
Maркeри
зa ситe нaмeни

klever.com.mk
офис ризница



klever.com.mkklever.com.mk

Придружете ни се и споделете ги 
своите креации на:

@eddingmakedonija

https://www.facebook.com/eddingmakedonija/%3Ffref%3Dmentions


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

- мастило на алкохолна база
- водоотпорно мастило, со неутрален
  мирис
- капаче со клипса
- маркер за пишување врз стакло,
  пластика, дрво, метал, камен, порцелан,
  кожа, картон во светла бојa

Маркери перманентни 1,5-3 мм
  гр.           шифра               производ                         дебелина         тип на врв
   В            Е-300                 маркер 300                        1,5-3 мм         заоблен                    
   В            Е-300/3              маркер 300,сет 3/1            1,5-3 мм         заоблен
   В            Е-330                 маркер 330                           1-5 мм         закосен

3мм1.5 мм

E-300/3

1.
5-

3 
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м
м 

бои

достапно во

10

5 мм1 мм

Маркери перманентни

-20% -50%   
ЗА

ШТЕДИ

   
ЗА

ШТЕДИ
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-20% -50%   
ЗА

ШТЕДИ

   
ЗА

ШТЕДИ

1 мм 12 мм4 мм

Маркери перманентни 1 мм
  гр.           шифра               производ                         дебелина         тип на врв
   В            Е-370                 маркер 370                              1 мм         заоблен

Маркери перманентни 4-12 мм
  гр.           шифра               производ                         дебелина         тип на врв
   В            Е-390                 маркер 390                         4-12 мм         закосен

Mастила за перманентен маркер

- Со едно шишенце мастило , еден 
  маркер може да се наполни 10 пати.
- Едноставно, поставете го маркерот со 
  врвот во шишенцето и оставете го еден
  час. Маркерот е спремен за пишување. 
 - Содржина: 25мл.
- Достапно во четири бои.

Мастило за перманентен маркер
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-МТК 25           мастило за перманентен маркер МТК 25

Мастило за перманентен маркер
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-Т25             мастило за перманентен маркер 

e-300; e-330; e-370

         можност за повторно       
                       полнење со
               мастило МTK 25

 - Мастило за полнење со 
диспензер
- Брзо полнење на разни
перманентни маркери
- Шишето за полнење има
волумен од 30 мл

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

Картон/хартија Стакло Пластика Дрво Метал Камен Кожа Текстил

ПЕРМАНЕНТНИ МАРКЕРИ

совршени за пишување на скоро секаков материјал 

стаклопластика

хартија/картон

дрво

метал кожа

камен
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Маркер перманентен 0,3 мм
  гр.           шифра               производ
   В            Е-140                 маркер перманентен 140   
   В            Е-140/4              маркер перманентен 140, сет 4/1
   В            Е-140/6              маркер перманентен 140, сет 6/1
   В            Е-140/8              маркер перманентен 140, сет 8/1

- Дебелина на линија: 0,3 мм 
- Наменето за исклучително фино, тенко
  пишување 
- Мастило на алкохолна база
- Можност за пишување на пластика,
  стакло

0.3 мм

0.
3 м

м 

E-140/4E-140/6

E-140/6

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намениPaint маркери

- маркер со заоблен врв и брзо сушење - високо 
квалитетно пигментно, пермантно мастило без 
мирис
- идеален маркер за пишување врз темни, мазни 
или транспарентни подлоги како стакло, метал и 
пластика
- отпорен на светлина, прашина, гребење и 
топлина. 
- пред употреба, протресете го маркерот со 
затворено капаче. Отворете го капачето, поставете 
го врвот врз парче картон и внимателно притискајте 
горе/доле се додека мастилото не стигне до врвот 
на маркерот

Paint маркери 0,8-4 мм
  гр.           шифра               производ                       дебелина
   В            Е-790                  paint маркер 790               2-4 мм 
   В            Е-791                  paint маркер 791               1-2 мм
   В            Е-792                  paint маркер 792               0,8 мм

