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Wprowadzenie

rOtring narodził się w 1928 roku w erze wpływów niemieckiej szkoły
projektowania Bauhaus. Charakterystyczna dla niej, modernistyczna
filozofia wprowadzania sztuki do przemysłu wciąż jest inspiracją
dla naszego wyjątkowego podejścia do wzornictwa przemysłowego.
Projektujemy narzędzia umożliwiające pracę twórczą, gdy tylko
pojawi się inspiracja. Produkty rOtring wykonano z niemiecką
precyzją, co jest gwarancją ich najwyższej jakości.
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NOWOŚĆ, produkt hybrydowy

ołówki
a utomatyczne

Ołówki automatyczne rOtring to starannie
Katalog 2016

zaprojektowane produkty do pracy twórczej,
wykonane z precyzją zapewniającą optymalną
użyteczność. To narzędzia do znajdowania
rozwiązań dla problemów, które tylko z pozoru
są nie do rozwiązania. Szeroki asortyment zwykłych
i hybrydowych ołówków automatycznych rOtring
pozwoli zrealizować każdy pomysł.
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ołówki automatyczne

ołówki automatyczne

800 +
hybryda ołówka automatycznego i rysika do ekranu
Produkt premium. Łączy w jednej końcówce funkcje ołówka automatycznego i rysika do ekranu
dotykowego. Wyposażone w wyjątkowy mechanizm chowania tulei oraz grafitu.
Hybryda
• Wyjątkowy mechanizm chowania tulei i grafitu „Twist and Click” zapewnia trwałość
i bezpieczeństwo.
• Schowaj grafit i używaj rysika do ekranów bez konieczności obracania ołówka - wszystko jest
w jednej końcówce.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania
oraz uniemożliwia stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
Rysik do ekranów dotykowych
• Precyzyjna końcówka rysika zapewnia dokładność, kontrolę i szybkość.
• 100% skuteczności pod każdym kątem pisania.
• Gładka końcówka porusza się płynnie i dostosowana jest do pracy ze wszystkimi
pojemnościowymi ekranami dotykowymi.
Ołówek automatyczny
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru przy rysowaniu
z użyciem linijki.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.

czarny

HB

0,5 mm

1900183

srebrny

HB

0,5 mm
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1900181

6|7

ołówki automatyczne

800 ołówek automatyczny
Najwyższej klasy ołówek automatyczny z mechanizmem chowania grafitu i metalowym korpusem.
• Wyjątkowy mechanizm chowania całej tulei i grafitu „Twist and Click” zapewnia bezpieczeństwo i trwałość.
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru przy rysowaniu z użyciem linijki.
• Precyzyjnie wyważony, metalowy korpus zapewnia doskonałe wyczucie ołówka.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania oraz uniemożliwia
stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.

1904447

czarny

HB

0,5 mm

1904446

czarny

HB

0,7 mm

1904449

srebrny

HB

0,5 mm

1904448

srebrny

HB

0,7 mm

600 ołówek automatyczny
Klasyczny ołówek automatyczny z oryginalnym wzornictwem rOtring i metalowym korpusem.
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru przy rysowaniu z użyciem linijki.
• Precyzyjnie wyważony, metalowy korpus zapewnia doskonałe wyczucie ołówka.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania oraz uniemożliwia
stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Moletowany uchwyt z metalu zapewnia dobrą przyczepność.
• Regulowany wskaźnik stopnia twardości grafitu.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.

1904443

czarny

HB

0,5 mm

1904442

czarny

HB

0,7 mm

1904445

srebrny

HB

0,5 mm

1904444

srebrny

HB

0,7 mm

ołówki automatyczne

500 ołówek automatyczny
Lekki ołówek automatyczny premium z sześciokątnym, plastikowym korpusem i metalowym uchwytem.
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru przy rysowaniu z użyciem linijki.
• Lekki dzięki plastikowemu korpusowi.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania oraz uniemożliwia
stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
• Regulowany wskaźnik stopnia twardości grafitu.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.

1904725

czarny

HB

0,5 mm

1904727

czarny

HB

0,7 mm
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300 ołówek automatyczny/zaciskowy
Lekki ołówek automatyczny z sześciokątnym plastikowym korpusem.
0,5 i 0,7 mm:
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru przy rysowaniu
z użyciem linijki.
• Lekki dzięki plastikowemu korpusowi.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania
oraz uniemożliwia stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Regulowany wskaźnik stopnia twardości grafitu.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.
2,0 mm:
• Mechanizm zaciskowy na grafit 2,0 mm.
• Lekki dzięki plastikowemu korpusowi.
• Sześciokątny kształt pozwala ograniczyć zmęczenie ręki podczas rysowania i pisania
oraz uniemożliwia stoczenie się ołówka z powierzchni stołu.
• Regulowany wskaźnik stopnia twardości grafitu.
• Wbudowana ostrzałka pod nasadką przycisku.
• Rysik HB, wymienny.
1904726

czarny

HB

0,5 mm

1904724

czarny

HB

0,7 mm

1904729

czarny

HB

2,0 mm
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Rapid Pro ołówek automatyczny
0,5 i 0,7 mm
Ołówek automatyczny z metalowym korpusem i mechanizmem amortyzacji grafitu.
• Przesuwna tuleja i mechanizm amortyzacji grafitu zapewnia dużą odporność na złamanie
i wyjątkową wygodę pisania i rysowania.
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Precyzyjnie wyważony, metalowy korpus zapewnia doskonałe wyczucie ołówka.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.
2,0 mm
Ołówek automatyczny z metalowym korpusem i precyzyjną prowadnicą grafitu.
• Wyjątkowy mechanizm przyciskowy umożliwia większą kontrolę prowadzenia
grafitu 2,0 mm.
• Precyzyjnie wyważony, metalowy korpus zapewnia doskonałe wyczucie ołówka.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
• Wbudowana ostrzałka pod nasadką przycisku.
• Rysik HB, wymienny.
W serii dostępne także długopisy.
1904258

