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průvodce barvami



Většina našich produktů je certifikována pro využití na oficiální dokumenty.  
Za tímto účelem jsou dodržovány normy ISO: 
 
ISO 12757-2     kuličková pera a náplně
ISO 27668-2   gelové rollery a náplně 
ISO 14145-2     rollery s tekutou náplní a náplně

Průvodce barvami, 2
Obsah, 3
Historie Pilot, 4–5
Pilot Online, 6–7
Více s méně, 8–9
Pilot BeGreen, 10–11
Přehled náplní, 12–13
set2go, 14

KOLEKCE
Parallel Pen, 16–17  
Kolekce MR2, 18–19
Kolekce MR3, 20–21 
Celokovová pera, 22

KULIČKOVÁ PERA
Ecoball, 24–25
Acroball, 26–27
Super Grip-G F, 28
Super Grip-G M, 29
Super Grip-G 4, 30
Feed-GP4 / Acroball 3, 31
Super Grip / Super Grip Neon, 32 
Réxgrip, 33
Véga / Dr. Grip, 34 
BPS-GP / BP-S, 35
Náplně, 36–37      

GELOVÉ ROLLERY
B2P Gel, 40–41
G-2 Neon, 43
G-2 07, 44–45, 47
G-2 05, 46
G-2 Penstylus, 48–49
Synergy Point 0.5, 50–51
G-Tec-C 4 / C-Tec-C Maica, 52 
Choose, 53
Super Gel 07, 54
G-1, 55
Náplně, 56–57

FRIXION
Svět FriXion, 60
FriXion LX, 61
FriXion Point Clicker, 62–63
FriXion Clicker 05 / 07 / 10 Gold, 64–65
FriXion Ball 05 / 07, 66–67
set2go, 68
FriXion PRO / Point, 69
FriXion Fineliner, 70
FriXion Colors, 71
FriXion Light / Light Soft, 72
FriXion Light Natural Color, 73
Náplně + FriXion guma, 74–75

ROLLERY S TECHNOLOGIÍ 
TEKUTÉHO INKOUSTU
Hi-Tecpoint V5 RT, 78 
Hi-Tecpoint V5 Grip / V10 Grip, 79 
V-Ball RT / Grip, 80 
Greenball, 81
Náplně, 82

LINERY
Fineliner / V Razor point, 84 
FriXion Fineliner, 85 
Drawing pen, 86–87  
Lettering pen, 88  
V Signpen, 89  

ZVÝRAZŇOVAČE
Frixion Light Natural Color, 92–93
Frixion Light / Light Soft, 94 
Spotliter, 95 

POPISOVAČE
Pintor, 98–101
Pintor sady, 102–103
Pintor kreativní a DIY sady, 104–107 
Pintor stojánky, 108–109
Paint marker, 110 
Super Color, 111 
Permanent Marker 100 / 400, 112–113 
CD/DVD Marker / Twin, 114 
Twin marker, 115
Scan-UF / EF, 116 
SCA-F/B / SCA-6600 Jumbo, 117 
V Super Color, 118
Permawash / Laundry-Tec, 119 
VBM, 120–121 
VBMs, 122 
VBM/ VBMs příslušenství a náplně, 123

MECHANICKÉ TUŽKY
Croquis, 126
Réxgrip, 127
Progrex, 128 
Super Grip / Super Grip Neon, 129 
H-323 / H-325, 130
Birdie, 131 
Tuhy / náhradní pryže, 132 
Tuhy Eno-G, 133 
White Line RT / Clean Eraser / FriXion 
guma, 134 
  
Shop-in-shop, 135
Stojany / pultové stojánky, 136 
Vysvětlivky pojmů, 137–139

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři, vážení fanoušci značky Pilot,
dostává se vám do ruky aktualizovaný katalog produktů Pilot. Naleznete v něm přehled produktů, které pro vás společnost Pilot 
vyrábí. Představuje jak stálice v sortimentu a bestsellery, tak i novinky a inovace, kterými je značka již doslova proslulá.

Vzpomeňme na uvedení nové generace gelového inkoustu, termosenzitivního inkoustu Metamo. Pod názvem Pilot FriXion je již  
k dispozici spotřebitelům celá řada gumovacích psacích potřeb: rollery, linery, fixy a zvýrazňovače. 

Další velkou inovací je synergy hrot, který spojuje v sobě výhody kónického a jehličkového hrotu, a umožňuje pohodlné psaní  
a zároveň tenkou linii. 

Významným krokem v ochraně životního prostředí je loňské uvedení kuličkového pera z řady B2P Pilot Ecoball, které se vyrábí 
nejen z obligátních recyklovaných plastových lahví, ale jako první kuličkovka na světě také s příměsí zrenovovaných oceánských 
plastů. 

Pojďme spolu psát náš svět. Pojďme spolu spát zelenější budoucnost naší planety. Pojďme spolu psát třeba jen tak pro radost.  
S produkty Pilot. 

Váš tým Pilot 
#writeyourworld

dokumentní inkoust

obsah
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Ryosuke Namiki Masao Wada

 

 
  

       
     

JAPONSKÁ 
společnost

2 609  
zaměstnanců  

PO CELÉM SVĚTĚ

V rozvíjejícím se Japonsku dva mladí
inženýři pracující v obchodním loďstvu
snili o tom, jak nabídnout světu produkt
“Made in Japan”, a překonají technické
výzvy: vytvořit plnicí pero, které by na
moři nekorodovalo.

Společnost Pilot  
je zastoupena  
ve více jak                                            zemích světa VÝROBNÍ ZÁVODY  

 v Japonsku
 Hiratsuka
 Nagoya
 Isesaki
 Namiki

VÝROBNÍ ZÁVODY  
 ve světě
 Pilot Brazil
 Pilot Indonesia
 Pilot USA
 Pilot Europe

MILIARD 
YENŮ

87,1*

*obrat skupiny PIlot 2020

příběh lidí

100
4

4

pilot group

Všechny produkty, které PILOT vyvinul a vytvořil,  
jsou vyráběny v továrnách patřících do skupiny.

“ “
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Roku 1918 založili v Japonsku inženýři  
Ryosuke Namiki a Masao Wada společnost  

The Namiki Manufacturing Company  
na výrobu plnicích per.

1918 1926

Značka Pilot se začala rozvíjet
i na mezinárodním poli a v průběhu
času expandovala do mnoha zemí.

Dnes je společnost Pilot zastoupena
ve více než 100 zemích světa.

1938

Společnost  
změnila svůj název na

Pilot Pen Co., Ltd. 

1948

Založení výrobního  
závodu Hiratsuka.

1950

Založení výrobního  
závodu Nagoya.

1960

Pilot Precision se specializuje
na přesné mechanismy

mikrotužek a stiskacích per.

1978

Založení výrobního 
závodu Isezaki.

1989

Z Pilot Pen Co., Ltd.  
se stala společnost  
Pilot Corporation.

1995

Zahájení distribuce
v České republice.

1996

Pilot otevřel svůj první a jediný
výrobní závod v Evropě

v Allonzier-la-Caille, Francie.

2003

Zahájení distribuce
na Slovensku.

Počátkem 20. století se do Japonska začaly dostávat evropské
technologie, což umožnilo rozvoj výroby v nových odvětvích.

“ “
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pilot 
online.

Víme, jak je důležité ukázat produkt, s jeho  
výhodami a přesným návodem k použití. 

Microsite nabízí přehled benefitů produktu, 
inspirativní videa a obrázky, vyhledávač  
obchodů... Prostě vše, co spotřebitel potřebuje  
vědět, aby výsledek jeho kreativní činnosti byl 
minimálně 100%.

pilot-pintor.eu

Webové stránky Pilot jsou určeny jak koncovému  
spotřebiteli, tak našim partnerům. Je to vlastně nejlepší 
a nejjednodušší cesta, jak objevit svět produktů Pilot: 
nejobsáhlejší a nejaktuálnější katalog včetně videí  
s bestsellery, s návody k použití apod. Webové stránky 
jsou neustále aktualizovány novým obsahem, bannery,  
obrázky, produktovými spoty... 

pilotpen.cz
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social media

@pilotpen.cz
Na Facebooku se snažíme našim fanouškům dávat  
praktické tipy a rady k využití produktů Pilot, neboť  
Facebook sledují spíše starší studenti, rodiče školáků...  
...prostě dospěláci. 

@pilotpencz
Instagram nabízí obrázky, minividea, reels, tipy, triky  
a informace, které zajímají spíše mladší publikum,  
tedy starší školáky a teenagery.

Pilot je v kontaktu se svými fanoušky prostřednictvím sociálních 
sítí. Nejen svými profily na Facebooku, Instagramu a Youtube, ale 
své produkty a informace k nim prezentuje také na sociální síti 
Pinterest, která je skvělou platformou pro kreativní činnosti. 

@pilotpencz
Pinterest je nekonečným zdrojem nápadů a inspirace.  
Od dekorací do bytu po svatební výzdobu. Od dekorování 
kamínků po trendy pokreslenou «džísku». Prostě místo,  
kam se podíváte, když jiný než dokonalý výsledek  
nečekáte.

@pilotpen.cz
Produktová videa, reklamní spoty... Vše, co vás na   
značce Pilot baví a zajímá, najdete na našem  
Youtube kanále.

B2B e-shop
Objevte náš nový B2B portál:
• vaši objednávku vytvoříte jednoduše online
• profesionální a ucelená prezentace výrobků a značek
• přehled o zboží a jeho dostupnosti na jedno kliknutí
• logistická data
• přehled aktuálních marketingových a obchodních akcí 

Využívejte naplno váš účet s historií naší spolupráce, včetně 
přehledu objednávek, dodacích listů a faktur. Pokud přístup 
na e-shop ještě nemáte, kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

7

www.vaclav-cizek.cz



více
s transformací

více 
s méně
Recyklovat, využívat 
méně surovin a měnit 
náplně, to je náš způsob, 
naše cesta, jak píšeme 
budoucnost naší planety. 
Naše produkty vyrábíme 
v souladu s naší filosofií  
a principy udržitelnosti.

více
s omezením

více
s vývojem

více
s aktivním  
podílem

88



Nabízíme výhodná balení na podporu výměny náplní:
méně odpadu a delší životní cyklus

Více jak 60 % produktů Pilot nabízí vyměnitelnou náplň.

Díky recyklovanému  
materiálu, který používáme 
na výrobu per, se ze starého  
stává nové. 

recykluj
upřednostňujeme při výrobě našich per využití recyklovaných plastů 
Od roku 2006

bestsellery  
min. 50 %

50%*

BeGreen
min. 70 %

89.8%*

Používáme méně  
plastů, které by následně 
skončily v koši. Naše  
produkty raději balíme  
do recyklovaného  
kartonu. 

snižuj
Přechod ke kartonu
Snižujeme použití plastů využitím zcela recyklovatelných obalů.

Stačí vyměnit náplň,  
ne celé pero. 

vyměňuj 
náplně

*kromě  vyměnitelných částí

70%*

bestsellery  
min. 70 %

Méně plastu v mořích  
a oceánech pro snížení 
znečištění.  

zrenovuj

k recyklovanému PET materiálu používanému při 
výrobě ikonické řady B2P.

Pilot přidává zrenovovaný oceánský plast

99



   

První řada psacích potřeb 
s minimální podílem  
recyklovaných plastů: 70 %

Pilot používáním recyklovaných plastů:
•  spotřebuje méně ropy
•  pomáhá chránit přírodní zdroje
•  snižuje dopad         produktu

buď 
buď inovativní
buď zodpovědný
buď green 
BEGREEN
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* s vyměnitelnou náplní

86 %*

89,8 %* 77 %*

77,4 %*

78,2 %*

78 %

91 %*

80 %*

76,1 %

82,6 %

84,1 %

92,6 %

70 %*

71 %*

88 %*
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B2P Gel, G-2 Family
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Synergy 
Point

250
9

 
B

LS-SN
P

5

BP-S, BPS-GP,  
Super Grip-G s víčkem

214
3

R
FN

-G
G

-F

str. 37

KULIČKOVÁ PERA

str. 56 str. 56–57 str. 57str. 57

V5 RT

2233
B

X
S-V

5-R
T

str.82

V-Ball RT, Greenball,  
Pilot MR

224
5

B
LS-V

B
5-R

T

str. 82

Ball 07, Clicker 07,
FriXion LX

20
67

B
LS-FR

7-S3/ S6

str. 74–75

Ball 05
Clicker 05 

20
6

5
B

LS-FR
5-S3

str. 75

Clicker 10 Gold

20
67

B
LS-FR

10
-S3

str. 74

Point 
Point Clicker

20
59

B
LS-FR

P
5-S3

str. 75

VYMĚŇ NÁPLŇ V TVÉM PERU PILOT!

ROLLERY S TECHNOLOGIÍ  
TEKUTÉHO INKOUSTU GUMOVACÍ PERA FRIXION
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Super Grip-G stiskací, Super Grip-G.4, Super Grip,  
Rexgrip, EcoBall Ocean Plastic, Feed GP4, Véga
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VYMĚŇ NÁPLŇ V TVÉM PERU PILOT!
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MECHANICKÉ TUŽKY POPISOVAČE
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objevte set2go

* pouzdro je vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů

* 

Spojte více stojánků  
dohromady a mějte vždy 

přehled o svých oblíbených 
«PIlotkách».

Praktické pouzdro  
ze 100% recyklovaných  
materiálů jednoduše  
přeměníte na stylový  

stojánek.

Pilot
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Pilot 
kolekce
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1102 
IC-P3-AST
• náplň do plnicích per Parallel Pen  
 (1085, 1086, 1087, 1088)
• 12 ks v balení, mix barev

KALIGRAFICKÉ PERO  
S VYMĚNITELNÝMI BOMBIČKAMI
• jedinečný nerezový hrot ze dvou plátků  
 pro dokonalý kaligrafický efekt
• různé šířky stopy
• viditelná hladina náplně
• regulátor toku inkoustu
• každé balení obsahuje 2 bombičky (červený  
 a černý inkoust) a čistící sadu
• náhradní bombičky 1102 a 1103

1085 
FP3-15N-SS

Parallel Pen 1,5 

hrot 1,5 mm 
šířka stopy 0,5–1,3 mm

 1085
� ������ ������

1086 
FP3-24N-SS 

Parallel Pen 2,4
 

hrot 2,4 mm 
šířka stopy 0,5–2,2 mm 

 1086
� ������ ������

1087
FP3-38N-SS

Parallel Pen 3,8
 

hrot 3,8 mm 
šířka stopy 0,5–3,6 mm 

 1087
� ������ ������

1088
FP3-60N-SS 

Parallel Pen 6 

hrot 6,0 mm 
šířka stopy 0,5–5,7 mm 

 1088
� ������ ������

1103
IC-P3-S6
• náplň do plnicích per Parallel Pen  
 (1085, 1086, 1087, 1088)
• 6 ks v balení

ČERNÁ

 1103-001
� ������ ������

MODRÁ

 1103-003
� ������ ������

Objevte svět kaligrafie  
s Pilot Parallel Pen!

Další produkty Pilot vhodné pro kaligrafii naleznete v kapitole Linery (str. 87–89).

regulátor toku inkoustu

nerezová ocel 

hrot ze dvou plátků

viditelný stav náplně



Inspirace divokou přírodou promítnutá do elegantního tvaru 
pera. K dispozici jako plnicí a kuličkové pero nebo roller  
s technologií tekutého inkoustu. 
 
• jednoduchý, avšak vysoce elegantní tvar pera
• ozdobeno zvířecími prvky
• kombinace matného kovového těla s neobvyklým designem

PLNICÍ PERO
• hrot z nerez oceli
• průměr hrotu: 0,58 mm
• náhradní náplň: DIN 
 
 
KULIČKOVÉ PERO
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost pera
• barva náplně modrá
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,28 mm
• náhradní náplň: 2103 (str. 36) 
 
 
ROLLER S TEKUTÝM INKOUSTEM
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost pera
• barva náplně černá
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2245 (str. 82) 

Dodáváno v dárkovém balení.

 

Animal Collection



černá
krokodýl

stříbrná
krajta

bílá
tygr

fialová
leopard

zlatá
ještěrka

ČERNÁ

 1063-001
� ������ ������

FIALOVÁ

 1063-008
� ������ ������

BÍLÁ

 1063-049
� ������ ������

ZLATÁ

 1063-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 1063-054
� ������ ������

1063 
FD-MR2-M
plnicí pera

ČERNÁ

 2063-001
� ������ ������

FIALOVÁ

 2063-008
� ������ ������

BÍLÁ

 2063-049
� ������ ������

ZLATÁ

 2063-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 2063-054
� ������ ������

2063 
BPMR2-M  

kuličková pera

ČERNÁ

 2863-001
� ������ ������

FIALOVÁ

 2863-008
� ������ ������

BÍLÁ

 2863-049
� ������ ������

ZLATÁ

 2863-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 2863-054
� ������ ������

 
2863 

BLVBMR27 
rollery
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hrot z nerez  
oceli

vhodné  
pro potisk

dokumentní 
inkoust

kulička z karbidu 
wolframu

plnicí pero

 P-STOJANEK MR2
� ������ ������

PULTOVÝ DISPLEJ
• dodáváme nenaplněný
• pro 6 per

kuličkové pero

roller
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Pryč s monotónností a šedí. Vychutnejte si pestrobarevný retro pop design! 
K dispozici jako plnicí a kuličkové pero nebo roller s technologií tekutého 
inkoustu. 
 
• jednoduchý, avšak vysoce elegantní tvar pera
• ozdobeno barevnými retro prvky
• kombinace matného kovového těla s neobvyklým designem

Animal Collection

PLNICÍ PERO
• hrot z nerez oceli
• průměr hrotu 0,58 mm
• náhradní nápln: DIN 

1073 
FD-MR3-M-E  
plnicí pera

černá

modrá

oranžová

červená

fialová

zelená

ČERNÁ

 1073-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 1073-002
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 1073-006
� ������ ������

FIALOVÁ

 1073-008
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 1073-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 1073-011
� ������ ������

hrot z nerez  
oceli

plnicí pero
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2873 
BLVBMR37-E 

rollery
ČERNÁ

 2873-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2873-002
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2873-006
� ������ ������

FIALOVÁ

 2873-008
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2873-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2873-011
� ������ ������

 
KULIČKOVÉ PERO
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost pera
• barva náplně modrá
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,28 mm
• náhradní náplň: 2103 (str. 36) 
 
 
ROLLER S TEKUTÝM INKOUSTEM
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost pera
• barva náplně černá
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2245 (str. 82)

Dodáváno v dárkovém balení.

vhodné  
pro potisk

dokumentní 
inkoust

kulička z karbidu 
wolframu

kuličkové pero

roller

 P-STOJANEK MR3
� ������ ������

PULTOVÝ DISPLEJ
• dodáváme nenaplněný
• na 6 ks

2073 
BP-MR3-M-E

kuličková pera
ČERNÁ

 2073-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2073-002
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2073-006
� ������ ������

FIALOVÁ

 2073-008
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2073-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2073-011
� ������ ������
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KULIČKOVÉ PERO S EXTRA TENKÝM TĚLEM
• elegantní kovové tělo
• se stiskacím mechanismem
• píše černě
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,21 mm
• náhradní náplň: 2108 (str. 37) 
 
 
MIKROTUŽKA 0,5 MM
• kovový klip a stiskací mechanismus
• integrovaná pryž
• náhradní tuhy str. 132–133 
 
 
KULIČKOVÉ PERO S MIKROTUŽKOU 0,5 MM
• s kovovým klipem 
• píše černě  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2106 (str. 37)

 2018
� ������ ������

 3033
� ������ ������

 3044
� ������ ������

2018 
BPS-30SK

kuličkové pero

3033 
H-335

mikrotužka 0,5 mm

3044 
H-575

Birdie Twin

B i r d i e  /       B i r d i e  T w i n

kuličkové 
pero kovový klip

stiskací

mikrotužka Birdie Twin

kovový klip

vyměnitelná náplň



kuličková  
pera



 

propiska  
z recyklovaných 
materiálů
* kromě vyměnitelných částí
** pevný plastový materiál získaný z oceánů, pláží, řek, jezer a břehů vodních toků

86%
recyklované  
PET lahve*

2,5%
plastový odpad 

z oceánů**



 

K
U

L
IČ

K
O

V
Á

 P
E

R
A

25

výhodné balení do firmy a kanceláře

2,5 %
oceánský plast**

86 %
recyklovaný plast*

* Recyklované plasty, především lahve,  
 s podílem renovovaných oceánských  
 plastů (nezahrnuje vyměnitelné části) 
 
** Pevný plastový materiál získaný  
 z oceánů, pláží, řek, jezer a břehů  
 vodních toků

-85%
CO2 dopad 1 kuličkového pera B2P 
Ecoball + 3 náplní v porovnání se  
4 B2P Ecoball kuličkovými pery  
vyrobenými bez recyklovaného 
materiálu.

