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iskolakezdés...
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Az iskolakezdés minden gyermek és szülő számára 
fontos mérföldkő. Sok család életében magától 
értetődő a gyerekek részére a lehető legjobb 
alapfelszerelés biztosítása az iskolába, hogy támogassák 
az eszközhasználat mielőbbi elsajátítását és a tanulást.

A griffix termékek segítségével a 6-9 éves korcsoport 
megbízható társa szeretnénk lenni a suliban. Színes, 
ergonomikus, átgondolt termékmegoldásokkal az okos 
kezdetekért.

Okos kezdet, merthogy nemcsak a termékek különleges 
tulajdonságai könnyítik meg a tanulást, de játékos 
színviláguk is használatra ösztönzi a gyerekeket.

Ennek ellenére nem elégszünk meg szimplán egy 
színes, ergonomikus, átgondolt kialakítású termék 
kifejlesztésével. A Griffix többet jelent.

A Griffix termékek a jövő generációja számára 
készültek, és az erős termékelőnyök mellett a 
jövő kihívásaival is szembe kell nézniük. Ez a 
fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és az 
esélyegyenlőség. Ezen dolgozunk minden nap.

A Griffix termékcsalád az évek alatt fokozatosan 
kibővül és jelenleg a következő termékkategóriákból 
tartalmaz termékeket:

A griffix termékcsalád

A termékek kiegészítik egymást, esetenként egymásra 
épülnek, így – termékcsaládként elhelyezve – megfelelő 
választékot kínálnak a fogyasztónak, csomagban történő 
vásárlásra ösztönzőek.

Betétek

Rajzeszközök

Barkácseszközök

Írószerek

Kiegészítő eszközök

Ecsetek

Az 
  okos 

kezdetekért
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Cél: 
a szabályos 
ceruzafogás

A tartós griffix termékeket, legyen szó írásról, festésről 
vagy rajzolásról, tudósok, tanárok és szakértők 
közreműködésével fejlesztettük ki, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek a kézbe, és elősegítsék a megfelelő 
kéztartás elsajátítását.

A gyártás, csomagolás és szállítás során folyamatosan 
ellenőrizzük és optimalizáljuk a gyártási folyamatokat, 
a partnereket és az útvonalakat. Megbízható, 
bevált partnerekkel dolgozunk, akik tisztességes 
munkakörülményeket biztosítanak alkalmazottaiknak 
és rövid szállítási útvonalakat használnak.

A griffix íróeszközöket és tartozékokat a Hannover 
melletti saját üzemünkben gyártjuk.

Az ígéretünk

A csomagolás koncepciója
A fenntarthatóság szempontjából a termékcsomagolásnak 
kell a leginkább hatékonynak lennie az erőforrások 
felhasználásának tekintetében. 2022-től áttérünk a 
műanyagról a karton csomagolás irányába.
Az új csomagolásra, mely FSC® tanúsítvánnyal rendelkező 
kartonból készül, folyamatos az átállás. 

Nemet 
mondunk a 
muanyagra

Németországban 

készült

ÚJ
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Nemcsak a csomagolásnál használt anyagok terén 
lépünk a jövőbe. Fogyasztóbarát, vonzó csomagolásunk 
kiválóan mutat a polcokon. Áttekinthető, részletes, 
hasznos információk állnak a termékeken a fogyasztók 
rendelkezésére.

Ha ez nem lenne elég, akkor a csomagoláson található 
QR kód segítségével rögtön a Pelikan weboldalára lehet 
jutni.

A griffix termékek új csomagolása

Megújuló színeinkkel új lendületet adunk a 
termékválasztéknak. Arra fókuszálunk, amit a gyerekek 
szeretnek: erős kontrasztok a fiatalabbaknak és modern 
színkombinációk a picit idősebbeknek. Ezt pedig 
tökéletesen kiegészítik a kedvelt klasszikus színek. 

Színelmélet

Fedezd fel  
a griffix® 

termékcsaládot
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Gyermekbarát 
megjelenés

A csomagoláson barátságos, a gyermek célcsoporthoz 
illő figurák láthatóak, a többi kommunikációs eszközön 
pedig figyelemfelkeltésre szolgálnak: mindegyik 
termékkategóriát speciális karakterek kísérnek, melyek 
az eladáshelyi és egyéb online és offline kommunikációs 
anyagokon megtalálhatóak, “magyaráznak” és 
biztosítják a jó hangulatot.

