 1-3 mm display
Rostirón, vízbázisú festékkel töltve, rajzolásra, színezésre.  A metál színek kiválóan 
alkalmasak sötét színű kartonpapír dekorálására  is.

Rostirón 
eDDING 1200

eDDING 1200 - Metál színek

Rostirón 
eDDING 13 - Magic fun

magic
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Színnel, lélekkel.
Rajzolj és színezz az edding rostirónjaival!Mert színezni öröm!

Rajzolj és színezz az edding rostirónjaival!



Porcelán ecsetirón marker
eDDING 4200 - Alapszínek

eDDING 4200 - Meleg színek

eDDING 4200 - Hideg színek

Dekorációs lakkmarker
ICO Deco Marker

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580098001 fekete 2-4 mm 10 db/doboz
9580098002 kék 2-4 mm 10 db/doboz
9580098003 piros 2-4 mm 10 db/doboz
9580098004 zöld 2-4 mm 10 db/doboz
9580098005 fehér 2-4 mm 10 db/doboz
9580098006 barna 2-4 mm 10 db/doboz
9580098007 sárga 2-4 mm 10 db/doboz
9580098008 narancssárga 2-4 mm 10 db/doboz
9580098009 arany 2-4 mm 10 db/doboz
9580098010 ezüst 2-4 mm 10 db/doboz
9580098012 rózsaszín 2-4 mm 10 db/doboz
9580098000 84-es display 2-4 mm display
Üveg, kerámia, műanyag, fém, illetve szinte minden felület jelölésére, díszítésére al-
kalmas, műanyag testű, kerekített csúccsal ellátott marker permanent, lakkszerűen 
fedő festékkel töltve. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés-, víz-, fény- és hőálló. 

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
7580206000 alapszínek 1-4 mm 6 db/bliszter
7580206001 meleg színek 1-4 mm 6 db/bliszter
7580206002 hideg színek 1-4 mm 6 db/bliszter
Porcelán marker ecsetjellegű, hajlékony csúccsal. Alkalmas porcelán, kerámia, 
hőálló üveg felületek dekorálására. A hajlékony csúcsnak köszönhetően egyaránt 
alkalmas nagy felületek színezésére és finom részletek kidolgozására is. A gyorsan 
száradó festék nedves törlővel eltávolítható, javítható.  Sütőben, 160 °C-on 25 percig 
sütve a dekoráció tartóssá válik, a dísztett tárgy a továbbiakban mosogatógépben is 
elmosható.

DISPLAY 69 
OLDAL
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Színnel, lélekkel.
Alkoss egyedit az edding porcelán ecsetirónjaival!Mert színezni öröm!

Alkoss egyedit az edding porcelán ecsetirónjaival!



30% 30%
ecsetirón 
ICO

ecsetirón XXL
ICO

DISPLAY 69 
OLDAL

DISPLAY 69
 OLDAL

DISPLAY 69 
OLDAL

DISPLAY 69
 OLDAL

Textilmarker, textiliák pl.: pamut, selyem, vászon stb., ruhanázat pl.: tornacipő, 
póló, táska stb. dekorálására, írására, jelölésére alkalmas. Kerekített csúccsal, 
vízbázisú festékkel töltve, rendkívüli színtartóssággal és magas fényállósággal. 
A dekoráció rögzítése gőzmentes bevasalással történik. Rögzítés után 60 °C-ig 
mosható. 

Vastag testű, ecset jellegű, hajlékony írócsúccsal ellátott rostirón, rajzolásra, 
nagyobb felületek színezésére. 12 féle színben.

T-SHIRT textilmarker 
ICO

T-SHIRT textilmarker XXL
ICO

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580088032 sárga 1-3 mm 10 db/doboz
9580088031 rózsaszín 1-3 mm 10 db/doboz
9580088036 piros 1-3 mm 10 db/doboz
9580088041 lila 1-3 mm 10 db/doboz
9580088037 kék 1-3 mm 10 db/doboz
9580088040 barna 1-3 mm 10 db/doboz
9580088039 fekete 1-3 mm 10 db/doboz
9580088043 FL neon narancs 1-3 mm 10 db/doboz
9580088044 FL neon zöld 1-3 mm 10 db/doboz
9580088045 FL neon rózsaszín 1-3 mm 10 db/doboz
9580088046 60-as display 1-3 mm display
Textiliák pl.: pamut, selyem, vászon stb., ruhanázat pl.: tornacipő, póló, táska stb. dekorálására, 
írására, jelölésére alkalmas marker. Kerekített csúccsal, vízbázisú festékkel töltve, rendkívüli szín-
tartóssággal és magas fényállósággal. A dekoráció rögzítése gőzmentes bevasalással történik. Rög-
zítés után 60 °C-ig mosható. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően.

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580111007 sárga 1-3 mm 10 db/doboz
9580111006 rózsaszín 1-3 mm 10 db/doboz
9580111005 piros 1-3 mm 10 db/doboz
9580111014 lila 1-3 mm 10 db/doboz
9580111012 kék 1-3 mm 10 db/doboz
9580111010 barna 1-3 mm 10 db/doboz
9580111015 fekete 1-3 mm 10 db/doboz
9580111002 FL neon narancs 1-3 mm 10 db/doboz
9580111003 FL neon zöld 1-3 mm 10 db/doboz
9580111000 FL neon rózsaszín 1-3 mm 10 db/doboz
9580111016 64-es display 1-3 mm display
Textiliák pl.: pamut, selyem, vászon stb., ruhanázat pl.: tornacipő, póló, táska stb. deko-
rálására, írására, jelölésére alkalmas marker. Kerekített csúccsal, vízbázisú festékkel 
töltve, rendkívüli színtartóssággal és magas fényállósággal. A dekoráció rögzítése 
gőzmentes bevasalással történik. Rögzítés után 60 °C-ig mosható.

Ecset jellegű, hajlékony írócsúccsal ellátott rostirón, rajzolásra, nagyobb felületek 
színezésére. 24 féle élénk színben.

cikkszám szín db/zacskó
9580080022 citromsárga 10
9580080023 sárga 10
9580080024 narancs 10
9580080025 rózsaszín 10
9580080026 világospiros 10
9580080027 piros 10
9580080028 ciklámen 10
9580080029 lila 10
9580080030 türkiz kék 10
9580080031 világoskék 10
9580080032 kék 10
9580080033 sötétkék 10
9580080034 türkiz zöld 10
9580080035 zöld 10

cikkszám szín db/zacskó
9580080036 zöld 10
9580080037 sötétzöld 10
9580080038 sárgászöld 10
9580080039 bézs 10
9580080040 barackvirág 10
9580080041 szürke 10
9580080042 világosbarna 10
9580080043 barna 10
9580080044 sötétbarna 10
9580080045 fekete 10
9580080047 5-ös készlet 50 k./dob.
9580080048 10-es készlet 25 k./dob.
9580080049 24-es készlet display
9580080046 240-es display display

cikkszám szín db/zacskó
9580097004 citromsárga 5
9580097005 narancs 5
9580097003 rózsaszín 5
9580097002 piros 5
9580097011 lila 5
9580097010 kék 5
9580097009 kék 5
9580097008 zöld 5

cikkszám szín db/zacskó
9580097007 zöld 5
9580097013 világosszürke 5
9580097006 barna 5
9580097012 fekete 5
9580097014 6-os henger 15 h./dob.
9580097001 10-es henger 10 h./dob.
9580097000 60-as display display

30%

30%

30%

T-SHIRT textilmarker
ICO, M

Textilmarker
eDDING 17

cikkszám szín vonalvastagság kiszerelés
9580112000      2-es bliszter 1-1,5 mm 10 bliszter/doboz

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
7580202000 5 db/készlet 1 mm 10 db/dob.
Vízbázisú szagmentes festékkel töltött kerekhegyű textilmarker gyerekeknek.  
5 világító színben. Vasalással történt fixálás után 60 °C -ig mosható.
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Vízfestékek
Temperák

ecsetek

Gyurmák
Kréták

fejezet
4

Az edding arcfestékek egyszerűen és gyorsan felvihetőek a bőrre, vízzel és szappannal 

könnyen eltávolíthatóak. Ezek a bőrbarát sminkfestékek megfelelnek az EU kozmetikai 

irányelveinek és dermatológiai követelményeinek. 



