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Berlingo Nożyczki dla dzieci 
13,5 cm, mix kolorów

Nożyczki dziecięce wykonane są 
z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej. Zaokrąglone końce 
ostrzy zapewniają bezpieczne 

użytkowanie. Ergonimiczny
uchwyt wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. 

Pakowany na blistrze. 
Opakowanie 24 szt. mix kolorów.

2,70



Berlingo Nożyczki szkolne  
13,5 cm, mix kolorów

Nożyczki szkolne wykonane są z 
wysokiej jakości stali 

nierdzewnej. Zaokrąglone końce 
ostrzy zapewniają bezpieczne 

użytkowanie. Ergonimiczny
uchwyt wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. 

Pakowany na blistrze. 
Opakowanie 12 szt. mix kolorów.

3,90



Berlingo Nożyczki dla dzieci z 
odbojnikiem 13cm, mix kolorów

Nożyczki dla dzieci z odbojnikiem są 
idealne dla młodszych dzieci.  

Wykonane  z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Zaokrąglone końce ostrzy 
zapewniają bezpieczne użytkowanie. 

Nożyczki posiadają ergonomiczny 
uchwyt i odbojnik, który sprawia, że po 

każdym zaciśnięciu nożyczki 
autonatycznie wracają do pozycji 

otwartej.  Kompaktowy rozmiar 13cm 
łatwo mieści się w piórniku.

2,90



Berlingo Cyrkiel metalowy 
13,5 cm

Wysokiej jakości metalowy 
cyrkiel o długości 13,5cm na 

wymienne grafity. Pakowany na 
blistrze. 

4,90



Berlingo długopis żelowy 
"Radiance", 0,5 мм czarny

Długopis żelowy Berlingo z serii "Radiance"  

z gradientowym połączeniem kolorów na 
obudowie. Połączenie tego efektu z miękką 
w dotyku powłoką sprawia, że długopis  jest 

modnym dodatkiem papierniczym. 
Ergonomiczny uchwyt i aksamitna powłoka 
obudowy stwarzają dodatkowy komfort 

podczas pisania. Średnica kulki to  0,5 mm, 
co daje cienką, zgrabną linię pisania. 

Wyposażony w plastikowy klip.
• Kolor tuszu: czarny;

• Grubość linii do pisania: 0,3 mm;
• Kolor obudowy: mix

2,20

Czarny kolor 
linii pisania!



Berlingo Clipboard
DoubleBlack

Clipboard Berlingo z serii 

DoubleBlack. Format A4 w kolorze 
czarnym z błyszczącym wzorem 

zrobionym lakierem UV. Czarny kolor 
wewnętrznej powierzchni. Czarny 
kolor klipsa. Wykonany z wysokiej 
jakości polipropylenu o matowej  

powierzchni z teksturą "piasku", na 
której nie widać odcisków palców i 
małych zadrapań. Przeznaczony do 

przechowywania dokumentów. 
Grubość: 1300mikronów. Folder 
może pomieścić do 160 arkuszy.

10,5010,50



Berlingo Gumka z serii
DoubleBlack

Gumka Berlingo "DoubleBlack" 
wykonana z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego. Doskonale 
radzi  sobie z

liniami z czarno-grafitowego 
ołówka, nie pozostawia za sobą 
śladów i brudnych plam. Rozmiar 

50x18x10mm. Opakowanie: 
display.

0,95



Berlingo długopis automatyczny 
DoubleBlack

Automatyczny długopis z serii Double Black. Czarna obudowa z 
błyszczącymi elementami nadaje mu niepowtarzalnego uroku. 

Unikalna opatentowana technologia Smart Ink 2.0 zapewnia łatwe 
i przyjemne pisanie, dzięki zastosowaniu atramentu o niskiej 

lepkości.
Nowa formuła AFIT (z angielskiego "Anti-Fiber Intake") 

zapobiegająca wnikaniu mikrocząstek papieru do końcówki 
piszącej. Pozwala to na wykorzystanie tuszu do ostatniej kropli, 
redukując praktycznie do zera przerywaną linię pisania przy 

końcówce wkładu. Średnica kulki wynosi 0,7 mm, grubość
linii do pisania wynosi 0,5 mm,  Technologia Smart Ink 2.0;

• Kolor tuszu: niebieski;
• Grubość linii do pisania: 0,5 mm;

• Kolor obudowy: czarny;

1,99



Berlingo długopis ze skuwką 
DoubleBlack

Długopis ze skuwką z  serii Double Black. Czarna 
obudowa z błyszczącymi elementami nadaje mu 

niepowtarzalnego uroku. 
Unikalna opatentowana technologia Smart Ink 2.0 

zapewnia łatwe i przyjemne pisanie, dzięki 
zastosowaniu atramentu o niskiej lepkości.