A Griffix-figurák

Barkácseszközök
Rajzeszközök

Ecsetek

Írószerek

Élénk színek, erős 
kontrasztok – ezt 
szeretik a menő 

lányok!*

* Nincs állandó választékban, érdeklődjön kollégáinknál

A Neonzöld/kék a 
sport és a divat által 

ihletett bestsellerünk!*

Ezek a színkombinációk 
azok számára ideálisak, akik 
nem akarják mindenképp a 

trendeket követni.*

A divatos bogyószínek 
a romantikus lányok 

kedvencei!

Játék, sport és 
szórakozás - ez 

az, amiért a fiúk 
rajonganak!
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A 4-lépcsos írástanuló rendszer

A tökéletes 
ujjtartás

 •
 í
rá
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ó rendszer  •  learn

 how to write

4 lépcső az írás elsajátításához - a Pelikan 2008-ban is előremutató 
ötletekkel írt történelmet. Az írástanulás kiváló minőségű, első átfogó, máig 
sikeres rendszerét mára már sokan próbálják leutánozni.

Az innovatív, gyermekbarát markolat teszi igazán egyedivé a griffix 
íróeszközöket. Ezt a finommotorikus készségek legújabb vizsgálati 
eredményei alapján fejlesztették ki szakoktatókkal és a Fraunhofer Intézettel 
közösen.

A tökéletes markolat: Az ergonomikus fogózóna a hüvelykujj, a mutató és a 
középső ujj megtámasztásával optimális kéztartást biztosít az íráshoz. Ez a 
legjobb mozgásteret kínálja a gyerekeknek, a bal- és jobbkezesek számára 
pedig fáradtságmentes és nyugodt írást tesz lehetővé.

A 4-lépcsős griffix írástanuló rendszer az első átfogó koncepció, amely 
következetesen végigkíséri az írástanulás folyamatát a kezdetektől fogva. 
Különlegessége: A markolat kialakítása egyforma az egyes lépcsőknél, így a 
gyermeknek nem kell külön megtanulnia az egyes eszközök helyes fogását.

A rajzolástól az írásig:
Játékos felkészítés az 
iskolára a megfelelő  
eszközfogás elsajátításával. 

Az első betűk precíz 
írásához:  
Kezdettől fogva ideális 
pozícióban az íráshoz.

A töltőtoll  
“kistestvére”:
A folyékonytintás 
írás elsajátításához.

Írni, mint a nagyok:  
Tökéletes markolat-
tal a kis kezek 
számára.

1 2 3 4Zsírkréta Töltoceruza Rollertoll* Töltotoll*

* 
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Cikkszám Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

1. Lépcső - Griffix zsírkréta 

2:1 Dobozos és bliszteres kiszerelés egyben

00700832 Zsírkréta/8 szín Griffix - háromszögletű forma 5 5

Írástanuló rendszer, 1. lépcso - Zsírkréta
Az írás előkészítéséhez nagyon fontos a rajzolás és a 
színezés. A gyerekek ekkor tanulják meg a “hintamozgást” 
a nagyobb felületek kiszínezése közben, valamint az 
összefüggő formák megalkotását. 

A zsírkréta háromszögletű fogózónája itt még hosszabb, 
hogy ne szorítsa keretek közé ezt a szabad folyamatot.

Különleges kialakítás a 
gyerek számára ideális 
méretben

Nem gurul le az asztalról

Jobb- és balkezeseknek 
egyaránt ideális

Nem porózus felületekről 
lemosható, de vízzel nem 
keverhető színek

Tiszta gyermekkezek
a felületkezelésnek  
köszönhetően

H
á

ro

m s z ö gle
t ű

éve s  ko r t
ó

l

B+J
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Írástanuló rendszer, 2. lépcso - Töltoceruza
A ceruza gyakran az első igazi íróeszköz az iskolában. Az írástanuló 
rendszer 2. lépcsőjében már megjelenik külön a jobb- és külön a 
balkezesek számára kialakított eszköz. A töltőceruza tökéletesen 
előkészíti a terepet a tollal való íráshoz.

Bal- és jobbkezesek számára 
külön variációk elérhetőek.

Egyszerű nyomómechanika 
és pofonegyszerű utántöltés

Ergonomikus 
fogózóna

Tartós HB keménységű 
bél a tiszta írásképért

A helyes fogást mosolygós 
figura segíti

To
vá

bb
i s

zí
nk

om
bi

ná
ci

ók
*

Made in
Germany

*A további színkombinációk és a kiegészítő eszközök (bél, hegyező) nem részei az állandó szortimentünknek, kérjük, forduljon kollégáinkhoz.

