çindekiler



Teknik Yazm
rapidograf
isograf
Mürekkepler ve aksesuarlar
ArtPen
rapid PRO / rotring 300
Tikky Liner
Tikky Graphic
Tikky 3ü 1 Arada / Tikky Tükenmez Kalem
Tikky Mekanik Kur un kalem
Uç / Silgi / Kartu lar

7
10
13
14
15
17
18
19
20
21

Pergeller
COMPACT
CENTRO
CONVEX
Pergel aksesuarlar

23
24
25
27

Çizim Gereçleri
CENTRO

29

cetvel, gönye, iletki vb.

Üçgen mikyas cetvelleri

31

Çizim Tahtalar
rapid
prol
Aksesuarlar
Collegeboard
Çizim masas / T cetveli seti

33
34
35
36
37

Harf ve Teknik Çizim ablonlar
Harf ablonlar
Teknik çizim ablonlar

39
40



Bir ﬁkir tarih yaratır

Kusursuz bir yaz gereci yaratma kri
1928 ylnda geldi. Mürekkebi e it

Yllar geçtikçe Rapidograf di er pek
çok çizim ürünü takip etti. Böylece

ekilde da tarak yazan, karbon kopya

rotring, profesyonel tasarmclar için

çkarmakta kullanlabilen, damlatmayan

pergel ve ablondan son teknoloji ile

ve mürekkebi da lmayan bir kalem.

üretilmi di er teknik çizim ürünlerinin

Tükenmez kalem do madan önceki

üretimine kadar uzanan bir ürün gam

dönemde bunlar küçümsenemeyecek

geli tirdi.

sorunlard! Bu kir sonucunda uç yerine
tüp kullanan bir mürekkepli kalem:

Fonksiyonellik ve teknik mükemmellik,

rotring Tiku, yani Inkograph do du ve

rotring markasn kalite ve hassasl n

hassas yaz ile özde hale geldi.
Tiku, yenilikçi bir çözümdü ve o
günden itibaren yaz ve çizim
esnasnda kar la lan zorluklarnn
üstesinden gelmek rotring markasnn

simgesi haline getirmi tir.
Ürün gammz kurucumuz Wilhelm
Riepenin 1928 ylnda temelini att 
gelene e ba l olarak geli meye
devam etmektedir.

ayrt edici özelli i oldu.
Ayn ekilde 1950lerde teknik
ressamlar ve tasarmclarla yürütülen
bir çal ma sonrasnda Tikunun tüp
eklindeki ucunun daha da geli tirilmesi
ile dünyann ilk teknik çizim kalemi olan
orijinal Rapidograf do du. Bu yeniden
doldurulabilir kalem, keskin ve
kusursuz çizgilerin çizilmesini sa lad.
Bu kalem sürekli ve ayn oranda
mürekkep ak  sa layan klcal damarl
mürekkep besleme sistemine sahipti.
Standartlar belirledi ve teknik çizim ile
özde olarak anlmaya ba lad.

Tiku Patenti

Ve h i k a y e d e v a m e d i y o r

Günümüzde, rotring ürünlerini
bireylerin aktif olarak kendi ya am
tarzlarn olu turdu u her yerde
görebilirsiniz. Dü üncelerinin ve
öngörülerinin gücünü bilenler
bunu ifade etmek isterler.

Tikky mekanik kur un kalem

Bu yaratma, anlama ve ifade etme
iste i rotring ürünlerinin geli iminin
ayrlmaz bir parçasdr.
Günümüzde rotring, geni ürün gam
ile profesyonel tasarmclar, ö renciler
ve özel kullanclar için teknik çizim ve
tasarm dahil tüm uygulamalar için en
uygun çözümü sunmaktadr.

Teknoloji, ergonomi ve tasarmn
mükemmelle mesi çizim için ideal bir
ortam olu turmakta, ayn zamanda
kirlerin ve vizyonlarn kusursuz ifade
edilebilmesini sa lamaktadr.



rapidograf



rotring rapidograf, International Penline (IPL)
Teknik kalemler

rotring rapidograf
Aydnger ka d, par ömen çizim ka d ve
çizim tahtalar için ideal.
rapidograf, rotringin e siz kartu unu
kullanmaktadr. Mürekkep spirallerine sahip
basnç dengeleme sistemi, kartu u her
de i tirdi inizde temiz yeni bir mürekkep spirali
elde etmenizi sa lar. Böylece asla mürekkep
spiralini temizlemeniz gerekmez. Güvenilirlik
garantilenir.

*

Çizgi geni likleri çizim için ISO 128 ve DIN 15,
yaz için ISO3098/I-DIN6776 standartlarna
uygundur.

Çizgi
Renk
geni li i mm code

  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Yedek
uçlar

 


 

 

 

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizim tüpü 3 mm çapl metal kovana sahiptir.

Klcal kartu içinde tasarlanan çift
spiral mükemmel basnç dengelemesi sa lar.

rotring
rapidograf klcal damarl kartu lar

(3lü
kutu)



Ürün özellikleri için bkz. sayfa 13.

