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MARKER PERM. XL - KOŃC.
ŚCIĘTA 15,4MM
SYMBOL PRODUKTU: N50XL-PRO1AEU

O PRODUKCIE
Markery permanentne Pentel Pen są wysokiej jakości,
wszechstronnymi
i poręcznymi pomocnikami na co dzień do szerokiego
zakresu zadań związanych ze znakowaniem
i etykietowaniem. Końcówki markerów są niezwykle
wytrzymałe nawet przy użyciu na nierównych
powierzchniach. Solidna aluminiowa obudowa jest
wystarczająco mocna, aby można ją było zamocować
w obrabiarkach. Dzięki tym cechom, solidny i trwały Pentel
Pen jest idealnym wyborem do wszystkich prac, w których
wymagana jest wysoka wydajność
i niezawodność.
Marker permanentny „Pentel Pen S” ma bardzo cienką,
okrągłą końcówkę kulistą, dzięki czemu idealnie nadaje się
do precyzyjnego znakowania
i etykietowania części o cienkiej grubości. Ten marker
odnajdzie się
z pewnością w rzemiośle, jak i przy majsterkowaniu
i projektach hobbystycznych.
Marker permanentny „Pentel Pen XL” jest wyposażony
w bardzo szeroką końcówkę ściętą, która jest idealna do
każdej pracy, w której znakowanie musi obejmować duży
obszar i być szczególnie dobrze widoczne. Zastosowania
„Pentel Pen XL” obejmują trwałe znakowanie i etykietowanie
na drewnie,
a także zastosowania w pracach magazynowych
i logistycznych.
Tusz permanentny stosowany zarówno w „Pentel Pen S”, jak
i „Pentel Pen XL” jest szybkoschnący, wodoodporny
i odporny na wiele rozpuszczalników i olejów. Tusz idealnie
nadaje się do stosowania nawet na zaolejonych,
zakurzonych, mokrych lub brudnych powierzchniach, a także
na szerokiej gamie materiałów,
w tym na szkle, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.
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DANE LOGISTYCZNE
Kod kreskowy
N50XL-PRO1AEU 4016284345986
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