czarny

HB

0,5 mm

1904257

czarny

HB

0,7 mm

1904260

czarny

HB

2,0 mm

1904255

srebrny

HB

0,5 mm

1904256

srebrny

HB

0,7 mm

1904259

srebrny

HB

2,0 mm

ołówki automatyczne

Tikky ołówek automatyczny
Lekki ołówek automatyczny z gumowanym uchwytem.
• Mosiężny mechanizm rOtring zapewnia precyzyjne prowadzenie grafitu.
• Stabilna prowadnica grafitu zapobiega jego pęknięciu i nie zasłania papieru
przy rysowaniu z użyciem linijki.
• Lekki dzięki plastikowemu korpusowi.
• Ergonomiczny, trójkątny kształt.
• Delikatny w dotyku, wygodny, gumowany uchwyt.
• Dostępne modele z oznaczeniem grubości grafitu Colour Code, zgodnym z normą
ISO 3098.
• Wbudowana gumka pod nasadką przycisku.
• Rysik polimerowy HB, wymienny.
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W serii dostępne także długopisy.
1904694

czarny, Colour Code
HB
0,35 mm

1904695

czarny, Colour Code
HB
0,5 mm

1904696

czarny, Colour Code
HB
0,7 mm

1904697

czarny, Colour Code
HB
1,0 mm

S0801310
zestaw 3
ołówków

czarny, Colour Code
HB
0,35/0,5/0,7 mm

1904510

bordowy, Colour Code
HB
0,35 mm

1904691

bordowy, Colour Code
HB
0,5 mm

1904692

bordowy, Colour Code
HB
0,7 mm

1904693

bordowy, Colour Code
HB
1,0 mm
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1904698
1904506

biały
biały

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

1904700

czarny

HB

0,5 mm

1904701
1904508

niebieski
niebieski

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

1904699
1904507

czerwony
czerwony

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

1904702
1904509

żółty
żółty

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

1904749

mix

HB

1,0 mm (3 białe, 3 niebieskie, 3 czerwone i 3 żołte)

1904703

pomarańczowy HB

0,5 mm

1904704

szary

HB

0,5 mm

1904705

brązowy

HB

0,5 mm

1904706

kremowy

HB

0,5 mm

S0969160

mix

HB

0,5 (4 pomarańcz., 3 brązowe, 3 kremowe, 2 szare, +rysiki)

S0969170

mix

HB

0,5 (4 pomarańcz., 3 brązowe, 3 kremowe, 2 szare, +gumka 30, grafity)

S0969180

display

HB

0,5 (11 pomarańcz., 9 brąz., 9 krem., 6 szarych)

NOWOŚĆ
1937248
1937322

ceglasty
ceglasty

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

NOWOŚĆ
1937321
1937325

grafitowy
grafitowy

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

NOWOŚĆ
1937249
1937323

morski
morski

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

NOWOŚĆ
1937250
1937324

granatowy
granatowy

HB
HB

0,5 mm
0,7 mm

ołówki automatyczne

Rysiki polimerowe
Rysiki z grafitu polimerowego, do ołówków automatycznych.
• Ekstramocne i elastyczne.
• Łatwo wymazywalny ślad.
Opakowanie zawiera 12 rysików.

S0312410

HB

0,35 mm

S0312630

2B

0,5 mm

S0312640

B

0,5 mm

S0312650

HB

0,5 mm

S0312660

H

0,5 mm

S0312670

2H

0,5 mm

S0231230

2B

0,7 mm

S0312680

B

0,7 mm

S0312690

HB

0,7 mm

S0312700

HB

1,0 mm
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Rysiki 2,0 mm
Wytrzymałe rysiki 2,0 mm do ołówków automatycznych/zaciskowych.
• Ekstramocne.
• Łatwo wymazywalny ślad.

Opakowanie zawiera 12 rysików.
S0230451
HB
2,0 mm
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Rapid B gumka
Gumka premium, wymazuje linie narysowane grafitem polimerowym.
• Z łatwością usuwa ślady z powierzchni.
• Powierzchnia po wymazaniu jest czysta, bez rozmazań i zabrudzeń.
• Nie narusza linii kreślonych atramentem/tuszem.
• Nie zawiera składników ściernych.
• Dostępna w 2 rozmiarach: Rapid B20 (duża) i Rapid B30 (średnia).
rapid B20
S0194570 (20 szt. w opakowaniu)
rapid B30
S0233921 (20 szt. w opakowaniu)
Rapid TB 20 gumka
Gumka dwufunkcyjna, do ołówka i atramentu.
• Z łatwością usuwa ślady z powierzchni.
• Powierzchnia po wymazaniu jest czysta, bez rozmazań i zabrudzeń.
• Nie zawiera składników ściernych.
S0194611 (20 szt. w opakowaniu)

Tikky gumka
Gumka do ołówka standardowego i z grafitem polimerowym.
• Wymazywana powierzchnia pozostaje czysta dzięki składnikom absorbującym brud
(bez składników ściernych).
• Dostępna w 3 różnych rozmiarach: Tikky 40 (mała), Tikky 30 (średnia) i Tikky 20 (duża).
S0195831

Tikky 20		

S0234101

Tikky 30

S0234151

Tikky 40		

Wymienne gumki wbudowane
do ołówków automatycznych Tikky
S0271220
do ołówków automatycznych 300
1934364
do ołówków automatycznych 500/600
1934365

długopisy

Każdy długopis rOtring jest wytwarzany
przy użyciu specjalnej technologii dostosowanej
Katalog 2016

do potrzeb użytkownika związanych
ze szkicowaniem, pisaniem lub rysowaniem.
Nasze długopisy, cienkopisy, pisaki kulkowe
i wielofunkcyjne łączą ergonomię
z zaawansowanymi mechanizmami.
Dzięki nim użytkownik może skuteczniej
rozwijać i utrwalać swoje koncepcje.
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długopisy

Tikky 3 w 1 multipen
Wielofunkcyjny długopis z gumowanym uchwytem i mechanizmem „magic view”.
• Innowacyjmy mechanizm„magic view” umożliwia swobodną zmianę Tikky 3 w 1 w ołówek do szkicowania,
w długopis do pisania lub czerwony długopis do zakreślania.
• Lekki dzięki plastikowemu korpusowi.
• Delikatny w dotyku, gumowany uchwyt zapewnia dużą wygodę.
• Gumka pod nasadką przycisku.
• Polimerowy grafit HB i wysokiej jakości metalowe wkłady do długopisów D1. Wymienne.
Chwyć długopis, wybierz ikonę żądanego trybu działania, naciśnij przycisk i po prostu pisz.

