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Inovação e tradição  
a tombow foi fundada em 1913 como fabricante de lápis e durante anos esteve associada a artigos de escrita de design, assim como a 
produtos de escritório e lazer originais. Muitos dos produtos tombow gozam de grande popularidade e chegaram a ser conhecidos como 
clássicos mundiais. estética e funcionalidade em perfeita harmonia

Cada produto tombow constitui uma triunfante fusão de beleza, ergonomia e perfeição técnica. estética e funcionalidade complementam-se 
para estar ao serviço de cada utilizador. Os produtos tombow colocam uma ênfase especial na protecção dos recursos naturais e do ambiente.

BeM-vindOs à tOMBOw
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TOMBOW ECOLOGY

6

Os produtos Tombow que mostrem este ícone 
foram reconhecidos pela Lei de produtos "Eco-
Friendly" japonesa assim como pela "Japan 
Environmental Association Eco Mark" como 

produtos ecologicamente sensíveis.

Selecção de Lápis Ecológicos Tombow



COMO UTILIZAR

Quantidade por caixa de 
cartão interior/exterior em 
unidades.

Quantidade mínima de 
envio em unidades.

Número do artigo

BW
Caneta Roller

BC
Esferográficas

SH
Lapiseiras

FP
Caneta de tinta permanente

Nº ARTIGO

98

A Tombow é uma verdadeira criadora de tendências, propondo soluções inovadoras no campo 
dos correctores. Os produtos de escritório combinam prémios de design com uma perfeita funci-
onalidade e qualidade.
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ARTICLE NO.
Minimum shipping 
unit in pc(s).
Quantity per inner 
carton/outer car-
ton in pc(s).

Correction Tape MONO® PX 2,5 mm

1111

O que é o “Easy Write”?

Com as novas fitas correctoras da Tombow é mais fácil que nunca corrigir erros e começar de novo. Graças à tecnologia de 
revestimento da nova fita “Easy Write”, desenvolvida pela Tombow e que se usa em todas as fitas correctoras deste folheto, 
os erros podem ser corrigidos e sobrescritos de um modo mais limpo e claro.

A fita correctora, “Easy Write” formada pelas mais finas partículas adere perfeitamente ao papel, enquanto que as fitas cor-
rectoras habituais costumam desprender-se ou descolar. Nos estudos realizados pela Tombow conclui-se que a causa disto 
era o fenómeno "amortecedor", ou seja, que entre o papel e a fita correctora há um amortecedor ou espaço intermédio. Este 
“amortecedor” produz o frequente desprendimento e ou descolagem das fitas correctoras convencionais quando se exerce 
pressão sobre elas como um instrumento de escrita.

Por outro lado, a fita correctora, Easy Write da Tombow adere perfeitamente incluindo em superfícies de papel irregulares 
devido à sua estrutura de finíssimas partículas e permite assim uma sobrescrita fácil e fluida sem que se desprenda nem 
danifique a fita.

As fitas correctoras convencionais costumam ficar danificadas em determinado grau quando se escreve sobre elas. Estes 
danos pode alargar-se a uma superfície maior à volta do ponto sobrescrito, o que pode provocar que a fita acaba por 
desprender-se do papel. Porém, a fita correctora "Easy Write" resiste aos danos devido à sua estrutura de finas partículas, 
pelo que raramente se desprende das superfícies sobrescritas.

Reescreve a tua história com a nova fita Easy Write.
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CT-YXE4 
 6 
 144

MONO YXE

O ORIGINAL com a técnica de desenvolvi-
mento lateral, agora também recarregável. 
Fita com um comprimento extra-largo de 16 m 
e uma largura de 4,2 mm. Também disponível com uma 
largura de 6 mm. Secagem instantânea, excelente poder 
de cobertura. EASY WRITE TAPE: ainda mais fácil de 
escrever por cima graças à nova tecnologia de cobertura 
Tombow. Sem sombras como as das fotocópias e fax. 
Fácil de recarregar.

