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Kiváló eszköz pedagógusoknak, szülőknek,
hogy szórakoztatóan motiválják a gyerekeket

– a bélyegzők „Rolls-Royce”-a

Tiszta:

Utánfestékezhető:

Hosszú élettartam:

Költséghatékony:

A bélyegző használata:

A bélyegző karbantartása:

A bélyegző utánfestékezése:

 Az Xstamper megjelenésével 
vége a külön, maszatoló festékező 
párnáknak.

 A beépített 
festéktárolónak köszönhetően több 
tízezer éles, tiszta lenyomat készíhető 
utánfestékezés nélkül. 
Ha elhalványodik a lenyomat, csupán 
néhány csepp kell az Xstamper 
festékből, és máris használható a 
bélyegző.

 A gyártáshoz 
használt anyagoknak és a precízen 
kidolgozott japán technológiának 
köszönhetően Ön hosszú éveken át 
használhatja bélyegzőjét.

 Az Xstampert 
hosszú élettartamra fejlesztették ki, 
így Önnek több éven keresztül nem kell 
új bélyegzőt vennie, ami azt jelenti, 
hogy sokkal kevesebbet fizet 
lenyomatonként, mint bármely más 
bélyegzőnél.

Az Xstamper bélyegzőket nem 
szükséges erősen lenyomni. Egy 
könnyed nyomás a bélyegzendő 
felületre már biztosítja a 
legtökéletesebb lenyomatot. Hagyjon 
néhány másodperc szünetet a 
bélyegzések között, hogy a festék újra 
szétterüljön a bélyegzőgumiban.

Tárolja a bélyegzőjét pormentes 
környezetben! A bélyegzőgumi 
felületén esetlegesen összegyűlt por 
vagy papírrostok eltávolításához 
használjon celluxot! Helyezze a 
tapadós oldalával a gumira és enyhén 
nyomja rá, majd emelje el a 
ragasztószalagot. Szükség esetén 
ismételje meg a műveletet többször, 
tiszta celluxszal.

Az utánfestékezést akkor kell 
elvégezni, amikor a lenyomat 
halvánnyá válik. Az utánfestékezéshez 
feltétlenül Xstamper CS-20 típusú 
festéket használjon, mert más festékek 
a bélyegzőgumit károsítják.



Lenyomat mérete: 13 x 42 mm

Három lenyomat egy bélyegzőben!

Állítsa össze saját bélyegzőjét! Válasszon ki
legalább 3 lenyomatot az alábbi kínálatból!

Gratulálok!
7001

Sokat 
fejlődtél!

7003

Szép 

házi feladat!
7004

Kiváló munka!

7005

Legyél 
alaposabb!

7009

Gyakorolj 
többet!

7010

Csak 
így tovább!

7007

Ügyesen 

dolgoztál!
7008

Szépen 
dolgoztál!

7002

Kiváló 

teljesítmény!
7006

Hiányos 
munka!

7011

Nem 
készültél!

7012

N 70 3 az 1-ben

Csak fordítson egyet és bélyegezzen!

Hasznos segédeszköz a kisiskolások 
értékelésénél.

Tanárok számára ajánljuk.

A bélyegzőbetét cserélhető, így továbbiakat is 
rendelhet.

Clix 01 CLIXSTAMPER GOLYÓSTOLL

Választható lenyomatok:

A toll végén található bélyegző segítségével

Ön egy időben ellenőrizheti és értékelheti

a tanuló munkáját.

Szülők, óvónők és tanárok számára is

ajánljuk.

Kapható 5 színben, fekete tollbetéttel.

Golyóstoll Ø 9 mm körbélyegzővel.

(Cikkszám alapján)

1001 1002 1003 1004 1005

1006 1007 1008 1009 1010

zöld füst kék pink narancs-
sárga



Elősegíti a tanulást!

Tökéletes eszköz a gyerekek
bátorítására és motiválására.

Tanárok és szülők számára
is ajánljuk!

Praktikus műanyag tokban.

Választható színek:

N 43 Xclamation

Választható lenyomat minták:
(N 43 Xclamation) Lenyomat mérete: Ø 22 mm

piros       kék       zöld        pink      türkiz      lila    narancs    sárga 

4301 4304 4307 4313 43104306

4312 4315 4318 4319 4320

4322 4324 4325 432743264323

4321



Kérjük nyomtassa ki ezt az oldalt és kitöltés után
küldje a megadott fax számra, vagy postázza!

MEGRENDELŐLAP

Megrendelő:                                                        

Név: ..................................

Cím: ..................................  

Telefon: .............................   

E-mail: ..............................  

Az Ön kereskedője:

1.lenyomat
cikkszám:

2.lenyomat
cikkszám:

3.lenyomat
cikkszám:

Írja be a rendelni kívánt összeállítás cikkszámait!
(pl. 7001, 7003, 7005)

Egy bélyegzőhöz 3 lenyomatot válasszon!
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További cserélhető
betétek

“X”-szel jelölje a
bélyegzőtest színét!

“X”-szel jelölje a
toll színét!
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Cikkszám

Cikkszám

N 43 Xclamations
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Clix 01 golyóstoll

Cikksz.: Cikksz.:

Cikksz.:Cikksz.:
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·  Győződjön meg róla, hogy a festék 
színe megegyezik az eredeti színnel!
Csepegtessen néhány csepp festéket 
Xstamper bélyegzőjébe!

· Festékezés után állítsa fel a 
bélyegzőt és hagyja úgy, hogy a festék 
felszívódjon és szétterüljön (kb. 12 
óra).

· Néhány órán belül bélyegzője készen 
áll a következő több tízezer tiszta 
lenyomatra.

Hogyan festékezzük újra
az Xstamper bélyegzőt?

N70
Tartsa a bélyegzőt a kezében úgy, hogy 
a forgató gomb ne mozduljon el, majd 
csúsztassa ki a bélyegzőlemezt a 
tokjával együtt!
Csepegtessen 4-5 csepp festéket a 
résbe, majd csúsztassa vissza a 
sínekben addig, míg kattanással a 
helyére pattan! Győződjön meg róla, 
hogy a két rovátkát tartalmazó véggel 
kezdi a visszahelyezést!

N43
Húzza le a fogantyút és csepegtessen 
néhányat az Xstamper (CS-20N) 
festékből a nyílásba!
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