długopis niebieski/długopis czerwony/ołówek
automatyczny z rysikiem 0,7 mm
1904359
czarny
1904452
biały
długopis niebieski/długopis czerwony/ołówek
automatyczny z rysikiem 0,5 mm
1904360
czarny
1904451
biały
wkłady D1 do multipenów Tikky 3 w 1
S0891220
niebieski
S0891230

czarny

S0891240

czerwony
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Rapid Pro długopis
Najwyższej klasy długopis z wymiennymi wkładami i metalowym korpusem.
• Trwały, precyzyjny i gładko piszący długopis.
• Długopis z mechanizmem przyciskowym: bezpieczny w codziennym użyciu.
• Doskonale wyważony, metalowy korpus zapewnia świetne wyczucie długopisu.
• Sześciokątny przekrój pomaga ograniczyć zmęczenie podczas pisania i uniemożliwia stoczenie się
długopisu z powierzchni stołu.
• Moletowany uchwyt z metalu zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni.
• Nadaje się do używania w samolotach.
• Średnia grubość linii (M).
• Wymieniane wkłady. Uzupełniany wysokiej jakości metalowym wkładem typu jumbo, z niebieskim tuszem.
W serii dostępne także ołówki automatyczne.
1904292

czarny

M

1904291

srebrny

M

Jumbo wkład do długopisu
Wysokiej jakości metalowy wkład do długopisów.
• Średnia grubość kreski (M).
S0195360

niebieski

M

S0195390

czarny

M
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Tikky długopis
Lekki długopis z gumowanym uchwytem.
• Długopis z mechanizmem przyciskowym: bezpieczny w codziennym użyciu.
• Ergonomiczny, trójkątny kształt.
• Delikatny w dotyku, gumowany uchwyt zapewnia dużą wygodę.
• Nadaje się do używania w samolotach.
• Średnia grubość linii (M).
• Wkład typu jumbo z niebieskim tuszem.
W serii dostępne także ołówki automatyczne.
1904718

biały

M

1904629

czarny

M

1904741

niebieski

M

1904628

czerwony

M

1904742

żółty

M

Tikky Graphic cienkopis
Innowacyjny cienkopis z tuszem pigmentowym.
• Technologia Free Ink zapewnia stałą, niezmienną jakość linii i długi okres użytkowania.
• Nieblaknący i wodoodporny tusz pigmentowy zapewnia rysunkom trwałość.
• Okienko poziomu wskazuje ilość tuszu pozostałą w zbiorniku.
• Dostępny w 7 rozmiarach grubości linii.
1904750
1904752
1904753
1904754
1904756
1904757
1904758
S0814940
S0814910

czarny tusz		
0,1 mm
czarny tusz		
0,2 mm
czarny tusz
0,3 mm
czarny tusz
0,4 mm
czarny tusz		
0,5 mm
czarny tusz
0,7 mm
czarny tusz
0,8 mm
zestaw X3 (0,2/0,4/0,8 mm)
zestaw X3 (0,3/0,5/0,7 mm) +Tikky ołówek 0,5, gumka B30, rysiki 0,5 HB

bez możliwości ponownego napełnienia

tuszografy
i pióra
do kaligrafii

Tuszografy rOtring to profesjonalne produkty
o wysokiej precyzji i wyjątkowej technologii
Katalog 2016

rysowania. Dostępne są w 13 rozmiarach
grubości linii, które oznaczono kolorystycznie
na korpusie zgodnie z normami ISO. Dostępne
w wersjach do liternictwa, szkicowania
i kaligrafii. To produkt niezbędny tym, którzy chcą
pozostawić cząstkę siebie we wszystkim,
co piszą.
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tuszografy i pióra do kaligrafii

tuszografy i pióra do kaligrafii

Rapidograf tuszograf

Katalog 2016

Tuszograf o dużej precyzji z wyjątkowym nabojem kapilarnym rOtring,
w 13 rozmiarach grubości linii.
• Trwała, mocna, chromowana końcówka umożliwia tworzenie detali
z niespotykaną dokładnością.
• Innowacyjny nabój z wbudowaną spiralą zapewnia łatwość konserwacji - przy każdej
wymianie tuszu wymieniona zostaje także spirala oraz system wyrównywania ciśnienia.
• Większa stabilność temperatury osiągnięta dzięki zastosowaniu spirali tuszu o większej pojemności
i optymalnemu umiejscowieniu otworu wentylacyjnego.
• Tusz wykorzystywany jest do samego końca.
• Poziom tuszu jest doskonale widoczny.
• Pióro wyposażone w jeden nabój z tuszem w standardzie.
• Może być używany na różnorodnych powierzchniach, np. na papierze kreślarskim, kalce technicznej,
czy papierze welinowym.
1903234
S0218960

rapidograf
końcówka

0,1 mm
0,1 mm

1903235
S0219030

rapidograf
końcówka

0,13 mm *
0,13 mm *

1903476
S0219110

rapidograf
końcówka

0,18 mm *
0,18 mm *

1903236
S0219200

rapidograf
końcówka

0,2 mm
0,2 mm

1903237
S0219270

rapidograf
końcówka

0,25 mm *
0,25 mm *

1903238
S0219360

rapidograf
końcówka

0,3 mm
0,3 mm

1903477
S0219430

rapidograf
końcówka

0,35 mm *
0,35 mm *

1903239
S0219520

rapidograf
końcówka

0,4 mm
0,4 mm

1903240
S0219590

rapidograf
końcówka

0,5 mm *
0,5 mm *

1903472
S0219670

rapidograf
końcówka

0,6 mm
0,6 mm

1903473
S0219740

rapidograf
końcówka

0,7 mm *
0,7 mm *

1903474
S0219820

rapidograf
końcówka

0,8 mm
0,8 mm

1903475
S0219890

rapidograf
końcówka

1,0 mm *
1,0 mm *
*

Szerokość linii dla rysunków zgodna z normami ISO 128 i DIN 15,
a dla liternictwa z normami ISO 3098/I-DIN 6776.
Średnica tulei: 3 mm.
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Rapidograf, zestaw Comfort
Zawartość: 4 rapidografy, 4 stacjonarne
nasadki, 1 nasadka na cyrkiel Kombi, 1 przegub.
S0204440
0.25
0.35
0.5
0.7