Cikkszám Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

2. Lépcső - Griffix töltőceruza

Bliszteres

00821087 Töltőceruza Griffix HB, 2mm-es hegyvastagsággal, jobbkezeseknek Neon Black ÚJ 1 1

B J
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Írástanuló rendszer, 3. lépcso - Rollertoll

Írástanuló rendszer, 4. lépcso - Töltotoll

A rollertollal (tintás golyóstollal), a töltőtoll “kisöccsével” - ami a rendszer harmadik 
fokozata - a gyermek egy pillanat alatt megtanul tintával írni. A rollertoll rugalmasan 
kompenzálja a gyermek kezének kezdetben erősebb nyomását, és így biztosítja a 
nagyszerű szórakozást írás közben, anélkül, hogy az túlságosan megerőltető lenne.  
A tintapatronok pedig nagyon könnyen cserélhetők.

A töltőtollal, az egymásra épülő rendszer negyedik és legmagasabb szintjén a tintával 
való írás finomodik. A tollhegy könnyedén siklik a papíron, és a gyermek úgy fejezi be 
a tanulási folyamatot, hogy megtanul helyesen és szépen írni. A sok gyakorlásnak a 
kéz helyes pozícióban tartásával meglesz az eredménye, a gyermek nem tudja rosszul 
tartani a kezében az írószereket. Végre úgy ír, mint a nagyok!

Védőkupak a 
kiszáradás ellen

Siklik a papíron a speciális 
íróhegynek köszönhetően

Tintaírópatronnal 
utántölthető

Bal- és jobbkezesek számára 
külön variációk elérhetőek. 

Ergonomikus 
fogózóna

A helyes fogást mosolygós 
figura segíti. 

Az oldalon található termékek nem részei az állandó termékválasztékunknak. Érdeklődés esetén, kérjük, forduljon kollégáinkhoz.

patronnal

Bal- és jobbkezesek számára 
külön variációk elérhetőek.

A helyes fogást mosolygós 
figura segíti. 

különleges 
hegyvédelem

Tartós nemesacél 
hegy

letekerhető 
védőkupak

 ergonomikus 
fogózóna

B

B

J

J

11



Ergonomikus iskolai olló, hegyes
A szülők és a tanárok olyan minőségi ollót szeretnének a tanórákra, 
melyek tartósak és hosszú távon használhatóak, továbbá előnyben 
részesítik az ergonomikus, könnyen kezelhető termékeket. A Griffix 
hegyes iskolai olló minden ilyen szempontnak megfelel, ráadásul kiváló 
kiegészítője a közkedvelt írástanuló rendszernek.

Ergonomikus 
fogózóna 
a biztos tartásért.

Puha fogórész   
a kényelmes 
vágásért  

griffix® mosolygós 
figura a helyes 
tartásért.

Feliratozható

15 cm 

Színválaszték

Tartós élek: az acélnál 3x keményebb 
titánnitrid-bevonattal

Bal- és jobbkezesek 
számára külön variációk 
elérhetőek.

B J
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Elérheto termékvariációk
Asztali display
12 ollóval, vegyes színekben, jobb– és balkezes 
kialakítással vegyesen.
Mérete (szé x ma x mé): 145 x 250 x 150 mm

Display utántöltés
Csomagolás nélküli ollók, a fogórésznél 
a helyes tartást segítő figurával és a 
feliratozást segítő matricával.

Cikkszám Szín Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

griffix® ergonomikus iskolai olló

Display

00605380 Display/12 db Olló Griffix hegyes. A display tartalma: 3 - 3 db NeonBlack, 
Berry és Blue jobbkezes, 1 db NeonBlack és 2 db Blue balkezes olló ÚJ 1 1

Display utántöltés

00819046 Olló Griffix hegyes balkezes Neon Black ÚJ 3 3

00819039 Olló Griffix hegyes jobbkezes Sweet Berry ÚJ 3 3

00819015 Olló Griffix hegyes jobbkezes Neon Black ÚJ 3 3

griffix® - Az ergonomikus iskolai olló
• Az acélnál 3x keményebb titánnitrid-bevonattal

• 25 év garancia

• Feliratozható

13
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Az elso
ergonomikus 

iskolai körzo,
ami mindent kézben tart!

Megjelenés

Szállítás

Belso értékek

•  150 mm-es hosszával kicsi és kompakt - 
könnyedén hordozható

•  Hegyvédővel: a fém tű és a grafit hegy 
szállítás közben tökéletesen védett a 
tolltartóban.

