
MA!" IT 
DIFERENT

Reguli, regulamente, convenții: 
Libertatea înseamnă pur și simplu
să le nesocotim, uneori.
Fii tu însuți cu noua gamă Makers Line!
Creativitatea și imaginația nu pot înfrânate - și nici nu ar trebui!

rem să oferim tuturor celor care crează, produsele potrivite: durabile,

de înaltă calitate și adaptate nevoilor lor.

Partener de cursă lungă, L  - brandul cult din scena urbană -, și-a pus 

la dispoziție competențele pentru dezvoltarea noii game chneider ar ers Line.

Made in Germany

Makers Line



Share your work

#schneiderpen.ro
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Pas cu pas 
către viitor
Dragi cititori,
Ce pot face pentru a împiedica agravarea crizei 
climatice? Cum va arăta munca, în viitor? Cum îi 
tratez pe ceilalți, în mod responsabil și cu respect? 
Acestea sunt întrebări care ne ating ca indivizi dar și 
pe noi, ca firmă. Ne punem aceste întrebări în mod 
regulat pentru că lumea din jurul nostru se schimbă 
și este cu atât mai important să arătăm atât o 
atitudine clară, dar și empatie față de opiniile și 

sentimentele celorlalți.

Dacă ești conștient de ceea ce vrei să obții și ce poți 
îmbunătăți, poți folosi punctele forte în mod 
corespunzător. Aceasta este cheia pentru a putea 
schimba multe lucruri. Desigur, acestea nu se 

întâmplă peste noapte, ci pas cu pas. 
#theschneiderway este felul în care noi alegem, în 
mod activ, să trăim sustenabil și responsabil.



S
IN

T
S

O
R

P
NT

RU
IN

: 
ST

 
OS
T

'

Te face fericit: 
Viața în galben abundent
Project manager de top în industria financiară!
Acesta a fost scopul lui Peter - asta până când epuizarea 
l-a scos complet de pe traseu. Atunci au intervenit 
"Simpsonii", care l-au ajutat să revină pe drumul cel bun.
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După Brexit, Amsterdamul a devenit centrul financiar 
numărul 1 în Europa. Metropola olandeză este, probabil, 
unul dintre cele mai bune locuri de muncă, dacă te 
atrage domeniul financiar. Proiecte mari, presiune uriașă, 
totul în ritm rapid: în calitate de manager de proiect, 
Peter era cu adevărat prins în stilul acesta de viață - cu 
multă inițiativă și angajament total. Evident, asta 
însemna și că se simțea direct responsabil dacă ceva 
începea să meargă prost: „Dacă ceva nu merge bine, 
simțeam că totul depinde doar de mine”. La un moment 
dat, presiunea mediului în care lucra și stresul l-au 
copleșit: „Mă simțeam personal responsabil și continuam 
să încerc să repar totul”.
Dar viața sa părea, adesea, ca un țipăt în gol.
Într-o dimineață, tânărul ambițios pur și simplu nu a 
putut să se mai ridice din pat. Literalmente, fizic, nu a 
putut. Diagnostic: Burnout. Motivul: stres permanent. 
Peter a trebuit să schimbe ceva: și-a luat puțin timp liber, 
a fost la medici și a urmat ședințe de psihterapie. 
Psihologul i-a sugerat să găsească o activitate offline - 
una care să-l învețe cum să se concentreze din nou și să-
și recapete echilibrul interior. Pas cu pas, învățând să-și 
focalizeze atenția, făcând ceva de care l-ar putea bucura.



Desenarea unor scene din "Familia Simpsons" nu a 
fost ceva la care a trebuit să se mediteze prea mult. 
Pentru el, a fost o alegere firească, aproape evidentă, 

pentru că serialul-cult despre o familie americană 
obișnuită înseamnă mult pentru cineva ca el, care s-a 

născut în Cehia. Își amintește cu exactitate când s-a 
lansat serialul în țara lui. Părinții lui habar nu aveau 
despre emisiune și l-au lăsat să se uite chiar dacă avea 
doar șase ani, doar erau desene animate. Are simțul 
umorului? Din moment ce a crescut urmărind serialul, 
putem spune că acesta i l-a format. Când desenează, 
totul în jurul lui dispare. Este o formă de meditație 
pentru el. „M-a ajutat să mă disociez de problemele 
altora și să mă concentrez pe lucrurile pe care le pot 
influența direct și care mă fac să mă bucur. Odată ce 

am încetat să mai încerc să le fac pe plac altora, restul 
a venit de la sine”. Așa descrie Peter ce simte, când 

lucrează cu markerele acrilice.

Odată ce a încetat să mai facă pe plac altora, restul 

a venit de la sine. Zilele trecute, una dintre schițele lui 
a devenit virală. Cineva chiar și-a făcut un tatuaj cu 
desenul realizat de el! Pentru Peter a fost un 
sentiment grozav că munca sa a fost astfel apreciată. 
Cu toate acestea, el nu se consideră o persoană 
specială - este doar un tip căruia îi place să deseneze 
personaje din serialul TV preferat. Prin urmare, ce ar 
dori să transmită altor creatori? „Dacă te întrebi dacă 
poți face asta: Ei bine, da, poți! Tot ce trebuie să faci 

este să începi”.