Nowa formuła AFIT (z angielskiego "Anti-Fiber
Intake") zapobiegająca wnikaniu mikrocząstek 
papieru do końcówki piszącej. Pozwala to na 

wykorzystanie tuszu do ostatniej kropli, redukując 
praktycznie do zera przerywaną linię pisania 

przy końcówce wkładu. Grubość linii do pisania 
wynosi 0,5 mm. Technologia Smart Ink 2.0; 

Metalowy klips. 

• Kolor tuszu: niebieski;
• Grubość linii do pisania: 0,5 mm;

• Długość pisania: 700 m;
• Kolor obudowy: czarny;

2,10

Metalowy klips!



System AFIT (anty fiber intake)

Kiedy papier i końcówka piszące wchodzą w interakcję, małe włókna  z papieru przenikają do 
końcówki piszącej i stopniowo zmniejszą jej wydajność.

Innowacyjna końcówka z systemem AFIT gwarantuje rozwiązanie tego problemu. 

• Ogranicza przenikanie włókien papieru do końcówki piszącej.

• Zapewnia niezwykle gładką linię pisania oraz wyraziste i intensywne kolory

• Wkład zostaje wykorzystany aż do ostatniej kropli. 

• Wyjątkowa wydajność, która przekłada się na znacznie bardziej niezawodne produkty. 



Standardowy wkład



Wkład z systemem AFIT



Berlingo gumka techniczna do 
pióra i ołówka

Gumka wykonana jest z 
naturalnej gumy. Idealna do 

wymazywania ołówka i 
atramentu. Po wymazaniu nie 

uszkadza papieru i nie 
pozostawia brudnych śladów. 

Rozmiar 42x14x8

0,45



Berlingo długopisy ze skuwką 
z serii Dots, Hype i Riddle

Długopis Berlingo z serii Dots. Eleganckie pastelowe 
kolory uzupełnione we wzór kropek. Niepowtarzalny 

styl zapewni Ci dodatkowy urok. Przyjemna aksamitna 
powłoka obudowy i ergonimiczny uchwyt zapewniają 
dodatkowy komfort podczas użytkowania. Średnica 

kulki wynosi 0,7 mm, więc pióro jest idealne do 
każdego stylu pisania.

Unikalna opatentowana technologia Smart Ink 
zapewnia łatwe i przyjemne pisanie dzięki 

zastosowaniu atramentu o niskiej lepkości. Dzięki temu 
rodzajowu atrametntu każdy tekst można napisać bez 
dodatkowego wysiłku, nawet przy lekkim dotknięciu 

papieru. Kulka z węglika wolframu zapewnia trwałość 
i stabilność jakości pisania. Zwiększona ilość atramentu 

pozwala
narysować ciągłą linię o długości 1 500 m. -

Technologia Smart Ink;
- Kolor tuszu: niebieski;

- Grubość linii do pisania: 0,5 mm;
- Długość linii pisania: 1500 m;

- Kolor obudowy: mix

Dots: 1,90, Hype i Riddle: 1,99





Berlingo temperówka na 
dwie grubości kredek Hyper

Ergonomiczna temperówka  z 
kolorowym przezroczystym 

plastikowym pojemnikiem do 
zbierania wiórów. Posiada dwa 
otwory do ostrzenia ołówków o 

standardowej średnicy do 8 mm i 
pogrubionych do 12 mm. Ostrza 
wykonane są z wysokiej jakości 

stali. W opakowaniu mix 
kolorów. 

2,70



Berlingo ołówek HB Gradient

Ołówek wykonany z drewna 
lipowego, zaostrzony. Matowe 

wykończenie z delikatnym 
wzorem w kolorze gradientu. 

Łatwy w ostrzeniu. Nadaje się do 
pisania, rysowania i szkicowania.  

Średnica grafitu  2,2 mm, 
twardość HB, okrągły kształt.

0,60



Berlingo kredki ołówkowe  
trójkątne SuperSoft 12 

kolorów

Trójkątne kredki ołówkowe z serii"SuperSoft". 
Najwyższy standard jakości sprawia, że kredki 
idealne nadają się zarówno do codziennego 

użytku jak i dla początkujących artystów. 
Miękkość pisania, porównywalna z pastelowym. 

Intensywne, nasycone kolory. Grafit o grubości 3,2 
mm dla wygodnego, miękkiego kolorowania. 

Unikalna formuła i technologia produkcji grafitów, 
w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą 

miękkość rysowania, jak i dużą wytrzymałość. 
Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod 

kątem 45 stopni.Grafit jest klejony, co zapobiega 
jego pęknieciu przy upadku. 

Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. 
Kredki są łatwe w ostrzeniu.

Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania 
imienia dziecka. 12 kolorów. 

