
PRŮMYSLOVÉ 
     POPISOVAČE FIXOLID

Na sortiment, který jste nenalezli v tomto ceníku se informujte na uvedených číslech. Všechny ceny jsou bez DPH sklad Ostrava. K ceně se připočítává dopravné a balné. Platnost od 1.1. 2009.
Za tiskové chyby neručíme. Vyhrazujeme si právo změny cen.
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Typ popisovače Síla čáry Cena za ks
FIXOLID FP4 (ekvivalent EDING 750 nebo Intrama SL100)  2-4 mm 67,-
FIXOLID FP3 (ekvivalent EDING 751 nebo Intrama SL150) 1-3 mm 65,-
FIXOLID FP0,8 (ekvivalent EDING 780 nebo Intrama SL170) 0,8 mm 71,-
FIXOLID FP15 (ekvivalent EDING 870 nebo Intrama SL600) 7-15 mm 149,-

Kuličkové popisovače
Průmyslové popisovače FIXOLID jsou určené pro nesmazatelný popis různých materiálů, na povrchy rovné 
i nerovné, rezavé, mastné, mokré atd. Rychlé zasychání a jednoduché použití. Lze jimi popisovat ocel, gumu, 
dřevo, kámen, sklo, plechy, plastové hmoty, beton atd. Nejsou vhodné pro přímý styk s potravinami.

Barvy T - STANDARD: bílá, žlutá, červená, černá, modrá, zelená, oranžová, hnědá. Dále je možno objednat
                                     i barvu fialovou, růžovou a šedá
Barvy HT - PRO VYSOKÉ TEPLOTY DO 1000°C: bílá, žlutá
Barvy ECO - EKOLOGICKÝ: bílá, žlutá, červená, černá, modrá, zelená, oranžová, hnědá, fialová, růžová, šedá
Barvy NU - NUKLEÁRNÍ BEZ CHLORU PRO JADERNÝ PROGRAM: bílá, žlutá

Lakové popisovače
Obsahují lakovou barvu a umožňující popis prakticky na všechny suché povrchy. Mají vysokou schopnost krytí - velice 
odolná proti světlu. Rychlé schnutí. Plstěný hrot. Prakticky bez zápachu. Nejsou vhodné pro přímý styk s potravinami. 
Barva je pro popis dávkována ventilem. Plstěný hrot s možností výměny. 

Barvy: bílá, žlutá, černá, červená, oranžová, tmavě modrá, tmavě zelená, kaštanově hnědá, sv. modrá, 
         sv. zelená, šedá, fialová, růžová

Metalické barvy: zlatá, stříbrná, měděná

LAKOVÉ POPISOVAČE

KULIČKOVÉ POPISOVAČE 

Typ popisovače Síla čáry Cena za ks
FIXOLID FPC4 2-4 mm 49,-
FIXOLID FPC7-15 7-15 mm 85,-

Tekutá křída
Popisovače obsahují tekutou křídu na bázi vody, která je pro popis dávkována ventilem. Umožňují popis 
prakticky na všechny povrchy. Při popisu na nepórovité povrchy například sklo, jsou smazatelné vlhkým 
hadrem. Mají vysokou schopnost krytí. Prakticky bez zápachu. Široká paleta barev. Používá pro popis plstěný 
hrot. Rychlé zasychání.

Barvy: bílá, žlutá, černá, červená, oranžová, modrá, tmavě zelená, hnědá, sv. zelená, šedá, fialová, růžová

TEKUTÁ KŘÍDA

PRŮMYSLOVÉ 
     POPISOVAČE FIXOLID

Typ popisovače Průměry hrotu Cena za ks
FIXOLID ST - standard 2, 3, 4.5 mm 57,-
FIXOLID ST - standard (nad 100 ks) 2, 3, 4.5 mm 54,-
FIXOLID HT - pro vysoké teploty 2, 3, 4.5 mm 159,-
FIXOLID ECO - ekologický* 2, 3, 4.5 mm 76,-
FIXOLID NU - nukleární *  2, 3, 4.5 mm 139,-
* tyto barvy nejsou drženy skladem, jsou k dispozici pouze na objednávku 