• Gyermekbarát kialakítás sarkok és tüskék nélkül

• Kezdők számára kiválóan megfelel

• Kivételes kialakítás dupla lábakkal

• Csúszásmentes felszín

• A Pelikan saját, egyedi, védett formatervezése

•  Beépített hegytartály (3 hegy, keménység: 
H) a fogantyúban (külön tartály nem 
szükséges)

•  Egyedi hegyezési lehetőség a fogantyú 
tetején 

Pontosság
•  Függőleges hegy és 

középpontmutató minden 
szögbeállításban

•  A körző lábainak előzetes 
beállítása és a paralelogramma elve miatt 
a mérések milliméterre pontosak

•  A körző átállítása gyerekjáték a nagy 
tekerőgombnak köszönhetően 

A szerkesztéssel való ismerkedés soha nem volt 
még ilyen könnyű és kényelmes: teljesen átgondolt 
megoldások okos extra funkciókkal a precíz 
munkáért és a biztonságos szállításért!

A geometriával ismerkedőket aktívan elkísérjük a 
körök, formák és perspektívák világába.

Iskolai körzo

14



Új 
szín

DisplayBliszteres

Sweet Berry

Cikkszám Szín Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

Iskolai körző Griffix

Display

00605519 Display/9 db iskolai körző Griffix (4x Sweet Berry; 5 x kék) ÚJ 1 1

Bliszter

00700955 Griffix ergonomikus iskolai körző Sweet Berry ÚJ 4 4

00700818 Griffix ergonomikus iskolai körző Blue 4 4

15
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forma-
tartó

3

1010612 6

Iskolai ecsetek – nyero 5-ös az 
általános iskolába
A griffix® ecsetek tökéletesen illeszkednek a griffix® írástanuló rendszerbe, mert a festés 
egy fontos eszköz a gyermekkezek finommotorikus képességeinek fejlesztésében. A 
kifejezetten általános iskolai diákok igényeihez kifejlesztett griffix® ecsetek tökéletesen 
használhatóak az iskolai rajzórákon, sok vidám percet biztosítva a gyerekeknek.

Az ecset lelke a szőr 
•  Prémium minőségű  

szintetikus szőr
• Nem hullajtja a szőrét
• Tartós és formatartó
• Könnyű tisztítani és szárítani

Könnyen kezelhető
•  Ergonomikus háromszögletű nyél a 

gyermekek számára ideális méretben
•  Csúszásmentes felszín a biztos tartásért
•  Könnyű tisztíthatóság a műanyag 

nyélnek köszönhetően
•  Különféle festési technikákhoz  

alkalmazható

Tökéletes az iskolába
•  Nem gurul el a háromszög formájú  

nyélnek köszönhetően
•  A megfelelő ecset az eltérő színek  

miatt könnyen kiválasztható
•  Feliratozható
•  A magas minőségű anyagoknak  

köszönhetően tartós

10-es méret: 
szőrecset

6-os méret: 
sörteecset

12-es méret: 
sörteecset

10-es méret: 
macskanyelv ecset

6-os méret: 
szőrecset

Made in
Germany

Mi teszi a griffix ecseteket különösen egyedivé?

16



A flexibilis gumipánt segítségével az ecsetkészlet 
könnyedén tárolható, szállítható, szárítható.

Praktikus tárolási lehetoség

Cikkszám Szín Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

griffix ergonomikus iskolai ecsetek

Display

00700733

griffix 5 részes ecsetkészlet PINSELFIX tárolópánttal
Tartalma:
1–1 db 12–es és 6–os sörteecset
1–1 db 6–os és 10–es szőrecset
1 db 10–es macskanyelv ecset

1 5

Egyszerű  
tisztítás

Felakasztva  
szárítható

Kimosható

17



Májustól 
rendelheto

Mindenki szereti a pasztell színeket!

A Pelikan új pasztell színes ceruzái kiemelkedő 
lágyságot adnak a képeknek. Ideálisak elbűvölően 
finom árnyalatok eléréséhez. 12 bájos szín, 
amelyek inspirálják a fiatal művészeket.

www.pelikan.com

Színes ceruzák
ÚJ



Mindenki szereti a pasztell színeket!

•  Puha, törésbiztos bél a jobb és egységesebb színezésért.

•  3,3 mm bélátmérő.

• Klasszikus hatszögletű forma.

•  12 elbűvölő szín.

