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Jedno lepidlo
na všechno

 Nová generace permanentního lepení 
papíru!

 Nahradí tyčinku, lepidlo v tubě i pásku.

 Ideální pro fotky a scrapbooking, 
tvoření, dárkové balení.

 Lepicí strojek s lepicími body  lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru!

tvoření, dárkové balení.

 Lepicí strojek s lepicími body lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru!

fotografi e kreativita dárky

 lepicí permanentní páska s lepicími body s výměnnou 
kazetou  nová generace lepení papíru KOKUYO DOTLINER 
Standard  krytka špičky lepidla je integrovaná na těle 
strojku  rozměry strojku 9 x 5 x 2 cm  okénko pro utažení 
prověšené pásky, po nesprávném použití, bez nutnosti 
otevírání strojku  výměnná kazeta KOKUYO D400-08

 lepicí strojek nanáší stopu o šířce 
8,4 mm v lepicích bodech světle modré 
barvy připomínající plástve, které jsou 
vhodné i pro použití v obloučcích 
 barevná světle modrá stopa je skvělá 
pro vizuální kontrolu, kde bylo lepidlo 
naneseno  stopa neprosvítá na další 
přilepený papír

 lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru  po použití ruce zůstávají čisté  jedno lepidlo na všechno  nahradí tyčinku, 
lepidlo v tubě i pásku  ideální pro fotky a scrapbooking, tvoření, dárkové balení, lepení účtenek, výstřižků  nevysychá 
 vhodné pro papír, fotografie, dárky

Lepicí strojek KOKUYO DOTLINER
Small a Petit more

 lepicí permanentní páska s lepicími body  kapesní velikost , vhodná 
do penálu  nová generace lepení papíru KOKUYO DOTLINER Small a Petit more 
 krytka špičky lepidla je integrovaná na těle strojku  okénko pro utažení 
prověšené pásky, po nesprávném použití  jedno lepidlo na všechno

Lepicí strojky KOKUYO DOTLINER Petit more v dóze
 dóza průhledná se 48 kusy KOKUYO DOTLINER Petit more  lepicí 
permanentní páska s lepicími body ve strojku kapesní velikosti  
kapesní velikost, vhodná do penálu  rozměry strojku 5,5 x 2,5 x 1 cm 
 nová generace lepení papíru KOKUYO DOTLINER Petit more  
lepicí strojek nanáší stopu o šířce 6 mm v barevných lepicích bodech, 
které jsou vhodné i pro použití v obloučcích  barevná stopa je skvělá 
pro vizuální kontrolu, kde bylo lepidlo naneseno  stopa neprosvítá 
na další přilepený papír  šíře 6 mm  krytka špičky lepidla je 
integrovaná na těle strojku  okénko pro utažení prověšené pásky, 
po nesprávném použití

 pastelová barva strojku nanáší lepicí body v návinu 8 m: 
pastelová žlutá nanáší žluté hvězdičky, pastelová oranžová nanáší 
oranžové kytičky, pastelová růžová nanáší růžová srdíčka

 sytá transparentní barva strojku modrá, zelená a růžová nanáší 
modré lepicí body v návinu 10 m

 lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru  po použití ruce zůstávají čisté 
 jedno lepidlo na všechno  nahradí tyčinku, lepidlo v tubě i pásku  ideální 
pro fotky a scrapbooking, tvoření, dárkové balení, lepení účtenek, výstřižků  
nevysychá  vhodné pro papír, fotografie, dárky 

Lepicí strojek KOKUYO DOTLINER Standard
s výměnnou kazetou

Výměnná kazeta pro strojky
KOKUYO DOTLINER Standard
 náhradní výměnná kazeta pro lepicí strojek KOKUYO DOTLINER DM400-08 
a DM400-08T-S1  šíře 8,4 mm x návin 16 m  baleno po kuse v sáčku se 
závěsem i10 kusů v balení  KOKUYO D400-08 DOTLINER REFIL 
 EAN 4901480151830

