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ul. Dzieci Wrzesińskich 19a/11 
75-034 Koszalin
Tel. +48 94 341 60 04 
Tel. +48 94 341 60 03 
Fax +48 94 341 64 53
e-mail: pik@all4office.p
www.all4office.p

KRAKÓW
PROOFFICE.NET
ul. Rączna 25 F 
30-741 Kraków
Tel. +48 12 269 25 21 
Tel. +48 604 108 200 
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ul. Szczawiowa 71 
70-010 Szczecin
Tel. +48 91 812 21 21 
Tel. +48 91 428 12 11
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www.respolpolska.pl

TORUŃ
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e-mail: bok@ekleks.pl
www.e-kleks.pl
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PARTNER OFFICE Sp. z o.o.
Tel. +48 22 123 41 45
Fax +48 22 123 41 49
e-mail: biuro@partner-office.p
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POLSKA GRUPA PARTNER Sp. z o.o.
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Tel. +48 572 333 961
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e-mail: biuro@pg-partner.pl
www.pg-partner.pl
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Drodzy Klienci,

Przed Wami druga już edycja naszego Katalogu 
Edukacyjnego.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą, 
która stworzona została z myślą o najważniejszych dla nas  
dzieciach i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że prezentowane 
produkty będą nie tylko pomocne na co dzień, w przedszkolach  
i szkołach, ale też pobudzą wyobraźnię oraz rozwiną zdolności 
plastyczne, manualne i techniczne naszych Dzieci zarówno 
tych najmłodszych jak i nieco starszych.

 Jesteśmy przekonani, że Katalog ten wyzwoli kreatywność 
i pobudzi wyobraźnię wszystkich, którzy będą z niego korzystać.

Polska Grupa Partner

W naszym katalogu znajdziecie:
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Kredki ołówkowe  
z czarnego drewna
• wyraziste kolory
• miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu
• nie pylą, nie kruszą się
• doskonała jakość
• w komplecie z temperówką

INDEKS OPAK. OPIS

AZ2575 12 kol. sześciokątne

AZ1003 12 kol. okrągłe metaliczne

Kredki ołówkowe
• idealne do rysowania i kolorowania
• niezbędne w szkole, przedszkolu, domu 

i pracowni
• solidne, niełamliwe grafity z myślą 

o najmłodszych użytkownikach
• idealne do rysowania i kolorowania 

INDEKS OPAK.

PN1316  12 kol.

PN1317  24 kol.

Kredki trójkątne COLOR’PEPS Monster  
w czarnej obudowie
• wykonane z żywicy syntetycznej
• czarny, elastyczny i giętki korpus kredek jest ozdobiony uwielbianymi 

przez dzieci grafikami kolorowych potworków
• trójkątny, ergonomiczny przekrój zapewnia poprawny chwyt
• intensywne, nasycone kolory
• łatwe do temperowania, nie strzepią się i nie zostawiają drzazg
• wzmocniony grafit o przekroju 2,9 mm, odporny na kruszenie i łamanie
• wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regulacjami dotyczącymi 

produktów dla dzieci

INDEKS OPAK.

MA5605  12 kol.

MA5606  24 kol.

Kredki pastelowe okrągłe
• wykonane z drewna z certyfikatem FSC w modnych pastelowych kolorach
• miękkie w użyciu i łatwe w temperowaniu
• kredki nie pylą i nie kruszą się
• gruby grafit 4 mm
• idealne na prezent dla młodego artysty

INDEKS OPAK.

AZ2542 50 kol.

Kredki ołówkowe trójkątne
• wyraziste kolory
• miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu
• nie pylą, nie kruszą się
• doskonała jakość

INDEKS OPAK. OPIS

AZ2553  12 kol. trójkątne

AZ2554 24 kol. trójkątne

AZ2578 12 kol. trójkątne Jumbo 
metaliczne

AZ2555 12 kol. trójkątne Jumbo

AZ2557 12 kol. trójkątne Jumbo 
tęczowe

Kredki trójkątne  
Noris Colour
• kredki wykonane z materiału Wopex
• intensywne kolory, idealne do rysowania 

szczegółów
• trójkątny kształt obudowy uczy prawidłowego 

chwytu podczas rysowania
• odporny na złamania grafit
• miękka, przyjemna w dotyku obudowa
• drewno do produkcji kredek pochodzi  

z certyfikowanych, trwale zalesianych plantacji 
(PEFC)

INDEKS OPAK.

ST1334  12 kol.

ST1335  24 kol.

ST1336  36 kol.

Kredki
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Kredki Super Soft
• ostrzone 
• przekrój trójkątny 
• długość 17,8 cm 
• bardzo miękki grafit 
• intensywne kolory 
• każda kredka posiada nadruk  

i lakierowaną końcówkę 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA7211  12 kol. + 2 kol. gratis

KA7275  12 kol. Jumbo

KA7175  18 kol.

KA7176  24 kol.

Kredki trójkątne COLOR’PEPS Animals 
• kredki ołówkowe wykonane z drewna lipowego, trójkątny przekrój
• niespotykane dotąd, wyjątkowe grafiki na obudowie kredek 

przypominają różne gatunki zwierząt i ptaków
• standardowa średnica grafitu 2,9 mm

INDEKS OPAK.

MA5603  12 kol.

MA5604  24 kol.

Kredki Trio thick grube
• ergonomiczny, trójkątny przekrój, stworzone z myślą o dzieciach
• dodatkową zaletą jest bardzo gruby rdzeń o średnicy 4,2 mm 

odporny na złamania
• intensywne kolory i miękki rdzeń sprawiają, że kolorowanie  

jest prawdziwą przyjemnością

INDEKS OPAK.

SH7025  12 kol.

SH7061  15 kol.

SH7026  18 kol.

SH7027  24 kol.

Kredki trójkątne Cricco
• ergonomiczny kształt umożliwia pewne trzymanie i ułatwia rysowanie
• wszystkie kredki oryginalnie zatemperowane i gotowe do użycia
• dodatkowo złoty, srebrny i cielisty kolor oraz temperówka w każdym 

opakowaniu

INDEKS OPIS

AX9240  12 kol.

AX9241  24 kol.

AX0018  36 kol. z temperówką

AX0019  48 kol. z temperówką

Kredki ołówkowe Sparkle
• ergonomiczny trójkątny przekrój
• intensywne, nasycone kolory
• powierzchnia kredek pokryta błyszczącymi punktami
• wysokiej jakości miękkie drewno
• łatwe do temperowania pochodzące z certyfikowanych 

plantacji
• specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się 

grafitu (nawet podczas upadku)
• pokryte lakierem na bazie wody, bezpiecznym 

dla środowiska i zdrowia dzieci

INDEKS OPIS

FC0027 20 kol. z akcesoriami w metalowym opakowaniu 

FC0025 12 kol. w metalowym opakowaniu

FC0026 20 kol. z akcesoriami w rolowanym piórniku

FC0108 pastelowe 12 kol. w metalowym opakowaniu

Kredki ołówkowe  
trójkątne BB Kids
• 12 intensywnych kolorów
• dodatkowo w opak. 1 x złota i 1 x srebrna kredka

INDEKS OPIS OPAK.

IR2001 Jumbo 12 kol.

IR0247 Jumbo pastelowe        12 kol.

IR2002 standardowe                    12 kol.

IR0248 standardowe pastelowe    12 kol.
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Kredki ołówkowe akwarelowe
• miękkie w użyciu
• grafit kredek wykonany na bazie akwareli
• używać suche lub zwilżone niewielką ilością wody
• po rozmyciu rysunku pędzlem z odrobiną wody  

uzyskuje się efekt farb akwarelowych
• zapewniają różnorodne efekty - od subtelnych  

po wyraziste
• w zestawie znajduje się pędzelek

INDEKS OPAK.

AZ2547  12 kol.

AZ2548  24 kol.

Kredki akwarelowe
• do kolorowania, rysowania i tworzenia 

wodnych obrazów czy ilustracji  
- na sucho lub mokro, w technice 
samodzielnej lub łączonej

• wystarczy narysować wybrany motyw, 
pokolorować go kredką akwarelową 
i rozmyć barwy za pomocą wodnego 
pędzelka lub tradycyjnego pędzelka 
nasączonego wodą

INDEKS OPAK.

PN1563  12 kol.

PN1564  24 kol.

Kredki ołówkowe trójkątne
• zestawy kredek o trójkatnym kształcie wykonanych  

z wysokiej jakości miękkiego drewna lipowego 
• pozwalają na kreślenie precyzyjnych, cienkich linii 
• posiadają wytrzymały grafit o wewnętrznej grubości 3,0 mm 
• w zestawie znajduje się poręczna temperówka

INDEKS OPAK.

WP0110  12 kol.

WP4647  24 kol.

WP1239 12 szt. = 24 kol.

Kredki ołówkowe sześciokątne 
• wykonane z wytrzymałego, czarnego drewna 
• sześciokątny przekrój zapobiega turlaniu się po 

płaskiej powierzchni 
• solidny grafit o grubości 3,0 mm pozwala 

na precyzyjne kreślenie wyrazistych linii 
• zestaw 12 kredek zapakowanych w kolorowe 

pudełko wraz z temperówką

INDEKS OPIS

WP0408  neonowe

WP5548  metaliczne

WP1236 akwarelowe
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Kredki ołówkowe okrągłe Artist
• zestaw 12 kredek ołówkowych z serii Artist o okragłym kształcie 

wykonanych z drewna cedrowego 
• pozwalają na lekkie kreślenie wyrazistych linii 
• wewnętrzny grafit o grubości 4,0 mm 
• zapakowane w praktyczne, odporne na uszkodzenia, metalowe 

opakowanie

INDEKS OPAK.

WP1775 12 kol.

Kredki ołówkowe
• wyraziste kolory
• miękkie w użyciu, łatwe 

w temperowaniu
• nie pylą, nie kruszą się
• doskonała jakość

INDEKS OPIS

AZ2559 ekspozytor 360 szt., 15 kol.

AZ2560 czerwona

AZ2561 pomarańczowa

AZ2562 jasnozielona

AZ2563 ciemnozielona

AZ2564 jasnoniebieska

AZ2565 ciemnoniebieska

AZ2566 różowa

AZ2567 fioletowa

AZ2568 żółta

AZ2569 cielista

AZ2570 brązowa

AZ2571 czarna

AZ2572 złota

AZ2573  srebrna

AZ2574  tęczowa

Kredki ołówkowe trójkątne cienkie
• duży zestaw miękkich, trójkątnych, cienkich 

kredek zawiera: 24 kredki z każdego z 12 kolorów
• idealny dla całej klasy
• każdy kolor można osobno dokupić
• każdy oddzielny kolor zawiera 12 szt.

INDEKS OPIS

ML0357 żółty

ML0358 cielisty

ML0359 czerwony

ML0360 pomarańczowy

ML0361 różowy

ML0362  fioletowy

ML0363  granatowy

ML0364  niebieski

ML0365 jasnozielony

ML0366 ciemnozielony

ML0367 brązowy

ML0368 czarny

ML0369 miks. 12 kol.

ML0019 miks 24 kol.

ML0370 miks 12 kol., 288 szt.

Kredki ołówkowe  
bezdrzewne
• kredki bezdrzewne 
• ścieralne 
• z gumką

INDEKS OPIS

UN1304  12 kol.

UN1305 24 kol.

Kredki ołówkowe Jumbo
• kredki pakowane są po 12 sztuk
• kredki dwustronne zawierają 24 kolory 
• w komplecie z temperówką

INDEKS OPIS OPAK.

UN1306 dwustronne 12 szt. = 24 kol.

UN1340 jednostronne 12 kol.
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Kredki EASYcolors
• ergonomiczne kredki zaprojektowane z myślą o odmiennych potrzebach dzieci 

prawo- i leworęcznych
• trójkątny przekrój i antypoślizgowe nacięcia ułatwiają trzymanie
• specjalny kod kolorystyczny umożliwia rozpoznanie wersji: żółty kolor końcówki 

dla leworęcznych, czerwony dla praworęcznych
• posiadają specjalne miejsce na wpisanie imienia
• miękki rdzeń o średnicy 4,2 mm sprawia, że kolorowanie jest przyjemnością
• kredki posiadają certyfikat PEFC - doskonały wybór dla wszystkich, którzy 

troszczą się o środowisko

INDEKS PRZEZNACZENIE OPAK.

SH1233 leworęczni 6 kol.

SH1232 praworęczni 6 kol.

SH1231 leworęczni 12 kol.

SH1230 praworęczni 12 kol.

Kredki GREENcolors
• sześciokątne kredki wykonane w 100% z drewna z certyfikatem FSC
• to najlepszy proekologiczny wybór do użytku szkolnego i domowego
• rdzeń o średnicy 3 mm zapewnia mocne i intensywne kolory oraz sprawia, 

że kolorowanie jest prawdziwą przyjemnością

INDEKS OPAK.

SH1251  12 kol.

SH1648  24 kol.

Kredki Jumbo COLOR’PEPS 
trójkątne grube
• z serii Early Age dla najmłodszych  

od 2 roku życia
• wykonane z drewna lipowego
• trójkątny przekrój zapewnia intuicyjnie 

poprawny chwyt
• 12 intensywnych kolorów
• miękki grafit o przekroju 5 mm jest 

odporny na kruszenie i złamania

INDEKS OPAK.

MA5918 12 kol.

Kredki ołówkowe trójkątne, 
dwustronne
• kredki wykonane z drewna z certyfikatem FSC 
• miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu
• modne kolory
• nie pylą, nie kruszą się
• doskonała jakość 

INDEKS OPAK.

AZ2551 12 szt. = 24 kol. 

AZ2552 24 szt. = 48 kol.

AZ2540  12 szt. = 24 kol. pastelowe

AZ2541  24 szt. = 48 kol. pastelowych 

AZ2556 12 szt. = 24 kol. Jumbo

Kredki Zamek
• sześciokątny przekrój
• jasne, nasycone kolory
• spieralne z większości standardowych tkanin
• specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu
• wysokiej jakości drewno – gwarancja łatwego temperowania 

przy użyciu standardowych temperówek

INDEKS OPIS OPAK.

FC0130 pastelowe 10 kol.

FC0128  z temperówką 12 kol. + 3 kredki dwustronne

FC7018  z temperówką 24 kol. + 3 kredki dwustronne

FC0129  z temperówką i ołówkiem 36 kol. + 3 kredki dwustronne

Kredki Multikolor
• ostrzone 
• miękkie 
• przekrój trójkątny 
• średnica wkładu 5,4 mm Jumbo 
• wkład: żółto-czerwono-niebieski 
• wiele kolorów kreski w zależności  

od nachylenia i obrotu kredki 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA7622 12 kol.
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Kredki żelowe Silky
• wykręcane kredki typu Twist Up idealne do eksperymentowania i łączenia  

ze sobą różnych technik malowania
• możesz nimi rysować, rozcierać je palcami uzyskując efekt suchej pasteli  

lub za pomocą pędzelka i wody sprawić, że obrazek będzie wyglądał  
jak namalowany akwarelą

• plastikowa osłonka nie tylko chroni ręce przed zabrudzeniem, ale również 
zabezpiecza kredkę przed złamaniem

• nie wymagają ostrzenia, a ich okrągły kształt i lekkość zapewniają wygodę 
podczas malowania

• bezzapachowe i nietoksyczne, bezpiecznie dla dzieci, zgodne z normą EN71
• pędzelek do akwareli dołączony do opakowania

INDEKS OPAK.

AG1483 12 kol.

Kredki żelowe 3w1 Twist
• super miękkie kredki żelowe w wykręcanym sztyfcie
• intensywne, jasne kolory, które łatwo się mieszają
• okrągła plastikowa obudowa gwarantuje wygodny chwyt i zapobiega 

brudzeniu się rąk
• sprawdzają się jako zwykłe kredki, pastele olejne oraz kredki 

akwarelowe - możne je rozmywać za pomocą wilgotnego pędzelka

INDEKS OPIS

AX0020  6 kol. w kasecie

AX0021  12 kol. w wiaderku

Kredki żelowe  
neonowe w sztyfcie
• bardzo miękkie, przez co gładko suną po powierzchni papieru, kartonu 

i drewna
• dzięki sprytnemu opakowaniu nie brudzą rąk i są niezwykle łatwe w użyciu
• nie kruszą się i nie odpryskują oraz dobrze kryją duże powierzchnie
• można nimi rysować dowolne kształty i rozcierać je palcami, uzyskując efekt 

suchej pasteli
• dzięki ich niezwykłym właściwościom i farbie zawartej w składzie, za pomocą 

pędzelka i wody można uzyskać oszałamiający efekt akwareli

INDEKS OPAK.

WP4459 miks 5 kol.

Kredki żelowe w sztyfcie
• bardzo miękkie, przez co gładko suną po powierzchni papieru,  

kartonu i drewna 
• dzięki sprytnemu opakowaniu nie brudzą rąk i są łatwe w użyciu 
• nie kruszą się i nie odpryskują oraz dobrze kryją duże powierzchnie 
• można nimi rysować dowolne kształty i rozcierać je palcami, uzyskując efekt 

suchej pasteli 
• dzięki ich niezwykłym właściwościom i farbie zawartej w składzie, za pomocą 

pędzelka i wody można uzyskać oszałamiający efekt akwareli

INDEKS OPIS OPAK.

WP2214  żelowe 6 kol.

WP2215  żelowe neonowe 6 kol.

WP8880 żelowe 12 kol.

Kredki ołówkowe Classy i Jumbo
• wykonane z drewna topoli są lekkie i łatwe w temperowaniu
• wytrzymały i odporny na złamania grafit klejony na całej długości kredki
• nasycone kolory oraz doskonałe właściwości kryjące
• złota i srebrna kredka w zestawie 
• temperówka dołączona do opakowania
kredki Jumbo:
• trójkątny przekrój kredki oraz optymalna grubość znacznie ułatwiają trzymanie 

jej w dłoni, dzięki czemu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
będą się posługiwały nimi bez trudności

• średnica grafitu 5 mm
kredki Classy:
• umieszczone na plastikowej tacce, pomagającej utrzymać kredki w porządku
• średnica grafitu 4 mm

INDEKS RODZAJ OPAK.

AG1476  Classy 12 + 2 kol. 

AG1477  Classy 24 + 2 kol. 

AG1478  Jumbo 12 kol. 

Kredki woskowe Meteor
• kredki woskowe, niebrudzące 
• wygodny, ergonomiczny kształt
• łatwe do utrzymania w dłoni dziecka
• zapakowane w wygodnej walizeczce

INDEKS OPAK.

MX4040 24 kol.

