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PRITT PEN ROLLER
PRITT COMPACT / COMFORT

• korektory w taśmie 
• czysty, szybki i dokładny sposób 

korygowania
• regulacja napięcia taśmy

• suchy system korekcji 
• silikonowa taśma wytrzymała na  
     zerwanie i wilgoć
• brak śladów i cieni na kserokopiach  
     i faksach
• różne sposoby aplikacji:

Compact: tradycyjna korekcja tzw. 
„centralna”

Comfort: korekcja tzw. „boczna”, czyli 
korektor trzyma się tak jak długopis

PRITT MINI

PRITT SYSTEM

Pen Roller otrzymał nagrodę iF 2006. Nagroda iF product design award jest jedną 
z najbardziej znanych i uznawanych międzynarodowo nagród przyznawanych za 
innowacyjne projekty. W ubiegłych latach otrzymały ją m.in. Volkswagen Touareg, 
the Apple iPod Mini, komputery Fujitsu Siemens.
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• korektor w taśmie w kształcie długopisu 
• precyzyjna aplikacja dzięki elastycznej  

     końcówce 
• korekcja zarówno „boczna” jak  

     i „centralna”
• specjalny mechanizm chroniący  
     taśmę 
• klip umożliwiający wpięcie korektora  
     np. w kieszeń
• regulacja napięcia taśmy
• suchy system korekcji 

• silikonowa taśma wytrzymała  
     na zerwanie i wilgoć

• brak śladów i cieni na kserokopiach  
     i faksach



PRITT MINI

• kieszonkowy korektor w taśmie
• silikonowa taśma wytrzymała  
     na zerwanie  i wilgoć
• suchy system korekcji 
• czysty, szybki i dokładny sposób  
     korygowania
• brak śladów i cieni na kserokopiach  

     i faksach

PRITT SYSTEM • korektor w taśmie z kasetą wymienną 
• idealny do biura ze względu na możliwość  

    wymiany kasety
• najbardziej ekonomiczny korekor  

    w taśmie
• korektor Pritt System kupujesz  
    tylko raz, później należy jedynie  
    dokupić kasetę wymienną

• silikonowa taśma wytrzymała 
na zerwanie i wilgoć

• suchy system  
    korekcji 
• brak śladów  
    i cieni na  

    kserokopiach 
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PRITT FLUID

• korektor w płynie z pędzelkiem
• doskonałe właściwości kryjące

• brak śladów i cieni na kserokopiach  
     i faksach
• idealny do korekcji miejscowej jak  
     i dużych powierzchni
• dostępny w dwóch wersjach: 
° z rozpuszczalnikiem – szybkoschnący

° ekologicznej – bez rozpuszczalnika

PRITT POCKET PEN

• korektor w piórze z metalową końcówką
• idealny do precyzyjnego, punktowego  
     korygowania
• łatwe dozowanie dzięki nowemu  
     opakowaniu 
• ulepszona, szybkoschnąca  
     formuła płynu korygującego 
• doskonałe właściwości kryjące

• brak śladów i cieni na kserokopiach  
     i faksach 
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POWER PRITT

PRITT KLEJ W SZTYFCIE
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POWER PRITT

• supermocny, uniwersalny klej  
     w sztyfcie 
• do klejenia drewna, filcu, tkaniny,  
     korka, metalu, styropianu, a także 
     do papieru i tektury
• wygodne i komfortowe klejenie
• bez rozpuszczalników, bezpieczny dla  
     dzieci

• zmywalny w temperaturze 40°C

PRITT KLEJ W SZTYFCIE

• do klejenia papieru, fotografii i tektury
• klei silnie, czysto i oszczędnie

• nie marszczy papieru i łatwo zmywa  
     się wodą
• bez rozpuszczalników
• bezpieczny dla dzieci i przyjazny  
     dla środowiska
• do użycia zarówno w biurze, w szkole  

     jak i w domu
• zmywalny w temperaturze 30°C



PRITT COMPACT • kleje w taśmie 
• nanoszą klej równomierną, cienką warstwą bez  

     zabrudzeń
• mechanizm regulacji napięcia taśmy

• bez rozpuszczalników
• dostępne w dwóch wersjach: 
°   PERMANENT – do trwałego  
     klejenia papieru, fotografii,  
     pocztówek na papier, szkło  
     i materiały syntetyczne;
°   NON-PERMANENT  

     – do wielokrotnego przyklejania,  
     odklejania i przeklejania z miejsca  

     na miejsce; doskonały do klejenia papieru,  
     pocztówek, plakatów, fotografii, karteczek  

     z notatkami na papier, szkło, materiały  
     syntetyczne i tekturę;  

PRITT PEN

• uniwersalny klej do papieru w płynie
• klei szybko, czysto i oszczędnie

• dzięki specjalnemu aplikatorowi  
     nie rozlewa się 
• zawsze gotowy do użycia
• bez rozpuszczalników
• funkcjonalny, ekonomiczny  
     i bezpieczny dla dzieci

• doskonały do użycia w szkole,  
     w domu jak i w pracy

PRITT MASA MOCUJĄCA

PRITT CRYSTAL CLEAR
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PRITT MASA MOCUJĄCA • 1001 zastosowań
• do mocowania plakatów, fotografii, rysunków, kartek  

     z informacjami, notatników, klawiatury, podkładki  
     pod mysz, kartek w salach konferencyjnych  
     podczas spotkań i szkoleń itp. 
• pomocna przy majsterkowaniu
• wielokrotnego użycia

• bez zapachu i bez rozpuszczalników
• po odklejeniu nie pozostawia plam

PRITT CRYSTAL CLEAR • krystalicznie przezroczysta taśma klejąca
• nie zostawia smug na fotokopiach 

• nie żółknie z upływem czasu
• wytrzymała i silnie klejąca
• ma doskonałą przyczepność do powierzchni
• łatwo i cicho odwija się z rolki
• podajnik z metalowym nożykiem - łatwe odcinanie  

      taśmy
• do zaklejania kartek, listów, paczek, pudełek itp.

PRITT INVISIBLE

• taśma klejąca niewidoczna po nałożeniu
• można na niej pisać

• nie zostawia smug na fotokopiach
• nie żółknie z upływem czasu

• wytrzymała i silnie klejąca
• ma doskonałą przyczepność do powierzchni

• łatwo i cicho odwija się z rolki
• podajnik z metalowym nożykiem - łatwe odcinanie taśmy
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Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

tel.: 022 56 56 300, fax: 022 56 56 309
www.pritt.pl