Vízfesték
SÜNI - 12-es normál és nagy

Vízfesték
CReATIVe KIDS - 12-es normál és nagy

Vízfesték
KOH-I-NOOR Brillant

Vízfesték
KOH-I-NOOR - Kerek 6-os, 12-es, 18-as

ecsettál
KOH-I-NOOR

Tempera
SÜNI - fehér és színes

Tempera
CReATIVe KIDS - fehér és színes

Tempera
SÜNI - tégelyes tempera 6-os, 12-es

Tempera
SÜNI - tégelyes tempera 14-es

Tempera
KOH-I-NOOR - szóló színekben

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270012001 12-es készlet - normál (22,5 mm) 10 készlet/doboz
7270006002 12-es készlet - nagy (30 mm) 10 készlet/doboz
Kiváló festhetőség és színintenzitás, jól fedő színek. Festékgomb átmérő: normál 
22,5 mm, nagy: 30 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270012002 12-es készlet - normál (22,5 mm) 10 készlet/doboz
7270006003 12-es készlet - nagy (30 mm) 10 készlet/doboz
Kiváló festhetőség és színintenzitás, jól fedő színek. Festékgomb átmérő: normál 
22,5 mm, nagy: 30 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270013000 12-es készlet  1 10 készlet/doboz
7270013001 24-es készlet - kerek  2 6 készlet/doboz
Intenzív színek, fényes festési felület. Festékgomb átmérő: 22,5 mm.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7570275000 5 db-os ecsettál  1 vegyes 40 db/doboz
7571079000 ecsettál fedéllel  2 vegyes 12 db/doboz

 1  Műanyag ecsettál 5 méretben, egymásba helyezhető, így könnyen tárolható, áttetsző színekben.
2  Műanyag ecsettál zárható fedéllel, amely megakadályozza a víz kiömlését.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270014000 6-os készlet 14 készlet/doboz
7270016000 12-es készlet 10 készlet/doboz
7270017000 18-as készlet 8 készlet/doboz
Jó festhetőségi tulajdonságok és színintenzitás. Festékgomb átmérő: 22,5 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270004001 6-os készlet 10 készlet/doboz
7270005001 10-es készlet 10 készlet/doboz
7270025001 fehér 10 db/doboz
Jól fedő, élénk színek, tubusos kiszerelés: 16 ml/tubus. 

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270005002 6-os készlet 10 készlet/doboz
7270025002 10-es készlet 10 készlet/doboz
7270004002 fehér 10 db/doboz
Jól fedő, élénk színek, tubusos kiszerelés: 16 ml/tubus. 

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270118000 6-os készlet 15 készlet/doboz
7270118001 12-es készlet 12 készlet/doboz
Jól fedő, élénk színek, 25 ml-es tégelyes kiszerelésben.

cikkszám kiszerelés
7270119000 18 készlet/doboz
Jól fedő, élénk színek, 14 db-os, 
5 ml-es tégelyes kiszerelésben. 
Színek: fekete, világos zöld, 
sötét zöld, világos kék, sötét kék, 
piros, sárga, világos narancssár-
ga, sötét narancssárga, fehér, 
barna, ezüst, arany.

cikkszám szín kiszerelés
7270046000 citromsárga 10 db/doboz
7270047000 cinóberpiros 10 db/doboz
7270048000 alizarinvörös közép 10 db/doboz
7270049000 cobaltkék 10 db/doboz
7270050000 ultramarinkék 10 db/doboz
7270051000 cinóber világoszöld 10 db/doboz
7270052000 cinóber sötétzöld 10 db/doboz
7270053000 égetett siena 10 db/doboz
7270054000 csontfekete 10 db/doboz
7270087000 ezüst 10 db/doboz
7270087001 arany 10 db/doboz
7270087002nápolyi sötétsárga10 db/doboz
7270087003 kadm.sárga 10 db/doboz
7270087004 coelinkék 10 db/doboz
7270087005 poroszkék 10 db/doboz
7270087006 chromoxidzöld 10 db/doboz
7270087007 term.umbra 10 db/doboz
7270087008 égetett umbra 10 db/doboz
7270087009 lila 10 db/doboz
Jó festhetőségi tulajdonságok 
és színintenzitás, 16 ml/tubus.

 1

 1

2

2
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Festék paletta
CReATIVe KIDS

ecsetek
SÜNI 

ecsetek
CReATIVe KIDS 

Táblakréta
KOH-I-NOOR - fehér

Aszfaltkréta
KOH-I-NOOR - színes

Aszfaltkréta
KOH-I-NOOR - színes

Táblakréta
SÜNI - színes

Táblakréta
CReATIVe KIDS - színes

ecsetek
SÜNI

cikkszám kiszerelés
9570127001 ömlesztett - 1 db
9570127000 1 db/polybag
Műanyag festékkeverő paletta.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220032000 12-es készlet 40 készlet/doboz
7220032001 100-as készlet 1 doboz
Táblán való rajzolásra, írásra alkalmas fehér kréta.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220063000 6-os készlet 10 készlet/doboz
Rajzok, ábrák aszfalton és járdafelületen való elkészítéséhez.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220070000 16-os készlet 1 vödör
Rajzok, ábrák aszfalton és járdafelületen való elkészítéséhez.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220031001 6-os készlet 40 készlet/doboz
7220030001 12-es készlet 40 készlet/doboz
Táblán való rajzolásra, írásra alkalmas színes kréta.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220031002 6-os készlet 40 készlet/doboz
7220030002 12-es készlet 40 készlet/doboz
Táblán való rajzolásra, írásra alkalmas színes kréta.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7170017000 4-6-10 - festett 12 bliszter/doboz
7170017001 4-8-12 - festett 12 bliszter/doboz
7170017002 2-4-6-8-10 - festett 12 bliszter/doboz
Festett fanyelű pónilószőr ecsetkészlet.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7170015007 4-6-10 - natúr 12 bliszter/doboz
7170015008 2-4-6-8-10 - natúr 12 bliszter/doboz
Natúr fanyelű pónilószőr ecsetkészlet.

ecsetek
szóló

cikkszám megnevezés kiszerelés
7170015000 No. 2-es - festett 12 db/tasak
7170015001 No. 4-es - festett 12 db/tasak
7170015002 No. 6-os - festett 12 db/tasak
7170015003 No. 8-as - festett 12 db/tasak
7170015004 No. 10-es - festett 12 db/tasak
7170015009 No. 12-es - festett 12 db/tasak
Festett fanyelű pónilószőr ecset.

Szénkréta
KOH-I-NOOR 8673

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220015001 6-os készlet 12 készlet/doboz
Préselt szénkréta, művészi rajzokhoz is, 5,6 mm átmérő, 6 db-os kiszerelés.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7170015005 4-6-10 - festett 12 bliszter/doboz
7170016003 4-8-12 - festett - sörte 12 bliszter/doboz
7170015006 2-4-6-8-10 - festett 12 bliszter/doboz
Festett és natúr fanyelű pónilószőr ecsetkészlet. Kiszerelés: 12 bliszter/doboz.
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Porkréta
KOH-I-NOOR Toison D’or

Aquarell viaszkréta
KOH-I-NOOR 8252 - háromszögletű

Olajkréta
KOH-I-NOOR Gioconda

Olajpasztell
SÜNI - színes 12-es

Zsírkréta
SÜNI és CReATIVe KIDS

Zsírkréta
SÜNI - vastag háromszögletű

Gyurma
SÜNI

Gyurma
CReATIVe KIDS

Arcfesték
eDDING 18

Arcfesték
eDDING 47

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220016000 6-os készlet 24 készlet/doboz
7220024000 12-es készlet 12 készlet/doboz
7220012000 24-es készlet 3 készlet/doboz
7220011000 36-os készlet 2 készlet/doboz
7220033000 48-as készlet 1 készlet/doboz
Porkréta, művészi igényű rajzok készítéséhez is, telített színek.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220093000 12-es készlet -  8,2 mm 12 készlet/doboz
7220094000 12-es készlet - 10 mm 12 készlet/doboz
Rajzoláshoz, színezéshez, élénk színek, kiváló színintenzitás. Az elkészített rajzból 
vizes ecset segítségével akvarell kép készíthető.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7300003007 natúr 30 doboz/gyűjtő
7300003006 színes 30 doboz/gyűjtő
Kiváló minőségű, könnyen formázható natúr és színes gyurma.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7300003009 natúr 30 doboz/gyűjtő
7300003008 színes 30 doboz/gyűjtő
Kiváló minőségű, könnyen formázható natúr és színes gyurma.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270113000 7-es készlet 10 db/doboz
Bőrbarát sminkfesték, egyszerűen és gyorsan felvihető, vízzel és szappannal 
könnyen eltávolítható. Dermatológiailag tesztelt és megfelel az EU kozmetikai 
irányelveinek. Vonalvastagság: 2-4 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7270139000 6-os készlet 10 db/doboz
Bőrbarát sminkfesték, egyszerűen és gyorsan felvihető, vízzel és szappannal 
könnyen eltávolítható. Dermatológiailag tesztelt és megfelel az EU kozmetikai 
irányelveinek. Vonalvastagság: 2-4 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220010000 6-os készlet 24 készlet/doboz
7220019000 12-es készlet 12 készlet/doboz
7220020000 24-es készlet 3 készlet/doboz
7220021000 36-os készlet 2 készlet/doboz
7220042000 48-as készlet 1 készlet/doboz
Olajkréta, művészi igényű rajzok készítéséhez is, telített színek.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220091000 12-es készlet 12 készlet/doboz
Olajkréta, igényes rajzok készítéséhez is, telített színek, kiváló színintenzitás. 12 
db-os készletben.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220058000 6-os készlet 48 készlet/doboz
7220058001 12-es készlet 24 készlet/doboz
7220084000 6-os készlet 48 készlet/doboz
7220084001 12-es készlet 24 készlet/doboz
Rajzoláshoz, színezéshez, élénk színek, kiváló színintenzitás.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7220100000 12-es készlet 12 készlet/doboz
Vastag, háromszögletű zsírkréta,rajzoláshoz, színezéshez, élénk színek, kiváló 
színintenzitás. Méret: hossz: 10 cm, átmérő: 1,4 cm.