6
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Zestaw kredek woskowych
• 12 kolorów x 12 szt. = 144 szt.
• kolory: biały, żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, fioletowy, różowy, 

ciemnoniebieski, jasnozielony, zielony, ciemnobrązowy, popielaty, czarny

INDEKS AZ6183Kredki Woody 3w1
• kredka zwykła, akwarela i woskowa w jednym
• rdzeń w rozmiarze XXL odpowiada aż 8 standardowym 

kredkom i wystarcza  
na bardzo długo, a duża średnica kredki jest idealna 
dla dziecięcych dłoni

• wyjątkowo miękki rdzeń sprawia, że można nimi 
rysować również po gładkich powierzchniach np. szkle

• miękki i bogaty w pigment rdzeń, sprawia,  
że malowana powierzchnia jest pokrywana  
z dużą łatwością, a kolor widać nawet  
na ciemnym tle

• posiadają certyfikat PEFC - do ich produkcji używane  
jest drewno z plantacji ekologicznej, posiadającej  
certyfikat PEFC

INDEKS KOLOR OPAK.

SH1137 biały 1 kol.

SH6046 żółty 1 kol.

SH1181 czerwony 1 kol.

SH5657 niebieski 1 kol

SH5971 ciemnozielony 1 kol.

SH1228 brązowy 1 kol.

SH5658 czarny 1 kol.

SH1673 etui 6 kol.

SH1155 etui 10 kol.

SH7132 etui z temperówką 6 kol.

SH1674 etui z temperówką Arty 6 kol.

SH1672 etui z temperówką 10 kol.

SH1618 etui z temperówką Arty 10 kol.

SH1617 etui z temperówką  
i pędzelkiem 18 kol.

Kredki świecowe
• nadadzą tęczowych barw każdemu rysunkowi
• są miękkie, mają intensywne, żywe kolory i zapewniają dokładne 

krycie powierzchni kartki
• ich wysoka jakość daje gwarancję bezpiecznego użytkowania
• rysowanie kredkami rozwija wyobraźnię, pobudza kreatywność 

i gwarantuje świetną zabawę

INDEKS OPAK.

WP6201 miks 24 kol.

Zestaw artystyczny do malowania COLOR’PEPS 
w walizce - 100 elementów
• mobilny zestaw artystyczny COLOR’PEPS w kartonowej walizce z uchwytem
• plastikowe separatory i przegródki, ułatwiają utrzymanie porządku
• zawartość dopasowana do potrzeb początkujących artystów: 36 spieralnych 

flamastrów o końcówkach średniej grubości; 36 kredek z żywicy syntetycznej, 
elastycznych i bardzo odpornych na złamanie; 24 kredki świecowe;  
1 flamaster z końcówką typu pędzelek w kolorze czarnym; 1 ołówek;  
1 gumka biała; 1 temperówka bez pojemnika z jednym otworem

INDEKS OPIS

MA2310 zestaw

Kredki świecowe
• jaskrawe, wyraziste kolory 
• kryjące 
• kolejne warstwy dokładnie pokrywają 

poprzednie 
• średnica kredki 8 mm 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA5011  12 kol.

KA5374  24 kol.

7
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Kredki świecowe Jumbo
• żywe, intensywne kolory
• odporne na złamania
• nie wymagają temperowania
• nie brudzą rąk
• zawierają wysokiej jakości pigmenty i wosk

INDEKS OPAK. OPIS

AZ2588  12 kol. Jumbo

AZ2589  24 kol. Jumbo

AZ2590 8 kol. super Jumbo

AZ2591 12 kol. super Jumbo

Kredki świecowe trójkątne
• żywe, intensywne kolory
• odporne na złamania
• nie wymagają temperowania
• nie brudzą rąk
• zawierają wysokiej jakości pigmenty 

i wosk

INDEKS OPAK.

AZ5737 12 kol.

Kredki świecowe Classy, Jumbo i Twister
• w intensywnych, nasyconych i doskonale kryjących kolorach
• bezzapachowe i nietoksyczne
• wykonane na bazie wysokiej jakości pigmentów i niekruszących się wosków
kredki Classy:
• każda kredka owinięta jest papierową otuliną, dzięki której ręce i ubrania  

pozostają czyste
kredki Jumbo:
• odpowiednia budowa kredki dopasowana do rączek małych artystów  

pozwala na rozwijanie manualnych zdolności
• średnica 11 mm oraz niezwykła lekkość sprzyjają ćwiczeniom nadgarstka,  

a także ułatwiają prowadzenie linii i wypełnianie kształtów
kredki Twister:
• system Twist Up pozwala na łatwe i szybkie wykręcenie wkładu
• stworzone z myślą o dziecięcej wyobraźni i kreatywności, zapewnią  

doskonałą zabawę małym artystom
• plastikowa osłonka nie tylko chroni ręce przed zabrudzeniem,  

ale również zabezpiecza kredkę przed złamaniem
• okrągły kształt i lekkość zapewniają wygodę podczas malowania

INDEKS RODZAJ OPAK.

AG1479  Classy 12 kol.

AG1480  Classy 24 kol.

AG1481  Jumbo 12 kol.

AG1482  Twister 12 kol.

Kredki świecowe Orzeszki
• niebrudzące
• ergonomiczny kształt 
• łatwe do utrzymania w dłoni

INDEKS OPAK.

MX4028 12 kol.

Kredki świecowe Jumbo COLOR’PEPS
• z serii EARLY Age dla najmłodszych od 1 roku życia
• w papierowej otulinie zabezpieczającej przed pobrudzeniem rąk
• gruby, trójkątny przekrój o śr. 13 mm zapewnia intuicyjnie poprawny chwyt
• 12 intensywnych kolorów 
• wysokiej jakości wosk wpływa na miękkie rysowanie
• nietoksyczne - wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regulacjami 

dotyczącymi produktów przeznaczonych dla dzieci

INDEKS OPAK.

MA6350 12 kol.

8
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Pastele olejne Jumbo BB Kids
• 12 intensywnych kolorów
• heksagonalny profil
• idealnie rozprowadzają się i mieszają

INDEKS OPIS OPAK.

IR0252 pastelowe 12 kol.

IR2012 standardowe 12 kol.

Kredki świecowe trójkątne
• bardzo wytrzymałe i wydajne dzięki swojej solidnej, jednolitej budowie (cała kredka 

jest wkładem), bezwonne, nie brudzą rąk, nie kleją się, ani nie wykrzywiają
• wyjątkowo miękkie, posiadają ergonomiczny kształt i rozmiar, dzięki czemu doskonale 

dostosowują się do ręki dziecka, idealne jako pierwsze kredki dla małych dzieci
• trójkątny kształt zabezpiecza przed spadaniem ze stołu i związanymi z tym 

uszkodzeniami
• przyjemne i wygodne w rysowaniu, pozwalają kreślić lekkie i jednolite linie, doskonale 

sprawdzą się przy cieniowaniu
• nadają się do rysowania na papierze rysunkowym, brystolu białym i kolorowym, 

a także na brystolu czarnym, w przypadku kolorów metalizowanych
• przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat

INDEKS OPIS

JV0001  12 kol.

JV0002  24 kol. + temeprówka w kubełku

JV0003  72 kol. + temperówka w kubełku

JV0004 300 szt. w 12 kolorach

Kredki świecowe BB Kids
• okrągły profil
• supermiękkie
• nie brudzą rąk

INDEKS OPIS OPAK.

IR0251 pastelowe 10 kol.

IR2003 standardowe 10 kol.

Pastele

Pastele olejne
• służą do malowania i rysowania
• doskonale rozprowadzają się po powierzchni i dobrze kryją
• użycie pasteli pozwala na stworzenie m.in. efektu cienia 

czy mieszania kolorów
• intensywne, nasycone barwy, są odporne na blaknięcie i mają 

neutralny zapach

INDEKS OPAK.

WP7783  12 kol.

WP2697 24 kol.

Pastele olejne
• do rysowania i malowania
• zapewniają grube, tłuste pociągnięcia o nasyconych barwach
• miękną w wyższych temperaturach
• barwy można optycznie mieszać przez kreskowanie 

czy cieniowanie
• pokrytą powierzchnię można rozcierać wilgotnym palcem

INDEKS OPAK.

AZ2676  12 kol.

AZ2677  24 kol.

AZ2678  36 kol.

Pastele olejne
• dla dzieci i profesjonalistów
• wspierają rozwój zdolności  

manualnych
• inspirują do działań kreatywnych
• do użytkowania na sucho jak i na mokro
• soczyste i wyraziste kolory w ciekawej palecie barw
• podatne na zabiegi artystyczne
• niezbędne w szkole, przedszkolu,  

domu i pracowni

INDEKS OPAK.

PN5174  12 kol.

PN5175  16 kol.

PN5177  25 kol.

PN5176  36 kol.

PN5178  50 kol.

9
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Pastele olejne
• wysokiej jakości, supermiękkie pastele 
• intensywne kolory odporne na światło 
• łatwe rozprowadzanie oraz mieszanie 

kolorów 
• mocno kryjące 
• do stosowania na papierze, tekturze, 

płótnie, drewnie 
• średnica kredki 10 mm 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA1553  12 kol.

KA1554  24 kol.

Pastele olejne Jumbo
• pastele olejne JUMBO w intensywnych kolorach służą do malowania  

i rysowania 
• doskonale rozprowadzają się po powierzchni i są dobrze kryjące 
• użycie pasteli pozwala na stworzenie m.in. efektu cieni czy mieszania 

kolorów 
• posiadają nasycone barwy, są odporne na blaknięcie i mają neutralny 

zapach

INDEKS OPAK.

WP3193  12 kol.

WP2696  24 kol.

Pastele suche
• kredki pastelowe idealnie rozprowadzające się  

i przylegające do podłoża
• żywe i intensywne kolory
• doskonałe do prac plastycznych w szkole  

oraz w domu

INDEKS OPAK.

TA1574  12 kol.

TA1575  24 kol.

Pastele suche Prestige
• do rysowania cienkich linii,  

delikatnych śladów  
lub do malowania szeroką smugą

• można je rozcierać i nawarstwiać 
uzyskując delikatne przejścia 
pomiędzy barwami

• struktura pastel, szeroka paleta 
barw oraz wyrazistość kolorów 
pozwala uzyskać aksamitną 
gładkość i ciekawe efekty wizualne

• pastele suche są pylące, dlatego 
prace należy utrwalić fiksatywą  
lub lakierem do włosów

INDEKS OPAK.

AZ2669  12 kol.

AZ2670  24 kol.

AZ2671  36 kol.

Pastele suche MASTER
• suche kredki do nastrojowych rysunków na papierze  
• przekrój kwadratowy  
• intensywne, nasycone kolory  
• kwadratowy kształt i boczne ułożenie kredki pozwala na pokrywanie 

dużych obszarów za jednym pociągnięciem  
• można mieszać i cieniować kolory  
• aby uniknąć rozmazania rysunku, należy użyć utrwalacza

INDEKS OPAK.

KA6902  12 kol.

KA6903  24 kol.

KA6787  48 kol.

Pastele wodne Zębozaurus
• grube kredki pastelowe, 2-stronne, okrągłe w 16 wyjątkowo atrakcyjnych i żywych 

kolorach, które dodatkowo można mieszać za pomocą pędzelka z wodą
• grubość kredek powoduje, że doskonale dostosowują się do ręki dziecka
• można stosować na wszystkich rodzajach papieru
• łatwo się temperują, są przyjemne i wygodne w rysowaniu, nie brudzą rąk
• bezwonne
• łatwo spieralne z odzieży

INDEKS OPAK.

TA1194 8 szt. = 16 kol.
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Pastele kredowe
• niezwykłe połączenie funkcjonalności kredy oraz pasteli w jednym, jasne, 

dobrze kryjące kolory, idealnie sprawdzą się na ścianach, ciemnych 
powierzchniach papierowych, materiałowych oraz tablicowych, zapisując 
wszystkie pomysły i marzenia, które wpadną do głowy 

• rysunki można zwilżyć wodą w celu uzyskania ciekawego efektu rozmytych 
barw - à la akwarela

• nie brudzi i nie pyli się, łatwo się ją usuwa za pomocą wilgotnej ściereczki

INDEKS OPAK.

WP2216 12 kol.

Farby i akcesoria
do malowania

Kredki do twarzy MaskUP
• wykręcane kredki do twarzy i ciała 
• łatwo się rozprowadzają 
• nie brudzą rąk 
• kolory łatwo mieszają się ze sobą 
• łatwo zmywalne ze skóry za pomocą wody z mydłem, spieralne z tkanin
• bezpieczne dla skóry dziecka 
• produkt testowany dermatologicznie 
• zestaw 6 intensywnych kolorów po 6 g

INDEKS KA1552

Farby i kredki do malowania twarzy i ciała
• farby oraz kredki posiadają polskie atesty bezpieczeństwa, 

zostały przebadane mikrobiologicznie i dermatologicznie

INDEKS OPIS OPAK.

AL0008  farby z akcesoriami 5 kol.

AL0009  farby z akcesoriami 9 kol.

AL0010  farby + brokat + gąbka + pędzelek 12 kol.

AL0011  kredki 8 kol.

AL0012  kredki 6 kol.

AL0013  kredki neonowe przekładane 6 kol.

AL0014  kredki perłowe przekładane 6 kol.

AL0015  kredki wysuwane 6 kol.

AL0016  kredki wysuwane neonowe 6 kol.

AL0017  kredki 12 kol.

Farby do malowania palcami
• wyprodukowane na bazie naturalnych składników
• farby wodne o konsystencji galaretki, aksamitne w dotyku
• wystarczy użyć własnych palców jako pędzla i nanieść farbę 

na przygotowaną wcześniej powierzchnię
• łatwo zmywają się ze skóry i ubrań, wystarczy użyć wody z mydłem
• przeznaczone dla dzieci powyżej 2 lat

INDEKS OPIS

JV0015  5 kol. x 35 ml

JV0016  6 kol. x 125 ml

JV0017 6 kol. x 125 ml w kuferku z akcesoriami (mata,wałki,gąbki)

11
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Farby akwarelowe
• mocno kryjące, intensywne kolory
• krążki farb o średnicy 28/30 mm (paletka)
• na paletce znajdują się wytłoczenia 

pozwalające na mieszanie kolorów  
• do zestawu dołączony jest pędzelek

INDEKS OPIS

AX9539  12 kol.

AX0007  paletka 12 kol.

Farby akwarelowe BB Kids
• 12 intensywnych kolorów
• drewniany pędzelek w zestawie
• kolory łatwo się mieszają  

i rozprowadzają
• wymagają niewielkiej ilości wody

INDEKS OPIS OPAK.

IR0253 pastelowe 12 kol.

IR0254 standardowe 12 kol. 

Farby COLOR’PEPS do malowania palcami
• z serii EARLY Age dla najmłodszych od 1 roku życia
• opakowanie zawiera 4 wysokopigmentowe, świetliste kolory o bardzo 

wysokich właściwościach kryjących
• gładka i kremowa konsystencja
• pakowane w kubeczki zawierające po 80 g farby
• wygodna w użyciu przykrywka chroni farby
• testowane dermatologicznie
• elementy grafiki nawiązują do zabawy i upodobań najmłodszych  

nie pozostawiając wątpliwości dla kogo ten produkt jest dedykowany
• spieralne

INDEKS OPAK.

MA5600 4 kol.

Farby akwarelowe
• kryjące farby wodorozcieńczalne 
• intensywne kolory
• wysoka jakość drobno roztartych pigmentów
• możliwe łączenie z farbami temperowymi, plakatowymi 

i kredkami woskowymi ASTRA
• po wyschnięciu matowieją
• odporne na światło

INDEKS OPIS OPAK.

AZ5016 śr. 23,5 mm z eurozawieszką 12 kol.

AZ5017 śr. 30 mm z eurozawieszką 12 kol.

AZ2350 śr. 30 mm paletka 12 kol.

AZ5019 śr. 23,5 mm z eurozawieszką 18 kol.

AZ5018 śr. 30 mm paletka otwierana 
z możliwością mieszania farb 12 kol.

Farby akwarelowe z pędzelkiem
• farby wodne, które służą do malowania po papierze
• są gotowe do użycia po zwilżeniu wodą
• jest to produkt dedykowany osobom, które chcą tworzyć prace plastyczne 

z wykorzystaniem efektów rozmycia konturów czy gry światła
• akwarelę można łączyć z innymi technikami np. malowaniem farbami 

plakatowymi czy kredkami świecowymi
• pozwalają na uzyskanie ciekawych efektów głównie przy malowaniu pejzaży 

i portretów

INDEKS OPAK. 

WP8878 12 kol.

Farby szkolne Connector w kasetce
• wysokiej jakości farby wodne 
• nowoczesny, atrakcyjny design
• plastikowa paleta z przezroczystą pokrywą 

do wielokrotnego użytku (miejsce na imię, zintegrowane 
pola na mieszanie kolorów)

• łączące się bloczki z kolorami pozwalają na układanie 
różnych kształtów i kreatywne mieszanie kolorów

• dobre własności kryjące, żywe i nasycone kolory
• spieralne z większości standardowych tkanin

INDEKS OPIS KOLOR KASETKI

FC0085  12 kol. niebieski

FC0086  12 kol. turkusowy

FC0087  12 kol. czerwony

FC0088 24 kol. czerwony
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Farby plakatowe
• zmywalne 
• intensywne kolory 
• pakowane w plastikowe pojemniki 

po 20 ml 
• wyprodukowane w Polsce

INDEKS OPAK.

KA6742 6 kol.

KA6475 12 kol.

Farby wodne
• zmywalne 
• jaskrawe kolory 
• w zestawie pędzelek z nylonowym włosiem 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA5676 8 kol.

KA5674  12 kol.

KA5905  16 kol.

KA5675 24 kol.

Farby plakatowe
• dają nieskończone możliwości zabawy i tworzenia nowych 

kolorów
• do malowania po różnych powierzchniach (papier, karton)
• doskonale pobudzają kreatywność najmłodszych, jak 

i starszych dzieci, przenosząc je do kolorowego świata 
fantazji

INDEKS OPAK.

WP6785 12 x 20 ml

Farby pastelowe i magiczne flamastry Hejka tu Lenka
farby plakatowe pastelowe: 
• dostępne w 8 pastelowych kolorach dają nieskończone możliwości zabawy 

i tworzenia nowych kolorów
• można malować po różnych powierzchniach (papier, karton), łączyć dowolnie farby 

i obserwować jak wspaniale się przenikają
• doskonale pobudzają kreatywność najmłodszych, jak i starszych dzieci, przenosząc 

je do kolorowego świata fantazji
magiczne flamastry:
• tworząc prace Magicznymi Flamastrami Strigo, możesz sprawić, że Twoje dzieło 

zniknie! 
• użyj białej końcówki, potrzyj nią rysunek i sprawdź, jak działa magia
• w zestawie znajduje się 6 magicznych flamastrów o 2 końcówkach: do rysowania 

i do usuwania stworzonego rysunku
• flamastry są łatwo zmywalne oraz nietoksyczne

INDEKS OPIS

WP6921 farby

WP6008 flamastry
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Farby plakatowe w tubie
• bardzo wydajne, kryjące farby  

wodorozcieńczalne
• czyste i intensywne barwy
• do malowania na papierze, kartonie, drewnie,  

nieglazurowanej ceramice, kamieniu
• odporne na działanie światła i ścieranie
• pojemność 30 ml

INDEKS KOLOR

AZ5050 miks 6 kol.

