


36 
odstínů
2
šířky 
hrotů
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Popisovače Monami Deco Marker 460/463 XF

438179 438186 438193 438209 438216 438223 438230 438247 438254 438261 438278 438285
438896 438902 439190 439244 439039 439183 439237 439138 438919 439169 439206 439008

Black Blue Red Yellow Green Purple White Orange Brown Pink Silver Gold

438292 438308 438315 438322 438339 438346 438353 438360 438377 438384 438391 438407
439145 439015 438926 439220 439176 439152 439213 439084 439046 439121 438933 439022

Pale Orange Golden Yellow MO460 Coral MO460 Violet Prussian Blue Peacock Blue Sky Blue Mint Light Green Olive Dark Brown F-Grey

EAN 460
EAN 463
Spec*

EAN 460
EAN 463
Spec*

stopa 0,7 mm

stopa 0,7 mmstopa 2 mm

stopa 2 mm

*specifický kod pro Deco Marker 460 MO460 + barva     *specifický kod pro Deco Marker 463 MO463 + barva 

stopa 2 mm
MO460 Sety

Jak používat popisovač
1) Popisovače uzavřené 
víčkem před každým 
použitím dobře protře-
pejte.

2) Zatlačte hrot 
popisovače kolmo 
k papíru
a počkejte, 
dokud se hrot 
nenasaje.

3) Popisovače 
ukládejte 
vždy naležato, inkoust 
by mohl protékat.

• pigmentový popisovač na vodní bázi • vynikající krycí schopnost i na tmavém povrchu • ideální pro 
umělecké a řemeslné projekty i domácí dekorace •  pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, 

označování, psaní • vhodné pro dřevo, kov, plast, sklo • 36 barevných odstínů včetně osmi metalických 
a šesti fluorescenčních barev • dvě síly hrotu 0,7mm a 2mm

Pigmentový popisovač na vodní bázi na dekorování. Vynikající krycí schopnost i na tmavém povrchu. Ideální pro 
umělecké a řemeslné projekty i domácí dekorace, pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, označování, psaní. 

Vhodné pro dřevo, kov, plast, sklo. 36 barevných odstínů včetně osmi metalických a šesti fluorescenčních barev. Dvě 
síly hrotu 0.7 mm pro papír, textil, terakotu, nerosty aj. vykreslení drobných detailů a 2 mm pro dekorování. 

Extra fine 

stopa i na jemně 

strukturovaná 

plátna

Na suchou  

barvu lze  

použít další  

odstín

Metalické 

odstíny skvěle

kryjí na tmavém 

povrchu

Bez zápachu,  
  pro interiér  
i DIY tvoření

FINE HROT EXTRA FINE HROT 
 463  

438414 438421 438438 438445 438452 438469 438476 438483 438490 438506 438513 438520
438988 438964 438971 438957 438995 438940 439107 439053 439091 439077 439114 439060

F-Red F-Orange F-Pink F-Green F-Yellow F-Blue M-Red M-Blue M-Pink M-Green M-Viloet M-Brown

EAN 460
EAN 463
Spec*

Metalické odstínyFluorescentní odstíny

Monami 463XF Deco 
Marker moduly 144 ks:
24 odstínů základních 

barev po 3 kusech, 6 fluo 
odstínů a 6 metalických 

odstínů po 4 kusech

Monami 460 Deco  
Marker moduly:

24 odstínů základní barev 
po 3 kusech, 6 fluo  

a 6 metalických odstínů 
po 6 kusech od barvy

Sytá neprůhledná 

stopa ve všech 

odstínech.

skvěle kryjí

Dekora
ce 

drob
ných

 deta
ilů

MO463 Sety
stopa 0,7 mm

 na dřevo  na sklo

 na polystyrén

 na kámen

 na sklo

 kámen

 plast

 tkanina
plátno
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Popisovače na textil Monami 470
• barevný popisovač • na světlý textil • rychleschnoucí • bez nutnosti zažehlení 
• unikátní štětečkový hrot • ventilační víčko • zářivé barvy