KULIČKOVÉ PERO VYROBENÉ Z RECYKLOVANÝCH PET 
LAHVÍ S PODÍLEM OCEÁNSKÉHO PLASTU
• kuličkové pero se stiskacím mechanismem  
 a vyměnitelnou náplní
• barva inkoustu odpovídá barvě stiskací části
• inkoust na olejové bázi pro hladké psaní
• viditelný stav náplně
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu  
 wolframu pro dlouhou životnost hrotu
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2144

stiskací

inkoust na olejové bázi

vhodný pro potisk

viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná náplň

STOJÁNEK, 24 KS
6× černá, 4× červená, 12× modrá, 2× zelená 
 
šířka: 155 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm 
 
 
 
GREENPACK, 10 KS
10× modrá, 10× modrá náplň 

 2910-1/24
� ������ ������

 
STOJÁNEK

 2910-1-S10 GREENPACK
� ������ ������

 
GREENPACK

2910
BP-B2PEB-M-BG

B2P

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 2910-101
� ������ ������

ČERVENÁ

 2910-102
� ������ ������

ZELENÁ

 2910-104
� ������ ������

MODRÁ

 2910-103
� ������ ������



 

Kuličkové pero

Rychlé,  
precizní
a všestranné
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-74%
CO2 dopad 1 kuličkového pera  
Acroball + 3 náplní v porovnání  
se 4 Acroball kuličkovými pery 
vyrobenými bez recyklovaného 
materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

77,4 %
recyklovaný materiál*

 

hladké 
psaní

stiskací

viditelný stav náplně

inkoust na olejové bázi

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

kulička z karbidu wolframu

KULIČKOVÉ PERO, KTERÉ STIHNE VŠECHNY  
RYCHLÉ POZNÁMKY I DLOUHÉ TEXTY
• se stiskacím mechanismem a ergonomickým tvarem úchopu
• inkoust na olejové bázi pro opravdu hladké psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu 
 pro dlouhou životnost hrotu  
• rychle schnoucí a voděodolný inkoust 
• píše podle barvy těla  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2032

STOJÁNEK

 2931/24
� ������ ������

FIALOVÁ

 2931-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2931-009
� ������ ������

2931 
BAB-15F-BG 

Acroball

ČERNÁ

 2931-001
� ������ ������

MODRÁ

 2931-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2931-002
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

ZELENÁ

 2931-004
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ 

 2931-010
� ������ ������

STOJÁNEK. 24 KS 
2× černá, 2× červená,  
12× modrá, 2× zelená,  
2× fialová, 2× růžová,  
2× světle modrá 
 
šířka: 155 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm
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KULIČKOVÉ PERO: VYNIKÁ KVALITOU I SKVĚLOU CENOU 
 
Stiskací 
• nová generace inkoustu na olejové bázi pro ještě hladší a rychlejší psaní 
• ergonomická úchopová zóna pro pohodlné držení 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,7 mm (Fine)
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2144 
 
S víčkem 
• nová generace inkoustu na olejové bázi pro ještě hladší a rychlejší psaní 
• ergonomická úchopová zóna pro pohodlné držení 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,7 mm 
• šířka stopy: 0,22 mm 
• náhradní náplň: 2143 

STOJÁNEK, 24 KS 
4× černá, 4× červená, 12× modrá, 4× zelená 
 
šířka: 175 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

F

STOJÁNEK 
STISKACÍ

 2044/24
� ������ ������

STOJÁNEK 
S VÍČKEM

 2043/24
� ������ ������

stiskací

inkoust na olejové bázi 
pro ještě hladší psaní 

vhodné  
pro potisk

2044
BPGG-8R-F 

Super Grip-G F 
stiskací

ČERNÁ

 2044-001
� ������ ������

MODRÁ

 2044-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2044-004
� ������ ������

ČERVENÁ

 2044-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2043-004
� ������ ������

2043
BPS-GG-F

Super Grip-G F  
s víčkem

ČERNÁ

 2043-001
� ������ ������

MODRÁ

 2043-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ČERVENÁ

 2043-002
� ������ ������

vyměnitelná  
náplň

ergonomický  
úchop

s víčkem
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KULIČKOVÉ PERO: VYNIKÁ KVALITOU I SKVĚLOU CENOU
• kuličkové pero se stiskacím mechanismem ve čtyřech základních  
 a pěti atraktivních neonových barvách 
• nová generace inkoustu na olejové bázi pro ještě hladší a rychlejší psaní 
• ergonomická úchopová zóna pro pohodlné držení 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 1,0 mm (Medium) 
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2144

STOJÁNEK, 24 KS 
2× černá, 2× červená, 8× modrá, 2× zelená,  
2× oranžová, 2× fialová, 2× růžová,  
2× světle modrá, 2× smaragdová zelená

šířka: 175 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

STOJÁNEK

  2044-1/24
� ������ ������

M

2044
BPGG-8R-M 

Super Grip-G M 
stiskací

ČERNÁ

 2044-101
� ������ ������

MODRÁ

 2044-103
� ������ ������

ZELENÁ

 2044-104
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ČERVENÁ

 2044-102
� ������ ������

SMARAGDOVĚ ZELENÁ

 2044-164
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2044-110
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2044-109
� ������ ������

FIALOVÁ

 2044-108
� ������ ������

ORANŽOVÁ 

 2044-106
� ������ ������

stiskací

vyměnitelná náplň

vhodné pro potisk

ergonomický úchop

inkoust na olejové bázi 
pro ještě hladší psaní 
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4V1: ČTYŘBAREVNÉ KULIČKOVÉ PERO  
SE STISKACÍM MECHANISMEM
• nová generace inkoustu na olejové bázi pro ještě hladší a rychlejší psaní 
• ergonomická úchopová zóna pro pohodlné držení
• v šesti atraktivních barvách těla, vždy s černou, modrou, červenou a zelenou náplní
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2144

stiskací

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

4
BARVY

 

tělo 
v šesti 
barvách

inkoust na olejové bázi 
pro ještě hladší psaní 

2004
BPKGG-35M 

Super Grip-G 4

NAVY MODRÁ

 2004-103
� ������ ������

ČERNÁ

 2004-101
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2004-109
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

SVĚTLE MODRÁ

 2004-110
� ������ ������

TRANSPARENTNÍ

 2004-121
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2004-111
� ������ ������
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-80%
CO2 dopad 1 kuličkového pera Feed  
GP4 + 3 náplní v porovnání se 
4 kuličkovými pery Feed GP4  
vyrobenými bez recyklovaného 
materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

78,2 %
recyklovaný materiál*

ČTYŘBAREVNÉ KULIČKOVÉ PERO 
SE STISKACÍM MECHANISMEM
• pogumovaná ergonomicky tvarovaná úchopová  
 část pro pohodlné držení pera 
• jemná a přesná mechanika 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu  
 wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• černá, červená, modrá a zelená náplň  
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2144

TŘÍBAREVNÉ KULIČKOVÉ PERO SE STISKACÍM MECHANISMEM
• pružinový klip 
• pogumovaná ergonomicky tvarovaná úchopová část pro pohodlné držení pera 
• černá, červená a modrá náplň  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2144

stiskací

inkoust na olejové  
bázi pro ještě  
hladší psaní kulička z karbidu wolframu

4
BARVY

3
BARVY

vhodné  
pro potisk

vyměnitelná  
náplň

ergonomický  
úchop

2914
BPKG-35RM-BG

Feed 4 

ČERNÁ

 2914-001
� ������ ������

MODRÁ

 2914-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2914-002
� ������ ������

2003
BKAB40F-xx-BG 

Acroball 3

Obchodní balení: 10 ks

Obchodní balení: 12 ks

SVĚTLE MODRÁ

 2003-011
� ������ ������

ČERNÁ

 2003-001

� ������ ������

 

3
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KULIČKOVÉ PERO S ERGONOMICKÝM TVAREM ÚCHOPU
• gumový tvarovaný úchop v místě držení poskytuje komfort při dlouhodobém psaní 
• se stiskacím mechanismem 
• průhledné tělo a viditelný stav náplně 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• Super Grip: černá, červená, modrá a zelená píší podle barvy těla, ostatní modře 
• Super Grip Neon: barva náplně modrá 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2144 

2028
BPGP-10R-F
Super Grip

RŮŽOVÁ

 2028-009
� ������ ������

ŽLUTÁ

 2028-005
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2028-004
� ������ ������

ČERNÁ

 2028-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2028-002
� ������ ������

MODRÁ

 2028-003
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2028-011
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2028-010
� ������ ������

ČERVENÁ NEON

 2030-002
� ������ ������

MODRÁ NEON

 2030-003
� ������ ������

FIALOVÁ NEON

 2030-008
� ������ ������

2030 
BPGP-10N-F

Super Grip Neon

Obchodní balení: 12 ks

stiskací

 

neonové 
barvy

ergonomický 
 úchop

inkoust na olejové  
bázi pro ještě  
hladší psaní 

kulička z karbidu wolframu

viditelný  
stav náplně

vyměnitelná  
náplň
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* nezahrnuje vyměnitelné části

77 %
recyklovaný materiál*

-87%
CO2 dopad 1 kuličkového pera 
Réxgrip + 3 náplní v porovnání  
se 4 Réxgrip kuličkovými pery 
vyrobenými bez recyklovaného 
materiálu.

KULIČKOVÉ PERO S INTEGROVANOU  
ÚCHOPOVOU ZÓNOU
• pogumovaný úchop je plně integrován do těla pera 
• náplň na olejové bázi pro hladké a pohodlné psaní 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu 
• píše podle barvy těla  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2144

stiskací

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

kulička z karbidu wolframu

vhodné pro potisk

inkoust na olejové bázi 
pro ještě hladší psaní 2905

BPRG-10F-BG
RéxGrip 

ČERNÁ

 2905-001
� ������ ������

MODRÁ

 2905-003
� ������ ������

FIALOVÁ

 2905-008
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

ZELENÁ

 2905-004
� ������ ������

ČERVENÁ

 2905-002
� ������ ������
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KULIČKOVÉ PERO SE STISKACÍM MECHANISMEM
• masivní ergonomicky tvarovaný úchop 
• plastové tělo v kombinaci s kovovou špičkou 
• inkoust na olejové bázi 
• viditelný stav náplně 
• barva náplně černá  
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,27 mm
• náhradní náplň: 2144

KULIČKOVÉ PERO S MASIVNÍM DVOJITÝM PLÁŠTĚM
• dvojitý plášť těla umožňuje vložit logo nebo obrázek
• masivní pogumovaná úchopová zóna pro komfortní  
 pocit i při dlouhodobém psaní
• inkoust na olejové bázi, barva náplně modrá
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,28 mm
• náhradní náplň: 2103

2086
BPDG-60R

Dr. Grip

2083
BP-415VM

Véga

MODRÁ

 2083-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2083-001
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks

MODRÁ

 2086-003
� ������ ������

stiskací

ergonomický  
úchop

inkoust na olejové  
bázi pro ještě  
hladší psaní 

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná  
náplň

viditelný  
stav náplně
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KULIČKOVÉ PERO S TROJHRANNÝM GUMOVÝM ÚCHOPEM
• s víčkem 
• inkoust na olejové bázi pro jemné a hladké psaní 
• viditelný stav náplně 
• píše podle barvy úchopové části 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• kombinace plastového těla a kovové špičky pera  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2143

BPS-GP

KULIČKOVÉ PERO S VÍČKEM
• inkoust na olejové bázi pro jemné a hladké psaní 
• viditelný stav náplně, píše podle barvy víčka 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• kombinace plastového těla a kovové špičky pera  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm
• náhradní náplň: 2143

BP-S

kovová špička pera

2007
BPS-GP-F
BPS-GP 

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 2007-001
� ������ ������

MODRÁ

 2007-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2007-002
� ������ ������

2025
BP-S-F
BP-S

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 2025-001
� ������ ������

MODRÁ

 2025-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2025-004
� ������ ������

ČERVENÁ

 2025-002
� ������ ������

ergonomický  
úchop

kulička z karbidu  
wolframu

vyměnitelná  
náplň

viditelný  
stav náplně
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NÁPLNĚ DO KULIČKOVÝCH PER

2032 
BRFV-10F
• náplň na olejové bázi, voděodolná, rychleschnoucí  
• pro plynulé a hladké psaní 
• pro kuličková pera: Acroball (2931)
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

2103 
BRFN-10M
• pro kuličková pera: MR (2053, 2063, 2073), Dr. Grip Equilibrium (2086), Ageless (2088, 2089) a Coupe (2809)
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,28 mm

ČERNÁ

 2032-001
� ������ ������

MODRÁ

 2103-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2103-001
� ������ ������

MODRÁ

 2032-003

� ������ ������

ČERVENÁ

 2032-002
� ������ ������

2032

2103

2106

2108

2144

2143

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks

NÁPLNĚ JSOU VYOBRAZENY V POMĚRU 1:1
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NÁPLNĚ DO KULIČKOVÝCH PER

Obchodní balení: 12 ks

2106 
BT-8G-F 
• pro kuličková pera: Birdie Twin (3044) 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,27 mm

2108 
RFT-4G-F
• pro kuličková pera: Midi (2001, 2004), Feed White Line (2008), Birdie (2018) 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,21 mm

ČERNÁ

 2106-701

� ������ ������

ČERNÁ

 2108-001
� ������ ������

MODRÁ

 2108-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2108-002
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

2144 
RFNS-GG-F/M
• nahrazuje náplň 2110 
• náplň na olejové bázi pro plynulé psaní 
• pro kuličková pera: Super Grip-G stiskací F, M, Neon (2044), Super Grip-G.4 (2004), Dr. Grip 1+1 (2002), Acroball 3 (2003),  
 pera z řady Feed (2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2914), Down Force (2020), Super Grip (2028, 2030), RéxGrip (2905),  
 Véga (2083), B2P (2907, 2908, 2909) 
• průměr hrotu: 0,7 mm / 1,0 mm
• šířka stopy: 0,22 mm / 0,27 mm

2143 
RFN-GG-F
• nahrazuje náplň 2115 
• náplň na olejové bázi pro plynulé psaní 
• pro kuličková pera: Super Grip-G s víčkem (2043), BPS-GP (2007), BP-S (2025), BPE-GP (2900), NextAge (2055)
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,22 mm

ČERNÁ

 2144-101
� ������ ������

MODRÁ

 2144-103
� ������ ������

ČERVENÁ

 2144-102
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2144-104
� ������ ������

ČERNÁ

 2143-001
� ������ ������

MODRÁ

 2143-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2143-002
� ������ ������ Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2143-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2144-108
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2144-110
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2144-109
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2144-106
� ������ ������

ČERNÁ

 2144-001
� ������ ������

MODRÁ

 2144-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2144-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2144-004
� ������ ������

SMARAGDOVĚ ZELENÁ

 2144-164
� ������ ������





gelové 
rollery
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* Recyklované plasty, především lahve,  
 s podílem renovovaných oceánských  
 plastů (nezahrnuje vyměnitelné části) 
 
** Pevný plastový materiál získaný  
 z oceánů, pláží, řek, jezer a břehů  
 vodních toků

2,5 %
oceánský plast**

89,8 %
recyklovaný plast*

-69%
CO2 dopad 1 gelového rolleru  
B2P Gel + 3 náplní v porovnání  
se 4 B2P Gel rollery vyrobenými  
bez recyklovaného materiálu.

 

GELOVÝ ROLLER VYROBENÝ  
Z RECYKLOVANÝCH PET LAHVÍ
• tělo pera je vyrobeno z recyklovaných PET lahví  
 a svým tvarem na ně upozorňuje 
• tvar pera je navržen tak, aby se minimalizovala  
 spotřeba plastů při výrobě 
• píše podle barvy stiskací části 
• průhledné tělo a viditelný stav náplně 
• jemné psaní, jasné barvy  
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2606

s podílem 
oceánského  
plastu

stiskací

gelový inkoust

vhodný pro potisk

viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

ČERVENÁ

 2906-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2906-004
� ������ ������

2906
BL-B2P-5-BG

B2P Gel

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 2906-001
� ������ ������

MODRÁ

 2906-003
� ������ ������

vyměnitelná náplň

 2906-1-S10 GREENPACK
� ������ ������

B2P GEL 
GREENPACK, 10 KS
10× modrá, 10× modrá náplň

výhodné balení do 
firmy a kanceláře



 

a tvořivá

JSEM 
VÝRAZNÁ

Gelový roller
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GELOVÝ ROLLER PRO KRÁSNÉ PSANÍ
• se stiskacím mechanismem
• ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní
• tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu
• viditelný stav náplně
• píše podle barvy úchopové zóny
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,37 mm
• náhradní náplň: 2606

2605
BL-G2-7-N 
G-2 Neon

Obchodní balení: 12 ks

NEONOVÁ ČERVENÁ

 2605-772
� ������ ������

NEONOVÁ ŽLUTÁ

 2605-775
� ������ ������

NEONOVÁ ORANŽOVÁ

 2605-776
� ������ ������

NEONOVÁ ZELENÁ

 2605-774
� ������ ������

NEONOVÁ MERUŇKOVÁ
ORANŽOVÁ

 2605-766
� ������ ������

NEONOVÁ RŮŽOVÁ

 2605-779
� ������ ������

 2605-7/S4-B
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

* pouzdro je vyrobeno  
   ze 100% recyklovaných  
  materiálů

* 

set2go
sada 4 ks

Obsahuje 4 ks: černá, 
modrá, neonová 
růžová, neonová žlutá

stiskací

gelový inkoust

vhodný pro potisk
viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

šířka: 183 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

STOJÁNEK

   2605-7/30
� ������ ������

STOJÁNEK, 30 KS 
2× černá, 2× červená, 6× modrá, 2× zelená, 1× oranžová, 1× hnědá,  
1× fialová, 1× růžová, 1× tyrkysová modrá, 1× světle zelená, 1× šedomodrá, 
1× bílá, 1× zlatá, 1× stříbrná, 1× tmavě červená, 1× modročerná, 1× neonová 
meruňková oranžová, 1× neonová červená, 1× neonová zelená, 
1× neonová žlutá, 1× neonová oranžová,  1× neonová růžová
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07
GELOVÝ ROLLER PRO KRÁSNÉ PSANÍ
• se stiskacím mechanismem
• ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní
• tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu
• viditelný stav náplně
• píše podle barvy úchopové zóny
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,32 mm
• náhradní náplň: 2606

stiskací

gelový inkoust

vhodný pro potisk
viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

ČERVENÁ

 2605-702
� ������ ������

ZELENÁ

 2605-704
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2605-709
� ������ ������

TYRKYSOVÁ MODRÁ

 2605-710
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2605-706
� ������ ������

FIALOVÁ

 2605-708
� ������ ������

HNĚDÁ

 2605-707
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2605-711
� ������ ������

BÍLÁ

 2605-749
� ������ ������

ŠEDOMODRÁ

 2605-713
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 2605-754
� ������ ������

ZLATÁ

 2605-753
� ������ ������

2605
BL-G2-7
G-2 07

Obchodní balení: 12 ks

MODRÁ

 2605-703
� ������ ������

ČERNÁ

 2605-701
� ������ ������

TMAVĚ ČERVENÁ

 2605-762
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2605-763
� ������ ������

70 %
recyklovaný materiál*

(platí pro černou, červenou, 
modrou a zelenou barvu  

u hrotu 07)

* nezahrnuje vyměnitelné části
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šířka: 183 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

 2605-7/S16
� ������ ������

Obchodní balení: 1 ks 
Na objednávku.