MONO YSE

Combinação perfeita de técnica de de-
senvolvimento lateral e design estilizado. 
Ponta com apoio flexível e tampa protectora 
desmontável. Fita com um confortável comprimento de 
12m e uma largura de 4,2 mm. Também disponível com 
uma largura de 6 mm. Secagem instantânea, excelente 
poder de cobertura. EASY WRITE TAPE: ainda mais fácil 
de escrever por cima graças à nova "Tombow Coating 
Technology". Sem sombras como as das fotocópias e fax.

CT-YRE4 
 6 
 144
REFILL

CT-YSE4 
 6 
 144

CT-YSE6 
 6 
 144

CT-YRE6 
 6 
 144
REFILL

CT-YXE6 
 6 
 144

PVP. 4,10€

PVP. 4,30€

PVP. 4,30€

PVP 3,10€

PVP 3,10€

PVP. 4,10€

NOVO

NOVO

NOVO NOVO
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CT-YT4 
 12 
 144

CT-YT4-20 
 1 
 20
Conteúdo: 
Caixa exposição 1pc
CT-YT4  20 pcs

MONO YT

Comprimento de fica 10 m, enorme poder de cobertu-
ra. Aplicação lateral; Você corrige como escreve.

Sem líquidos: Pode escrever por cima imediatamente. 
Extraordinariamente pequeno: único pelo seu design 
ergonómico.

MONO CCE

Extra-pequena e prática. Ponta com apoio 
flexível e tampa protectora descolável. Fica 
com um comprimento de 6 m e três larguras distintas. 
Secagem instantânea, excelente poder de cobertura. 
EASY WRITE TAPE: ainda mais fácil de escrever por 
cima graças à nova "Tombow Coating Technology".  
Sem sombras como as das fotocópias e fax.

CT-CCE4 
 6 
 144

CT-CCE6 
 6 
 144

CT-CCE8 
 6 
 144

PVP. 2,70€

PVP. 2,70€

PVP. 2,70€

PVP. 4,10€PVP. 82,40€

NOVO

NOVO

NOVO
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Os produtos adesivos da Tombow garantem uma forte aderência no escritório, na escola e nos 
seus tempos livres. Assim, a prática fica adesiva é uma apreciada ajuda no escritório, e na escola 
e nos tempos livres se emprega a colagem em barra.

MONO ONE

Prático porta-borrachas para apagar com facilidade e 
limpeza. Com o mecanismo giratório da capa de plá-
stico ajusta-se o comprimento da borracha. A tampa 
protectora mantém limpa a borracha. Recarregável.

EH-SSM40 
 10* 
 100

EH-SSM50 
 10* 
 100

EH-SSM60 
 10* 
 100

EH-SSM80 
 10* 
 100

*10 pcs. dentro de uma caixa 
  de exposição ER-SSM 

 10* 
 100
Recargas (conjunto de 2 pcs).

  (sem ilustração)

17

PVP. 3,10€

PVP. 3,20€

PVP. 3,10€

PVP. 3,10€

PVP. 3,10€

NOVO Disponível em
Abril 2011
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PN-MS 
 6 
 144

PR-MS 
 6 
 144
RECARGA

ADHESIVO US

Adesivo de colagem instantânea, limpo e sem vincos. 
Para usar com papel, fotografias, cartão, etc. Perfeito 
para álbuns de recordações e outros materiais de arqui-
vo. Sem cloro, não danifica as fotografias, não é tóxico.

ADHESIVO MS

MONO Adhesive recarregável "permanente", rápido, 
seguro e absolutamente limpo, muito fácil de utilizar, im-
possível perder a tampa protectora, especialmente ecoló-
gico.

6

0

PN-US 
 6 
 144

PVP. 5,40€

PVP. 4,30€

PVP. 3,70€

NOVO
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PN-SS 
 12 
 144

PN-SK 
 12 
 144

ADHESIVO SK

Fita adesiva sem ácidos. Apropriado também para 
materiais delicados (por exemplo fotografias). Removível 
(ponta verde) – para colar e descolar, sem deixar resí-
duos de adesivo.

ADHESIVO SS

Adesivo de colagem instantânea, limpo e sem vincos. 
Para usar com papel, fotografias, cartão, etc. Perfeito 
para álbuns de recordações e outros materiais de arqui-
vo. Sem cloro, não danifica as fotografias, não é tóxico.

