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rendelési kód  típus kiszerelés

369-5111 1 táblatisztító spray 250 ml

369-5100 2 táblatisztító nedves kend 100 db / doboz

369-5111: mágneses és törölhet  táblák tisztítására alkalmas alkoholos spray • a spray-t 
a táblára fújjuk, majd tisztára töröljük
369-5100: nedves törl kend , azonnal használatra kész • használat után a doboz vissza-
zárandó • a perforációk lehet vé teszik a könnyed adagolást

Bi-Office táblatisztító spray, kend

1
2

KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

rendelési kód típus kiszerelés

369-0332 táblatisztító spray 125 ml

• környezetbarát mágneses és törölhet  táblák tisztítására alkalmas alkoholos spray 
• a spray-t a táblára fújjuk majd tisztára töröljük

Bi-Office környezetbarát táblatisztító spray

rendelési kód típus kiszerelés

216-0389 táblatisztító spray 220 ml

• mágneses és törölhet  táblák tisztítására alkalmas alkoholos spray • a spray-t a táb-
lára fújjuk majd tisztára töröljük

Granit táblatisztító spray

Rendelési kód típus írás színe csomagolási egység

225-2210 kerek hegy kék 12 db/doboz

225-2211 kerek hegy fekete 12 db/doboz

225-2212 kerek hegy piros 12 db/doboz

225-2213 kerek hegy zöld 12 db/doboz

• filctoll törölhet  fehértáblákhoz • egyenletesen telített íráskép • könnyen letörölhet  
• nem tartalmaz toxikus anyagot • kényelmes, gumi fogórésszel • az írószár áttetsz  fe-
lületén figyelemmel követhet  a tinta fogyása • az írás színe a kupak színével megegyez

ZEBRA Z-WM táblamarker

2 mm

Rendelési kód típus írás színe csomagolási egység

215-0379 G’96 - M460 vegyes színek 4 db/készlet

• fehértáblára író rostirón • szárazon törölhet  • speciális hegye folyamatos írásképet biz-
tosít • a 4 db-os készlet törl szivaccsal kerül forgalomba • a szivacs hátoldalán elhelyezett 
praktikus tartóban a teljes készlet tárolható • készlet színei: fekete, kék, piros, zöld

Granit M460 táblafilc készlet + törl szivacs

MIN.

1
db

12 db

KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

Rendelési kód típus írás színe csomagolási egység

369-0333 kerek hegy 4 szín 4 db/készlet

• 40%-ban újrahasznosított anyagból készült filctoll törölhet  fehér táblákhoz • egyenle-
tesen telített íráskép • könnyen letörölhet

Bi-Office környezetbarát táblamarker

A teljes kínálatot 
a 161. oldalon találja.

3 mm MIN.

1
készlet

MIN.

1
készlet
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KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

rendelési kód típus méret 

369-0334 újrahasznosított anyagból  120 x 50 x 27 mm 

• 47,5%-ban újrahasznosított anyagból készült • teljes egészében újrahasznosítató • ru-
galmas, strapabíró parafából készült mágneses táblatörl , melynek segítségével a táb-
lamarkerekkel írt szövegek, rajzok a száradás után könnyen eltávolíthatóak

Bi-Office környezetbarát mágneses táblatörl

1

2

rendelési kód  típus méret csomagolási egység

369-5007 1 extra könny  táblatörl 105 x 20 x 55 mm db

369-5000 2 táblatörl 140 x 40 x 35 mm db

369-5005 3 táblatörl  filcbetét 140 x 40 mm 10 db/doboz

369-5015 félkör alakú tolltartó 110 x 75 x 42 mm db

• mágneses táblatörl k, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok 
a száradás után könnyen eltávolíthatóak

Bi-Office mágneses táblatörl  és tolltartó

rendelési kód típus szín csomagolási egység

369-0310 kerek, 20 mm zöld 6 db/bliszter

369-0311 kerek, 20 mm fehér 6 db/bliszter

369-0312 kerek, 20 mm piros 6 db/bliszter

369-0313 kerek, 20 mm sárga 6 db/bliszter

369-0314 kerek, 20 mm szürke 6 db/bliszter

369-0315 kerek, 20 mm kék 6 db/bliszter

369-0316 kerek, 20 mm fekete 6 db/bliszter

• különböz  szín  , jó min ség , er s mágnes, fém- illetve fehér táblákhoz • iskolai okta-
tásban vagy prezentációban kiváló segít társ

Bi-Office táblamágnes

rendelési kód típus szín csomagolási egység

376-3211 15 mm vegyes, 5 szín 10 db/bliszter

376-3221 20 mm vegyes, 4 szín 8 db/bliszter

376-3231 30 mm vegyes, 5 szín 5 db/bliszter

376-3241 40 mm vegyes, 4 szín 4 db/bliszter

• különböz  szín  és méret  kerek, jó min ség , er s mágnes, fém- illetve fehér táblák-
hoz • iskolákban oktatás során, prezentációkon kiváló segít társ • bliszteres csomago-
lásban, a következ  méretekben: 15, 20, 30 és 40 mm

ICO táblamágnes

MIN.

1
csomag

MIN.

1
bliszter

3

24 cs.

rendelési kód típus szín csomagolási egység

241-1208 20 mm vegyes, 4 szín 8 db/bliszter

• különböz  szín  , jó min ség , er s mágnes, fém- illetve fehér táblákhoz • iskolai okta-
tásban vagy prezentációban kiváló segít társ

Stanger táblamágnes

MIN.

1
bliszter