STOJÁNEK

   2605-7/30
� ������ ������

STOJÁNEK, 30 KS 
2× černá, 2× červená, 6× modrá, 2× zelená,  
1× oranžová, 1× hnědá, 1× fialová, 1× růžová,  
1× tyrkysová modrá, 1× světle zelená, 1× šedomodrá, 
1× bílá, 1× zlatá, 1× stříbrná, 1× tmavě červená,  
1× modročerná, 1× neonová meruňková oranžová,   
1× neonová červená, 1× neonová zelená, 
1× neonová žlutá, 1× neonová oranžová,   
1× neonová růžová

 2605-7/S4-B
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

* pouzdro je vyrobeno  
   ze 100% recyklovaných  
  materiálů

set2go
sada 4 ks

Obsahuje 4 ks: černá, 
modrá, neonová 
růžová, neonová žlutá

Sada v penálu Pilot
Obsahuje 16 ks:  
černá, červená, modrá, 
zelená, oranžová, 
hnědá, fialová, růžová, 
tyrkysová modrá,  
světle zelená,  
šedomodrá, bílá, zlatá, 
stříbrná, tmavě  
červená, modročerná  

a tvořivá

JSEM 
VÝRAZNÁ

* 
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GELOVÝ ROLLER PRO KRÁSNÉ PSANÍ
• se stiskacím mechanismem
• ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní
• tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu
• viditelný stav náplně
• píše podle barvy úchopové zóny
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2606

STOJÁNEK

  2605-5/24
� ������ ������

STOJÁNEK, 24 KS 
3× černá, 3× červená, 8× modrá, 
3× zelená, 3× fialová, 4× modročerná 
 
šířka: 183 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

  05

2605
BL-G2-5
G-2 05

Obchodní balení: 12 ks

ČERVENÁ

 2605-502
� ������ ������

ZELENÁ

 2605-504
� ������ ������

FIALOVÁ

 2605-508
� ������ ������

MODRÁ

 2605-503
� ������ ������

ČERNÁ

 2605-501
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2605-563
� ������ ������

stiskací

gelový inkoust

vhodný pro potisk
viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop
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* nezahrnuje vyměnitelné části

70 %
recyklovaný materiál*

-74%
CO2 dopad 1 gelového rolleru  
G-2 07 + 3 náplní v porovnání  
se 4 G-2 07 rollery vyrobenými  
bez recyklovaného materiálu. 

GELOVÝ ROLLER PRO KRÁSNÉ PSANÍ
• se stiskacím mechanismem
• ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní pocit při psaní
• tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu
• viditelný stav náplně
• píše podle barvy úchopové zóny
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,32 mm
• náhradní náplň: 2606

07

ČERVENÁ

 2605-702
� ������ ������

ZELENÁ

 2605-704
� ������ ������

2605
BL-G2-7
G-2 07

MODRÁ

 2605-703
� ������ ������

ČERNÁ

 2605-701
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

stiskací

gelový inkoust

vhodný pro potisk

viditelný stav náplně

kulička z karbidu wolframu

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

 

výrazná 
a tvořivá 
G-2 2605-7/S12

� ������ ������

G-2 
GREENPACK, 12 KS
12× modrá, 12× modrá náplň

výhodné balení do 
firmy a kanceláře



 

GELOVÝ ROLLER A STYLUS V JEDNOM

#HAPPYWRITING
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GELOVÝ ROLLER A STYLUS V JEDNOM
• se stiskacím mechanismem 
• stylus integrovaný v zakončení pera  
• velmi příjemná, ergonomicky tvarovaná gumová úchopová zóna  
• tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje zbytečně ruku při psaní 
• elegantní potisk s metalickým vzhledem 
• gelový inkoust G-2 pro hladké psaní 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu 
• barva inkoustu černá  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,32 mm
• náhradní náplň: 2606

spojte  
online  
a offline  
svět

stiskací

gelový inkoust

stylus

vhodné pro potisk

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

kulička z karbidu wolframu

2614
BL-G2STL-7 

G-2 Penstylus

2614
BL-G2STL-7

G-2 Penstylus
v dárkové krabičce

ČERVENÁ

 2614-002K
� ������ ������

ŠEDÁ

 2614-012
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2614-010
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2614-006
� ������ ������

ČERVENÁ

 2614-002
� ������ ������

ŠEDÁ

 2614-012K
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2614-010K
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2614-006K
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 1 ks

dárkové balení



 

RYCHLESCHNOUCÍ 
INKOUST

SYTÉ A ZÁŘIVÉ  
BARVY

DOKONALÉ LINKY

GELOVÝ ROLLER

inovativnía precizní
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2508
BLRT-SNP5

Synergy Point 0.5

ZELENÁ

 2508-504
� ������ ������

MODRÁ

 2508-503
� ������ ������

ČERVENÁ

 2508-502
� ������ ������

ČERNÁ

 2508-501
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

INOVATIVNÍ GELOVÝ ROLLER 
PRO JEŠTĚ PŘESNĚJŠÍ PSANÍ
• hladké a přesné psaní, okamžité rozepsání a robustní hrot v jednom
• inovativní hrot pro plynulý a hladký tok inkoustu
• ergonomická úchopová zóna pro pohodlné držení
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2509

gelový inkoust

vyměnitelná náplň

ergonomický úchop

stiskací

Inovace: SYNERGY HROT
kónický hrot

okamžitě se rozepíše 
robustní hrot

jehličkový hrot
hladké a přesné  

psaní

spojení obou 
výhod
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JEHLIČKOVÝ GELOVÝ ROLLER  
S EXTRA TENKOU STOPOU
• ideální pro psaní v šablonách 
• bio-polymerová náplň zabraňuje rozpíjení  
 a zajišťuje hladké psaní 
• průhledné tělo, viditelný stav náplně
• píše podle barevného zakončení pera  
• průměr hrotu: 0,4 mm
• šířka stopy: 0,2 mm
• náhradní náplň: 2504

2502
BL-GC4

G-TEC-C 4 

ČERNÁ

 2502-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2502-002
� ������ ������

MODRÁ

 2502-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2502-004
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ČERVENÁ

 2507-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2507-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2507-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2507-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2507-010
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2507-063
� ������ ������

2507
BL-GC4 

G-TECH-C Maica

MODRÁ

 2507-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2507-001
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

STOJÁNEK, 24 KS 
3× černá, 3× červená, 6× modrá,  
2× zelená, 2× fialová, 2× růžová. 
2× světle modrá, 4× modročerná 
 
šířka: 185 mm
výška: 240 mm
hloubka: 168 mm

STOJÁNEK 
G-TEC-C MAICA

 2507/24
� ������ ������

jehličkový Hi-Tecpoint 
hrot se třemi otvory

GELOVÝ ROLLER PRO PŘESNÉ A JEMNÉ PÍSMO 
• s jehličkovým hrotem pro extra tenkou stopu 
• ideální pro psaní v šablonách
• atraktivní dívčí design 
• s víčkem ozdobeným imitací diamantu a očkem pro zavěšení 
• bio-polymerová náplň zabraňuje rozpíjení a zajišťuje hladké psaní 
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,4 mm
• šířka stopy: 0,2 mm
• náhradní náplň: 2504

imitace diamantu

tvarovaný 
úchop

tvarovaný úchop

viditelný stav náplně

vyměnitelná náplň

kovová špička pera

bio-polymerová náplň
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GELOVÝ ROLLER PRO PŘESNÉ A JEMNÉ PÍSMO 
• s jehličkovým hrotem pro extra tenkou stopu 
• ideální pro psaní v šablonách
• atraktivní dívčí design 
• s víčkem ozdobeným imitací diamantu a očkem pro zavěšení 
• bio-polymerová náplň zabraňuje rozpíjení a zajišťuje hladké psaní 
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,4 mm
• šířka stopy: 0,2 mm
• náhradní náplň: 2504

JEDNORÁZOVÝ GELOVÝ ROLLER
• inkoust s obsahem přírodních pigmentů pro zářivou  
 a sytou stopu 
• světlostálý a vodostálý inkoust 
• jednoduchý tvar těla, viditelný stav náplně 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,39 mm

STOJÁNEK, 24 KS 
8× bílá, 8× zlatá, 8× stříbrná 
 
šířka: 140 mm
výška: 240 mm
hloubka: 158 mm

STOJÁNEK

 2036/V24

viditelný stav náplně

gelový inkoust

kulička z karbidu wolframu

2036
BL-CH-7
Choose

ZLATÁ

 2036-053
� ������ ������

BÍLÁ

 2036-049
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 2036-054
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks
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07
JEDNORÁZOVÝ GELOVÝ ROLLER
• syté barvy 
• vysoký poměr užitné hodnoty a ceny 
• průhledné tělo, viditelný stav náplně 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu  
 wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,32 mm

kulička z karbidu wolframu

inkoust uložený  
přímo v těle pera

gelový inkoust

viditelný stav náplně

2602
BL-SG7

Super Gel 07

MODRÁ

 2602-703
� ������ ������

ČERVENÁ

 2602-702
� ������ ������

ČERNÁ

 2602-701
� ������ ������

FIALOVÁ

 2602-708
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2602-706
� ������ ������

ZELENÁ

 2602-704
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2602-710
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2602-709
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks
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GELOVÝ ROLLER PRO KOMFORTNÍ PSANÍ 
• s víčkem a trojhranným vroubkovaným úchopem 
• jemné a syté barvy 
• průhledné tělo, viditelný stav náplně 
• plastové tělo v kombinaci s kovovou špičkou 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu
• píše podle barevného zakončení pera  
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2604

ČERVENÁ

 2603-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2603-004
� ������ ������

2603
BL-G1-5T

G-1

ČERNÁ

 2603-001
� ������ ������

MODRÁ

 2603-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

viditelný stav náplně

vyměnitelná náplň

gelový inkoust

kovová špička pera

kulička z karbidu wolframu



 

2604
 
05 mm 
2606

 
07 mm 
2606 
 
 
2504 

 
2509

NÁPLNĚ JSOU VYOBRAZENY V POMĚRU 1:1

2604 
BLS-G1-5
• pro gelové rollery: G-1 05 (2603) 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2604-001
� ������ ������

MODRÁ

 2604-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2604-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2604-004
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

2606 
BLS-G2-5
• pro gelové rollery: G-2 05 (2605), AlphaGel (2405), X-Series (2706), Vortex (2860), B2P Gel (2906), G-Knock (2926) 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2606-501
� ������ ������

MODRÁ

 2606-503
� ������ ������

ČERVENÁ

 2606-502
� ������ ������

ZELENÁ

 2606-504
� ������ ������

FIALOVÁ

 2606-508
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2606-563
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks
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NÁPLNĚ DO GELOVÝCH ROLLERŮ



 

2606 
BLS-G2-7
• pro gelové rollery: G-2 07 (2605), G-2 Buzz (2610), G-2 Victoria (2611), G-2 Limited (2808), G-2 Penstylus (2614),  
 Pilot MR (2053) 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,32 mm, neonové barvy: 0,37 mm

ČERNÁ

 2606-701
� ������ ������

MODRÁ

 2606-703
� ������ ������

ČERVENÁ

 2606-702
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2606-704
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2606-709
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2606-710
� ������ ������

TMAVĚ ČERVENÁ

 2606-762
� ������ ������

2504 
BLS-GC4
• pro gelové rollery: G-Tec-C4 (2502), G-Tec-C Maica (2507) 
• průměr hrotu: 0,4 mm
• šířka stopy: 0,2 mm

ČERNÁ

 2504-001
� ������ ������

MODRÁ

 2504-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2504-002
� ������ ������ Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 2504-004
� ������ ������

2509 
BLS-SNP5
• pro gelové rollery: Synergy Point (2508) 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2509-501
� ������ ������

MODRÁ

 2509-503
� ������ ������

ČERVENÁ

 2509-502
� ������ ������

ZELENÁ

 2509-504
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

NEONOVÁ MERUŇKOVÁ ORANŽOVÁ

 2606-766

NEONOVÁ ČERVENÁ

 2606-772

NEONOVÁ ZELENÁ

 2606-774

NEONOVÁ ŽLUTÁ

 2606-775

NEONOVÁ ORANŽOVÁ

 2606-776

NEONOVÁ RŮŽOVÁ

 2606-779

FIALOVÁ

 2606-708
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NÁPLNĚ DO GELOVÝCH ROLLERŮ





FriXion



 

 

 

Zapomněli jste sešit s úkolem v blízkosti  
topení a veškeré poznámky napsané  
FriXionem zmizely? Zůstal váš diář  
v rozpáleném autě a všechny schůzky  
zapsané FriXionem jsou pryč?

Gumovací psací  
potřeby Pilot FriXion 

Kolekce přináší pera resp. rollery s víčkem nebo stiskací, s tenkou, středně 
širokou a širokou stopou, s klasickým kónickým či inovativním synergy 
hrotem. Z dalších psacích potřeb pak jemné linery, zvýrazňovače, fixy  
s vláknovým hrotem a pro pohodlnější odstranění chyb i samostatnou gumu.
 
Napsaný text či nakreslený obrázek lze jednoduše “vygumovat”  
a na témže místě přepsat nebo překreslit. Tolikrát, kolikrát potřebujete.

Díky “naprogramování” inkoustu se stopa stane transparentní při teplotě  
60 °C. Text či obrázek se opět objeví při zchlazení na -15 °C a více.

V roce 2007 asi nikdo netušil, že se 
na trh nově uvedené gumovací pero 
stane opravdovým fenoménem.

Vložte sešit, diář atd. do mrazáku  
na několik hodin a vaše zápisky  
se opět objeví!

+60 °C zmizí

-15 °C objeví se

 
NEVADÍ!
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ČERNÁ

 2079-001
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 2079-054
� ������ ������

ZLATÁ

 2079-053
� ������ ������

ZELENÁ

 2079-004
� ������ ������

MODRÁ

 2079-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2079-002
� ������ ������

2079
BLL-FBK7-WB

FriXion LX

GUMOVACÍ ROLLER  
V LUXUSNÍM PROVEDENÍ
• kovové tělo v metalických barvách 
• se stiskacím mechanismem 
• gumovací část je chráněna kovovým víčkem 
• barva náplně modrá 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu  
 wolframu pro dlouhou životnost hrotu  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2067 
 
Dodáváno v dárkové krabičce.

 

luxusní 
provedení 
s kovovým 
tělem

stiskací

vhodné pro potisk

guma integrovaná
v zakonční pera

vyměnitelná náplň

termosenzitivní inkoust

kulička z karbidu wolframu



 

Změna je Pilot

Gumovací
propiska

NOVÝ HROT
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2058
BLRT-FRP5

FriXion Clicker Point

OBLÍBENÉ GUMOVACÍ PERO  
S NOVÝM HROTEM 
• v trendy tmavém designu
• elegantní pomocník do kabelky, diáře, rezervační knihy,  
 na poradu, přednášku…
• nová technologie hrotu pro tenké, přesné  
 a zároveň pohodlné psaní
• měkká úchopová zóna pro pohodlné držení  
 i při dlouhodobém psaní
• píše podle barvy gumovacího zakončení pera
• průměr hrotu: 0,5 mm; šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2059

ČERNÁ

 2058-501
� ������ ������

ČERVENÁ

 2058-502
� ������ ������

MODRÁ

 2058-503
� ������ ������

ZELENÁ

 2058-504
� ������ ������

FIALOVÁ

 2058-508
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2058-509
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2058-510
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2058-563
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

stiskací

vhodné pro potisk

vyměnitelná náplň

termosenzitivní inkoust

synergy hrot

ergonomický úchop

 2058-5/S4-A
� ������ ������

 2058-5/30
� ������ ������

 
STOJÁNEK Obchodní balení: 12 ks

* pouzdro je vyrobeno  
   ze 100% recyklovaných  
  materiálů

set2go
sada 4 ks

Obsahuje 4 ks: černá, 
modrá, červená, 
modročerná

* 

STOJÁNEK, 30 KS 
3× černá, 3× červená, 9× modrá,  
3× zelená, 3× fialová, 3× růžová,  
3× světle modrá, 3× modročerná 

 
šířka: 185 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

Synergy 
hrotSynergy hrot

Synergy hrot
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05 / 07 / 10 GOLD

stiskací

vyměnitelná náplň

termosenzitivní inkoust

Obchodní balení: 12 ks

2062
BLRT-FR5

FriXion Clicker 05

ČERNÁ

 2062-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2062-002
� ������ ������

MODRÁ

 2062-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2062-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2062-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2062-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2062-010
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2062-063
� ������ ������

2061
BLRT-FR7

FriXion Clicker 07

ČERNÁ

 2061-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2061-002
� ������ ������

MODRÁ

 2061-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2061-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2061-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2061-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2061-010
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2061-063
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

guma integrovaná  
v zakončení pera

GUMOVACÍ ROLLER SE STISKACÍM 
MECHANISMEM
• ideální pomocník pro školáky, studenty i dospělé
• s gumovou úchopovou zónou  
 pro pohodlné psaní 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného  
 karbidu wolframu pro dlouhou  
 životnost hrotu  
• široká nabídka barev  
• píše podle barvy těla 

vhodné pro potisk

kulička z karbidu wolframu

ergonomický úchop

Hrot 05 
• průměr hrotu: 0,5 mm 
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2065 
 
Hrot 07  
• průměr hrotu: 0,7 mm 
• šířka stopy: 0,35 mm 
• náhradní náplň: 2067  
 
Hrot 10 Gold  
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,38 mm
• náhradní náplň: 2067
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STOJÁNEK, 30 KS 
15× černá,  
15× modročerná 

šířka: 184 mm 
výška: 240 mm 
hloubka: 166 mm

  2061-1/30
� ������ ������

STOJÁNEK 
FriXion Gold

ČERNÁ

 2061-101
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2061-163
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

2061
BLRT-FR10

FriXion Clicker Gold

STOJÁNEK 
FriXion Clicker 05

 2062/30
� ������ ������

STOJÁNEK, 30 KS
3× černá, 3× červená,  
9× modrá, 3× zelená,  
3× fialová, 3× růžová,  
3× světle modrá,  
3× modročerná

šířka: 184 mm
výška: 240 mm
hloubka: 166 mm

STOJÁNEK, 30 KS
3× černá, 3× červená,  
9× modrá, 3× zelená,  
3× fialová, 3× růžová,  
3× světle modrá, 
3× modročerná

šířka: 184 mm
výška: 240 mm
hloubka: 166 mm

 2061/30
� ������ ������

STOJÁNEK 
FriXion Clicker 07

 2061/S4-A
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

FriXion Clicker 07
sada 4 ks  

set2go Basic
Obsahuje: černá,  
modrá, červená, zelená

* pouzdro je vyrobeno  
   ze 100% recyklovaných  
  materiálů

* 

0705 10 
Gold
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NEJPOPULÁRNĚJŠÍ GUMOVACÍ ROLLER
• ideální pomocník nejen pro školáky
• s víčkem
• s gumovou úchopovou zónou pro pohodlné psaní 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu 
• široká nabídka barev 
• píše podle barvy těla 
 