e

šíře stopy 8,4 mm x návin 16 m
 extra dlouhý návin

KOKUYO DM400-08 DOTLINER
 baleno po kuse v blistru, 

10ks v balení
EAN 4901480151908

šíře stopy 6 mm x návin 13 m
 extra dlouhý návin

KOKUYO D930-06B DOTLINER 
EAN 4901480362564

šíře stopy 6 mm x návin 10 m
KOKUYO D920-06LB DOTLINER
EAN 4901480361932

šíře stopy 8,4 mm x návin 8 m
 grafické značení stavu pásky k použití

KOKUYO DM400-08T-S1 DOTLINER
 baleno po kuse v sáčku,

10ks v balení 
EAN 4901480332420
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 lepicí strojek nanáší stopu o šířce 
6 mm ve světle modrých lepicích 
bodech připomínající plástve, 
které jsou vhodné i pro použití 
v obloučcích  barevná světle modrá 
stopa je skvělá pro vizuální kontrolu, 
kde bylo lepidlo naneseno  stopa 
neprosvítá na další přilepený papír

 lepicí strojek nanáší stopu o šířce 
6 mm v růžových lepicích bodech 
ve tvaru SRDÍČEK, které jsou vhodné 
i pro použití v obloučcích  barevná 
růžová stopa je skvělá pro vizuální 
kontrolu, kde bylo lepidlo naneseno 
 stopa neprosvítá na další 
přilepený papír

 lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru  po použití ruce zůstávají 
čisté, nahradí tyčinku, lepidlo v tubě i pásku  ideální pro fotky 
a scrapbooking, tvoření, dárkové balení, lepení účtenek, výstřižků 
 nevysychá, vhodné pro papír, fotografie, dárky  baleno po kuse 
v blistru, 10 kusů v balení 

šíře stopy 6 mm x návin 8 m
 stopa růžových srdíček

KOKUYO D927-06-01 DOTLINER 
 baleno po kuse v blistru, 

10ks v balení
EAN 4901480361963

ROZMĚRY STROJKU 
DOTLINER Small
6 x 3 x 1 cm
DOTLINER Petit more
5,5 x 2,5 x 1 cm

 lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papír
či té h dí t či k l idl t bě i á k

 6 mm 
×8 m

 6 mm 
×10 m

 transparentní odstíny
 lepidlo s body 

EAN 8595560003742

 pastelové odstíny
 lepidlo se vzory

EAN 8595560003759
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RYCHLE ČISTĚ

NEVYSYCHÁ NEKRABATÍ

KOKUYO D920/7-48 DOZA DOTLINER
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Řezací strojek KOKUYO na lepicí pásku
 řezací strojek KOKOYO TAPE CUTER pro lepicí pásku do šíře 25 mm 
 ergonomický plastový řezací strojek připomíná klip  skvěle padne do ruky, 
výlisek na spodní části pro palec  jemná struktura plastu proti sklouznutí 
ukazováčku na horní části  jemná pilka s perfektním ostřím pro přesné 
odstřižení lepicí pásky  snadná práce s lepicí páskou  lepicí páska o šíři 
do 25 mm a návinu do 10 m se vloží do klipu tak, aby nápis v japonštině 
„dávejte pozor na ostří“ byl čitelný  barva bílé kávy  rozměry 4,5 x 2 x 1,8 cm 
 baleno v blistru po 1 kuse I20ks v balení

Lepicí strojky KOKUYO DOTLINER 
Campus stick v displeji

Lepicí razítko KOKUYO DOTLINER STAMP 2Way
 lepicí permanentní razítko a páska v jednom strojku s lepicími body a výměnnou kazetou 
 nová generace lepení papíru KOKUYO DOTLINER STAMP 2Way  provedení strojku je kompaktní 
a ergonomické  rozměry 9 x 3 x 2cm  špička lepicí kazety je chráněná ve strojku razítka

 lepí rychle, čistě  bez zkrabacení papíru  po použití ruce 
zůstávají čisté  nahradí tyčinku, lepidlo v tubě i pásku  ideální pro 
fotky a scrapbooking, tvoření, dárkové balení, lepení účtenek, výstřižků 
 nevysychá  vhodné pro papír, fotografie, dárky 

 po odklopení průhledné špičky se razítko mění v lepicí strojek 
 lepicí strojek nanáší stopu o šířce 8,4 mm v lepicích bodech 
připomínající plástve, které jsou vhodné i pro použití v obloučcích
 šíře 8,4 mm x návin 6,5 m

 v pozici razítka stiskem nanáší strojek na papír čtverečky 
lepidla o velikosti 8,4 mm x 10 mm  lepidlo je na papír 
nanášené v lepicích bodech, připomínající plástve ve světle 
modré barvě  barevná světle modrá stopa je skvělá 
pro vizuální kontrolu, kde bylo lepidlo naneseno  stopa 
neprosvítá na další přilepený papír  pokud je strojek 
používán pouze jako razítko, vystačí na 600 lepicích bodů