Popisovač na světlý textil v širokém výběru zářivých barev. Rychleschnoucí, stálobarevný, 
po nanesení na textil se nemusí zažehlovat ani jinak fixovat. Doporučené praní až po 24hod 
od nanesení na textil. Speciální špičatý hrot, který má podobu štětce umožňující nanášení 
velmi tenkých přesných linií. Pokud štětečkový hrot přiložíte větší plochou, tak lze SNADNO 
vybarvovat a vyplňovat i velké obrazce. V nabídce dvě barevné sady po 8ks a 16ks v plastové 
zavírací krabičce. Sada 16ti kusů obsahuje 15 barev popisovačů a jeden popisovč na kontury 
- outliner v černé barvě s tenkým hrotem. 

MO470-set A MO470-set  A

470 kontura 
outliner

470 brush

outliner / kontura

MO470-set  B

MO470 yellow green

54

Sada 16ti  odstínů

Monami 470 Fabric Marker 
Display 120 ks:
19 barevných odstínů  
a 4 fluorescenční odstíny po 5ks, 
outliner v černé barvě 5ks

Bez nutnosti 
fixace 
zažehlování

Obal sady lze 
použít jako 
stojánek

flexi hrot  
se přizpůsobí 
tkanině

štětečkový hrot
jemné detaily kresby i plošné malování

23 ODSTÍNŮ  

černá červená smaragdová fialová šedá oranžová zelená červenofialová hnědá žlutá nebeská
7425292 7425339 7425377 7425414 7425308 7425346 7425384 7425421 7425315 7425353 7425351

MO470-black MO470-red MO470-emerald 
green

MO470-violet MO470-grey MO470-orange MO470-green MO470-red 
purple

MO470-brown MO470-yellow MO470-sky blue

růžová sv. oranžová žluto zelená modrá fluo žlutá fluo oranžová fluo růžová fluo červená sv. modrá limetková sv. fialová tm. žlutá
7425438 7425322 7425360 7425407 7425452 7425469 7425476 7425483 7425506 7425520 7425490 7425513

MO470-pink MO470-pale 
orange

MO470-yellow 
green

MO470-blue MO470-fluo 
lemon

MO470-fluo 
orange

MO470-fluo 
pink

MO470-fluo 
red

MO470-light 
blue

MO470-lime 
yellow

MO470-light 
violet

MO470-deep 
yellow

Barva
EAN
Spec.

Barva
EAN
Spec.



27 barev pisátek 

3 konektory

4 typy hrotů

tisíce možností  

Slož si svoje Monami DIY
• jedinečné DIY Monami podle vlastní fantazie a potřeby • tisíce možných kombinací 
•  27 oslnivých barev pisátek • tři designy konektorů • seřízlý hrot, kulatý hrot, extra 
tenký liner, kuličkové pero • 39 barevných druhů pisátek • inkoust na vodní bázi 
• použití na papír • štíhlé kulaté tělo • výměna pisátek pomocí šroubovacího systému
Slož si svoje jedinečné DIY Monami podle vlastní fantazie a potřeby. Barevný konektor 
ve třech variantách designu spojuje dva libovolné barevné hroty. Na výběr mezi seřízlými, 
kulatými hroty, extra tenkými linery a kuličkovými pery. Široký výběr z 27mi barev lze libovolně 
nakombinovat. Inkoust pisátek je na vodní bázi, lze vyprat. Psaní, vybarvování, podtrhávání 
a značení nejoblíbenějšími barvami ve vlastní kombinaci. Pisátka po rozbalení lze zašroubovat 
do konektoru z obou stran a dle libosti měnit.

pisátko konektor pisátko

Zasunout do sebe a zašroubovat!

