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Liner 2811 F
Je osazen jemným plastickým hrotem,  šíře stopy 0,3 mm. 
Určen pro nejširší použití. 
Délka stopy až 1500 m.

m. 

barva obj. č. cena

černá 053050 8,93
červená 053052 8,93
modrá 053053 8,93
zelená 053056 8,93
sada /3 053058 26,45

Popisovač 2846 Popisovač 2836
Popisovač vhodný především k popisování nejrůznějších 
plastických hmot, skla, fi lmů apod. Permanentní inkoust 
na alkoholové bázi. Stopa písma odolává vodě, 
teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům. 
Válcový hrot, šíře stopy cca 1 mm.

Permanentní popisovač vhodný na většinu povrchů, především 
k popisování nejrůznějších plastických hmot, skla, fi lmů apod.
Odolá vodě, otěru, povětrnostním vlivům.
Alkoholová báze. Válcový hrot, šířka stopy 2 mm.

barva obj. č. cena

černá 053070 7,27
červená 053072 7,27
modrá 053074 7,27
zelená 053076 7,27

sada /4 053078 30,58

fi alová
hnědá
oranžová

053071
053077
053079

7,27
7,27
7,27

barva obj. č. cena

černá 053069 6,61
červená 053066 6,61
modrá 053067 6,61
zelená 053068 6,61
sada /4 053064 29,75

 Liner  4611 F
Je osazen jemným plastickým hrotem, šíře stopy 0,3 mm.
Určen pro nejširší použití. Délka stopy až 1500 m.
Ergonomický design s trojúhelníkovou 
úchopovou částí.

barva obj. č. cena

černá 053037 9,92
červená 053038 9,92
modrá 053039 9,92
zelená 053040 9,92
sada /4 053042 41,32

Tornado Cool 4775
Oblíbené Tornado s trojúhelníkovou úchopovou částí s „masážními body“, které 
aktivují na bříškách prstů hmatové receptory, a tím je zaručeno jisté držení a zdravé 
psaní bez únavy. Má tenkou, rovnoměrnou stopu písma, která se nerozpíjí a dá 
se vyzmizíkovat. Průměr kuličky 0,5 mm, šíře stopy 0,3 mm. Je naplněné modrým 
inkoustem. Vhodné i pro leváky. Mix barev.

053135 22,31
obj. č. cena

Tornado 2675
Školní roller s trojúhelníkovým držením s masážními body pro zdravé psaní, vhodný 
i pro leváky. Modrý inkoust se nerozpíjí, má stejnoměrnou stopu a dá se zmizíkovat .
ERGO držení s masážními body. Pro praváky, leváky i dysgrafi ky.
Modrý zmizíkovatelný inkoust. Šířka stopy 0,3 mm.
Mix barev.

053128 16,53
obj. č. cena

Popisovač 4606 CD/DVD/BD - Pen Liner 4616 CD/DVD/BD
Popisovač určený především k popisování CD/DVD/BD. 
Permanentní inkoust na alkoholové bázi. Válcový hrot, šíře 
stopy 1 mm. Stopu písma lze odstranit CD/DVD korektorem. 
Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

Liner určený především k popisování CD, DVD a BD disků.
Permanentní inkoust na alkoholové bázi.
Jemný plastový hrot, šíře stopy 0.6 mm.m. 

částí.

barva obj. č. cena

modrá 053560 12,81
zelená 053561 12,81
červená 053562 12,81
černá 053563 12,81
sada /4 053564 48,76

barva obj. č. cena

modrá 053566 12,81
zelená 053567 12,81
červená 053565 12,81
černá 053568 12,81
sada /4 053569 48,76

ø 0,8 0,3 mm

ø 0,8

ø 0,5 ø 0,5

0,3 mm

0,3 mm 0,3 mm

ø 2 1 mm
ø 3,3 2 mm

ø 2,5 1 mm ø 1,2 0,6 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks



Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz

Značkovač 8566 permanent
Značkovač je určen pro psaní na neporézní materiály, 
gumu, kůži, plasty, kovy, atd. Permanentní inkoust 
na alkoholové bázi  odolný vodě a teplotě 
do 100 °C. Válcový hrot. 
Šíře stopy 2,5 mm.