14 mm
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Hegyezők
 Radírok

Körzők
Vonalzók

Ollók
Ragasztók

A kétlyukú elektromos hegyezőgép normál és vastag, hat- és háromszögletű ceruzák 

hegyezéséhez egyaránt használható, mely funkciók között a fedélen található gomb 

segítségével egyszerűen lehet váltani. A hegyezőgép nem csak AA ceruzaelemekkel, 

hanem adapter segítségével hálózatról is működtethető.  

fejezet
5



cikkszám szín kiszerelés
7150131000 vegyes 24 db/doboz
Ergonómikusan kialakított, gumírozott oldalú 1 lyukú, tartályos, műanyag hegyező 
és radír egyben, normál méretű grafit- és színes ceruza hegyezéséhez.

cikkszám szín kiszerelés
7150132000 vegyes 12 db/doboz
Műanyag, tartályos hegyező, 2 lyukú, 8 és 11 mm-es átmérőjű ceruzák hegyezésére. 
Vegyes színekben.

cikkszám szín kiszerelés
7150138000  normál vegyes 20 db/doboz
7150138001 balkezes vegyes 20 db/doboz
2 lyukú tartályos hegyező , 8 és 11 mm-es átmérőjű hatszögletű, háromszögletű és henge-
res testű ceruzák hegyezésére. Balkezesek részére kialakított változatban is!

cikkszám szín kiszerelés
7150137000 4 lyukú vegyes 20 db/doboz
4 az 1-ben 4 lyukú, tartályos hegyező, 7-11 mm-ig terjedő átmérőjű, hatszögletű, három-
szögletű és hengeres testű ceruzák hegyezésére (7 mm + 10 mm és 8 mm + 11 mm).

cikkszám szín kiszerelés
7150140000 vegyes 12 db/doboz
Műanyag tartályos hegyező 1 lyukú, 8 mm-es átmérőjű ceruzák hegyezéséhez. Vegyes színek.

cikkszám szín kiszerelés
7150143003 vegyes 12 db/doboz
2  lyukú, műanyag tartályos, fém (Mg) hegyező, normál, vastag  grafit- és színes 
ceruza hegyezéséhez.

cikkszám szín kiszerelés
7150129000 vegyes 36 db/henger
Ergonómikusan kialakított, gumírozott oldalú, 1 lyukú műanyag  hegyező, normál 
méretű grafit- és színes ceruza hegyezéséhez.

cikkszám szín kiszerelés
7150134001 vegyes 24 db/display
Műanyag, tartályos hegyező, 2 lyukú, 8 és 11 mm-es átmérőjű ceruzák hegyezésé-
re. Vegyes színekben.

cikkszám szín kiszerelés
7150136000 vegyes 20 db/henger
Műanyag hegyező, 2 lyukú, 8 és 11 mm-es átmérőjű ceruzák hegyezésére. Vegyes 
színekben.

cikkszám
7160008001
Asztalra rögzíthető he-
gyezőgép, fém befogóval 
és hegyező szerkezettel, 
normál grafit- és színes 
ceruzák hegyezéséhez. 

cikkszám
7160016001
Elemes 1 lyukú hegyező-
gép, 2 db ceruzaelemmel 
működő, grafit- és színes 
ceruzák hegyezéséhez. 
4 féle színben, vegyesen: 
kék, zöld, narancs, vörös. 

cikkszám
7160013000
Elemes 2 lyukú hegyező-
gép, 4 db ceruzaelemmel 
működő, normál és 
vastag, grafit- valamint 
színes ceruzák hegye-
zéséhez. Hálózatról is 
működtethető (12V DC).
4 féle színben, vegyesen: 
kék, zöld, narancs, vörös.

cikkszám
7160009000
Kétfunkciós, normál és 
vastag (pl.: postairón) 
ceruzák hegyezésére is 
alkalmas, asztalra rög-
zíthető hegyezőgép, fém 
befogóval és hegyező 
szerkezettel, tompa vagy 
hegyes faragásra. 

Kézi hegyező
Cleaner – tartályos, 2 lyukú, radírral

Kézi hegyező
Arch – tartályos, 2 lyukú

Kézi hegyező
KUM – Click Clack – 2 lyukú

Kézi hegyező
KUM – 2in1 POP

Kézi hegyező
Firelight – 1 lyukú

Asztali hegyezőgép
SÜNI 616

elemes hegyezőgép
SÜNI – 1 lyukú

elemes hegyezőgép
ICO – 2 lyukú

Asztali hegyezőgép
ICO 312

Kézi hegyező
Speeder – 1 lyukú

Kézi hegyező
Shield – tartályos, 2 lyukú

cikkszám
7160006000
Asztalra rögzíthető he-
gyezőgép, fém befogóval 
és hegyező szerkezettel, 
normál grafit- és színes 
ceruzák hegyezéséhez. 

Asztali hegyezőgép
ICO 310

cikkszám
7160004000
Asztalra rögzíthető he-
gyezőgép, fém befogóval 
és hegyező szerkezettel, 
normál grafit- és színes 
ceruzák hegyezéséhez. 

Asztali hegyezőgép
ICO 305

cikkszám
7160005000
Asztalra rögzíthető he-
gyezőgép, fém befogóval 
és hegyező szerkezettell, 
normál grafit- és színes 
ceruzák hegyezéséhez.

Asztali hegyezőgép
ICO 307

cikkszám szín kiszerelés
7150133000 vegyes 24 db/henger
Ergonómikusan kialakított, gumírozott, 1 lyukú hegyező, normál méretű grafit- 
és színes ceruza hegyezéséhez.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7150020000 Műanyag 1 lyukú  1 vegyes 24 db/doboz
7150003000 Műanyag 2 lyukú 2 vegyes 24 db/doboz
7150029000 Műanyag kerek 1 lyukú  3 vegyes 12 db/doboz
7150030000 Műanyag kerek 2 lyukú 4 vegyes 12 db/doboz
7150002000 Fém 1 lyukú  5 – 24 db/doboz
7150021000 Fém 2 lyukú 6 – 24 db/doboz
7150122000 Fa 1 lyukú  7 – 24 db/doboz
7150123000 Fa 2 lyukú  8 – 12 db/doboz
7150093000 Műanyag, speciális 1 lyukú 9 vegyes 12 db/doboz
Különböző anyagból készült 1 és 2 lyukú hegyezők, normál és vastag mére-
tű grafit- és színes ceruza hegyezéséhez. A speciális hegyező alkalmas, vastag  
(max. ø10,7 mm) grafit- és színes ceruzák hegyezésére.

Kézi hegyező
KUM – műanyag, fém és fa, 1 és 2 lyukú

Kézi hegyező
KUM – 4in1,  
tartályos, 4 lyukú

 1

 3

 5

 7

 6
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cikkszám szín kiszerelés
7150130000 vegyes 20 db/henger
1 lyukú, tartályos, műanyag hegyező, normál méretű grafit- és színes ceruza hegye-
zéséhez.Gumírozott oldalának és kialakításának köszönhetően fogása kényelmes.

Kézi hegyező
Shuttle – tartályos, 1 lyukú

Kézi hegyező
Zero – 2 lyukú

Kézi hegyező
Faye – tartályos,
1 lyukú

Hegyezők, radírok, ollók, ragasztók, körzők, vonalzók 5 5Hegyezők, radírok, ollók, ragasztók, körzők, vonalzók 
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Iskolai olló
SÜNI – kerek

Iskolai olló
SÜNI és CReATIVe KIDS – rásegítős

Irodai olló
ICO – műanyag fogórész

Irodai olló
ICO – gumírozott fogórész

Iskolai olló
SÜNI – balkezes

Iskolai olló
SÜNI – hegyes

cikkszám kiszerelés
7440057001 1 db/bliszter
7440056001 30 db/display
Kerekített vágóél végződésű iskolai olló displayben. Méret: 13,5 cm.

cikkszám méret kiszerelés
7440059000 16,5 cm 1 db/bliszter
7440059001 19 cm 1 db/bliszter
7440059002 21 cm 1 db/bliszter
Rozsdamentes  acél vágóél, műanyag fogórész.

cikkszám méret kiszerelés
7440060000 21,5 cm 1 db/bliszter
7440060001 23 cm 1 db/bliszter
Rozsdamentes  acél vágóél, gumi borítású, műanyag fogórész. 

cikkszám kiszerelés
7440057002 1 db/bliszter
Kerekített vágóél végződésű iskolai olló, balkezes használatra. Méret: 13,5 cm.

cikkszám kiszerelés
7440056002 1 db/bliszter
7440056000 30 db/display
Hegyes vágóél végződésű iskolai ollóbliszterben. Méret: 13,5 cm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7440061002 SÜNI 1 db/bliszter
7440061000 CREATIVE KIDS 1 db/bliszter
Rásegítős (az olló nyitását megkönnyítő) szerkezettel ellátott iskolai olló. Mérete: 13,5 cm.

cikkszám megnevezés szín méret (mm) kiszerelés
7120172000 KOH 6200/20 - háziállatok vegyes 45,5 × 12 × 31 20 db/doboz
7120172001 KOH 6200/30 - halak vegyes 35 x 9 x 28 27 db/doboz
7120172002 KOH 6200/40 - safari vegyes 35 x 8 x 22 48 db/doboz
7120172003 KOH 6200/60 - tengeri állatok vegyes 31 x 8 x 20 60 db/doboz
Plasztikból készült, színes, állatos motívumokkal ellátott kíváló minőségű radír.