4 мм0,8 мм
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2 мм1мм

0.8 мм
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маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

4 мм2 мм

Paint маркери 2-4 мм
  гр.           шифра               производ                       дебелина
   В            Е-750                  paint маркер 750               2-4 мм 

- маркер со заоблен врв и брзо сушење - високо 
квалитетно пигментно, пермантно мастило без 
мирис
- идеален маркер за пишување врз стакло, 
пластика, дрво и метал
- отпорни на висока температура, до 400°C (сивата 
боја до 1000°C)
- отисокот е целосно непрозирен, како на прозирни 
и матни, така и на темни површини
- отпорен на светлина, прашина, гребење и 
топлина. 
- пред употреба, протресете го маркерот со 
затворено капаче. Отворете го капачето, поставете 
го врвот врз
   парче картон и внимателно притискајте горе/
доле се додека мастилото не стигне до врвот на 
маркерот
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- дебелина на линија: 10 мм
- водоотпорен маркер
- може да се користи под вода
- маркер за обележување на ‘рѓосани и груби 
површини, 
  како метал, камен, дрво
- перманентно обележување, со паста боја и врв кој 
се врти
- долготрајна боја во надворешни или внатрешни 
услови, отпорна на температура до 300 С

Индустриски маркер 10mm
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-950               Индустриски маркер

10
 м

м 

10 мм

Индустриски маркер

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

- одличен за пишување на темни и на 
  транспарентни подлоги
- пред употреба, протресете го маркерот
  со затворено капаче. Потоа, отворете 
  го капачето, поставете го врвот врз парче
  картон и внимателно притискајте 
  горе/доле се додека мастилото не 
  стигне до врвот на маркерот

- отпорен на светлина, прашина, гребење
   и топлина
- пред употреба, протресете го маркерот 
  со затворено капаче. Потоа, отворете
  го капачето, поставете го врвот врз парче
  картон и внимателно притискајте 
  горе/доле се додека мастилото не 
  стигне до врвот на маркерот

Јumbo paint маркери 5-18 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8700               Jumbo paint маркер 8700 

Industry paint маркери 2-4 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8750               Indrustry paint маркер 8750         

- дебелина на линија: 2-4 мм
- маркер со заоблен врв и брзо сушење
- високо квалитетно пигментно, пермантно
  мастило со неутрален мирис
- индустриски водоотпорен маркер  
  одличен за пишување на масна и не
  чиста основата
- идеален маркер за пишување врз 
  стакло, пластика, дрво и метал

- дебелина на линија: 5-18 мм
- маркер со широк врв кој нуди одлична
  прекривна површина и брзо сушење
- високо квалитетно пигментно, пермантно 
  мастило со неутрален мирис
- водоотпорен маркер за пишување на скоро 
  секаков материјал, стакло, пластика, дрво и 
  метал

18 мм5 мм

4 мм2 мм
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Маркер за CD 0,6 мм
  гр.           шифра               производ
   В            Е-84                   маркер за CD 84   
   В            Е-84/4                маркер за CD 84, сет 4/1

- дебелина на линија: 0,6 мм
- маркер за ЦД/ДВД, за етикети и
  опаковки за ЦД/ДВД
- мастило на алкохолна база
- капаче со клипса за закачување во  џеб
- неутрален мирис
- водоотпорен

- за пишување на ЦД, ДВД, (BD) blu-ray ЦД
- за максимална безбедност на
  податоците - пигментно мастило на 
  водена база со неутрален мирис, кое 
  нема да го оштети слојот на ЦД-то 
  каде се запишани информациите
- дебелина на линија: 0,5-1 мм
- капаче со клипса

1 мм0.5 мм 0,6 мм

Маркер за CD 0,5-1 мм
  гр.           шифра               производ
   В            Е-8400               маркер за CD 8400   
   В            Е-8400/4            маркер за CD 8400, сет 4/1

