
Bloki Deco

Bloki z papierem barwionym w masie, w róż-
nych tonacjach. Do tworzenia zaproszeń, 
dyplomów, scrapbookingu, kartek i dekoracji 
świątecznych. Doskonale nadają się do za-
drukowania, tłoczenia, wycinania, składania. 
Gramatura 170 g. W bloku 20 arkuszy w 4 lub 5 
odcieniach. Dostępne formaty: A4 i A5.

Ecru A4  13-01-383
Ecru A5  13-01-377
Żółty A4  13-01-387
Żółty A5  13-01-380
Niebieski A4  13-01-376
Niebieski A5  13-01-384
Zielony A4  13-01-375
Zielony A5  13-01-381
Różowy A4  13-01-373
Różowy A5  13-01-378
Szary A4  13-01-389
Szary A5  13-01-386
Brązowy A4  13-01-374
Brązowy A5  13-01-379

Cienkopis triplus Staedtler  
zestaw 13 kol.

Idealne do kolorowanek – w zestawie 13 kolo-
rów. Grubość linii ok. 0,3 mm. Ergonomiczna 
obudowa o przekroju w kształcie trójkąta  za-
pewnia wyjątkowy komfort pisania. Atrament 
z formułą DRY SAFE: może pozostać otwarty do 
kilku dni i nie wyschnie (Test ISO 554). Cienka  
końcówka, wzmocnioną metalową obudową.  
Przy zakupie zestawu S S334 TB13 – 10 małych 
kolorowanek format A6 gratis.

Cienkopis triplus Staedtler zestaw 13 kol. 54-09-424

Długopis żelowy wymazywalny

Usuwalny długopis żelowy w kolorowej obu-
dowie. Unikalna formuła tuszu powoduje, że 
łatwo i czysto można wymazać i poprawić 
napisany tekst. Gumka do wycierania tekstu 
na skuwce. Grubość linii pisania: 0,5 mm (koń-
cówka igłowa). Kolor crystal blue (czysty nie-
bieski). Na wymienne wkłady.

Długopis żelowy wymazywalny 53-01-088

Bibuła krótka mix

Wysokiej jakości bibuła w szerokiej gamie 
miksów kolorystycznych. Doskonale nadaje 
się do prac ręcznych. Idealna do tworzenia 
kwiatów, stroików, wycinanek, kostiumów, 
dekoracji świątecznych. Format 25 x 200 cm.

Mix A 10 rolek/10 kol  70-13-387
Mix C 10 rolek/10 kol  70-13-386
Mix kolory ciepłe 10 rolek/8 kol  70-13-397
Mix niebieski 10 rolek/8 kol  70-13-396
Mix zielony 10 rolek/8 kol  70-13-395
Mix różowy 10 rolek/8 kol  70-13-394
Mix złoty/rebrny 10 rolek/2 kol  70-13-381

Ołówek neonowy z gumką

Ołówek z materiału wopex w neonowej obu-
dowie, z gumką. Doskonały grafit odporny na 
złamania, miękko rysuje po papierze. Anty-
poślizgowa, aksamitnie miękka powłoka za-
pewnia pełny komfort pisania. Twardość HB.  
Display zawiera 72 ołówki.

Ołówek neonowy z gumką  54-04-197

Filc 1,5 cm

Filc dekoracyjny z włókniny akrylowej  
w intensywnych kolorach. Łatwy do skle-
jania i zszywania. Grubość 1,5 mm. Format  
20 x 30 cm. 10 arkuszy w opakowaniu. Do-
stępny w pojedynczych kolorach lub miksach. 
Filc z motywami ma wycięte choinki i gwiazd-
ki – 5 arkuszy w opakowaniu, miks kolorów.

Filc z motywami (choinki, gwiazdki)  60-36-924
Filc mix 10 kolorów  60-36-916
Filc żólty  60-36-917
Filc czerwony  60-36-942
Filc niebieski  60-36-919
Filc zielony  60-36-918
Filc mix Jesień  60-36-925

Klej brokatowy

Klej brokatowy w zestawach 5, 6, 10 lub 12 
kolorów. Przy zakupie 3 zestawów - czwarty 
zestaw gratis!!! 

Klej brokatowy 10 kol x10,5ml  20-09-741
Klej brokatowy Confetti 5 kol x10,5ml  20-09-737
Klej brokatowy Złoty 4 kol x20ml  20-09-581
Klej brokatowy Srebrny 4 kol x20ml  20-09-582

klej brokatowy złoty/srebrny

50 tubek zawierających klej brokatowy w ko-
lorach metalicznych (35 w kolorze złotym i 15 
w kolorze strebrnym) o pojemności 10,5ml 
każda. Przy zakupie 1 opakowania - drugie 
opakowanie gratis!!! 

Klej brokatowy złoty/srebrny 20-09-756

Promocja 3+1

Promocja 1+1
Cekiny

Opakowanie 1000 szt. (5kol. x 4g). 
Dostępne 5 zestawów kolorystycznych. 
W ofercie dostępne również konfetti, naklejki 
z pianki i oczka ruchome.