Rapidograf, zestaw Combi Junior
Zawartość: 3 rapidografy, 1 ołówek Tikky bordowy 0,5 mm,
6 nabojów.
S0699480 S0699490
0.25
0.35
0.5

0.2
0.4
0.6

Rapidograf, zestaw Combi College
Zawartość: 3 rapidografy, 1 ołówek Tikky
bordowy 0,5 mm, 12 rysików polimerowych HB,
1 gumka B20, 6 nabojów, 1 nasadka
do cyrkla Kombi.
S0699500 S0699510 S0699520 S0699540
0.1
0.3
0.5

0.2
0.3
0.5

0.25
0.35
0.5

0.2
0.4
0.6

Rapidograf, zestaw Combi College
ze st
 acjonarnymi nasadkami
Zawartość: 3 rapidografy, ołówek 1 Tikky bordowy
0,5 mm, 12 rysików polimerowych HB, gumka B20,
3 stacjonarne nasadki, 3 naboje, 1 nasadka
do cyrkla Kombi.
S0699530
0.25
0.35
0.5

Rapidograf, zestaw Combi College (4 tuszografy)
Zawartość: 4 rapidografy, 12 rysików
polimerowych HB, 1 gumka B20, 6 nabojów,
1 nasadka do cyrkla Kombi.
S0699570
0.25
0.35
0.5
0.7
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Isograf tuszograf

Katalog 2016

Tuszograf o dużej precyzji ze zbiornikiem tuszu do wielokrotnego napełniania,
w 13 rozmiarach grubości linii.
• Trwała, mocna, chromowana końcówka umożliwia kreślenie detali z niespotykaną dokładnością.
• Zbiornik tuszu do wielokrotnego napełniania. Najlepszy, gdy preferujesz tusz butelkowany.
• Opatentowana tuleja, otwierana poprzez naciśnięcie, zapewnia łatwy dostęp do spirali
i umożliwia szybkie czyszczenie.
• Poziom tuszu jest doskonale widoczny.
• Butelka z tuszem tylko do nabycia osobno.
• Może być używany na różnorodnych powierzchniach, np. na papierze kreślarskim, kalce
technicznej, czy papierze welinowym.
1903394
S0217870

isograf
końcówka

0,1 mm
0,1 mm

1903395
S0217940

isograf
końcówka

0,13 mm *
0,13 mm *

1903396
S0218020

isograf
końcówka

0,18 mm *
0,18 mm *

1903397
S0218100

isograf
końcówka

0,2 mm
0,2 mm

1903398
S0218170

isograf
końcówka

0,25 mm *
0,25 mm *

1903399
S0218250

isograf
końcówka

0,3 mm
0,3 mm

1903400
S0218320

isograf
końcówka

0,35 mm *
0,35 mm *

1903491
S0218400

isograf
końcówka

0,4 mm
0,4 mm

1903492
S0218460

isograf
końcówka

0,5 mm *
0,5 mm *

1903493
S0218540

isograf
końcówka

0,6 mm
0,6 mm

1903494
S0218600

isograf
końcówka

0,7 mm *
0,7 mm *

1903495
S0218680

isograf
końcówka

0,8 mm
0,8 mm

1903496
S0218740

isograf
końcówka

1,0 mm *
1,0 mm *

*

Szerokość linii dla rysunków zgodna z normami ISO 128 i DIN 15,
a dla liternictwa z normami ISO 3098/I-DIN 6776.
Średnica tulei: 3 mm.
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Isograf, zestaw Comfort
Zawartość: 4 isografy, 4 stacjonarne nasadki,
1 butelka tuszu 23 ml, 1 nasadka na cyrkiel
Kombi, 1 przegub.
S0202940 S0226890
0.25
0.35
0.5
0.7

0.2
0.3
0.4
0.5

Isograf, zestaw Combi Junior
Zawartość: 3 isografy, 1 ołówek Tikky bordowy 0,5 mm,
4 naboje.
S0699300 S0699320 S0699330 S0699340
0.1
0.2
0.3

0.2
0.3
0.5

0.25
0.35
0.5

0.2
0.4
0.6

Isograf, zestaw Combi College
Zawartość: 3 isografy, 1 ołówek Tikky bordowy 0,5 mm,
12 rysików polimerowych HB, 1 gumka B20,
1 butelka tuszu 23 ml, 1 nasadka do cyrkla Kombi.
S0699370 S0699380
0.2
0.3
0.5

0.25
0.35
0.5

S0699390 S0706970 S0699400
0.2
0.4
0.6

0.2
0.4
0.8

0.2
0.35
0.7

Isograf, zestaw Combi Master
Zawartość: 3 isografy, 1 ołówek Tikky bordowy
0,5 mm, 12 rysików polimerowych HB, gumka B20,
1 cyrkiel Centro, 1 butelka tuszu 23 ml,
1 nasadka do cyrkla Kombi.
S0699420 S0699430 S0699450
0.1
0.3
0.5

0.2
0.3
0.5

0.2
0.4
0.6
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Akcesoria
Capillary
cartridges - naboje kapilarne
Tusz do rapidografów
Innovative
capillary
for rapidografu.
Rapidograph.
Innowacyjne
nabojecartridges
kapilarne do
• High
density
of pigment
particles
for opacity
lightfastness
Wysoka
pigmentacja
zapewnia
dobre
krycie iand
odporność
na blaknięcie.
• Line
sharpness
andlepkość.
adhesiveness
Ostrość
linii i dobra
• Fast
drying on media
Szybkoschnący.
• Waterproofness
Wodoodporny.
• Can
used
on a variety
of surfaces:powierzchniach,
lineboard, tracing paper,
Możebebyć
używane
na różnorodnych
vellum
drawing paper
np. na papierze
kreślarskim, kalce technicznej, czy papierze welinowym.
Kolor tuszu
S0215710 (R590503)
S0215870 (R590509)
		
S0194640 (R590517)

czerwony
Rot
niebieski
Blau
czarny
Schwarz

Tusz do isografów - w butelkach.
Butelkowane tusze pigmentowe do isografów.
• Wysoka pigmentacja zapewnia dobre krycie i odporność na blaknięcie.
• Ostrość linii i dobra lepkość.
• Szybkoschnący.
• Wodoodporny.
• Może być używane na różnorodnych powierzchniach,
np. na papierze kreślarskim, kalce technicznej, czy papierze welinowym.
		