Konektory

Kuličková pera

Kulaté hroty

Seříznuté hroty EAN 880106

EAN 880106

EAN 880106

EAN 880106

Extra tenké linery

c-strawbery
candy

c-milky
 lemon

c-vanilla 
latte

c-pale 
melon

c-aqua 
ice

c-gray 
sesame

c-soya 
milk

c-lavender 
smoodie

c-sugar 
pink

c-peach 
sherbet

c-icecream 
blue

c-sugar 
mint

7416382 7416276 7416283 7416290 7416375 7416368 7416351 7416344 7416337 7416320 7416313 7416306

bp-
blue

bp-
red

bp-
black

7416535 7416528 7416511

konektor A
Ean 880106 7416542

konektor B
Ean 880106 7416559

konektor C
Ean 880106 7416566

c-strawbery
candy

c-milky
 lemon

c-vanilla 
latte

c-pale 
melon

c-aqua 
ice

c-gray 
sesame

c-soya 
milk

c-lavender 
smoodie

c-sugar 
pink

c-peach 
sherbet

c-icecream 
blue

c-sugar 
mint

7417662 7417556 7417563 7417570 7417655 7417648 7417631 7417624 7417617 7417600 7417594 7417587

f-carrot 
juice

f-pickle 
green

f-kiwi 
gelatto

f-caramel 
brown

f-
bluetang

f-
purpleberry

f-angel 
blue

f-black 
ginger

f-candy 
pop

f-honey
butter

f-hot 
sauce

f-black 
pepper

7416443 7416429 7416412 7416405 7416498 7416467 7416436 7416474 7416450 7416399 7416504 7416481

Spec.

EAN

Spec.

EAN

Spec.

EAN

Spec.

EAN

konektor

pisátko

Slož si svoje Monami

76

pisátko konektor pisátko

Zasunout do sebe a zašroubovat!

Monami DIY Display 270ks:  
72ks pisátek od druhu,  
18ks kuličkových  
per a 36ks konektorů

Pultový displayPodlahový stojan
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Popisovač permanentní Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • permanentní • tekutý inkoust na bázi alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu 
povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo •  šestihranné víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovač s kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Tekutý inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný. Perfektní rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 
inkoustu. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu než běžné popisovače bez tekutého inkoustu.  Lze použít na většinu povrchů jako sklo, kov, 
dřevo, plast atd. Kulaté tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Okénko pro kontrolu stavu inkoustu. 

2  mm

2  mm

MO12 MO12 MO12

1-5  mm 1  mm

Monami Permanent Marker 
Display 88 ks:
Černá, červená, modrá, zelená 
po 6ti kusech v provedení 
MO120 a 121 a po 5ti kusech 
v provedení MO122. Černá, 
červená, modrá po 5ti kusech 
v provedení MO XF103. 
Provedení Accu Liner Metallic 
2kusy zlaté a 2kusy stříbrné

Popisovače permanentní Monami 100
• popisovače ve čtyřech flou a dvou metalických barvách • permanentní • kulatý hrot 
• šířka stopy 2mm • nesmyvatelný, voděodolný • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, 
dřevo, plast atd. • kulaté tělo  •  šestihranné víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Permanentní popisovače s kulatým hrotem. Šířka stopy 
2mm. Inkoust na bázi alkoholu je nesmyvatelný, voděodolný. 
Perfektně kryjí, jasné a syté barvy ve vyjímečných odstínech 
permanentních popisovačů. Lze použít na většinu povrchů 
jako sklo, kov, dřevo, plast atd. Kulaté tělo a typické 
šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. 
V nabídce sada čtyř flourescenčních barev žlutá, oranžová, 
růžová a zelená doplněna o metalickou zlatou a stříbrnou. 
Praktický pevný uzavíratelný obal.  

Popisovače permanentní

2  mm

Popisovač permanentní Monami XF 103
• popisovač • permanentní • extra tenký kulatý hrot • šířka stopy 0,5mm • velmi tenká 
stopa pro přesné detailní značení malých ploch • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná 
sytá stopa inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté 
tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Popisovače permanentní F128 Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • permanentní • kónický hrot • šířka stopy 2mm • TEKUTÝ inkoust na bázi 
alkoholu • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu 
• použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo • šestihranné 
víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení • okénko pro kontrolu stavu inkoustu 

MO XF103-C

MO100-6

MO XF103-B

0,5  mm

Zlatý  
a stříbrný 
permanent!