AZ5048 miks 12 kol.

AZ2361  pomarańczowy

AZ2362  różowy

AZ5053  biały

AZ5062  brązowy

AZ5059  jasnobrązowy

AZ5054  ciemnoniebieski

AZ5055  ciemnozielony

INDEKS KOLOR

AZ5057  cytrynowy

AZ5058  czarny

AZ2363  czerwony

AZ6014  jasnoczerwony

AZ2364  jasnozielony

AZ5063  niebieski

AZ5064 żółty

AZ2365 cielisty

Farby plakatowe
• bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne
• czyste i intensywne barwy
• do malowania na papierze, kartonie, drewnie, 

nieglazurowanej ceramice, kamieniu
• odporne na działanie światła i ścieranie
• pojemność 20 ml

INDEKS OPAK.

AZ2357 6 kol.

AZ5052 8 kol.

AZ2358 10 kol.

AZ2359 13 kol. (12 + 1 gratis)

Farby plakatowe BB Kids
• wysoka jakość krycia
• aksamitna konsystencja
• 12 intensywnych kolorów
• pojemność słoiczka: 20 ml

INDEKS OPIS OPAK.

IR0255 pastelowe 12 kol.

IR2011 standardowe 12 kol.

Farby plakatowe
• intensywne, nasycone kolory w zakręcanych, wygodnych kubeczkach po 20 ml
• nietoksyczne, zmywalne wodą
• farbki idealnie kryją malowaną powierzchnię
• nie tracą swojej intensywności w czasie
• półpłynna konsystencja ułatwia nakładanie farby

INDEKS OPAK.

HE0203  6 kol.

HE0204  8 kol.

HE0201  10 kol.

HE0202  12 kol.

INDEKS KOLOR

AZ2384 pomarańczowy

AZ2385 błękitny

AZ2386 limonkowy

AZ2387 ciemnoczerwony

AZ2388 metaliczny złoty

AZ2389 metaliczny srebrny

AZ2390 metaliczny miedziany

AZ2391 metaliczny zielony

AZ2392 perłowy różowy

AZ2393 perłowy zielony

AZ2394 perłowy niebieski

AZ2395 brokatowy turkusowy

AZ2396 brokatowy fioletowy

AZ2397 brokatowy zielony

AZ2398 brokatowy czerwony

AZ2399 fluorescencyjny cytrynowy

AZ2400 fluorescencyjny pomarańczowy

AZ2401 fluorescencyjny zielony

AZ2402 fluorescencyjny różowy

Farby szkolne
• farby wodne o konsystencji  

półpłynnej
• wygodne i szybkie w użyciu
• nie wymagają rozcieńczenia  

wodą
• do malowania na papierze,  

kartonie, drewnie
• pojemność 250 ml

INDEKS KOLOR

AZ2366 biały

AZ2367 cytrynowy

AZ2368 żółty

AZ2369 różowy

AZ2370 czerwony

AZ2371 jasnozielony

AZ2372 ciemnozielony

AZ2373 niebieski

AZ2374 ciemnoniebieski

AZ2375 jasnobrązowy

AZ2376 brązowy

AZ2377 czarny

AZ2378 śliwkowy

AZ2379 fioletowy

AZ2380 turkusowy

AZ2381 szmaragdowy

AZ2382 cielisty

AZ2383 jasnoróżowy

Możesz kupić farbę 
szkolną w większej 

butelce - 500 ml  
lub 1000 ml.

Zapytaj  
Sprzedawcę.
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Farby akrylowe
• wysokiej jakości hobbystyczne farby akrylowe
• bezzapachowe
• idealne do stosowania na drewnie, papierze, szkle, metalu i tkaninach
• można je mieszać z wodą lub innymi kolorami z tej serii
• wodoodporne po wyschnięciu, pędzle i zabrudzone powierzchnie łatwo 

zmywalne mydłem oraz wodą
• nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat (ryzyko spożycia farby)
• posiadają atest CE
• pojemność tubki 12 ml

INDEKS OPAK.

ST1402  12 kol.

ST1403  24 kol.

Farby fluorescencyjne
• farby fluoryzujące w świetle dziennym i świecące w świetle UV
• bardzo wydajne
• odporne na światło
• do celów dekoracyjnych i wykańczania prac plastycznych
• pojemność 10 ml

INDEKS OPAK.

AZ2356 6 kol.

Farby akrylowe
• wysokiej jakości fakrby akrylowe
• idealnie nadają się do prac kreatywnych na różnych powierzchniach: 

drewnie, plastiku, styropianie, papierze, metalu, tkaninach, szkle itp.
• zestawy zawierają kolory: biały, cytrynowy, ochra, 

ciemnopomarańczowy, ciemnoczerwony, ciemnozielony, turkusowy, 
granatowy, ciemnoniebieski, jasnobrązowy, brązowy, czarny

INDEKS KOLOR POJ. OPAK.

AL0243  złoty metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0244  srebrny metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0245  miedziany metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0246  czerwony metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0247  zielony metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0248  perłowy metalizowany 75 ml 1 szt.

AL0269  neonowy żółty 75 ml 1 szt.

AL0270  neonowy pomarańczowy 75 ml 1 szt.

AL0271  neonowy zielony 75 ml 1 szt.

AL0272  neonowy różowy 75 ml 1 szt.

AL0249  pastelowy żółty 75 ml 1 szt.

AL0250  pastelowy pomarańczowy 75 ml 1 szt.

AL0251  pastelowy zielony 75 ml 1 szt.

AL0252  pastelowy różowy 75 ml 1 szt.

AL0253  pastelowy niebieski 75 ml 1 szt.

AL0254  pastelowy fioletowy 75 ml 1 szt.

AL0255  biały 75 ml 1 szt.

AL0256  żółty 75 ml 1 szt.

AL0257  ciemnożółty 75 ml 1 szt.

AL0258  pomarańczowy 75 ml 1 szt.

AL0259  czerwony 75 ml 1 szt.

AL0260  zielony 75 ml 1 szt.

AL0261  ciemnozielony 75 ml 1 szt.

AL0262  niebieski 75 ml 1 szt.

AL0263  ciemnoniebieski 75 ml 1 szt.

AL0264  fioletowy 75 ml 1 szt.

AL0265  brązowy 75 ml 1 szt.

AL0266  czarny 75 ml 1 szt.

AL0267  różowy 75 ml 1 szt.

AL0268  bordowy 75 ml 1 szt.

AL0273  zestaw 12 kol. 12 ml 12 szt.

AL0274 zestaw 24 kol. 12 ml 24 szt.FTN-302
neonowa żółta

FTN-304
neonowa 
pomarańczowa
FTN-306
neonowa zielona

FTN-313
neonowa różowa

FTP-402
pastelowa 
żółta

FTP-408
pastelowa 
niebieska

FTP-406
pastelowa 
zielona
FTP-413
pastelowa 
różowa

FTP-404
pastelowa 
pomarańczowa

FTP-410
pastelowa 
fioletowa

FT-101
złota

1 12 72

FT-102
srebrna

FT-103
miedziana

FT-104
czerwona metalic

FT-105
zielona metalic

FT-106
perłowa

FT-201
biała

Farby akrylowe wysokiej jakości. Idealnie nadają się do prac 
kreatywnych na różnych powierzchniach: drewno, plastik, 
styropian, papier, metal, tkaniny, szkło, itp. 
Pojemność tubki: 75 ml.

FT-212
czarna

FT-211
brązowa

FT-210
fioletowa

FT-209
ciemnoniebieska

FT-208
niebieska

FT-207
ciemnozielona

FT-206
zielona

FT-205
czerwona

FT-204
pomarańczowa

FT-203
ciemnożółta

FT-202
żółta

FT-214
bordowa

FT-213
różowa

FTN-302
neonowa żółta

FTN-304
neonowa 
pomarańczowa
FTN-306
neonowa zielona

FTN-313
neonowa różowa

FTP-402
pastelowa 
żółta

FTP-408
pastelowa 
niebieska

FTP-406
pastelowa 
zielona
FTP-413
pastelowa 
różowa

FTP-404
pastelowa 
pomarańczowa

FTP-410
pastelowa 
fioletowa

FT-101
złota

1 12 72

FT-102
srebrna

FT-103
miedziana

FT-104
czerwona metalic

FT-105
zielona metalic

FT-106
perłowa

FT-201
biała

Farby akrylowe wysokiej jakości. Idealnie nadają się do prac 
kreatywnych na różnych powierzchniach: drewno, plastik, 
styropian, papier, metal, tkaniny, szkło, itp. 
Pojemność tubki: 75 ml.

FT-212
czarna

FT-211
brązowa

FT-210
fioletowa

FT-209
ciemnoniebieska

FT-208
niebieska

FT-207
ciemnozielona

FT-206
zielona

FT-205
czerwona

FT-204
pomarańczowa

FT-203
ciemnożółta

FT-202
żółta

FT-214
bordowa

FT-213
różowaFTN-302
neonowa żółta

FTN-304
neonowa 
pomarańczowa
FTN-306
neonowa zielona

FTN-313
neonowa różowa

FTP-402
pastelowa 
żółta

FTP-408
pastelowa 
niebieska

FTP-406
pastelowa 
zielona
FTP-413
pastelowa 
różowa

FTP-404
pastelowa 
pomarańczowa

FTP-410
pastelowa 
fioletowa

FT-101
złota

1 12 72

FT-102
srebrna

FT-103
miedziana

FT-104
czerwona metalic

FT-105
zielona metalic

FT-106
perłowa

FT-201
biała

Farby akrylowe wysokiej jakości. Idealnie nadają się do prac 
kreatywnych na różnych powierzchniach: drewno, plastik, 
styropian, papier, metal, tkaniny, szkło, itp. 
Pojemność tubki: 75 ml.

FT-212
czarna

FT-211
brązowa

FT-210
fioletowa

FT-209
ciemnoniebieska

FT-208
niebieska

FT-207
ciemnozielona

FT-206
zielona

FT-205
czerwona

FT-204
pomarańczowa

FT-203
ciemnożółta

FT-202
żółta

FT-214
bordowa

FT-213
różowa

FTN-302
neonowa żółta

FTN-304
neonowa 
pomarańczowa
FTN-306
neonowa zielona

FTN-313
neonowa różowa

FTP-402
pastelowa 
żółta

FTP-408
pastelowa 
niebieska

FTP-406
pastelowa 
zielona
FTP-413
pastelowa 
różowa

FTP-404
pastelowa 
pomarańczowa

FTP-410
pastelowa 
fioletowa

FT-101
złota

1 12 72

FT-102
srebrna

FT-103
miedziana

FT-104
czerwona metalic

FT-105
zielona metalic

FT-106
perłowa

FT-201
biała

Farby akrylowe wysokiej jakości. Idealnie nadają się do prac 
kreatywnych na różnych powierzchniach: drewno, plastik, 
styropian, papier, metal, tkaniny, szkło, itp. 
Pojemność tubki: 75 ml.

FT-212
czarna

FT-211
brązowa

FT-210
fioletowa

FT-209
ciemnoniebieska

FT-208
niebieska

FT-207
ciemnozielona

FT-206
zielona

FT-205
czerwona

FT-204
pomarańczowa

FT-203
ciemnożółta

FT-202
żółta

FT-214
bordowa

FT-213
różowa

Farby akrylowe
• dobrze i szybko schną, nie pękają  
• doskonale przepuszczają powietrze  
• odporne na wilgoć i blaknięcie  
• przeznaczone do malowania, pisania na papierze, drewnie, materiałach, 

cemencie, bambusie   
• pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed wysychaniem 

i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb

INDEKS OPAK. POJEMNOŚĆ

KA7169 6 kol. 30 ml

KA6796 12 kol. 12 ml

KA6797 18 kol. 12 ml
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Farby dekoracyjne z brokatem
• do malowania na różnych podłożach typu papier, drewno, ceramika, kamień
• nadają malowanym powierzchniom ciekawy efekt dekoracyjny
• gęstą farbę zaleca się rozcieńczyć wodą
• pojemność 10 ml

INDEKS OPAK.

AZ2355 6 kol.

Farby witrażowe
• farby przeznaczone  

do samodzielnego  
wykonania witraży  
oraz dekoracji szkła,  
porcelany, luster, płytek  
ceramicznych i tworzyw sztucznych 

• wyraziste kolory 
• łatwa aplikacja farb 
• odklejalne - gotowy, wyschnięty wzór  

można przenosić z folii na inne powierzchnie 
• możliwe jest łączenie farb witrażowych  

z innymi technikami: klejem z brokatem, Ciasto-Plasto 
• pojemność: 22 ml 
• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

INDEKS KOLOR

KA5534 miks (różowy, żółty, niebieski, fioletowy, zielony)

KA7613 miks kontur (czarny, złoty)

Farby dekoracyjne o połysku metalicznym
• bardzo wydajne farby wodorozcieńczalne
• efekt połysku srebra, złota, mosiądzu, miedzi lub brązu
• do malowania na papierze, ceramice, kartonie, drewnie
• odporne na działanie światła i ścieranie
• pojemność 10 ml

INDEKS OPAK.

AZ5297 6 kol.

Farby dekoracyjne o połysku perłowym
• transparentne farby wodorozcieńczalne 
• efekt perłowego połysku
• 2-3 warstwy farby zapewniają najlepszy efekt
• do malowania na papierze, ceramice, kartonie, drewnie
• odporne na działanie światła i ścieranie
• pojemność 10 ml

INDEKS OPAK.

AZ5306 6 kol.

Farba tempera
• wodorozcieńczalna, łatwo zmywalna, bezzapachowa
• idealna do nauki i do prac grupowych 
• do malowania na wszystkich porowatych powierzchniach: papierze, kartonie, 

drewnie, polistyrenie itp. 
• można je dowolnie mieszać, co pozwala uzyskać nowe kolory i odcienie 
• możliwość warstwowego malowania i korekt
• gotowa do użycia bez dodawania wody 
• przechowywać w temperaturze 10-40°C 
• zgodne z normą CE

KOLOR
INDEKS

POJ. 500 ml POJ. 1000 ml

jasnoniebieski KA1542 KA6177

błękitny KA1535 KA5987

granatowy KA1541 -

czarny KA1538  KA6357

czerwony KA1539  KA6174

zielony KA1547 KA6176  

jasnozielony KA1548  KA9008  

zielony morski KA1549  KA9009  

żółty KA1550 KA6175  

żółty cytrynowy KA1551  KA7511  

pomarańczowy KA1544 KA5986

biały KA1534 KA5174

srebrny KA7250 -

złoty KA7251 -

jasnobrązowy KA1536  KA9004  

brązowy KA1537  KA5984  

różowy KA1545  KA9062

ciemnoróżowy KA1546  KA9005

fioletowy KA1540 KA7566

łososiowy KA1543 KA6316

Podobrazie  
malarskie Artea
• do malowania olejnego i akrylowego
• zszywki umieszczone z tyłu ramy
• komplet klinów rozporowych
• lekkie ramy wykonane z drewna paulowni
• wykonane z bawełny o gramaturze 280 g/m²  powleczonej gruntem 

uniwersalnym

INDEKS ROZMIAR

AZ2748  24x30 cm

AZ2749  30x40 cm

AZ2750  40x50 cm

INDEKS ROZMIAR

AZ2751 50x60 cm

AZ2752 60x80 cm
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Pędzelek szkolny okrągły i płaski
• doskonała jakość
• drewniany, lakierowany trzonek
• włosie wykonane ze świńskiej szczeciny
• trwały i elastyczny

INDEKS OPIS

AZ2754 okrągły nr 1

AZ5808 okrągły nr 2

AZ4012 okrągły nr 4

AZ4013  okrągły nr 6

AZ4014  okrągły nr 8

AZ4000  okrągły nr 10

AZ4002  okrągły nr 12

AZ4004  okrągły nr 14

AZ4006  okrągły nr 16

AZ4008  okrągły nr 18

AZ4009 okrągły nr 20

AZ4010  okrągły nr 22

AZ4011  okrągły nr 24

Pędzle akwarelowe  
w tubie
• do farb akwarelowych,  

plakatowych i temper 
• włosie kozy 
• plastikowa rękojeść
• metalowe okucie  
• opak. tuba 72 szt.  

(6x12 szt.)

INDEKS OPIS

KA5451  nr 1-6

KA5778  nr 7-12

Pędzle drewniane
• zestaw 6 drewnianych pędzelków 
• łatwe w czyszczeniu 
• idealnie nadają się do tworzenia 

wyraźnych, kolorowych wypełnień

INDEKS WP3387

Pędzle
• zestaw pędzelków w krótkich, kolorowych 

uchwytach z przezroczystego plastiku 
• nylonowe włosie w kolorze uchwytu 
• do różnych technik malarskich 
• poręczne, mieszczą się w każdym 

tornistrze 
• 5 różnych rodzajów włosia

INDEKS OPAK.

KA7263 5 szt.

Pędzelek wodny
• niezastąpiony w pracy z akwarelami 

i kredkami akwarelowymi 
• do tworzenia ilustracji, pejzaży, 

melancholijnych obrazów
• prosty w obsłudze, łatwy w czyszczeniu 

(moczymy go w wodzie) 
• służy do rozmazywania kolorów
• higieniczny i wygodny w użytkowaniu 
• zastępuje tradycyjny pędzelek i kubek 

na wodę
• przezroczysta obudowa pozwala 

kontrolować ilość płynu w zbiorniczku 
• poprzez delikatne ściśnięcie obudowy 

doprowadzamy wodę do końcówki

INDEKS OPIS

PN1498 cienki

PN1499 średni

PN1500 gruby

INDEKS OPIS

AZ4015 płaski nr 2

AZ4018  płaski nr 4

AZ4019  płaski nr 6

AZ2755  płaski nr 8

AZ4001  płaski nr 10

AZ4003  płaski nr 12

AZ4005  płaski nr 14

AZ4007  płaski nr 16

AZ2756  płaski nr 18

AZ2757  płaski nr 20

AZ4016  płaski nr 22

AZ4017  płaski nr 24
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Kubek na wodę z blokadą wylania BB
• specjalna blokada przeciw wylaniu wody
• wgłębienia w pokrywce do odkładania pędzli
• dodatkowa zatyczka do przenoszenia pełnego kubka

INDEKS IR0200

Pędzle szkolne z włosia kozy
• pędzle szkolne serii 101 są idealne do akwareli i farb plakatowych
• zawierają 70% włosia kozy, 30% włosia syntetycznego
• doskonale zatrzymują wodę i farbę
• charakteryzują się lepszą odpornością i elastycznością co ułatwia 

odzyskanie kształtu po jego użyciu
• brązowe lakierowane wykończenie i aluminiowa skuwka bez 

spawania, odporna na rdzewienie

INDEKS OPIS

ML0569  Nr 000

ML0005  Nr 00 

ML0570  Nr 0 

ML0571  Nr 1 

ML0572  Nr 2

ML0573  Nr 3

ML0574  Nr 4

ML0575  Nr 5

ML0576  Nr 6

ML0006  Nr 7

ML0577 Nr 8

INDEKS OPIS

ML0578  Nr 9

ML0579  Nr 10

ML0007  Nr 11

ML0008  Nr 12

ML0009  Nr 14

ML0580  Nr 16

ML0581  Nr 18

ML0582  Nr 20

ML0583  Nr 22

ML0584 Nr 24

Pojemnik na wodę Clic&Go
• praktyczny, składany pojemnik na wodę z miękkiego, wytrzymałego 

tworzywa
• atrakcyjny design
• specjalnie profilowana krawędź pozwala na wygodne odłożenie pędzelka

INDEKS KOLOR

FC6343 czerwony

FC6092 niebieski

FC0089 turkusowy

Paletka do farb i kubeczek na wodę z blokadą
paletka:
• do mieszania farb
• z tworzywa sztucznego
• 6 wgłębień na farby
• wygodny uchwyt i miejsce na odłożenie pędzelka
kubeczek:
• do płukania pędzli
• specjalna pokrywka z blokadą wylania i miejscem na odłożenie 4 pędzelków

INDEKS OPIS

AZ5823 paletka

AZ2742 kubeczek z blokadą

Pędzelki gąbkowe
• do malowania farbami

INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK.     

