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70 Skrivdon; Ritdon 
 

70a Blyertsstift; Ritpennor; Stiftpennor; Kombinerade stiftpennor och 
pennskaft; Anordningar för riktig fingersättning vid skrivning 

70b Skrivpennor; Pennskaft; Reservoarpennor; Anordningar för att 
fylla eller torka av pennor; Anordningar för att dra ut skrivpennor 

70c Bläckhorn; Bläckflaskor; Skrivställ 
70d Kontorsutrustning som inte omfattas av specialklasser; 

Flerskriftanordningar; Anordningar för blindskrift 
70e Rittillbehör; Barnskrivtavlor; Skrivytor för väggtavlor; Frammatare 

eller avskärare för pappersblad, ritpapper eller omslagspapper 
 

70a Blyertsstift; Ritpennor; Stiftpennor; Kombinerade stiftpennor och 
pennskaft; Anordningar för riktig fingersättning vid skrivning 

70a-1/01 Maskiner eller anordningar för framställning av blyertspennor med fast stift 
70a-1/02 Blyertspennor eller färgpennor med fasta stift; Grifflar (skifferstift 80d-3); Mekanisk 

framställning av stift (massor för blyertspennor, färgpennor eller grifflar, kemisk del 
22g-2/01) 

70a-1/03 Blyertspennor med pappershölje 
70a-1/04 Genomskriftspennor; Metallskrivpennor; Pennor med kulformiga stift (för bläck 70b-5) 

Stiftpennor med tvångsmässigt förskjutbart blyertsstift 
70a-2/01 med frammatningsskruv 
70a-2/02 med frammatningsskruv av tråd 
70a-2/10 med framstötning av blyertsstiftet 
70a-2/11 med längsgående slits och klämring 
70a-2/12 med frammatning med hjälp av tandad stång 
70a-2/13 vid vilka blyertsstiftet matas fram genom tillbakaföring av stiftpennans främre del 
70a-2/20 Konstnärspennor 
70a-2/30 med anordningar för utkastning av blyertsstiftet 
70a-2/40 med utdragsanordning och övervridningssäkring 

Stiftpennor med anordningar för växling av stift 
70a-3/01 med frammatningsskruv 
70a-3/02 med höger- och vänstergänga 
70a-3/10 med framstötning av blyertsstiftbäraren 
70a-3/20 med vridbar trumma för olikfärgade stift 
70a-4/01 Stiftpennor med direkt påfyllning av blyertsstift från behållaren; Förrådsbehållare vid 

stiftpennor 
70a-4/02 Stiftpennor vid vilka blyertsstiftet frammatas genom tryck på pennans topp 

70a-5/01 Förlängare för blyertspennor; Hållare för blyertspennor eller grifflar; Anordningar för 
skarvning av blyertspennor 

70a-5/02 Krithållare (för flera kritor 70e-11, sminkstift 33c-11) 
70a-5/10 Fickklämmor som är fast förbundna med skrivdonet 
70a-5/11 Fickklämmor som kan fästas på skrivdonet 
70a-5/12 Pennhållare eller pennfodral som kan fästas vid klädesplagg 
70a-5/13 Hållare eller klämmor för att fästa pennor vid kroppsdelar; Pennor med vikter för 

resning; Anordningar för att förhindra rullning; Stöd för pennor (anordningar för att 
förhindra för djup neddoppning 70b) 

70a-6 Stiftpennor i kombination med pennskaft 
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Blyertspennor, stiftpennor eller pennskaft i kombination med 
70a-7/01 bruksföremål i allmänhet 
70a-7/02 radergummin 
70a-7/03 anteckningsrullar 
70a-7/04 läskanordningar 
70a-7/05 märkesbehållare 
70a-7/06 elddon 
70a-7/07 passare, mätstickor, måttband, räknestickor (42m), linjaler eller vattenpass (med 

brevvågar 42f-26) 
70a-7/08 bläckhorn eller behållare för etsningsvätska, radervätska, klister, parfym, fuktvätska 

e.d. 
70a-7/09 raderknivar, raderfilar, brevöppnare eller saxar 
70a-7/10 belysningsanordningar för skrivytan (som ficklampa 21f-60) 
70a-7/11 blyertsstiftsvässare (70a-9/02; 70e-13 – 70e-16) 
70a-7/12 kalendrar (42n-12) 
70a-7/13 flera olika bruksföremål 