Mürekkep Rengi
 
 
 

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir


 
krmz

mavi 

siyah 

rapidograf Comfort Setler



rotring rapidograf
4’lü set




rotring rapidograf
8’li set






























Kalem istasyonlu rotring rapidograf
Kalem istasyonlu rapidograf çal ma setleri, teknik kalemlerinizin her
an çizime hazr olmasn sa lar. Tüm yapmanz gereken kalemi hafçe
bastrarak istasyonuna yerle tirmektir. deal yatay pozisyon ve kauçuk
malzemeden yaplm çift conta kalemin kurumasn önler.
Kalem istasyonunuzu setten ayrabilir, çift tara bant ile (çal ma
seti ile birlikte verilmektedir) masaya ya da çizim tahtasna
yap trabilirsiniz.

* Tüm setlerde 3.5/4 mm çapnda pergel eklentisi
ve ablon ba lants bulunmaktadr.

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

Kombi rapidograf Setleri



Junior Set

Kolej Set

çindekiler: 3 adet rapidograf kalem,
1 adet bordo 0,5 mm Tikky, 6 adet mürekkep kartu u

çindekiler: 3 adet rapidograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
12 adet yüksek polimer HB kalem ucu, 1 adet B20 silgi, 6 adet
mürekkep kartu u, 1 adet pergel ba lants

  

















   

Kolej Set (Kalem stasyonlu)

















çindekiler: 3 adet rapidograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
12 adet yüksek polimer HB kalem ucu, 1 adet B20 silgi, 3 adet
kalem istasyonu, 3 adet mürekkep kartu u, 1 adet pergel ba lants

Kolej Set (4 adet mürekkepli kalem)
çindekiler: 4 adet rapidograf kalem,
12 adet yüksek polimer HB uç, 1 adet B20 silgi,
6 adet mürekkep kartu u, 1 adet pergel ba lants

 








  















Master Set
çindekiler: 3 adet rapidograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
12 adet yüksek polimer HB kalem ucu, 1 adet B20 silgi, 6 adet
mürekkep kartu u, 1 adet Centro pergel, 1 adet pergel ba lants

  












Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

Isograf



rotring isograf, International Penline (IPL)
Teknik kalemler
 

rotring isograf
Aydnger kâ d, par ömen çizim
kâ d ve çizim tahtalar için ideal.
isograf doldurulabilir mürekkep hanesine
sahiptir. Patentli bastr-çkar kapsülü, hzl
temizleme için mürekkep spiraline eri imi
kolayla trmaktadr.

*

Çizgi geni likleri çizim için ISO 128 ve DIN 15,
yaz için ISO 3098/I-DIN 6776 standartlarna
uygundur
Çizim tüpü 3 mm çapl metal kovana sahiptir.

Kolayca
çkarlabilen
bastr-çkar kapsül,
mürekkep haznesi
dolu oldu unda
bile kolay temizlik
sa lar.

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizgi
geni li i mm


 
 


 


 

















Renk
kodu

Yedek
uçlar



 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 

Kâ
t için çizim mürekkepleri

i e ve kartu larda rotring çizim mürekkepleri

(5li
kutu)

Ürün
özellikleri için bkz. sayfa 13.

Mürekkep
Rengi



  
krmz


ye il

 


mavi
  

  
siyah

  
beyaz

  
siyah

  
Kartu lar  siyah




Isograf Comfort Setler

rotring isograf
4’lü set






rotring isograf
8’li set


































Kalem istasyonlu rotring isograf
Kalem istasyonlu isograf çal ma setleri, teknik kalemlerinizin her an
çizime hazr olmasn sa lar. Tüm yapmanz gereken kalemi hafçe
bastrarak istasyonuna yerle tirmektir. deal yatay pozisyon ve kauçuk
malzemeden yaplm çift conta kalemin kurumasn önler.
Kalem istasyonunuzu setten ayrabilir, çift tara bant ile (çal ma seti ile
birlikte verilmektedir) masaya ya da çizim tahtasna yap trabilirsiniz.

* Tüm setlerde 3.5/4 mm çapnda pergel
eklentisi , ablon ba lants bir i e 23 ml
çizim mürekkebi bulunmaktadr.



Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

Isograf Kombi Setler



Junior Set
çindekiler: 3 adet isograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
4 adet mürekkep kartu u

  












 








Kolej Set
çindekiler: 3 adet isograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
12 adet yüksek polimer HB kalem ucu, 1 i e 23 ml mürekkep,
1 adet pergel ba lants

   
















  












Master Set
çindekiler: 3 adet isograf kalem, 1 adet bordo 0,5 mm Tikky,
12 adet yüksek polimer HB kur un ucu, 1 adet B20 silgi, 1 adet Centro
pergel, 23 mllik bir i e mürekkep, 1 adet pergel eklentisi

  












 








Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

Mürekkepler ve aksesuarlar
rotring
rapidograf kartu lar

Aydnger
kâ d, par ömen çizim kâ d ve çizim tahtas için.


(3lü
kutu)

Özel
nitelikler:

Aydnger kâ d, par ömen çizim kâ d ve çizim tahtas için. Kolay ak ,
yüksek opaklk, iyi yap ma sa lar, kuruduktan sonra da lmaz, rotring
kur
un kalem silgisi B20 ya da B30 ile silinemez,   a dayankl, her

türlü
ço altm için uygundur.



 
 
 



rotring isograf ve Variant (II) için kâ t
üzeri çizim mürekkepleri
i e ve kartu rotring çizim mürekkepleri (6l kutu)
Özel nitelikler:
Aydnger kâ d, par ömen çizim kâ d ve çizim tahtalar için idealdir.
Kolay ak , yüksek opaklk ve iyi yap ma özelliklerine sahiptir.
Kuruyken leke tutmaz, rotring kur un kalem silgileri B20 ve B30 ile
silinemez,   a dayankl ve her türlü ço altm için uygundur. Renkli
mürekkepler birbirleriyle kar trlabilir, yüksek renk sa  sa lar.