Plasztik radír
KOH-I-NOOR 6200 – állatos motívumokkal

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7120173000 KOH 6225/18 - nagy vegyes 18 db/doboz
7120173001 KOH 6225/24 - kicsi vegyes 24 db/doboz
Kis- és nagyméretű, kiváló minőségű íves plasztik radír, különféle színekben.

cikkszám megnevezés méret (mm) kiszerelés
7120178001 KOH 6891/30 57 × 15 × 21 30 db/doboz
Eredeti kaucsukból készült kiváló minőségű puha radír.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7120182000 PENAC - radírstift vegyes 35 db / display
7120182001 PENAC - pótbetét 2 db / polybag
Háromszögletű testű, nyomógombos, cserélhető betétes, mechanikus radír.  
A  PVC- és latexmentes, fehér színű radír-betét háromszögletű kialakítása segíti a 
pontos, kis felületen történő radírozást.

Plasztik radír
KOH-I-NOOR 6225 – íves

cikkszám kiszerelés
7120073000 15 db/doboz
Speciális radír, elsősorban puha keménységű grafitceruza és szén rajzokhoz.

Gyurmaradír
KOH-I-NOOR 6422

cikkszám megnevezés méret (mm) kiszerelés
7120069000 KOH 300/20 45,5 × 12 × 31 20 db/doboz
7120063000 KOH 300/30 35 × 9 × 28 27 db/doboz
7120064000 KOH 300/40 35 × 8 × 22 48 db/doboz
7120065000 KOH 300/60 31 × 8 × 20 60 db/doboz
7120068000 KOH 300/80 27 × 8 × 18 80 db/doboz
7120178000 KOH 6891/30 57 × 15 × 21 30 db/doboz
Eredeti kaucsukból készült kiváló minőségű puha radír.

Kaucsuk radír
KOH-I-NOOR 300 és 6891 – elefántos

Kaucsuk radír
KOH-I-NOOR 6891 – Kisvakond

Radírstift és radírbetét
PeNAC - Tri-eraser – háromszögletű

Thermoplasztikus radír
KOH-I-NOOR 6225

cikkszám szín kiszerelés
7120177000 vegyes 24 db/doboz
Ergonómikus, kifejezetten kényelmes fogású thermoplasztikus hatszögletű radír.
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Hibajavító roller
TeSA BASIC – mini

Hibajavító roller
TeSA eCO – mini

Hibajavító roller és Utántöltő kazetta
TeSA – utántöltehető, 14 m × 4,2 mm

Hibajavító roller
TeSA BASIC – mini

Hibajavító roller
TeSA – oldalirányú 

Hibajavító roller és Utántöltő kazetta
TeSA – utántöltehető, 14 m × 8,4 mm

cikkszám méret kiszerelés
7650016000 6 m × 5 mm 1 db/polybag
Akár egy zsebben is elfér. Méret: 6 m × 5 mm. Kis méretű,helytakarékos. Feltűnő 
színű, könnyen megtalálható még egy női retikülben is.

cikkszám méret kiszerelés
7650015000 6 m × 5 mm 16 db/display
A tesa® Mini hibajavító roller ecoLogo® igen praktikus eszköz, ha javítani kell vala-
mit. Kis méretének köszönhetően bárhová magával viheti. A védőkupak megakadá-
lyozza a javítószalag károsodását. Kellemes színeinek és tetszetős kialakításának 
köszönhetően élvezet használni. Ezenkívül környezetbarát is: a ház 100%-ban 
újrahasznosított műanyagból készült. Szakadásálló hordozó (PET).

cikkszám megnevezés kiszerelés
7650003000 hibajavító 1 db/doboz
7650004000 utántöltő kazetta 1 db/doboz
A tesa® hibajavító rollerek praktikus, mindenki számára könnyen használható eszkö-
zök, ha valamit ki kell javítani. Nyomtatott és kézírásos szövegek precíz javítására. Szá-
raz javítás: azonnal felülírható. Jól fed és tapad. Fehér javítócsík. Nagy szakítószilárd-
ságú (PET) hordozó. Oldószermentes. Szalagszélesség: 4,2 mm nyomtatott szöveghez.

cikkszám méret kiszerelés
7650016001 8 m × 5 mm 1 db/polybag
Egyszerűen, kényelmesen használható hibajavításhoz. Méret: 8 m × 5 mm. Jobb és 
balkezeseknek egyaránt.

cikkszám méret kiszerelés
7650002000 8,5 m × 4,2 mm 1 db/doboz
Egyszer használatos hibajavító roller, szimmetrikus forma, száraz javítás azonnal felül-
írható. Jól fed és tapad. Fehér javítócsík, oldószermentes, szalagszélesség 4,2 mm.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7650003001 hibajavító 1 db/doboz
7650004001 utántöltő kazetta 1 db/doboz
A tesa® hibajavító rollerek praktikus, mindenki számára könnyen használható esz-
közök, ha valamit ki kell javítani. Nyomtatott és kézírásos szövegek precíz javítására. 
Száraz javítás: azonnal felülírható. Jól fed és tapad. Fehér javítócsík. Nagy szakító-
szilárdságú (PET) hordozó. Oldószermentes. Szalagszélesség: 8,4 mm kézíráshoz.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370055000 univerzális - 90 g 10 db/display
7370054000 multi - 50 g 10 db/display
Általános célú folyékony ragasztó, háztartási vagy munkahelyi célokra. Papírt, 
fotopapírt, textilt, filcet, parafát, bőrt és fát ragaszt egymáshoz, továbbá fémhez, 
üveghez, porcelánhoz, kerámiához, számos műanyagtípushoz és kemény habhoz.
Kiváló fény-, hő- és vízállóság. Flakonban: speciális kenőkupak nagy felületek 
ragasztásához. Flakonban: precíz pontragasztás levett kupakkal.

Ragasztó
TeSA – folyékony  

Ragasztó
SÜNI és CReATIVe KIDS

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370033000 SÜNI 35 g 1 db
7370030000 CREATIVE KIDS 35 g 1 db
Univerzális ragasztó, 35 g-os kiszerelés. Ragasztható felületek: papír, karton, fa, 
bőr, műanyag, fém, üveg stb. és ezek kombinációi. A ragasztott felületek festhetőek. 
A ragasztó ruházatból mosással eltávolítható!

Ragasztó
TeSA – ragasztóstift

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370050000 kerek - 10 g 24 db/doboz
7370050001 kerek - 20 g 12 db/doboz
7370050002 kerek - 40 g 12 db/doboz
7370049000 háromszög - 12 g 12 db/doboz
7370049001 háromszög - 25 g 12 db/doboz
A tesa® ragasztóstiftjei ideális és tiszta megoldást nyújtanak a háztartásban és az 
irodában egyaránt. Oldószermentes ragasztó. Kerek: gurulásgátlós kupak. Három-
szög: a kenőfej alkalmas a ragasztó felvitelére pont vagy vonal alakban.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370061000 35 g 1 db/polybag
Általános használatra. Tiszta ragasztást nyújt különböző felületeken. Ragaszt 
papírt, fotópapírt, szövetet, filcet, parafát, bőrt és fát. Oldószer-mentes.  
A ruházatból kimosható.

Ragasztó
TeSA BASIC – folyékony, kétoldalas

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370060000 8 g 24 db/doboz
7370060001 21 g 24 db/doboz
7370060002 36 g 12 db/doboz
Széleskörű háztartási és irodai használatra. Papírhoz vagy kartonhoz. Gyors és 
tiszta használat. A ruházatból kimosható.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7370050005 10 g 24 db/doboz
A tesa® ragasztóstiftjei ideális és tiszta megoldást nyújtanak a háztartásban és az 
irodában egyaránt. Oldószermentes ragasztó, gurulásgátlós kupak.