Puteți vedea mai multe lucrări ale lui Peter, aici: 
makersline.schneiderpen.com/makers/peter
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MARKE! RI I
Paint-It 310 / 320 / 330
Optimizate pentru 
aproape orice suprafață

Lemn, metal, hârtie, carton, piatră sau plastic: markere 
potrivite pentru orice proiect ați avea — design, schițe, 
decorațiuni sau mici reparații, Paint-It poate gestiona 
aproape orice. Cu el puteți picta pe diferite materiale, 
în 18 culori minunate, intense și foarte opace. Dacă  
alegeți să vă "sigilați" opera de artă cu lac transparent, 

la final, culorile vor rezista chiar și în cele mai vitrege 
condiții meteo!



Paint-It 310
· Marker acrilic cu vârf rotunjit, de 2 mm
· Conține vopsea cu acoperire mare, uscare rapidă și
strălucire excelentă a culorii
· Vopsea optimizată pentru aproape orice suprafață:
lemn, metal, hârtie, carton, piatră etc.
· Vopsea pe bază de apă și fără miros
· Debit de vopsea perfect controlat de o supapă
· Tehnologie MolotowTM

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

PMK017 negru 5

PMK017 roșu 5

PMK017 albastru 5

PMK017 verde 5

PMK017 galben 5

PMK017 portocaliu 5

PMK017 maro 5

PMK017 mov 5

PMK017 roz 5

PMK017 vernil 5

PMK017 violet 5

PMK017 roz pastel 5

PMK017 bleu 5

PMK017 piersică 5

PMK017 alb 5

PMK017 auriu 5

PMK017 argintiu 5

PMK017 vișiniu 5

NOU
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Vârf Cod. Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

PMK025 1/10

PMK026 1/10

PMK027

Portofel
6 × Paint-It 310 2 mm
(negru, alb, albastru, mov, roșu, 
verde)

Portofel
6 × Paint-It 310 2 mm
(auriu, argintiu, bleu, roz pastel, 
violet, vernil)

Portofel
6 × Paint-It 310 2 mm
(galben, roz, maro, portocaliu,  
vișiniu, piersică)

1/10

Dimensiuni
(L × A × Î)

PMK030 Display
61 × Paint-It 310 2 mm
(9 x negru, 3 x roșu, 3 x 
albastru, 3 x verde, 3 x galben, 
2 x portocaliu, 2 x maro, 3 x 
mov, 2 x roz, 9 x alb, 5 x auriu, 
5 x argintiu, 2 x vișiniu, 2 x 
piersică, 2 x bleu, 2 x vernil, 2 x 
violet, 2 x roz pastel)

16 x 20.3 x 30.5 cm

Cod. Conținut Barcode Imagine produs

Schneider · MakersLine 10

Display
30 × Paint-It 310 2 mm
(2 x Negru, 2 x Roșu, 2 x 
Albastru, 2 x Verde, 2 x 
Galben, 2 x Portocaliu, 1 x 
Maro, 2 x Mov, 2 x Roz, 1 x 
Vernil, 1 x Violet, 1 x Roz pal, 2 
x Bleu, 1 x Caisă, 2 x Alb, 2 x 
Auriu, 2 x Argintiu, 1 x  
Vișiniu)

PMK020 16 x 20.3 x 30.5 cm



Paint-It 320
· Marker acrilic cu vârf rotunjit, de 4 mm
· Conține vopsea cu acoperire mare, uscare rapidă și
strălucire excelentă a culorii
· Vopsea optimizată pentru aproape orice suprafață:
lemn, metal, hârtie, carton, piatră etc.
· Vopsea pe bază de apă și fără miros
· Debit de vopsea perfect controlat de o supapă
· Tehnologie MolotowTM

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

PMK018 5

negru

roșu

albastru

verde

galben

portocaliu

maro

mov

roz

vernil

violet

roz pastel

bleu

piersică

alb

auriu

argintiu

vișiniu

NOU
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Vîrf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

PMK022 1/5

PMK023 1/5

PMK024

Portofel
6 × Paint-It 320 4 mm
(negru, alb, albastru, violet, 
roșu, verde) 

Portofel
6 × Paint-It 320 4 mm
(auriu, argintiu, albastru pastel, 
violet pastel, roz pastel, verde 
pastel)

Portofel
6 × Paint-It 320 4 mm
(galben, roz, maro, portocaliu, 
vișiniu, piersică)

1/5

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î)

Imagine produs

PMK029 Display
52 × Paint-It 320 4 mm
(6 x negru, 3 x roșu, 3 x albastru, 
3 x verde, 3 x galben, 2 x 
portocaliu, 2 x maro, 2 x violet, 2 
x roz, 6 x alb, 4 x auriu, 4 x 
argintiu, 2 x vișiniu, 2 x piersică, 2 
x albastru pastel, 2 x verde pastel, 
2 x violet pastel, 2 x roz pastel)

