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MINŐSÉG & INNOVÁCIÓ

Ne érje be a jóval,  
válassza a legjobbat! 
A több országban is piacvezető 
STAEDTLER már több mint 175 éve 
képviseli az ismert német minőséget, 
innovációt és felelősségteljes üzletpolitikát. 

Termékei egyszerűek, elegánsak, praktikusak és kényelmesek de 
mögöttük a 21. század legújabb vívmányai rejlenek a biztonság, 
hosszú élettartam és környezetkímélőség érdekében. 

Válassza 
Ön is a 
minőséget!
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® WOPEX - 
a jövő ceruzája

A STAEDTLER nem érte be azzal, hogy ceruzái mind ellenőrzött erdőgazdaságokból 
származó fából készülnek illetve azzal, hogy az egész gyártási eljárásuk a lehető 
legkörnyezetkímélőbb. A STAEDTLER amely az elsők között kezdett ceruzát 
gyártani most újra feltalálta a ceruzát!

A WOPEX ceruza igazi szenzáció, ami már több országban innovációs, 
környezetvédelmi stb. díjakat zsebelt be. A WOPEX lényege az, hogy a ceruzák 
kisebb részben (70% fatartalom) készülnek fából. Egy normális jó minőségű 
ceruza esetében egy ép fadarabra van szükség a fa legjobb részéből. A WOPEX 
ceruza azonban farostot ötvöz egy speciális anyaggal, így nem csak kevesebb 
fára van szükség, hanem újrahasznosított fából is tökéletes ceruzát 
lehet csinálni.

A STAEDTLER tisztában van a fogyasztói elvárásokkal, ezért a WOPEX ceruzával 
az írási élmény semmiben sem különbözik egy normál ceruzáétól. Ugyanúgy 
hegyezhető és érzésre is ugyan olyan, csak készítése nagyságrendekkel 
környezetkímélőbb. És mindezt egy hagyományos ceruza áráért!

És ha mindez nem lenne elég, a WOPEX ceruzák felülete enyhén gumírozott 
a biztosabb fogás érdekében és bennük a legkiválóbb STAEDTLER grafitbélt 
találjuk.



Lu
m

oc
ol

or
® Lumocolor - 

a tökéletes mindenes

A STAEDTLER Lumocolor kínálat íróeszközei minden igényes, minőséget kívánó 
felhasználó igényeire kínálnak megoldást. Az innovatív tintának köszönhetően 
mindig használatkész, hosszú élettartamot és kimagasló írási teljesítményt biz-
tosít, bármilyen felületről legyen szó.

Immár 50 éve a Lumocolor egyet jelent a MADE IN GERMANY felirat mögött 
álló kiváló minőséggel a STAEDTLER márkanév pedig minderre garancia Euró-
pa-, és világszerte.

A speciális tintának 
köszönhetően a tollak 
akár napokig is kupak 
nélkül maradhatnak 

anélkül, hogy beszárad-
nának.

Írás után a Lumocolor 
tollak speciális tintája 
3-6 másodpercen belül 

megszárad, így balkeze-
seknek is ideális íróessz-

köz.

Az univerzális tollak 
szinte minden felületre 

alkalmasak mint pl: 
üveg, műanyag, fém, fa, 

porcelán, CDk, DVDk, 
fóliák stb.

A Lumocolor termékek 
speciális tintája ellenáll 
a  hőmérsékleti változá-
soknak, tartósan élénk 

színeket hagyva.

A Lumocolor Perma-
nent fekete tinta ellenáll 
az időjárás viszontag-

ságainak, ezáltal kültéri 
alkalmazásra is kiváló.

A Lumocolor Permanent 
tinták napfénytűrők, fény 

hatására a színek nem 
fakulnak ki, hosszútávon 
megőrizve élénkségüket.

A legtöbb Lumocolor termék kapható a díjnyertes STAEDTLER 
BOX kiszerelésben is. A STAEDTLER BOX anyaga tartós műanyagból 
készült ami hatékonyan óvja a termékeket a sérülésektől. A fenti 
előnyök mellett praktikus is, ízléses tolltartóként is használható. 
A STAEDTLER BOX kiszereléseket a bennük levő termékek cik-
kszáma és a WP4 illetve WP6 utótag jelöli.

Forgalmazott: 313 WP4, 318 WP4, 318 WP6, 318 WP4P, 317 
WP4, 317 WP4P, 350 WP4, 352 WP4, 351 WP4, 356 WP4 
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® Lumocolor - 

a tökéletes mindenes

313- 
Lumocolor permanent S
 

313- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 313 WP4

317- 
Lumocolor permanent M

317- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 317 WP4, 317 WP6,  
317 WP4P (speciális kiszerelés)

318- 
Lumocolor permanent F

318- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 318 WP4, 318 WP6, 
318 WP4P (speciális kiszerelés)

350- 
Lumocolor permanent marker

350- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 350 WP4

352- 
Lumocolor permanent marker

352- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 352 WP4

356- 
Lumocolor flipchart marker

356- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 356 WP4

351- 
Lumocolor whiteboard marker

351- 2 3 5 9

STAEDTLER box: 351 WP4

313

317

318

350

352

356

351
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b® Noris Club - 
minőség és tradíció

A STAEDTLER Noris ceruza Németországban egyet jelent a ceruza fogalmával: 
ha valakitől azt kérik, hogy képzeljen maga elé egy ceruzát, elsőként a sárga-
fekete Noris ceruza fog eszébe jutni. Ez nem véletlen, ugyanis a STAEDTLER 
már több mint 175 éve gyártja megbízható, a kívánalmaknak mindig megfelelő 
ceruzáit. A világ 175 év alatt teljesen megváltozott, de a Noris ceruza által 
keltett elvárások mit sem változtak.

