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Karta katalogowa produktu:

 

Długopis żelowy PENAC FX3 0,7mm, czarny
Klasyczny długopis z wymiennym wkładem, zawiera szybkoschnący
atrament żelowy na bazie wody
Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS, odpornego na
pęknięcia
Kulka wykonana z węglika wolframu - jest niezwykle twarda i odporna
na uszkodzenia, dzięki czemu linia zachowuje swój regularny kształt
Gniazdo, w którym osadzona jest kulka - wykonana jest z mosiądzu
wysokoniklowego
Profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami
Transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stan wkładu
Z klipsem i metalizowaną końcówką
Elementy obudowy w kolorze tuszu
średnica kulki: 0,7mm
Grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
Długość linii pisania: ok. 510m
Kolor czarny

 

Cena 5,98 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 6956
Numer dostawcy PBA160106F-05
Numer Celcen 17-01084-7
Kod kreskowy 4536111105816
Nazwa produktu Długopis żelowy PENAC FX3 0,7mm, czarny
Opis klasyczny długopis z wymiennym wkładem, zawiera szybkoschnący atrament żelowy na bazie

wody; obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS, odpornego na pęknięcia; kulka
wykonana z węglika wolframu - jest niezwykle twarda i odporna na uszkodzenia, dzięki czemu
linia zachowuje swój regularny kształt; gniazdo, w którym osadzona jest kulka - wykonana jest z
mosiądzu wysokoniklowego; profilowana rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami;
transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stan wkładu; z klipsem i metalizowaną
końcówką; elementy obudowy w kolorze tuszu; średnica kulki: 0,7mm; grubość linii pisania: ok.
0,33-0,35mm; długość linii pisania: ok. 510m; kolor czarny

Kategoria Długopis żelowy
Klasa Standard
Marka PENAC
 

Kolor
Kolor Czarny
Kolor obudowy/ wkładu Transparentny/czarny
 

Cecha
Produkt Długopis żelowy
Typ Klasyczny
Rodzaj Z metalizowaną końcówką
W ofercie od 2013-01
 

Wymiary
Dł. linii (m) 510
Grubość linii (mm) 0,33-0,35
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Długopis żelowy PENAC FX3 0,7mm, czarny
Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30192121-5 Długopisy kulkowe
 

Zamiennik
Zamiennik JBA160106F-01
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 12 sztuk
Jednostka 2 300 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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