1 16 x 20.3 x 30.5 cm

Schneider · MakersLine 12



Paint-It 330
· Marker acrilic cu vârf lat, cu scriere de 5+15 mm
· Conține vopsea cu acoperire mare, uscare rapidă și
strălucire excelentă a culorii
· Vopsea optimizată pentru aproape orice suprafață:
lemn, metal, hârtie, carton, piatră etc.
· Vopsea pe bază de apă și fără miros
· Debit de vopsea perfect controlat de o supapă
· Tehnologie MolotowTM

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

PMK019 negru 5

PMK019 roșu 5

PMK019 albastru 5

PMK019 verde 5

PMK019 galben 5

PMK019 alb 5

PMK021 Portofel
6 × Paint-It 330 15 mm
(negru, alb, galben, albastru, 
roșu, verde)

1/5

PMK028 Display
24 × Paint-It 330 15 mm
(6 x negru, 3 x roșu, 3 x 
albastru, 3 x verde, 3 x 
galben, 6 x alb)

1 16 x 20.3 x 30.5 cm

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

NOU

13 Schneider · MakersLine 

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î

Imagine produs



MARKE! T IZATE
Paint-It 010 / 011
Efect metalic 
strălucitor, pe 
multiple suprafețe 

Fă lumea din jurul tău să strălucească! Vopseaua cu 
efect metalic, foarte opacă, este deosebit de 
eficientă pe suprafețe mate. Lemn sau piatră, sticlă 

sau plastic? Nu vă lăsați limitați de material și 
scoateți în evidență obiectele anoste, făcându-le să 
iasă în evidență!



Paint-It 010
· Marker metalic pentru efecte extraordinare
· Grosime de scriere, aprox. 0,8 mm
· Noua tehnologie a pigmenților, permite o aplicare 
curată și omogenă a culorii
· Vopseaua conține particule de aluminiu și pigmenți de 
culoare de înaltă calitate, pentru un efect metalic 
puternic
· Strălucire extrem de ridicată
· Potrivit pentru multe substraturi - Cele mai bune 
rezultate pot fi obținute pe suprafețe întunecate, 
neabsorbante
· Vopsea cu uscare rapidă
· Debit de vopsea perfect controlat de o supapă
· Tehnologie MolotowTM

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine Produs

PMK043  argintiu metalic 5

5

5

5

5

5

5

PMK044  albastru metalic

PMK045  verde metalic

PMK046  galben metalic

PMK047  auriu metalic

PMK048 cupru metalic

PMK049      roșu metallic

PMK050 violet metalic 5

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

PMK041 Portofel
4 × Paint-It 010 0,8 mm
(argintiu metalic, auriu metalic, 
cupru metalic, violet metalic)

1/14

NOU

15 Schneider · MakersLine 

PMK063 Display asortat

35 ! Paint-It 010 0,8 mm
(7 × auriu metallic, 5 × argintiu metallic, 5 × cupru 
metallic, 4 × albastru metallic, 4 × roșu metallic, 4 × 
violet metallic, 3 × verde metallic, 3 × galben metallic);
35 ! Paint-It 011 2 mm
(7 × auriu metallic, 5 × argintiu metallic, 5 × cupru 
metallic, 4 × albastru metallic, 4 × roșu metallic, 4 × 
violet metallic, 3 × verde metallic, 3 × galben metallic)

1 23 × 16 × 40 cm

PMK042 Portofel
4 × Paint-It 010 0,8 mm
(albastru metalic, roșu metalic, 
galben metalic, verde metalic)

1/14

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î

Imagine produs



Paint-It 011
· Marker metalic pentru efecte extraordinare
· Grosimea de scriere, aprox. 2 mm
· Noua tehnologie a pigmenților, permite o aplicare 
curată și omogenă a culorii
· Vopseaua conține particule de aluminiu și pigmenți de 
culoare de înaltă calitate, pentru un efect metalic 
puternic
· Strălucire extrem de ridicată
· Potrivit pentru multe substraturi - Cele mai bune 
rezultate pot fi obținute pe suprafețe întunecate, 
neabsorbante
· Vopsea cu uscare rapidă
· Debit de vopsea perfect controlat de o supapă
· Tehnologie MolotowTM

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

5

5

5

5

5

5

5

5

PMK039    Portofel
4 × Paint-It 011 2 mm
(argintiu metalic, auriu metalic, 
cupru metalic, violet metalic)

1/14

PMK040    Portofel
4 × Paint-It 011 2 mm
(albastru metalic, roșu metalic, 
galben metalic, verde metalic)

1/14

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

NOU

Schneider · MakersLine 16

PMK031  argintiu metalic

PMK032  albastru metalic

PMK033  verde metalic

PMK034  galben metalic

PMK035  auriu metalic

PMK036 cupru metalic

PMK037      roșu metallic

PMK038 violet metalic



 LI!"R����T��IZATE
Paint-It 020
Efecte metalice și tușe 
fine, pe hârtie închisă
la culoare

Felicitările standard, albumele foto monotone sau 
hârtia de împachetat nu mai sunt la modă!

Pășiți într-o nouă lume, în care linerele metalice fac 
diferența: au culori luminoase, bogate și intense. 
Astfel, puteți crea schițe și desene extraordinare și 
pline de originalitate, pe hârtie întunecată, în 
propriul stil, rapid. Ideale pentru Journaling!