Hrot 05   
• průhledné tělo
• průměr hrotu: 0,5 mm 
• šířka stopy: 0,25 mm 
• náhradní náplň: 2065  
 
Hrot 07  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2067

2064
BL-FR5

FriXion Ball 05

ČERNÁ

 2064-501
� ������ ������

ČERVENÁ

 2064-502
� ������ ������

MODRÁ

 2064-503
� ������ ������

ZELENÁ

 2064-504
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2064-506
� ������ ������

FIALOVÁ

 2064-508
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2064-509
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2064-510
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

vhodné pro potisk

kulička z karbidu wolframu

průhledné tělo

50 %
recyklovaný materiál*

(Ball 07)

* 
ne

za
hr

nu
je

 v
ym

ěn
it

el
né

 č
ás

ti

vyměnitelná náplň

ergonomický  
úchop

guma integrovaná 
v zakončení pera

termosenzitivní 
inkoust
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ČERNÁ

 2064-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2064-002
� ������ ������

MODRÁ

 2064-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2064-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2064-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 2064-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 2064-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2064-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2064-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2064-011
� ������ ������

2064
BL-FR7

FriXion Ball 07

Obchodní balení: 12 ks

NEBESKÁ MODŘ

 2064-040
� ������ ������

KORÁLOVÁ RŮŽOVÁ

 2064-059
� ������ ������

VÍNOVÁ

 2064-042
� ������ ������

LILA

 2064-048
� ������ ������

MERUŇKOVÁ ORANŽOVÁ

 2064-046
� ������ ������

STOJÁNEK, 96 KS 
FriXion Ball 07  
3× černá, 3× červená, 17× modrá, 3× zelená, 3× oranžová,  
3× hnědá, 3× fialová, 3× růžová, 3× světle modrá,  
3× světle zelená, 3× nebeská modř, 3× vínová,  
3× meruňková oranžová, 3× lila, 3× korálová růžová 
FriXion Ball 05 
3× černá, 3× červená, 16× modrá, 3× zelená,  
3× oranžová, 3× fialová, 3× růžová, 3× světle modrá

STOJÁNEK 
FriXion Ball

 2064/96
� ������ ������

STOJÁNEK 
FriXion Ball 05

   2064-5/36
� ������ ������

STOJÁNEK, 36 KS 
3× černá, 3× červená, 15× modrá, 
3× zelená, 3× oranžová, 3× fialová, 
3× růžová, 3× světle modrá

STOJÁNEK 
FriXion Ball 07 PASTEL

 2064-7/36A
� ������ ������

STOJÁNEK, 36 KS 
4× nebeská modř, 4× vínová,  
4× meruňková oranžová, 4× lila, 
4× korálová růžová, 16× modrá

BÍLÁ

 2064-049
� ������ ������

BÍLÁ 
na objednávku, 
píše černě, pro-
dukt není označen 
EAN, určeno pro 
potisk

šířka: 310 mm 
výška: 260 mm 
hloubka: 210 mm 

šířka: 184 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

STOJÁNEK 
FriXion Ball 07 KLASIK

 2064/36
� ������ ������

STOJÁNEK, 36 KS 
3× černá, 3× červená, 15× modrá, 
2× světle modrá, 2× zelená,  
2× oranžová, 2× hnědá, 3× růžová, 
2× světle zelená, 2× fialová

05 07

05
07

07

SADA 
FriXion Ball 07

 2064-S15
� ������ ������

FRIXION BALL 07,  
SADA 15 KS 
černá, modrá, nebeská modř, světle modrá, zelená, světle 
zelená, hnědá, vínová, fialová, lila, růžová, korálová růžová, 
červená, oranžová, meruňková oranžová

DOPRODEJ



 

FriXion Fineliner 
set2go BASIC

 4104/S4-A
� ������ ������

 4104/S4-B
� ������ ������

FriXion Fineliner  
set2go PASTEL

FriXion Ball 07 
set2go BASIC

   2064/S4-A
� ������ ������

FriXion Ball 07 
set2go NEW COLORS 

   2064/S4-B
� ������ ������

FriXion Ball 07 
8 ks v set2go

   2064/S8-A
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

 2061/S4-A
� ������ ������

FriXion Clicker 07  
set2go BASIC

 2058-5/S4-A
� ������ ������

FriXion Point Clicker  
set2go

Pilot  
set2go
Oblíbené produkty z řady  
gumovacích per Pilot FriXion  
také v inovativním pouzdře

Praktický obal lze  
využít i jako stojánek

Stojánky můžete  
spojovat

FriXion Ball 07 
12 ks v set2go

   2064/S12-A
� ������ ������

obal je 100% 
recyklovaný.

* 

* pouzdro je vyrobeno ze 100% 
recyklovaných materiálů
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GUMOVACÍ ROLLER  
V KONZERVATIVNÍM DESIGNU
• s víčkem 
• s gumovou úchopovou zónou pro pohodlné psaní
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu
• pro dlouhou životnost hrotu  
• píše podle barevného zakončení pera  
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2067

ČERNÁ

 2077-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2077-002
� ������ ������

MODRÁ

 2077-003
� ������ ������

2077
BL-FR07

FriXion PRO

Obchodní balení: 12 ks

kulička z karbidu  
wolframu

ČERNÁ

 2058-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2058-002
� ������ ������

MODRÁ

 2058-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2058-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2058-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2058-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2058-010
� ������ ������

2058
BL-FRP5

FriXion Point

Obchodní balení: 12 ks
GUMOVACÍ ROLLER S S NOVÝM TYPEM HROTU
• s víčkem a gumovou úchopovou zónou pro pohodlné psaní  
• nová technologie hrotu pro tenké, přesné  
 a zároveň pohodlné psaní  
• široká nabídka barev 
• píše podle barvy těla  
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2059

 

synergy hrot pro jemné 
a přesné psaní

vhodné pro potisk

vyměnitelná náplň

ergonomický  
úchop

guma integrovaná 
v zakončení pera

termosenzitivní 
inkoust

Synergy 
hrotSynergy hrot

Synergy hrot
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ČERNÁ

 4104-001

� ������ ������

ZELENÁ

 4104-004
� ������ ������

MODRÁ

 4104-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 4104-002
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4104-006
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4104-005
� ������ ������

FIALOVÁ

 4104-008
� ������ ������

HNĚDÁ

 4104-007
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4104-009
� ������ ������

SVĚTLE RŮŽOVÁ

 4104-029
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4104-011
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4104-010
� ������ ������

4104
SW-FF

FriXion Fineliner

Obchodní balení: 12 ks

PRVNÍ GUMOVACÍ LINER VE 12 BARVÁCH
• pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon
• ideální do školy, kanceláře i na doma
• termosenzitivní inkoust stejně jako u ostatních 
 produktů z rodiny Pilot FriXion
• vysoce odolný polyacetalový hrot 
• guma integrovaná v zakončení víčka
• s pohodlnou úchopovou zónou
• k dispozici ve 12 barvách
• průměr hrotu: 1,3 mm
• šírka stopy: 0,45 mm

guma integrovaná  
v zakončení víčka

termosenzitivní inkoust

ergonomický úchop

polyacetalový  
vláknový hrot

RES I STANT
TL

A K

U  O D O L N Ý

SL I D I NG

Gumovací
ER

GONOMIC

RES I STANT

TL
A K

U  O D O L N Ý

SL I D I NG

Gumovací

ER

GONOMIC

 4104/S4-B
� ������ ������

 4104/S4-A
� ������ ������

* pouzdro je vyrobeno 
ze 100% recyklovaných 
materiálů

* * 

FRIXION FINELINER 
BASIC, SADA 4 KS
1× černá, 1× modrá,  
1× červená, 1× zelená

FRIXION FINELINER 
PASTEL, SADA 4 KS
1× světle zelená, 1× světle 
modrá, 1× fialová, 1× růžová
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ČERNÁ

 4204-001
� ������ ������

ZELENÁ

 4204-004
� ������ ������

MODRÁ

 4204-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 4204-002
� ������ ������

FIALOVÁ

 4204-008
� ������ ������

HNĚDÁ

 4204-007
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4204-006
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4204-005
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4204-009
� ������ ������

SVĚTLE RŮŽOVÁ

 4204-029
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4204-011
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4204-010
� ������ ������

4204
SW-FC 

FriXion COLORS

Obchodní balení: 12 ks

Objevte kouzelný svět 
FriXion Colors!

JEDINEČNÉ FIXY S VLÁKNOVÝM HROTEM  
A TERMOSENZITIVNÍM INKOUSTEM
• první gumovací fixy
• stejně jako další produkty z řady FriXion  
 je lze vygumovat a přepsat 
• dostupné ve 12 barvách jednotlivě nebo  
 v sadách po 6 a 12 kusech 
• průměr hrotu: 2,5 mm
• šířka stopy: 0,63 mm

guma integrovaná  
v zakončení víčka

termosenzitivní inkoust

kapilární systém
polyesterový 

vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

FRIXION COLORS, SADA 6 KS
1× žlutá, 1× červená, 1× růžová,  
1× modrá, 1× zelená, 1× černá,

 4204/S6

� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

FRIXION COLORS, SADA 12 KS
1× žlutá, 1× oranžová, 1× červená, 1× růžová, 
1× světle růžová, 1× fialová, 1× modrá,  
1× světle modrá, 1× zelená, 1× světle zelená,  
1× hnědá, 1× černá

 4204/S12
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

STOJÁNEK, 36 KS
3× černá, 4x červená,  
4× modrá, 4x zelená, 2× žlutá, 
2× oranžová, 2× hnědá,  
3× fialová, 4× růžová,  
3× světle modrá, 3× světle 
zelená, 2× světle růžová

šířka: 174 mm
výška: 240 mm
hloubka: 165 mm

STOJÁNEK

 4204/36
� ������ ������
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Gumovací 
zvýrazňovače

4136
SW-FL 
Light

ZELENÁ

 4136-004
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4136-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4136-006
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4136-009
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ 

 4138-004
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4138-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4138-006
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4138-009
� ������ ������

4138
SW-FL-SOFT 

Light Soft

Obchodní balení: 12 ks

STOJÁNEK, 24 KS
6× zelená, 6× žlutá,  
6× oranžová, 6× růžová

šířka: 100 mm
výška: 235 mm
hloubka: 203 mm

STOJÁNEK

 4136/24
� ������ ������

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

GUMOVACÍ ZVÝRAZŇOVAČ VE FLUORESCENČNÍCH  
A PASTELOVÝCH BARVÁCH
• s víčkem  
• píše podle barvy těla 
• polyesterový vláknový hrot 
• průměr hrotu: 4,0 mm
• šířka stopy: 1,0–3,3 mm

 4136-S6
� ������ ������

FriXion Light
sada 6 ks 

1× fialová, 1× modrá,  
1× oranžová, 1× zelená, 
1× růžová, 1× žlutá

polyesterový  
vláknový hrot

guma integrovaná 
v zakončení pera

termosenzitivní 
inkoust

50 %
recyklovaný materiál*

* 
ne

za
hr

nu
je

 v
ym

ěn
it

el
né

 č
ás

ti
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Gumovací 
zvýrazňovače

ČERVENÁ

 4139-002
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4139-011
� ������ ������

ŠEDÁ

 4139-012
� ������ ������

SVĚTLE ORANŽOVÁ

 4139-026
� ������ ������

NEBESKÁ MODŘ

 4139-040
� ������ ������

KORÁLOVÁ RŮŽOVÁ

 4139-059
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

4139
SW-FL 

Light Soft Natural

GUMOVACÍ ZVÝRAZŇOVAČ  
V PŘÍRODNÍCH BARVÁCH
• s víčkem  
• píše podle barvy těla 
• polyesterový vláknový hrot 
• průměr hrotu: 4,0 mm
• šířka stopy: 1,0–3,3 mm

 4139/S6
� ������ ������

STOJÁNEK, 24 KS
4× červená, 4× světle zelená,
4× šedá, 4× světle oranžová,
4× nebeská modř,  
4× korálová růžová

šířka: 100 mm
výška: 235 mm
hloubka: 203 mm  4139/24

� ������ ������

STOJÁNEK

guma integrovaná  
v zakončení pera

termosenzitivní inkoust

polyesterový 
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

FriXion  
Light Soft Natural

sada 6 ks 
1× červená, 1× světle 
zelená, 1× šedá,  
1× světle oranžová, 
1× nebeská modř, 
1× korálová růžová

 

nebojím se 
přetáhnout

* nezahrnuje vyměnitelné části

50 %
recyklovaný materiál*



2067 
BLS-FR7-S3 
náplň FriXion Ball M 07
• sada 3 kusů
• pro gumovací rollery: FriXon Clicker 07 (2061),  
 FriXion Ball 07 (2064), FriXion LX (2079),  
 FriXion Slim (2076), FriXion Pro (2077) 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm

ČERNÁ

 2067-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2067-002
� ������ ������

MODRÁ

 2067-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2067-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 2067-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 2067-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 2067-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2067-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2067-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 2067-011
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

MODROČERNÁ

 2067-063
� ������ ������

EFR-6 
GUMA PRO GUMOVACÍ PERA, 
FIXY, ZVÝRAZŇOVAČE A LINERY 
PILOT FRIXION
• bezprašná, nedrolí se, nežmolkuje
• praktické očko na zavěšení

Obchodní balení: 12 ks

NEBESKÁ MODŘ

 2067-040
� ������ ������

KORÁLOVÁ RŮŽOVÁ

 2067-059
� ������ ������

VÍNOVÁ

 2067-042
� ������ ������

LILA

 2067-048
� ������ ������

MERUŇKOVÁ ORANŽOVÁ

 2067-046
� ������ ������

2067 
BLS-FR10-S3 
náplň FriXion Ball L 10
• sada 3 kusů
• pro gumovací rollery: FriXon Clicker 10 Gold (2061)
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,38 mm

ČERNÁ

 2067-101
� ������ ������

MODRÁ

 2067-103
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2067-163
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks
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NÁPLNĚ DO GUMOVACÍCH ROLLERŮ A GUMA

 8990-649
� ������ ������

BÍLÁ

 8990-603
� ������ ������

MODRÁ



2059 
BLS-FRP5-S3 
náplň FriXion Point F 05
• sada 3 kusů
• s jehličkovým hrotem 
• pro gumovací rollery:  
 FriXion Point  
 a Point Clicker (2058)  
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2059-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2059-002
� ������ ������

MODRÁ

 2059-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2059-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2059-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2059-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2059-010
� ������ ������

2065 
BLS-FR5-S3 
náplň FriXion Ball F 05
• sada 3 kusů
• pro gumovací rollery:  
 FriXion Ball 05 (2064),  
 FriXon Clicker 05 (2062)
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2065-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2065-002
� ������ ������

MODRÁ

 2065-003
� ������ ������

ZELENÁ

 2065-004
� ������ ������

FIALOVÁ

 2065-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 2065-009
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 2065-010
� ������ ������

MODROČERNÁ

 2065-063
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks Obchodní balení: 12 ks

2068 
BLS-FR7-S6 
náplň FriXion Ball M 07
• sada 6 kusů
• pro gumovací rollery:  
 FriXon Clicker 07 (2061),  
 FriXion Ball 07 (2064),  
 FriXion LX (2079),  
 FriXion Slim (2076),  
 FriXion Pro (2077) 
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm

 2068-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ORANŽOVÁ

 2065-006
� ������ ������
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NÁPLNĚ DO GUMOVACÍCH ROLLERŮ A GUMA

 2068-000A
� ������ ������

 2068-000B
� ������ ������

SADA, 6 KS
6× modrá

SADA, 6 KS
3× modrá, 1× černá,  
1× červená, 1× zelená

SADA, 6 KS
3× modrá, 1× růžová,  
1× fialová, 1× světle modrá

MODROČERNÁ

 2059-563
� ������ ������





rollery  
s technologií 
tekutého  
inkoustu
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stiskací

vyměnitelná náplň

STISKACÍ ROLLER S TEKUTÝM INKOUSTEM  
A JEHLIČKOVÝM HROTEM
• kovový klip, jednoduchý, moderní design 
• gumový úchop pro pohodlné držení
• kapilární systém zajišťuje rovnoměrné psaní až do poslední kapky 
• píše podle barvy těla  
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2233

Obchodní balení: 12 ks

2231
BXRT-V5 

Hi-tecpoint V5 RT

ČERVENÁ

 2231-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2231-004
� ������ ������

MODRÁ

 2231-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2231-001
� ������ ������

 

jehličkový 
hrot pro  
jemné linie

ergonomický úchop

kovový klip

jehličkový Hi-Tecpoint  
hrot se 3 otvory
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JEDNORÁZOVÝ JEHLIČKOVÝ ROLLER  
S TEKUTÝM INKOUSTEM
• kovový klip a metalický vzhled  
• pogumovaný ergonomický úchop 
• kulička je v hrotu umístěna mezi třemi jamkami,  
 což snižuje tření a umožňuje plynulý tok inkoustu 
• regulátor toku inkoustu pro rovnoměrný výdej inkoustu 
• ATT systém zabraňuje vysychání pera, když se právě nepoužívá
• píše podle barvy těla 
 
V5 Grip
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,3 mm 
 
V10 Grip
• průměr hrotu: 1 mm
• šířka stopy: 0,6 mm

 

píše až  
do poslední 
kapky

ATT systém

regulátor toku  
inkoustu

ergonomický  
úchop

kovový klip

jehličkový Hi-Tecpoint  
hrot se 3 otvory

2239
BXGPN-V5

V5 Grip

ČERVENÁ

 2239-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2239-004
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

MODRÁ

 2239-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2239-001
� ������ ������

2339
BXGPN-V10

V10 Grip

ČERVENÁ

 2339-002
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

MODRÁ

 2339-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2339-001
� ������ ������
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STISKACÍ ROLLER S TECHNOLOGIÍ  
TEKUTÉHO INKOUSTU
• kovový klip a pohodlná gumová úchopová zóna 
• kapilární systém zajišťuje rovnoměrné psaní až do poslední kapky 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm
• náhradní náplň: 2245 

JEDNORÁZOVÝ ROLLER S VÍČKEM NA BÁZI TEKUTÉHO INKOUSTU
• kovový klip a pohodlná gumová úchopová zóna 
• kapilární systém zajišťuje rovnoměrné psaní až do poslední kapky 
• regulátor toku inkoustu pro rovnoměrný výdej inkoustu 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost hrotu 
• ATT systém zabraňuje vysychání pera, když se právě nepoužívá
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,3 mm

 

ATT systém

stiskací

vyměnitelná náplň

regulátor toku  
inkoustu

ergonomický  
úchop

Obchodní balení: 12 ks

2244
BLRT-VB5
V-Ball RT

ČERVENÁ

 2244-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2244-004
� ������ ������

MODRÁ

 2244-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2244-001
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

2243
BLN-VBG5
V-Ball Grip

ČERVENÁ

 2243-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2243-004
� ������ ������

MODRÁ

 2243-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2243-001
� ������ ������

kovový klip

jednorázový
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ROLLER S TEKUTÝM INKOUSTEM  
Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
• kovový klip a viditelný stav inkoustu 
• hrot s kuličkou z vysoce odolného karbidu wolframu  
 pro dlouhou životnost hrotu 
• ATT systém zabraňuje vysychání pera, když se právě nepoužívá
• píše podle barvy těla
• průměr hrotu: 0,7 mm
• šířka stopy: 0,35 mm
• náhradní náplň: 2245 