		
S0216040
(R591003)
23 ml23 ml
S0216200
SS0216040 (R591003)
23 ml23 ml
0216280
(R591009)
23 ml23 ml
S0216280
S0194660
(R591017)23 ml23 ml
S0216550
(R591018)
23 ml23 ml
(R591217)250 ml
250 ml
S0216630
S0215630		
(R590217)
naboje
Patronen

Kolor
Tuschefarbe
tuszu
czerwony
Rot
zielony
Rot
niebieski
Blau
czarny
Schwarz
biały
Weiß
czarny
Schwarz
czarny
Schwarz

Płyn do czyszczenia tuszografów rOtring.
Do czyszczenia końcówek tuszografów wykorzystujących
tusze inne niż farba graficzna.
100 ml

Katalog 2016

S0215410
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ArtPen pióro do kaligrafii
Pióro do kaligrafii i liternictwa premium, z ergonomicznym korpusem.
• Precyzyjna stalówka z najcieńszej stali nierdzewnej.
• Ergonomiczny korpus łączy zrównoważenie elementów i kształt stalówki typowe dla tradycyjnego pióra
z wygodą chwytania współczesnego pióra wiecznego.
• Do korpusu pasują stalówki ArtPen przeznaczone do liternictwa, szkicowania i kaligrafii.
• Dwa naboje z tuszem w zestawie.
• Uzupełniane nabojami i/lub tuszem butelkowanym przez konwerter ArtPen (do nabycia tylko osobno).

Końcówka

1903440

S0270810

Do szkicowania

EF

1903641

S0270820

Do szkicowania

F

1903642

S0270830

Do liternictwa

M

1903643

S0324620

Do liternictwa

B

1903644

S0270850

Do kaligrafii

1,1

1903645

S0270870

Do kaligrafii

1,5

1903647

S0270880

Do kaligrafii

1,9

1903648

S0270890

Do kaligrafii

2,3

Katalog 2016

ArtPen
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S0205870

Zestaw do kaligrafii
1 ArtPen 1,5 mm, 2 oddzielne
końcówki do pióra ArtPen
(1 ze stalówką 1,0 mm,
1 ze stalówką 2,3 mm),
6 nabojów z czarnym atramentem.

Atramenty do piór do kaligrafii ArtPen
Najlepszy atrament do piór ArtPen, niezrównany w Twojej pracy kaligraficznej. Atramenty rOtring to
intensywna barwa i optymalna jakość rysunków i pisma. Dostępny w dwóch kolorach: niebieskim i czarnym.

Naboje z atramentem
do piór ArtPen
S0194751
S0194681

tłoczek rOtring
S0227850

czarny
królewski błękit

Katalog 2016

cyrkle

Cyrkle rOtring ułatwiają projektowanie
z zachowaniem największej precyzji.
Oferujemy trzy typy cyrkli – Compact,
Centro i Convex – przeznaczone do użytku
szkolnego i profesjonalnego.
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Convex
Cyrkiel Convex, duży, szybkoprzestawny,
z przedłużaczem i nasadką

• Profesjonalne narzędzie wykonane z materiałów premium.
Niepowtarzalny design marki rOtring i zaokrąglone ramiona.
• Wygodna i sprawna regulacja promienia dzięki systemowi
przycisków. Dokładność ustawienia promienia.
Symultaniczne otwieranie ramion. Pewne zabezpieczenie
przed przypadkową zmianą promienia.
• Długość: 182 mm. Okręgi do Ø 620 mm.
• Przedłużacz
• Obrotowy uchwyt z cienkim wkładem grafitowym 0,5 mm.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0233750
z przedłużaczem
		
okręgi do Ø 620 mm

Cyrkiel Convex, uniwersalny
z przedłużaczem teleskopowym

• Profesjonalne narzędzie wykonane z materiałów premium.
• Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym dodatkom, takim
jak nasadka i przedłużacz. Łatwość i trwałość regulacji
promienia osiągnięta dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla.
• Długość: 150 mm. Okręgi do Ø 520 mm. Trzpień: Ø 3,5 mm.
• Wygodny, zintegrowany przedłużacz.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0233471

Centro
Cyrkiel Centro, duży, szybkoprzestawny
(+ opcjonalny przedłużacz)
• Wykonany z materiałów premium.
• Wygodna, szybka regulacja za pomocą przycisków.
Dokładność ustawienia promienia.
Symultaniczne otwieranie ramion. Pewne
zabezpieczenie przed przypadkową zmianą promienia.
• Długość: 170 mm. Trzpień: Ø 4,0 mm.
• Okręgi do Ø 400 mm (S0214470 bez przedłużacza)
lub okręgi do Ø 640 mm (S0214540 z przedłużaczem).
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0214470
bez przedłużacza
		
okręgi do Ø 400 mm
S0214540
z przedłużaczem

Katalog 2016

		

okręgi do Ø 640 mm

Cyrkiel Centro, geometryczny

• Wykonany z materiałów premium.
• Precyzyjne ustawienie promienia za pomocą śruby
mikrometrycznej. Symultaniczne otwieranie ramion.
Wysoki poziom zabezpieczenia przed przypadkową
zmianą ustawień promienia.
• Długość: 160 mm. Okręgi do Ø 250 mm.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0233300
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Cyrkiel Centro, szybkoprzestawny
srebrna edycja
Niemal nieograniczony zakres dostosowania promienia.
• Wykonany z materiałów premium.
• Wygodna, szybka regulacja przez operowanie ramionami.
Dokładność ustawienia promienia.
Symultaniczne otwieranie ramion. Pewne zabezpieczenie
przed przypadkową zmianą promienia.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0830390

