
BET-01 czarny wersja lakier F-01 czarny                wersja lakier

BET-06 czerwony wersja matowa F-06 czerwony wersja matowa

BET-10A niebieski wersja matowa F-10A niebieski wersja matowa

BET-14 turkusowy wersja matowa F-14 turkusowy wersja matowa    końcówka 2 500 szt.                     

BET-16 różowy wersja matowa F-24 granatowy    wersja matowa

BET-17 j. zielony wersja matowa

BET-19 j. fioletowy wersja matowa R-01 czarny                wersja błyszcząca termin podamy później

BET-20 biały wersja lakier R-05 pomarańczowy wersja matowa    końcówka 3 900 szt.                     

BET-21 żółty wersja lakier dostawa lipiec R-06 czerwony wersja matowa

BET-22 szary wersja matowa R-10 ciemnoniebieski wersja matowa    końcówka 1 750 szt.                     

BET-24 granatowy NOWOŚĆ wersja matowa R-13 ciemnozielony wersja matowa dostawa ok. 21.06

R-14 turkusowy wersja matowa    końcówka 6 000 szt.                     

BT-01 czarny                wersja lakier R-24 granatowy wersja matowa

BT-03 grafit wersja błyszcząca

BT-05 pomarańczowy  wersja matowa ZO-01 czarny                wersja gumowa

BT-06 czerwony wersja matowa ZO-06 czerwony wersja gumowa

BT-10A niebieski wersja matowa ZO-10A niebieski wersja gumowa termin podamy później

BT-13 c. zielony wersja błyszcząca ZO-12 zielony wersja gumowa

ZO-20 biały wersja gumowa

MT-01 czarny                wersja lakier

MT-03 grafitowy          wersja błyszcząca    końcówka 3 000 szt.                     C-01 czarny                wersja błyszcząca

MT-05 pomarańczowy  wersja matowa    końcówka 1 600 szt.                     C-02 szampański                wersja błyszcząca

MT-06 czerwony wersja matowa C-03 grafitowy wersja błyszcząca

MT-10A niebieski wersja matowa dostawa ok. 05.07 C-04 srebrny wersja matowa

MT-13 zielony wersja błyszcząca    końcówka 300 szt.                     C-05 pomarańczowy wersja matowa

MT-20 biały wersja lakier C-06 czerwony wersja matowa

C-07 bordowy         wersja błyszcząca

CT-01 czarny wersja lakier C-09 ciemny fiolet wersja błyszcząca

CT-03 grafit wersja błyszcząca C-10 ciemny niebieski wersja matowa

CT-06 czerwony wersja matowa C-10A niebieski wersja matowa

CT-10A niebieski wersja matowa C-11 błękitny  wersja błyszcząca

CT-13 c.zielony wersja błyszcząca C-12 zielony wersja błyszcząca

CT-20 biały wersja lakier C-13 ciemnozielony wersja błyszcząca

CT-24 granatowy wersja matowa C-14 turkusowy wersja matowa

C-15 aquamarina wersja matowa

C-16 różowy wersja matowa

CS-01 czarny wersja lakier C-17 jasnozielony wersja błyszcząca

CS-03 grafitowy wersja błyszcząca C-18 jasna purpura wersja błyszcząca

CS-05 pomarańczowy wersja matowa C-19 jasny fiolet wersja błyszcząca

CS-06 czerwony wersja matowa C-20 biały wersja lakier

CS-10A niebieski wersja matowa C-21 żółty wersja lakier

CS-13 c. zielony wersja błyszcząca C-22 szary           wersja matowa

CS-20 biały lakier C-23 brązowy        wersja matowa

C-24 granatowy    wersja matowa    końcówka 1 400 szt.                           

C-26 amarant wersja matowa

ZOE   średnica 10 mm

Cosmo slim

touch pen Cosmo średnica 10 mm nowość!

touch pen Mooi średnica 10 mm          

 Kolekcja Millenium                                                                                                                        

stan magazynowy długopisów i opakowań na dzień 24.05.23 r.

PRODUKT NIEDOSTĘPNY        KOŃCÓWKAPRODUKT DOSTĘPNY

Fit    średnica 8 mmtouch pen Bello średnica 8 mm

Cosmo 

W stanie magazynowym podano wyłącznie serie długopisów dostępnych w aktualnej ofercie na 2023 r.                                                                 

Podane terminy dostaw uzależnione od specyfiki transportu morskiego!                                                                                                                                                                                                                                          

touch pen Bond średnica 8 mm                       

Rey   średnica 10 mm



S-01 czarny wersja błyszcząca    końcówka 600 szt.                           Etui czarne ZD-1 

S-05 pomarańczowy wersja matowa    końcówka 350 szt.                           Etui ZD-2 velvet

S-06 czerwony wersja matowa brak dostaw Etui ZD-16
Nie pasuje dla serii: Star, Giant 

WYPRZEDAŻ!!!

S-10 ciemnoniebieski wersja błyszcząca    końcówka 1 050 szt.                           Etui ZD-17          WYPRZEDAŻ!!!

S-10A niebieski wersja matowa brak dostaw display na 15 długopisów

S-13 ciemnozielony wersja błyszcząca brak dostaw

S-18 jasna purpura wersja błyszcząca    końcówka 2 900 szt.                           

B-01 czarny                wersja lakier typ zenith

B-03 grafit                wersja błyszcząca typ zenith

B-05 pomarańczowy wersja matowa typ zenith

B-06 czerwony wersja matowa typ slim

B-09 c.fioletowy wersja błyszcząca    końcówka 2 400 szt.                           typ slim

B-10A niebieski wersja matowa typ slim

B-13 ciemnozielony wersja błyszcząca

B-20 biały wersja błyszczaca

Mooi GE-01 czarny wersja błyszcząca

M-01 czarny                lakier    końcówka 200 szt.                           GE-06 czerwony wersja matowa

M-05 pomarańczowy wersja matowa    końcówka 1 850 szt.                           GE-10A niebieski wersja matowa

M-06 czerwony wersja matowa

M-09 ciemny fiolet wersja błyszcząca termin podamy później

M-10A niebieski wersja matowa    końcówka 1 500 szt.                           G-06 czerwony wersja matowa          WYPRZEDAŻ!!!

M-13 ciemnozielony wersja błyszcząca    końcówka 600 szt.                           G-10A niebieski wersja matowa
         WYPRZEDAŻ!!!          

ok. 4000 szt.

M-20 biały wersja błyszcząca dostawa 21.06

Wkład niebieski

Genius

Wkład czarny

Wkład czerwony

Wkład niebieski

Wkład czarny

Wkład czerwony

Giant

W stanie magazynowym podano wyłącznie serie długopisów dostępnych w aktualnej ofercie na 2023 r.                                                                 

Podane terminy dostaw uzależnione od specyfiki transportu morskiego!                                                                                                                                                                                                                                          

Bond  średnica 8 mm  wkłady do długopisów

opakowania do długopisówStar                       