Mürekkep Rengi

krmz

mavi

siyah

Mürekkep
Rengi

krmz

ye il

mavi

siyah

beyaz

siyah

siyah





 

 
 

 


 

 

 

 Kartu




Teknik kalemler için rotring kalem temizleme ünitesi
Teknik kalemlerin gece boyunca temizlenmesi içindir. Kab yarsna
kadar su ile doldurun ve temizlik konsantresini ekleyin, demonte edilen
kalem parçalarn sepete koyun ve kapa  çevirerek kapatn. Ünite alt
üst edildi inde temizleme solüsyonu kalem parçalarna yaylarak en
inatç mürekkep kalntlarnn bile temizlenmesini sa lar.
 10 doz temizleme konsantresi

rotring temizlik konsantresi
Kirli, kabuk tutmu teknik kalemlerin ve kalem uçlarnn temizli i için
idealdir. Konsantreyi, rotring mürekkepli kalem temizleme ünitesi
içinde suda çözdürün. Temizleme süresi kalemlerin kirlilik derecesine
göre de i mektedir.


Pack of 10 sachets

Teknik kalemler için
rotring temizleme svs
Çizim araçlarnn temizli i için, asitle
a ndrlmam mürekkep d ndaki
mürekkeplerle kullanlr.


rapid silgi B20/B30

rapid silgi TB20

Polimer/grat kur un kalem çizgilerinin tüm çizim
ortamlarndan silinmesi için kullanlmaktadr.
Elastik beyaz plastik silgi a ndrc madde
içermedi i için mürekkep çizgilerini etkilemez.
Grat ve kir parçacklarnn silgi tozu içinde
hapsedilmesi yöntemi ile çal maktadr. Silinen
yüzey temiz kalr, lekelenme veya iz meydana
gelmez. Silgi tozlar kolayca kullanld 
yüzeyinden süpürülür.

Kur unkalem ve mürekkep
çizgilerinin silinmesi için idealdir.
Her türlü çizim ortamnda asitle
a ndrlmam mürekkeplerin
silinmesi için 2/3 ve kur un
kalem çizgilerinin silinmesi için
1
/3 orannda polimer/gratten
olu maktadr.

rapid-eraser B20

(20li kutu)
Katalogda yeralan baz
ürünler özel sipari üzerine
temin edilmektedir



rapid-eraser B30

(30lu kutu)



(box of 20)



ArtPen



rotring ArtPen
Yazmak ayn zamanda bir sanattr. Hareketli
gündelik ya amlarmz genellikle bize bunu
unutturur. Rotring ArtPen, bu sanat biçimine
yeni bir soluk getirmektedir. En kaliteli
paslanmaz çelikten üretilen kaligra uçlar,
her bir yaz parçasn küçük bir sanat eserine
dönü türmektedir. Yazl çal malarna kendi
ki isel damgasn vurmak isteyen ki iler
için ideal bir tercihtir.

Parlak mürekkep
 
 
 

rotring dönü türücü
 



ArtPen mürekkebi, siyah



rotring ArtPen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizim
Çizim
Yaz
Yaz
Kaligra
Kaligra
Kaligra
Kaligra
Kaligra-Set
Kaligra-Set

rotring ArtPen ön bölmeler
 
Çizim
 
Çizim
 
Yaz
 
Yaz
 
Kaligra
 
Kaligra
 
Kaligra
 
Kaligra





































Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir





r a p i d PRO / rotring 300



rotring rapid PRO

rotring rapid PRO

Saten ve parlak krom kaplamal saf metal altgen
gövde ve trtkl tutma yeri bu kalemin teknik
uzmanl nn altn çizmektedir.
2.0 mm kur un kalem, snrsz çizim hassasl 
sa layan kontrollü uç besleme için yenilikçi bir
mekanizma sunmaktadr. Kapak bölümünün içinde
kalemtra vardr.
0.5 ve 0.7 mm uç kalnl ndaki mekanik kur un
kalemler ise, rahat ve konforlu bir ekilde kesintisiz
yaz yazmay desteklemek için kullanlmad nda
içine giren bir uca ve krlmalar minimuma
indirgeyen yayl mekanizmaya sahiptir.
Tüm yazm, çizim ve karalama uygulamalar için
mükemmel ve profesyonel bir tercihtir !

 
 

rotring 300 kavramal mekanik
kur un kalem

Kavramal mekanik kur
12 adet
 
 
 
 
 

Ayarlanabilir uç sertlik derecesi göstergesine ve
kapakta yer alan kalemtra a sahip 2.0 mm.lik
kavramal kur un kalem , altgen eklindeki
gövdesi ve trtkl tutma ksm ile ekonomik bir
seçenek sunar.
rotring 300, plastik gövdeli kavramal
mekanik kur un kalem
 




Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari üzerine temin edilmektedir




 





un kalemler için rotring uç,














Tikky Liner

Tikky Liner
lk damladan son damlaya kadar yumu ak ve
kusursuz yazm kalitesi.
Tikky Liner, farkl uç kalnlk alternatieri ile
gel mürekkep teknolojisini i ne uçla birle tirir.
Gövdesi metal, kapak ksm krom kaplamadr,
ergonomik tutu sa lar. Mürekkep seviyesi
kalem üzerinden kontrol edilebilir.
Kusursuz ve fonksiyonel kullanm ile Tikky
Liner günlük yazm ve çizim ihtiyaçlarnz için
mükemmel bir tercih olacaktr.

