




Temperówki antybakteryjna na cienkie i grube ołówki i kredki. 

Obudowa temperówki pokryta jest powłoką zawierającą

Mają ostre i wytrzymałe ostrza ze stali węglowej dzięki czemu 
idealnie nadają się do wszystkich rodzajów ołówków. 

Posiadają system bezpiecznych ostrzy, który zapobiega
odłączeniu się ostrza od korpusu temperówki. 

Idealne do użytku szkolnego. 

Dostępne w 3 kolorach: białym, różowym i turkusowym. 

Oryginalny produkt stworzony przez 
własny dział badawczo-rozwojowy MILAN.

 Rozmiar temperówki: 5,1 x Ø 3,7 cm.

jony srebra, które hamują i zapobiegają rozwojowi 
bakterii w całym ciele .

Duży pojemnik na ścinki i praktyczna zakrętka.

Idealne do poprawy higieny w szkole, w biurze, 
w środowiskach mającychkontakt z żywnością
i środowiskach sanitarnych.



 0,7 mmOŁÓWEK PL1

Ołówki automatyczne antybakteryjne z grafitem HB 0,5 mm, które tworzą cienkie linie. 
Obudowa ołówka pokryta jest powłoką zawierającą jony srebra, 
które hamują i zapobiegają rozwojowi bakterii w całym ciele. 
Idealne do poprawy higieny w szkole, w biurze, w środowiskach mających
kontakt z żywnością i środowiskach sanitarnych. Grafit HB jest średnio twardy,
dzięki czemu nadaje się do pisania i rysowania.
Posiadają na końcu wykręcaną długą gumkę do wymazywania. 
Dostępne w kolorze białym z detalami w 3 różnych kolorach: szarym, turkusowym i zielonym. 
Oryginalny produkt stworzony przez własny dział badawczo-rozwojowy MILAN. 
Dostępne zapasowe gumki i grafity. Wymiary ołówka: 14,4 x 1,5 x 1,1 cm. 

Długopisy P1 antybakteryjne z niebieskim tuszem. 
Dzięki jonom srebra hamują i zapobiegają rozwojowi bakterii w całym ciele. 

Idealne do poprawy higieny w szkole, w biurze, 
w środowiskach mających kontakt z żywnością

i środowiskach sanitarnych, przychodniach, szpitalach. 
Pstrykany. Przybliżona długość pisania: 1200 metrów.

Końcówka 1 mm. Atrament wyprodukowany w Niemczech.
Oryginalny produkt stworzony przez własny dział badawczo-rozwojowy MILAN. 

Rozmiar długopisu: 14,1 x 1,7 Ø 1 cm.  



  
  
  
   
 

 
  

 
 

  

 

Kalkulatory antybakteryjne
 12-pozycyjne z dużymi klawiszami.

Obudowa kalkulatora pokryta jest 
powłoką zawierającą jony srebra,

które hamują i zapobiegają
rozwojowi bakterii w całym ciele.

Idealne do poprawy higieny w szkole,
 w biurze,w środowiskach mających 
kontakt z żywnościąi środowiskach 

sanitarnych.

  
 

 
  

Dzięki dużym klawiszom
i wyświetlaczowi ułatwia pracę osobom 

starszym i słabowidzącym.

4 klawisze pamięci.
  Obliczanie marży.
  Suma całkowita.
  Klawisz cofania.

Podwójne zasilanie: bateria 1,5V
  oraz bateria słoneczna.

                  Automatyczne wyłączanie.
Dostępne 3 wersje

kolorystyczne:biało-turkusowy, biało-różowy 
i biało-szary.

Kalkulatory MILAN spełniają wymagania 
dyrektywy RoHS o ograniczeniach 
stosowanianiektórych substancji 

niebezpiecznychw urządzenia elektrycznych
 i elektronicznych.Oryginalny projekt 

stworzony przez własny
dział badawczo-rozwojowy MILAN.

Rozmiar kalkulatora: 11,6 x 16,3 x 3,7 cm.

KALKULATOR Z DUŻYMI KLAWISZAMI





Kalkulator naukowy z antybakteryjną obudową, która pokryta jest powłoką zawierającą jony 
srebra, które hamują i zapobiegają rozwojowi bakterii w całym ciele. 

Idealne do poprawy higieny w szkole, w biurze, w środowiskach mających kontakt z żywnością i 
środowiskach sanitarnych. 

Posiada 240 zintegrowanych funkcji. 2 liniowy wyświetlacz LCD (10 + 2 cyfry). 
Równoczesne wyświetlanie wyrażenia matematycznego i wyniku.

Kalkulator z wytrzymałym przezroczystym pokryciem ochronnym. 

Zasilanie: 2 x baterie AAA w zestawie. 

Zawiera instrukcje. 

Kalkulatory MILAN spełniają wymagania dyrektywy RoHS o ograniczeniach stosowania niektórych 
substancji niebezpiecznych w urządzenia elektrycznych i elektronicznych. Oryginalny projekt 

stworzony przez własny dział badawczo-rozwojowy MILAN.

Pakowany na blistrze. Rozmiar kalkulatora: 16,7 x 8,4 x 1,9 cm.      

Najważniejsze dostępne funkcje: obliczenia statystyczne; rachunek 6 różnych rodzajów regresji 
wraz z ich współczynnikami A,B; wzajemna transformacja współrzędnych prostokątnych i 
biegunowych; bezpośrednie operacje na ułamkach, także sześćdziesiątkowych; funkcje 

trygonometryczne i odwrotne do trygonometrycznych; funkcje paraboliczne i hiperboliczne
oraz im odwrotne; obliczenia z zastosowaniem jednostek kątowych w stopniach, radianach, 

gradach; konwersja między systemem dziesiętnym i sześćdziesiętnym; generowanie wartości 
losowych; obliczanie kombinacji i permutacji; notacja inżynierska; kursor do zmiany MENU; 

statystyka dwuwymiarowa z obliczaniem wartości średniej, szacowanej i sum; funkcje 
SCI/FIX/ENG.
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