Ragasztó
TeSA BASIC – ragasztóstift

Ragasztó
TeSA – ragasztóstift
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cikkszám méret kiszerelés
7571083000 10 m × 19 mm 16 db/display
100%-ban újrahasznosított műanyagból. Egy tekercs tesafilm® eco & clear 10 m: 
19 mm tekerccsel, 100%-ban újrahasznosított műanyagból. Ergonomikus kialakí-
tás. Praktikus és sokoldalú.

cikkszám méret kiszerelés
7550065000 10 m × 12 mm 1 db/polybag
7550065001 33 m × 12 mm 1 db/polybag
7550067000 10 m × 19 mm 1 db/polybag
7550067001 33 m × 19 mm 1 db/polybag
7550066002 33 m × 15 mm 3 db/polybag
Általános célú öntapadó irodai ragasztószalag. Megbízható minőség. Teljesen átlát-
szó. Különböző méretekben

cikkszám méret kiszerelés
7550066000 10 m × 15 mm + tépő 1 db/bliszter
7550066001 33 m × 15 mm + tépő 1 db/polybag
Általános célú öntapadó irodai ragasztószalag. Megbízható minőség. Teljesen átlát-
szó. Különböző méretekben.

cikkszám méret kiszerelés
7550032000 25 m × 19 mm 1 db/bliszter
Kézzel téphető, cikk-cakk szélű irodai ragasztószalag, praktikus és gyors használatot 
biztosít.

cikkszám méret kiszerelés
7550022003 10 m × 19 mm + tépő 1 db/bliszter
A prémium minőségű tesafilm® clear irodai szalag ideális láthatatlan ragasztási 
munkálatokhoz. Alkalmas javításra, csomagolásra is.

cikkszám méret kiszerelés
7550029000 7,5 m × 12 mm 1 db/doboz
7550029001 7,5 m × 12 mm + tépő 1 db/bliszter
A tesa® kétoldalas irodai szalag disztkrét és tiszta megoldást ad papír és kartonok 
ragasztásához.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7571048000 kézi tépő piros-kék 12 db/display
7571048001 kézi tépő átlátszó 12 db/display
Az innovatív, ergonomikus újratölthető Easy Cut® kézi tépő pontos vágást és kényel-
mes használatot tesz lehetővé. Fém késsel.

cikkszám megnevezés kiszerelés
9570079019 világoszöld 1 db/pet
9570079020 világoskék 1 db/pet
9570079022 kék 1 db/pet
9570079017 rózsaszín 1 db/pet
9570079018 narancssárga 1 db/pet
9570079023 piros 1 db/pet
9570079021 fekete 1 db/pet
Zárható celluxtépő (biztonságos vágóél elhelyezés), ellenőrizhető szalag töltöttség, 
10 m ajándék ragasztószalag, a SAX Design termékcsaláddal megegyező különböző 
színekben.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7550038000 visszaszedhető 60 db/bliszter
A tesa TACK® visszaszedhető, átlátszó haexagonális és penatgonális ragasztópöttyök 
ideiglenes ragasztásra. Nem hagy zsíros felületet a papíron.

Ragasztószalag
TeSA 

Ragasztószalag és tépő
TeSA – easy cut 

Ragasztószalag
TeSA BASIC

Ragasztószalag és tépő
TeSA BASIC

Ragasztószalag
TeSA – kézzel téphető

Ragasztószalag és tépő
TeSA – átlátszó

Zárható celluxtépő ragasztószalaggal
ICO Smart

Ragasztószalag és tépő
TeSA – kétoldalú

Ragasztószalag és tépő
TeSA eco 

Ragasztópont
TeSA Tack

30%

  1

cikkszám méret kiszerelés
7550026002 33 m * 15 mm 4 db/polybag
7550025001 10 m * 19 mm + tépő 1 db/polybag
Általános rendeltetésű öntapadó ragasztószalag, jó tapadási tulajdonságokkal.

 1
2

2
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cikkszám megnevezés kiszerelés
7250122000 30 cm - egyenes hajlékony db
7250123000 45 °-os - háromszög vonalzó és szögmérő extra hajlékony db
Hajlékony, flexibilis anyagból készült vonalzók.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250029000 2-es méretű készlet
7250028000 3-as méretű készlet
Átlátszó, műanyag görbevonalzó készlet műszaki rajzokhoz.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250110001 KOH 601 - gépészeti db
7250110000 KOH 602 - építőipari db
7250110002 KOH 603 - geodéziai db
Gépészeti: léptékek: 2:1; 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:5; 1:15 
Építőipari léptékek: 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500 
Geodéziai léptékek: 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:720; 1:1440; 1:2880

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250068000 2,5 mm ISO db
7250069000 3,5 mm ISO db
7250070000 5 mm ISO db
7250071000 7 mm ISO db
7250072000 10 mm ISO db
7250024000 14 mm db
7250025000 20 mm db
Betűsablon, műszaki rajzokhoz és grafikai munkákhoz.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250020000 1 rádiusz sablon db
7250040000 2 körsablon db
7250014000  3 grafikai függvény sablon db
7250059000 4 elektronikai sablon db
7250121000 saniter sablon db
Különböző méretű és formájú sablonok műszaki rajzok készítéséhez. 

Vonalzó
KUM – hajlékony vonalzók

Vonalzó
KOH-I-NOOR – lépték

Vonalzó
KOH-I-NOOR – görbevonalzó

Betűsablonok
KOH-I-NOOR

Sablonok
KOH-I-NOOR 

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250076002 SÜNI készlet
7250076004 CREATIVE KIDS készlet
Átlátszó, műanyag vonalzó készlet: 30 cm egyenes-, 45°-os és 60°-os háromszög 
vonalzó, 180°-os szögmérő.

Vonalzó készlet
SÜNI és CReATIVe KIDS – 4 db-os

cikkszám megnevezés kiszerelés
7250114000 15 cm - egyenes db
7250030000 20 cm - egyenes db
7250054000 30 cm - egyenes db
7250003000 40 cm - egyenes db
7250006000 50 cm - egyenes db
7250086000 45 °-os - háromszög (45/177) db
7250053000 60 °-os - háromszög (60/250) db
7250066000 180 °-os -szögmérő (180/100) db
7250013000 360 °-os -szögmérő (360/100) db
Átlátszó, műanyag, kiváló minőségű különböző méretű vonalzók és szögmérők.

Vonalzó
KOH-I-NOOR – egyenes, háromszögvonalzók és szögmerők

 1

2
3

4

Körző
6002T – fém – PVC tokban

cikkszám megnevezés kiszerelés
7230029000 6002T 100 db/doboz
7110026000 körzőbél 5 db-os 100 tubus/doboz
Fém körző, PVC tokban.

Körző készlet
5 db-os – fém

Körző készlet
SÜNI – 2 db-os – fém

cikkszám megnevezés kiszerelés
7230031000 készlet 5 db-os 24 szett/doboz
5 db-os fém körzőkészlet, műanyag dobozban.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7230030001 készlet 2 db-os 12 szett/doboz
2 db-os fém körzőkészlet, műanyag dobozban.
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Füzetek
Füzetboxok

Krepp papírok

Iratgyűjtők

Számológépek

Gyűrűskönyvek

GRAPHIC DESIGN BY ICO

Gyártó: ICO Zrt. 2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.

ICO International www.ico
.eu

№ 7500050001

fejezet
6

A megújult STUDeNT ART spirál füzetcsalád trendi borítójának, praktikus és felhasználó-

barát belíveinek köszönhetően a diákok és egyetemisták kedvence. Hófehér lapjai megnövelt, 

A/4+ méretűek,  a perforáció és a lyukasztás lehetővé teszi az oldalak könnyű kitépését és 

gyűrűskönyvbe történő lefűzését. 



Füzet
SÜNI – A/5

Rajzblokk
SÜNI – A/3, A/4

Rajzblokk
STUDeNT – A/3, A/4

Leckefüzet
SÜNI – A/5

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7500050001 14-32 - vonalas (I. osztályos) A/5 20 db/csomag
7500050002 16-32 - vonalas (II. osztályos) A/5 20 db/csomag
7500050000 12-32 - vonalas (III. osztályos) A/5 20 db/csomag
7500050003 21-32 - vonalas (IV. osztályos) A/5 20 db/csomag
7500051000 27-32 - négyzethálós A/5 20 db/csomag
7500052000 20-32 - sima A/5 20 db/csomag
7500054000 36-16 - hangjegy A/5 20 db/csomag
7500053000 31-32 - szótár A/5 20 db/csomag
Minőségi A/5-ös méretű fűzött füzetek, 32 lap, 8 féle kivitel: vonalas 
(1.o., 2.o., 3.o., 4.o.), négyzethálós, sima, szótár füzet, hangjegy füzet.

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7500085000 repülős A/5 20 db/csomag
7500085001 lovas A/5 20 db/csomag
7500085002 vitorlás A/5 20 db/csomag
Minőségi A/5-ös méretű fűzött leckefüzetek, 34 lap, a belső borító órarendnek 
és vonalzónak is használható.