2902
BL-GRB7-BG 

Greenball

ČERVENÁ

 2902-002
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

MODRÁ

 2902-003
� ������ ������

ČERNÁ

 2902-001
� ������ ������

-78%
CO2 dopad 1 rolleru Greenball  
+ 3 náplní v porovnání se 4 rollery  
Greenball vyrobenými bez 
recyklovaného materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

89 %
recyklovaný materiál*

kovový klip

ATT systém

ergonomický úchop

viditelný stav náplně



2233 
BXS-V5-RT
• pro rollery: Hi-Tecpoint (2230, 2231)
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2233-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 2233-002
� ������ ������

2233

2245

ZELENÁ

 2233-004
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

2245 
BLS-VB5-RT
• pro rollery: V Ball RT (2244), GreenBall (2902),  
 VR-Ball Liquid (2235) a Pilot MR (2863, 2873) 
• průměr hrotu: 0,5 mm
• šířka stopy: 0,25 mm

ČERNÁ

 2245-001
� ������ ������

MODRÁ

 2245-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 2245-002
� ������ ������

ZELENÁ

 2245-004

� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks
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82

NÁPLNĚ JSOU VYOBRAZENY V POMĚRU 1:1

MODRÁ

 2233-003
� ������ ������



linery
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JEDNORÁZOVÝ LINER PRO JEMNÉ PSANÍ
• s víčkem s kovovým klipem 
• vysoce odolný polyacetalový hrot uložený v kovovém pouzdře 
• stálé barvy 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 1,2 mm
• šířka stopy: 0,4 mm

Obchodní balení: 12 ks

4103
SW-PPF
Fineliner

ČERVENÁ

 4103-002
� ������ ������

MODRÁ

 4103-003
� ������ ������

ČERNÁ

 4103-001
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

4191
SW-V10P

V Razor Point

ČERVENÁ

 4191-002
� ������ ������

MODRÁ

 4191-003
� ������ ������

ČERNÁ

 4191-001
� ������ ������

JEDNORÁZOVÝ LINER  
S TECHNOLOGIÍ TEKUTÉHO INKOUSTU
• vysoce odolný polyesterový hrot uložený v kovovém pouzdře 
• kapilární systém pro přesné zásobení hrotu inkoustem
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,8 mm
• šířka stopy: 0,4 mm

ATT systém

kovový klip

vhodné pro potisk

polyacetalový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot

polyesterový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

kapilární systém

regulátor toku  
inkoustu

tekutý inkoust

viditelný stav náplně
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JEDNORÁZOVÝ LINER  
S TECHNOLOGIÍ TEKUTÉHO INKOUSTU
• vysoce odolný polyesterový hrot uložený v kovovém pouzdře 
• kapilární systém pro přesné zásobení hrotu inkoustem
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 0,8 mm
• šířka stopy: 0,4 mm

PRVNÍ GUMOVACÍ LINER VE 12 BARVÁCH
• pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon
• ideální do školy, kanceláře i na doma
• termosenzitivní inkoust stejně jako u ostatních 
 produktů z rodiny Pilot FriXion
• vysoce odolný polyacetalový hrot 
• guma integrovaná v zakončení víčka
• s pohodlnou úchopovou zónou
• k dispozici ve 12 barvách
• průměr hrotu: 1,3 mm
• šírka stopy: 0,45 mm

guma integrovaná  
v zakončení víčka

termosenzitivní inkoust

pohodlný úchop

polyacetalový  
vláknový hrot

RES I STANT

TL
A K

U  O D O L N Ý

SL I D I NG

Gumovací

ER

GONOMIC

RES I STANT

TL
A K

U  O D O L N Ý

SL I D I NG

Gumovací

ER

GONOMIC

 4104/S4-B
� ������ ������

 4104/S4-A
� ������ ������

* * 

FRIXION FINELINER 
BASIC, SADA 4 KS
1× černá, 1× modrá,  
1× červená, 1× zelená

FRIXION FINELINER 
PASTEL, SADA 4 KS
1× světle zelená, 1× světle 
modrá, 1× fialová, 1× růžová

ČERNÁ

 4104-001

� ������ ������

ZELENÁ

 4104-004
� ������ ������

MODRÁ

 4104-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 4104-002
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4104-006
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4104-005
� ������ ������

FIALOVÁ

 4104-008
� ������ ������

HNĚDÁ

 4104-007
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4104-009
� ������ ������

SVĚTLE RŮŽOVÁ

 4104-029
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4104-011
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4104-010
� ������ ������

4104
SW-FF

FriXion Fineliner

Obchodní balení: 12 ks

* pouzdro je vyrobeno 
ze 100% recyklovaných 
materiálů



 

#HAPPYWRITING

Technické peroKaligrafické pero
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TECHNICKÉ PERO S RYCHLESCHNOUCÍM 
PIGMENTOVÝM INKOUSTEM
• pero nejen pro technické kreslení a rýsování 
• vysoce odolný hrot z polyacetalových vláken
• kapilární systém pro přesné zásobení hrotu inkoustem 
• inkoust je vysoce odolný vodě a světlu 
• rovnoměrná stopa
• píše podle barevného zakončení těla 

 4112-001
� ������ ������

ČERNÁ

 4112-003
� ������ ������

MODRÁ

 4112-002
� ������ ������

ČERVENÁ

4112
SWN-DR-02

0,6 mm
Průměr hrotu: 0,6 mm
Šířka stopy: 0,35 mm

 4113-003
� ������ ������

MODRÁ

 4113-002
� ������ ������

ČERVENÁ
 4113-001

� ������ ������

ČERNÁ

4113
SWN-DR-03

0,8 mm
Průměr hrotu: 0,8 mm
Šířka stopy: 0,40 mm

Obchodní balení: 12 ks

 4110-001
� ������ ������

 4115-003
� ������ ������

MODRÁ

 4115-002
� ������ ������

ČERVENÁ

 4115-001
� ������ ������

ČERNÁ

4115
SWN-DR-05

1,0 mm
Průměr hrotu: 1,0 mm
Šířka stopy: 0,50 mm

 4118-003
� ������ ������

 4118-001
� ������ ������

ČERNÁ

 4118-002
� ������ ������

ČERVENÁ

MODRÁ

4118
SWN-DR-08

1,2 mm
Průměr hrotu: 1,2 mm
Šířka stopy: 0,80 mm

4111
SWN-DR-01

0,5 mm
Průměr hrotu: 0,5 mm
Šířka stopy: 0,28 mm

 4111-001
� ������ ������

ČERNÁ

 4111-003
� ������ ������

MODRÁ

 4111-002
� ������ ������

ČERVENÁ

4110-001 
SWN-DR-S5 

sada 5 ks

5 různých průměrů  
hrotu, pouze v černé 
barvě  

polyacetalový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot

kapilární systém

pigmentový inkoust
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KALIGRAFICKÉ PERO S RYCHLESCHNOUCÍM 
PIGMENTOVÝM  INKOUSTEM
• vysoce odolný hrot z polyesterových vláken
• kapilární systém pro přesné zásobení hrotu inkoustem
• inkoust odolný vodě a světlu
• plochý hrot
• rovnoměrná stopa

4121-001
SWN-DRL-10

1,0 mm
Průměr hrotu: 1 mm

Šířka stopy: 0,3–1,0 mm

 4121-001
� ������ ������

 4122-001
� ������ ������

 4123-001
� ������ ������

4122-001
SWN-DRL-20

2,0 mm
Průměr hrotu: 2 mm

Šířka stopy: 0,3–2,0 mm

4123-001 
SWN-DRL-30

3,0 mm
Průměr hrotu: 3 mm

Šířka stopy: 0,5–3,0 mm

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks

polyesterový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

kapilární systém

pigmentový inkoust

 4120-001
� ������ ������

4120-001 
SWN-DRL-S3N 

sada 3 ks

3 různé šířky stopy 

DOPRODEJ
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4102
SW-VSP

V Signpen

ČERVENÁ

 4102-002
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

MODRÁ

 4102-003
� ������ ������

ČERNÁ

 4102-001
� ������ ������

JEDNORÁZOVÝ LINER S TECHNOLOGIÍ  
TEKUTÉHO INKOUSTU
• s odolným polyesterovým hrotem  
• s regulátorem toku inkoustu pro rovnoměrný výdej inkoustu 
• kapilární systém pro přesné zásobení hrotu inkoustem
• viditelný stav náplně 
• píše podle barvy těla 
• průměr hrotu: 2,0 mm
• šířka stopy: 0,6 mm

ZELENÁ

 4102-004
� ������ ������

polyesterový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

ATT systém

regulátor toku  
inkoustu

tekutý inkoust

viditelný stav náplně

kapilární systém





zvýrazňovače



 

gumovací 
zvýrazňovač

Nebojím se 
přetáhnout.
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Gumovací 
zvýrazňovače

* nezahrnuje vyměnitelné části

50 %
recyklovaný materiál*

gumovací 
zvýrazňovač

ČERVENÁ

 4139-002
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4139-011
� ������ ������

ŠEDÁ

 4139-012
� ������ ������

SVĚTLE ORANŽOVÁ

 4139-026
� ������ ������

NEBESKÁ MODŘ

 4139-040
� ������ ������

KORÁLOVÁ RŮŽOVÁ

 4139-059
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

4139
SW-FL 

Light Soft Natural

GUMOVACÍ ZVÝRAZŇOVAČ  
V PŘÍRODNÍCH BARVÁCH
• s víčkem  
• píše podle barvy těla 
• polyesterový vláknový hrot 
• průměr hrotu: 4,0 mm
• šířka stopy: 1,0–3,3 mm

 4139/S6
� ������ ������

STOJÁNEK, 24 KS
4× červená, 4× světle zelená,
4× šedá, 4× světle oranžová,
4× nebeská modř,  
4× korálová růžová

šířka: 100 mm
výška: 235 mm
hloubka: 203 mm  4139/24

� ������ ������

STOJÁNEK

guma integrovaná  
v zakončení pera

termosenzitivní inkoust

polyesterový 
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

FriXion  
Light Soft Natural

sada 6 ks 
1× červená, 1× světle 
zelená, 1× šedá,  
1× světle oranžová, 
1× nebeská modř, 
1× korálová růžová

 

přírodní tóny 
nejen pro 
zvýrazňování
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Gumovací 
zvýrazňovače

4136
SW-FL 
Light

ZELENÁ

 4136-004
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4136-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4136-006
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4136-009
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ 

 4138-004
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4138-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4138-006
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4138-009
� ������ ������

4138
SW-FL-SOFT 

Light Soft

Obchodní balení: 12 ks

STOJÁNEK, 24 KS
6× zelená, 6× žlutá,  
6× oranžová, 6× růžová

šířka: 100 mm
výška: 235 mm
hloubka: 203 mm

STOJÁNEK

 4136/24
� ������ ������

guma integrovaná  
v zakončení pera

termosenzitivní inkoust

polyesterový 
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

GUMOVACÍ ZVÝRAZŇOVAČ VE FLUORESCENČNÍCH  
A PASTELOVÝCH BARVÁCH
• s víčkem  
• píše podle barvy těla 
• polyesterový vláknový hrot 
• průměr hrotu: 4,0 mm
• šířka stopy: 1,0–3,3 mm

 4136-S6
� ������ ������

FriXion Light
sada 6 ks 

1× fialová, 1× modrá,  
1× oranžová, 1× zelená, 
1× růžová, 1× žlutá

* nezahrnuje vyměnitelné části

50 %
recyklovaný materiál*
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-19%
CO2 dopad 1 zvýrazňovače Spotliter 
v porovnání s 1 zvýrazňovačem 
Spotliter vyrobeným bez  
recyklovaného materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

78 %
recyklovaný materiál*

UNIKÁTNÍ DVOUBAREVNÝ  
ZVÝRAZŇOVAČ 
• technologie tekutého inkoustu umožňuje zvýrazňovat  
 až do poslední kapky
• vysoce odolný polyesterový hrot
• regulátor toku inkoustu pro rovnoměrný výdej inkoustu 
• zářivé barvy: žlutá 70 %, růžová 30 % 
• viditelný stav náplně 
• průměr hrotu: 4,0 mm
• šířka stopy:  1,0–3,3 mm

Obchodní balení: 10 ks

4900
SW-SLVW-YP-BG

Spotliter

ŽLUTÁ/RŮŽOVÁ

 4900-009
� ������ ������

polyesterový  
vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

ATT systém

regulátor toku  
inkoustu

tekutý inkoust

viditelný stav náplně

kapilární systém

 

70 % žlutá 
30 % růžová





popisovače



 

Akrylový dekorační  
popisovač pro kreativní  
nápady, DIY a amatérské  
umělce
 
Pilot Pintor, to je akrylový  
dekorační popisovač, který 
umožní popsat, pokreslit  
a ozdobit téměř vše, na co  
si vzpomenete. 

vybarvi si 
svůj svět.

ULTRA KRYCÍ INKOUST
Inkoust na vodní bázi s akrylovou složkou a plný barevných pigmentů pokreslí jakýkoliv 
povrch, a to i ten nejtmavší. Perfektní pro kreslení, barvení, zdobení, značení, psaní, 
kaligrafii… Pusťte uzdu své fantazii! S Pilot Pintor vyjádříte váš tvůrčí talent opravdu  
naplno. Výsledkem budou inspirativní pestré a syté barvy.

NA VŠECHNY POVRCHY
perfektně drží na jakémkoliv materiálu

Papír, dřevo, kámen, sklo, keramika, plast, kov, tkanina… Pilot Pintor ozdobí všechny 
materiály, dokonce i porézní a tmavé povrchy. Chcete vykouzlit „nové“ oblečení, ozdobit 
různé předměty, vytvořit si svůj design nábytku nebo ozdobit oblíbený hrnek?  
Pilot Pintor přenese všechny vaše nápady na všechny materiály.

24 JASNÝCH + 6 NEONOVÝCH BAREV
K dispozici ve čtyřech šířkách stopy:
12 veselých, 6 pastelových a 6 metalických barev.
Stopa Medium a Broad také v 6 neonových barvách.  
 

 • Extra tenký / Extra fine (0,7 mm) 

 • Tenký / Fine (1,0 mm) 

 • Střední / Medium (1,4 mm) 

 • Široký / Broad (8,0 mm)

Pilot Pintor je připraven pro veškerou dekoraci, zdobení, tvoření, scrapbooking a další. 
Neváhejte kombinovat barvy v nekonečně mnoha odstínech. Pilot Pintor zanechá svou 
stopu všude tam, kde chcete!
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AKRYLOVÝ DEKORAČNÍ POPISOVAČ
• vysoce odolný vláknový hrot ve čtyřech šířkách  
 stopy (extra tenká EF / tenká F / střední M / široká B) 
• inkoust na vodní bázi s vysokým obsahem  
 pigmentů, vodě a světlu odolný 
• 24 sytých barev 
• téměř na všechny povrchy 
• permanentní v závislosti na povrchu a dalším ošetření  
 stopy díky akrylovým složkám v inkoustu  
 (např. ošetření bezbarvým lakem na vodní bázi, fixace 
 vysokou teplotou: přežehlením, zapečením v troubě atd.) 
• neskladujte hrotem dolů  
 
Extra tenký hrot EF 
• průměr hrotu: 2,3 mm
• šířka stopy: 0,7 mm 
 
Tenký hrot F 
• průměr hrotu: 2,9 mm
• šířka stopy: 1,5 mm 
 
Střední hrot M 
• průměr hrotu: 4,5 mm
• šířka stopy: 2,2 mm 
 
Široký hrot B 
• průměr hrotu: 8,0 mm
• šířka stopy: 8,0 mm

Inspirujte se! 
Stáhněte si plnou verzi letáku  

s návody k aplikaci na jednotlivé 
povrchy.

Šířka stopy v závislosti 
na typu povrchu  
a tlaku na hrot

akrylový pigmentový 
inkoust na vodní bázi

na různé povrchy

vysoce odolný 
vláknový hrot

kreslí na 
kameny,  
dřevo, sklo,   
porcelán, 
kov...

EF 0,5–0,7 mm

F 0,9–1,5 mm

M 1,5–2,2 mm

B 4,0–8,0 mm
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ČERNÁ

 4074-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4074-002
� ������ ������

MODRÁ

 4074-003
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4074-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4074-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 4074-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 4074-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4074-009
� ������ ������

ZELENÁ

 4074-004
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4074-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4074-011
� ������ ������

PASTELOVÁ MODRÁ

 4074-023
� ������ ������

PASTELOVÁ ZELENÁ

 4074-024
� ������ ������

PASTELOVÁ ŽLUTÁ

 4074-025
� ������ ������

PASTELOVÁ ORANŽOVÁ

 4074-026
� ������ ������

PASTELOVÁ RŮŽOVÁ

 4074-029
� ������ ������

METALICKÁ MODRÁ

 4074-033
� ������ ������

METALICKÁ ZELENÁ

 4074-034
� ������ ������

METALICKÁ FIALOVÁ

 4074-038
� ������ ������

METALICKÁ RŮŽOVÁ

 4074-039
� ������ ������

PASTELOVÁ FIALOVÁ

 4074-028
� ������ ������

BÍLÁ

 4074-049
� ������ ������

ZLATÁ

 4074-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4074-054
� ������ ������

ČERNÁ

 4077-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4077-002
� ������ ������

MODRÁ

 4077-003
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4077-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4077-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 4077-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 4077-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4077-009
� ������ ������

ZELENÁ

 4077-004
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4077-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4077-011
� ������ ������

PASTELOVÁ MODRÁ

 4077-023
� ������ ������

PASTELOVÁ ZELENÁ

 4077-024
� ������ ������

PASTELOVÁ ŽLUTÁ

 4077-025
� ������ ������

PASTELOVÁ ORANŽOVÁ

 4077-026
� ������ ������

PASTELOVÁ RŮŽOVÁ

 4077-029
� ������ ������

METALICKÁ MODRÁ

 4077-033
� ������ ������

METALICKÁ ZELENÁ

 4077-034
� ������ ������

METALICKÁ FIALOVÁ

 4077-038
� ������ ������

METALICKÁ RŮŽOVÁ

 4077-039
� ������ ������

PASTELOVÁ FIALOVÁ

 4077-028
� ������ ������

BÍLÁ

 4077-049
� ������ ������

ZLATÁ

 4077-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4077-054
� ������ ������

EXTRA FINE  
4077 SW-PT-EF 
• Šířka stopy: min. 0,5 mm 
                          max. 0,7 mm
• Průměr hrotu: 2,3 mm 

FINE  
4074 SW-PT-F 
• Šířka stopy: min. 0,9 mm 
                         max. 1,5 mm
• Průměr hrotu: 2,9 mm

EF
0,5
mm

0,7
mm

F
0,9
mm

1,5
mm
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MEDIUM 
4076 SW-PT-M 
• Šířka stopy: min. 1,5 mm 
                         max. 2,2 mm
• Průměr hrotu: 4,5 mm

BROAD 
4078 SW-PT-B 
• Šířka stopy: min. 4,0 mm 
                         max. 8,0 mm
• Průměr hrotu: 8,0 mm

ČERNÁ

 4076-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4076-002
� ������ ������

MODRÁ

 4076-003
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4076-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4076-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 4076-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 4076-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4076-009
� ������ ������

ZELENÁ

 4076-004
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4076-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4076-011
� ������ ������

PASTELOVÁ MODRÁ

 4076-023
� ������ ������

PASTELOVÁ ZELENÁ

 4076-024
� ������ ������

PASTELOVÁ ŽLUTÁ

 4076-025
� ������ ������

PASTELOVÁ ORANŽOVÁ

 4076-026
� ������ ������

PASTELOVÁ RŮŽOVÁ

 4076-029
� ������ ������

METALICKÁ MODRÁ

 4076-033
� ������ ������

METALICKÁ ZELENÁ

 4076-034
� ������ ������

METALICKÁ FIALOVÁ

 4076-038
� ������ ������

METALICKÁ RŮŽOVÁ

 4076-039
� ������ ������

PASTELOVÁ FIALOVÁ

 4076-028
� ������ ������

BÍLÁ

 4076-049
� ������ ������

ZLATÁ

 4076-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4076-054
� ������ ������

PASTELOVÁ ZELENÁ

 4078-024
� ������ ������

PASTELOVÁ ŽLUTÁ

 4078-025
� ������ ������

PASTELOVÁ ORANŽOVÁ

 4078-026
� ������ ������

PASTELOVÁ RŮŽOVÁ

 4078-029
� ������ ������

METALICKÁ MODRÁ

 4078-033
� ������ ������

METALICKÁ ZELENÁ

 4078-034
� ������ ������

METALICKÁ FIALOVÁ

 4078-038
� ������ ������

METALICKÁ RŮŽOVÁ

 4078-039
� ������ ������

PASTELOVÁ FIALOVÁ

 4078-028
� ������ ������

BÍLÁ

 4078-049
� ������ ������

ZLATÁ

 4078-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4078-054
� ������ ������

ČERNÁ

 4078-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4078-002
� ������ ������

MODRÁ

 4078-003
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4078-005
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 4078-006
� ������ ������

HNĚDÁ

 4078-007
� ������ ������

FIALOVÁ

 4078-008
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4078-009
� ������ ������

ZELENÁ

 4078-004
� ������ ������

SVĚTLE MODRÁ

 4078-010
� ������ ������

SVĚTLE ZELENÁ

 4078-011
� ������ ������

PASTELOVÁ MODRÁ

 4078-023
� ������ ������

NEON MERUŇKOVÁ ORANŽ.