5,99





Berlingo kredki ołówkowe 
haksagonalne SuperSoft 12 

kolorów

Heksagonalne kredki ołówkowe z 
serii"SuperSoft". Najwyższy standard jakości 

sprawia, że kredki idealne nadają się zarówno 
do codziennego użytku jak i dla początkujących 

artystów. 
Miękkość pisania, porównywalna z pastelowym. 

Intensywne, nasycone kolory. Grafit o grubości 3,2 
mm dla wygodnego, miękkiego kolorowania. 

Unikalna formuła i technologia produkcji grafitów, 
w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą 

miękkość rysowania, jak i dużą wytrzymałość. 
Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod 

kątem 45 stopni.Grafit jest klejony, co zapobiega 
jego pęknieciu przy upadku. 

Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. 
Kredki są łatwe w ostrzeniu.

Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania 
imienia dziecka. 12 kolorów.

5,99



Berlingo kredki ołówkowe 
trójkątne dwustronne trójkątne 

12/24 kolory
Dwustronne trójkątne kredki ołówkowe z 
serii"SuperSoft". 12 kredek = 24 kolory. 

Najwyższy standard jakości sprawia, że kredki 
idealne nadają się zarówno do codziennego 

użytku jak i dla początkujących artystów. 
Miękkość pisania, porównywalna z pastelowym. 
Intensywne, nasycone kolory. Grafit o grubości  4 

mm zapewnia idealne krycie. 
Unikalna formuła i technologia produkcji grafitów, 
w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą 

miękkość rysowania, jak i dużą wytrzymałość. 
Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod 

kątem 45 stopni.Grafit jest klejony, co zapobiega 
jego pęknieciu przy upadku. 

Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. 
Kredki są łatwe w ostrzeniu.

Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania 
imienia dziecka.

6,99



Berlingo kredk ołówkowe  
dwukolorowe hexagonalne

12/24 kolory
Dwukolorowe heksagonalne kredki ołówkowe z 

serii"SuperSoft". 12 kredek = 24 kolory. 
Najwyższy standard jakości sprawia, że kredki 
idealne nadają się zarówno do codziennego 

użytku jak i dla początkujących artystów. 
Miękkość pisania, porównywalna z pastelowym. 
Intensywne, nasycone kolory. Dwukolorowy grafit 
o grubości 3,2 mm dla wygodnego, miękkiego 

kolorowania. 
Unikalna formuła i technologia produkcji grafitów, 
w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą 

miękkość rysowania, jak i dużą wytrzymałość. 
Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod 

kątem 45 stopni.Grafit jest klejony, co zapobiega 
jego pęknieciu przy upadku. 

Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. 
Kredki są łatwe w ostrzeniu.

Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania 
imienia dziecka.

6,99



Berlingo kredki ołówkowe 
heksagonalne pastelowe 12 

kolorów
Pastelowe heksagonalne kredki ołówkowe z 

serii"SuperSoft".. Najwyższy standard jakości 
sprawia, że kredki idealne nadają się zarówno 
do codziennego użytku jak i dla początkujących 

artystów. 
Miękkość pisania, porównywalna z pastelowym. 
Intensywne, nasycone kolory. Dwukolorowy grafit 
o grubości 3,2 mm dla wygodnego, miękkiego 

kolorowania. 
Unikalna formuła i technologia produkcji grafitów, 
w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą 

miękkość rysowania, jak i dużą wytrzymałość. 
Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod 

kątem 45 stopni.Grafit jest klejony, co zapobiega 
jego pęknieciu przy upadku. 

Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. 
Kredki są łatwe w ostrzeniu.

Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania 
imienia dziecka. Plastikowe opakowanie. 12 

kolorów. 

7,90



Centropen marker 
suchościeralny 2507 

1-2mm 

Marker do tablic ścieralnych
ERGOnomiczny uchwyt

Ściera się po wyschnięciu
Odporny na działanie światła  

Na bazie alkoholu
Przechowywać poziomo

Okrągła końcówka
Szerokość linii: 1-2 mm 

1,70



12,00



Centropen gąbka 
magnetyczna do tablic 
suchościeralnych 9797

Gąbka magentyczna do 
tablic suchościeralnych
Z łatwością usuwa linię 

markerów do tablic
Magnetyczna

wymiary: 105 x 55 x 20 mm 

4,00



Centropen zakreślacz
Style 6252 zestaw 4 

kolory

Zestaw 4 zakreślaczy STYLE SOFT: 
delikatny róż, delikatny zielony, 

delikatny niebieski, delikatny fiolet i 
STYLE FLUO: różowy, żółty, zielony, 

pomarańczowy
do płynnego i łatwego zakreślania 
tekstu na każdym rodzaju papieru

ścięta końcówka 
szerokość linii 1 – 4,6 mm 

15,90