AL0275 pędzelki gąbkowe kwiatki (1) 18, 30, 35 mm 5 szt.

AL0276 pędzelki gąbkowe kolorowe (2)  40 x 110 mm 4 szt.

AL0277 pędzelki gąbkowe białe (3) 35, 45, 60 mm 3 szt.

AL0278 pędzelki gąbkowe żółte (4) 70 mm 3 szt.

AL0279 pędzelki gąbkowe kolorowe (5) 125, 105, 130, 135 mm 4 szt.

AL0280 pędzelki gąbkowe czarne (6) mały, średni, duży 3 szt. 

5

2 1

36

4
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Akcesoria do malowania
• wałki zbudowane są z plastikowej  

rączki i końcówki wykonanej z gąbki
• każdy wałek zamoczony w farbie, pozostawia inny ślad
• pozostawia bardziej wyraźne ślady, po zamoczeniu go 

w gęstej farbie, np. plakatowej lub akrylowej
• idealny do malowania szlaczków na zajęciach plastycznych 

jak i w domu
• stemple wykonane z gąbki w 16 różnych wzorach

INDEKS OPIS

JV0018  wałek gąbczasty

JV0019  wałki 3 różne wzory gąbczaste szerokie (czerwone)

JV0020  wałki 3 różne wzory gąbczaste wąskie (niebieskie)

JV0021 stemple 16 gąbek stempli 

Flamastry, pisaki

Mazaki trójkątne BB Kids
• trójkątny profil
• łatwospieralne
• wentylowana skuwka

INDEKS OPIS OPAK.

IR0249 pastelowe 12 kol.

IR0250 standardowe 12 kol.

Flamastry Maxi
• tusz wykonany na bazie barwników  

spożywczych na bazie wody, bez dodatku alkoholu
• końcówki są bardzo mocne i odporne na naciski
• odporne na szybkie wysychanie, wytrzymują bez skuwki do 96 godz.
• flamastry z łatwością ślizgają się po papierze
• wkład jest trwały, a nakładka została wyposażona w system 

wentylacji, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników
• sprawdzają się dobrze przy wszystkich powierzchniach,  

z wyjątkiem bardzo porowatych i śliskich powierzchni
• łatwo zmywają się ze skóry i ubrań, wystarczy użyć wody  

z mydłem

INDEKS OPIS

JV0005  6 szt.

JV0006  12 szt.

JV0007  24 szt.

JV0008 96 szt. w 12 kolorach

Flamastry CX
• żywe i intensywne kolory
• wysoka jakość tuszu
• wentylowana skuwka

INDEKS OPAK.

AZ2656  12 kol.

AZ2657  24 kol.

Flamastry Sowa/Kaczka
• 12 głębokich kolorów flamastrów z łatwym 

do usunięcia tuszem, zamkniętych w uroczym 
pojemniku z sowią/kaczą główką jako zakrętką 

• pozwalają na stworzenie prac pełnych kolorów

INDEKS OPIS KOLOR

WP3395  Sowa niebieski 

WP3396  Sowa różowy

WP3399  Kaczka niebieski 

WP3398  Kaczka różowy

WP3397  Kaczka zielony
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Flamastry stożkowe
• zakończone pędzelkową końcówką 
• doskonałe do malowania 

zróżnicowanych kresek
• żywe i intensywne kolory
• wysoka jakość tuszu
• wentylowana skuwka

INDEKS OPAK.

AZ2660 12 kol.

Flamastry Power
• pozostawione bez skuwki nie zasychają nawet przez 8 tygodni! Dodatkową 

ich zaletą jest bardzo mocna końcówka odporna na złamanie i łatwo 
spieralny tusz, który bez problemu można zmyć z dłoni oraz ubrań

• grubość linii 2 mm

INDEKS OPAK.

SH7028  12 kol.

SH7062  18 kol.

SH7029  24 kol.

Flamastry Cricco
• delikatny tusz na bazie wody w jasnych, intensywnych kolorach
• obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze tuszu
• miękka końcówka o grubości linii pisania 1-1,5 mm
• wentylowana zatyczka

INDEKS OPAK.

AX0010 12 kol.

Flamastry Jumbo COLOR’PEPS
• z serii Early Age dla najmłodszych od 1 roku życia
• wentylowana skuwka
• bezpieczna, zablokowana przed usunięciem gruba końcówka  

o śr. 5 mm jest wytrzymała na nacisk
• tusz łatwo zmywalny ze skóry i tekstyliów
• 12 intensywnych kolorów

INDEKS OPAK.

MA5474 12 kol.

Flamastry Trio Deco
• flamastry z metalicznym tuszem i wygodnym trójkątnym uchwytem  

dla dzieci i nie tylko
• tusz widoczny jest bardzo dobrze zarówno na jasnym jak i ciemnym tle
• można nimi pisać po papierze, kartonie i drewnie
• idealne do kolorowania, ozdabiania i pisania wszędzie tam gdzie  

potrzebny jest metaliczny efekt 
• grubość linii pisania 2 mm

INDEKS OPAK.

SH1670 8 kol.

Flamastry Trio Scribbi
• stworzone z myślą o najmłodszych
• gruby, trójkątny przekrój ułatwiający wyrabianie 

prawidłowego nawyku trzymania
• wyjątkowo mocna i resorowana końcówka odporna 

na złamania
• wentylowana skuwka umożliwiająca oddychanie 

w razie przypadkowego połknięcia i łatwo spieralny tusz 
umożliwiający zmywanie go z dłoni oraz ubrań

• grubość linii pisania 1,5-2 mm

INDEKS RODZAJ OPAK. OPAK.

SH1671 etui kartonowe 6 kol.

SH1199 podstawka na biurko 12 kol.
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Pisaki zapachowe Perfume
• wysokiej jakości pisaki zapachowe 
• pachnący i łatwo zmywalny tusz 
• końcówka wyposażona w blokadę  

- nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka 
• bezpieczna wentylowana zatyczka  

umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia 
• aromaty nie zawierają substancji uczulających 
• 12 zapachów: lukrecja, czekolada, brzoskwinia, truskawka, pomarańcza, banan, 

jabłko, mięta, anyż, winogrona, lawenda, wanilia 
• zgodne z normą CE
• grubość linii pisania 1,0-4,7 mm

INDEKS OPAK.

KA7645 12 kol.

Flamastry dwustronne
• żywe i intensywne kolory
• długość linii pisania 540 m 
• wysoka jakość tuszu
• wentylowana skuwka

INDEKS OPAK.

AZ2661 12 szt. = 24 kol.

Pisaki dwustronne Birello
• dwie filcowe końcówki o grubości 

pisania 2 i 4 mm
• końcówka wyposażona w blokadę  

- nie ma możliwości wciśnięcia jej 
do środka

• wysokiej jakości, wyrazisty tusz  
na bazie wody 

• tusz łatwy do usunięcia ze skóry  
lub tkaniny za pomocą samej wody  

• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA6206  10 kol.

KA5874  12 kol.

KA6260  24 kol.

Flamastry dwustronne COLOR’PEPS Duo Colors
• flamastry dwustronne w kartonowym etui
• idealne do piórnika: 10 sztuk = 20 kolorów
• wentylowana skuwka
• tusz łatwo zmywalny ze skóry i tekstyliów
• mocne końcówki w kształcie stożka o grubości 5,9 mm
• intensywne kolory

INDEKS GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI OPAK.

MA5601 5,9 mm 10 szt.= 20 kol.

Flamastry dwustronne COLOR’PEPS Duo Tip
• flamastry dwustronne w kartonowym etui
• każdy flamaster ma dwie mocne końcówki różnej grubości 

dla osiągnięcia różnych efektów graficznych; jedna 2 mm dedykowana 
do rysowania a druga grubsza 3,9 mm do zamalowywania większych 
powierzchni

• wentylowana skuwka
• tusz łatwo zmywalny ze skóry i tekstyliów
• intensywne kolory

INDEKS GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI OPAK.

MA6306 2 i 3,9 mm 10 kol.

Pisaki stemple
• pisaki dwa w jednym: końcówka pisząca  

i nasączona pieczątka z wesołym wzorem 
• tusz na bazie wody 
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia 

oddychanie w przypadku połknięcia 
• średnica stempla 8 mm 
• zgodne z normą CE
• grubość linii pisania 1-3 mm

INDEKS OPAK.

KA7680 12 kol.
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Pisaki Acquarell
• końcówka wyposażona w blokadę  

- nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka 
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody, 

z bawełny w temp. 60ºC 
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku 

połknięcia 
• po rozmyciu rysunku za pomocą zmoczonego pędzelka można uzyskać 

efekt farb akwarelowych 
• zgodne z normą CE
• grubość linii pisania 2-3 mm

INDEKS OPAK.

KA6051 12 kol.

Pisaki pędzelkowe
• zestaw flamastrów z miękką końcówką pędzelkową z syntetycznego 

włosia
• umożliwiają przyjemne i precyzyjne kolorowanie
• w zestawie znajduje się czarny pisak konturowy z twardszą końcówką
• doskonały substytut dla standardowych flamastrów lub farb akwarelowych
• wygodne, twarde pudełko z przegródkami może służyć jako piórnik 

do przechowywania pisaków

INDEKS OPAK.

AX0033  11 + 1 kol.

AX0034  23 + 1 kol.

Pisaki pędzelkowe dwustronne
• dwustronne pisaki z jedną cienką końcówką 

w formie flamastra oraz drugą, miękką, pędzelkową 
z syntetycznego włosia, umożliwiającego przyjemne 
i precyzyjne kolorowanie

• metaliczne, intensywne oraz pastelowe, delikatne 
kolory doskonale nadają się do dekoracji na różnych 
powierzchniach

• polecane również do malowania na czarnym papierze

INDEKS OPIS RODZAJ

AX1602 złoty + srebrny blister metaliczne

AX1600  6 kol. pvc etui metaliczne

AX1601  12 kol. kaseta metaliczne

AX1603  6 kol. PVC etui pastelowe

AX1604 12 kol. kaseta pastelowe

Flamastry pędzelkowe
• wysokiej jakości końcówka 

w formie pędzla o dobrej elastyczności 
do malowania i kolorowania

• pomaga rozwijać umiejętności 
motoryczne u dzieci

INDEKS OPAK.

OL1180 10 kol.

Flamastry ze stożkową 
końcówką/z pędzelkiem
• flamastry z wytrzymałą i elastyczną końcówką 

stożkową lub pędzelkową
• tusz na bazie wody tworzy jaskrawe i intensywne 

kolory, które można ze sobą mieszać
• łatwo spieralne z większości tkanin

INDEKS RODZAJ 
KOŃCÓWKI OPAK.

ML0078  stożkowa 12 kol.

ML0079  stożkowa 18 kol.

ML0399  stożkowa 24 kol.

ML0402  pędzelek 10 kol.

ML0403 pędzelek 24 kol.
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Flamastry Trio 2w1
• flamaster i cienkopis w jednym
• pisak z dwoma końcówkami, do pisania i kolorowania
• dodatkową ich zaletą jest łatwo spieralny tusz, który bez problemu można 

zmyć z dłoni oraz ubrań
• pisak posiada ergonomiczne, trójkątne strefy uchwytu
• grubość linii, w zależności od użytej końcówki 0,5 mm lub 2 mm

INDEKS OPAK.

SH1669 10 kol.

Pisaki
• dedykowane do kreatywnego pisania  

i kolorowania, wykonywania notatek,  
rysunków i planów na papierze

• cienka, okrągła końcówka z łatwością  
przesuwa się po powierzchni kartki podczas tworzenia pocztówek  
lub kartek okazjonalnych

• tusz na bazie wody jest wysoce odporny na blaknięcie i nie przesiąka 
na drugą stronę papieru 

• szerokość linii pisania 1 mm
• kartonowe etui z okienkiem ułatwiające przechowywanie 

INDEKS OPIS

EG0018 6 kol. pastelowych

EG5825 10 kol. artystycznych

Zakreślacze

Flamastry Grip
• ergonomiczny trójścienny kształt ułatwia uchwycenie pisaka
• opatentowana strefa GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami masującymi,  

zapewnia komfort użytkowania
• końcówka pisząca jest odporna na duży nacisk
• tusz na bazie wody i barwników naturalnych
• jasne i wyraziste kolory
• spieralne z większości standardowych tkanin
• wygodne plastikowe etui ułatwia przechowywanie pisaków

INDEKS OPIS

FC0024 5 kol. neonowych + 5 kol. pastelowych

FC1417  10 kol. w etui

FC1370  20 kol. w etui

FC0023  30 kol .w etui

Flamastry Pen 68
• wysokiej jakości flamastry stworzone z myślą o uczniach i profesjonalistach
• bardzo mocna końcówka o grubości 1 mm (szerokość linii 1 mm) jest odporna 

na rozwarstwianie
• pozostawione bez skuwki nie zasychają nawet przez 24 godziny
• wysokiej jakości pigmenty odporne na blaknięcie

INDEKS OPIS OPAK.

SH5073  neonowe, etui 6 kol.

SH1610  pastelowe, etui 8 kol.

SH5062 etui 10 kol.

SH1662 neonowe, etui z zawieszką 24 + 6 kol.

SH1660 etui kartonowe 18 kol.

SH1657  etui ARTY 12 kol.

SH1658  etui ARTY 18 kol.

SH1659  etui ARTY 24 kol.

SH1656 ColorParade 20 kol.

SH1668 rollerset 30 kol.

SH1661 etui metalowe 20 kol.

Zakreślacze pastelowe 1546
• bardzo wysokiej jakości zakreślacze w modnych pastelowych kolorach
• idealne do wszystkich rodzajów papieru
• uniwersalny tusz na bazie wody
• linia zakreślania o szerokości 1, 2 lub 5 mm

INDEKS KOLOR

FC0064 różowy

FC0060 brzoskwiniowy

FC0063 liliowy

FC0059 bladoniebieski

FC0065 turkusowy

FC0061  jasnozielony

FC0062  jasnożółty

FC0066 ultramaryna

FC5729  4 kol. (3 kol. pastelowe + żółty)

Flamastry RC-1.0
• stworzone z myślą o uczniach 

i profesjonalistach
• fibrowa końcówka pisząca, 

odporna na rozwarstwianie 
o grubości 1,0 mm

• wentylowana skuwka
• nasadka w kolorze tuszu
• nasadka posiada wygodny klip
• wysokiej jakości tusz na bazie 

wody odporny na blaknięcie 
(bezwonny, daje niespotykanie 
wyraziste i trwałe kolory)

• odporne na wysychanie  
- pozostawione bez skuwki kilka 
dni w temperaturze pokojowej  
nie wyschną

INDEKS OPAK.

RX1206 miks 12 kol.
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Zakreślacze metaliczne 1546
• bardzo wysokiej jakości zakreślacze w kolorach metalicznych 

pozostawiające srebrzystą poświatę
• uniwersalny tusz na bazie wody
• linia zakreślania o szerokości 1, 2 lub 5 mm
• wytrzymała końcówka
• dla najlepszych rezultatów zakreślania wstrząsnąć przed użyciem
• przechowywać w pozycji poziomej

INDEKS KOLOR

FC0055 różowy

FC0058 złoty

FC0057 srebrny

FC0056 rubinowy

FC0104  niebieski

Mini zakreślacze Feelingi
• na obudowie nadrukowane śmieszne hasła
• na skuwce śmieszne minki
• na końcu obudowy uchwyt-zawieszka
• grubość linii zakreślania: 3 mm

INDEKS OPAK.

ST1342 6 kol. pastelowych   

INDEKS KOLOR

FC0105  zielony

FC0106  czerwony

FC0107 fioletowy

FC0054 op. 4 kol.

Zakreślacze  
w sztyfcie
• transparentny grafit żelowy  

o grubości ok. 10 mm 
• wykręcany sztyft 
• łatwa aplikacja na różnych  

typach atramentu
• nie powodują marszczenia  

papieru 
• pozostawione bez zatyczki  

nie wysychają

INDEKS KOLOR

KA7121  różowy

KA7122  żółty

KA7120 pomarańczowy

KA7119 zielony

KA7163 komplet 4 kol.

INDEKS KOLOR

PN0114 różowy

PN0116 szary

PN0110  błękitny

PN0111  fioletowy

Zakreślacz mini
• zakreślanie w modnym i praktycznym mini  

rozmiarze
• ścięta końcówka o szerokości 1-3 mm
• tusz na bazie wody, który nie przebija  

na drugą stronę papieru
• kolory pastelowe: różowy, fioletowy, niebieski, zielony
• kolory neonowe: żółty, pomarańczowy, różowy i zielony
• antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt sprawia że pisanie jest łatwe i komfortowe
• mieści się nawet w najmniejszych torebkach, idealny do noszenia przy sobie
• opakowanie 4 szt.