A ustos 2010da sat a sunulacaktr

Tikky Liner
 
 
 

Tikky Liner Kalem yedekleri
 
 
 



Tikky Graphic



rotring Tikky Graphic





Solmayan, suya dayankl pigment mürekkebe ve düz
kenarlarn veya ablonlarn düzgün çizilmesi için metal
kaplamal ber uca sahiptir.











Likit mürekkep teknolojisi, son damlaya kadar yüksek çizgi
kalitesini garantiler. Kalem üzerinde yer alan mürekkep seviye
penceresi, haznede kalan mürekkep miktarn görmenizi sa lar.
Likit Mürekkep  Akll çözüm
Likit Mürekkep teknolojisi rotringin yenilikçi gücünün mükemmel
bir örne idir. Likit Mürekkepli yazm araçlar belirgin avantajlara
sahiptir. Mürekkep besleme modülü hazneden kâ da serbest
fakat kontrollü bir ak sa layarak, geleneksel mürekkep
depolama tpasna duyulan ihtiyac ortadan kaldrmaktadr. Bu
özellik, kalem içindeki mürekkebin son damlasna kadar, %100
kullanlmasn sa lamaktadr.
Likit Mürekkep verimli, bakm gerektirmeyen hatta kullanm
e lenceli bir çözümdür.

Basnç/s düzenlemesi
için lamel sistemi
Çe itli uç
kalnlklar
0.1-0.8

Metalik ber uç
( ablon içinde Polipropilen
kullanma
gövde ve kapak
uygun)








Mürekkep Rengi
siyah

siyah
siyah
siyah
siyah
siyah
siyah









3lü po et
 


siyah

3lü blister
 


siyah





 


siyah





 


siyah









Bordo Tikky 0.5mm mekanik kalem, yüksek
polimer 0.5 HB kalem ucu ve rapid-silgi B30
içeren 3lü set
 
siyah





Pigment
mürekkep

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir



Tikky 3ü 1 arada Multipen

Tikky 3ü 1 Arada

TIKKY 3ü 1 arada Multipen, çok yönlü bir yetenektir! Teknik
açdan geli mi sihirli görünüm mekanizmas sayesinde
ergonomik bir tasarma ve a rtc özelliklere sahiptir.
Kullanm kolay TIKKY 3ü 1 arada, tüm yazm, çizim ve karalama
uygulamalar için teknik ve verimli çok-fonksiyonlu bir araçtr.

Mavi tükenmez / Krmz tükenmez/

Sihirli dönü üm
Bu son derece kullan l mekanizma kaleminizi, iste e göre
bir mekanik kur un kaleme veya 2 farkl rengi olan tükenmez
kaleme dönü türebilir.
Kalemi elinizde tutun, istedi iniz kullanm ucunun simgesine
bakn ve dü meye basn kaleminiz yazmaya hazr!
Ayrca Jumbo kartu lu Tikky tükenmez
yedeklerimizde mevcuttur.

0.7 mm mekanik kur un kalem
  siyah
  beyaz
Siyah tükenmez/ Krmz tükenmez/
0.5 mm mekanik kur un kalem
  siyah
  beyaz

Tikky Tükenmez Kalem






Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

beyaz
siyah
mavi
krmz
sar



Tikky



Tikky
Ergonomik dalga eklindeki kauçuk tutma
yeri sayesinde elde iyi kavrama sa lar.
Klasik tasarmyla okul ve os kullanm için
idealdir. Sabit uç ksm Tikkyi düz kenarl
cetvel veya ablon kullanarak yaplan
çizimler için mükemmel bir kalem haline
getirmektedir.
Siyah ve bordo renklerinde gövde üzerinde
ISO 3098ce belirlenmi uç kalnl n
gösteren renkler yer almaktadr. Bu sayede
profesyonel kullanm sa lar. 0.35/0.5/0.7
ve 1.0 mm. uç kalnlklarna sahiptir.
Yüksek polimer uçlar, esnek ve
dayankl yaplar sayesinde uç krlma
sorununu önleyerek üstün bir dayankllk
sa lamaktadr.

Tikky, renk kodlu siyah gövde




3lü Set
























Tikky, renk kodlu bordo gövde















Tikky 0.5 mm












beyaz
siyah
mavi
krmz
sar

Tikky 0.7 mm
 
Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

beyaz

Kalem uçlar / Silgiler / Kartu lar


Tikky kalem uçlar
Yüksek polimer kalem uçlar, kendisine güvenebilece iniz
güçlü bir yapnn temelini olu turmaktadr. Ekstra güçlü
formülü sayesinde içinde kulland nz kalem ucu mekanik
kur un kaleminizi sradan kalemlerin çok daha ötesine ta r.






Tikky silgiler
Kur un kalem ve renkli kur un kalem
çizgilerini iz brakmadan silmek istedi inizde
Tikky silgilere güvenebilirsiniz. Leke
hapsedici katklara sahip olan ve sert
a ndrc içermeyen bu silgiler yüzeylerin
daima temiz kalmasn sa lar.