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7500085003 sünis A/5 20 db/csomag
7500085004 autós A/5 20 db/csomag
7500085005 pandás A/5 20 db/csomag

cikkszám méret kiszerelés
7500049000 A/4 20 lap 10 db/csomag
7500049001 A/3 10 lap 10 db/csomag
Kiváló minőségű, magas fehérségű, 180 grammos, lapozható, könnyen kitéphető 
papírból gyártott A/4-es  méretű, 20 lapos és A/3-as méretű 10 lapos rajztömb. 

GRAPHIC DESIGN BY ICO

Gyártó: ICO Zrt. 2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.
ICO International www.ico.eu
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Gyártó: ICO Zrt. H-2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.
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Minőségi iskolafüzet
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Minőségi iskolafüzet
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ICO International www.ico.eu

№ 7500051000

cikkszám méret kiszerelés
7500106000 A/4 20 lap 10 db/csomag
7500106001 A/3 10 lap 10 db/csomag
Kiváló minőségű, magas fehérségű, 180 grammos, lapozható, könnyen kitéphető 
papírból gyártott A/4-es  méretű, 20 lapos és A/3-as méretű 10 lapos rajztömb. 

№ 7500085005

Gyártó: ICO Zrt. H-2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.
www.sunido.eu
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Minőségi iskolafüzet
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Minőségi iskolafüzet

№ 7500085001
№ 7500085003

5 997361 538462

Gyártó: ICO Zrt. H-2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.
www.sunido.eu

GRAPHIC DESIGN BY ICO

Minőségi iskolafüzet

Student Art füzetcsalád
• minőségi spirálfüzet
• lefűzhető, kivehető lapok
• megnövelt, A4+ méret
• egyedi, keretezett belívek
• vonalas, kockás és sima
• 70 lap

Keresd a fűzött, A4-es, 32 lapos 
füzeteket is a katalógus 58. oldalán!
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Füzet
STUDeNT – A/5

Füzet
STUDeNT PReMIUM – A/4

Füzet
STUDeNT ART – A/4

Füzet
STUDeNT ART spirál – A/4+

Füzet
STUDeNT szótárfüzetek

Füzet
STUDeNT – A/4

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés

7500116000 vonalas A/5 20 db/csomag

7500116001 négyzethálós A/5 20 db/csomag

7500116002 sima A/5 20 db/csomag

7500069004 szótárfüzet A/5 20 db/csomag

Minőségi A/5-ös méretű fűzött, 32 lapos füzet.

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés

7500069001 vonalas A/4 20 db/csomag

7500069000 négyzethálós A/4 20 db/csomag

7500069002 sima A/4 20 db/csomag

7500069003 hangjegy A/4 20 db/csomag

Minőségi A/4-es méretű fűzött, 32 lapos füzet.

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés

7500107003 vonalas 8 × 20 cm 20 db/csomag

7500116003 fonetikus szótárfüzet A/5 20 db/csomag
Vonalas: minőségi, duplaspirálos, 40 lapot tartalmazó szótárfüzet.
Fonetikus: minőségi fűzött füzet. 32 lap, A/5-ös méret.

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés
7500086000 vonalas A/4 20 db/csomag
7500086001 négyzethálós A/4 20 db/csomag
7500086002 sima A/4 20 db/csomag
Minőségi fűzött füzet. 32 lap, A/4-es méret.

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés
7500087000 vonalas A/4+ 12 db/csomag
7500087001 négyzethálós A/4+ 12 db/csomag
7500087002 sima A/4+ 12 db/csomag

Minőségi spirál füzet. 70 lap, megnövelt A/4+ méret, lyukasztott, perforált lapok.

cikkszám megnevezés szín méret kiszerelés
7500107000 vonalas A/4 20 db/csomag
7500107001 négyzethálós A/4 20 db/csomag
7500107002 sima A/4 20 db/csomag
Minőségi fűzött füzet. 32 lap, A/4-es méret.

Fonetikus szótárfüzet

Szótár

tanuló

füzet

dictionary [dɪkʃənri:]

student [stjuːdnt]

booklet [bʊklɪt]

№ 7500069004

quality exercise book / minőségi füzet / caiet de calitate
Exporter/Gyártó: ICO Zrt. H-2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz., 32 file - 70 g/m²; 

Hârtie ofset; Distribuitor: ICO-Lianora's Pen S.R.L. RO-307220 Giroc,
Calea Timişoarei, Nr. 56 Tel.: 0256-395778; Ţara de origine: Ungaria

ICO International  |  www.ico.eu  |  Design by ICO

Krepp papír
CReATIVe KIDS

cikkszám szín kiszerelés
7520030004 fehér 10 db/csomag
7520030012 ibolya 10 db/csomag
7520030008 kék 10 db/csomag
7520030013 lila 10 db/csomag
7520030011 narancs UV 10 db/csomag
7520030010 narancssárga 10 db/csomag
7520030003 piros 10 db/csomag
7520030006 sárga 10 db/csomag
7520030007 sárgaszöld 10 db/csomag
7520030009 világoskék 10 db/csomag
7520030005 zöld 10 db/csomag
Kíváló minőségű krepp papír dekorációs és hobbi célra.

Füzet-, és tankönyvborító
SÜNI – A/4, A/5 – öntapadós, bújtatós

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7450037003 SÜNI - öntapadós A/4 10 db/csomag
7450037002 SÜNI- öntapadós A/5 10 db/csomag
7450037004 SÜNI- öntapadós A/4, A/5 6+4 db/csomag
7450056000 SÜNI- bújtatós A/5 10 db/csomag
Öntapadó csíkkal ellátott, méretre vágható, víztiszta tankönyvborító kis- és 
nagyalakú tankönyvekhez és füzetekhez.

Órarend
SÜNI és STUDeNT

Füzetcímke 
SÜNI, STUDeNT és CReATIVe KIDS

cikkszám megnevezés kiszerelés
7570589000 SÜNI 40 db/csomag
7570589001 SÜNI 8 db/ív
7570589007 SÜNI COLOR 8 db/ív
7570589008 STUDENT 8 db/ív
7570589002 CREATIVE KIDS 40 db/csomag
7570589003 CREATIVE KIDS 8 db/ív
Iskolai füzetcímke. 

cikkszám megnevezés kiszerelés
7570295004 STUDENT 50 db/csomag
7570295000 SÜNI órarend 50 db/csomag
A/5-ös méretű órarend, kétoldalas
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Iratgyűjtő box
BOXeR – A/4

Gyűrűskönyv
BOXeR – A/4, A/5

Gyűrűskönyv betét
BOXeR – A/4

Gyűrűskönyv betét
BOXeR – A/5

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7470183003 28 mm A/4 30 db/doboz
7470184003 50 mm A/4 18 db/doboz
A/4-es méretű, 28 mm, illetve 50 mm gerincvastagságú iratgyűjtő gumis 
füzetbox, fekete kartonpapírból.

cikkszám méret kiszerelés
7470180003 A/5 24 db/doboz
7470181003 A/4 24 db/doboz
A/4-es, illetve A/5-ös méretű, 2 gyűrűs gyűrűskönyv, fekete kartonpapírból, 
gumiszalaggal zárható.

cikkszám megnevezés méret kiszerelés
7490126000 vonalas A/5 10 db/doboz
7490126001 négyzethálós A/5 10 db/doboz
7490126002 sima A/5 10 db/doboz
Szabvány lyukasztású gyűrűskönyv betétek, A/5-ös méretű, 2 gyűrűs.  
Négyzethálós, vonalas és sima kivitelben. 50 lap/tömb.

cikkszám méret kiszerelés
7490127000 vonalas A/4 10 db/doboz
7490127001 négyzethálós A/4 10 db/doboz
7490127002 sima A/4 10 db/doboz
Szabvány lyukasztású gyűrűskönyv betétek, A/4-es méretű, 4 gyűrűs.  
Négyzethálós, vonalas és sima kivitelben. 50 lap/tömb.

Asztali számológép
KARCe KC-D26/12

Asztali számológép
KARCe KC-D70/16

Tudományos számológép
KARCe KC-108/10+2

cikkszám
7410003000
Asztali számológép; 12 számjegyes, 
nagy, állítható kijelző, könnyen 
kezelhető billentyűzet, fémborítás, 
nagyméretű gombok, automatikus 
kikapcsolás, kikapcsoló gomb; áram-
forrás: napelem és elem; funkciók: 
beállítható tizedes jegy megjelenítés 
és tizedes kerekítés, ezres csoport 
jelölése, memória, százalékszámítás, 
hibajavítás, üzleti számítások, végösz-
szeg számítási funkció; karakterma-
gasság: 13 mm.

cikkszám
7410003002
Asztali számológép; 16 számjegyes, 
nagy, döntött kijelző, kihajtható 
magasító talp, nagyméretű gombok, 
automatikus kikapcsolás, kikap-
csoló gomb; áramforrás: napelem 
és elem; funkciók: beállítható 
tizedes jegy megjelenítés és tizedes 
kerekítés, ezres csoport jelölése, 
memória, százalékszámítás, hibaja-
vítás, üzleti számítások, végösszeg 
számítási funkció; karaktermagas-
ság: 18 mm.

cikkszám
7410001001
Tudományos számológép; 10+2 
számjegyes, egysoros kijelző, 
könnyen kezelhető billentyűzetfe-
dél, műanyag gombok, automati-
kus kikapcsolás, kikapcsológomb; 
áramforrás: elem, funkciók: 56 
tudományos funkció, statiszti-
kai számítások, trigonometriai 
függvények, memória; karakter-
magasság: 8 mm.