INDEKS KOLOR

EG1251 neonowy

EG1250 pastelowy

Zakreślacz dwustronny zapachowy Feeling-Lolly
• obudowa w kształcie loda na patyku, a na niej nadrukowane wesołe hasła
• dwa kolory w jednym zakreślaczu
• przyjemne, owocowe zapachy
• nie pozostawia smug na wydrukach atramentowych
• szybkoschnący, nie rozmazuje się
• końcówka ścięta o grubości 1-5 mm

INDEKS KOLOR ZAPACH

ST1471  fioletowy, różowy winogrona, truskawka

ST1472  pomarańczowy, żółty pomarańcza, banan

ST1473 zielony, niebieski melon, jagody

Zakreślacze Illumina Flex
• dwustronne, idealne do podkreślania i pisania przyciągających uwagę notatek
• dwie końcówki: okrągła 1,0 mm na jednym końcu i szeroka, elastyczna 

końcówka ścięta na drugim
• ścięta końcówka wygina się, dzięki czemu linie są czyste i proste, może 

rysować linie o szerokości od około 1,5 do 3,5 mm

INDEKS KOLOR

PN0112 niebieski

PN0113 pomarańczowy

PN0117 żółty

PN0115 seledynowy
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Zakreślacze 490
• wgłębienie w uchwycie, zapewnia komfort pisania 
• łatwa do otwarcia skuwka typu „Twist-Off”
• specjalna, ścięta końcówka zapewnia możliwość 

zakreślania w 3 grubościach
• zastosowany rodzaj atramentu na bazie wody 

do zakreślania na papierze dowolnej jakości 
• obudowa z tworzywa sztucznego

INDEKS KOLOR

HE2021  czerwony

HE2022  niebieski

HE2002 zielony

HE2003 żółty

HE2020  różowy

HE2001  pomarańczowy

HE1034  4 szt. etui

HE6924 6 szt. etui

Cienkopis 96
• grubość 0,4 mm
• oprawiona w metal końcówka pisząca 
• ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt zapewniający komfort pisania

INDEKS KOLOR

OL1133 czarny

OL1135 czerwony

OL1134 niebieski

OL1136  zielony

OL1140 jasnozielony

Cienkopis RC-0.4 Etui Eko
• niezawodny, ekonomiczny w użyciu cienkopis
• idealny do pisania i pracy z linijką
• tusz na bazie wody, może być pozostawiony 

bez zatyczki na wiele dni
• fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal
• wentylowana skuwka
• wyprodukowano w Polsce

INDEKS OPAK.

RX2228 12 kol.

Cienkopisy Grip
• ergonomiczny trójścienny przekrój i opatentowana strefa GRIP z małymi 

antypoślizgowymi punktami
• grubość linii pisania 0,4 mm pozwala na pracę z linijką i rysowanie zgodnie 

z szablonem
• tusz na bazie wody i barwników naturalnych
• spieralne z większości tkanin
• wyraźne i nasycone kolory

INDEKS KOLOR

FC6078 żółty

FC6079 jasnożółty

FC6080  pomarańczowy

FC6042  różowy

FC6044 czerwony

FC6081 karminowy

FC6082 cielisty

FC6083 śliwkowy

FC6084 fioletowy

INDEKS KOLOR

FC6040 błękitny

FC6085 niebieski

FC6086 turkusowy

FC6087 szmaragdowy

FC6088 jasnozielony

FC6041 zielony

FC6089 szary

FC6090 orzechowy

FC6091 jasnobrązowy

INDEKS KOLOR

FC6045 brązowy

FC6015 czarny

FC0096  5 kol. 
pastelowych

FC0097  5 kol. 
neonowych

FC0098 5 kol. 
podstawowych

FC6037  10 kol.

FC6017  20 kol.

Cienkopisy 2-Lines
• 2-kolorowa, fibrowa końcówka 0,5 mm
• biała obudowa
• niewysychający, łatwo spieralny tusz
• specjalna końcówka pozwala na pisanie jednocześnie  

kreską w 2 kolorach tuszu a po obróceniu obudowy  
można wybrać pisanie jednym kolorem

• A - niebieski i różowy, pomarańczowy  
i brązowy, czarny i czerwony

• B - fioletowy i niebieski, niebieski i zielony,  
pomarańczowy i ciemnoniebieski

INDEKS OPIS

TA2000  3 kol. A

TA2001  3 kol. B

TA2002  6 kol.

INDEKS KOLOR

OL1138 fioletowy

OL1141 pomarańczowy

OL1137 różowy

OL1139 brązowy

Artykuły piśmiennicze
artystyczne
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Cienkopis kreślarski
• przeznaczony do zastosowań 

profesjonalnych jak i nauki kreślenia 
i rysunku technicznego

• tusz dostosowany do papieru 
normalnego, przezroczystego 
oraz specjalnych papierów do kreślenia

• posiada doskonałą odporność 
na działanie promieni słonecznych

• kolor tuszu czarny
• wyprodukowano w Polsce

INDEKS GR. LINII PISANIA

RX1070 0,05 mm

RX1071 0,1 mm

RX1072 0,2 mm

RX1073 0,3 mm

RX5432 0,4 mm

RX1074 0,5 mm

RX1079 0,6 mm

RX6557 0,7 mm

RX1075 0,8 mm

RX5371 0,1-0,8 mm

Cienkopisy Ecco pigment
• idealny do pisania, rysowania 

i szkicowania
• pigmentowy czarny tusz
• odporny na światło i wodę
• umożliwia rysowanie z linijką 

i szablonem
• długa końcówka z metalową osłoną
• ergonomiczne miejsce uchwytu
• metalowy klips
• kolor tuszu czarny

INDEKS GR. LINII PISANIA

FC0119  0,05 mm

FC0120  0,1 mm

FC0121  0,2 mm

FC1039  0,3 mm

FC0122  0,4 mm

FC0123  0,5 mm

FC0124  0,6 mm

FC0125  0,7 mm

FC0126  0,8 mm

FC0117 etui 4 szt. (0,1; 0,3; 0,5; 0,7 mm)

FC0127 etui 4 szt. (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mm)

FC0118 etui 8 szt. (0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4; 0,5; 0,6; 0,7 mm)

Cienkopis kreślarski PIN 200
• profesjonalny cienkopis kreślarski idealny dla: grafików, projektantów, artystów
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie
• odporny na działanie wody, słońca, alkoholu, amoniaku i rozpuszczalników
• nie przesiąka przez papier
• twarda końcówka fibrowa nie ulega dyspersji (rozwarstwieniu)

INDEKS GR. LINII PISANIA KOLOR

UN1300 0,03 mm czarny

UN5508 0,05 mm czarny

UN1095 0,1 mm czarny

UN1126 0,1 mm czerwony

UN1127 0,1 mm niebieski

UN1219 0,1 mm jasnoszary

UN1216 0,1 mm ciemnoszary

UN1217 0,1 mm sepia

UN1096 0,2 mm czarny

UN5004 0,2 mm czerwony

UN1128 0,2 mm niebieski

INDEKS GR. LINII PISANIA KOLOR

UN1097 0,3 mm czarny

UN1152 0,4 mm czarny

UN5007 0,5 mm czarny

UN5008 0,5 mm czerwony

UN1129 0,5 mm niebieski

UN1208 0,5 mm jasnoszary

UN1207 0,5 mm ciemnoszary

UN1218 0,5 mm sepia

UN1151 0,6 mm czarny

UN1150 0,7 mm czarny

UN5009 0,8 mm czarny

INDEKS GR. LINII PISANIA KOLOR

UN1209 0,9 mm czarny

UN1210 1,0 mm czarny

UN1211 1,2 mm czarny

UN1212 pędzelek ciemnoszary

UN1213 pędzelek czarny

UN1214 pędzelek jasnoszary

UN1215 pędzelek sepia
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Cienkopisy kulkowe  
free ink
• kapilarny system podawania  

tuszu gwarantuje ciągłość  
pisania i wykorzystanie tuszu  
do ostatniej kropli

• okienko do kontroli poziomu  
tuszu

• stożkowa końcówka
grubość linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOLOR

FC0003 niebieski  

FC0001  czarny

FC0002  czerwony

FC0004 zielony  

grubość linii pisania: 0,7 mm

INDEKS OPIS

FC0011 niebieski  

FC0007 czarny

FC0008 czerwony

FC0014 zielony  

FC0005 błękitny

FC0009 fioletowy

FC0013 różowy

FC0010 jasnozielony

FC0012 pomarańczowy

FC0006 bordowy

Zestaw do kaligrafii w etui
• artystyczne pisaki ze ściętą, kaligraficzną końcówką piszącą
• neutralne PH tuszu bez zawartości kwasów
• tusz odporny na działanie światła słonecznego
• po wyschnięciu wodoodporny, nierozmazujący się na papierze
• zestawy opracowane z profesjonalnymi artystami zajmującymi się 

liternictwem i kaligrafią
• idealne do kreatywnego liternictwa i nowoczesnej kaligrafii

INDEKS OPIS

FC0067  4 kol. (czarny, granatowy, biały, sanguine)

FC0068  4 kol. (zielone złoto, zieleń chromowa kryjąca, 
karmin różowy, nugat)

FC0069  6 kol.

FC0070  8 kol.

Zestaw pisaków do liternictwa
• idealny na prezent w eleganckim opakowaniu
• pisaki pędzelkowe z wodoodpornym tuszem 

pigmentowym: czarny, szary, sepia
• idealny do tworzenia nowoczesnych liter, 

napisów i ilustracji (#handlettering)
• świetnie sprawdzi się również przy szkicach 

i konturowaniu 
• elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala 

na kontrolę nad grubością i kształtem linii

INDEKS OPAK.

PN5570 3 kol.

Zestaw pisaków pędzelkowych do kaligrafii
• pisak/pędzelek do kaligrafii i liternictwa dla początkujących użytkowników
• znany w mediach społecznościowych jako „Pentel Touch Brush Pen”
• do tworzenia nowoczesnych, modnych liter, napisów i ilustracji (#handlettering) 
• elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na pełną kontrolę nad grubością 

i kształtem linii 
• twórz niesamowite kompozycje i hasła
• dziel się nimi na Instagramie z hasztagiem #handlettering

Zestaw precyzyjnych pędzelków do kaligrafii
• dla zaawansowanych użytkowników
• idealny do komiksów i rysunków (w tym miniaturowe ilustracje, detale)
• wyjątkowo cienka, elastyczna i jednocześnie miękka końcówka
• grubość linii zależna od siły nacisku i kąta nachylenia końcówki

INDEKS OPAK. OPIS

PN1985  6 kol. kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, błękitny, zielony

PN3469  6 kol. kolory: czarny, niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy

PN1639 12 kol. kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, błękitny, 
niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy, zielony, ciemnożółty

INDEKS OPAK. OPIS

PN1276  6 kol. kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, błękitny, zielony

PN6502  6 kol. kolory: czarny, niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy

PN1637 12 kol. kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, błękitny, 
niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy, zielony, ciemnożółty

PN4123 4 kol. owocowe popisy

PN4124 4 kol. zielone jagody

PN4125 4 kol. niebieskie migdały
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Flamastry Pen 68 metallic
• kolory błyszczące, metaliczne - idealne do pisania, ozdabiania i innych prac 

plastycznych
• mocne, kryjące kolory widoczne na jasnym i ciemnym tle
• wypisywanie kart świątecznych, podpisywanie prezentów, opisywanie 

albumów, rysowanie i kolorowanie tam, gdzie potrzebny jest metaliczny efekt
• grubość linii 1,4 mm
• produkt należy przechowywać w pozycji poziomej

INDEKS RODZAJ OPAK. OPAK.

SH1663  etui 6 kol.

SH1664  etui 8 kol.

SH1665  etui metalowe 6 kol.

SH1666  etui metalowe 8 kol.

Pisaki artystyczne,  
metaliczne
• do pisania, kolorowania, rysowania  

i tworzenia obramówek w atrakcyjnych  
metalicznych kolorach

• doskonale nadaje się do kreatywnego pisania  
i kolorowania, do robienia notatek, rysunków i planów

• zawiera tusz na bazie wody, jest szczególnie efektowny 
na ciemnym papierze

• okrągła końcówka pisząca o szerokości 1-3 mm

INDEKS KOLOR

EG0016 złoty 

EG0014 srebrny 

EG0011 czerwony

EG0013 niebieski  

EG0015 zielony  

EG0012 fioletowy

EG0017 6 kol. w metalowym opak.

Markery Decometallic Brush
• permanentne, z tuszem wodoodpornym,  

który nie zawiera ksylenu
• tusz w kolorach metalicznych
• do pisania po wszystkich powierzchniach
• idealne do dekoracji różnych przedmiotów
• końcówka pędzelkowa układa się 

na dekorowanej powierzchni wg potrzeb

INDEKS KOLOR

TA2003  niebieski metalic

TA2004  czerwony metalic

TA2005  zielony metalic

TA2006  złoty

TA2007  srebrny

TA2008  5 kol.

Pisaki metaliczne Metallics
• do wszystkich powierzchni - zarówno 

absorbujących jak i nieabsorbujących  
(papieru, szkła, tektury, metalu, tworzyw 
sztucznych, folii, porcelany)

• nie przesiąkają przez papier
• nie rozmazują się, odporne na zachlapania
• po utrwaleniu w piekarniku w 160°C 

wodoodporne
• od razu gotowe do użycia, nie trzeba 

pompować ani potrząsać
• tusz na bazie wody, bez zapachu
• linia pisania 1,5 mm

INDEKS OPIS

FC0051 złoty/heart of gold

FC0049 srebrny/nothing else metals

FC0047 miedziany/copper copana

FC0046 jagodowy/berry nice

FC0048 niebieski/ice blue

FC0050 zielony/wanderlust

FC0109  fioletowy/date with violet

FC0110  morski/queen of the marine

FC0111  grafitowy/asphalt cowboy

FC0112  ciemnozielony/fairy forest

FC0113  różowy/kissed by a rose

FC0114 bordowy/crimson crush

FC0052 6 kol.

FC0115 12 kol. op. kartonowe

Markery Outline
• fibrowa końcówka 2,5 mm
• szybkoschnący, wodoodporny  

tusz permanentny w kolorze  
srebrnym z kolorowym konturem

• 8 różnych kolorów konturowych  
(środek linii zawsze srebrny)

• do zdobienia na wszystkich  
powierzchniach

• unikatowe srebrno-metaliczne  
cząsteczki zapewnią niesamowite  
efekty barwne

• aluminiowa obudowa
• zawartość ok. 10 ml tuszu

INDEKS KOLOR

TA2021  srebrno-niebieski  

TA2022  srebrno-jasnoniebieski

TA2023  srebrno-czarny  

TA2024  srebrno-zielony  

INDEKS KOLOR

TA2025  srebrno-pomarańczowy  

TA2026  srebrno-żółty  

TA2027  srebrno-różowy  

TA2028  srebrno-fioletowy  
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Markery kredowe Chalk
• do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle 
• można go łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki 
• odporny na działanie warunków atmosferycznych - głównie deszczu 
• szerokie zastosowanie np. w restauracji, pubie, kwiaciarni, biurze podróży, 

wypożyczalni samochodów, salonie piękności, salonie telefonii komórkowej 
• PWE-5M - końcówka okrągła
• PWE-8K - końcówka ścięta
okrągła - grubość linii  
pisania 1,8-2,5 mm

INDEKS KOLOR

UN5734 biały

UN5958 czarny

UN5741 czerwony

UN5747 fioletowy

UN5740 jasnoniebieski

UN5722 pomarańczowy

UN5735 różowy

UN5748 zielony

UN5719 żółty

ścięta - grubość linii  
pisania 8 mm

INDEKS KOLOR

UN5699 biały

UN5957 czarny

UN5700 czerwony

UN5718 fioletowy

UN5720 jasnoniebieski

UN5702 pomarańczowy

UN5701 różowy

UN5703 zielony

UN5750 żółty

Pisaki do powierzchni  
ceramicznych
• do odpornego na zmywanie w zmywarce  

znakowania zarówno dużych powierzchni  
jak i wykonywania drobnych detali bez ryzyka rozlania tuszu

• odpowiednie do porcelany, ceramiki i szkła żaroodpornego
• oparty na wodzie pigmentowy tusz jest szybkoschnący, przed 

podgrzaniem można go zmywać i poprawiać
• tusz szczególnie odporny na działanie światła
• po wypieczeniu w piekarniku w temperaturze 160°C przez 25 minut, 

wzór na porcelanie jest odporny na mycie w zmywarce do temp. 50°C
• elastyczna końcówka pędzelkowa o szerokości 1-4 mm idealnie nadaje 

się do zdobienia ceramiki i porcelany

INDEKS OPIS

EG5874 6 kol.

EG5856 6 kol. zimnych

EG5858 6 kol. ciepłych

Flamastry do szyb COLOR’PEPS Window
• przeznaczone do rysowania na wszystkich powierzchniach szklanych
• po zakończeniu rysowania można je z łatwością zmyć lub zetrzeć 

mokrą szmatką
• bezpieczna, gruba końcówka o średnicy 5 mm jest wytrzymała 

na nacisk i jednocześnie zablokowana przed usunięciem
• zestaw zawiera flamastry w 6 kolorach oraz szmatkę z mikrofibry 

o wymiarach 20x20 cm, całość zapakowana w kartonowe etui

INDEKS OPAK.

MA5602 6 kol.

Markery permanentne 140S/141F/142M/143B
• marker OHP z okrągłą końcówką, idealny do opisywania i znakowania folii prezentacyjnych
• trwały, odporny na ścieranie i działanie wody, usuwalny za pomocą dowolnego alkoholu
• obudowa i skuwka wykonana z PP, nie zawiera ksylenu
grubość linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOLOR

EG1040  czarny

EG1041  czerwony

EG1042  niebieski

EG1043  zielony

EG1142 komplet 4 kol.

grubość linii pisania: 0,6 mm

INDEKS KOLOR

EG5058  czarny

EG5059  czerwony

EG5060  niebieski

EG5061  zielony

EG1143 komplet 4 kol.

grubość linii pisania: 1 mm

INDEKS KOLOR

EG1044  czarny

EG1045  czerwony

EG1046  niebieski

EG1047  zielony

EG1144 komplet 4 kol.

grubość linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOLOR

EG5040  czarny

EG5156  czerwony

EG5041  niebieski

EG5042 zielony

EG5399 komplet 4 kol.
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Flamastry Pen 68 brush
• wysokiej jakości flamaster z pędzelkową końcówką
• dzięki Pen 68 brush można rozpocząć przygodę z popularnym hand letteringiem 

nawet bez przygotowania
• wystarczy tylko ten jeden produkt, żeby móc tworzyć różnego rodzaju ozdobne 

napisy
• wszystko zależy od siły nacisku, której używamy podczas pisania
• słaby nacisk - cienka linia, mocny nacisk - szeroka linia
• dodatkową zaletą jest tusz na bazie wody, dzięki czemu można z łatwością 

uzyskiwać efekt akwareli na papierze

INDEKS OPIS OPAK.

SH1653  etui 6 kol.

SH1654  etui 8 kol.

SH1650  etui 10 kol.

SH1651  etui 12 kol.

SH1652 etui 24 kol.

SH1655 etui metalowe 15 kol.

SH1649 ColorParade 20 kol.