Nůžky titanové KOKUYO 2Way HAKOake
 ergonomické titanové nůžky KOKUYO 2Way HAKOake  multifunkční 
nástroj 2Way - nůžky a nůž v jednom dle způsobu držení a přepínače polohy  
velice komfortní plastová erognomická rukojeť s povrchem ABS elastomerové 
pryskyřice  celková délka 18 cm, čepel 7 cm

y
p kaktníí 

 nová generace lepení papíru KOKUYO 
DOTLINER Campus s otáčecí špičkou 
 lepicí permanentní páska s lepicími 
body ve strojku tvaru rtěnky 

KOKUYO D900-36 DISPLAY DOTLINER Campus stick 
 display se 36 kusy KOKUYO DOTLINER Campus stick  lepicí 
permanentní páska s lepicími body ve strojku kapesní velikosti 
 kapesní velikost, vhodná do penálu  rozměry strojku 
5,5 x 2,5 x 1 cm

 kulatá tyčinka, vhodná do penálu  rozměry strojku 8,6 x 2 cm

 lepicí strojek nanáší stopu o šířce 6 mm ve světle modrých lepicích 
bodech připomínající plástve, které jsou vhodné i pro použití 
v obloučcích  barevná světle modrá stopa je skvělá pro vizuální 
kontrolu, kde bylo lepidlo naneseno  stopa neprosvítá na další 
přilepený papír  šíře 6 mm x návin 8 m  krytku špičky lepidla 
lze plně sejmout 

EAN 8595560003766 růžové i modré tělo

nová generace lepení 
papíru KOKUYO DOTLINER 

Campus stick ve dvou barvách 
těla s otáčecí špičkou o 360°, 

kdykoliv připravena lepit 

strojek šíře stopy 8,4 mm x 6,5 m
KOKUYO DM460-08N STAMP
 baleno po kuse v blistru, 10ks v balení
EAN 4901480232867

výměnná kazeta šíře stopy 8,4 mm x 6,5 m
KOKUYO D460-08N STAMP REFIL
 baleno po kuse v sáčku, 10ks v balení
EAN 4901480232874

 ochranná krytka 
čepele chrání břit, když 
se nůžky 2Way HAKOake 
nepoužívají

 pokud se nůžky namočí nebo zašpiní, je třeba otřít je 
suchým hadříkem, hrozí nebezpečí rzi  nepoužívejte 
pro krájení surovin, drátů  nevystavujte chemikáliím, 
na horká místa

 nůžky s titanovou čepelí z nerezové 
oceli o tloušťce 1,5 mm 

KOKUYO PT410D 2Way HAKOake
 baleno po kuse v blistru, 10ks v balení
EAN 4901480330624

KOKUYO T-SM401LS 
TAPE CUTER
 baleno po kuse 

v blistru, 
20ks v balení

EAN 4901480344362
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Skvělé pro WASHI pásky, 
scrapbooking...

TIP

ka 
t, když

na horká místa

se nůžky 2Way HA
nepoužívají

 nůžky s titanovou čepelí z nerezové
oceli o tloušťce 1,5 mm 

AKOake

uchycení pásky do strojku řezací strojek se drží v levé ruce, 
palec je v dutince lepicí pásky, 
ukazováček leží na horní části 
strojku, pravá ruka tahem odmotá 
požadovanou délku lepicí pásky

pásku v úhlu 90° 
k řezacímu strojku 
čistě pilka nad nápisem 
odřízne

K
T


E

nůžky
  s nožem

2Way HAKOak
BEZPEČNĚ
A RYCHLE!

 režim HAKOake - břit na čepeli se používá jako nůž k řezání kartonu  při použití nože v režimu 
HAKOake jsou tři prsty ve velkém oku madla, palec drží zámek čepele, aby se nerozevírala, ukazováček 
se opírá o bezpečnostní plastový výstupek na čepeli  bezpečné pro otevírání krabic, řezání kartonů
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