Paint-It 020
· Liner metalic pentru orice proiectele de bricolaj
· Corpul instrumentului, fabricat 88 % din plastic bio
· Vopsea metalică de înaltă calitate, ideală pentru 
lettering, schițe, desene și multe altele
· Grosime de scriere 1–2 mm
· Nu este necesară activarea linerului prin agitare - doar 
scoateți capacul și începeți să lucrați
· Ideal pentru felicitări, invitații și journaling
· Rezultate impresionante și pe alte suprafețe netede și 
neabsorbante
· Uscare rapidă și miros scăzut

NOU

Schneider · MakersLine 18

Bio*
based 
plastic

PMK057 argintiu metalic 10

10

10

10

PMK059 albastru polar
   metalic

PMK058 verde vintage 
   metalic

PMK055  auriu metalic

PMK060         roșu vintage
metalic 

10

10

10

PMK056 cupru metalic

PMK062 rose metalic

PMK061        violet înghețat
metalic

10

PMK054 10 × Paint-It 020 1-2 mm (2 x 
argintiu metalic, 2 x auriu metalic, 
1 x cupru metalic, 1 x roșu vintage 
metalic, 1 x rose metalic, 1 x violet 
înghețat metalic)

1/50

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

PMK053 Portofel
4 × Paint-It 020 1-2 mm 
(argintiu metalic, auriu 
metalic, cupru metalic, violet 
înghețat metalic)

1/15

PMK052 Portofel 1/15

PMK051  Display
1     17 ! 10.5 ! 40.5 cm

8 × Paint-It 020 1-2 mm 
(argintiu metalic, auriu metalic, cupru 
metalic, roșu vintage metalic, rose 
metalic, violet înghețat metalic, albastru 
polar metalic, verde vintage metalic)

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î

Imagine produs

80 ! Paint-It 020 1-2 mm
(15 ! argintiu metalic, 15 ! auriu metalic, 
15 ! cupru metalic, 7 ! roșu vintage 
metalic, 7 ! rose metallic, 8 ! violet 
înghețat metallic, 8 ! albastru polar 
metalic, 5 ! verde vintage metalic)



DIY S!RAY
Paint-It 030 Supreme
Aplicare precisă,
cu tușe line

Aplicare pe suprafațe mari, efecte de pulverizare 
delicate, aspect metalic și culori cool! Recondiționați 

mobilier, realizați elemente decorative individuale sau  
decorați rapid, cu elemente inedite, folosind 
șabloane? Aveți idei noi pentru un proiect 
senzațional?  L ăsați-le să se ex prime, cu o singură 

apăsare pe capacul de pulverizare! Culoarea pe bază 
de acril a spray-urilor Supreme este potrivită pentru 
aproape toate suprafețele și este foarte ușor de 
aplicat datorită presiunii scăzute din recipient.



Paint-It 030

black
6

dark grey
6

grey
6

silver
6

white
6

midnight blue
6

blue lilac
6

blue
6

steel blue
6

Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

NOU
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· Vopsea pe bază de acril potrivită pentru aproape toate suprafețele*
· Foarte potrivite pentru decorațiuni și retușuri
· Aplicare precisa a vopselei cu duză universală de pulverizare
· Setări de presiune scăzută, pentru pulverizare ușoară
· Culori foarte opace și rezistente UV
· Duză pentru șabloane inclusă
· Spray de dimensiuni ideale, cu conținut de 200 ml
· 36 de culori
· Tehnologie MolotowTM

*Verificați în prealabil, aderența și acoperirea

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022



turquoise
6

moss green
6

green
6

light yellow
6

yellow
6

gold
6

brown
6

royal red
6

light orange
6

rose
6

red
6

magenta
6

violet
6

Disponibil din 15.04.2022
  universal primer

6

6

Barcode Împachetare Imagine produs

21 Schneider · MakersLine 

Cod Culoare

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022
    clear coat matt



6

silver metallic
6

gold metallic
6

copper metallic
6

mint pastel
6

6

 lime green pastel
6

oat pastel
6

light yellow pastel
6

apricot pastel
6

rose pastel
6

 light lavender pastel
6

Barcode Împachetare Imagine produs

Schneider · MakersLine 22

Cod Culoare

Disponibil din 15.04.2022
    clear coat gloss

pale green pastel

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022

Disponibil din 15.04.2022



FI!"LI!"R
COLOR
Line-Up
Spectru uriaș de culori 
într-un format elegant
Eliberați-vă de estetica rafinată promovată pe 
Instagram și de look-ul impecabil photoshopat și 
dezvăluiți-vă viziunea personală asupra vieții de zi cu zi, 
cu Line-Up! Desenați și schițați în bucătărie, la birou 

sau oriunde vă atinge inspirația: astfel, veți crea tot 
felul de mici desene care sunt parte din viața voastră 
reală. Line-Up vă oferă nuanțe superbe, de la pastel 
delicat la neon strălucitor. La fel de surprinzătoare și 
colorate precum lumea din jurul nostru!

FI!"LI!"R
MONOCROM
Pictus
Culori strălucitoare 
cu 8 grosimi de scriere
Spre deosebire de un creion, nu poți anula pur și simplu 
o greșeală pe care o faci cu un fineliner. Prin urmare,este
important să te poți baza pe instrumentul tău de scris, de
fiecare dată când trasezi o tușă. Cele 8 grosimi diferite de
scriere ale linerelor Pictus deschid o gamă largă de
posibilități pentru caligrafie, scris, desene sau schițe —
de la hașurare fină la linii largi și fluente.



Pictus
· Ideale pentru desen, schițe, ilustrații și scriere
· Cerneală pigmentată, pe bază de apă, pentru culori
strălucitoare de lungă durată
· Rezistență ridicată la decolorare
· Rezistent la apă conform standardului ISO 14145-2
· Vârf de scriere încastrat în manșon metalic pentru
durabilitate și tușe precise
· Disponibil în 8 lățimi de scriere
· Potrivit pentru utilizare cu rigle și șabloane
*Corp realizat din min. 85% plastic reciclat

 85%
*

LIN061 negru 6

LIN062 negru 6

LIN063 negru 6

LIN064 negru 6

LIN065 negru 6

LIN066 negru 6

LIN067 negru 6

LIN068 negru 6

LIN071 1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

LIN070 1/10

LIN072

Portofel
3 × Pictus
(0.3 mm negru, 0.5 mm negru, 
0.7 mm negru)

Portofel
5 × Pictus
(0.5 mm negru, 0,5 mm roșu, 
0,5 mm albastru, 0,5 mm verde, 
0,2 mm negru)

Portofel
8 × Pictus
(0.05 mm negru, 0.1 mm negru, 
0.2 mm negru, 0.3 mm negru, 
0.4 mm negru, 0.5 mm negru, 
0.7 mm negru, 0.9 mm negru)

1/10

Schneider · MakersLine 24
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Line-Up
· Fineliner cu corp realizat 88 % din plastic bio
· Premiat cu cea mai importantă distincție eco din lume,
„Blue Angel”
· Vârf de scriere robust, încastrat în manșon metalic
· Lățime de scriere — 0,4 mm
· Menite să pună desenul și scrisul în centrul atenției
· Potrivite pentru utilizare cu rigle și șabloane
· Cerneala specială nu se usucă chiar dacă instrumentul
stă fără capac timp de 2-3 zile (cu excepția culorilor neon)
· Designul subțire se potrivește în orice penar
· Corp triunghiular cauciucat, pentru o scriere relaxată
· Disponibil în 30 de culori
· Produs CO² neutru

Bio*
based 
plastic

CO!
neutral

LIN034 sapphire-
black

10

LIN034 romantic-red 10

LIN034 lapis-blue 10

LIN034 blackforest-
green

10

LIN034 golden-yellow 10

LIN034 tango-orange 10

LIN034 mahogany-
brown

10

LIN034 daytona-violet 10

LIN034 fashion-pink 10

LIN034 mineral-blue 10

LIN034 apple-green 10

LIN034 silver-grey 10

LIN034 vulcan-yellow 10

LIN034 nautic-green 10

LIN034 highland-
green

10

LIN034 apricot 10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs
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LIN034 alaska-blue 10

LIN034 topaz-brown 10

LIN034 carmine-red 10

LIN034 electric-purple 10

LIN034 space-grey 10

LIN034 coral 10

LIN034 mystic-blue 10

LIN034 olive-green 10

LIN034 royal-red 10

LIN034 neon-red 10

LIN034 neon-green 10

LIN034 neon-yellow 10

LIN034 neon-orange 10

LIN034 neon-pink 10

LIN037 1/20

LIN038 1/10

LIN036 1/10

LIN035

Penar-Stand
4 × Line-Up
(sapphire-black, romantic-red, 
blackforest-green, lapis-blue)

Penar-Stand
8 × Line-Up
(sapphire-black, blackforest-
green, mineral-blue, lapis-blue, 
daytona-violet, fashion-pink, 
romantic-red, tango-orange)

Penar-Stand
16 × Line-Up
(sapphire-black, silver-grey, 
topaz-brown, mahogany-brown, 
romantic-red, tango-orange, 
golden-yellow, apple-green, 
highland-green, blackforest-
green, nautic-green, mineral-
blue, lapis-blue, daytona-violet, 
electric-purple, fashion-pink)

enar-Stand
30 × Line-Up
(sapphire-black, space-grey, 
topaz-brown, mahogany-
brown, royal-red, romantic-red, 
tango-orange, golden-yellow, 
highland-green, blackforest-
green, lapis-blue, alaska-blue, 
electric-purple, daytona-violet, 
neon-yellow, neon-red, silver-
grey, vulcan-yellow, carmine-red, 
coral, apricot, apple-green, olive-
green, nautic-green, mystic-blue, 
mineral-blue, fashion-pink, neon-
green, neon-orange, neon-pink);
+ 2 Line-Up gratis
(sapphire-black, lapis-blue)

1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs
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MARKE!E cu CRETA LICHIDA 
Maxx 260 / 265
Ușor de aplicat - pot fi 
îndepărtate, fără a lăsa 
reziduuri sau urme

Transformați ferestrele în opere de artă colorate, 
scrieți lista de cumpărături săptămânală pe frigider 
sau lăsați mesaje pe oglindă. Markerele cu cretă 

pot fi șterse cu ușurință: luați o cârpă umedă și 
ștergeți - nu vor rămâne dungi sau decolorări pe 
suprafață, iar aceasta va fi gata imediat pentru o 
nouă creație! 

' '



Maxx 265
Marker cu cretă cu vârf rotunjit, cu scriere de 2-3 mm

·  Potrivite atât pentru suprafețe opace cât și pentru sticlă
sau alte suprafețe

·  Se șterg foarte ușor cu o cârpă umedă
·  Pot fi folosite și pe hârtie texturată, dar nu pot fi șterse
·  Pe bază de apă
· Miros foarte scăzut

5358 galben 10

5358 portocaliu 10

5358 roz 10

5358 albastru 10

5358 verde 10

5358 alb 10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

· Potrivite atât pentru suprafețe opace cât și pentru sticlă sau alte suprafețe
· Se șterg foarte ușor cu o cârpă umedă
· Pot fi folosite și pe hârtie texturată,
dar nu pot fi șterse

· Pe bază de apă, miros foarte scăzut

5357 negru 5

5357 roșu 5

5357 galben 5

5357 portocaliu 5

5357 roz 5

5357 albastru 5

5357 verde 5

5357 alb 5

Vopseaua de culoare neagră conține conservanți C(M)IT/MIT

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs
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Maxx 260
Marker cu cretă cu vârf rotunjit, cu scriere de 5+15 mm



STILOURI pentru CALIGRAFIE
Callissima
Instrumente pentru 
caligrafie potrivite 
pentru dreptaci și 
stângaci

Scriere cu o atenție deosebită la detalii, cu forme 
foarte aspectuoase și rezultate spectaculoase: arta 
caligrafiei transformă totul în ceva special!  Cărțile de 
vizită, scrisorile sau ilustrațiile nu transmit doar un 

farmec și o magie personală aparte - în timp ce 
scrieți, veți descoperi cum puteți lăsa deoparte 

agitația vieții de zi cu zi, cu fiecare tușă de peniță.



Callissima
· Stilou pentru caligrafie cu aspect metalic elegant
· Design modern
· Profil de prindere cauciucat ergonomic
· Vârful peniței realizat din oțel, cu lățimi de scriere 1,1 mm,
1,5 mm, 1,8 mm
· Clip metalic robust
· Disponibil în 3 culori atractive
· Potrivit pentru cartușe de cerneală standard și convertoare
cu piston
· Echipat cu cartus de cerneală de culoare „Bermuda
blue” (Callissima Mint),  „Caisa” (Callissima Apricot) ,
„Ice blue” (Callissima Antracit)
· Potrivit pentru dreptaci și stângaci

STI161 caisă 1/10

STI161 mentă 1/10

STI161 antracit 1/10

STI162 caisă 1/10

STI162 mentă 1/10

STI162 antracit 1/10

STI163 caisă 1/10

STI163 mentă 1/10

STI163 antracit 1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

UPDATE
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Callissima Set-Cadou
· Set cadou stilou caligrafie
· Design modern
· Clip metalic robust
· Potrivit pentru cartușe de cerneală standard și
convertoare cu piston
· Disponibil în 3 culori atractive
· Conținut:

- stilou caligrafie cu lățime de linie de 1,1 mm
- două părți frontale suplimentare cu lățimi de

linie de 1,5 mm și 1,8 mm
- 6 x cartușe de cerneală standard „Bermuda

blue” (Callissima Mint),  „Caisa” (Callissima Apricot) ,         
„Ice blue” (Callissima Antracit)
· Potrivit pentru dreptaci și stângaci

STI164 1  10.2 x 4 x 18 cm

STI164 1  10.2 x 4 x 18 cm

STI164

Gift box
Callissima Apricot
1 × stilou cu grosime de scriere 
1,1 mm și capete de scriere de 
1,5 mm, 1,8 mm, în culoarea 
corpului; plus 1 × cutie cu 6 
cartușe de cerneală Apricot

Gift box
Callissima Mint 
1 × stilou cu grosime de scriere 
1,1 mm și capete de scriere de 
1,5 mm, 1,8 mm, în culoarea 
corpului; plus 1 × cutie cu 6 
cartușe de cerneală Bermuda 
Blue

Gift box
Callissima Anthracite 
1 × stilou cu grosime de scriere 
1,1 mm și capete de scriere de 
1,5 mm, 1,8 mm, în culoarea 
corpului; plus 1 × cutie cu 6 
cartușe de cerneală Ice Blue

1  10.2 x 4 x 18 cm

Cod Conținut Barcode Imagine produsÎmpachetare Dimensiuni
(L × A × Î)

Gift box
Ink Set 1 
(4 × călimări de cerneala, a câte 
15 ml, pastel: apricot, lilac, 
bermuda blue, ice blue + 1 × 
convertor cu piston pentru stilou)

1 10.2 x 4  x 18 cm

Gift box
Ink Set 2 
(4 × călimări de cerneala, a câte 15 
ml, pastel: lemon cake, blush, 
rose, cognac + 1 × convertor cu 
piston pentru stilou)

1 10.2 x 4  x 18 cm

Cod Conținut Barcode Imagine produsÎmpachetare Dimensiuni
(L × A × Î)

Set-Cadou cerneală Pastel 
· Set cadou special ce conține cerneală pastel, la călimară
· Disponibil în două variante de seturi, ce conțin câte 4 
călimări cu culori atractive
· Continut set: 4 × călimări de cerneala pastel a câte 15 
ml și un 1 × convertor cu piston pentru stilou

UPDATE
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PIXURI
Slider Edge XB
Extra comfort grație 
tehnologiei Viscoglide®

Ideile se succed neîncetat, întâlnirile nu contenesc și 
privirea ne este inundată permanent de experiențe 
unice. Se întâmplă multe în mintea noastră! Păstrați 
evidența tuturor acestor lucruri înainte de a le uita, 

într-un jurnal, caiet sau carnețel de notițe. Senzația 
pe care o conferă scrisul cu cernelurile Viscoglide® 
este lină și neasemuită, astfel încât toate cuvintele 
să-și găsească ușor drumul pe hârtie: totul în 
nuanțe pastelate delicate sau în culori strălucitoare.



Slider Edge XB
· Pix cu tehnologie Viscoglide®
· Pentru o scriere extraordinar de lină
· Cerneală neagră rezistentă la apă conform standardului  ISO 12757-2
· Cerneala se usucă rapid și este rezistentă la evidențiere, ulterior
· Corp cauciucat cu triunghiular pentru o scriere relaxată
· Nu se rostogolește pe birou și se potrivește perfect în penare și sertare
· Capacul se potrivește perfect la capătul butoiului
· Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură
· Lățimi de scriere: Extra-lat (XB)
· Produs CO² neutru

CO!
neutral

5860 negru 10

5860 roșu 10

5860 albastru 10

5860 verde 10

5860 galben 10

5860 portocaliu 10

5860 maro 10

5860 violet 10

5860 roz 10

5860 bleu 10

5860 vernil 10

PGE055
1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

152276
1/20

152290
1/10

152279

Penar-Stand
4 × Slider Edge XB
(negru, roșu, albastru, verde)

Portofel
6 × Slider Edge XB
(black, orange, pink, violet, light 
blue, light green)

Portofel
10 × Slider Edge XB
(black, red, blue, light green, 
orange, violet, pink, yellow, light 
blue, brown)

Penar-Stand
8 × Slider Edge XB
(black, red, blue, light green, 
orange, violet, pink, light blue)

1/10
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Slider Edge Pastel
· Pix cu tehnologie Viscoglide®
· Pentru o scriere extraordinar de lină
· Disponibil în opt culori pastel, în trend
· Cerneală neagră rezistentă la apă conform standardului  ISO 12757-2
· Cerneala se usucă rapid și este rezistentă la evidențiere, ulterior
· Corp cauciucat cu triunghiular pentru o scriere relaxată
· Nu se rostogolește pe birou și se potrivește perfect în penare și sertare
· Capacul se potrivește perfect la capătul butoiului
· Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură
· Lățimi de scriere: Fin (F), Mediu (M) și Extra-lat (XB)
· Produs CO² neutru

CO!
neutral

flamingo
10

mint
10

peach
10

lilac
10

rose
10

baby blue
10

ocean
10

blush
10

Cutie
10 × Slider Edge Pastel
(2 x rose, 2 x mint, 1x peach, 
1x blush, 1x  flamingo, 1x  
lilac, 1x  baby-blue, 1x  
ocean)

50

Penar-Stand
8 × Slider Edge Pastel
(flamingo, mint, peach, lilac, 
rose, baby blue, ocean, blush)

1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs
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TEXTMARKERE
Job
Luminozitate maximă
și două grosimi de scriere
Dimensiuni reduse, efecte evidente: având un rezervor 
de cerneală generos, textmarkerele Job pot evidenția 
peste 15.000 de cuvinte! Date, pasaje de text, chestiuni 
notabile din viața de zi cu zi? Le veți folosi pentru a 
evidenția tot ceea ce este important. Grație vârfului său 

tip daltă, acest evidențiator este ideal și pentru 
caligrafie - fie în nuanțe neon strălucitoare, fie în 
nuanțe pastelate delicate.
Este la îndemână să vă exprimați creativitatea!

ROLL!"E
One Business
Cu scriere ultra-lină
și sistem super-flow
Degetele trec rapid pe ecranul tactil când tastăm un mesaj. 
Însă, ce se pierde când comunicăm astfel? Individualitatea, 
propria noastră personalitate. Micile note pe care le lăsăm 

familiei, colegilor sau prietenilor, pe de altă parte, 
fdeclanșează pe fețele destinatarilor străluciri mai luminoase 
decât orice ecran de smartphone. Iar instrumentele de scris 
din gama One Business sunt, într-adevăr, dintr-o clasă 
superioară: datorită vârfului special, acestea vă vor oferi o 

experiență de scriere neasemuită!



One Business
· Rollerball cu vârf ultra-neted pentru cea mai bună
experiență de scriere
· Lățimea de scriere aprox. 0,6 mm
· Rezistent la apă conform standardului ISO 14145-2
· Sistem Super-Flow pentru un flux constant de cerneală
· Rezervor mare de cerneală, cu indicator de nivel
· Cerneala specială nu se usucă chiar dacă instrumentul
stă fără capac timp de 2-3 zile
· Suprafață cauciucată, pentru ergonomia utilizării
· Clip metalic de înaltă calitate
· Produs CO² neutru

CO
M

M
ERCIAL OFFICE SUPP

LI
ES

PR
OD

UCT OF THE YEAR 2016

CO!
neutral

ROG031 negru
10

ROG031 roșu
10

ROG031 albastru
10

ROG031 verde
10

ROG031 violet
10

ROG053 Portofel 
4 × One Business
(negru, roșu, albastru, 
verde)

1/50

Cerneala de culoare neagră conține conservanți C(M)IT/MIT

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs
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Job
· Evidențiator inteligent pentru rezultate strălucitoare
· Vârf tip daltă pentru lățimi de scriere de 1 și 5 mm
· Cerneală universală pentru hârtie standard, de copiator și fax
· Culori intense, cerneală rezistentă la lumină
· Reîncărcabil cu stația de umplere Maxx 660
· Elemente fabricate din PP anti-evaporare pentru o durată de
valabilitate sporită
· Capac cu clemă practică
· Design premiat la prestigioasele concursuri internaționale iF și Reddot

37 Schneider · MakersLine 

2991 roșu 10

2991 albastru 10

2991 verde 10

2991 galben 10

2991 portocaliu 10

2991 roz 10

2992 Portofel carton
4 × Job
(galben, portocaliu, roz, verde)

1/10

3038 Portofel carton
6 × Job
(galben, portocaliu, roz, roșu, 
verde, albastru)

1/30

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

TMK047 85 ! Job:
Display
35 ! Job
(14 × galben, 7 × verde, 4 × 
portocaliu, 4 × roz, 3 × roșu, 
3 × albastru)
+ 50 ! Job
(30 × galben, 20 × verde)

1 16 × 20.3 × 30.5 cm

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î

Imagine produs



Job Pastel
· Evidențiator inteligent pentru rezultate strălucitoare
· Culori pastel, în cele mai noi tendințe
· Vârf tip daltă pentru lățimi de scriere de 1 și 5 mm
· Cerneală universală pentru hârtie standard, de copiator și fax
· Culori intense, cerneală rezistentă la lumină
· Elemente fabricate din PP anti-evaporare pentru o durată de
valabilitate sporită
· Capac cu clemă practică
· Design premiat la prestigioasele concursuri internaționale iF și Reddot
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TMK037 turquoise 10

TMK037 mint 10

TMK037 vanilla 10

TMK037 peach 10

TMK037 lavender 10

TMK037 rose 10

TMK039 1/30

TMK038

Portofel
6 × Job Pastel
(turquoise, mint, lavender, rose, 
peach, vanilla)

CPortofel
4 × Job Pastel
(turquoise, mint, lavender, rose)

1/10

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs

TMK046 85 ! Job Pastel:
Display
35 ! Job Pastel
(7 × turquoise, 7 × mint, 7 × 
lavender, 7 × rose, 4 × vanilla, 3 
× peach)
+ 50 Job Pastel
(10 × turquoise, 10 × mint, 10 × 
lavender, 10 × rose, 10 × vanilla)

1 16 × 20.3 × 30.5 cm

Cod Conținut Barcode Împachetare Dimensiuni
(L × A × Î

Imagine produs



MARKE!E PERMANENTE
Maxx 130
Pentru scriere, marcare 
și desene, cu cerneală 
rezistentă la apă, care 
nu se șterge

Rămâneți fideli culorilor care se păstrează nealterate 
chiar și în cele  mai dificile condiții: cu markerele 
permanente din gama Maxx 130 puteți marca, 
decora sau scrie pe aproape orice suprafață: carton, 
metal, sticlă, plastic, hârtie sau lemn. Cerneala se 
usucă rapid și este 100% rezistentă la ștergere și la 
apă. Pentru creativitate nesfârșită!



Maxx 130
Marker permanent cu grosimea de scriere de 1-3 mm

· Marker marker permanent cu vârf conic
· Lățimea de scriere 1-3 mm
· Corpul fabricat 95% din plastic reciclat
· Scrie pe aproape orice suprafață: carton, metal, sticlă, plastic,
hârtie sau lemn etc.
· Uscare rapidă, rezistent la lumină și apă
· Cerneală inodoră, fără adaos de toluen și xilen
· Cerneala specială nu se usucă chiar dacă instrumentul stă fără
capac timp de 2-3 zile
· Capac cu clemă practică
· Reîncărcabil cu stația de umplere Maxx 640

 95%
*

2926 negru 10

2926 roșu 10

2926 albastru 10

2926 verde 10

2926 galben 10

2926 portocaliu 10

2926 maro 10

2926 violet 10

113094 Portofel
4 × Maxx 130
(black, red, blue, green)

1/5

Vârf Cod Culoare Barcode Împachetare Imagine produs

Vârf Cod Conținut Barcode Împachetare Imagine produs
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#theschneiderway
Pentru prezervarea mediului înconjurător,  

vă rugăm tipăriți acest catalog doar dacă este strict necesar!

Schneider #MakersLine
Doar prin Scribant Distribution 
unic reprezentant oficial 
Schneider Pen Germany
în România
www.aperta.ro/MakersLine