Foliopis permanentny
• idealny do pisania na prawie wszystkich 

powierzchniach gładkich jak szkło, plastik, metal, 
porcelana folia, płyty DVD/CD itp.

• zaopatrzony w szybkoschnący, nierozmazujący się 
tusz, odporny na działanie promieni słonecznych

• może być pozostawiony bez zatyczki przez dwa 
tygodnie

• korek w nasadce i obudowie określa kolor tuszu
• wyprodukowano w Polsce
• zestaw 5 szt. zawiera 2x czarny kolor + czerwony, 

niebieski, zielony 

INDEKS KOŃCÓWKA GR. LINII PISANIA

RX1194 igłowa 0,4 mm

RX1195 okrągła 0,6 mm

RX1196 okrągła 1,0 mm

RX5439 ścięta 1,2-2,5 mm

Markery akrylowe GR-1106
• szybkoschnący tusz na bazie wody
• kryjące, intensywne kolory
• przeznaczone do wielu powierzchni, jak karton, drewno, ceramika, tynk, 

tkanina, skóra
• można ozdabiać nimi torebki, buty, pokrowce na telefon, kamienie i inne
• dla artystów i amatorów
• kolor złoty i srebrny w zestawie
• grubość linii pisania: 2 mm
• zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

INDEKS OPAK.

KA1069 12 kol.

Markery kredowe
• płynny tusz kredowy, niepylący, łatwościeralny
• idealny do pisania po gładkich powierzchniach takich jak szkło
• świecący pod wpływem lamp UV
• bezpieczny dla dzieci
• przed użyciem wstrząsnąć dobrze markerem
• aby zacząć pisać trzeba przycisnąć końcówkę do powierzchni po której 

będziemy pisać w pozycji pionowej, tak aby umożliwić końcówce markera 
napełnienie się tusze, po użyciu należy pamiętać o nałożeniu nasadki

INDEKS OPAK.

RX6732 etui 4 kol.

RX5575 etui 8 kol. miks

Marker kredowy
• marker kredowy do zmywalnego dekorowania, ozdabiania i pisania po 

nieporowatych, gładkich powierzchniach takich jak okna, tablice, szkło, 
plexiglas® i lustra

• matowa, płynna kreda o neutralnym zapachu na bazie wody może być 
usunięta z praktycznie każdej nieporowatej powierzchni przy pomocy 
wilgotnej ściereczki

INDEKS KOŃCÓWKA TYP  
MARKERA

GRUBOŚĆ LINII 
PISANIA OPIS

EG1255  okrągła 4085 1-2 mm blister 4 szt. pastelowe miks

EG1256  okrągła 4085 1-2 mm zestaw 5 kolorów pastelowych

EG1254  okrągła 4095 2-3 mm zestaw 5 szt. w kol. białym

EG1165  okrągła 4095 2-3 mm zestaw 5 szt.

EG1164  okrągła 4095 2-3 mm zestaw 4 szt.

EG1159  ścięta 4090 4-15 mm zestaw 5 szt.

EG1252  ścięta 4090 4-15 mm pudełko składane 5 szt.

EG1253  ścięta 4090 4-15 mm pudełko składane 5 szt. „basic”

EG1158  ścięta 4090 4-15 mm zestaw 4 szt.
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Markery z farbą plakatową POSCA
• do pisania i malowania po każdej powierzchni: papierze, 

tkaninie, plastiku, terakocie, szkle, porcelanie, metalu, 
drewnie 

• odporne na działanie światła i warunków 
atmosferycznych 

• tusz na bazie wody nie przesiąka przez papier 
• różne kolory tuszu po wyschnięciu nie łączą się ze sobą 
• PC-17K - ścięta końcówka 15 mm
• PC-1M - cienka końcówka 1,0 mm
• PC-1MR - cienka końcówka 0,7 mm
• PC-3M - cienka końcówka 1,5 mm
• PC-5M - okrągła końcówka 1,8-2,5 mm
• PC-8K - ścięta końcówka 8 mm
• PCF-350 - końcówka z pędzelkiem

KOLOR
INDEKS

0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm 1,8-2,5 mm 8 mm 15 mm PĘDZELEK

atramentowy - - - UN5974 - - -

beżowy - UN1307 UN5868 UN5895 UN5921 - -

biały UN5852 UN5839 UN5869 UN5713 UN5023 UN5402 UN5783

błękitny - - UN5870 UN5829 - - -

błękitny pastelowy - UN1313 - - - - -

brązowy - UN5840 UN5871 UN5836 UN5915 - -

czarny UN5853 UN5841 UN5872 UN5727 UN5024 UN5497 UN5782

czerwony UN5854 UN5842 UN5874 UN5726 UN5486 UN5422 UN5784

czerwony fluo - - - UN5967 UN5897 - -

czerwony metaliczny UN5857 - - UN5823 UN5902 - -

rubinowo-czerwony - - - UN5972 - - -

ciemnoczerwony - UN1308 UN5873 UN5824 UN5896 - -

fioletowy UN5855 UN5843 UN5877 UN5833 UN5801 - -

fioletowy metaliczny - - - UN5838 UN5903 - -

grafitowy - - - UN5971 - - -

jasnobrązowy - - UN5878 UN5834 UN5913 - -

jasnoniebieski UN5856 UN5844 UN5879 UN5725 UN5730 UN5795 UN5785

jasnopomarańczowy - UN1310 UN5880 UN5831 UN5900 - -

jasnopomarańcz. fluo - - - - UN5898 - -

jasnoróżowy - UN1311 UN5881 UN5832 - - -

jasnozielony - UN5845 UN5882 UN5807 UN5909 - -

kakaowy - - - UN5975 - - -

koralowy pastelowy - UN1314 UN1329 UN1334 - - -

kość słoniowa - UN1312 UN5883 UN5821 UN5910 - -

lawendowy pastelowy UN1323 UN1315 UN1330 UN1335 - - -

liliowy - - UN5884 UN5830 - - -

malinowy - - - UN5977 - - -

morelowy pastelowy UN1324 UN1316 UN1331 UN1336 - - -

morski pastelowy UN1325 UN1317 UN1332 UN1337 - - -

KOLOR
INDEKS

0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm 1,8-2,5 mm 8 mm 15 mm PĘDZELEK

niebieski UN5861 UN5846 UN5885 UN5724 UN5485 UN5586 UN5786

niebieski metaliczny UN5858 - - UN5822 UN5904 - -

niebieski pastelowy UN1326 - - - - - -

ochra - - - UN5976 - - -

pomarańczowy UN5862 UN1320 UN5886 UN5808 UN5813 - -

pomarańczowy fluo - - - UN5969 UN5899 - -

różowy UN5863 UN5847 UN5887 UN5728 UN5731 UN5797 UN5787

różowy fluo - - - UN5970 UN5914 - -

różowy metaliczny UN5859 - - UN5825 UN5905 - -

różowy pastelowy UN1327 - - - - - -

spiżowy (bronze) - - - UN1339 - - -

srebrny UN5864 UN5848 UN5888 UN5716 UN5732 - UN5788

szary - UN1322 UN5889 UN5837 UN5907 - -

ciemnoszary - UN1309 UN5875 UN5835 UN5911 - -

szmaragdowy - - UN5891 UN5828 - - -

średniozielony - - UN5890 UN5827 - - -

turkusowy - - - - UN5908 - -

zielony UN5865 UN5849 UN5892 UN5729 UN5483 UN5798 UN5789

zielony fluo - - - - UN5916 - -

zielony metaliczny UN5860 - - UN5826 UN5920 - -

zielony pastelowy - UN1318 - - - - -

ciemnozielony - - - UN5973 - - -

złoty UN5866 UN5850 UN5893 UN5717 UN5691 - UN5790

żółty UN5867 UN5851 UN5894 UN5714 UN5733 UN5799 UN5791

żółty słomiany - UN1321 - UN5819 UN5919 - -

żółty fluo - - - UN5968 UN5917 - -

żółty pastelowy UN1328 UN1319 UN1333 UN1338 - - -

ciemnożółty - - UN5876 UN5820 UN5918 - -
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Flamastry do tkanin
• wygodne w użyciu, wystarczy zaprasować aplikację z lewej strony 

przed praniem

INDEKS OPAK

OL1181 12 kol.

Markery do tkanin
• do kolorowych dekoracji na tkaninach
• tusz utrwala się po 24 h lub natychmiast po 

zaprasowaniu żelazkiem bez pary
• odporne na spieranie do 40°C (60°C dla bawełny 

i innych naturalnych włókien)
• ścięta końcówka umożliwia tworzenie linii 

o grubości 1, 2 lub 5 mm
• obudowa i zatyczka wykonane z tworzywa 

pochodzącego z recyklingu

INDEKS OPIS

FC0029 zestaw podstawowy, 5 kol.

FC0028 zestaw baby shower, 5 kol.

Markery do tkanin
• okrągła końcówka
• do wykonywania kolorowych dekoracji na niemal  

wszystkich jasnych tekstyliach (bawełna, jedwab, len itd.)
• odporne na spieranie do 60°C, po uprzednim utrwaleniu 

żelazkiem bez pary
• wysoce odporne na działanie światła, szybkoschnący  

tusz na bazie wody o neutralnym zapachu
• dostępne w szerokiej gamie żywych kolorów
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS OPIS

EG0001 10 kol. Fun etui

EG0004 10 kol. etui

EG0009 5 kol.

EG0010 5 kol. zimnych

EG0008 5 kol. ciepłych

EG0003 zestaw Trend - 10 kol.

EG0002 zestaw Basic - 10 kol.

gr. linii pisania: 2-3 mm

INDEKS OPIS

EG0007 5 kol. - okrągła końcówka 

EG0006 5 kol. zimnych

EG0005 5 kol. ciepłych

Pastele do tkanin
• ozdobią T-shirt, bluzkę, torbę na zakupy, trampki, poszewkę,  

czy domowe tekstylia
• wyraziste i nieblaknące kolory
• narzędzie do tworzenia niepowtarzalnego prezentu, stroju karnawałowego, 

przywracania do życia zapomnianych lub zniszczonych ubrań
• bezpieczne dla dzieci
• pastele nakłada się bezpośrednio na tkaninę za pomocą szablonów  

lub własnego projektu
• wystarczy zakryć wzór czystą  

kartką papieru i przeprasować  
żelazkiem w celu jego utrwalenia

INDEKS OPAK.

PN5368 7 kol.

PN5358 15 kol.

Markery do T-shirt
• markery do malowania po koszulkach T-Shirt 

oraz po innych bawełnianych rzeczach
• tusz markerów wnika w strukturę materiału 

a rysunek powinien schnąć przez ok. 24 
godziny

• po wyschnięciu kolory nie blakną,  
nie mieszają się i nie schodzą podczas prania 
w temperaturze do 60º

• końcówka fibrowa 2 mm
• bezwonny tusz pigmentowy wolny od ksylenu

INDEKS KOLOR

TA2009  niebieski

TA2010  czerwony

TA2011  czarny

TA2012  zielony

TA2013  pomarańczowy

TA2014  fioletowy

TA2015  żółty

TA2016 różowy

TA2020 8 kol.
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33

PINTOR - MARKER Z FARBĄ

Marker piszący po każdej powierzchni (metal, plastik, szkło, drewno,  
folia, fibra itp.). Wytrzymała końcówka wykonana jest z włókna akrylowego. 
Jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu i toluenu. 
Końcówka pisząca w 4 rozmiarach:

Grubość linii pisania: 0,7 mm (EF), 1,0 mm (F), 1,4 mm (M), 8,0 mm (B)
Długość linii pisania: 200 m (EF), 300 m (F), 350 m (M), 150 m (B)

KOLOR
KOD

KOŃCÓWKA EF KOŃCÓWKA F KOŃCÓWKA M KOŃCÓWKA B

 czarny WP1297 WP5427 WP3985 WP9120

 biały WP0429 WP1110 WP2201 WP6425

 brązowy WP1815 WP5429 WP1755 WP0428

 zielony WP0433 WP5430 WP6212 WP0427

 niebieski WP0432 WP0434 WP1402 WP0425

 jasnoniebieski WP1813 WP2645 WP1245 WP0424

 jasnozielony WP1812 WP5493 WP1756 WP0423

 pomarańczowy WP1808 WP4720 WP0435 WP0419

 różowy WP1806 WP3409 WP1691 WP0418

 czerwony WP1294 WP8881 WP3986 WP4501

 fioletowy WP1793 WP3405 WP2008 WP0410

 żółty WP1816 WP3468 WP2011 WP0409

 pastelowy zielony WP1296 WP3406 WP2013 WP0417

 pastelowy niebieski WP1803 WP1097 WP1791 WP0416

 jasnopomarańczowy WP1802 WP5433 WP2014 WP0415

 pastelowy różowy WP1801 WP3407 WP1792 WP0414

 pastelowy fioletowy WP1800 WP6432 WP1794 WP0413

 pastelowy żółty WP1295 WP3408 WP1797 WP0412

 metaliczny zielony WP1811 WP3465 WP1757 WP2878

 metaliczny niebieski WP1810 WP1101 WP1758 WP0422

 metaliczny różowy WP0431 WP3496 WP1759 WP0421

 metaliczny fioletowy WP0430 WP3503 WP1760 WP0420

 złoty WP1814 WP1108 WP2200 WP0426

 srebrny WP1798 WP8889 WP3987 WP0411

pisze po wszystkich powierzchniach.
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Zestawy Pintor do zdobienia i malowania
• w zestawach markery z okrągłą końcówką
• piszą po każdej powierzchni (metal, plastik, szkło, drewno,  

folia, fibra itp.)
• szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się
• wytrzymała końcówka wykonana z włókna akrylowego
• przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu i toluenu
• grubość: F - 1 mm, M - 1,4 mm 

INDEKS NAZWA KOLORY MARKERÓW

WP0038  4 markery + brelok różowy, żółty, pomarańczowy i zielony – grubość F

WP0189  4 markery + podkładka niebieski, turkusowy, złoty i różowy – grubość F

WP0100  3 markery + torba niebieski, żółty i fioletowy – grubość F

WP6021  3 markery + wzornik Art Deco niebieski, biały i czarny – grubość M

WP0191 3 markery + wzornik Street Art niebieski, biały i czarny – grubość M

Zestaw do rysowania komiksów The Famazings
• zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia przygody z rysowaniem 

komiksu: ołówki do szkicowania, pisaki Pitt Artist Pen do konturów, kredki 
Goldfaber do kolorowania

• niebieski kolor kredek jest idealny do szkiców, jeśli chcesz zdigitalizować swój 
rysunek, nie jest on widoczny w czarno-białym trybie skanowania

• do zestawu dołączona jest broszura w języku angielskim, która pomoże Ci 
stworzyć swoich własnych bohaterów i ekscytujące historie

INDEKS MODEL OPAK.

FC0072 The Famazings 15 elementów

FC0071 Father 11 elementów

FC0073 Daughter 4 elementy

FC0075 Son 4 elementy

FC0074 Mother 6 elementów

Zestaw Pitt Artist Pen
• pisaki artystyczne z tuszem pigmentowym
• wysoka odporność na światło
• wodoodporny i trwały
• bezzapachowy, bezkwasowy, neutralne PH
• zestaw stworzony we współpracy z artystami 

zajmującymi się hand letteringiem, idealny 
do kreatywnego tworzenia liter

INDEKS OPIS

FC0078 4 kol. w etui

FC0079 4 kol. w etui - odcienie metaliczne

FC0080  6 kol. w etui - odcienie pastelowe

FC0081  6 kol. w etui - odcienie zieleni

FC0076  6 kol. - odcienie niebieskiego

FC0077  8 kol. - odcienie różowego

FC0083 zestaw startowy Hand Lettering - 9 elementów

FC0082 zestaw startowy Bullet Journal - 9 elementów

Podejmij wyzwanie hand letteringu!  
     To odręczne, dekoracyjne pismo.  

           Choć nieco przypomina kaligrafię,  
      jednak w odróżnieniu od tej bardzo     

     eleganckiej techniki, każda litera może  
     być odmienna. Napis może być       

               wkomponowany w dowolny kształt,    
                dodatkowo można dodać do niego  

                małe rysunki pasujące  
do tekstu.