E-8400/4
E-84/4

CD маркери

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намениMаркери за табла 

- дебелина на линија: 1,5-3мм
- маркер за табла со заоблен врв
- капаче со клипса, во боја на мастилото
- мастило на алкохолна база
- може да се остави незатворен одреден
  период без опасност од сушење на
  мастилото
- погоден за пишување на бели табли и
  стакло
- напишаниот текст на таблата/стаклото
  се брише со сува крпа и по изминување
  на неколку недели одкако текстот бил 
  напишан
- брзо сушење

Маркери за табла 1.5-3
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-360                 маркери за табла 360
   В            Е-360/4              маркери за табла 360, сет 4/1
   В            Е-360/8              маркери за табла 360, сет 8/1

3 мм1.5 мм
1.

5-
3 м

м 

E-360/8E-3600/4

достапно во

10
бои

CD маркери
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1-
5 

мм 

- дебелина на линија: 1-5мм
- маркер за табла со закосен врв
- капаче со клипса, во боја на мастилото
- мастило на алкохолна база
- може да се остави незатворен одреден период  
  без опасност од сушење на мастилото
- погоден за пишување на бели табли  и стакло
- напишаниот текст на таблата/стаклото се брише
 со сува крпа и по изминување 
  на неколку недели откако текстот бил напишан
- брзо сушење
- можност за повторно полнење

5 мм1 мм

- Со едно шишенце мастило , еден 
  маркер може да се наполни 10 пати.
- Едноставно, поставете го маркерот со 
  врвот во шишенцето и оставете го еден
  час. Маркерот е спремен за пишување. 
 - Содржина: 25мл.
- Достапно во четири бои.

Мастило за маркер за табла
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-BTK 25           мастило за маркер за табла BTK 25 

Mастила за маркер за табла
e-360; e-361; e-363 

-20% -50%   
ЗА

ШТЕДИ

   
ЗА

ШТЕДИ

Маркери за табла 1-5мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-363                 маркери за табла 363
   В            Е-363/4              маркери за табла 363, сет 4/1
   В            Е-363/8              маркери за табла 363, сет 8/1

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

- Маркер за табла со заоблен врв
- Дебелина на линија: 1 мм
- Капаче со клипса, во боја на мастилото
- Мастило на алкохолна база
- Може да се остави незатворен одреден
  период без опасност од сушење на 
  мастилото
- Погоден за пишување на бели табли и
  стакло
- Напишаниот текст на таблата/стаклото 
  се брише со сува крпа и по изминување
  на неколку недели откако текстот бил
  напишан
- Брзо сушење

Маркери за табла 1 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-361                 маркери за табла 361
   В            Е-361/4              маркери за табла 361, сет 4/1
   В            Е-361/8              маркери за табла 361, сет 8/1

1мм

1 
м

м 

E-361/4
E-361/8
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- дебелина на линија: 1,5-3 мм
- заоблен врв
- капаче со клипса, во боја на мастилото
- мастило на водена база, со неутрален
  мирис
- маркерот може да се остави незатворен
  и до 6 недели без опасност од сушење
  на мастилото
- идеален за пишување на флипчарт 
  хартија и др. листови хартија, бидејќи 
  мастилото нема да се разлее

Маркер за флипчарт 1.5-3 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-380                 маркери за флипчарт 380
   В            Е-380/4              маркери за флипчарт 380, сет 4/1

3 мм1.5 мм

1.
5-

3 м
м 

E-380/4

E-380/4

Mаркер за флипчарт 

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

- Специјално пенкало за техничко цртање,
  скицирање, тенко пишување
- Високо квалитетно пигментно мастило
- Метално појачан врв
- Високо квалитетен производ, кој 
  обезбедува константност во пишувањето,
  без прекини и разлевање на мастилото 
  по хартијата
- дебелина на линија: 0.2 мм, 0.25 мм 
  0.3 мм, 0.35 мм, 0.45 мм, 0.5 мм, 0.7 мм и
  0.8 мм