3x delší  
stopa

sytá stopa 
do poslední kapky

sytá stopa 
do poslední kapky

3x delší  
stopa

24 Barevných 
OdStínů

Čtyři  
fluo barvy 

permanentní!
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stopa 0,4 mm

MO Plus Pen 3000-24 MO Plus Pen 3000-36

 MO 3000 

Popisovač Plus Pen 3000
• popisovače s tenkým fine odolný hrotem • plastový velice odolný hrot s kuličkou o síle 0,4mm  
• tenké a kompaktní tělo s víčkem • popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou, vyprat  
• pro psaní, kresbu i zdobení • plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu 
barevných sad

Barevný popisovač se štíhlým hladkým tělem a víčkem. Barva těla odpovídá barvě náplně. Široká škála 36 zářivých 
barev. Jednoduchý design v kompaktním provedení. Tělo perfektně padne do ruky. Odolný tenký hrot garantuje dlouhou 
životnost a vysokou kvalitu stopy. Šířka stopy 0,4mm. Popisovače na vodní bázi, lze rozmývat vodou. Vhodný pro psaní, 
kresbu i zdobení. Plastová transparentní zavírací půlená krabička pro uložení a přepravu barevných sad. Inkoust na vodní 
bázi, lze snadno vyprat. V nabídce dvě barevné sady po 24ks nebo 36ks barevných odstínů. Jednotlivé popisovače 
ve 36ti odstínech.

Monami 
Plus Pen 
3000 
Display 
288 ks:
36 barevných 
odstínů 
po 12ti kusech 

Popisovač na bílé tabule Monami SigmaFlo Liquid
• popisovač • na bílé tabule • kulatý hrot •  tekutý inkoust  na bázi alkoholu • snadno smazatelný suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou • přesná a sytá stopa 
do poslední kapky inkoustu • kulaté tělo • šestihranné víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Popisovač na bílé tabule s kulatým hrotem a tekutým inkoustem. Tekutý inkoust na bázi alkoholu je snadno smazatelný suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Perfektní 
rovnoměrně sytá stopa do poslední kapky inkoustu. Přímý systém dodávání tekutého inkoustu. Popisovač má násobně delší stopu než běžné popisovače bez tekutého inkoustu. Kulaté 
tělo a typické šestihranné víčko zabraňuje skutálení, klip k uchycení. Okénko pro kontrolu stavu inkoustu. V nabídce čtyři barvy.   

stopa
2 mm

stopa
1,3 mm

MO 220 MO 222

36 barevných OdStínů

na vodní bázi, 
lze rozmývat

3x delší životnost

Sytá stopa do poslední kapky

Monami White Board Marker Display 
96kusů: černá, červená, modrá, 
zelená po 12ti kusech v provedení 
MO 220. Černá a modrá po 24kusech 
provedení MO 121.
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Gelové pero Jell Line
•  gelové  pero  •  víčko  s  klipem  •  hladké  průhledné  tělo  •  barevné  doplňky  v  barvě  náplně 
• jednoduchý design • šířka stopy 0,4mm 

Gelové pero s víčkem. Hladké průhledné 
tělo s barevnými doplňky v barvě náplně. 
Jednoduchý  design  v  kompaktním 
provedení. Pero perfektně padne do ruky 
a  gelový  inkoust  zaručuje  příjemné 
klouzání  hrotu  po  papíře.  Šířka  stopy 
0,4mm.  V  nabídce  tři  barevné  varianty. 
V balení po 12ks.

Kuličkové pero Triffis
• kuličkové pero • mačkací mechanismus •  trojhranné štíhlé plastové  tělo s klipem • barva 
těla odpovídá barvě náplně • příjemný hladký ERGONOMICKÝ úchop • doplňky v černé barvě 
• funkční kompatibilní design • šířka stopy 0,7mm • ideální pro každodenní použití 

Kuličkové pero s mačkacím mechanismem pro každodenní použití. Štíhlé trojhranné tělo v barvě náplně 
s černými doplňky a klipem k uchycení, ergonomický hladký úchop. Funkční kompatibilní design. Barva 
náplně odpovídá barvě těla. Šířka stopy 0,7mm. V balení po 12ks.