Długopisy  
automatyczne BOY RS
• długopis o bardzo wysokiej gładkości 

i szybkości pisania dzięki zastosowaniu 
nowej generacji wkładu

• tusz wodoodporny i nieblaknący
• stylowe wzornictwo i wysoka jakość 

wykonania
• gumowy uchwyt barwiony w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

RX5573 czarny czarny

RX5620 czerwony czerwony

RX5574 niebieski niebieski

Długopisy i pióra
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INDEKS KOL. OBUDOWY

PN1633  pomarańczowy

PN1634  różowy

PN1635 błękitny

PN1632 fioletowy

Długopis automatyczny olejowy BX467
• długopis iZee z systemem przyciskowym oraz metalowym klipem 
• innowacyjny tusz daje poczucie wyjątkowej gładkości pisania
• wygodne trzymanie korpusu przy mniejszym nacisku na dłoń
• uchwyt na korpusie posiada strukturę plastra miodu
• tusz nie rozmazuje się i nie blaknie
• do codziennego i częstego pisania w biurze, szkole i na uczelni
• kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu
• grubość końcowki: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY

PN1628  czarny

PN1629  czerwony

PN1630 niebieski

PN1631 zielony

Długopis olejowy z nasadką BX457
• długopis iZee z nasadką oraz metalowym klipem
• innowacyjny tusz daje poczucie wyjątkowej gładkości pisania
• wygodne trzymanie korpusu przy mniejszym nacisku na dłoń
• uchwyt na korpusie posiada strukturę plastra miodu
• tusz nie rozmazuje się i nie blaknie
• do codziennego i częstego pisania w biurze, szkole i na uczelni
• kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu
• grubość końcowki: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY

PN1398  czarny

PN1397  czerwony

PN1399  niebieski

PN1396  zielony

Długopis Poly Ball XB
• ergonomiczna trójścienna strefa 

uchwytu
• klips oraz końcówka wykonana 

z metalu 
• obudowa z antypoślizgowego, 

miłego w dotyku materiału 
• wkład w kolorze niebieskim
• końcówka pisząca: XB
• idealny do wypełniania dokumentów  

(ISO 12757-2)

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

FC0017  różany niebieski

FC6658  różowy niebieski

FC0015  czarny niebieski

FC0016  miętowy niebieski

FC0018 szmaragdowy niebieski

Długopis Poly Ball XB Urban
• ergonomiczna trójścienna strefa uchwytu
• super miękkie pisanie dzięki systemowi XB
• klips oraz końcówka wykonana z metalu  

w czarnym kolorze
• obudowa z antypoślizgowego, miłego  

w dotyku materiału
• wkład w kolorze niebieskim
• końcówka pisząca: XB
• idealny do wypełniania dokumentów  

(ISO 12757-2)

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

FC0020  grafitowy niebieski

FC0021  granatowy niebieski

FC0019 czarny niebieski

Długopisy Kropka
• wykonane z bardzo wysokiej jakości 

materiałów
• intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne 

na wodę i działanie promieni słonecznych
• bardzo precyzyjna i wytrzymała końcówka 

pisząca z niklowanego srebra z kulką 
z węglika wolframu

• wentylowana nasadka w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

RX5541 czarny czarny

RX5543 czerwony czerwony

RX5542 niebieski niebieski

RX5544 zielony zielony

Długopisy Kropka RS
• długopisy o bardzo wysokiej gładkości 

i szybkości pisania dzięki zastosowaniu 
nowej generacji tuszu

• umożliwiają pisanie po prawie wszystkich 
rodzajach papieru, także po odwrotnej 
stronie druków samokopiujących

• bardzo precyzyjna i wytrzymała końcówka 
pisząca z niklowanego srebra z kulką 
z węglika wolframu

• wentylowana nasadka w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

RX5559 czarny czarny

RX5612 czerwony czerwony

RX5558 niebieski niebieski

INDEKS KOL. OBUDOWY

PN1392  pomarańczowy

PN1395  różowy

PN1394  błękitny

PN1393 fioletowy
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Długopisy kulkowe SXN-101 Jetstream
• idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, 

nie przesiąka przez papier 
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np.: po fakturach, papierze kredowym 
• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku 
• automatycznie chowany wkład 
• kulka z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm 
• wymienne wkłady: SXR-71
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

UN1136  czarny czarny

UN1137  czerwony czerwony

UN1138  niebieski niebieski

UN1149  fioletowy niebieski

UN1146  pomarańczowy niebieski

UN1147  różowy niebieski

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

UN1148 zielony niebieski

UN1105 błękitny niebieski

UN1106 fioletowy niebieski

UN1108 jasnoniebieski niebieski

UN1110 różowy niebieski

UN1301 biały niebieski

Pióra kulkowe UBA-188 EL Micro
• pióro pisze jak pióro wieczne - płynnie i gładko
• grubość linii i jej intensywność zależy od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim 

kątem piszemy
• jedna końcówka - wiele grubości pisania - można nim pisać pod każdym kątem 
• końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego materiału - nie drapie i nie 

ślizga się po papierze
• tusz pigmentowy - odporny na działanie wody i światła
• średnica kulki: 0,5 mm
gr. linii pisania: 0,28-0,45 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

UN7025 biały niebieski

UN1010 jasnoniebieski niebieski

UN1009 jasnozielony niebieski

UN1007 pomarańczowy niebieski

UN1008 różowy niebieski

Długopisy kulkowe SX-101 Jetstream
• idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi 

kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier 
• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np.: po fakturach, papierze 

kredowym
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania 
• bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku 

jej połknięcia 
• kulka z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm 
• wymienne wkłady SXR -72
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

UN1015 czarny czarny

UN1017 czerwony czerwony

UN1016 niebieski niebieski

UN5737 zielony zielony

UN3067 błękitny niebieski

UN3068 fioletowy niebieski

UN1102 jasnoniebieski niebieski

UN1104 różowy niebieski

Pióra kulkowe PK-7
• szybkoschnący tusz, odporny na blaknięcie i ścieranie 
• doskonale nadają się do pisania po gładkich powierzchniach, np. fakturach 

czy papierze kredowym
• średnica kulki 0,7 mm
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,4-0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU

RX3013 czarny

RX3022 czerwony

RX3025 niebieski

Pióro kulkowe BL107
• nowoczesne pióro kulkowe z niezawodnej serii Pentel EnerGel 

do codziennego pisania
• pisze gładko i precyzyjnie
• gumowy uchwyt ze żłobieniami zwiększa komfort użytkowania
• model ekologiczny, wykonany w 84% z materiałów przetworzonych
• wkład wymienny LR7
• obudowa w kolorze tuszu
• grubość końcówki: 0,7 mm
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

PN6212  czarny czarny

PN6213  czerwony czerwony

PN6214  niebieski niebieski

PN6215  zielony zielony

PN6216 fioletowy fioletowy
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Wkład wymienny 
• 0,5 mm - wkład pasujący do:  

BLN105, BLN115, BLN75
• 0,7 mm - wkład pasujący do:  

BL107, BL117, BL407, BL57, BL77, BL2007

• grubość końcówki: 0,5 mm

INDEKS KOLOR

PN5536  czarny

PN5642  czerwony

PN5537  niebieski

• grubość końcówki: 0,7 mm

INDEKS KOLOR

PN5579  czarny

PN5788  czerwony

PN5580  niebieski

PN6093  zielony

PN6348 fioletowy

Cienkopis kulkowy BLN105
• nowoczesny cienkopis kulkowy z niezawodnej 

serii Pentel EnerGel do codziennego pisania
• pisze gładko i precyzyjnie
• cienka, igłowa końcówka 0,5 mm gwarantuje 

precyzyjną linię 
• szybkoschnący tusz żelowy EnerGel nie 

rozmazuje się, nie plami i nie pozostawia 
grudek, dzięki czemu  
jest idealny dla osób leworęcznych 

• wygodny, gumowy uchwyt ze żłobieniami, 
podnosi komfort użytkowania - dyscyplinuje 
palce, poprawia ergonomię

• przyjazny środowisku
• został wykonany w 84% z materiałów 

przetworzonych
• grubość końcowki: 0,5 mm
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

PN1371  czarny czarny

PN1372  czerwony czerwony

PN1370  niebieski niebieski

Długopis żelowy
• intensywne kolory
• gładkie pisanie bez przerywania
• plastikowa, przezroczysta  

obudowa umożliwia łatwą  
kontrolę zużycia tuszu

• zatyczka z praktycznym klipsem
• długość linii pisania >150 m
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS OPAK.

AX0004 4 kol.

AX0002  4 kol. brokatowe

AX0003  6 kol. brokatowe

AX0001 10 kol. brokatowe

AX0006 6 kol. fluorescencyjne

AX0005 10 kol. fluorescencyjne

Długopis ścieralny BB
• zakończony gumką
• ściera nie pozostawiając śladów
• trójwymiarowe zwierzątka na skuwce w miksie wzorów
• niebieski wkład

OPIS

IR0203 miks wzorów

Długopisy 
ścieralne
• zakończone gumką
• niebieski wkład
• okrągły profil

OPIS

IR0221  Cute Girl

IR0222  Game Over

IR0223  Boho Pastel

IR0224 Pastelove

Pióro żelowe GZ
• na wkłady wymienne R-140
• idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur
• nasadka zaopatrzona w silikonową kulkę zabezpieczającą 

przed wysychaniem
• nasadka i nakrętka obudowy w kolorze tuszu
• przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości tuszu

INDEKS OPAK. KOLOR

RX2227  etui 5 kol. brokatowy

RX4698  etui 5 kol. metaliczny

RX4560  etui 5 kol. brokatowo-fluorescencyjny

RX3465 etui 12 kol. brokatowy/brokatowo-fluorescencyjny
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Długopis wymazywalny
• wymazywalny długopis żelowy 

w kolorowej obudowie
• dzięki unikalnej formule tuszu napisany 

tekst można łatwo wymazać
• gumka do wycierania znajduje się 

na końcu obudowy
• kolor wkładu niebieski
• wymienne wkłady
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS OPIS

ST1341  Uszaki Wild

ST1470 Uszaki

ST1434 Rybki

ST1469 Jungle

ST2001 Buźki LOL

ST2002 Pixi

Wkład do długopisu  
wymazywalnego
• końcówka kulkowa
• opakowanie 3 szt.
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS PRZEZNACZENIE RODZAJ KOLOR TUSZU

ST1310 Uszaki, Uszaki Wild, Rybki,  
Jungle, Buźki LOL, Pixi standard A niebieski

ST1309 Uszaki, Uszaki Wild, Rybki,  
Jungle, Buźki LOL, Pixi standard A czarny

Rybki

Jungle Buźki LOL Pixi

Długopisy wymazywalne 
ze skuwką
• posiadają wymienny wkład
• niebeski kolor tuszu
• w displayu 36 szt. po 4 szt. ze wzoru
• średnica końcówki piszącej 0,5 mm

INDEKS NAZWA SERII

WP8531  Animals

WP8532  Love ice cream

WP8537 Ocean animals

Uszaki Wild Uszaki
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Długopis ścieralny OOPS!
• 2 końcówki ścierające
• wyjątkowa lekkość pisania 
• ergonomiczny uchwyt
• grubość końcówki 0,6 mm
• kolor tuszu - niebieski
• korpusy w soczystych kolorach

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU

AZ1076  niebieski niebieski

AZ1077 kolorowy niebieski

wkład

INDEKS KOL. TUSZU

AZ1121 niebieski, 3 szt.

Długopis wymazywalny
• długopis wymazywalny z wymiennym wkładem 
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu 

długopisu lub na zatyczce 
• tusz znika także po podgrzaniu kartki 
• tusz wodoodporny 
• długość pisania: 250 m
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS OPIS

KA1531 długopis czarny

KA1533 długopis niebieski

KA1555  wkład czarny 

KA1556  wkład niebieski

Pióro kulkowe Frixion Ball
• napisany piórem Frixion tekst potrzyj dynamicznie silikonową 

końcówką i zobacz jak znika w magiczny sposób - możesz 
natychmiast poprawić swoje błędy i pomyłki 

• ergonomiczny uchwyt nowej generacji, sprawia że pióro 
idealnie układa się w dłoni zapewniając maksymalny komfort 

• unikalny tusz Metamo jest idealny dla osób leworęcznych, 
ponieważ błyskawicznie zasycha na papierze 

• odporny na działanie wody i światła
• kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOLOR

WP1980  jasnozielony

WP1525  niebieski

WP1524  czarny

INDEKS KOLOR

WP4165  brązowy

WP1526  czerwony

WP1529  fioletowy

INDEKS KOLOR

WP1528  lazurowy

WP1972  różowy

WP1973  pomarańczowy

INDEKS KOLOR

WP1527  zielony

WP5444  morelowy

WP5470  jasnoróżowy

INDEKS KOLOR

WP5471  jasnofioletowy

WP5472  błękitny

WP5473  bordowy

Korektor w długopisie CLP-300
• ekologiczny, szybkoschnący, nie gęstnieje  

i nie wysycha 
• dokładnie koryguje pismo ręczne  

i na wydrukach komputerowych 
• metalowa końcówka z węglika wolframu 

pozwala precyzyjnie dozować środek  
korygujący do ostatniej kropli 

• wyposażony w bezpieczną skuwkę  
- specjalny otwór umożliwia oddychanie  
w przypadku jej połknięcia 

• grubość linii korygowania: 1,2 mm

INDEKS POJEMNOŚĆ

UN1073 8 ml

Pióro wieczne my.pen
• z wysokiej jakości stalówką 

irydową o grubości M
• smukła oprawa w różnych kolorach
• zamknięcie z tworzywa sztucznego 

z klipsem wykonanym z metalu
• najwyższej jakości system 

dozowania tuszu - pióro nie 
wymaga rozpisywania

INDEKS PRZEZNACZENIE

HE0213  leworęczni

HE0012  praworęczni

Korektory
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Korektor w płynie
• wielofunkcyjny korektor do tuszowania błędów na dokumentach, 

kserokopiach, wydrukach, notatkach
• precyzyjna końcówka podaje płyn w idealnie wymierzonej ilości
• bez kapania i plam
• ekonomiczny - harmonijkowa obudowa pozwala na zużycie płynu 

do ostatniej kropli
• niezastąpiony w biurze, domu, szkole, uczelni

INDEKS POJEMNOŚĆ

PN1109 4,2 ml

Korektor w płynie
• klasyczny korektor okrągły oraz z płaską obudową
• cienka, okrągła końcówka do precyzyjnego tuszowania 

najmniejszych błędów
• końcówka zaworkowa przepuszcza dokładnie wymierzoną ilość 

płynu i się nie zaciera (w przeciwieństwie do modeli z popularną 
końcówką kulkową)

• szybkoschnący tusz korygujący gwarantuje gładkie i błyskawiczne 
pisanie już w chwilę po użyciu korektora

• nasadka z wygodnym klipem zabezpiecza przed wysychaniem
• może być stosowany jako biały marker, do dekorowania

INDEKS POJEMNOŚĆ

PN1081 7 ml, okrągły

PN1082 12 ml, płaski

Korektor Super Pirat
• do wymazywania niebieskiego atramentu
• perfekcyjna metoda korygowania i ponownego 

pisania – końcówka z niebieskim atramentem
• końcówka F do wymazywania pojedynczych liter, 

końcówka B do wymazywania całych słów

INDEKS KOŃCÓWKA

OL9174  F

HE0001 B

Korektor w pisaku
• wysokiej jakości, szybkoschnący płyn korygujący  
• precyzyjna metalowa końcówka 
• grubość linii korygowania 1,6 mm
• pojemność 7 ml 
• gwarancja 5 lat

INDEKS OPIS

KA7183  PQN-10, różowy

KA6606  ZIG-1000, zielony

Korektor w taśmie
• wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą 
• możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni 
• rewelacyjny ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni taśmę przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem
• jest przyjazny dla środowiska, nietoksyczny i nie zawiera sztucznych 

rozpuszczalników

INDEKS WYMIARY TAŚMY

PN5640 5 mm x 12 m

Korektor w taśmie
• wysokiej jakości korektor do wszystkich typów tuszu 
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia 

zużycia taśmy 
• posiada regulację napięcia taśmy
• KA1450 i KA6756 sprzedawane w miksach 

kolorystycznych
• gwarancja 5 lat

INDEKS WYMIARY TAŚMY

KA6808 5 mm x 10 m

KA6916 4,2 mm x 12 m

KA1450  5 mm x 6 m stojący

KA7656  5 mm x 6 m z gumką i wkładem gratis
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Korektor w taśmie Pentel WEEZER XZTT805
• nowy stylowy, designerski korektor z systemem przyciskowym
• długość taśmy 6 m, szerokość taśmy 5 mm
• dbamy o środowisko - korektor posiada wymienny wkład XZTTR805
• prosta obsługa korektora
• chowana końcówka zabezpiecza taśmę przed uszkodzeniem
• smukła obudowa zaoszczędzi miejsce w Twoim piórniku
• nowoczesna dwukolorowa obudowa
• dostępne 4 warianty kolorystyczne z pewnością przyciągną wzrok 

młodego pokolenia

INDEKS KOLOR OBUDOWY

PN0045  seledynowy

PN0046  szary

PN0047  błętkitny

PN0048  fioletowy

PN0049 wymienny wkład

Korektor pstrykany ACID
• korektor pstrykany w taśmie
• niezwykle szybki, czysty i precyzyjny
• korekty na wszystkich rodzajach papieru
• nie pozostawia śladów na kserokopiach
• rozmiar taśmy: szer. 5 mm x dł. 6 m
• dostępne wymienne wkłady z taśmą

INDEKS OPIS

ML1283  korektor

ML1146 wymienne wkłady

Ołówek trójkątny
• tradycyjny, drewniany ołówek grafitowy
• niezwykle łatwy w ostrzeniu 
• najwyższej jakości surowce oraz trójkątny 

kształt, gwarantują komfort użytkowania 
• polecany do kreślenia, pisania 

oraz rysowania

INDEKS TWARDOŚĆ

WP3079 2H

WP2234 2B

WP1477 HB

Ołówki BB Kids
• zakończone kolorową gumką lub figurką zwierzaka
• twardość: HB, okrągły profil

INDEKS OPIS

IR0206 ze zwierzakiem

IR0205 standardowy

IR0204 pastelowy

Ołówki, gumki i temperówki

Ołówek Jumbo  
do nauki pisania
• ołówek grafitowy z gumką 
• idealny do nauki pisania
• trójkątny przekrój prawidłowo 

kształtujący układ dłoni
• miękki grafit

INDEKS TWARDOŚĆ

AZ2595 HB

Ołówki pastelowe HB z gumką
• tradycyjne, drewniane ołówki grafitowe, są niezwykle 

łatwe w ostrzeniu
• najwyższej jakości surowce oraz trójkątny kształt 

gwarantują komfort użytkowania 
• twardość HB
• polecane do kreślenia, pisania oraz rysowania

INDEKS OPAK.