Tikky yüksek polimer kalem uçlar
Tikky silgiler































































Tükenmez kalemler için Jumbo kartu lar
 
mavi
 
siyah

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir















Mekanik kur un kalemler
için yedek silgiler
 

Tikky 3ü 1 arada için D1 tükenmez
kalem yedekleri
 mavi
 siyah
 krmz

COMPACT



Rapid Ayarlı Pergel
Hzl ve hassas yarçap ayar
Ayar vidas ile pergel i nesinin seviyesi sabitlenebilir
ki ayakta da ekleme yeri
Plastik malzemeden ergonomik uygulama ve
elle tutma girintileri
Ø 360 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 170 mm
Uç kutusu ve yedek i ne


Giant Universal Pergel
Hzl ve kesintisiz yarçap ayar
ki ayakta da ekleme yeri
Plastik malzemeden ergonomik uygulama
ve elle tutma girintileri
Ø 360 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 3.5 mm
Boy: 160 mm
Uç kutusu ve yedek i ne


Geometry Pergel
Orta eksen mili sayesinde hassas yarçap ayar
ki ayakta da ekleme yeri
Plastik malzemeden ergonomik uygulama ve elle tutma girintileri
Ø 360 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 170 mm
Uç kutusu ve yedek i ne


Pergel Seti (6 parçalı)
çindekiler: giant universal pergel, sabit uzatma çubu u,
evrensel tutma özelli ine sahip pergel eklentisi, çizim
kalemi, çizim kalemi tutaca , uç kutusu ve yedek i ne
Ø 520 mmye kadar daire çizimi


Universal Pergel
Hzl ve hassas yarçap ayar
Rahat bir ekilde tutulabilen
girintili ksmlar
Ø 360 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 3.5 mm
Boy: 130 mm
Uç kutusu


Universal Pergel Seti
Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

çindekiler: Universal pergel, uzatma çubu u,
evrensel tutma özelli ine sahip pergel
eklentisi ve uç kutusu
Ø 490 mmye kadar daire çizimi


CENTRO



Giant hızlı ayarlı yaylı Pergel
Kullan l dü me mekanizmas sayesinde sonsuz
de i ken yarçap ayar
Orta mil sayesinde hassaslk ayar
ki ayakta da ekleme yeri
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 170 mm
Uç kutusu ve yedek i ne

uzatma çubuksuz

400 mm çapa kadar daire çizimi

uzatma çubuklu

640 mm çapa kadar daire çizimi

Geometri Pergel
Orta mil sayesinde hassas yarçap ayar
Uç durdurmal i ne
Ø 250 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 160 mm
Uç kutusu ve yedek i ne



Universal Pergel
Hzl ve kesintisiz yarçap ayar
Eklem noktasndan pergel yerle tirme imkan
Ø 380 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 3.5 mm
Boy: 140 mm
Uç kutusu ve yedek i ne

Universal Pergel Seti
çindekiler: universal pergel, uzatma çubu u,
çizim kalemi, çizim kalemi tutaca , uç
kutusu ve yedek i ne
Ø 540 mmye kadar daire çizimi






Pergel Seti (8 parçalı)
çindekiler: universal pergel, uzatma çubu u, ayrclar,
küçük yayl pergel, çizim kalemi, çizim kalemi tutaca ,
uç kutusu ve yedek i ne
Ø 540 mmye kadar daire çizimi



Pergel Seti (7 parçalı)
çindekiler: universal pergel, uzatma
çubu u, ayrclar, küçük yayl pergel,
çizim kalemi, çizim kalemi tutaca , uç
kutusu ve yedek i ne
Ø 540 mmye kadar daire çizimi
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CONVEX



Giant hzl ayarl yayl pergel
ve uzatma çubu u
Kaliteli dü me mekanizmas sayesinde sonsuz
de i ken yarçap ayar
Orta mil sayesinde ince hassaslk ayar
ki ayakta da ekleme yeri bulunmaktadr
Ø 640 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 170 mm
Uç kutusu ve yedek i ne



Giant hzl ayarl yayl pergel
ve kalem adaptörü
Kaliteli dü me mekanizmas sayesinde sonsuz
de i ken yarçap ayar
Orta mil sayesinde ince hassaslk ayar
0.5 mm ince uç yerle imine uygun döner kalem adaptörü
Eklem noktasndan pergel kolu yerle tirme
Boy: 182 mm
Uç kutusu ve yedek i ne
uzatma çubuklu
Ø 620 mmye kadar daire çizimi

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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CONVEX



Geometri Pergel
Orta mil sayesinde hassas yarçap ayar
ki ayakta da ekleme yeri bulunmaktadr
Pivot: Ø 4.0 mm
Boy: 160 mm
Uç kutusu ve yedek i ne

uzatma çubuksuz
 Ø 400 mmye kadar daire

uzatma çubuklu
 Ø 640 mmye kadar daire

Teleskopik Uzatmalı Universal Pergel
Hzl ve kesintisiz yarçap ayar
Kullan l, entegre uzatma çubu u
Eklem noktasndan pergel kolu yerle tirme
Ø 520 mmye kadar daire
Pivot: Ø 3.5 mm
Boy: 150 mm
Uç kutusu ve yedek i ne



Pergel Seti (8 parçalı)
çindekiler: universal pergel, küçük bölme pergel, uzatma çubu u, ayrclar, yayl pergel, çizim kalemi, çizim
kalemi tutaca , uç kutusu ve yedek i ne
Ø 600 mmye kadar daire çizimi
Pivot: Ø 3.5 mm
Boy: 150 mm
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Pergel aksesuarlar



Çift pergel eklentisi
3.5 ve 4.0 mm çapa uygun
kademeli vida
Vida yuvas 90°
ayarlanabilir.