Cyrkiel Centro, uniwersalny
(+ opcjonalny przedłużacz i uchwyt)
• Wykonany z materiałów premium.
• Łatwość i trwałość regulacji promienia dzięki tarciu
statycznemu w główce cyrkla.
• Długość: 140 mm. Trzpień: Ø 3,5 mm. Okręgi do Ø 380 mm
(S0214320 bez przedłużacza) lub do Ø 540 mm
(S0214390 z przedłużaczem i uchwytem).
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0214320
S0214390

z przedłużaczem i uchwytem

Zestaw uniwersalny Centro
(7 elementów)

• Cyrkiel uniwersalny: wszechstronne zastosowanie
dzięki wymiennym dodatkom, takim jak nasadka
i przedłużacz. Łatwość i trwałość regulacji promienia
dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla. Okręgi
do Ø 540 mm.
• Przedłużacz.
• Przenośnik do wyznaczania odcinków (igły
w końcówkach obu ramion). Trwałość regulacji
promienia dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla.
• Mały cyrkiel.
• Grafion i uchwyt grafionu.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0233370

Zestaw uniwersalny Centro
(8 elementów)
• Cyrkiel uniwersalny: wszechstronne zastosowanie dzięki
wymiennym dodatkom, takim jak nasadka i przedłużacz.
Łatwość i trwałość regulacji promienia dzięki tarciu
statycznemu w główce cyrkla. Okręgi do Ø 540 mm.
• Przedłużacz.
• Przenośnik do wyznaczania odcinków (igły
w końcówkach obu ramion). Trwałość regulacji promienia
dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla.
• Mały cyrkiel.
• Zerownik.
• Grafion i uchwyt grafionu.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0233410

cyrkle

Compact
Cyrkiel Compact, szybkoprzestawny

• Szybka regulacja przez operowanie ramionami. Dokładność
ustawień. Symultaniczne otwieranie ramion. Pewne
zabezpieczenie przed przypadkową zmianą promienia.
• Wygodny w użyciu plastikowy uchwyt z wypustkami.
• Długość: 170 mm. Okręgi do Ø 360 mm. Trzpień: Ø 4,0 mm.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0676580

Cyrkiel Compact, geometryczny

• Dokładne ustawienie promienia. Symultaniczne otwieranie
ramion. Pewne zabezpieczenie przed przypadkową zmianą
promienia.
• Wygodny w użyciu plastikowy uchwyt z wypustkami.
• Długość: 170 mm. Okręgi do Ø 360 mm. Trzpień: Ø 4,0 mm.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0676570

Cyrkiel Compact, duży, uniwersalny

• Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym dodatkom, takim
jak nasadka i przedłużacz. Łatwość i trwałość regulacji promienia
dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla.
• Wygodny w użyciu plastikowy uchwyt z wypustkami.
• Długość: 160 mm. Okręgi do Ø 360 mm. Trzpień: Ø 3,5 mm.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0676550

Duży zestaw uniwersalny Compact
(6 elementów)

• Duży cyrkiel uniwersalny: wszechstronne zastosowanie dzięki
wymiennym dodatkom, takim jak nasadka i przedłużacz. Łatwość
i trwałość regulacji promienia dzięki tarciu statycznemu w główce
cyrkla.
• Stabilny przedłużacz.
• Nasadka na cyrkiel z uniwersalnym uchwytem.
• Grafion i uchwyt grafionu.
• Pojemnik na rysiki i zapasowa igła.
S0676560

Katalog 2016

Cyrkiel Compact, uniwersalny
(+ opcjonalny przedłużacz i nasadka)
• Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym dodatkom, takim
jak nasadka i przedłużacz. Łatwość i trwałość regulacji promienia
dzięki tarciu statycznemu w główce cyrkla.
• Pojemnik na rysiki.
• Długość: 130 mm. Trzpień: Ø 3,5 mm.
• Okręgi do Ø 320 mm (S0676530 bez przedłużacza) lub okręgi
do Ø 480 mm (S0676540 z przedłużaczem i nasadką).
S0676530
S0676540
z przedłużaczem i nasadką
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Akcesoria

Nasadka na cyrkiel
z uniwersalnym uchwytem
• Dopasowanie otworu do średnicy 3,5 mm i 4,0 mm.
• Uniwersalny uchwyt, do długopisów/ołówków o średnicy do 11,5 mm.
S0451450

Katalog 2016

pomoce
kreślarskie

Pomoce kreślarskie rOtring to profesjonalne
produkty wykonane z trwałych materiałów.
Przygotowany przez nas wybór trójkątów
rysunkowych, linijek, wzorów, szablonów
i innych przyborów odpowie na każdą potrzebę.
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Profesjonalna ekierka
(przeciwprostokątna 32 cm)

• Przezroczysta, wykonana z solidnego plastiku,
wygodna, z wyjmowanym uchwytem.
• Wyraźna i precyzyjnie wytłoczona skala.
• Przeciwna skala na barwionym tle dla lepszego kontrastu.
• Krawędzie i wypustki tuszowe.
• Skale kątów 180°/1°. Przeciwprostokątna 32 cm
ze skalą 30 cm/1 mm.

S0699270
Profesjonalna ekierka
(przeciwprostokątna 25 cm)

•
•
•
•
•
•

Wysokiej jakości szkło akrylowe.
Wygodna, z wyjmowanym uchwytem.
Wyraźna i precyzyjnie wytłoczona skala.
Przeciwna skala na barwionym tle dla lepszego kontrastu.
Krawędzie i wypustki tuszowe.
Skala kątów 180°/1°. Przeciwprostokątna 25 cm ze skalą 22 cm/1 mm.

S0451820
Duża, geometryczna ekierka z uchwytem
•
•
•
•
•

Przezroczysty, mocny plastik.
Solidny uchwyt.
Przeciwna skala na barwionym tle dla lepszego kontrastu.
Fazowane krawędzie i wypustki tuszowe.
Przeciwprostokątna 23 cm ze skalą 20 cm/1 mm.

S0903950

Ekierka geometryczna

• Przezroczysty, mocny plastik.
• Przeciwna skala na barwionym tle dla lepszego
kontrastu.
• Fazowane krawędzie i wypustki tuszowe.
• Przeciwprostokątna 16 cm ze skalą 14 cm/1 mm.