Zsebszámológép
KARCe KC-207/8

cikkszám
7410013000
Zsebszámológép, 8 számjegyes kijel-
ző, elemes tápellátás, kihajtható mű-
anyag tok, automatikus kikapcsolás, 
ezres csoport jelölése, műveletek: 
gyökvonás, százalékszámítás.

Zsebszámológép
KARCe KC-381/8

cikkszám
7410013001
Zsebszámológép, 8 számjegyes kijelző, 
elemes tápellátás, kihajtható műanyag 
tok, automatikus kikapcsolás, ezres 
csoport jelölése, műveletek: gyökvonás, 
százalékszámítás.

Asztali számológép
KARCe KC-762/12

cikkszám
7410002000
Asztali számológép; 12 számjegyes, 
döntött kijelző, könnyen kezelhető 
billentyűzet, automatikus kikapcsolás, 
kikapcsoló gomb; áramforrás: napelem 
és elem, funkciók: beállítható tizedes 
jegy megjelenítés és tizedes kerekítés, 
ezres csoport jelölése, kettős memória, 
százalékszámítás, hibajavítás, üzleti szá-
mítások; karaktermagasság: 8 mm.

Asztali számológép
KARCe KC-782/12

cikkszám
7410002001
Asztali számológép; 12 számjegyes, 
nagy, döntött kijelző, könnyen kezelhető 
billentyűzet, nagyméretű gombok, 
automatikus kikapcsolás, kikapcsoló 
gomb; áramforrás: napelem és elem; 
karaktermagasság: 15 mm.
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Fémhálós termékek
Írószertartók

Tolltartók
Gemkapcsok

fejezet
7

A folyamatosan bűvülő STUDENT temékcsalád egyik legkedveltebb darabja lett a letisztult 

megjelenésű, mégis sokszínű, ötféle kivitelben kapható hengeres testű tolltartó. Ideális válasz-

tás felsőtagozatos, középiskolás és egyetemista diákoknak egyaránt.  Mint minden STUDENT 

termék, így a tolltartó is a legmagasabb minőséget képviseli.



Íróasztali kellékek
fémhálós

Tolltartó
STUDeNT - hengeres

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7570652001 3 emeletes irattálca ezüst 1 db
7570652000 3 emeletes irattálca fekete 1 db
7570653001 irattartó papucs ezüst 1 db
7570653000 irattartó papucs fekete 1 db
Fémhálós kivitelű háromszintes irattartó tálca, irattartó papucs, A/4-es méretű 
iratok tárolására. 

cikkszám szín kiszerelés
9570009006 világoszöld 1 db
9570009005 világoskék 1 db
9570009003 rózsaszín 1 db
9570009004 narancs 1 db
9570009000 TR fekete 1 db
9570009001 TR kék 1 db
9570009002 szürke 1 db
Asztali írószertartó szögletes kivitelben, vidám színekben, 4 tárolórekesszel. 
Feltöltés nélkül!

cikkszám szín kiszerelés
9570088009 világoszöld 1 db
9570088008 világoskék 1 db
9570088006 rózsaszín 1 db
9570088007 narancs 1 db
9570088002 szürke 1 db
9570088003 TR kék 1 db
9570088004 TR fekete 1 db
ICO LUX asztali írószertartó, vidám színekben, 3 tárolórésszel. Feltöltés nélkül!

cikkszám szín kiszerelés
9570157010 világoszöld 1 db
9570157009 világoskék 1 db
9570157007 rózsaszín 1 db
9570157008 narancs 1 db
9570157011 fehér 1 db
9570157012 fekete 1 db
9570157013 víztiszta 1 db
9570157014 TR kék 1 db
9570157015 kék 1 db
9570157016 piros 1 db
Formatervezett, műanyag testű, hat rekeszes, különféle méretű jegyzettömbök 
tartására alkalmas asztali jegyzettömb- és írószertartó, 4 féle élénk színben.

cikkszám szín kiszerelés
9570159000 vegyes színekben 1 db
Henger alakú asztali írószertartó.

cikkszám megnevezés szín kiszerelés
7570651001 papírkosár ezüst 1 db
7570651000 papírkosár fekete 1 db
7570654001 írószertartó ezüst 1 db
7570654000 írószertartó fekete 1 db
Fémhálós kivitelű irodai papírkosár. Elegáns, fémhálós kivitelű asztali írószer-
tartó. Feltöltés nélkül!

cikkszám megnevezés anyag kiszerelés
7350034000 H28 horganyzott 500 doboz/gyűjtő
7350047004 H50 horganyzott 100 doboz/gyűjtő
7350056000 M28 műanyag 500 doboz/gyűjtő
7350050002 M50 műanyag 100 doboz/gyűjtő
7350031000 R28 rezezett 100 doboz/gyűjtő
7350040001 R50 rezezett 100 doboz/gyűjtő
Különböző méretű és bevonatú gemkapcsok. 100 db/doboz.

cikkszám megnevezés kiszerelés
7350051000 16 mm 256 doboz/gyűjtő
7350030000 25 mm 144 doboz/gyűjtő
7350057000 30 mm 144 doboz/gyűjtő
7360009000 rajzszög 256 doboz/gyűjtő
7360012000 színes rajzszög 256 doboz/gyűjtő
7571004000 térképtű 200 doboz/gyűjtő
Speciális iratfűző kapocs. 100 db/doboz. Nikkelezett és színes rajzszög és szí-
nes, műanyag fejű térképtű. 100 db/doboz.

Írószertartó 
ICO Quadrate 

Írószertartó 
ICO Lux 

Jegyzettömb- és írószertartó
ICO Smart

Írószertartó
ICO Ring

Gemkapocs
ICO - horganyzott, műanyag bevonatú és rezezett

Milton kapocs, térképtű és rajzszög
ICO

30%

30%

30%
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cikkszám szín kiszerelés

7210028000 vegyes 10 db/csomag
7210028001 ciklámen/narancssárga 10 db/csomag
7210028002 lila/narancssárga 10 db/csomag
Henger alakú textil tolltartó.

cikkszám szín kiszerelés

7210028003 sötétkék/türkiz 10 db/csomag
7210028004 kék/narancssárga 10 db/csomag
7210028005 türkiz/narancssárga 10 db/csomag
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Displayek
Állványok

fejezet
8

Asztali és álló displayeink tervezése során kiemelt szempont volt, hogy az értékesítő part-

nerek igényeinek és kívánságainak eleget tegyünk, ezáltal a legmegfelelőbb eszközök ahhoz, 

hogy termékeinket üzletében ízlésesen, a figyelmet magukra irányítva kínálja vásárlóinak. 



Flipchart marker
ICO Artip 11 XXL

Multifunkciós whiteboard marker
ICO

Permanent marker
ICO Permanent 12 – Permanent 12 XXL

Permanent marker
ICO Permanent 11 – Permanent 11 XXL

Permanent marker
ICO OHP – S – F – M

Szövegkiemelő
ICO Videotip – Videotip XXL

Szövegkiemelő
ICO Focus

Whiteboard marker
ICO Whiteboard 11 – Whiteboard 11 XXL

ecsetirón
ICO ecsetirón – ecsetirón XXL

Dekorációs lakkmarker
ICO DeCO Marker

Christmas marker
ICO

Textilmarker
ICO T-Shirt textilmarker – T-Shirt textilmarker XXL

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580069014 3 mm 60 db/display
Flipchart táblák és egyéb papírívek feliratozására alkalmas, vízbázisú festékkel 
töltött marker. “Cap-off” festékkel töltve, ezért 10 napig kupak nélkül sem 
szárad be. A festék a papír másik oldalára nem üt át. XXL: megnövelt élettartam 
a nagyobb méretű testnek köszönhetően. Kerekített csúccsal, 4 alapszínben.