70a-9/01 Skydd för blyertsspetsar 
70a-9/02 Skydd för blyertsspetsar kombinerade med pennvässare, radergummin e.d. 
70a-10 Anordningar vid skrivdon för att åstadkomma riktig fingersättning, för att förhindra 

skrivkramp, för att underlätta skrivningen e.d. (70d-8) 

70b Skrivpennor; Pennskaft; Reservoarpennor; Anordningar för att 
fylla eller torka av pennor; Anordningar för att dra ut skrivpennor 

70b-1/01 Enkla skrivpennor 
70b-1/10 Rundpennor; Bredpennor; Plakatskrivpennor (70b-5) 
70b-2/01 Skrivpennor med bläckmatningsanordningar 
70b-2/10 Skrivpennor med bläckbehållare 

70b-3/01 Pennskaft i allmänhet 
70b-3/10 Klämmor för skrivpennor 
70b-3/20 Pennskaft med anordningar för att begränsa neddoppningen, dubbla hållare e.d. 

Reservoarpennor med skrivpenna 
70b-4/01 i allmänhet 
70b-4/10 med klämplatta för bläckbehållaren 
70b-4/20 med slang 
70b-4/30 med kolv 
70b-4/40 med ventiler 
70b-4/50 med bläckmassa 
70b-4/60 med rörlig pennhållare 
70b-4/70 med flerfärgsanordningar 
70b-4/80 med utbytbar bläckpatron, bläckbehållare e.d. 
70b-4/90 med speciellt utformad huv, t.ex. självslutande tillslutningshuv 
70b-4/95 Bläckledare 

70b-5/01 Reservoarpennor med skrivspets 
70b-5/10 Reservoarpennor med plakatskrivpenna 
70b-5/20 Reservoarpennor med kula som skrivspets 
70b-6/01 Anordningar för att fylla pennor 
70b-6/10 Anordningar för att dra ut skrivpennor 
70b-6/20 Anordningar för att torka av pennor 

70c Bläckhorn; Bläckflaskor; Skrivställ 
70c-1 Tryckluftsbläckhorn 
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70c-2/01 Bläckhorn med konstant neddoppningsdjup 
70c-2/02 Bläckhorn med anordningar för tillrinning  
70c-3/01 Bläckhorn med reglerbart neddoppningsdjup 
70c-3/02 Bläckhorn med tryckkolv i huvudbehållaren 

Lock eller tillslutningsanordningar vid bläckhorn 
70c-4/01 i allmänhet 
70c-4/02 som stängs automatiskt om bläckhornet faller omkull (70c-5/30) 
70c-4/03 som stängs då pennskaftet läggs på  
70c-4/04 i kulform 
70c-4/05 som stängs under inverkan av fjädrar e.d. 
70c-4/06 som stängs under inverkan av en motvikt 
70c-4/07 som stängs under inverkan av en flytkropp 
70c-4/10 som öppnas genom påläggning av handen 
70c-4/11 med självslutande tungor 
70c-4/20 skrivställ vars lock stängs vid öppnandet av ett annat lock 

70c-5/01 Bläckhorn som inte omfattas av 70c-1 – 70c-4/20 
70c-5/10 Bläckhorn med fast bläck 
70c-5/20 Bläckhorn med kardanupphängning 
70c-5/30 Bläckhorn vid vilka bläcket inte rinner ut vid vältning (70c-4/02); Bläckhorn med vikter 

för resning  
70c-5/40 Bläckhorn med kärl eller anordningar för uppsugning av bläck 
70c-5/50 Bläckhorn för bord eller skolbänkar 

70c-6/01 Skrivställ, t.ex. i förbindelse med kalendrar, läskare eller andra bruksföremål 
(70c-4/20; 70d-1; 70d-2) 

70c-6/10 Fickbläckhorn; Resebläckhorn 
70c-6/20 Hållare för pennskaft eller flaskkorkar vid bläckhorn 
70c-6/30 Anordningar för fyllning av bläckhorn (påfyllningsflaskor för dragstift 42a-9/06) 
70c-6/40 Hållare för bläckflaskor 

70d Kontorsutrustning som inte omfattas av specialklasser; 
Skrivanordningar för duplicering; Anordningar för blindskrift 