5 5 

PVP. 4,50€ PVP. 4,50€
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PT-PC 
 10 
 600

Recargas (conjunto de 2pcs.)

PR-PC-2P 
 10 
 400

PT-M
Cola em stick, 22 g

PT-G
Cola em stick, 39 g

PT-S
Cola em stick, 10 g

LÁPIZ PEGAMENTO

Lápis de colagem extrafina para uma colagem precisa. 
Colagem de cor azul que melhora a visibilidade quando 
se aplica e fica transparente ao secar. Forma fina com 
clip: cabe em qualquer bolsa ou estojo. Inócuo e lavável: 
Ideal para crianças. Fácil de recarregar.

PEGAMENTO

Colagem para uma secagem sem vincos. Durante os 2 
minutos seguintes à sua aplicação o papel pode recolo-
car-se. Disponível em 3 tamanhos.

PVP. 1,40€

PVP. 2,10€

PVP. 3,20€

PVP. 2,80€

PVP. 2,70€
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PT-XSC
Cola em stick, 5 g

PT- XSC 
 20 
 600

PT-NCC 
Cola em stick, 22 g
 6 
 144

LÁPIZ PEGAMENTO AZÚL

Colagem forte e secagem sem vincos. A colagem de cor 
azul para apreciar a zona na qual foi aplicada, que desa-
parece quando seca. Não é tóxico, é lavável e seguro 
para utilização infantil.

LÁPIZ PEGAMENTO XS

Lápis de colagem super-compacto do tamanho de um 
batom para colar de modo firme, sem vincos e sem que 
se formem grumos. Ao aplicar é de cor azul para ser facil-
mente visualizada a zona a colar e transparente quando 
seca. Não é tóxico, é lavável e seguro para utilização 
infantil.

PVP. 1,10€

PVP. 3.20€
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PT-WTC 
 6 
 144

PT-MTC 
 6 
 144

PEGAMENTO LIQUIDO MULTIUSO

Dois dispensadores num único aplicador ergonómico: Ponta 
fina para áreas reduzidas. Ponta larga para áreas extensas. 
Ideal para papel, fotografias, cartão, fibras e botões, etc. 
Sem cloro, não é tóxico, lavável.

PEGAMENTO LIQUIDO ULTRA FUERTE

Dois dispensadores num único aplicador ergonómico. 
Ponta fina para áreas reduzidas. Ponta larga para áreas 
extensas. Aderência forte e permanente. Ideal para 
papel, fotografias, cartão, etc. Aplicação e secagem 
transparentes. Sem ácido, não é tóxico, lavável.

PVP. 4,50€ PVP. 5,50€
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Algo novo e diferente: os utensílios de escrita da Tombow combinam cores actuais e design brilhante 
com características inovadoras e a máxima funcionalidade.

PT-WPC 
 12 
 144

BOLÍGRAFO PEGAMENTO

Aplicador de precisão para colar com detalhe e sem 
sujar. Colagem ultra forte para metais, plásticos, papel, 
cartão... Aplicador rígido para um controlo preciso, e 
descola-se com facilidade das mãos. Secagem instantâ-
nea. Sem cloro. Grossura 1,0mm.

29

PVP. 3,40€
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Ink lead

Bolt

Rubberized 
grip

Turn to change
the refill

Extra heavy
spring wire clip

One “Click” 
pressurizes
the refill for
150 metres
of writing
overhead

Pressure 
chamber

11 
 

31 
 

41 
 

43 
 

54 
 

64 
  

AIRPRESS PEN

graças à técnica de pressão do ar patenteada internacio-
nalmente, a airpress pen está pronta para ser utilizada sem-
pre e em qualquer lugar. está disponível em nove modernas 
cores e é a acompanhante perfeita para as actividades 
ao ar livre, os hobbies, os estudos e o trabalho. desenhar 
com os braços levantados, em lugares poeirentos e inclusi-
vamente em papel húmido não é qualquer problema com 
a airpress pen.

