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Karta katalogowa produktu:

 

Kartridże 852 SCHNEIDER 852 do piór kulkowych, M, 5 szt., niebieski
Uzupełniające kartridże ze zintegrowaną końcówkę piszącą
Dedykowane do piór Base Ball, Breeze (pasują także do piór wiecznych
Spoza oferty Schneider)
Wykonane w innowacyjnej technologii Liquid-Ink gdzie tusz
magazynowany jest w formie płynnej, co zapewnia całkowite
opróżnienie rezerwuaru
Wyposażony w specjalny regulator dozowania tuszu. który od początku
do końca kontroluje dozowanie płynnego tuszu, neutralizuje zmiany
ciśnienia i temperatury oraz zapobiega przed wyciekaniem, plamieniem
oraz przerywaniem
Widoczny poziom zużycia tuszu
Tusz szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza
5 szt. w j.s.
Kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
Kolor atramentu: niebieski

Cena 13,49 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 110169
Numer dostawcy SR185203
Numer Celcen 17-01646-13
Kod kreskowy 4004675081995
Nazwa produktu Kartridże 852 SCHNEIDER 852 do piór kulkowych, M, 5 szt., niebieski
Opis uzupełniające kartridże ze zintegrowaną końcówkę piszącą; dedykowane do piór Base Ball,

Breeze (pasują także do piór wiecznych; spoza oferty Schneider); wykonane w innowacyjnej
technologii Liquid-Ink gdzie tusz magazynowany jest w formie płynnej, co zapewnia całkowite
opróżnienie rezerwuaru; wyposażony w specjalny regulator dozowania tuszu. który od początku
do końca kontroluje dozowanie płynnego tuszu, neutralizuje zmiany ciśnienia i temperatury oraz
zapobiega przed wyciekaniem, plamieniem oraz przerywaniem; widoczny poziom zużycia tuszu;
tusz szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza; 5 szt. w j.s.; kod kreskowy
umieszczony na każdym produkcie; kolor atramentu: niebieski

Kategoria Pióra
Klasa Standard
Marka SCHNEIDER
 

Kolor
Kolor Niebieski
 

Cecha
Produkt Kartridże do piór
Typ Klasyczny
W ofercie od 2015-01
 

Wymiary
Grubość linii (mm) M
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Kartridże 852 SCHNEIDER 852 do piór kulkowych, M, 5 szt., niebieski
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30192121-5 Długopisy kulkowe
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 30 sztuk
Jednostka 2 600 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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