•  FSC® minősítéssel, FSC-C014510

www.pelikan.com

12 db/készlet

Cikkszám Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

Színes ceruzák

Készlet

00701143 Színes ceruza/12 szín Pasztell
Új

10 10

Színes ceruzák

 Soft3 mm



Colorella® - A szín az élet!
Színekben gazdag világban élünk, ami nagy dolgok véghezvitelére inspirál 
minket. A színekkel ki tudjuk fejezni az érzéseinket, a személyiségünket és az 
ötleteinket. A színek lehetővé teszik, hogy kommunikáljunk és szórakozzunk 
másokkal.

ÚJ

Több szín, 
több móka!

20



ÚJ

Színes  
kupakkal

Kimosható

vékony

Colorella® Star C 302 18+6 szín
A Colorella® Star filctollal színgazdag rajzok 

készülnek – tökéletes az iskolába és az otthoni 

hobbi rajzokhoz is.

• Hegyvastagság kb. 0,6 mm

• 18 élénk színnel + 6 pasztell színnel

•  Vízbázisú tinta – a legtöbb textilből  

könnyen kimosható 

•  DIN ISO 11540 szabványnak megfelelő 

biztonsági kupakkal melyen légrések találhatóak

•  A készlet egy sablont is tartalmaz népszerű 

alakzatok gyors és könnyed megrajzolásához

Cikkszám Megnevezés Rendelési egység Kiscsomag  
mennyiség

Colorella® Star C 302 18+6 szín

2:1 Dobozos és bliszteres kiszerelés egyben

00818087 Colorella® Star C 302 18+6 szín 5 10
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Kanyarints egy jó sztorit



A letisztult formavilágú Snap® fém nyomógombos golyóstoll 

a minimalista esztétikát preferáló fogyasztók ízlésének 

megfelelően készült. A toll letisztultan elegáns megjelenését a 

gyöngyházfényű lakkozás tovább nemesíti.  

Fényes, krómozott 
nyomógomb, klip és hegy

Hengerformájú, 
alumínium tolltest

Feliratozható tamponnyomással, 
gravírozással vagy lézerrel

Gyöngyházfényű borítás 
trendi színekben

Ergonomikus súlyelosztás

M-es írásvastagság,  
kék írásszín, az ISO12757-2  
előírásainak megfelelő aláírásbiztos tinta

100%-ban újrahaszno-
sítható fém részek

Nyomógombos mechanizmus: a klip 
végének megnyomásával a tollhegy 
visszahúzódik
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A Snap® golyóstoll színeivel a fogyasztókat arra szeretnénk ösztönözni, 

hogy minden fontos pillanatban ehhez a gyönyörű tollhoz nyúljanak, 

ragaszkodjanak hozzá - akárcsak a nemesfémekhez.

Kanyarints egy jó sztorit

Végfelhasználói kommunikáció:

Megmutatná Snap tollunkat saját social media felületein? 

Kérje el kollégáinktól a tollak képanyagát!
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Cikkszám Szín Megnevezés RE KCS

Snap

Fémdobozos

00821223 Golyóstoll fém Snap ezüst - fémdobozos ÚJ 1 5

00821230 Golyóstoll fém Snap platina - fémdobozos ÚJ 1 5

00821247 Golyóstoll fém Snap arany - fémdobozos ÚJ 1 5

00821254 Golyóstoll fém Snap rózsaarany - fémdobozos ÚJ 1 5

00821261 Golyóstoll fém Snap réz - fémdobozos ÚJ 1 5

00821278 Golyóstoll fém Snap jégkék - fémdobozos ÚJ 1 5
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Már ajándékdobozos verzióban is!

ÚJ



Noble elegance

HANGSÚLYOZD A SZÍNEIDET
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A nemes színek és a funkcionális dizájn kombinációja igencsak  

meggyőző. A fém Jazz írószerek kiegyensúlyozott vonalaikkal és  

igényes felületkezelésükkel kitűnnek a többi toll közül. Kellemes 

fogásukkal és pelikáncsőrre emlékeztető rugós klipjükkel a mindennapi 

élet megbízható partnerei. 

csavarmechanikával

igényes  
felületkezelés

nemesacél hegy 
irídium végződéssel 

a fém részek 100%-ban 
újrahasznosíthatóak

rugós klip

ergonómiailag  
kiegyensúlyozott súly
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NOBLE ELEGANCE

HANGSÚLYOZD A SZÍNEIDET
A kézírás volt az inspirációnk. Az egyes betűk dőlése sokat elárul az 