Маркер не перманентен 0,3 мм

  гр.           шифра               производ
   В            Е-150                 маркер не перманентен 150 
   В            Е-150/4              маркер не перманентен 150, сет 4/1
   В            Е-150/6              маркер не перманентен 150, сет 6/1
   В            Е-1880               маркер не перманентен 1880
   В            Е-1880/4            маркер не перманентен 1880, сет 4/1

- дебелина на линија: 0,3 мм
- маркер за пишување на транспарентни 
  фолии и филмови, како што се за 
  употреба при проектирање, погодни се
  за пишување на стакло, пластика и слајд
  филмови за проекција.
- водоотпорно мастило, транспарентно за  
  остра и квалитетна проекција на боите
- се чисти со влажна крпа

E-1800/4E-150/4

0.3 мм

Не перманентен маркер

mailto:contact@klever.com.mk
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Пенкало фломастер

- дебелина на линија: 0,3мм
- мастило на водена база
- капаче со клипса, во иста бија
  со бојата на мастилото

Пенкало-фломастер 0.3мм
  гр.           шифра               производ
   В            Е-89                   пенкало-фломастер  89
   В            Е-89/10              пенкало-фломастер  89

0.3 мм

0.3

 м
м

бои

достапно во

10

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

Текст маркер  2-5 мм
  гр.       шифра             производ
  В          Е-345               текст маркер 345
  В          Е-345/4            текст маркер 345/4

- дебелина на линија: 2-5 мм
- закосен врв
- мастило на водена база
- модерен, елегантен дизајн
- капаче со клипса
- може да се остави отворен, без
  опасност од сушење на мастилото

2 мм 5 мм

E-345/4

Текст Маркери

mailto:contact@klever.com.mk
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- дебелина на линија: 2-5 мм
- брзо сушење
- пигментно мастило на водена база
- отпорно на светлина
- мастило без мирис

Текст маркер ЕcoLine 2-5 мм
  гр.           шифра               производ   
   В            Е-24                   текст маркери EcoLine 24  

5 мм2 мм

http://klever.com.mk/MK/default.asp?sec=home


маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

Гел пенкало  0.7мм
  гр.       шифра             производ
  В          Е-2185             пенкало ролер 2185
  В          Е-2185/3          пенкало ролер 2185, сет 3/1
  В          Е-2185/5          пенкало ролер 2185, сет 5/1
  В          Е-2185/7          пенкало ролер 2185, сет 7/1

E-2185/3 E-2185/5 E-2185/7

0.7 мм

- дебелина на линија: 0,7мм
- мастило на водена база
- гумена зона за држење на 
  ролерот, за долготрајно пишување 
  без чувство на заморена  рака
- мина со метален врв кој создава   
  чувство на мазно  пишување 
- капаче со клипса за закачување
- 7 металик бои и 2 пастелни бои
  за пишување на темни хартии,  
  7 стандардни бои
  за пишување на светли хартии

Гел пенкало
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Фломастер

- дебелина на линија: 1-3 мм
- фломастер со заоблен врв
- за пишување и цртање на светли 
  и темни хартии
- мастило на водена база
- високо отпорни на сонце

Фломастер металик 1-3мм
  гр.           шифра               производ
   В            Е-1200               фломастер металик 1200
   В            Е-1200/6            фломастер металик 1200, сет 6/1
   В            Е-1200/10          фломастер мат 1200, сет 10/1
   В            Е-1200/20          фломастер мат 1200, сет 20/1

1 мм 3 мм

6
металик бои E-1200/10

E-1200/6

E-1200/20

1-
3 

м

м 
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маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

Фломастер  2 мм
  гр.       шифра             производ
  В          Е-1300/10        фломастер 1300. сет 10/1
  В          Е-1300/20        фломастер 1300, сет 20/1
  В          Е-1300/40        фломастер 1300, сет 40/1

- дебелина на линија: 2 мм
- фломастер со заоблен врв
- за пишување и цртање 
  на светли и темни хартии
- мастило на водена база
- растворливо со вода до исушување