70d-1 Läskanordningar för bladformigt läskpapper 
70d-2/01 Läskanordningar för bandformigt läskpapper 
70d-2/10 Läskanordningar av konstgjorda stenar 

70d-3/01 Fuktare för kopiepapper, märken e.d. i allmänhet (11c-5; 81b-5) 
70d-3/10 Valsfuktare 
70d-3/20 Fingerfuktare 
70d-4/01 Klisterbehållare för skrivbord 
70d-4/10 Frammatningsanordningar för klister för kontorsbruk (tuber 81c-15) 
70d-5 Anordningar för påklistring av märken från en stapel; Anordningar för lyftning av 

märken (43b-26) 
70d-6 Anordningar för påklistring av märken på eller i band (43b-27) 
70d-7 Anordningar för påklistring av märken i ark (43b-27) 

70d-8/01 Handstöd; Armstöd 
70d-8/10 Kroppsstöd vid skrivning (30d-4; 70a-10) 
70d-9/01 Bokhållare; Bladhållare (15g-46; 51e-7) 
70d-9/10 Bladvändare (51e-9 – 51e-12) 
70d-9/20 Radvisare; Spaltvisare 

70d-10/01 Anordningar för sigillering 
70d-10/10 Sigillförseglingar e.d. 
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70d-10/20 Sigillstämplar 
70d-10/30 Sigillack, kännetecknade av mekanisk formgivning (22h-6) 

70d-11/01 Skrivunderlägg med läskpapper 
70d-11/10 Skrivunderlägg utan läskpapper 
70d-11/20 Skrivunderlägg med regnskydd 

70d-11/30 Anteckningsband eller avläsningsband i rullar 
70d-11/40 Brevpressar 
70d-12/01 Maskiner för inläggning av brev i kuvert 
70d-12/10 Anordningar för försegling av brev 
70d-12/20 Brevöppnare 
70d-13/01 Skrivanordningar för duplicering 
70d-13/10 Anordningar för blindskrift (15g-19; 42n-2) 

70e Rittillbehör; Skrivtavlor för barn; Skrivytor för skrivtavlor; 
Frammatare eller avskärare för pappersblad, ritpapper eller 
omslagspapper (ritdon, kurvtecknare 42a; målardon 76c; penslar 9) 

70e-1 Skrivtavlor för barn 
70e-2/01 Skrivytor för skrivtavlor (emaljerade 48c; behandlade med påstrykningsmedel 22g-11; 

stativ 34i-6, 34i-9) 
70e-2/05 Beständiga skrivtavlor 
70e-3 Taveltorkare; Rengöringsanordningar för taveltorkare 
70e-4 Ritbräden 
70e-5 Uppspänningsanordningar för ritbräden (70e-4) 
70e-6 Uppställbara ritunderlag, ritställ eller kalkeringsställ (34i-6) 
70e-7/01 Häftstift 
70e-7/05 Häftstiftutdragare 
70e-8/01 Linjaler i allmänhet (3d-2/01; 42a-15) 
70e-8/05 Rullinjaler 
70e-9 Ritlinjaler 
70e-10/01 Rittillbehör som inte omfattas av 70e-4 – 70e-9; Vinkelhakar (42a-17; 42a-18; 42a-20; 

42b-21/01; 34i-6) 
70e-10/05 Ritanordningar med parallellstyrning för ritdonet 
70e-11 Anordningar för streckning, linjering eller punktering (vid tryck 15f; vid måleri 75c-27) 
70e-12 Lådor, behållare eller ställ för skrivtillbehör, t.ex. kombinerade med räkneanordningar, 

bokstöd e.d. 
70e-13 Vässare med handvev för blyertspennor eller grifflar 
70e-14 Vässare med banddriven hylsa för blyertspennor eller grifflar 
70e-15 Vässning av pennor eller grifflar med hjälp av knivar 
70e-16 Vässare för blyertspennor eller grifflar som inte omfattas av 70e-13 – 70e-15 
70e-17 Radergummin; Raderanordningar (radergummin eller raderknivar vid skrivdon 70a-7) 
70e-18 Frammatare eller avskärare för pappersblad, rullade ritpapper eller omslagspapper 

(för toalettpapper 34k-11; för värdekort eller värdemärken 43a-22; frammatare för 
reklamkort eller reklampapper 54g-9, 54g-10; anordningar för påsättning av frimärken 
70d-5 – 70d-7) 
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