írója személyiségéről, ahhoz hasonlóan, hogy milyen színt használ a 

legszívesebben. Szortimentünk széles színválasztékában megtalálható 

az az árnyalat, amelyik a legjobban kifejezi tulajdonosa személyiségét!
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NOBLE 
ELEGANCE

• Fémes színek gyöngyházfényű lakkozással

• Krómozott klip és hegy

• 6 színben

• Időtlenül elegáns megjelenés

Asztai display

A kép illusztráció

Októbertől  
rendelhető
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ÚJ

Cikkszám Szín Megnevezés RE KCS

Jazz Noble Elegance

Display

később Golyóstoll Jazz Noble elegance 12 db/display, vegyes színekben ÚJ 1 1

Dobozos kiszerelés - Display utántöltés

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance gyöngyházfehér/ rózsaarany ÚJ 3 3

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance rózsaarany ÚJ 3 3

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance fekete ÚJ 3 3

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance arany ÚJ 3 3

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance kék / ezüst ÚJ 3 3

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance ezüst ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance gyöngyházfehér/ rózsaarany ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance rózsaarany ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance fekete ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance arany ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance kék / ezüst ÚJ 3 3

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance ezüst ÚJ 3 3

Ajándékdobozos kiszerelés (G24)

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance gyöngyházfehér/ rózsaarany ÚJ 1 1

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance rózsaarany ÚJ 1 1

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance fekete ÚJ 1 1

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance arany ÚJ 1 1

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance kék / ezüst ÚJ 1 1

később Golyóstoll K36 Jazz Noble Elegance ezüst ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance gyöngyházfehér/ rózsaarany ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance rózsaarany ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance fekete ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance arany ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance kék / ezüst ÚJ 1 1

később Töltőtoll P36 Jazz Noble Elegance ezüst ÚJ 1 1

Ajándékszett

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance gyöngyházfehér/ rózsaarany ÚJ 1 1

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance rózsaarany ÚJ 1 1

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance fekete ÚJ 1 1

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance arany ÚJ 1 1

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance kék / ezüst ÚJ 1 1

később Golyóstoll + töltőtoll ajándékszett K/P36Jazz Noble Elegance ezüst ÚJ 1 1
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Homeoffice tolltartó

ÚJ

Praktikus, különleges beosztásával nemcsak áthidalja a céges iroda és 
a homeoffice közötti távolságot, de divatos pasztell színeivel igazán 
szemet gyönyörködtető minden íróasztalon.

Rendelheto



Cikkszám Szín Megnevezés RE KCS NCS

Tolltartó

Homeoffice tolltartó

00517072 Tolltartó Homeoffice menta
ÚJ

1 36 36

00517089 Tolltartó Homeoffice rose
ÚJ

1 36 36

Lezser, bájos és praktikus

• Igényes megjelenés

• Praktikus fogófüllel

•   Tágas belső zseb írószerek, olló, ragasztó és 
vonalzó számára

•  Kihajtható cipzáras zsebe rendszerezőket rejt a 
gyakran használt eszközök számára, valamint 
egy hálós zsebet mobiltelefon vagy töltőkábel 
tárolásához.

• Két cipzárral

Kiválóan illik 
a Jazz Pastel 

tollak színeihez

33
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www.pelikan.com

Rendelheto

Twill tolltartó
Kiváló minőségű, enyhén szaténozott, fényes, twill 
anyagú, kétrészes tolltartó cipzárral, formabontó 
stílusban, irodába és iskolába egyaránt. ÚJ



Sejtelmesen fénylo, nemes megjelenés

•  Tárolóhely akár 40 toll részére is – így egyetlen 
toll sem tűnik el a süllyesztőben

•  Praktikus hálós rekesszel mobiltelefon, kábelek 
vagy egyéb tartozékok számára

•  Masszív alsó rekesz tolltartó gumipántokkal és 
hálós zsebbel a rendezett áttekintésért.

Cikkszám Szín Megnevezés RE KCS NCS

Tolltartó

Tolltartó Twill 

00516990 Tolltartó Twill konyakbarna
ÚJ

1 48 48

00517003 Tolltartó Twill sötétkék
ÚJ

1 48 48

00517010 Tolltartó Twill bordó
ÚJ

1 48 48
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Herlitz Hungária Kft. • 1225 Budapest, Campona utca 1.

Telefon: +36 (1)305 2000 • Fax: +36 (1)305 2035 • herlitz@herlitz.hu

A változtatás jogát fenntartjuk. A fotók illusztrációk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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