Dü me mekanizmal uç yuvalar
Kalem adaptörlü master yayl ve pompal
pergeller için.
Bordo plastik gövdeli pirinç mekanizma.


Evrensel tutma aparatl
pergel eklentisi

Evrensel tutma aparatl
pergel eklentisi

CENTRO ve CONVEX serileri içindir
3.5 ve 4.0 mm çapa uygun kademeli vida.

COMPACT serisi için





4.0 mm çapa uygun kademeli vida.
S0830620
3.5 mm çapa uygun kademeli vida.


Evrensel tutma aparatlar maksimum11.5 mm çapna kadar tükenmez/kur un
kalemler ile kullanlabilir.

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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0.5 mm uç için

CENTRO



Profesyonel Gönye
effaf, dayankl plastik gövde
Kullan l, çkartlabilir tutma yeri
Okunakl ve hassas kabartmal bask
Renkli arka alanl, ters yönde numaralama
Indian mürekkep kenarlar ve paylar
180°/1° aç ölçekleri
30 cm / 1 mm ölçekli 32 cm hipotenüs



Tutma yerli, Büyük Geometri Gönye
effaf, dayankl plastik gövde
Sa lam tutma yeri
Renkli arka alanl, ters yönlü ölçek
E imli kenarlar ve mürekkep paylar
22 cm / 1 mm ölçekli 25 cm hipotenüs

 

Profesyonel Gönye
Kaliteli pleksiglas gövde
Kullan l, çkartlabilir tutma yeri
Okunakl ve hassas bask
Renkli arka alanl, ters yönlü ölçek
zleme kenarlar ve mürekkep paylar
180°/1° aç ölçe i
22 cm / 1 mm ölçekli 25 cm hipotenüs





Tutma Yerli Geometri Gönye
Geometri Gönye
effaf, dayankl plastik gövde
Renkli arka alanl, ters yönlü ölçek
E imli kenarlar ve mürekkep paylar
14 cm / 1 mm ölçekli 16 cm hipotenüs

effaf, dayankl plastik gövde
Sa lam tutma yeri
Renkli arka alanl, ters yönlü ölçek
E imli kenarlar ve mürekkep paylar
14 cm / 1 mm ölçekli 16 cm hipotenüs
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CENTRO



Geometri Set
effaf, dayankl plastik gövde
E imli kenarlar ve/veya takip kenarlar
çindekiler: 30 cm cetvel,
Yarm daire iletki,
30°/60° gönye, hipotenüsü 23 cm,
46° gönye, hipotenüsü 20 cm
 

Yarm daire iletki
effaf, dayankl plastik gövde
Ters ölçek
Ortalama noktas ve e imli kenarlar
Ölçek: 10 cm
 
Standart Parabol (y = x2)
effaf, dayankl plastik gövde
D konturlarda e imli kenarlar
Sinüs/kosinüs e rileri A = 1 ve A = 0.5
Tanjant e risi
Boyut: 123 × 70 × 1.8 mm

45° Gönye
effaf, dayankl plastik gövde
Tüm çevresinde takip kenarlar
Aç: 45°
20 cm hipotenüs, 13 cm/1 mm ölçekli
 

30°/60° Gönye
effaf, dayankl plastik gövde
Tüm çevresinde takip kenarlar
Açlar: 30°/60°
23 cm hipotenüs, 18 cm/1 mm ölçekli
 

Biri 45°lik ve di eri 30°/60° derecelik
iletkiden olu an 2li letki Seti
 45°, hipotenüs 25 cm


30°/60°, hipotenüs 29 cm



45°, hipotenüs 32 cm
30°/60°, hipotenüs 37 cm



Tüm gönyelerin takip kenarlarnn üzerinde,
çizgi ksmlarnn do ru ölçümünün
sa lanmas için 0 noktas bulunmaktadr.




45°, hipotenüs 36 cm
30°/60°, hipotenüs 41 cm

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
üzerine temin edilmektedir

CENTRO



Burmester E rileri Seti
(3 parça)
Evrensel e rilerin çizimi için
effaf, dayankl plastik gövde
Tüm çevresinde çift tara takip kenarlar
 

Çift Tara Cetvel
effaf, dayankl plastik gövde
Dokulu kaplama
ki tara ölçek
1 x 1 mm ölçek
1 x 0.5 mm ölçek
 
Ölçek: 30 cm

Düz Cetvel
effaf, dayankl plastik gövde
E imli kenar ve takip kenar
1 mm aralklar
1 x 0.5 mm ölçek
 
Ölçek: 16 cm
 
Ölçek: 30 cm
 
Ölçek: 40 cm
 
Ölçek: 50 cm

Üçgen mikyas cetvelleri
Beyaz, ölçeklendirilmi dayankl plastikten
gövde. Ölçeklendirme bölümleri iki yönde
de numaralanm tr.
Boyut i aretleri kolay çal ma için cm ve m
olarak verilmi tir.
2 renkli orta çizgiye sahiptir.