Značkovač 8576 permanent
Značkovač je určen pro psaní na neporézní materiály, gumu, 
kůži, plasty, kovy, atd. Permanentní inkoust na alkoholové bázi 
odolný vodě a teplotě do 100 °C. Klínový hrot.
Šíře stopy 1-4,6 mm.

barva obj. č. cena

černá 052230 14,88
červená 052235 14,88
modrá 052238 14,88
zelená 052240 14,88
sada /4 052251 57,85

barva obj. č. cena

černá 052210 13,64
červená 052212 13,64
modrá 052215 13,64
zelená 052220 13,64
hnědá 052223 13,64
fi alová 052222 13,64
oranžová 052221 13,64
sada /4 052227 56,20

 Značkovač 8516 permanent
Značkovač, který díky své speciální inkoustové náplni vydrží 
i 14 dní otevřený a nevyschne. Píše na papír, karton, plast, 
sklo, keramiku, dřevo, kov i kámen. Permanentní inkoust na 
alkoholové bázi. Stopa písma odolná vodě, teplotě do 100° C, 
otěru a povětrnostním vlivům. Klínový hrot, šíře stopy 2-5 mm. 

Značkovač 8510 permanent
Značkovač, který díky své speciální inkoustové náplni vydrží 
i 14 dní otevřený a nevyschne. Píše na papír, karton, plast, 
sklo, keramiku, dřevo, kov i kámen. Permanentní inkoust 
na alkoholové bázi. Stopa písma odolná vodě, teplotě 
do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům. Válcový hrot, 
šíře stopy 2,5 mm.

Nevysychá
barva obj. č. cena

červená 052076 12,40
zelená 052078 12,40
modrá 052077 12,40
černá 052069 12,40
sada /4 052079 52,07

barva obj. č. cena

modrá 052085 14,05
červená 052084 14,05
zelená 052086 14,05
černá 052087 14,05
sada /4 052088 60,33

Nevysychá

Značkovač 8559 stíratelný
Značkovač 8569 stíratelný
Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Inkoust je za sucha stíratelný, světlostálý. Náplň je zdravotně nezávadná. 
Klínový hrot . 
Šíře stopy 1 - 4,6 mm. 
Skladujte ve vodorovné poloze.

ná. 

Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Inkoust je za sucha stíratelný, světlostálý. Kulatý hrot o průměru 5 mm. 
Šíře stopy 2,5 mm. Skladujte ve vodorovné poloze.

barva obj. č. cena

černá 052130 15,29
červená 052140 15,29
modrá 052150 15,29
zelená 052160 15,29
sv. modrá 052164 15,29
oranžová 052161 15,29
růžová 052162 15,29
fi alová 052163 15,29
sada /4 052180 57,85

barva obj. č. cena

červená 052183 16,12
modrá 052184 16,12
zelená 052185 16,12
černá 052186 16,12
sada /4 052187 63,64

Značkovač 8560 Flipchart
Značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na papírové tabule Flipchart. 
Vysoká odolnost proti zasychání inkoustu v hrotu. 
Inkoust na vodní bázi  se nepropíjí papírem a je bez zápachu. 
Klínový hrot. Šíře stopy 1-4,6 mm. 
Funkčnost otevřeného značkovače je 1 týden.

Značkovač 8550 Flipchart
Značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na papírové tabule Flipchart. 
Vysoká odolnost proti zasychání inkoustu v hrotu. Inkoust na vodní bázi 
se nepropíjí papírem a je bez zápachu. Kulatý hrot. 
Šíře stopy 2,5 mm. Funkčnost otevřeného značkovače 
je 1 týden.

zi 

barva obj. č. cena

černá 052190 11,57
červená 052194 11,57
modrá 052198 11,57
zelená 052201 11,57
sada/4 052205 44,63

barva obj. č. cena

černá 052100 10,33
červená 052102 10,33
modrá 052106 10,33
zelená 052108 10,33
sada /4 052110 40,50

ø 5 2,5 mm
ø 5 1-4,6 mm

ø 5 2-5 mm ø 5 2,5 mm

ø 5 1-4,5 mm

ø 5 2,5 mm

ø 5 1-4,6 mm ø 5 2,5 mm

15%15%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

15%15%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks



Doprava zdarma nad 1500 Kč

Značkovač 2739 Textil
Značkovač s pigmentovým světlostálým inkoustem na 
vodní bázi. Píše na téměř všechny druhy textilu. 
Stopa písma je odolná praní do 60 °C. Vhodný pro 
malování na trička. Průměr hrotu 3,9 mm.
Ergonomický design s trojúhelníkovou 
úchopovou částí.

barva obj. č. cena

černá 052030 9,09
červená 052032 9,09
hnědá 052033 9,09
modrá 052034 9,09
žlutá 052035 9,09
zelená 052036 9,09
oranžová 052031 9,09
růžová 052037 9,09

sada /6 052042 47,93

Popisovač na pneumatiky 2686 bílý Popisovač Centropen 8586 bílý
Univerzální bílý značkovač s permanentnmím, světlostálým inkoustem. 
Bílý inkoust na vodní bázi píše na povrch většiny materiálů. 
Po zaschnutí odolává vodě, otěru, povětrnostním vlivům. 
Doporučuje se skladovat ve vodorovné poloze. 
Válcový hrot 1,2 mm. Obzvláště vhodný 
pro značení pneumatik např. v pneuservisech.