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580084011 1-3 mm 60 db/display
Multifunkciós táblamarker mágneses fehértáblára való írásra, rajzolásra. Speciális 
festékanyagának köszönhetően 3 napig kupak nélkül sem szárad be. A záródugóban 
elhelyezett mágnes révén, acél táblafelületeken rögzíthető. Az írás szárazon letöröl-
hető, melyet a kupak végén található táblatörlő korong is segít. Kerekített csúccsal. 
Vonalvastagság: 1–3 mm.

cikkszám megnevezés vonalvastagság kiszerelés
9580008020 12 1-4 mm 60 db/display
9580082005 12 XXL 1-4 mm 60 db/display
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére 
alkalmas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Gyorsan száradó 
festék, írásképe törlés- és vízálló. Speciális tulajdonsága, hogy 14 napig kupak 
nélkül sem szárad be. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek 
köszönhetően. Vágott csúccsal.

cikkszám megnevezés vonalvastagság kiszerelés
9580007026 11 1-3 mm 60 db/display
9580066017 11 XXL 1-3 mm 60 db/display
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére 
alkalmas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Gyorsan száradó 
festék, írásképe törlés- és vízálló. Speciális tulajdonsága, hogy 14 napig kupak 
nélkül sem szárad be. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek 
köszönhetően. Kerek csúccsal.

cikkszám megnevezés v.vastagság db/display
9070038008 S 0,3 mm 160
9070024031 F 0,5 mm 160 
9580040034 M 1-1,5 mm 160
Műanyag, üveg, fém, fa, illetve szinte minden felület feliratozására, jelölésére 
alkalmas, alkoholbázisú festékkel töltött permanent marker. Gyorsan száradó 
festék, írásképe törlés- és vízálló.

cikkszám megnevezés vonalvastagság kiszerelés
9580009025 whiteboard 11 1-3 mm 64 db/display
9580067021 whiteboard 11 XXL 1-3 mm 60 db/display
Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker. „Cap-off” festékkel 
töltve, ezért 3 napig kupak nélkül sem szárad be. Az írás szárazon letörölhető. 
XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. Kerekített 
csúccsal, 4 alapszínben. Vonalvastagság: 3 mm.

cikkszám megnevezés vonalvastagság kiszerelés
9580080046  (24 szín) 1-3 mm 240 db/display
9580097000 XXL (12 szín) 0,5-6 mm 60 db/display
Ecset jellegű, hajlékony írócsúccsal ellátott rostirón, rajzolásra, nagyobb felüle-
tek színezésére.

cikkszám megnevezés vonalvastagság kiszerelés
9580003059 videotip 1-4 mm 64 db/display
9580078012 videotip XXL 1-4 mm 60 db/display
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő. A kiemelt szöveg fénymásolható, 
illetve faxolható. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhe-
tően. Vágott csúccsal, 5 féle élénk színben.

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580065022 1-4 mm 48 db/display
Fluoreszkáló festékkel töltött szövegkiemelő, egyedi testforma kialakítással, 
csúszásgátló fogófelülettel. A kiemelt szöveg fénymásolható, faxolható. Vágott 
csúccsal, 5 féle élénk színben.

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580111016 1-3 mm 64 db/display
9580088046 1-3 mm 60 db/display
Textil marker, textiliák pl.: pamut, selyem, vászon stb., ruhanázat pl.: tornacipő, 
póló, táska stb. dekorálására, írására, jelölésére alkalmas. Kerekített csúccsal, 
vízbázisú festékkel töltve, rendkívüli színtartóssággal és magas fényállósággal. 
A dekoráció rögzítése gőzmentes bevasalással történik. Rögzítés után 60 °C-ig 
mosható. XXL: megnövelt élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően.

FAX 
COPY FAX 

COPY

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580098000 2-4 mm 84 db/display
Üveg, kerámia, műanyag, fém, illetve szinte minden felület jelölésére, díszíté-
sére alkalmas, műanyag testű, kerekített csúccsal ellátott marker permanent, 
lakkszerűen fedő festékkel töltve. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés-, 
víz-, fény- és hőálló. 

cikkszám vonalvastagság kiszerelés
9580101005 2-4 mm 48 db/display
Üveg, kerámia, műanyag, fém, illetve szinte minden felület jelölésére, díszíté-
sére alkalmas, műanyag testű, kerekített csúccsal ellátott marker permanent, 
lakkszerűen fedő festékkel töltve. Gyorsan száradó festék, írásképe törlés-, 
víz-, fény- és hőálló. 

14  NAPIG

CAP-OFF 

XXL TEST
14  NAPIG

CAP-OFF 

XXL TEST

10  NAPIG

CAP-OFF 

3  NAPIG

CAP-OFF 
3  NAPIG

CAP-OFF 
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 Tisztelt Viszonteladó! Kedves Felhasználó!
Örömmel nyújtjuk át Önnek ezt a kiadványt, amely az ICO iskolai választékát mutatja be. Cégünk  
immár több mint 60 éve a magyar író- és irodaszerpiac meghatározó szereplője és jelenleg hazánk  
és Közép-Kelet-Európa legnagyobb gyártó vállalkozása ezen a területen. Saját gyártású termékeink mellett több 
ismert márka – KOH-I-NOOR, edding, SAX, Parker, Waterman, Penac, KUM, Bensia – képviseletét  
is ellátjuk Magyarországon. Törekvésünk, hogy az általunk gyártott és forgalmazott termékek kivívják  
a felhasználók elégedettségét és a velük végzett tevékenység sikeres és örömteli legyen.  
Ezzel a szándékkal állítottuk össze ezt a katalógust is, képet adva Önöknek az ICO iskolai választékáról.  
Az alábbiakban néhány szóban bemutatjuk azokat a márkákat, amelyek ebben a termékkatalógusban szerepelnek.

ICO által gyártott termékek

  Minőségi író- és irodaszerek márkája: golyóstollak, rostirónok, íróasztali  
kiegészítők.

 Széles iskolai választékot kínáló, minőségi iskolaszereket  
 tartalmazó termékcsalád. 

 Az iskolaszerek mellett hobbi és kreatív termékeket is felvonultató márka.

 Írószerek, füzetek, formatervezett, magas minőségű kartonból készülő  
 iratrendezési kellékek iskolai és irodai használatra.

  Fűző- és lyukasztógépek, tűző- és fűzőkapcsok, valamint füzetboxok,  
gyűrűskönyvek, gyűrűskönyv betétek.

ICO által képviselt márkák

 Neves cseh írószergyár, amely több mint 225 éves múltra tekint vissza.

 Németország piacvezető rostirón márkája.

  Japán egyik meghatározó írószer márkája. Elsősorban kiváló minőségű  
golyóstollairól és mechanikus ceruzáiról ismert.

  Több mint 75 éves múlttal rendelkező német ragasztószalag és  
ragasztási kellék gyártó cég.

  Az iskolai termékein jellemzően játékos, színes motívumokat  
 megjelenítő márka.

 Tradicionális német hegyező- és vonalzógyártó.

 A világ exkluzív írószer piacának vezető márkája.

 ICO INTeRNATIONAL 
 az EWIMA, az Európai Írószergyártók Szövetségének tagja 

Állványok
SÜNI – TeSA – eDDING

megnevezés magasság (cm) szélesség (cm) mélység (cm)
Fémállvány (1 m-es egységenként rendelhető)  1 204 100 55
Fémállvány–gondola (kétoldalas)  2 160 100 80
Álló papír display  3 145 60 35
Raklapos display  4 100 120 80
Raklapos füzet display  5 100 120 80
Edding állvány  6 210 50 40
TESA állvány  7 162 48 50

 1

3

2

7

4

5

6
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Golyóstoll displayek
ICO - Metallic, Szív motívumos, Magyar motívumos, X-Pen C, Apollo, Green Planet, Green Planet mechanikus,  
Orion, ICO 70, Tattoo, Sunny, Signetta Mix

Ceruzák
KOH-I-NOOR asztali display – színes- és grafitceruzák

cikkszám megnevezés írószín betét vonalvtg. íráshossz kiszerelés
9010141001 ICO Metallic X-20 0,8 mm 2500 m 60 db/disp.
9010156001 ICO Szív X-20 0,8 mm 2500 m 48 db/disp.
9010011010 ICO 70 Retro metál 1 mm 2500 m 80 db/disp.
9010070009 ICO Magyar X-20 0,8 mm 2500 m 48 db/disp.
9010016039 ICO X-pen C Silver 0,8 mm 2500 m 80 db/disp.
9010142001 ICO Apollo X-20 0,8 mm 2500 m 48 db/disp.

cikkszám megnevezés írószín betét vonalvtg. íráshossz kiszerelés
9010133002 ICO GREEN papírtoll X-20 0,8 mm 2500 m 64 db/disp.
9010159001 ICO GREEN mech. papírtoll X-20 0,8 mm 2500 m 52 db/disp.
9010140001 ICO Orion X-20 0,8 mm 2500 m 80 db/disp.
9010132001 ICO Tattoo Pen X-20 0,8 mm 2500 m 48 db/disp.
9010139001 ICO Sunny X-20 0,8 mm 2500 m 60 db/disp.
9020001058 ICO Signetta Mix – 0,7 mm 2500 m 120 db/disp.
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ICO Zrt.
2013 Pomáz, ICO út 2990 Hrsz.
Telefon:  +36 26 527 247, +36 26 527 248
Fax:  +36 26 527 240
www.ico.eu www.ico.eu