12 
 

20 
 

21 
   
 

 

BC-AP_ _  
 5 
 200

11 41 54 31 43 64 12 20 21

PVP. 7,30€

NOVO

NOVO

NOVO

Disponível em
Fevereiro 2011

Disponível em
Fevereiro 2011

Disponível em
Fevereiro 2011
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BC-FRC12 
 10 
 100

BC-FRC20 
 10 
 100

BC-FRC40 
 10 
 100

BC-FRC80 
 10 
 100

REPORTER 4

quatro em um. a esferográfica de quatro cores está dis-
ponível em quatro capas translúcidas e de cores modernas. 
graças aos botões de diferentes formas, pode escolher a 
cor tocando nas teclas. pode prender-se a qualquer lado, 
não se move nem cai.

REPORTER 4 COMPACT

quatro em um. a esferográfica compacta de quatro cores 
está disponível em oito capas de cores modernas. graças 
aos botões de diferentes formas, pode escolher a cor tocando 
nas teclas. pode prender-se a qualquer lado, não se move 
nem cai.

BC-FSRC43 
 5 
 100

BC-FSRC44 
 5 
 100

BC-FSRC53 
 5 
 100

BC-FSRC54 
 5 
 100

BC-FSRC63 
 5 
 100

BC-FSRC64 
 5 
 100

BC-FSRC83 
 5 
 100

BC-FSRC92 
 5 
 100

Também disponível em caneta blister:  

43 44 53 54 63 64 83 92

BC-FSRC_ _-BS 
 12 
 144

Também disponível em caneta blister:    BC-FRC_ _-BS 

12 20 40 80

 
 12 
 144

PVP. 3,60€ PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,80€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,60€

PVP. 3,80€

NOVO NOVO
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BC-SCP42 
 3 
 90

BC-SCP54 
 3 
 90

BC-SCP62 
 3 
 90

BC-SCP81 
 3 
 90

BC-SCPB31
 90

BC-SCPB44 
 3 
 90

BC-SCPB64 
 3 
 90

BC-SCPB72 
 3 
 90

BC-OB43/ 
SH-OB43 
 4
 100 
 

BC-OB55/
SH-OB55 
 4
 100 
 

BC-OB81/
SH-OB81 
 4
 100 
 

 
 

ONBOOK

Graças ao seu design inteligente, o ONBOOK adapta-se 
perfeitamente à lombada ou capa de um livro, sem que 
se desprenda, resvale ou caia. Está disponível como esfe-
rográfica ou porta-minas que, por fora, se diferencia por 
uma fina bóia na cana da esferográfica que serve para 
meter a mina. No botão do porta-minas fica oculta uma 
prática borracha. Ambos os modelos estão disponíveis 
em seis cores.

PFIT

PFit é um artigo de escrita extra-curto: Pode ser trans-
portado facilmente, incluindo nos bolsos estreitos. Graças 
ao seu clip grande e chamativo pode prender-se a qual-
quer lado, não se move nem cai. Uma tecnologia única 
recolhe a ponta mal se abra a tampa não deixando 
marcas ou manchas na sua roupa!

BC-OB11/ 
SH-OB11 
 4
 100 
 

BC-OB42/
SH-OB42 
 4
 100 

 BC-OB83/
SH-OB83 
 4
 100 
 

PVP. 3,80€ PVP. 3,80€

PVP. 6,10€

PVP. 6,10€

PVP. 6,10€

PVP. 6,10€

PVP. 6,10€

PVP. 6,10€

PVP. 3,80€ PVP. 3,80€

PVP. 3,80€ PVP. 3,80€

PVP. 3,80€ PVP. 3,80€

NOVO

NOVO

NOVO

Disponível em
Março 2011

Disponível em
Março 2011

Disponível em
Março 2011
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SH-GB-43 
 10 
 100

SH-GB-63 
 10 
 100

SH-GB-52 
 10 
 100

SH-GB-82 
 10 
 100

SH-GB-12 
 10 
 100

BC-GB-43 
 10 
 100

BC-GB-63 
 10 
 100

BC-GB-52 
 10 
 100

BC-GB-82 
 10 
 100

BC-GB-12 
 10 
 100

BIZNO

Porta-minas e esferográfica de corpo translúcido em cin-
co modernas cores. A zona de prendimento com revesti-
mento de borracha garante um prendimento seguro. Ideal 
para o lar, a escola e o escritório.

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€

PVP. 2,10€