Univerzální bílý permanentní, světlostálý popisovač, píše na většinu 
povrchů, po zaschnutí odolá vodě, otěru, povětrnostním vlivům. 
Vodní báze. Skladovat ve vodorovné poloze. 
Válcový hrot. Šířka stopy 2,5 mm.

052255 23,97
obj. č. cena

P

. 

neuservisech

Un
pov
Vod
Válco

visech.

m. 

052255
obj. č. cena

053136 23,14
obj. č. cena

Lakový značkovač 9100
Je určen zejména pro psaní na tmavé neporézní materiály, jako jsou 
rentgenové snímky, gumy, kabely, kovy, CD, DVD, BD, keramika, sklo, 
fólie, plasty apod. Stopa písma je světlostálá, odolává vodě i při bodu 
varu, teplotě do 100 °C, otěru i povětrnostním vlivům. 
Šíře stopy 2–5 mm. Značkovač je osazen 
vláknovým klínovým hrotem a přepouštěcím 
mechanismem. Neobsahuje xylen.

opisov

odu 

m 

barva obj. č.

051990
051985
051989
051988

bílá
černá
žlutá
červená
modrá 051987
cena 59,50

šíře stopy obj. č. cena

053170 19,83
053172 19,83
053174 19,83
053175 19,83

0,25 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,7 mm
sada /4 053177 78,51

Liner 2634 S Permanent
Liner 2631

Liner je určen zejména k psaní na plastické hmoty, skla, diarámečky, 
fi lmy, rentgenové snímky apod. Permanentní inkoust odolný vodě 
a setření, smývatelný lihem. Jemný plastický hrot, šíře stopy 0,3–0,4 mm.  
Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

Vhodný k vytahování, skicování, technickému kreslení, 
kopírování. Plastický hrot v kovové trubičce. Popisovač je plněn 
černým dokumentním světlostálým a vodě odolným 
inkoustem. Mohou ho využít konstruktéři, návrháři, 
designéři, výtvarníci, grafi ci,... Ergonomický design 
s trojúhelníkovou úchopovou částí.

mm..  . esign 

Značkovač 2709 stíratelnýStíratelná tabulka Mája A5 - 7729 Je určen pro psaní na bílé tabule, PVC, sklo, porcelán. Inkoust na alkoholové bázi 
je za sucha stíratelný, světlostálý, zdravotně nezávadný.
ERGO držení. Válcový hrot, šíře stopy 1,8 mm.
Skladujte ve vodorovné poloze.

Oboustranně stíratelná tabulka A5 s potiskem 
linek k nácviku psaní, ale i kreslení. Jedna strana 
tabulky je určena pro kreslení, druhá na psaní.
Značkovač 2507 černý a modrý, stíratelný za 
sucha. Tabulka je opatřena eurozávěsem na 
kratší straně.

barva obj. č. cena

černá 052020 11,98
červená 052022 11,98
modrá 052023 11,98
zelená 052024 11,98
sada /4 052029 44,63

302030 47,93
obj. č. cena

Popisovač 2637 M OHP Permanent
Popisovač je určen zejména k psaní na plastické hmoty, skla, 
diarámečky, fi lmy, rentgenové snímky apod. Permanentní inkoust 
odolný vodě a setření, smývatelný lihem. Válcový hrot, šíře stopy 1 mm.  
Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

barva obj. č. cena

černá 053357 11,16
červená 053358 11,16
modrá 053359 11,16
zelená 053360 11,16
sada /4 053361 42,98

Popisovač 2636 F OHP Permanent
Popisovač je určen zejména k psaní na plastické hmoty, skla, diarámečky, 
fi lmy, rentgenové snímky apod. Permanentní inkoust odolný vodě a setření, 
smývatelný lihem. Jemný plastický hrot,  šíře stopy 0,6 mm. 
Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

barva obj. č. cena

černá 053261 11,98
červená 053263 11,98
modrá 053265 11,98
zelená 053267 11,98
sada /4 053268 44,63