 4076-066
� ������ ������

NEON ČERVENÁ

 4076-072
� ������ ������

NEON ZELENÁ

 4076-074
� ������ ������

NEON ŽLUTÁ

 4076-075
� ������ ������

NEON ORANŽOVÁ

 4076-076
� ������ ������

NEON RŮŽOVÁ

 4076-079
� ������ ������

NEON MERUŇKOVÁ ORANŽ.

 4078-066
� ������ ������

NEON ČERVENÁ

 4078-072
� ������ ������

NEON ZELENÁ

 4078-074
� ������ ������

NEON ŽLUTÁ

 4078-075
� ������ ������

NEON ORANŽOVÁ

 4078-076
� ������ ������

NEON RŮŽOVÁ

 4078-079
� ������ ������

M
1,5
mm

2,2
mm

B
4,0
mm

8,0
mm



 

HROT F – FINE

 4074/S6-CLASSIC
� ������ ������

HROT M – MEDIUM

 4076/S6-CLASSIC
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

HROT F – FINE

 4074/S6-METAL
� ������ ������

HROT M – MEDIUM

 4076/S6-METAL
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

HROT F – FINE

 4074/S6-PASTEL
� ������ ������

HROT M – MEDIUM

 4076/S6-PASTEL
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

CREATIVE / sada 6 ks
černá, oranžová, růžová, fialová, světle modrá, světle zelená

PASTEL / sada 6 ks
pastelová žlutá, pastelová zelená, pastelová modrá, pastelová fialová,  
pastelová růžová, bílá

METAL / sada 6 ks
metalická zelená, metalická modrá, metalická fialová, metalická růžová,  
zlatá, stříbrná

HROT EF – EXTRA FINE

 4077/S6-CLASSIC
� ������ ������

HROT EF – EXTRA FINE

 4077/S6-CREATIVE
� ������ ������

HROT EF – EXTRA FINE

 4077/S6-METAL
� ������ ������

HROT EF – EXTRA FINE

 4077/S6-PASTEL
� ������ ������

CLASSIC / sada 6 ks
černá, bílá, modrá, zelená, červená, žlutá

nová kartonová balení bez obsahu plastů
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HROT F – FINE

 4074/S6-FUN
� ������ ������

HROT M – MEDIUM

 4076/S6-FUN
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks



 

HROT M – MEDIUM

 4076/S6-NEON
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

NEON / sada 6 ks
černá, bílá, neonová růžová, neonová zelená,  
neonová žlutá, neonová oranžová

HROT M – MEDIUM

 4076-S6-ART DECO
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ART DECO / sada 6 ks
fialová, pastelová fialová, pastelová růžová, bílá,  
stříbrná, neonová růžová

HROT M – MEDIUM

 4076-S6-TROPICAL
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

TROPICAL / sada 6 ks
zelená, neonová zelená, pastelová zelená,  
zlatá, pastelová oranžová, neonová červená

CELEBRATIONS  
sada 3 ks
zlatá, stříbrná, bílá

HROT EF – EXTRA FINE

 4077/S3-CELEBRATIONS
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

CHRISTMAS 
sada 3 ks
červená, zelená, bílá

HROT EF – EXTRA FINE

4077/S3-CHRISTMAS
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

103
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STARTER SET / sada 11 ks
• sada obsahuje 11 akrylových popisovačů
• 7× Fine (černá, růžová, fialová, oranžová,  
 zelená, bílá, světle modrá)
• 4× Medium (černá, červená, modrá, žlutá)
• sada je zabalená v praktickém pevném kufříku

STARTER SET

 4074/S11-STARTER
� ������ ������

F

M

MY PALETTE 
STUDENÉ BARVY / sada 10 ks
• sada obsahuje 10 akrylových popisovačů s hrotem M  
 ve studených odstínech (černá, stříbrná, fialová, pastelová fialová,  
 modrá, metalická modrá, pastelová modrá, pastelová zelená, zelená,  
 a neonová zelená)
• popisovače jsou zabalené v praktickém  
 pouzdře na zip 
 
 Obchodní balení: 12 ks

MY PALETTE 
TEPLÉ BARVY / sada 10 ks
• sada obsahuje 10 akrylových popisovačů s hrotem M  
 v teplých odstínech (bílá, zlatá, žlutá, neonová meruňková  
 oranžová, pastelová oranžová, oranžová, neonová červená,  
 růžová, metalická růžová a červená)
• popisovače jsou zabalené v praktickém  
 pouzdře na zip 
 
 Obchodní balení: 12 ks

COLLECTOR PACK / sada 20 ks
• sada obsahuje 20 akrylových popisovačů
• 6× EF: černá, bílá, stříbrná, metalická modrá, metalická zelená, zlatá
• 7× F: pastelová růžová, pastelová modrá, zlatá, stříbrná, světle  
 zelená, světle modrá, růžová
• 7× M: černá, bílá, červená, modrá,  
 oranžová, fialová, žlutá 
 
 Obchodní balení: 12 ks

COLLECTOR

 4074/S20-COLLECTOR
� ������ ������

F

M

EF

Obchodní balení: 12 ks

 4076/S10-MYPALETTE A
� ������ ������

4076/S10-MYPALETTE B
� ������ ������
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kreativní sady

kreativní sady

každá sada obsahuje akrylové popisovače Pintor a dárek

1×

3×

2 velikosti
baleníL S

LARGE
šířka: 155 mm
výška: 264 mm
hloubka: 40 mm

SMALL  
šířka: 104 mm
výška: 180 mm
hloubka: 40 mm



POVLAK NA POLŠTÁŘ 
kreativní sada 3 ks
Fine: černá, Broad: pastelová zelená, 
pastelová žlutá 
1× povlak na polštář

 4074/S3-POLSTAR
� ������ ������

ŠABLONY 
kreativní sada 3 ks
Medium: metalická zelená, zlatá, hnědá 
5× šablona pro dekorování

 4076/S3-DECO STENCIL
� ������ ������

PLÁTĚNÁ TAŠKA 
kreativní sada 3 ks
Fine: žlutá, světle modrá, fialová 
1× taška

 4074/S3-TASKA
� ������ ������

STREET ART 
kreativní sada 3 ks
Fine: černá, oranžová, světle modrá 
5× šablona street art

 4074/S3-STREET ART
� ������ ������

106

 

L L

L L

1× 5×

1×
5×

Obchodní balení: 12 ks Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks Obchodní balení: 12 ks



ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
kreativní sada 3 ks
Extra Fine: bílá, Fine: zelená, zlatá 
12× krabička kostka, 12× krabička  
jehlan, 1× stuha, 1× sada šablon

 4077/S3-ADVENT CAL
� ������ ������

JMENOVKY 
kreativní sada 4 ks
Fine: černá, červená, bílá,  
metalická zelená 
12× jmenovka

 4074/S4-JMENOVKY
� ������ ������

KLÍČENKA 
kreativní sada 4 ks
Extra Fine: modrá, pastelová zelená, 
pastelová růžová, zlatá 
2× klíčenka (šňůrka, sada korálků,  
ozdoba, karabina)

 4077/S4-KEYRING
� ������ ������

KORKOVÉ PODLOŽKY POD SKLENICE 
kreativní sada 4 ks
Medium: neonová červená, neonová žlutá, neonová 
meruňková oranžová, neonová zelená 
6× korková podložka pod sklenici

 4076/S4-KOREK
� ������ ������

VISAČKY 
kreativní sada 4 ks
Fine: bílá, zlatá, stříbrná,  
metalická modrá 
10× jmenovka (černá a přírodní)

 4074/S4-VISACKY
� ������ ������
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L

S SS

S

12×
12×

6×

2×
6×

6× 10×

Obchodní balení:  
12 ks

Obchodní balení:  
12 ks

Obchodní balení:  
12 ks

Obchodní balení: 12 ks Obchodní balení: 12 ks
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STOJÁNEK 60 KS
Hrot F
2× černá, červená, modrá, bílá, zlatá,  
stříbrná, 1× všechny ostatní barvy

Hrot M
2× černá, červená, modrá,  
bílá, zlatá, stříbrná
1× všechny ostatní barvy

2× testovací popisovač (F, M)

 4074/60
� ������ ������

šířka: 220 mm
výška: 300 mm
hloubka: 180 mm

STOJÁNEK 69 KS
Hrot EF 
1× černá, červená, modrá, pastelová fialová, pastelová 
růžová, metalická modrá, metalická zelená, metalická 
růžová, bílá, zlatá, stříbrná 

Hrot F 
1× všech 24 barev 

Hrot M 
1× všech 24 barev 
 
Hrot B
1× černá, červená, modrá, zelená, oranžová, fialová, růžová, 
bílá, zlatá, stříbrná 

4× testovací popisovač (EF, F, M, B)

 4074/69
� ������ ������

STOJÁNEK NEON 32 KS 
Hrot M
5× neonová meruňková 
oranžová, neonová žlutá, 
neonová oranžová, neonová 
růžová
6× neonová červená, neonová 
zelená

1× testovací popisovač (M)

 4076/32
� ������ ������

48 
KS

STOJÁNEK 48 
Hrot EF
1× všech 24 barev

Hrot F
1× všech 24 barev

2× testovací popisovač (EF, F)

 4074/48
� ������ ������

šířka: 180 mm
výška: 300 mm
hloubka: 222 mm

šířka: 180 mm
výška: 300 mm
hloubka: 222 mm

32 
KS

69 
KS

60 
KS



 

STOJÁNEK 96 KS
Hrot F: 2 ks od každé barvy
Hrot M: 2 ks od každé barvy

2× testovací popisovač (F, M)

 4074/96
� ������ ������

šířka: 370 mm
výška: 520 mm
hloubka: 150 mm

STOJÁNEK 144 KS
Hrot EF: 1× všech 24 barev
Hrot F: 2× všech 24 barev
Hrot M: 2× všech 24 barev 
Hrot B: 1× všech 24 barev 

4× testovací popisovač  
(EF, F, M, B)

 4074/144
� ������ ������

šířka: 345 mm 
výška: 520 mm 
hloubka: 150 mm 

Stojánek  
4074/96 a 4074/144 
spojíte jednoduše do 
jednoho stojanu 
šířka: 715 mm 
výška: 520 mm 
hloubka: 150 mm 

144 
KS

96 
KS

stojánky
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LAKOVÝ PERMANENTNÍ POPISOVAČ
• rychleschnoucí, světlostálý, vysoce krycí inkoust
• krycí inkoust, na všechny povrchy 
• odolný akrylový hrot 
• průměr hrotu: 4,5 mm
• šířka stopy: 2,0 mm

ČERNÁ

 4067-001
� ������ ������

ŽLUTÁ

 4067-005
� ������ ������

ZELENÁ

 4067-004
� ������ ������

MODRÁ

 4067-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 4067-002
� ������ ������

4067
SC-PM

Paint marker

HNĚDÁ

 4067-007
� ������ ������

RŮŽOVÁ

 4067-009
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

*POUZE DO     
 VYPRODÁNÍ 
 ZÁSOB

*

perfektně 
sytá stopa

permanentní inkoust

akrylový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot
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PERMANENTNÍ LAKOVÝ POPISOVAČ  
V METALICKÝCH BARVÁCH
• krycí inkoust, na všechny povrchy 
• tlaku odolný akrylový hrot s pístovým  
 mechanismem  
• neobsahuje xylen   

SC-EF
extra tenký hrot EF

ZLATÁ

 4060-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4061-054
� ������ ������

BÍLÁ

 4066-049
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

SC-F
tenký hrot F

ZLATÁ

 4070-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4071-054
� ������ ������

BÍLÁ

 4072-049
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

SC-M
střední hrot M

ZLATÁ

 4064-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4065-054
� ������ ������

BÍLÁ

 4067-049
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

SC-B
silný hrot B

ZLATÁ

 4073-053
� ������ ������

STŘÍBRNÁ

 4073-054
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

SC-EF  
extra tenký hrot 
Průměr hrotu: 1,0 mm  
Šířka stopy: 0,5 mm  
 
 
SC-F  
tenký hrot F   
Průměr hrotu: 3,0 mm  
Šířka stopy: 1,0 mm  
 
 
SC-M  
střední hrot M   
Průměr hrotu: 4,5 mm  
Šířka stopy: 2,0 mm  
 
 
SC-B  
silný hrot B   
Průměr hrotu: 4,5 mm  
Šířka stopy:  
2,0–4,0 mm  

permanentní inkoustakrylový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ, KTERÝ JEN TAK NEVYSCHNE
• inovativní inkoust CSP = sytá a zářivá stopa, až 24 hodin bez víčka,  
 vodě a otěru odolný 
• píše na téměř všechny povrchy  
• lehké plastové tělo z ekologicky šetrného plastu
• neobsahuje xylen a toluen  
• s tlakuodolným kulatým (Permanent Marker 100)  
 nebo zkoseným hrotem (Permanent Marker 400)    
 
Kulatý hrot  
• průměr hrotu: 4,5 mm 
• šířka stopy: 1,0 mm  
 
Zkosený hrot  
• průměr hrotu: 4,5 mm 
• šířka stopy: 1,0–4,0 mm

4100
SCA-100

Permanent Marker 100
ČERNÁ

 4100-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4100-002
� ������ ������

MODRÁ

 4100-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 4100-004
� ������ ������

4400
SCA-400

Permanent Marker 400

ČERNÁ

 4400-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4400-002
� ������ ������

MODRÁ

 4400-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

ZELENÁ

 4400-004
� ������ ������

tělo z ekologicky šetrného plastu

permanentní  
inkoust

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrot

na všechny povrchy
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Permanent Marker 100 
kulatý hrot 
sada 4 ks

Obsahuje: zelená,  
černá, červená, modrá

Obchodní balení: 12 ks

 4100/S4
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

 4400/S4

MULTIPACK, 20 KS 
Permanent Marker 100 
kulatý hrot

ČERNÁ

 4100-001/S20
� ������ ������

MODRÁ

 4100-003/S20
� ������ ������

ČERNÁ

 4400-001/S20
� ������ ������

MODRÁ

 4400-003/S20
� ������ ������

 4100/12
� ������ ������

STOJÁNEK, 12 KS 
Permanent Marker 100 – kulatý hrot
6× černá, 2× červená, 2× modrá, 2× zelená

Výhodné balení: 20 ks Výhodné balení: 20 ks

� ������ ������

Permanent Marker 400 
zkosený hrot 

sada 4 ks
Obsahuje: zelená,  
černá, červená, modráČERVENÁ

 4100-002/S20
� ������ ������

ČERVENÁ

 4400-002/S20
� ������ ������

 4100-48
� ������ ������

STOJÁNEK, 48 KS
Kulatý hrot 
12× černá, 10× červená,  
10× modrá, 4× zelená 
Zkosený hrot 
4× černá, 3× červená,  
3× modrá, 2× zelená

šířka: 180 mm 
výška: 300 mm 
hloubka: 222 mm

MULTIPACK, 20 KS 
Permanent Marker 400 
zkosený hrot



  

P
O

P
IS

O
V

A
Č

E

114

 

PERMANENTNÍ POPISOVAČ  
NA CD A DVD
• tlaku odolný hrot z akrylových vláken 
• voděodolný, rychleschnoucí 
• neobsahuje xylen 
• průměr hrotu: 2,0 mm
• šířka stopy: 0,6 mm

4952
SCA-EFCD-BG

Marker

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 4952-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4952-002
� ������ ������

MODRÁ

 4952-003
� ������ ������

4092
SCA-TMCD

Marker Twin

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4092-001
� ������ ������

MODRÁ

 4092-003
� ������ ������

PERMANENTNÍ POPISOVAČ NA CD  
A DVD SE DVĚMA RŮZNĚ ŠIROKÝMI HROTY
• odolný hrot z akrylových vláken  
• tenký polycetalový hrot uložený pro ještě větší odolnost  
 v kovovém pouzdře  
• voděodolný, rychleschnoucí  
• neobsahuje xylen  
• průměr hrotu: 2,0/0,8 mm 
• šířka stopy: 0,7/0,4 mm 

* nezahrnuje vyměnitelné části

84,1 %
recyklovaný materiál*

-31%
CO2 dopad 1 permanentního popiso- 
vače CD/ DVD Marker v porovnání  
s 1 permanentním popisovačem 
CD/DVD Marker vyrobeným bez 
recyklovaného materiálu.

permanentní inkoust

polyacetalový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrot

tlaku odolný hrot  
v kovovém pouzdře

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot

1 popisovač, 2 hroty

permanentní inkoust
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-36%
CO2 dopad 1 permanentního popiso- 
vače Twin Marker Jumbo v porovnání  
s 1 permanentním popisovačem  
Twin Marker Jumbo vyrobeným  
bez recyklovaného materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

82,6 %
recyklovaný materiál*

* nezahrnuje vyměnitelné části

76,1 %
recyklovaný materiál*

-22%
CO2 dopad 1 permanentního 
popisovače Twin Marker v porovnání 
s 1 permanentním popisovačem 
Twin Marker vyrobeným bez 
recyklovaného materiálu.