Használjon Ön is egy igazi német slágert!

A Noris Club termékcsoport ellentétben a Noris-szal rendkívül sok termékfajtát 
foglal magában. A Noris Club termékek felhozatala elképesztően sokszínű 
a szó legszorosabb értelmében is. Ezek a termékek többek közt a következő 
csoportokba tehetők bele:

A Noris Club termékeknek két célcsoportját azonosíthatjuk:

A legtöbb Noris Club termék célja gyerekek és fiatalkorúak megismertetése a 
kreatív művészetekkel, a játékos oktatás és a bennük  rejlő művész előhozásának 
segítése. Természetesen a STAEDTLER kiemelt gondot fordít arra, hogy 
termékei abszolút veszélytelenek legyenek bárkire és bármire nézve beleértve 
a környezetet is.

Más termékek hobbistáknak, amatőr és profi művészeknek kínál eszközöket, 
hogy minél könnyebben tudják elképzeléseiket megvalósítani. Természetesen 
a repertoár tartalmaz olyan termékeket is amelyek használata után még 
legigényesebb hivatásos művész is elégedetten és elismerően bólogat.

• Színesceruzák
• Akvarellceruzák
• Zsírkréták
• Gélkréták
• Gyurmák

• Festékek
• Ragasztórudak
• Kreatív játékkészletek
• Egyéb kreatív eszközök, 

anyagok és kellékek
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a mesteri fogás

A STAEDTLER Triplus termékek azokat a tollakat, tűfilceket és mechanikus 
ceruzákat foglalják magukban melyek teste kényelmes háromszög alapú. Mivel 
a hosszadalmas írás a lehető legkényelmesebb fogást követeli meg, ezért 
kiemelten ajánljuk azoknak akik napi szinten sokat írnak.

A céltudatosan megtervezett lekerekített háromszög alapú test alkalmazkodik 
az emberi kéz tipikus fogásához, mindegyik ujjon kényelmesen elosztva a 
nyomóerőt. Ezáltal a kéz írás közben mindig nyugodt és görcsmentes marad, az 
ujjakon a bőrt soha nem dörzsöli ki.

Íme egy kis ízelítő a széles Triplus kínálatból:

A legtöbb Triplus termék kapható a díjnyertes STAEDTLER BOX 
kiszerelésben is. A STAEDTLER BOX anyaga tartós műanyagból 
készült ami hatékonyan óvja a termékeket a sérülésektől. 

A fenti előnyök mellett praktikus is, ízléses tolltartóként is 
használható. A STAEDTLER BOX kiszereléseket általában a 
bennük levő termékek cikkszáma és az SB utótag jelöli.

A díjnyertes Triplus Ball tollak különlegesen hosszan írnak, nem száradnak be, papíron 
ellenállnak  a legkülönfélébb oldószereknek (ezáltal ideálisak csekkek aláírására is), a tinta 
soha nem folyik ki belőlük, még nyomásváltozás esetén sem és a még hosszabb éllettartam 
érdekében a betét is cserélhető bennük. A speciális gumírozott test soha nem ragad a 
kézhez, de nem is csúszik ezáltal kényelmes, stabil fogást biztosítva.

A Triplus Roller olyan golyóstoll, melyben a tinta a toll testében van betét helyett. A 
tinta nem szárad be és nem folyik el, így akár évek múltán is hozza az elvárt STAEDTLER 
minőséget versenyképes áron.

A Triplus Fineliner azaz tűfilc repertoárja rengeteg brilliáns színt tartalamz kedvezve a 
precíz de mégis sokszínű írás és rajzolás kedvelőinek. A speciális tinta nem szárad be és 
a tűfilc beépített technológiájának hála, a tinta soha nem folyik el. Textilekből egyszerűen 
kimosható így ajánlott gyerekeknek is.

A Triplus Micro elegáns, szolid külsejű magas minőségű mechanikus ceruza számos olyan 
apró tulajdonsággal melyek megkönnyítik a mindennapos írást. A fémhegy automatikusan 
visszahúzódik írás közben, ezzel folyamatosan védve a hegyet a töréstől. A ceruza végében 
extra hosszúságú kitekerhető radír segíti a hibák kijavítását. A betétek és a radír is 
egyszerűen cserélhető.
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® Textsurfer - 

minőségi szövegkiemelők

A STAEDTLER Textsurfer szövegkiemelő termékei mindig segítenek Önnek 
rávilágítani a lényegre! A különleges szövegkiemelő tinta nem keni el még a 
frissen nyomtatott szöveget sem, és a jelölés fénymásolva is látszik. 

Minden Textsurfer termék utántölthető, drámaian megnövelve ezzel a termékek 
élettartamát és ezáltal azok költséghatékonyságát is.

A Textsurfer termékek ezekn kívül rendelkeznek az alábbi egyedi tulajdonságokkal 
melyek a versenytárs termékek fölé emelik:

• Rendkívül gyors száradás, balkezeseknek is ideális

• “Airplane-safe” azaz repülőgépen is biztonságosan használható, 
a termékben automatikus nyomáskiegyenlítődés történik, 
megakadályozva a tinta elfolyását

• Textilekből egyszerűen kimosható, nem hagy maradandó nyomot

• Pigment tinta amely alkalmazható az összes gyakori papírtípusra 
(fénymásolópapír, faxpapír stb.)

• 8 tartósan élénk neonszín (sárga, piros, kék, türkiz, zöld, narancssárga, 
lila és magenta)

Emelje ki Ön is a lényeget a STAEDTLER Textsurfer termékeivel!