2 
мм 

E-1300/10

E-1300/20

E-1300/40

Фломастер
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- дебелина на линија: 1 мм
- заоблен врв
- за пишување врз кесички за замрзнување
- водоотпорно мастило отпорно на ниски
  температури, до -25°C
- мастило на алкохолна база

Mаркер за ниски 
температури 

Маркер за ниски температури 1мм
  гр.           шифра               производ                         
   В            Е-8000               маркери за ниски температури 8000

1 мм

1 
мм 
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маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени

  Идеален за боење, цртање на текстил
  во светли бои. Дали сакате да нацртате
  нешто на маиците на Вашите деца?
  Дали сакате да изработите декоративни
  перници?
- водоотпорен маркер
- дебелина на линија: 2-3 мм
- мастило отпорно на светлина - особено
  важна карактеристика, бидејќи текстилот
  често е изложен на многу светло и
  сончеви зраци
- мастило кое не се разлева во текот на
  цртањето и брзо се суши

Маркер за текстил 2-3 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-4500            маркери за текстил 4500
   В            Е-17/5             маркери за текстил 4500, сет 5/1

3 мм2 мм

- по нанесување на мастилото и негово
  фиксирање со пегла (без користење на
  пареа), можност за перење на текстилот
  на макс. 60°C
- едноставен за користење, рацете нема
  да се извалкаат
- високо квалитетно пигментно мастило на
  водена база, со неутрален мирис
- можност за цртање и на свила
- бојата на капачето е идентична со бојата
  на мастилото

E-4500/5

бои

достапно во

12

Mаркер за текстил
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Aкрилни маркери

- Акрилен маркер за светли 
или темни површини, идеален 
за материјали како платно или 
хартија за сликање

- Ширина на врв од 2-3 мм

- Висококвалитетната, 
пигментирана акрилна боја на 
база на вода и е непроѕирна, 
лесна, без мирис и трајна по 
сушењето

- Достапен во 26 различни бои

- Боите може да се комбинираат 
со боите на трајните спрејови 
edding 5200

Акрилни маркери 2-3мм 
  гр.           шифра               производ                         
   В            Е-5100               акрилен маркер 

Акрилни маркери 1-2мм
  гр.           шифра               производ                         
   В            Е-5300               акрилен маркер
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Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намени
Aкрилни маркери

- дебелина на линија: 1 мм
- маркер со заоблен врв
- Дали треба да ги напишете имињата на вашите 
деца на нивната 
облека? 
- Можеби имате некоја работна облека 
која треба да ја етикетирате?
Со маркерот EDDING 8040 може да се пишува на 
речиси сите текстили.
- мастилото на овој маркер брзо се суши
- може да издржи перење на многу високи 
температури, вклучувајќи и вриење 
до 95 C што го прави идеално мастило за облека 

Маркер за текстил 1 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8040               маркери за текстил

1мм
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- дебелина на линија: 2-3 мм
- заоблен врв
- за пишување и цртање на прозори,
  стакло, темни табли на кои се пишува
  со  креда, огледала...
- пред употреба, протресете го маркерот 
  со затворено капаче. Потоа, отворете
  го капачето, поставете го врвот врз парче  
  картон и внимателно притискајте 
  горе/доле се додека мастилото не
  стигне до врвот на маркерот
- мастило на водена база, со неутрален 
  мирис
- отисокот е целосно непрозирен
- отпорен на светлина
- маркер кој се брише со вода

Mаркери за цртање на прозор

Маркер за стакло 2-3 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-4095               маркери за стакло 4095

Маркер креда за стакло 
и табли 1-2 мм

  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-4085               маркери за стакло 4085

Маркер за цртање на прозор 2-6 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-16/5                маркери за цртање на прозор 16, сет 5/1

3 мм

2 мм

2 мм

1 мм

бои

достапно во

  9

бои

достапно во

  20
-Совршен избор 
кој овозможува 
сигурни записи и 
ознаки.
-Погоден за 
пипшување на 
табли и стакло.
-Омилена алатка 
за бизниси како 
ресторани 
или стаклена 
индустрија