Cekiny 838951  81-20-873
Cekiny 838954  81-20-874
Cekiny 838957  81-20-875
Cekiny 838960  81-20-876
Cekiny 838963  81-20-877

Piasek magiczny

– piasek, którym można bawić się w domu  
– miękka i gładka faktura  
– aksamitny w dotyku  
– bezpieczny dla dzieci i bezglutenowy  
– nigdy nie wysycha i może być używany 

wielokrotnie   
– specjalna struktura, która pomaga w utrzy-

maniu czystości, nie klei się   
– pozwala na łatwe modelowanie i formo-

wanie kształtów rękami lub za pomocą 
foremek

Zestaw ocean 300g  81-20-586
Zestaw cyferki 600g  81-20-587
Zestaw klocki 600g + 100g  81-20-590
Zestaw zamek 600g + 100g  81-20-591
Piasek złoty srebrny 500g + 500g  81-20-592

Świąteczne nowości

Świąteczne nowości

838951 838957

838960 838963

oferta obowiązuje w okresie  
21.11.2016 - 31.12.2016

oferta obowiązuje w okresie  
21.11.2016 - 31.12.2016



Pamiętniki „włochacze”

Pamiętniki/notesy dekoracyjne idealne na 
prezent. Oprawione w miłą w dotyku „włocha-
tą” okładkę. Posiadają ozdobną tasiemkę oraz 
kłódeczkę z  kluczykiem. Strony wewnętrzne 
z  nadrukowaną liniaturą oraz ozdobnymi  
motywami.

Soy Luna  14-07-947
Kraina Lodu fiolet  14-07-946
Kraina Lodu róż  14-07-945
My Litlle Friend York  14-07-950
Sówka  14-07-948
Motyle  14-07-949

Nożyczki kreatywne

Nożyczki dla dzieci z zabezpieczonym ostrzem. 
Różne kształty ostrzy pozwalają na tworzenie 
przestrzennych prac plastycznych, kartek 
okolicznościowych, itp. Dostępne w  displayu  
12 szt.//6 wzorów ostrzy lub na blistrze - poje-
dyńczo oraz w zestawie nożyczki+3 ostrza.

Nożyczki display 12 szt.  62-01-003
Nożyczki blister  62-01-001
Nożyczki+3 ostrza blister  62-01-002

oferta obowiązuje w okresie  
21.11.2016 - 31.12.2016

Świąteczne nowości

Brokat sypki

Dostępny w dwóch zestawach: słoik z dozow-
nikiem 50g (5 kol) - wersje kolorystyczne lub 
buteleczka 43g (1 kolor) - 6 wersji kolorystycz-
nych. Jednostka sprzedaży dsiplay 6x50g lub 
12x43g.

Brokat 5 kol. w słoiku 6x50g  81-20-884
Brokat w buteleczce 12x43g  81-20-885

Klej brokatowy

Pojemność 10 ml. Dostępny w trzech rodza-
jach: standard, rainbow (tęczowy) i neon.  
W każdym rodzaju występuje 6 wersji kolory-
stycznych. Jednostka display 24x10g. 

Klej brokatowy  20-09-559
Klej brokatowy Rainbow  20-09-586
Klej brokatowy Neon  20-09-585

Farby brokatowe w żelu

Farby brokatowe transparentne w żelu. Ide-
alne do przyozdabiania prac plastycznych 
wykonanych na papierze, szkle, porcelanie 
i plastiku. Zestaw zawiera 10 kolorów farb 
a’10,5 ml. 

Farby brokatowe w żelu 20-11-818

-30%

Wyprzedaż licencji

piórniki, saszetki, plecaki, tornistry

oferta obowiązuje w okresie  
21.11.2016 - 31.12.2016

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkim 
naszym obecnym 

i przyszłym Klientom 
pogody ducha i spokojnej 

rodzinnej atmosfery.  
Życzymy również 
samych sukcesów 

osobistych i zawodowych 
w nadchodzącym  

2017 roku.

Zestaw świąteczne obrazki

Zestaw zawiera:
•  8 farb plakatowych Bambino 10 ml
•  4 kleje brokatowe Bambino 10 ml
•  klej introligatorski Bambino 30 g
•  2 pedzelki do farb i kleju Bambino
•  brokat sypki 7 g
•  4 czarne arkusze bloku w formacie B4
•  4 szablony z obrazkami w formacie A4
•  4 arkusze folii transparentnej w formacie A4
•  instrukcje wykonania obrazkow
•  folder „”Przewodnik po kolorowym swiecie 

Bambino

Zestaw świąteczne obrazki 20-22-002

Zestaw kreatywne bombki

Zestaw zawiera:
•  plasteline Bambino 24 kolory
•  klej introligatorski Bambino 100 g
•  pedzelek do kleju Bambino
•  3 kule styropianowe Ø 8 cm
•  3 zawieszki do kul
•  cekiny kolorowe 5 g
•  instrukcje wykonania 

bombek

Zestaw kreatywne bombki 22-22-025

Świąteczne nowości