Tahta Cetvel
Do al kayn a acndan gövde
E imli kenar
1 mm aralklar
 
Ölçek: 17 cm
 
Ölçek: 30 cm



Mühendislik/DIN ISO 5455





 

  









Mimarlk


















Okul



 





Mimarlk













Haritaclk
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Mekanik tasarm





 








rapid



rotring rapid çizim tahtas
Hz, hassaslk ve kullanm kolayl  için tam
özellikli çizim tahtas.
Krlmaz, bükülmez malzemeden üretilmi sa lam çizim
tahtas.
Kolay, rahat kullanm için ergonomik tasarm.
DURDUR ve YÜRÜT kilitleme / çözme i levine sahip paralel
düz kenar.
L sistemli düz kenar tasarm - düz kenarn üst kenar
boyunca, sayfann en altna kadar tam bir tutarllk ve istikrarla
çizmeyi sa lar.
Ortada baslr dü me ile kullanlan iki manyetik kskaç eridi
ve ek kö e kskaçlar, ortamn tam olarak konumlandrlmas
ve kaymayacak biçimde tutulmas için geli tirilmi tir.
Klavuz raylar, sürekli, kesintisiz ve tüy hai inde düz kenar
hareketi için tasarlanm tr.
lave stabilite için A3 düz kenarnda uç kilidi bulunmaktadr.
Dikey ve yatay çizgilerin ve açlarn çizimi için rapid gönye ile
tamamlanmaktadr.
Konforlu çal ma için e im aparatna sahiptir.

rotring rapid çizim tahtalar
 
rapid A3
 
rapid A4

rotring rapid çizim tahtalar
kolej çantas içinde
Bu sert çanta, çizim tahtasnn güvenli tutulmasn
sa lar, ayn zamanda di er malzeme, kitaplar, vb. için
bo yer sa lar.
 
rapid A3 + çizim çantas

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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prol

rotring prol çizim tahtas
Hassas çizim, kolay ve konforlu çal ma için ideal.
Krlmaz, bükülmez malzemeden üretilmi sa lam
çizim tahtas.
Kolay ve rahat kullanm için ergonomik tasarm.
DURDUR ve YÜRÜT kilitleme / çözme i lemine
sahip paralel düz kenar.
L sistemli düz kenar tasarm - düz kenarn üst
kenar boyunca, sayfann en altna kadar tam bir
tutarllk ve istikrarla çizmeyi sa lar.
Manyetik kskaç erit ve ek kö e kskac ortam
kaymayacak biçimde tutmak için geli tirilmi tir.
Klavuz raylar, daima kesintisiz, tüy hai inde
düz kenar hareketi için tasarlanm tr.
lave stabilite için A3 düz kenarnda uç kilidi bulunmaktadr.
Daha fazla konfor için e im aparat ile kullanlabilir (ayrca
satlmaktadr)

rotring prol çizim tahtalar
 
prol A3
 
prol A4

Prol ve rapid çizim tahtalar için e im
aparat. Kullanm rahatl  için tahtann
iki kenarndan birinden e ilmesini
sa lamaktadr.


1 çift

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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çizim tahtas aksesuarlar

Profesyonel çizim ba l 
Her 15°de bir otomatik ayarl ve aradaki
her açda kilitleme, ayrca serbest
döndürme ayar. Düzkenarda uygun
pozisyona kilitlemek için 0-90° derece
ters dönel, fren mekanizmas.
 

Junior çizim ba l 
15° lik mandal hareketi.


Çok amaçl çizim ablonu II
15°, 30°, 45°, 60°, 90° açl, 1 mm admlarla
1 - 15 mm, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
büyük eksenli elipsler, yüzey sembolleri,
yönlendirme oklar, standart yazm için çizim
arac, dimetrik izdü üm için 7°/42° açlar.
 


Rapid gönye
Dikey ve yatay çizgilerin ve
açlarn çizimi, do ru ölçümü
ve taramalar için ideal.
 







   

rotring çizim çantas, bo
Bu sert çanta, çizim tahtasn güvenli ekilde
tutmak için klavuzlara sahiptir ayn zamanda
içerisinde çizim araçlar içinde alan vardr.


A3 pano için


A4 pano için







collegeboard

rotring collegeboard A3
450 x 325 mmye kadar olan sayfalar için.
Ölçekli manyetik kskaç.
Her dört kenar üzerinde yer alan düzkenar klavuz yuvas.
Tutma alanna ve DURDUR-YÜRÜT dü mesine sahip
paralel düzkenar.
Ek metal kskaç.
 

Koruyucu ta ma çantas
Hava ko ullarna dayankl, sa lam naylon
malzeme.
Çkartp taklabilir omuz asks, kitap ve
gereçlerin konulabilece i alan.
 