Mаркер за лице
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маркери

Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намениКреда маркерMаркер за лице

- Интересен начин за изразување на
  детската креативност. Дерматолошки
  тестиран производ кој е во согласност
  со козметичките директивите на ЕУ. 
- маркер растворлив во вода 
- заоблен врв
- дебелина на линија: 2-4 мм
- лесно се отстранува со сапун и вода
- се отстранува од текстил
- сет пакување со повеќе бои

Маркер за лице 2-4 мм
  гр.           шифра               производ                           

   В            Е-47                   маркери за лице 47, мини сет 7/1
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- дебелина на линија: 1-4 мм
- пигментно мастило на водена база
- флексибилен врв за боење на површини
  и ситни детали
- нема капење и згрутчување
- брзо сушење, лесно за корекција до
  термална обработка
- отпорно на миење по термална
  обработка
- употреба за пишување на порцелан,
  керамика со глазура и огноотпорно
  стакло

Маркер за порцелан 1-4 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-4200               маркери за порцелан 4200
   В            Е-4200/6            маркери за порцелан 4200 6/1

4 мм1 мм бои

достапно во

15

Mаркер за порцелан
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Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намениMаркер за фуги

- дебелина на линија: 2-4 мм
- брзо сушење
- пигментно мастило на водена база
- отпорно на светлина
- специјален маркер за поправање и 
  одржување во домот, лесно обојување
  на фугите и споевите помеѓу плочките во
  домот. 
- мастило без мирис и без додавање на
  ксилен / толуен.
- исклучително водоотпорен маркер

Маркер за фуги 2-4 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8200               маркери за фуги 8200

2-
4 

м
м 

4 мм2 мм
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- дебелина на линија: 0,7-1 мм
- водоотпорен маркер
- брзо сушење
- маркер за обележување на тешко 
  достапни позиции, позиции за дупчење,
  погоден при изведба на ентериерски 
  зафати. 
- долг метален врв за обележување на 
  недостапни позиции
- универзален за пишување на скоро 
  сите типови на материјали алуминиум, 
  челик, железо, бетон, камен, стакло, 
  дрво, пластика и многу други

Маркер за обележување 0.7-1 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8850               маркери за обележување 8850

1 мм0.7мм

0.
7-
1 м

м 

Mаркер за отстранување 
лепенки
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Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

за сите намениMаркер за обележување 

- транспарентен
- без мирис 
- мастило базирано на приpодни состојки
- дебелина на линија: 4мм
- лесно одстранува залепени етикети
- одстранува остатоци од лепак
- пред употреба, протресете го маркерот со 
затворено капаче. Потоа, отворете го капачето, 
поставете го врвот врз парче картон и внимателно 
притискајте горе/доле се додека мастилото не 
стигне до врвот на маркерот

Маркер за отстранување лепенки 4 мм
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8180               маркери за отстранувањe лепенки

4 мм
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УВ маркер

- за скриено обележување на скоро сите 
материјали
- заоблен врв со кој се пишува 1,5 - 3 мм
- перманентна боја која брзо се суши и се гледа 
само под УВ светлина
- високо квалитетно алуминиумско тело

УВ маркер
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8280               УВ маркер

3 мм1.5 мм
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Ако неможете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни си!
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за сите намениУВ маркер Mаркер за лабораторија

- за фино, прецизно обележување на мазни и 
транспарентни површини
- бојата брзо се суши, отпорна е на сушење, 
водоотпорна и има слаб мирис
- Перманентно останува на пластика, а од стакло 
се чисти со ацетон, етанол, исопропанол и метил 
етил кетон.
- Екстремна отпорност на oштетување на бојата, 
отпорна на температура до 500 С на алуминиум и 
до -183 С во течен нитроген

Маркери за лабораторија 
  гр.           шифра               производ                           
   В            Е-8014               Маркер за лабораторија
   В            Е-8015               Маркер за лабораторија

0.
75

 м
м 

1 
м

м 

1 мм

0,75 мм
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Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Битољану бр. 2  1000 Скопје, Македонија