4912
SCA-TM-BG
Twin Marker

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 4912-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4912-002
� ������ ������

MODRÁ

 4912-003
� ������ ������

DVOUHROTÝ PERMANENTNÍ POPISOVAČ 
NA VŠECHNY POVRCHY
• extra tenký hrot: tlaku odolný polyacetalový  
 vláknový hrot zasazený pro ještě vyšší odolnost  
 v kovovém pouzdře 
• tenký hrot: tlaku odolný akrylový vláknový hrot 
• průměr hrotu: 2,0/0,8 mm
• šířka stopy: 0,5/0,4 mm

DVOUHROTÝ PERMANENTNÍ POPISOVAČ 
NA VŠECHNY POVRCHY
• akrylový vláknový hrot  
• kulatý a zkosený hrot  
• průměr hrotu: 7,0/4,0 mm 
• šířka stopy: 6,5/1,0 mm 

4922
MFN-15FB-BG 

Twin Marker Jumbo

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 4922-001
� ������ ������

MODRÁ

 4922-003
� ������ ������

 

Jumbo

polyacetalový vláknový hrot

tlaku odolný hrot  
v kovovém pouzdře

akrylový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

permanentní inkoust
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ  
S VELMI TENKOU STOPOU  
• víčko s klipem 
• tlaku odolný polyacetalový hrot uložený v kovovém pouzdře 
• voděodolný, s jasnými barvami, neobsahuje xylen 
• ideální pro použití doma, ve škole i v kanceláři
• na téměř všechny povrchy 
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,4 mm

4050
SCAN-UF

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4050-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4050-002
� ������ ������

MODRÁ

 4050-003
� ������ ������

PERMANENTNÍ POPISOVAČ  
PRO VŠECHNY POVRCHY  
• víčko s klipem 
• tlaku odolný akrylový hrot 
• voděodolný, s jasnými barvami, neobsahuje xylen 
• ideální pro použití doma, ve škole i v kanceláři 
• průměr hrotu: 2,0 mm
• šířka stopy: 0,9 mm

4054
SCAN-EF

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4054-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4054-002
� ������ ������

MODRÁ

 4054-003
� ������ ������

SCAN-UF

SCAN-EF

ZELENÁ

 4050-004

*POUZE DO     
 VYPRODÁNÍ 
 ZÁSOB

*

permanentní inkoust

polyacetalový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrot

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ  
V RŮZNÝCH ŠÍŘKÁCH STOPY
• rychleschnoucí inkoust pro pohodlí při práci 
• SCA-F s kulatým hrotem, SCA-B a SCA-6600 Jumbo se zkoseným hrotem 
• neobsahuje xylen 
• píše na všechny povrchy 
 
SCA-F  
• průměr hrotu: 4,0 mm 
• šířka stopy: 1,0 mm  
 
SCA-B  
• průměr hrotu: 5,0 mm 
• šířka stopy: 2,0–4,5 mm 
 
SCA-6600  
• průměr hrotu: 10–12,5 mm 
• šířka stopy: 3,0–12,5 mm

SCA-F/B    SCA-6600 Jumbo

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

4041
SCA-F

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4041-001
� ������ ������

MODRÁ

 4041-003
� ������ ������

4043
SCA-B

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4043-001
� ������ ������

MODRÁ

 4043-003
� ������ ������

4047
SCA-6600

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 4047-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4047-002
� ������ ������

MODRÁ

 4047-003
� ������ ������

akrylový vláknový hrot

permanentní inkoust
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ 
• technologie tekutého inkoustu 
• intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti 
• díky řízenému toku inkoustu nedochází k žádným nežádoucím skvrnám 
• k dispozici s kulatým nebo zkoseným tlaku odolným akrylovým hrotem  
• viditelný stav náplně  
 
V SUPER COLOR
• průměr hrotu: 4,5 mm
• šířka stopy: 0,9 mm 
 
V SUPER COLOR CHISEL
• průměr hrotu: 6,0 mm
• šířka stopy: 1,4–4,8 mm

4941
SCA-VSC-M-BG
V Super Color

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 4941-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4941-002
� ������ ������

MODRÁ

 4941-003
� ������ ������

ZELENÁ

 4941-004
� ������ ������

4943
SCA-VSC-MC-BG

V Super Color Chisel

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 4943-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 4943-002
� ������ ������

MODRÁ

 4943-003
� ������ ������

ZELENÁ

 4943-004
� ������ ������

-36%
CO2 dopad 1 permanentního popi- 
sovače V Super Color v porovnání  
s 1 permanentním popisovačem  
V Super Color vyrobeným bez 
recyklovaného materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

92,6 %
recyklovaný materiál*

viditelný stav náplně

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrot

permanentní tekutý inkoust  
s obsahem pigmentů
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PERMANENTNÍ POPISOVAČ NA TKANINY
• tlaku odolný polyesterový vláknový hrot 
• vyzkoušejte nejprve na malém kousku  
 identické tkaniny 
• pro větší stálost lze zažehlit na 160 °C po dobu  
 jedné minuty 
• průměr hrotu: 2,0 mm
• šířka stopy: 1,0 mm

4150
SWN-LMF-B
Permawash

ČERNÁ

 4150-001
� ������ ������

ČERNÁ

 4154-001
� ������ ������

4154
SCA-LT-M

Laundry Tec

Obchodní balení: 12 ks

Obchodní balení: 12 ks

PERMANENTNÍ POPISOVAČ NA TKANINY
• Hi-Tecpoint technologie pro přesnou stopu 
• inkoust se na bavlněné látce nerozpíjí, není třeba zažehlování 
• látku je možné prát v pračce 
• vyzkoušejte nejprve na malém kousku identické tkaniny 
• používejte na bavlněné látky, při použití na satén nebo na materiál  
 s ošetřeným povrchem či na jiných materiálech může dojít k rozpití stopy 
• průměr hrotu: 1,0 mm
• šířka stopy: 0,65 mm

 

polyesterový vláknový hrot jehličkový hrot

              
klasický 

hrot
polyesterový 

hrot

píše na textil



  

P
O

P
IS

O
V

A
Č

E

120

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE S VYMĚNITELNOU NÁPLNÍ

EKONOMICKÝ
a

EKOLOGICKÝ
››››› ›››››

JASNÁ barva
a vyměnitelná

náplň
vás nezradí.

#writeyourworld
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JASNÁ barva
a vyměnitelná

náplň
vás nezradí.

#writeyourworld

 5979/5
� ������ ������

POPISOVAČ NA BÍLÉ TABULE  
S VYMĚNITELNOU NÁPLNÍ 
• s kulatým nebo zkoseným hrotem  
• tlaku odolný hrot  
• intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti 
• stopa je při použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny 
• viditelný stav náplně, snadná výměna náplně 
• náhradní náplň: 5981   
 
Kulatý hrot  
• průměr hrotu: 6,0 mm 
• šířka stopy: 2,3 mm  
 
Klínový hrot  
• průměr hrotu: 6,0 mm 
• šířka stopy: 2,2–5,2 mm 

ČERNÁ

 5979-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5979-002
� ������ ������

MODRÁ

 5979-003
� ������ ������

ZELENÁ

 5979-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 5979-006
� ������ ������

5979
WBMA-VBM-M-BG

kulatý hrot

Obchodní balení: 10 ks

ČERNÁ

 5980-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5980-002
� ������ ������

MODRÁ

 5980-003
� ������ ������

ZELENÁ

 5980-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 5980-006
� ������ ������

5980
WBMA-VBM-MC-BG

zkosený hrot

Obchodní balení: 10 ks

SADA, 5 KS
modrá, červená,  
oranžová, zelená, černá

Obchodní balení: 10 ks

* nezahrnuje vyměnitelné části

91 %
recyklovaný materiál*

-75%
CO2 dopad 1 popisovače na bílé 
tabule V Board Master + 3 náplní  
v porovnání se 4 popisovači na bílé 
tabule V Board Master vyrobenými 
bez recyklovaného materiálu.

viditelný stav náplně

tekutý inkoust
stíratelný za sucha

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrotvyměnitelná náplň

Tekutý inkoust

běžný  
popisovač

Jasné intenzivní barvy 
do poslední kapky

Bez pumpování

proudění 
vzduchu

proudění  
inkoustu

Řízený tok inkoustu
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BOMBIČKOVÝ POPISOVAČ  
NA BÍLÉ TABULE
• tenký Extra Fine polyacetalový nebo Ultra Fine  
 akrylový tlaku odolný vláknový hrot
• provedení Extra Fine: houbička integrovaná  
 ve víčku popisovače
• tenké tělo umožňuje pohodlné držení 
• použitá technologie zajišťuje stálobarevnou,  
 nepřerušovanou stopu bez kaněk 
• bombičky pro snadnou výměnu náplně 
• viditelný stav náplně 
• náhradní náplň: 5985  
 
Extra Fine hrot 
• průměr hrotu: 3,5 mm
• šířka stopy: 1,3 mm 
 
Ultra Fine hrot 
• průměr hrotu: 3,5 mm
• šířka stopy: 0,8 mm

-69%
CO2 dopad 1 popisovače na bílé 
tabule V Board Master S + 3 náplní 
v porovnání se 4 popisovači na 
bílé tabule V Board Master S 
vyrobenými bez recyklovaného 
materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

80 %
recyklovaný materiál*

72 %
recyklovaný materiál*

* nezahrnuje vyměnitelné části

              
klasický 

hrot
akrylový 

hrot

akrylový vláknový hrot (UF)

viditelný stav náplně

vyměnitelná náplň

tekutý inkoust
stíratelný za sucha

polyacetalový vláknový hrot (EF)

              
klasický 

hrot
polyacetalový 

hrot

 

ČERNÁ

 5984-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5984-002
� ������ ������

MODRÁ

 5984-003
� ������ ������

5984
WBMA-VS-UF-BG

Ultra fine

ČERNÁ

 5986-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5986-002
� ������ ������

MODRÁ

 5986-003
� ������ ������

5986
WBME-VS-EF-BG

Extra fine  
s houbičkou

ČERNÁ

 5983-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5983-002
� ������ ������

MODRÁ

 5983-003
� ������ ������

5983
WBMA-VS-EF-BG

Extra fine

ČERNÁ

 5988-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5988-002
� ������ ������

MODRÁ

 5988-003
� ������ ������

5988
WBME-VS-UF-BG 

Ultra fine  
s houbičkou

Obchodní balení: 10 ks

Obchodní balení: 10 ks



 

výhodné balení do 
firmy a kanceláře

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁPLNĚ

ČERNÁ

 5981-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5981-002
� ������ ������

MODRÁ

 5981-003
� ������ ������

ZELENÁ

 5981-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 5981-006
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

5981 WBS-VBM 
náplň pro V Board Master
• pro popisovače: V Board Master (5979, 5980)

ČERNÁ

 5985-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 5985-002
� ������ ������

MODRÁ

 5985-003
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

5985 WBS-VS 
náplň pro V Board Master S
• pro popisovače: V Board Master S (5983,  
 5984, 5986, 5988)
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GREENPACK ČERNÁ

 5979-S10-GREENP-001
� ������ ������

V BOARD MASTER 
GREENPACK, 10 KS
10× černá, 10× černá náplň 
nebo 
10× modrá, 10× modrá náplň

GREENPACK MODRÁ

 5979-S10-GREENP-003
� ������ ������

MAGNETICKÝ DRŽÁK  
NA POPISOVAČE
• dodáván nenaplněný

MAGNETICKÝ DRŽÁK

 5979/PH
� ������ ������

SADA V BOARD MASTER KIT
• 5 barev popisovačů V Board Master,  
 magnetický držák na popisovače,  
 magnetickou stírací houbu
• rozměr houby: 130 × 60 × 40 mm 
 (d × š × v)

SADA

 5979-KIT
� ������ ������

WYTEBOARD ERASER
• stírací houba na bílé tabule
• rozměr houby 137 × 65 × 53 mm (d × š × v)
• rozměr stírací plochy 135 × 65 mm

STÍRACÍ HOUBA

 5979-WBEHL
� ������ ������

NÁHRADNÍ NÁPLŇ

 5979-WBEHSL
� ������ ������





mechanické 
tužky
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MECHANICKÁ TUŽKA PRO PSANÍ,  
KRESLENÍ A SKICOVÁNÍ
• ergonomická trojhranná úchopová zóna a nízká hmotnost: tužka  
 padne skvěle do ruky a lze ji využít i pro učení se psaní
• tuha se vysouvá a zasouvá pomocí otočného mechanismu  
 na konci těla
• dostupná ve 3 tvrdostech tuhy: H (vhodná spíše pro psaní) 
  B (pro měkké linie a první psaní) 
  6B (pro uměleckou kresbu)
• náhradní náplň: 3114
• průměr tuhy: 3,8 mm

Obchodní balení: 6 ks

3014
AP-CR4-6B

tužka s tuhou 6B
ČERNÁ

 3014-0016B
� ������ ������

ergonomický úchop

vyměnitelná náplň

3014
AP-CR4-B

tužka s tuhou B
ČERNÁ

 3014-001B
� ������ ������

3014
AP-CR4-H

tužka s tuhou H
ČERNÁ

 3014-001H
� ������ ������

Obchodní balení: 6 ks 
2 ks tuhy v balení

3114
APS-CR4-6B

náhradní tuhy 6B
ČERNÁ

 3114-0016B
� ������ ������

3114
APS-CR4-B

náhradní tuhy B
ČERNÁ

 3114-001B
� ������ ������

3114
APS-CR4-H

náhradní tuhy H
ČERNÁ

 3114-001H
� ������ ������
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MIKROTUŽKA S PLNĚ ZÁSUVNOU TRUBIČKOU  
Z ŘADY BEGREEN
• ergonomický gumový úchop pro pohodlné držení
• originální subtilní tvar těla s integrovanou  
 úchopovou zónou 
• integrovaná pryž s ochranným víčkem
• průměr tuhy: 0,5 mm

-95%
CO2 dopad 1 mechanické tužky  
Rexgrip + 3 náhradních tuh  
v porovnání se 4 mechanickými  
tužkami Rexgrip vyrobenými bez 
recyklovaného materiálu.

* nezahrnuje vyměnitelné části

71 %
recyklovaný materiál*

guma integrovaná  
v zakončení pera

ergonomický úchop

vyměnitelná náplň

plně zásuvná trubička

vhodné pro potisk

Obchodní balení: 10 ks

3900
HRG-10R-BG

RéxGrip

ČERVENÁ

 3900-002
� ������ ������

MODRÁ

 3900-003
� ������ ������

ČERNÁ

 3900-001
� ������ ������

FIALOVÁ

 3900-008
� ������ ������
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* nezahrnuje vyměnitelné části

70 %
recyklovaný materiál*

-57%
CO2 dopad 1 mechanické 
tužky Progrex s 1 mechanickou 
tužkou Progrex vyrobenou bez 
recyklovaného materiálu.

Obchodní balení: 10 ks

MIKROTUŽKA S PLNĚ ZÁSUVNOU TRUBIČKOU  
Z ŘADY BEGREEN
• ergonomický gumový úchop pro pohodlné držení   
• transparentní tělo v kombinaci s barevným klipem  
 a úchopovou zónou   
• vyměnitelná pryž s ochranným víčkem   
• průměr tuhy: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 0,9 mm   

3903
H-123-SL-BG

0,3 mm

ČERVENÁ

 3901-002
� ������ ������

MODRÁ

 3901-003
� ������ ������

ČERNÁ

 3903-001
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

3901
H-125C-SL-BG

0,5 mm

ČERNÁ

 3901-001
� ������ ������

ČERVENÁ

 3902-002
� ������ ������

MODRÁ

 3902-003
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

3902
H-127-SL-BG

0,7 mm

ČERNÁ

 3902-001
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

3904
H-129-SL-BG

0,9 mm

ČERNÁ

 3904-001
� ������ ������

guma integrovaná  
v zakončení pera

ergonomický úchop

vyměnitelná náplň

plně zásuvná trubička
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3011
H-185-SL
0,5 mm

Obchodní balení: 12 ks

3013
H-187-SL
0,7 mm

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 3011-001
� ������ ������

MODRÁ

 3011-003
� ������ ������

ČERVENÁ

 3011-002
� ������ ������

ČERNÁ

 3013-001
� ������ ������

MODRÁ

 3013-003
� ������ ������

3015
H-185-N

0,5 mm NEON

ČERVENÁ

 3015-002
� ������ ������

MODRÁ

 3015-003
� ������ ������

ZELENÁ

 3015-004
� ������ ������

ORANŽOVÁ

 3015-006
� ������ ������

FIALOVÁ

 3015-008
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

MIKROTUŽKA S PLNĚ ZÁSUVNOU TRUBIČKOU
• tělo v klasických nebo neonových barvách  
• provedení: 0,5 mm (Super Grip a Super Grip Neon)  
 a 0,7 mm (Super Grip)  
• ergonomicky tvarovaný pogumovaný úchop  
• kovový mechanismus pro posun tuhy  
• integrovaná pryž s ochranným víčkem
• průměr tuhy: 0,5 mm, 0,7 mm

ergonomický 
 úchop

plně  
zásuvná trubička

vyměnitelná 
náplň

guma integrovaná
v zakončení pera
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3309
H-323

0,3 mm

Obchodní balení: 12 ks

ŽLUTÁ

 3309-005
� ������ ������

TECHNICKÁ MIKROTUŽKA NAVRŽENA  
PRO PŘESNÉ PSANÍ, KRESLENÍ A RÝSOVÁNÍ
• kovový mechanismus pro posun tuhy 
• kovový klip 
• integrovaná pryž s ochranným víčkem 
• průměr tuhy: 0,3 mm, 0,5 mm

3302
H-325 

0,5 mm

Obchodní balení: 12 ks

ČERNÁ

 3302-001
� ������ ������

H-323  H-325

plně zásuvná trubička

kovová špička

kovový klip

guma integrovaná  
v zakončení pera
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 3033
� ������ ������

3033 
H-335

MIKROTUŽKA S KOVOVÝM KLIPEM
• kovový klip a stiskací mechanismus
• integrovaná pryž
• průměr tuhy: 0,5 mm

B i r d i e 

guma integrovaná  
v zakončení pera

kovový klip

vyměnitelná náplň
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PPL
POLYMERIZOVANÉ PRUŽNÉ MIKROTUHY  
S NÍZKOU LÁMAVOSTÍ
• pouzdro obsahuje 12 tuh o délce 60 mm 
• pouzdro je vyrobeno ze 100% recyklovaného materiálu 
• průměr tuhy: 0,5 mm, 0,7 mm 

0,5

0,7

MS-10
NÁHRADNÍ PRYŽE DO MIKROTUŽEK
• pouzdro obsahuje 5 ks pryží a 2 ks čisticích jehel
• vhodné pro modely: H-175 (3001), Super Grip (3011, 3013),  
 Super Grip Neon (3015), RéxGrip (3048, 3900), X-Series (3085),  
 Progrex (3901, 3902, 3903, 3904)

MS-5S
NÁHRADNÍ PRYŽE  
DO MIKROTUŽEK
• pouzdro obsahuje 4 ks pryží 

HB

 3991-HB
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

3991
PPL-5-BG

mikrotuhy 0,5 MM

HB

 3992-HB
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

3992
PPL-7-BG

mikrotuhy 0,7 MM

 3200
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

3200
MS-10

 3201
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

3201
MS-5S

 3202
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

3202
GMS-K

GMS-K
NÁHRADNÍ PRYŽE  
DO MIKROTUŽEK
• pouzdro obsahuje 5 ks pryží  
 a 2 ks čisticích jehel
• vhodné pro modely: Birdie,  
 H-323, H-325

NÁPLNĚ A PRYŽE DO MIKROTUŽEK
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* nezahrnuje vyměnitelné části

100 %
recyklovaný materiál*
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VYSOCE PRUŽNÉ MIKROTUHY S VELMI 
NÍZKOU LÁMAVOSTÍ
• vysoká čistota grafitu, obsahuje velmi málo 
 nečistot 
• zdokonalené vlastnosti – hladkost psaní,  
 tvrdost tuh a sytost barvy 
• lze snadno vygumovat 
• široký výběr stupňů a průměrů 
• pouzdro obsahuje 12 tuh o délce 60 mm 
 