A3 panolar için
 
A4 panolar için

ç i z i m m a s a s ı / T- C e tv e l i s e t i



rotring A2 çizim masası
Tüm kenarlar lamine çizim panosuna sahip tam bir
çizim sistemi, plastik klavuz kaplamal anotlu alüminyum
klavuz yolu, DURDUR-ve-G T mekanizmasna sahip
paralel düzkenar, DURDUR ve G T mekanizmasna sahip
çizim ba l  ve ayarlanabilir plastik e im aparat.
  A2

(tahta boyutu 700 x 600 x 16 mm)

rotring A2 T-cetveli seti
Hassas anotlu alüminyum klavuz ray ve
plastik kzak kaplamas. Çizim tahtas üzerine ya da di er çal ma yüzeylerine özel
kskaçlar sayesinde hzl ve basit montaj.
DURDUR ve G T mekanizmasna sahip
paralel düz kenar.
DURDUR ve G T mekanizmasna sahip
çizim ba l .
Plastikten üretilen 2 adet özel kskaç.
Taslak masas hariç
  A2

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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Harf

ablonlar

Bask kl nda harf çizimleri
Önemli bir teknik çizim, standartlara sadk harf çizimleri
olmad nda tam saylmaz. Çiziminizin tamamlanmas için
rotringin hassas harf ablonlarn kullanabilirsiniz. rotring
harf ablonlar çizgi geni li ini ve karakter yüksekli ini
gösteren i aretlere sahiptir. Rotring ablonlar ile
standartlara sadk harf çizimleri yapt nza emin olursunuz.
rotring harf ablonlar kaliteli plastikten imal
edilmi tir,bükülmeye ve krlmaya kar  özellikle dayankldr.
effaf sar malzeme yüksek bir kontrast olu turmakta,
böylece en ince çizgiler bile açkça görülebilmektedir. Tüm
kenarlar incelikle i lenmi tir.
rotring harf ablonlar H prol ve Z prol ile sunulmaktadr.

ablon ba lants
Daha konforlu bir çal ma için uç ile gövde
arasnda ba lant kurmaktadr.



ISO 3098/I, harf tipi B uyarnca Z
prolindeki harf ablonlar
Latin

Karakter
yüksekli i

rapidograph

isograph

Renk
kodu











beyaz











sar











kahve











mavi

duo-kombi
Fiber uçlu ve ince uçlu basmal kalemler
için harf ablonu
2 karakter yüksekli i: 3.5 ve 5 mm, ISO 3098/I Bye
uygun latin hareri. Sk kullanlan çe itli Yunan
karakterleri.






 

H-prol harf ablonlar
Tip 1451
Latin

Karakter
yüksekli i

rapido- isograph graph
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Te k n i k ç i z i m

ablonlar

rotring teknik ablonlar
rotring ablonlar güçlü ve bükülmeyen malzemeden,
kusursuzca olu turulmu , standartlara uygun çok farkl
uygulamalar için seçilmi sembollerden olu maktadr.
effaf sar malzeme en ince çizgilerin bile (örn. rotring
mekanik kur un kalem ile çizilen) ablon üzerinden
açkça görülmesini sa lamaktadr.

Stüdyo elektrik mühendisli i
aç ablonu
Metal i leme ö rencileri için ideal bir çizim
aracdr.
15°, 30°, 45°, 60°, 75° ve 90° açlara, mm
koordinat derecelerine, gönyece, 1-18 mm
çapl dairelere ve tarama deliklerine sahiptir.
DIN 40700e uygun semboller ve birle tirilmesi
kolay sembol ö eleri, ISO 3098/I Bve uygun
3.5 mmlik Latin ve Yunan hareri ile 3.5 ve
5.0 mm boyutlu rakamlar içerir.

Daire ablonlar
Daireler 1 mmlik aralklarla de i en 1-30 mm
arasnda çaplara sahiptir.
Çokgen klavuzlar ve iletki bulunmaktadr.
4, 6, 10, 16 mmlik yarçap.
Milimetre cetveli ve parmakla kaldrma alan ile.

Daire ablonlar
Daireler 1 mmlik aralklarla de i en 1-36 mm
arasnda çaplara sahiptir.
Çokgen klavuzlar ve iletki bulunmaktadr.
6, 10, 16, 20 mmlik yarçap.
Milimetre cetveli ve parmakla kaldrma alan ile..

Yarçap ablonlar
0.5-40 mm arasnda 49 yarçap,
DIN 250 uyarnca 0.5-2 mm aras 0.1 mm
aralkdr.
ablon üzerinde yarm daire iletki ve yüzey
sembolleri mevcuttur.

Katalogda yeralan baz ürünler özel sipari
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Takip
kenarl ablon

Mekanik kur un
kalem

Kabartmal
ablon

Kur un kalem

Teknik kalem


 


  




  




  




  

Te k n i k ç i z i m

Mimarlar için kombinasyon ablonu
Mobilya, shhi tesisat, elektrik tesisat, kap
aralklar, kat ve yön sembolleri ile yaltm için
farkl yerle im sembolleri.

Yukarya baknz

Mobilya ablonlar
Oturma odas, yatak odas, mutfak,
banyo ve tuvalet için modern mobilyalar.



Ölçek 1:50
250 x 150 x 1.2 mm
 



Ölçek 1:100
190 x 95 x 1.2 mm
 



Ölçek 1:50
300 x 155 x 1.2 mm
 


Ölçek 1:100
190 x 95 x 1.1 mm
 

Yukarya baknz, ayrca 20 ile
130 cm arasndaki çizimler için kap
açl larn, kat ve yön sembollerini,
daireleri ve kareleri içermektedir.

ZOMETR K elips ablonu
Eksen oran 0.707 : 1.225 (1 : 1.732)/35° 16´,
sometrik eksenler 2-60 mm.
ablon kenarlar elipslerin majör izometrik düzlemlere konumlandrlmas için
tasarlanm tr.
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Ölçek 1:200
170 x 70 x 1.1 mm
 



295 x 145 x 1.2 mm


ablonlar



