S0237630
Ekierka geometryczna z uchwytem
•
•
•
•
•

Przezroczysty, mocny plastik.
Solidny, wyjmowany uchwyt.
Przeciwna skala na barwionym tle dla lepszego kontrastu.
Fazowane krawędzie i wypustki tuszowe.
Przeciwprostokątna 16 cm ze skalą 14 cm/1 mm.

S0903940
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Zestaw geometryczny (4 elementy)

• 	Przezroczysty, mocny plastik. Krawędzie fazowane i/lub kreślarskie.
Zawartość: 1 linijka 30 cm, 1 kątomierz półkolisty, 1 ekierka 30°/60°
•	
(przeciwprostokątna 23 cm), 1 ekierka 45° (przeciwprostokątna 20 cm).

S0221370

Zestaw dwóch ekierek rysunkowych (45° i 30°/60)
• Przezroczysty, mocny plastik.
• Krawędzie kreślarskie na każdym brzegu.
Skala z podziałką co 1 mm.

S0237840: 45°, przeciwprostokątna 25 cm, 30°/60°,
przeciwprostokątna 29 cm.

S0237870: 45°, przeciwprostokątna 32 cm, 30°/60°,
przeciwprostokątna 37 cm.

S0237900: 45°, przeciwprostokątna 36 cm, 30°/60°,
przeciwprostokątna 41 cm.
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Kątomierz półkolisty
Przezroczysty, mocny plastik. Przeciwna skala dla lepszego
kontrastu. Punkt centrowania i fazowane krawędzie.
Skalowanie: 10 cm.

S0221230
Parabola jednostkowa (y=x2)
Przezroczysty, mocny plastik. Fazowane krawędzie zewnętrzne.
Sinusoida/cosinusoida A=1 oraz A=0,5, tangensoida.
Rozmiar: 123×70×1,8 mm.

S0673400

Zestaw krzywików Burmester
(3 elementy)
Krzywik uniwersalny z przezroczystego, mocnego plastiku.
Obustronne krawędzie kreślarskie na wszystkich brzegach.

S0221301

Linijka płaska
Przezroczysty, mocny plastik. Krawędź fazowana i kreślarska.
Podziałka co 1 mm.

S0220870
S0220950
S0221450
S0221500

Skalowanie: 16 cm
Skalowanie: 30 cm
Skalowanie: 40 cm
Skalowanie: 50 cm

*dostępne także linijki drewniane:

0237930		
0237950

Skalowanie: 17 cm
Skalowanie: 30 cm

Przykładnica
Przezroczysty, mocny plastik. Teksturowana przykładnica.
Skala po obu stronach, skala 1×1 mm, skala 1×0,5 mm.

S0221020

Skalowanie: 30 cm

Skalówki trójkątne
S0236961
Inżynierska/DIN ISO 5455		

1:2

1:5

1 : 10

1 : 20

1 : 50

DIN

1 : 100

S0220481

Architektoniczna			1
1 : 50
1 : 75
1 : 100 1 : 125

S0220561

Szkolna				2
1 : 75
1 : 100
1 : 331/3 1 : 50

1 : 20

1 : 20

1 : 25

1 : 25

S0220641

Architektoniczna			4
1 : 25
1 : 30
1 : 40
1 : 50
S0220721
Geodezyjna			6
1 : 500 1 : 1000 1 : 1250 1 : 1500 1 : 2000 1 : 2500
S0237031
Maszynowa			9
1 : 10
1 : 15
1 : 20
1 : 25
1 : 33 1/3 1 : 50

1 : 10

1 : 20

pomoce kreślarskie

Szablony pisma o profilu Z
ISO 3098/I, kształt B
Można go przesuwać w dół tekstu bez ryzyka rozmazania tuszu.
alfabet
łaciński

wysokość
rapidograf
isograf
znaków			

kolor
kodowy

S0228530

5,0 mm

brązowy

1903240

1903492

Szablony pisma o profilu H, typu 1451
alfabet
łaciński

wysokość
rapidograf
znaków		

isograf

S0228061

5,0 mm

1903492

1903240

Ekierka do zastosowań
elektrotechnicznych
“Studio elektro”

S0238591
162 x 160 x 1 mm
0,35
0,3

Przyrząd kreślarski do zastosowań
metaloplastycznych i elektrotechnicznych.
Z kątami 15°, 30°, 45°, 60°, 75° oraz 90°,
stopniowaniem współrzędnych w milimetrach,
kątomierzem, okręgami o średnicy 1-18 mm
i otworami do kreskowania. Symbole i łatwe
do zestawienia elementy symboli zgodne z normą
DIN 40700, znaki łacińskie i greckie 3,5 mm
oraz cyfry 3,5 i 5,0 mm według normy ISO 3098/I Bv.

Szablony okręgów 1-30 mm
Okręgi o średnicy 1-30 mm ze zmianą co 1 mm.
Promienie 4, 6, 10, 16 mm.
Podziałka milimetrowa i uchwyt.
Ciągi poligonalne i kątomierz.

Katalog 2016

Szablony okręgów 1-36 mm
Okręgi o średnicy 1-36 mm ze zmianą co 1 mm.
Promienie 6, 10, 16, 20 mm.
Podziałka milimetrowa i uchwyt.
Ciągi poligonalne i kątomierz.

Szablon zaokrągleń
48 promieni, od 0,5-40 mm, 0,5-2 mm
w odstępach co 0,1 mm. Promienie
odpowiadające DIN 250 podkreślone.
Wbudowany kątomierz półkolisty.
Symbole powierzchniowe.

S0221621
255 x 92 x 1,6 mm
0,5

S0221691
255 x 129 x 1,6 mm
0,5

S0238341
Ø 160 x 1,6 mm
0,5-0,35
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Szablon architektoniczny typu combi
Podział zestawów symboli na przeznaczone
dla mebli, stacji sanitarnych i elektroenergetycznych,
otworów drzwiowych, symboli poziomu i kierunku,
izolacji.