Průměr 0,3 mm 
• 2H, HB, B, 2B   
 
Průměr 0,5 mm 
• 2H, H, HB, F, B, 2B, 3B, 4B   
 
Průměr 0,7 mm 
• H, HB, B, 2B  
 
Průměr 0,9 mm 
• H, HB, B, 2B 

0,5

0,7

0,3

0,9

2H*

 3190-2H
� ������ ������

3190
PL-3ENOG

0,3 MM

HB

 3190-HB
� ������ ������

B

 3190-B
� ������ ������

2B

 3190-2B
� ������ ������

3191
PL-5ENOG

0,5 MM

2H

 3191-2H
� ������ ������

HB

 3191-HB
� ������ ������

F*

 3191-F
� ������ ������

B

 3191-B
� ������ ������

2B

 3191-2B
� ������ ������

3B

 3191-3B
� ������ ������

4B

 3191-4B
� ������ ������

H

 3192-H
� ������ ������

3192
PL-7ENOG

0,7 MM

HB

 3192-HB
� ������ ������

B

 3192-B
� ������ ������

2B

 3192-2B
� ������ ������

H* **

 3193-H
� ������ ������

3193
PL-9ENO
0,9 MM

HB

 3193-HB
� ������ ������

B

 3193-B
� ������ ������

2B

 3193-2B
� ������ ������

Obchodní balení: 12 ks

* pouze do vyprodání zásob

** EAN kód se může v průběhu platnosti  
katalogu změnit

H

 3191-H

NÁPLNĚ A PRYŽE DO MIKROTUŽEK NÁPLNĚ DO MIKROTUŽEK
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CLEAN ERASER
GUMOVACÍ PRYŽ BEZ  
OBSAHU FTALÁTŮ
• hladké gumování, drží částečky  
 pohromadě, zanechává váš stůl v čistotě
• obal ze 100% recyklovaného papíru

 8020
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

8020
ECTE-25K-4G-BG 

White line RT

Obchodní balení: 12 ks

FRIXION GUMA
GUMA PRO GUMOVACÍ PERA,  
FIXY, LINERY A ZVÝRAZŇOVAČE 
PILOT FRIXION
• bezprašná, nedrolí se, nežmolkuje
• praktické očko na zavěšení

8990
EFR-6

FriXion guma

 8901
� ������ ������

Obchodní balení: 20 ks

8901
EE-C10

Clean Eraser

 8021
� ������ ������

Obchodní balení: 10 ks

8021
ECTRF-15K-4G-BG

náhradní páska

KOREKČNÍ STROJEK SE STISKACÍM  
MECHANISMEM
• s vyměnitelnou náplní
• atraktivní design 
• vysoká kvalita krytí 
• náhradní náplň: 8021 
• délka pásky: 6,0 m
• šířka pásky: 4,0 mm

* nezahrnuje vyměnitelné části

88 %
recyklovaný materiál*

-72%
CO2 dopad 1 korekčního strojku 
White Line RT + 3 náhradních náplní 
v porovnání se 4 korekčními strojky  
White Line RT vyrobenými bez 
recyklovaného materiálu.

plně zásuvný hrot

stiskací vyměnitelná náplň

bez PVC a ftalátů

 8990-649
� ������ ������

BÍLÁ
 8990-603

� ������ ������

MODRÁ
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KOREKČNÍ PROSTŘEDKY
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KOREKČNÍ PROSTŘEDKY

SHOP-IN-SHOP
rozměry stojanu (1 část): 2000 × 500 × 390 mm

Design a kompozice stojanu se může v průběhu platnosti katalogu změnit.  
Obrázky jsou pouze ilustrační. Stojany jsou dodávány prázdné.

Pomocí různých 
modulů je možné 
sestavit stojan  
přesně dle vašich 
požadavků  
a potřeb.  

Jednotlivé moduly umožňují 
umístit informace přímo  
k produktům včetně jejich 
ceny. Snadno a jednoduše 
označíte akční nabídky 
nebo novinky uváděné na 
trh. Pozornost spotřebitele 
rovněž upoutáte pomocí 
komunikačních modulů,  
které jsou k dispozici  
ve třech velikostech.
 

Věříme, že s inovovaný 
koncept přinese vašim 
zákazníkům ještě více  
radosti z nákupu.

Pro více informací  
a objednání kontaktujte 
svého obchodního 
zástupce.

#writeyourworld
#happyselling

shop-in-shop

82 % 
spotřebitelů se ke koupi  
konkrétního produktu  
rozhodne až v místě  
prodeje? 

Proto hrají POS materiály a vystavení produktu 
velmi důležitou roli. Před třema lety jsme 
představili nový prodejní koncept s možností 
atraktivního vystavení, testování produktů  
a komunikaci novinek či kampaní, který 
průběžně inovujeme.

Víte, že...



TRANSPARENTNÍ

 P919802106
� ������ ������

KALÍŠEK  
NA PERA
Pro použití do stojánku  
nebo volné vystavení  
produktů. 
Výška: 135 mm

ZLATÁ

 P919091103

STŘÍBRNÁ

 P919091104
� ������ ������

FRIXION BALL 
stojan podlahový
Kapacita: 2 880 per  
(144 per/bublina)
Rozměry : 1900 × 450 × 700 mm 
NA OBJEDNÁVKU

Pro více informací a objednání kontaktujte svého obchodního zástupce nebo 
zákaznický servis. Obrázky jsou pouze ilustrační. Stojany a stojánky  

jsou dodávány prázdné.
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 P-STOJAN FXBALL VELK
� ������ ������

PILOT OTOČNÝ  
stojan pultový
Komunikační panel: FriXion, G-2, 
B2P a G-2. Možnost kombinovat 
přihrádky na pera a háky.
Kapacita: 360 až 540 per
Rozměry: 600 × 400 × 380 mm

 P-STOJAN PULT 2021
� ������ ������

FRIXION NÁPLNĚ 
stojan pultový
Kapacita: pouze 3ks sady 288 ks / pouze  
6ks sady 144 ks / mix 1 patro 3ks sady /  
 1 patro 6ks sady 216 ks
Rozměry: 440 × 405 × 210 mm

 P-STOJAN FXREFILL 21
� ������ ������

FRIXION NÁPLNĚ  
přídavný díl
Kapacita: pouze 3ks sady 432 ks / pouze  
6ks sady 216 ks / mix 2 patra 3ks sady /  
1 patro 6ks sady 360 ks
Rozměry: 600 × 405 × 210 mm  
(finální rozměry stojanu)

 P-STOJAN FXREF21+DÍL
� ������ ������

FRIXION BALL
stojan pultový
Kapacita: 96 per
Rozměry: 425 × Ø 240 mm

� ������ ������
 P-STOJAN FX BALL
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STOJÁNEK  
INFINITY BASE 24
Rozměry s headerem: 275 × 162 × 110 mm
Rozměry bez headeru: 50 × 162 × 110 mm
Motiv headeru se mění dle náplně stojánku

 P910637639
� ������ ������

STOJÁNEK INFINITY 
EXTENTION 6 
Rozměry: 50 × 162 × 44 mm

 P910637646
� ������ ������

137

PINTOR
stojan pultový
Kapacita: až 48 ks popisovačů EF, 36 ks M
Rozměry: 180 × 222 × 300 mm 
Motiv headeru se mění dle náplně stojánku.

� ������ ������
 P-STOJAN PINTOR 4KAL
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Ekodesign
Postup zaměřený na zvážení dopadů výrobku na životní prostře-
dí z jeho návrhu za účelem jeho snížení. Zahrnuty jsou všechny 
komponenty (použití materiálu, konec životnosti, doprava, vý-
roba…) a mohou výrazně ovlivnit design výrobku nebo dokonce 
způsob jeho výroby.

ECOMARK
Japonské ekologické označení pro psací potřeby. Byl vytvořeno 
v roce 1995 a je jedním z nejstarších pro naši kategorii produktů. 
Je to měřítko ve světě psaní, zejména proto, že vyžaduje pou-
žití recyklovaných materiálů. Všechny produkty řady BEGREEN 
přísně dodržují kritéria ECOMARK.

ISO 14001
Norma týkající se environmentálního managementu společností. 
Zahrnuje měření dopadu společnosti na životní prostředí, sta-
novení cílů zlepšování a měření jejich úspěchu. Tato certifikace, 
obnovitelná každé dva roky, vyžaduje neustálé zlepšování vlivu 
společnosti na životní prostředí. Tato norma se nevztahuje na 
výrobky, ale především na výrobní proces.

Möbiova křivka 
(také Möbiova smyčka/ Möbiův pás)
Od roku 1970 se tento symbol používá k informaci, zda je pro-
dukt recyklovatelný (jednoduchá křivka) nebo zda obsahuje re-
cyklované materiály (křivka + procento recyklovaného materiá-

lu). Používá se po celém světě a poskytuje každému z nás přesné 
a snadno srozumitelné informace o ekologické povaze produktu.

Recyklovatelný
O produktu se říká, že je recyklovatelný, pokud v něm použité 
materiály mohou být znovu zpracovány v procesu recyklace. 
Např. ve Francii dnes nejsou žádná pera recyklovatelná. Po vy-
třídění domovního odpadu jsou z plastů recyklovatelné pouze 
„láhve“ (láhve na vodu, láhve od mléka, láhve od nápojů, láhve na 
prací prostředky…).
Chcete-li zjistit, zda je produkt recyklovatelný, jednoduše se po-
dívejte, zda se na produktu nenachází Möbiova křivka (bez pro-
cent).

Recyklovaný
Recyklované materiály jsou materiály, které pocházejí z jiných 
produktů a byly opětovně zpracovány, aby mohly být znovu po-
užity v nově vyrobených produktech. Použití recyklovaných ma-
teriálů umožňuje vyhnout se používání surovin z fosilních zdro-
jů. V našem případě je to plast, který je recyklovaný. Vzhledem  
k tomu, že plasty jsou z 99 % vyráběny z ropy, používáním re-
cyklovaných plastů se této surovině vyhýbáme, protože víme, že 
zásoby jsou omezené.
Chcete-li zjistit podíl recyklovaného materiálu v produktu, jedno-
duše se podívejte na Möbiovu křivku a procento vedle ní.
Výpočet procenta recyklovaného materiálu v našich produktech 
samozřejmě nezahrnuje náplně, inkoust, pryže, ani tuhy (v přípa-
dě mechanické tužky).
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Hrot (akrylový vláknový hrot)
Hrot z vysoce odolného vlákna poskytuje měkký a hladký kon-
takt s povrchem. Používá se zejména v našich popisovačích se 
širokým hrotem, čímž se zvyšuje komfort při psaní.

Hrot (zkosený hrot)
Zkosený hrot, který se často používá ve zvýrazňovačích, umož-
ňuje pracovat s několika šířkami stopy s pomocí jednoho hrotu. 

Hrot (kónický hrot)
Kónická varianta pro uchycení kuličky v našich perech. Celosvě-
tově nejrozšířenější varianta hrotu.

Hrot (polyacetalový hrot)
Tento syntetický materiál dodává hrotu zvýšenou pevnost, po-
užívá se zejména na nejjemnější hroty, které jsou velmi křehké.

Hrot (polyesterový vláknový hrot)
Tento hrot ze syntetického vlákna poskytuje dokonalou hladkost 
psaní a perfektní tok inkoustu.

Systém TPF (Twin Pipe Feeder System)
TPF je systém, který umožňuje regulovat tok inkoustu v našich 
popisovačích s technologií tekutého inkoustu V-Board Master  
a V-Super Color. Dvě paralelní trubice řídí tlak vzduchu vstu-
pujícího do popisovače během jeho používání. Tento regulátor 
umožňuje použití tekutého inkoustu se všemi jeho výhodami 
(viz. Tekutý inkoust).

Kulička z karbidu wolframu
Karbid wolframu, který se používá zejména u vrtáků, nabízí výji-
mečnou pevnost. Zaručuje, že si kulička zachová svůj kulatý tvar 
a výkon po celou dobu životnosti pera.



ATT systém
Systém je integrován do víčka a umožňuje pero držet v komplet-
ně vzduchotěsném prostředí, což zaručuje, že je pero připrave-
no k okamžitému a bezpečnému použití. Je to takové víčko ve 
víčku.

Dokumentní inkoust
Inkoust odolný proti padělání. Mnoho našich výrobků je certifi-
kováno pro použití v oficiálních dokumentech. Inkousty splňují 
požadavky následujících norem: ISO 12757-2 (kuličková pera  
a náplně), ISO 27668-2 (gelové inkoustové rollery a náplně)  
a ISO 14145-2 (rollery s tekutým inkoustem a náplně). Tím je 
zaručeno, že všechny testy byly provedeny v optimálních pod-
mínkách.

Ergonomický úchop
Úchopová zóna je umístěna na těle pera v místě, kde je pero  
drženo. Umožňuje pohodlnější držení pera a zabraňuje únavě 
ruky především při delším psaní.

Gelový inkoust
Gelový inkoust je směs  oleje a vody. Svojí viskozitou je přesně v po-
lovině mezi inkousty s nízkou viskozitou (kuličková pera) a tekutý-
mi inkousty. Gelové náplně jsou uzavřeny parafínovou zátkou, kte-
rá zajišťuje vzduchotěsnost. Velmi rychlé otáčení kuličky zahřívá  
a zkapalňuje inkoust. Inkoust je pak krásně hladký a dává vynik-
nout barevným odstínům.

Hi-Tecpoint hrot s otvory
Tato technologie umožňuje přesně sestavit hrot pera včetně 
umístění kuličky. Na přesném umístění kuličky v hrotu pera zá-
visí spolehlivá a plynulá rotace kuličky. Pilot Hi-Tecpoint využívá  
3 otvorů, což umožňuje kuličce lépe se otáčet.

Inkoust na bázi bio-polymerů
Vlastnosti gelového inkoustu byly vylepšeny díky použití bio- 
polymerů. Používá  se především v produktech s jehličkovými 
hroty, kde zajišťuje perfektní toku inkoustu.

Inkoust na bílé tabule
Speciálně vyvinutý inkoust na alkoholové bázi pro psaní na bílé 
tabule. Popisovač tak zanechává sytou stopu, ale zároveň je 
možné stopu snadno smazat. Pokud popi sovač právě nepouží-
váte, je vhodné ho pro zachování jeho vlastností uzavřít víčkem. 
Popisovače skladujte v horizontální poloze.

Inkoust na olejové bázi (Acroball)
Jedinečný inkoust s nízkou viskozitou. Inkoust na bázi oleje je jed-
ničkou u kuličkových per právě pro jeho snadné používání. Hustý 
inkoust, který schne téměř okamžitě je voděodolný. Je dodáván  
v perech Pilot Acroball a Dr. Grip.

Inkoust na olejové bázi
Tento inkoust, který používáme v našich kuličkových perech, 
se vyznačuje nízkou viskozitou. Díky našemu výzkumu je jeho 
viskozita ještě nižší, což umožňuje lepší rotaci kuličky v hrotu  
a tím ještě lehčí a lepší pocit při psaní.

Inkoust uložený přímo v těle pera
Systém bez náplně. Inkoust se vstřikuje přímo do těla pera pro 
snížení spotřeby plastů ve výrobě.

Inkoust s obsahem barviv
Pilot používá ve velké míře do inkoustů pro gelové rollery mo-
lekuly barviv. Tím je zajištěn plynulý tok inkoustu, protože pak 
žádné částice nebrání otáčení kuličky v hrotu. Na rozdíl od pig-
mentových inkoustů se zde nabízí nekonečná škála možných 
barev.

Inkoust (tekutý inkoust)
Mimořádně hladký tekutý inkoust je na bázi vody. Ve spojení  
s regulátorem inkoustu pro dokonale řízený tok inkoustu poskytuje 
maximální pohodlí a další bezkonkurenční výhody ve světě psaní.  
Pokud je tok inkoustu řízen regulátorem inkoustu PILOT (viz Regu-

látor toku inkoustu), inkoust je využit až do posledního kapky, při-
čemž je zajištěna stále stejná intenzita stopy. Tento typ inkoustu je  
k dispozici v náplních pro některé rollery.

Kapilární systém
Systém u vláknových hrotů poskytuje konstantní tok inkoustu 
bez ohledu na úhel hrotu na papíře.

Kovová špička
Tato kovová část, která se nachází u hrotu pera, přináší zvýšenou  
pevnost a odolnost  hrotu a špičky produktu v místě, na které je 
při psaní vytvářen největší tlak.

Náplň DIN
Tato zkratka znamená, že náplně používané s tímto produktem 
jsou standardizované a jsou používány ve většině plnicích per 
vyráběných po celém světě u všech značek. Jsou rovněž vyu-
žívány u našich modelů Plumix, Vortex a Middle Range. Gelové  
inkoustové náplně a náplně s tekutým inkoustem Pilot splňují 
také DIN normu.

Permanentní inkoust
Inkoust na bázi alkoholu zaručeně neobsahuje xylen a je pou-
žitý ve většině našich permanentních popisovačů (kromě Paint 
Markeru). Velmi rychle schne, je bez zápachu a je vysoce odolný 
vodě. Skvěle píše na většinu povrchů, jako je papír, karton, sklo, 
kov, dřevo, keramika atd. V případě zlatých, stříbrných a bílých 
popisovačů je třeba je před použitím protřepat ve vzpřímené po-
loze a uzavřené víčkem! Chcete-li začít nanášet inkoust, nejpr ve 
je nutné stlačit 3 až 4 krát hrot popisovače. Pro zachování vlast-
ností zlatých a stříbrných popisovačů doporučujeme, aby byly 
popisovače uzavřeny víčkem a skladovány v horizontální poloze.

Pigmentový inkoust
Dávné civilizace využívaly pigmenty k vytváření skalních maleb. 
Pigmenty jsou složeny z jemného prášku rostlinného, kovového 
nebo minerálního původu, rozpuštěné v rozpouštědle (obvykle 
ve vodě nebo v alkoholu). Díky obsahu pigmentů jsou inkousty 
vysoce odolné vodě a světlu.

Pigmentový inkoust na vodní bázi
Inkoust umožňuje psát na jakýkoli povrch. Používá se v produk-
tech jako je Pilot Pintor. Jeho stopa je trvalá na porézních povr-
ších např. tkaniny,  keramiku, dřevo, karton, papír... Na povrchy 
jako sklo, kov doporučujeme povrchovou úpravu speciálním la-
kem.

Plně zásuvná trubička
Tuha je  uložena v kovové trubičce, kterou lze plně zasunout (až 
do konce mechanické tužky). Kovová trubička zajede dovnitř 
špičky tužky. Takto je chráněna jak tuha, ale také i sama trubička. 
V případě ohnutí trubičky by se mechanická tužka stala nepouži-
telnou. Zároveň je usnadněn transport tužky tím, že je zabráněno 
poškození nebo propíchnutí kapes či předmětů.

Regulátor toku inkoustu
Systém membrán umožňuje inkoustu plynulý a stejně vydatný 
tok inkoustu, přebytečný inkoust se okamžitě ukládá. Systém 
rovněž zabraňuje úniku inkoustu v případě kolísání tlaku.

Termosenzitivní inkoust (Metamo – FriXion)
Exkluzivně v Pilotu. Gelový inkoust, který lze odstranit zahřátím na 
vyšší teplotu. Na konci pera je umístěn plastový, velmi odolný hrot 
pro účely gumování. Po vygumování lze okamžitě na stejném místě 
psát tím samým perem. Gumování a přepisování může být opako-
váno nekonečně mnohokrát. Inkoust funguje v rozmezí teplot -10 °C  
a +60 °C.  Veškerý vygumovaný text se po několika minutách na 
velmi chladném místě (například v mrazáku) objeví.

V systém
Všechny produkty na bázi tekutého inkoustu vyráběné společ-
ností Pilot jsou jednotně označeny jako V systém. Jsou tedy 
snadno rozpoznatelné, jejich název vždy začíná písmenem V. 
(např. V-Ball). Pilot Greenball je výjimkou z tohoto pravidla. Tělo 
produktu je také označeno logem Pure Liquid Ink.
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Tiskové chyby vyhrazeny. Barvy a motivy se mohou v průběhu platnosti katalogu měnit.
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