stopa 0,4 mm

Zvýrazňovač Monami 601
• zvýrazňovač • seřízlý hrot • šířka stopy 1-4mm • fluorescenční a pastelový inkoust • výrazné barvy, 
stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná sytá stopa inkoustu • použití na papír • kulaté tělo • víčko 
s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení 

Fluorescenční a pastlový zvýrazňovač se seřízlým hrotem. Šířka stopy 1-4mm. Barevný inkoust je stálý, odolný proti 
blednutí. Perfektní rovnoměrná sytá stopa inkoustu. Ideální použití na papír, zvýraznění, vybarvení a podtrhávání. 
Kulaté tělo a víčko s klipem k uchycení, zabraňuje skutálení. V nabídce 6 fluo a 6 pastelových odstínů. Barevný mix 
po 4 nebo po 6 ks.  

MO601-4 MO601-6 MO601-6 pastel MO601-4 pastel

1-4 mm

Zvýrazňovač Monami 604
• zvýrazňovač • seřízlý hrot • šířka stopy 1-4mm • fluorescenční a pastelový inkoust 
• výrazné barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměrná sytá stopa inkoustu • použití 
na papír • ploché ergonomické tělo • víčko s klipem k uchycení

1-4 mm

Psací potřeby

stopa 0,7 mm

Monami ball pen/
highlighter Display 
116ks: Triffis a Jell 
line po 48kusech, 
zvýrazňovače 
601 20kusů

ergonomický 
úchop

Gelovka!

MO604-4

MO604-6

MO604-4 pastel MO604-8 pastel
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<Příklad plnění>

<STOJAN A> <STOJAN B>

<Příklad plnění>

<Příklad plnění>

<Příklad plnění>

<5 háků ve standardu pro blistery nebo sady>

<Příklad plnění>

<Příklad plnění>

Pro popisovače 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 140 x 193 x 379 mm

TYP

A

Stojany podlahové

Pro kuličková pera 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 140 x 192 x 152 mm

TYP

B

Pro Live Color DIY 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 281 x 182 x 276 mm

TYP

F

Pro blistery 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 303 x 21,5 x 360 mm

TYP

C

Polička 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 310 x 257 x 75 mm

TYP

D

Pro testovací vzorky 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 138 x 182 x 151 mm

TYP

E

SORTIMENT NáPlň KUSY V DISPlaY

Monami Deco Marker Extra Fine 463 XF 120

Monami Deco Marker  Fine 460 144

Monami Fabric Marker 470 120

Monami Permanent Marker 120, 121, 122, XF103, Accu Liner 88

Monami White Board Marker 220, 222 96

Monami  Plus Pen 3000 3000 288

Monami TYP A + 2kusy přepážek individuální

SORTIMENT NáPlň KUSY V DISPlaY

Monami ball pen/highlighter Jell Line, Triffis, 601 116*

Monami TYP B + 2kusy přepážek individuální

* balení 144 ks

SORTIMENT NáPlň KUSY V DISPlaY

Monami DIY 
konvektor 36

pisátka 234*

* balení 468  ks

ROZMĚR (šířka x hloubka x výška)

STOJAN A 653 x 350 x 2020 mm

STOJAN B 343 x 350 x 2020 mm

Stojan podlahový Live Color DIY 405 x 405 x 760 mm

Stojany Moduly a přepážky

Zážitkový obchod 
Monami v Soulu

Stojany podlahové se plní Moduly Typ D, do kterých se vkládají Moduly Typ 
A a B a C po 2 kusech nebo v kombinaci s Modulem Typ E po 1 kusu. Modul 
Typ F se vkládá do zásuvky po 1 kusu. Pro prezentaci sad slouží Modul Typ D 
s vodorovnými přepážkami.

Přepážka TYP A 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 
141 x 3 x 299 mm

Přepážka TYP B 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška): 
141 x 3 x 299 mm

Hák TYP C 
ROZMĚR (délka): 
150 mm

Přepážka TYP D 
ROZMĚRY (šířka x hloubka x výška):
vodorovná 303 x  3 x 67 mm
svislá 197 x  3 x 67 mm

<Stojan podlahový Live Color DIY>
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