Długopisy i markery
wykrywalne DetectaPen
Oferta oryginalnych długopisów i markerów wykrywalnych BST DetectaPen® wyprodukowanych przy
użyciu zoptymalizowanego związku plastikowego "XDETECT", ułatwiającego wykrywanie metalu
i widoczność rentgenowską, stosowanego w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Produkty
zawierają również przeciwbakteryjne jony srebra, który są skuteczne przeciwko bakteriom E. coli,
Salmonelli i gronkowca złocistego opornego na metycyline. Materiały wykorzystane w naszych
produktach posiadają atesty do kontaktu z żywnością zgodne z przepisami Unii Europejskiej i FDA (US
Food and Drug Administration).

J800 ORIGINAL DETECTAPEN®
Kolor obudowy

czerwony, niebieski, czarny,
różowy, zielony, biały, żółty
pomarańczowy,

Kolor tuszu

niebieski, czarny, zielony,
czerwony,

Ilość w opakowaniu

25 szt.

Cena netto za opakowanie

221,88 zł

Do użycia w środowisku przetwórstwa spożywczego w temperaturze otoczenia od +5 ° C do +30 ° C. Pojemnik z tuszem
ze stali nierdzewnej. Żywotność tuszu szacowana na 10 tys. metrów.
- chowana stalówka
- odporny na uderzenia
- skuteczny przeciwko bakteriom E. coli, Salmonelli, gronkowca złocistego
- tusz żelowy na zapytanie

P950 pod ciśnieniem DETECTAPEN®
Kolor obudowy

czerwony, niebieski, czarny,
różowy, zielony, biały, żółty
pomarańczowy,

Kolor tuszu

niebieski, czarny,

Ilość w opakowaniu

25 szt.

Cena netto za opakowanie

336,00 zł

Idealny do użycia w środowisku przetwórstwa spożywczego w zamrażarkach i chłodniach, w wilgotnych i tłustych
obszarach, w temperaturze otoczenia od -20 ° C do +5 ° C. Pojemnik z tuszem ze stali nierdzewnej. Tusz po ciśnieniem.
Żywotność tuszu szacowana na 8 tys. metrów.
- chowana stalówka
- odporny na uderzenia
- skuteczny przeciwko bakteriom E. coli, Salmonelli, gronkowca złocistego
- tusz pod ciśnieniem
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ECO DETECTAPEN®
Kolor obudowy

czerwony, niebieski, czarny,
różowy, zielony, biały, żółty
pomarańczowy,

Kolor tuszu

niebieski, czarny, zielony,
czerwony,

Ilość w opakowaniu

50 szt.

Cena netto za opakowanie

199,75 zł

Najprostsza ekonomiczna wersja długopisu składającego się z obudowy i wkładu z tuszem, który jest w pełni wykrywalny.
Unikalny, sześciokątny kształt obudowy zapobiegający skręceniu w dłoni i wypadnięciu. Dostępny w różnych kolorach
obudowy i tuszu, a także w wersji z klipsem lub bez.
- ekonomiczny
- mosiężny pojemnik na tusz i stalówka
- odporny na uderzenia
- wykrywalny

L550 CIENKOPIS DETECTAPEN®
Kolor obudowy

niebieski, inne na zapytanie

Kolor tuszu

niebieski, czarny

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

171,22 zł

Cienkopis wyposażony w sprężynową stalówkę 1 mm, zapewniającą płynne i wyraźne pisanie na niebłyszczących
powierzchniach. Najlepiej działa w środowisku produkcyjnym o temperaturze otoczenia od +5 ° C do +30 ° C. Dostępny w
różnych kolorach obudowy z tuszem niebieskim lub czarnym. Wyposażony w niebieską zatyczkę. Dostępna wersja z
klipsem lub bez.
- wentylowana zatyczka
-odporny na uderzenia
- wykrywalny

F700 FELT TIP DETECTAPEN®
Kolor obudowy

niebieski, inne na zapytanie

Kolor tuszu

niebieski, czarny

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

126,45 zł

Długopis wyposażony w nylonową stalówkę idealnie sprawdza się podczas pisania na kartonach, etykietach,
wykresach, gdzie wymagany jest grubszy styl pisania. Dostępny w różnych kolorach obudowy z tuszem niebieskim lub
czarnym. Wyposażony w niebieską zatyczkę. Dostępna wersja z klipsem lub bez.
- wentylowana zatyczka
-odporny na uderzenia
- wykrywalny

ECO240 RYSIK DETECTAPEN®
Kolor obudowy

niebieski

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

44,77 zł

Wykrywalny i antybakteryjny rysik, który jest odpowiedni do większości ręcznych urządzeń z ekranem dotykowym.
Unikalny, sześciokątny kształt obudowy zapobiegający skręceniu w dłoni i wypadnięciu. Dostępny w kolorze niebieskim,
z klipsem lub bez.

MARKERY WYKRYWALNE
DETECTAPEN®
Kolor obudowy

niebieski

Kolor tuszu

niebieski, żółty, pomarańczowy,
różowy, zielony

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

130,25 zł

W ofercie markery z tuszem trwałym i zmywalnym (stalówka kulowa), zakreślacze (stalówka skośna). Atrament
nietoksyczny starcza na kilka dni, gdy nie jest używana zatyczka. Obudowa wykonana z polietylenu o dużej gęstości,
zawierająca nietoksyczne, wykrywalne związki. Wymagana jest właściwa kalibracja detektora. Dostępne w kolorze
niebieskim, z różnymi kolorami tuszu.

UV MARKERY WYKRYWALNE
DETECTAPEN®
Kolor obudowy

niebieski

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

130,25 zł

Idealny do znakowania maszyn, narzędzi i innych elementów. Tusz jest niewidoczny gołym okiem, ale aktywowany
i dobrze widoczny w świetle UV. Obudowa wykonana z polietylenu o dużej gęstości, zawierająca nietoksyczne,
wykrywalne związki. Wymagana jest właściwa kalibracja detektora. Dostępne w kolorze niebieskim.

MARKERY WYKRYWALNE DO MIĘSA
Kolor obudowy

niebieski

Kolor tuszu

czerwony

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

121,74 zł

Specjalistyczny w 100% bezpieczny marker do pisania po tuszach, mięsach i serach. Obudowa wykonana z polietylenu o
dużej gęstości, zawierająca nietoksyczne, wykrywalne związki. Wymagana jest właściwa kalibracja detektora. Dostępne
tylko w kolorze niebieskim z czerwonym tuszem.

MARKERY JUMBO DO PALET
Kolor obudowy

niebieski

Kolor tuszu

czerwony

Ilość w opakowaniu

10 szt.

Cena netto za opakowanie

197,92 zł

Dużej pojemności marker do pisania po papierze, drewnie, plastiku, szkle, betonie, czystym lub nadrukowanym metalu.
Obudowa wykonana z aluminium, zatyczka wykonana z wykrywalnego polietylenu. Dostępny tylko z czarnym tuszem.

Jusky Jacek Juszczak
ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
T: 71 793 40 70 F: 71 793 40 71
e-mail: info@jusky.pl www.jusky.pl