Szablon architektoniczny typu combi
Podział zestawów symboli na przeznaczone
dla mebli, stacji sanitarnych i elektroenergetycznych,
otworów drzwiowych, symboli poziomu i kierunku,
izolacji.

Szablon umeblowania
Elementy umeblowania salonu, sypialni, kuchni,
łazienki i WC.

S0238711
Skala 1:50
250 x 150 x 1,2 mm
0,35

S0238781
Skala 1:100
190 x 95 x 1,2 mm
0,35

S0238921
Skala 1:50
300 x 155 x 1,2 mm
0,5
S0238851
Skala 1:100
190 x 95 x 1,1 mm
0,35

Szablony elips izometrycznych
Stosunek osi 0,707:1.225 (1:1,732)/35° 16´,
osie izometryczne 2-60 mm. Krawędzie szablonu
umożliwiają umiejscowienie elips na głównych planach
izometrycznych.

Szablon z krawędziami
kreślarskimi

Do ołówków
automatycznych (F)

Szablon
z wypukłościami

Do ołówków

Do tuszografów

S0238021
295 x 145 x 1,2 mm
0,5

deski
kreślarskie

Deski kreślarskie rOtring wykonane są
Katalog 2016

z niełamliwego i niepodatnego na odkształcenia
tworzywa. Gwarantują stabilność i dokładny
pomiar, zapewniając jednocześnie najwyższą
precyzję rysunku. Ergonomiczny design tych
jakościowych narzędzi zapewni pełen komfort
pracy. Dostępne w rozmiarach A4 i A3.
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rOtring stół kreślarski
Wysokiej jakości stół kreślarski
wyposażony w kompletny zestaw kreślarski.
• Kompletny system kreślarski
z obustronnie laminowaną deską kreślarską.
• Prowadnica z anodowanego aluminium
pokryta plastikową powłoką.
• Liniał równoległy z mechanizmem
Stop-and-Go.
• Głowica kreślarska z mechanizmem
Stop-and-Go.
• Regulowany plastikowy nastawnik.
S0213920

A2 (rozmiar deski: 700 x 600 x 16 mm)

Rapid deski kreślarskie A4 i A3
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Najwyższej klasy deski kreślarskie.
Solidna deska z nieodkształcającego się
i niepodatnego na złamanie tworzywa.
Dwie szyny z zaciskami magnetycznymi z centralnym
przyciskiem obsługi i dodatkowym zaciskiem kątowym
w prawym górnym rogu zapewniają łatwe, pewne
i dokładne ułożenie nośnika we wszystkich czterech
rogach. Nie ma ryzyka zmarszczenia nośnika
przy wycieraniu kreski.
Liniał równoległy z mechanizmem Stop-and-Go
oraz drugą blokadą mocującą w przypadku desek
w formacie A3.
Prowadnice umożliwiają płynny, gładki ruch liniału.
Oznaczenia rozmiaru nośnika ułatwiają kreślenie linii
pola.
Skala do wykreślania cyrklem, ułatwia pomiar
promienia.
Nastawnik ułatwiający pracę.
Trójkąt rysunkowy do rysowania pionowych i poziomych
prostych i kątów przy zachowaniu pełnej dokładności.

S0232710

rapid A4

S0213910

rapid A3

Rapid deska kreślarska w walizce College
Charakterystyka deski kreślarskiej Rapid opisana powyżej.
Sztywna walizka.
Prowadnice pewnie trzymają deskę kreślarską.
Miejsce na książki i utensylia.
S0232980 rapid A3 + walizka College
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Profil deski kreślarskie A4 i A3
W pełni wyposażona deska kreślarska.
Solidna deska z nieodkształcającego się i niepodatnego
na złamanie tworzywa.
Zaciskowa szyna magnetyczna z automatycznym
otwieraniem i dodatkowy zacisk kątowy dla pewnego
ułożenia i mocowania nośnika.
Liniał równoległy z mechanizmem Stop-and-Go
oraz drugą blokadą mocującą w przypadku desek
w formacie A3.
Prowadnice umożliwiają płynny, gładki ruch liniału.
Oznaczenia rozmiaru nośnika i otwory podglądu
umożliwiają kontrolę nad dokładnym położeniem
nośnika.
Skala do wykreślania cyrklem, ułatwiająca
pomiar promienia.

College deska kreślarska
Deska kreślarska z liniałem równoległym.
Zaciskowa szyna magnetyczna wyposażona
w podziałkę i dodatkowy zacisk kątowy
ułatwiający ułożenie nośnika.
Liniał równoległy z mechanizmem
Stop-and-Go i uchwytem.
Prowadnice liniału z wypustami końcowymi
ze wszystkich 4 stron.
S0213660

S0232430 profil A4
S0213750

profil A3

deski kreślarskie

Akcesoria
Torba transportowa
Torba ochronna do transportu deski kreślarskiej.
Mocny, wodoodporny nylon.
Odpinany pasek naramienny.
Miejsce na książki i utensylia.
Pusta.
Dostępna w dwóch rozmiarach: do desek A4 i A3.
S0232160 do desek A3
S0232200 do desek A4

Walizka College
Walizka ochronna na deskę kreślarską.
Sztywna.
Prowadnica pewnie trzyma deskę kreślarską.
Pusta.
Dostępna w rozmiarze odpowiednim dla desek A3.
S0232510

do desek A3

Professional głowica kreślarska
Głowica premium do deski kreślarskiej.
Automatyczne ustawienie stopniowane co 15°, blokowanie
dowolnych kątów pomiędzy.
Przełącznik przesuwu swobodnego.
Odwrotnie oznaczona skala dla kątów od 0-90°.
Mechanizm blokady pozycji liniału.
Pasuje do wszystkich desek kreślarskich firmy rOtring
z aktualnego katalogu.
S0213830
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Junior kątownik
Kątownik do deski kreślarskiej.
Stopniowanie co 15°.
Pasuje do wszystkich desek kreślarskich firmy rOtring
z aktualnego katalogu.
S0213680

Rapid ekierka
Ekierka do deski kreślarskiej.
Do bezpośredniego pomiaru i kreślenia prostych poziomych
i pionowych.
Do kreskowania.
Pasuje do wszystkich desek kreślarskich firmy rOtring
z aktualnego katalogu.
S0232240
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