
Podrobnosti:
096260 Trades-Marker® Dry (+1 tuha  )
096261  Displej: x20 (096260), x10 (096262), 

x10 (096263)  
096262 Náhradní náplně (x6 Graphite  )
096265 Náhradní náplně (x6  )
096266 Náhradní náplně (x6  )
096263  Náhradní náplně (x2 Graphite ,  

x2  , x2  )
096264 Starter Pack (096260 + 096263)

RFTJ Yellow 

C=20 M=33 Y=100 K=3 C=11 M=24 Y=97 K=0 C=0 M=11 Y=97 K=0 C=0 M=3 Y=37 K=0

RFTJ Blue 

C=97 M=73 Y=2 K=0 C=79 M=43 Y=9 K=0 C=59 M=17 Y=0 K=0 C=28 M=3 Y=0 K=0
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• Extra prodloužená tenká špička 45 mm, ideální pro obtížně 
přístupná místa (umožňuje značení do hloubky, ve fixačních 
otvorech)

• Nástavec, tělo a kovový klips zajišťují životnost a pevnost pro 
profesionální uživatele

• Automatický výstup tuhy: 1 jednoduchým stiskem tlačítka tuha 
popoleze o 2 mm

• Praktický, protože vždy na dosah ruky. Ořezávátko je 
integrováno v tlačítku, umožňuje tak ještě přesnější vyznačení

• Odolný klips je možné zacvaknout za košili nebo kalhoty

• Tuha se snadno mění: vyšroubujte tlačítko, vložte novou tuhu, 
zašroubujte znovu tlačítko (barevné tuhy je třeba před vložením 
ořezat)

• Díky dvou typům černé nebo barevné náplně, píše a označuje 
na všech typech povrchu (prašný, hrubý, hladký, mastný, vlhký, 
tmavý...)

• Používají se tuhy o průměru 2,8 mm, kompatibilní s dalšími 
modely náplní dostupnými na trhu

Průmyslové aplikace:
• Stavebnictví a veřejné práce
• Dřevařský průmysl
• Svářečství
• Výroba kovů
• Údržbová služba

Typ povrchu:
• Ocel a železo
• Kámen
• Dlaždičky
• Keramika
• Dřevo
• Sklo
• Plast

TRADES-MARKER® DRY je automatický 
grafitový značkovač vybavený extra 
prodlouženou tenkou špičkou. Je celý z 
kovu, čímž zajišťuje mnohem větší pevnost, 
než plastové modely. Důmyslně integruje 
ořezávátko na tuhu a velmi praktický kapesní 
klips. Je možné jej používat i s barevnými 
tuhami na světlých nebo tmavých površích.

TRADES-MARKER® 
DRY

Značkovač s teleskopickou špičkou 
pro obtížně dostupná místa