ø 2,5 1 mm
ø 1,2 0,6 mm

ø 0,8 0,3 mm
barva obj. č. cena

černá 053240 11,98
červená 053241 11,98
modrá 053242 11,98
zelená 053243 11,98
sada /4 053244 44,63

ø 3,8 1,8 mm

ø 3,9 1,8 mm

ø 5 1-5 mm

ø 2,5 1,2 mm

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks



Při objednávce uveďte, objednávkové číslo výrobku, název, cenu, barvu. Uveďte rovněž fakturační 
adresu a dodací adresu, na kterou požadujete zboží dopravit, je-li jiná než fakturační adresa. 
Objednávky pište na ostrava@arbo.cz
ARBO CKP s.r.o., Teslova 12, 702 00 Ostrava, tel.: 596 134 551

www.kancelarskepotreby.cz
Ceny bez DPH. Platnost do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob. 

při objednávce 
nad 1500 Kč 

bez DPH

p

Doprava zboží zdarma

Zvýrazňovač  8722 Highlighter

Zvýrazňovač 8552 Highlighter

Celofl uorescenční zvýrazňovač s ergo držením a refl exním 
pigmentovým inkoustem vhodným pro zvýrazňování textů 
na všech druzích papíru. Klínový hrot, šíře stopy 1 - 4 mm, 
7 fl uorescenčních barev inkoustů, ventilační 
chránítko. 

Celofl uorescenční zvýrazňovač s refl exním pigmentovým 
inkoustem vhodným pro zvýrazňování textů na všech 
druzích papíru. Klínový hrot, šíře stopy 1 – 4,6 mm, 
ventilační chránítko.

veďt

barva obj. č. cena

žlutá 054038 11,57
oranžová 054032 11,57
růžová 054034 11,57
fi alová 054030 11,57
modrá 054035 11,57
zelená 054036 11,57
červená 054031 11,57
sada /4 054045 43,80
sada /6 054047 63,64

barva obj. č. cena

žlutá 054058 15,70
oranžová 054052 15,70
růžová 054054 15,70
fi alová 054050 15,70
modrá 054059 15,70
zelená 054056 15,70
červená 054051 15,70
sada /4 054066 58,68

 Zvýrazňovač  2822 FAX

 Zvýrazňovač 2532 

Je osazen klínovým hrotem, šíře stopy 1-3 mm. Vhodný na 
všechny druhy běžných papírů i na papíry kopírovací a faxové. 
Chránítko je opatřeno praktickým klipem. Odolnost proti 
vyschnutí min. 3 roky. 
Fluorescenční barvy.

Zvýrazňovač pro děti . Šíře stopy 1,8 mm. ERGO držení.
Fluorescenční inkoust. Ventilační chránítko.
Válcový hrot.

barva obj. č. cena

žlutá 054000 8,26
růžová 054002 8,26
oranžová 054004 8,26
zelená 054006 8,26
sada /4 054010 30,58

barva obj. č. cena

žlutá 054026 6,20
růžová 054022 6,20
oranžová 054020 6,20
zelená 054024 6,20
sada /4 054029 23,14

Popisovače 7790 vypratelné
Barevné popisovače, zdravotně nezávadný inkoust. Odolávají vyschnutí 
až 5 let. Vypratelné. Ventilační chránítko. Válcový hrot odolný proti 
zatlačení. Šířka stopy 1 mm.

í 

sada obj. č. cena

6 ks 052960 11,57
4 ks 052959 8,51

10 ks 052961 19,01
12 ks 052962 23,14
18 ks 052963 30,58
24 ks 052964 39,67
30 ks 052965 54,55

Popisovač 7550 Colour World Red
Popisovače s ventilačním bezpečnostním chránítkem a trojúhelníkovou úchopovou částí, odpovídající nejnovějším trendům v ergonomii psaní a kreslení. Jsou vyrobeny 
z polypropylenu a odolávají vyschnutí minimálně 3 roky. Válcové hroty o průměru 2 mm, odolné proti zatlačení, 30 barev vypratelných inkoustů s vysokou pestrostí. 

barva obj. č.

černá 053010
zelená 053011
červená 053012
hnědá 053013
žlutá 053014
modrá 053015
cena 2,73

sada obj. č. cena

6 ks 052990 11,57
4 ks 052989 8,51

10 ks 052991 19,01
12 ks 052992 23,14
18 ks 052993 30,58
24 ks 052994 39,67
30 ks 052995 54,55

ø 1,8

1 mm

ø 2 1 mm

ø 3,3 1,8 mm
ø 3,8 1-4 mm

ø 3,3 1-3 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

15%15%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks


