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Rätt penna för  
rätt tillfälle

Artline Tombow ZIG Pilot Staedtler BIC Milan Büngers

Blyertspennor X X X X X
Stiftpennor X X X X X X
Färgpennor X X X
Fineliners X X X X X
Kalligrafipennor X X X X X
Penselpennor X X X X
Gelpennor X X
Kulspetspennor X X X X X X
Raderbara 
kulspetspennor

X

Överstryknings- 
pennor

X X X X

Märkpennor X X X X X

Alla användningsområden har sin speciella penna som ger bäst resultat och skrivkänsla. 

Beroende på underlag finns det olika material och innehåll som ger bästa resultat.  

Valet kan också avgöras av hur du skriver och vilken form på pennkroppen du tycker är 

skönast. I vårt sortiment finner du pennor för alla behov, från de största  

penntillverkarna i Japan, Tyskland och andra innovativa länder.

Pennorna hittar du under kategorierna: 

SKAPA/HOBBY

PROFFS/INDUSTRI

KONTOR/STUDENT

RESTAURANG/BUTIK

www.despec.se





FINELINERS  -  För fina detaljer

Tunna pennor med fiberspets som ger riktigt fina linjer. Vi har svarta fineliners i en 
mängd bredder, från 0,05 mm till 1,2 mm, likaså ett brett utbud i färg.  

www.despec.se

Vi har pennor för skissning, teckning, akvarellmålning, färgläggning och handtextning från 

de främsta leverantörerna.

Pennor för 
skaparglädje för 
barn och vuxna



Skapa/Hobby

KALLIGRAFIPENNOR  
Med våra kalligrafipennor får du de 
bästa förutsättningarna för en vacker 
skrift. Vi har svarta och färgade pen-
nor i en mängd bredder.

BLYERTSPENNOR 
Grafit- och blyertspennor för att 
teckna, skissa eller skriva, i olika 
hårdhetsgrad.

FIBERPENNOR OCH KRITOR 
Pennor med vattenbaserat bläck med livsmedelsfärg som 
lätt tvättas av från de flesta textilier. Stabila tryckbeständiga 
spetsar. Kladdfria kritor i vax och plast, för både yngre och 
äldre barn.

PENSELPENNOR 
Penselpenna med två spetsar; en smal spets för exakta  
linjer och bred penselspets för färgapplicering på större  
ytor samt för penselskrift. Tillverkade på vattenbas  
- färgerna kan blandas och användas vid akvarellmålning. 
Perfekt för kortdesign, bildstämplar, skisser, tecknade  
serier, illustrationer m.m. Syrafri. Färgerna är inte ljusäkta.

FÄRGPENNOR 
Finns i både trä och fiber. Passar konstnärer på alla nivåer.



I de flesta yrken behöver man pennor av hög kvalitet. Inom hantverk och industri ställs 

speciellt höga krav på kvalitet och funktion. I vårt sortiment finns pennor för alla  

arbetsuppgifter och material.

www.despec.se

Hantverkar- och  
industripennor  
för proffs

CLIX
Praktisk penna när du har handskar 
på med klickmekansism och rejäl 
clips. Finns med rund och skuren 
spets. Påfyllningsbar.

INDUSTRIAL MARKER
En penna avsedd för industriellt bruk. 
Med extra snabbtorkande bläck, som 
är både vatten- och ljusbeständigt. 
Lämpar de sig för de flesta ytor.  
Innehåller Xylen.

WETRITE 47  
En permanent märkpenna för upp-
märkning av våta ytor. Passar för 
icke-porösa material som plast och 
metall men fungerar även på frigolit.

PAINT MARKERS/INDUSTRILACKPENNA 
Märkpennor för permanent märkning inom- och utomhus, på de allra  
flesta underlag - metall, gummi, trä, glas, plast, etc. Helt täckande på mörka och 
ljusa ytor. Snabbtorkande med mycket vattentåligt och färgbeständigt bläck  
i olika spetsbredder.

PERMANENT MARKERS finns  i en  
mängd olika färger. Kan användas  
på de flesta underlag som papper,  

plast, metall etc. Finns påfyllningsbar 
med aluminiumhylsa eller som  
engångspenna med plasthylsa.  

Finns i många olika spetsbredder.
 

PERMANENTA MÄRKPENNOR
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Proffs/Industri

LAUNDRY MARKERS  
För tvättäkta text på textil. 
Perfekt för permanent märkning av 
kläder, skor och väskor. Finns även i 
vit för märkning av mörka textilier.

PAINT CRAYON & DST
Solida pastapennor, och kritor  
med kraftigt täckande färg, för 
märkning på varmt och kallt järn, 
timmer, asfalt och betong, med mera.  
Fungerar på ljusa, mörka, smutsiga 
och feta ytor. Permanent, färgbestän-
dig och vattenfast. Skriver i värme 
upp till +200°C ner till -10°C. 

GROUT PEN 419
Perfekt för uppfräschning av puts  
och kakelfogar. Permanent och  
snabbtorkande.

GARDEN MARKER
En ljus- och vattenbeständig penna, 
som torkar snabbt, passar utmärkt 
för utomhusbruk.

FREEZER BAG MARKER
Ger med den mjuka spetsen tydlig 
märkning även på frostiga och mjuka 
ytor som matlådor eller fryspåsar.

CARPENTERS PENCIL
Snickarens favorit. Platt penna som 
kan vässas med kniv.

LONG NIB MARKER
Stålrörförstärkt akrylfiberspets. Idealisk för markering i djupa svårtillgängliga 
utrymmen, som t ex vid uppsättning av skenor eller konsoler. Snabbtorkande  
alkoholbaserat permanent bläck som fäster på de flesta underlag.



Pennor för kontor 
och student
Kvalitetspennor

I det dagliga arbetet på arbetsplatsen är det viktigt att ha pennor som fungerar.  

Vad kan vara mer irriterande än torra whiteboardpennor i konferensrummet?  

Med våra kvalitetspennor spar du tid och kan fokusera på arbetsuppgifter och studier.

www.despec.se

RESERVOARPENNOR
Klassiska pennor med elegant design.

RADERBARA KULSPETSPENNOR 
För skrift med bläck som går att 
sudda. Tack vare en unik bläckformel 
kan man skriva, radera och skriva igen 
- utan att förstöra några dokument.

PENNOR MED 4 FUNKTIONER 
Bläck i olika färger, blyerts och 
överstrykning - allt-i-ett.

ÖVERSTRYKNINGSPENNOR 
Av hög kvalitet, med bred och tunn spets samt transparent färg som används för 
att markera text, exempelvis ord som man anser är viktiga.

SE OCKSÅ  
BLOCK OCH MAPPAR



Kontor/Student

WHITEBOARD MARKERS
För att skriva på whiteboard-tavlor, med rund eller skuren 
spets för tunnare linjer. Lång hållbarhet.

PERMANENT MARKERS
För permanent skrift på olika material såsom plast, glas,  
textil, metall och trä. Finns med olika spetsar; breda och  
smala, runda och skurna. Se även under “Industri”.

GLASSBOARD MARKERS
Ger en heltäckande skrift på glass- och whiteboardtavlor. 
Fungerar även på plast, blackboards, porslin och andra 
icke-porösa material. Ger ett kritliknande täckande resultat 
som syns väl på långt håll. Kan torkas bort med torr trasa. 
Har färgen suttit en längre tid, avlägsnas texten enkelt med 
en fuktig trasa.

GELPENNOR
Den gelliknande bläckblandningen ger användaren en mjuk 
och flytande skrivkänsla.

KULSPETSPENNOR
För distinkt, tydlig skrift med trögflytande bläck och vissa 
med arkivbeständig text.

STIFTPENNOR 
Mekaniska blyertspennor i olika bredder och hårdhets-
grad.

M3 0.030659
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Pennor för butiker 
och restauranger
Tydlig kommunikation

I en värld full av budskap behövs tydlig kommunikation. Våra pennor för menyer,  

gatupratare, posters och speciella förhållanden i restaurangköket hjälper er att nå fram.

WETRITE 47

En permanent märkpenna för uppmärkning av våta ytor. Passar bäst på icke-porösa 
material som plast och metall, men även på frigolit.



Butik/Restaurang

ZIG POSTERMAN WET-WIPE 
Perfekt för svarta tavlor, speglar och  
glas. Torkas lätt bort med en trasa. 
Bäst lämpad för inomhusbruk.

ZIG ILLUMIGRAPH 
är starkt fluorescerande och mycket 
effektfull vid UV-belysning. 
Bäst lämpad för inomhusbruk.

GATUSTÄLL
 

En perfekt produkt att 
använda sig av om man vill 

driva fysisk trafik till sin lokal 
eller informera om 

erbjudanden i butiker.

   GRIFFELTAVELPENNOR
Blackboard markers, 

poster markers  
och illumigraph

Pennor med en täckande 
kritliknande skrift som 

fungerar lika bra på ljusa 
som mörka underlag t.ex. 

posters, menyer och skyltar. 
Skriften kladdar inte och 
tvättas enkelt bort med 
fuktig trasa eller fönster-

putsmedel från icke-posösa 
ytor som: blackboard, 

fönsterglas och speglar.

Fungerar även på kartong, 
papper, plast och trä.

Passar perfekt för 
inom- och utomhusbudskap 

i butiker, restauranger 
och pubar.

ZIG POSTERMAN

Är en fattenfast och UV-beständig och lämpar sig för  
både inom- och utomhusbruk.



Ledande nordisk distributör av IT-tillbehör och kontorsartiklar

Folder Pennor

Despec Sweden AB
Box 5049, Pyramidbacken 6,  
141 75 Kungens Kurva
Sweden 

+46 08 449 59 00   info@despec.se
despec.se 

VAT: 556476-3083