WP6546 36 szt.
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Ołówek EASYgraph S
• ergonomiczny ołówek o trójkątnym przekroju zapewniający wygodny chwyt 

podczas pisania i rysowania
• specjalny kod kolorystyczny umożliwia rozpoznanie wersji: żółty kolor  

- końcówki dla leworęcznych, czerwony kolor - końcówki dla praworęcznych
• antypoślizgowe nacięcia na całej obudowie ołówka sprawiają, że nawet  

po zatemperowaniu palce znajdują wygodną pozycję do trzymania
• na ołówku znajduje się miejsce, gdzie można go podpisać
• średnica grafitu 2,3 mm jest idealna do pisania i rysowania

INDEKS TWARDOŚĆ PRZEZNACZENIE KOLOR

SH1641 HB leworęczni jasnoniebieski

SH1644 HB leworęczni różowy

SH1639 HB leworęczni niebieski

SH1642 HB praworęczni jasnoniebieski

SH1645 HB praworęczni różowy

SH1640 HB praworęczni niebieski

SH1643 HB praworęczni pomarańczowy

SH1646 HB praworęczni zielony

Ołówek EASYgraph
• gruby, ergonomiczny o trójkątnym przekroju zapewniający wygodny chwyt 

podczas pisania i rysowania
• specjalny kod kolorystyczny umożliwia rozpoznanie wersji: żółty kolor 

końcówki dla leworęcznych, czerwony kolor końcówki dla praworęcznych
• antypoślizgowe nacięcia na całej obudowie ołówka sprawiają, że nawet po 

zatemperowaniu palce znajdują wygodną pozycję do trzymania
• średnica grafitu 3,15 mm jest idealna do nauki pisania
• na ołówku znajduje się miejsce, gdzie można go podpisać

INDEKS TWARDOŚĆ PRZEZNACZENIE KOLOR

SH1268 HB leworęczni jasnoniebieski

SH1635 HB leworęczni różowy

SH1632 HB leworęczni niebieski

SH1227 HB praworęczni jasnoniebieski

SH1636 HB praworęczni różowy

SH1633 HB praworęczni niebieski

SH1634 HB praworęczni pomarańczowy

SH1637 HB praworęczni zielony

SH1626 2B leworęczni jasnoniebieski

SH1629 2B leworęczni różowy

SH1624 2B leworęczni niebieski

SH1627 2B praworęczni jasnoniebieski

SH1630 2B praworęczni różowy

SH1625 2B praworęczni niebieski

SH1628 2B praworęczni pomarańczowy

SH1631 2B praworęczni zielony

Ołówek EASYgraph pastelowy
• gruby, ergonomiczny ołówek o trójkątnym przekroju zapewniający wygodny 

chwyt podczas pisania i rysowania
• limitowana seria ołówków w 3 pastelowych kolorach
• specjalny kod kolorystyczny umożliwia rozpoznanie wersji: żółty kolor 

końcówki dla leworęcznych, czerwony kolor końcówki dla praworęcznych
• antypoślizgowe nacięcia na całej obudowie ołówka sprawiają, że nawet  

po zatemperowaniu palce znajdują wygodną pozycję do trzymania
• średnica grafitu 3,15 mm jest idealna do nauki pisania
• na ołówku znajduje się miejsce, gdzie można go podpisać

INDEKS TWARDOŚĆ

SH1638 HB

Ołówek  
Sparkle Pearly
• ergonomiczny trójkątny przekrój
• twardość grafitu B
• wysokiej jakości miękkie drewno łatwe do temperowania
• specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu (nawet 

podczas upadku)
• powierzchnia pokryta lakierem na bazie wody - bezpieczne dla środowiska  

i zdrowia dzieci
• powierzchnia w perłowych barwach pokryta błyszczącymi punktami
• brokatowe zakończenie ołówka

INDEKS KOLOR

FC0038 fioletowy

FC0044 turkusowy

FC0041 różowy

INDEKS KOLOR

FC0045 złoty

FC0099  ciemnozielony

FC0100 czerwony

INDEKS KOLOR

FC0101  rose shadows

FC0102  dapple gray

FC0103 coconut milk

Ołówek 
tęczowy/z diamencikiem
• wykonany z drewna zabarwionego 

na czarny kolor
• tęczowy foliowany kolorowo

INDEKS OPIS

KA1103 tęczowy

KA1102 z diamencikiem
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Ołówek trójkątny/okrągły
• uniwersalne ołówki drewniane o różnych twardościach
• posiadają unikalny system Lead Protection System (LPS), 

który zwiększa odporność grafitu na złamania poprzez 
przyklejenie go do drewna

INDEKS TWARDOŚĆ RODZAJ

ML1990  2H trójkątny

ML0338  H trójkątny

ML0339  B trójkątny

ML0340  HB trójkątny

ML0341  2B trójkątny

Ołówek Black’Peps Pastel z gumką
• wykonany z drewna lipowego
• gumka w kolorze białym
• trójkątny przekrój
• grafit odporny na złamania
• dostępny w 3 kolorach pastelowych: turkusowym, 

koralowym i fioletowym z nadrukowanymi 
metalicznymi wzorami

• 3 kolory na blistrze

INDEKS TWARDOŚĆ

MA5608 HB

Ołówki techniczne w metalowym 
pudełku
• lakierowane 
• metalowe pudełko  
• twardość grafitu: 6H, 4H, 3H, 2H, H, HB, 6B, 5B, 

4B, 3B, 2B, B 
• przekrój sześciokątny

INDEKS OPAK.

KA6283 12 szt.

Ołówek Jumbo Grip Two Tone
• popularny ołówek grafitowy w nowym wyglądzie o ergonomicznym trójkątnym 

kształcie w rozmiarze jumbo
• posiada opatentowaną strefę GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami, które 

zapewniają pewny uchwyt
• zapewnia niestrudzone używanie, idealny do nauki pisania
• powierzchnia pokryta lakierem na bazie wody – bezpiecznym dla środowiska
• drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej
• odporne na pękanie
• twardość grafitu: HB

INDEKS KOLOR

FC0090  czarny/niebieski

FC0091  czarny/różowy

FC0092 czarny/turkusowy

Ołówki do szkicowania ARTEA
• przeznaczone do kreślenia, szkicowania i rysowania
• sześciokątny przekrój
• certyfikat FSC

INDEKS OPIS TWARDOŚĆ

AZ2608 6 szt. w metalowym pudełku 3B, 2B, B, HB, H, 2H

AZ2609 12 szt. w metalowym pudełku B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, HB, H, 2H, 3H 

AZ2610 12 szt. HB

Ołówek Grip 2001 Two Tone
• najwyższej jakości ołówek grafitowy, ergonomiczny trójkątny kształt
• posiada opatentowaną strefę GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami
• wysokiej jakości drewno łatwe do temperowania
• specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu (nawet 

podczas upadku)
• powierzchnia pokryta lakierem na bazie wody, bezpiecznym dla środowiska 

i zdrowia
• twardość grafitu: HB

INDEKS KOLOR

FC0093  czarny/niebieski

FC0094  czarny/różowy

FC0095 czarny/turkusowy

INDEKS TWARDOŚĆ RODZAJ

ML4459  4B trójkątny

ML4458  6B trójkątny

ML0348  HB z gumką trójkątny

ML1988 HB z gumką Sunset okrągły
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Ołówek z czarnego drewna
• eleganckie czarne ołówki zakończone  

gumką do wymazywania lub kryształkiem 
• idealne do kreślenia, pisania oraz rysowania 
• ołówki mają najpopularniejszą twardość: HB

INDEKS OPIS

WP1475  zakończony diamentem

WP4168  z gumką

Ołówek automatyczny Energize
• obudowa w intensywnych kolorach
• duży, wygodny gumowy uchwyt, który poprawia komfort 

pisania i szkicowania
• cienka końcówka zapewnia precyzyjne linie
• system przyciskowy wysuwa grafit w idealnie 

wymierzonej długości 
• wkład nie łamie się i nie rwie kartki
• dedykowany uczniom i studentom 
• produkt ekologiczny - wykonany w 84% z materiałów 

przetworzonych 
• pasuje do kompletu z Energelem BLN105
• grubość grafitu: 0,5 mm

INDEKS KOLOR

PN1402 czarny

PN1406 niebieski

PN1407 seledynowy

PN1408 różowy

PN1409 błękitny

PN1410 fioletowy

Ołówek automatyczny Energize
• podwójny system przyciskowy zabezpiecza końcówkę  

przed uszkodzeniem i chroni grafit przed złamaniem
• po pierwszym kliknięciu końcówka typowa dla długopisu,  

po drugim grafit w odpowiedniej długości
• obudowa o idealnie wyważonym punkcie ciężkości
• kolorowy, gumowy, antypoślizgowy uchwyt gwarantuje  

komfort użytkowania
• metalowy klips do wpięcia w notes lub kieszeń
• pasuje do kompletu z BL77 i BLN75 z serii EnerGel

INDEKS KOLOR GRUBOŚĆ GRAFITU

PN5806 czarny 0,5 mm

PN5984 różowy 0,5 mm

PN5985 błękitny 0,5 mm

PN1350 błękitny 0,7 mm
Grafity ołówkowe
• grafity Super Hi-Polymer to doskonałe 

połączenie syntetycznej żywicy, 
grafitu i węgla, tworząc w ten sposób 
wyjątkowo trwałe i jednocześnie 
elastyczne wkłady ołówkowe

• nie zawierają szkodliwych substancji

• grubość grafitu: 0,3 mm

INDEKS TWARDOŚĆ

PN1063 B

PN1064 HB

• grubość grafitu: 0,5 mm

INDEKS TWARDOŚĆ

PN1067 2B

PN1068 B

PN1070 F

PN1071 H

PN1069 HB

• grubość grafitu: 0,7 mm

INDEKS TWARDOŚĆ

PN1075 2B

PN1076 B

PN1077 HB

Ołówek automatyczny EASYergo 3.15
• do nauki pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym od 5 roku życia
• innowacyjny, ergonomiczny ołówek stworzony z myślą o dzieciach, które 

zaczynają naukę pisania
• opakowanie zawiera również temperówkę do grafitów w wersji dla osób prawo- 

lub leworęcznych dopasowaną do koloru ołówka
• uchwyt ołówka wykonany jest z materiału antypoślizgowego, co zwiększa 

komfort użytkowania
• niska waga redukuje nakład potrzebnej siły i ułatwia posługiwanie się ołówkiem
• grafit o twardości HB w kartonowym pudełku

INDEKS KOLOR PRZEZNACZENIE

SH6400 różowy leworęczni

SH6401 niebieski leworęczni

SH6397 różowy praworęczni

SH6365 niebieski praworęczni

INDEKS KOLOR PRZEZNACZENIE

SH6398 pomarańcz./
czerwony praworęczni

SH6399 zielony praworęczni

SH1197 grafity op. 6 szt.

Gumka myszka
• miękka gumka usuwająca ołówek 
• nie narusza struktury papieru

INDEKS AZ2802
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Gumka chlebowa
• umożliwia korekty i rozjaśnienie rysunku wykonanego miękkim ołówkiem, 

węglem lub kredką
• służy do czyszczenia filmów fotograficznych
• po zabrudzeniu gumki chlebowej należy ją rozgnieść i ponownie uformować

INDEKS KOLOR

FC0116  miks

FC7012 szary

Gumka składana Papuga mini
• designerska gumka w plastikowej obudowie i czterech 

energetycznych kolorach
• praktyczne zamkniecie oraz plastikowa obudowa zabezpieczają 

gumkę przed zabrudzeniem
• dzięki zastosowaniu przycisku można w łatwy sposób rozkładać 

i składać gumkę
• pomocne narzędzie i gadżet dla każdego dziecka

INDEKS KOLOR

MX4017 miks

Zmazik do pióra
• wykorzystaj magiczny zmazik do pióra i pisz bez obawy o błędy
• magiczna końcówka zamaże wszystko, co jest niepotrzebne
• wykorzystaj zmazik Strigo do pisania, rysowania, szkicu

INDEKS KOLOR

WP4569 miks

Magiczna gumka 
• gumka do wymazywania tuszu termicznego
• pocierając, wytwarzasz ciepło, pod wpływem którego znika 

wcześniej napisany tekst

INDEKS KOLOR

WP2098 miks

Gumki owalne z nadrukiem
• bardzo dobrze ścierają, nie 

pozostawiając przy tym śladów
• wielokolorowe
• dostępne w 4 wzorach

INDEKS KOLOR

WP4496 miks

Gumka AC30
• przeznaczona do ścierania ołówka 
• wymiary: 50x19x12 mm

INDEKS OL1039

45

Katalog edukacyjny PGP 2022 001-064.indd   45 04.05.2022   10:57



Gumka ołówkowa ZEH 
• bardzo popularna na całym świecie  

gumka ołówkowa Hi-Polymer  
- wyjątkowo giętka i miękka, 

• działa bez potrzeby mocnego  
dociskania do powierzchni

• nie narusza struktury papieru,  
pozostawia zeszyty, dokumenty  
oraz notatki w doskonałym stanie

• nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi się
• pozostawia małą ilość odpadków
• bezpieczna dla dzieci
• nie zawiera szkodliwych substancji takich jak lateks i ftalany

INDEKS OPIS WYMIARY

PN5205 mini 35x16x11,5 mm

PN1083 mała 43x17,4x11,7 mm

PN1084 średnia 65x24,2x12,4 mm

PN5544 duża 73,8x32,2x14 mm

PN5545 jumbo 108x47x20 mm

Gumka pastelowa
• niebrudząca
• super wydajna
• nie narusza struktury papieru
• miks kolorów

INDEKS KOLOR

AZ2800 miks

Gumka neonowa
• miękka, neonowa gumka do ścierania ołówków grafitowych 
• nie pozostawia śladów podczas użytkowania 
• występuje w 4 jaskrawych kolorach, co sprawia, że mimo niewielkich 

rozmiarów łatwo ją znaleźć w każdym piórniku

INDEKS KOLOR

WP2203 miks

Czarna gumka ołówkowa
• wyjątkowo giętka i miękka, działa bez potrzeby mocnego dociskania  

do powierzchni
• nie narusza struktury papieru, pozostawia zeszyty, dokumenty  

oraz notatki w doskonałym stanie
• nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi się
• pozostawia małą ilość odpadków
• nie zawiera szkodliwych substancji takich jak lateks i ftalany 
• bezpieczna dla dzieci

INDEKS PN1352

Gumka kolorowa
• do ścierania grafitu 
• bardzo dobrze ściera, nie pozostawiając przy tym śladów 
• wielokolorowa, urozmaicone kształty, przez co na pewno doda uroku 

każdemu piórnikowi

INDEKS KOLOR

WP2204 miks

Gumka Rasoplast
• gumka szkolna jakości Comfort
• do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej
• niebieska część służy do wycierania atramentu z papieru
• ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków
• nie niszczy powierzchni papieru
• owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania
• wygodna, ruchoma, kartonowa osłona
• nie zawiera ftalanów ani lateksu

INDEKS WYMIARY

ST5018  duża

ST1076  duża podwójna

ST5075  mała
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Gumka do ścierania
• stojąca gumka do ścierania
• miks wzorów

INDEKS NAZWA

UN1302 Escapa Max

UN1303 Escapa Mini
Gumki na ołówek
• uniwersalne gumki do ścierania, które można nałożyć na końcówkę ołówka
• kształt trójkątny lub okragły z rysunkami emoji
• nie zawierają PVC
• w opakowaniu 10 szt. trójkątnych gumek lub 5 szt. gumek emoji

INDEKS RODZAJ KSZTAŁT

BX1899 trójkątne miks

BX1898 emoji miks

Temperówko-gumka Compact
• fantazyjne połączenie gumki i temperówki w jednym
• z jednej strony podwójna temperówka na cienkie i grube kredki i ołówki, 

a z drugiej miękka gumka
• ma ostre i wytrzymałe ostrza ze stali węglowej, dzięki czemu idealnie 

nadaje się do wszystkich rodzajów ołówków
• posiada system bezpiecznych ostrzy, który zapobiega odłączeniu się 

ostrza od korpusu temperówki
• idealna do użytku szkolnego

INDEKS OPIS

ML0056 Compact Sunset

ML0054  Compact

ML1153 Compact Million Years Ago

Temperówki podwójne
• do cienkich i grubych kredek i ołówków
• posiadają ostre i wytrzymałe ostrza ze stali węglowej, dzięki 

czemu idealnie nadają się do wszystkich rodzajów ołówków 
i kredek

• mają system bezpiecznych ostrzy, który zapobiega 
odłączenia się ostrza od korpusu temperówki

• pojemnik na ścinki 

INDEKS OPIS

ML0065 Compact Sunset

ML0063 Double

Gumko-temperówka BB Kids
• gumka i temperówka w jednym
• ostrze dla 2 grubości kredek
• matowe wykończenie
• przydatny pojemnik na ścinki

INDEKS OPIS

IR0207 kol. standardowe

IR0208 kol. pastelowe

IR2007 kol. standardowe na blistrze

Temperówka Shaker Shakky 
Panda/Pingwin
• czarno-biały bohater
• obszerny pojemnik
• jeden otwór
• miks Pingwin, Panada w displayu opak. 25 szt.

INDEKS OPIS

MA2311  Panda - blister

MA2312 Pingwin, Panda - display

Compact Sunset

Double

Comapct Million 
Years Ago

Compact

Compact 
Sunset
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Temperówka Croc Croc Universal
• w kształcie pszczółki
• unikalny i wyjątkowy pomysł marki Maped
• dwuotworowa temperówka z pojemnikiem, dzięki nasadkom  

w czułkach może temperować kredki lub ołówki aż w czterech  
średnicach: 8, 11, 13 i 16 mm

• przyjazny wygląd sprawia, że doskonale sprawuje się jako maskotka  
na domowym biurku i szkolnej ławce

INDEKS MA5609

Temperówka dwuotworowa
• temperówka na dwie grubości
• posiada dwa ostrza przeznaczone do dwóch wielkości ołówków  

oraz podręczny pojemnik na wiórki

INDEKS OPIS

WP6188  z pojemnikiem

WP1106  z pojemnikiem i gumką

Temperówka fluorescenscyjna z pojemnikiem
• pojemnik wykonany z wyjątkowo trwałego granulatu plastikowego 
• posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz pojemnik  

na ostrużyny, dostępny w różnych kolorach
• wersja dwuotworowa, na kredki i ołówki o średnicy 8 i 11 mm
• 3 lata gwarancji

INDEKS OPIS

AX1367 podwójna - miks kol.

Temperówka Igloo dla leworęcznych
• plastikowa, ergonomiczny kształt z transparentnym 

pojemnikiem na ścinki
• jeden otwór, wersja dla leworęcznych
• miks 3 kolorów: różowy, zielony, niebieski

INDEKS MA6041

Tamperówka otwierana dwuotworowa
• kompaktowa temperówka ze zbiorniczkiem otwieranym kliknięciem
• odpowiednia do dwóch grubości ołówków i kredek
• dzięki opływowym kształtom idealnie leży w dłoni
• dostepna w 4 kolorach

INDEKS KOLOR

WP1371 miks

Temperówka aluminiowa z dwoma otworami
• dwa różnej wielkości otwory

INDEKS AZ2796
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Temperówka  
z dwoma otworami
• różnej wielkości otwory
• duża pojemość zbiornika
• ergonomiczny kształt
• miks kolorów
• łatwe otwieranie
• ostrze ze stali stopowej

INDEKS OPIS

AZ2792  Wave

AZ2797  Wave pastelowa

AZ2793 Orion

AZ2794 Luppi

Wave 
pastelowa

Orion

Luppi

Wave

Temperówka Jumbo z trzema otworami
• praktyczna
• trzy grubości temperowania
• duża pojemność zbiornika
• miks kolorów

INDEKS AZ2795

Linijki aluminiowe
• wykonane z aluminium
• pakowane w foliowe opakowanie
• z tyłu linijki gumowy pasek, 

zapobiegający ślizganiu po kartce
• zaokrąglone narożniki dla 

bezpieczeństwa użytkownika
• zadrukowana trwała i precyzyjna 

skala z dokładnością do 0,1 mm

INDEKS DŁUGOŚĆ

BX1618 15 cm

BX1619 20 cm

BX1620 30 cm

Linijki elastyczne
• wykonane z wysokiej jakości 

transparentnego tworzywa 
sztucznego

• bardzo duża odporność na złamanie

INDEKS DLUGOŚĆ KOLOR

WP3312 15 cm różowy

WP3313 15 cm niebieski

WP2207 20 cm różowy

WP2208 20 cm niebieski

WP2205 30 cm różowy

WP2206 30 cm niebieski

Przybory geometryczne

Temperówka elektryczna
• na 2 grubości ołówków lub kredek 
• wytrzymałe i solidne ostrza z łatwością naostrzą każdy rodzaj kredek 

i ołówków 
• przed przypadkowym skaleczeniem palca chroni przycisk zabezpieczający 

większy otwór temperówki 
• temperówka posiada wymienne ostrza

INDEKS KOLOR

WP7502  niebieska

WP7152  czarna

Temperówka na baterie dwuotworowa
• dwuotworowa, do ołówków o średnicy 6-8 i 9-12 mm
• bezpieczny dla dzieci przełącznik rozmiaru ołówka 
• trwały mechanizm z dwoma wysokiej jakości ostrzami ze stali węglowej
• na baterie AA (4 szt., nie dołączono) oraz kabel USB (kabel USB w zestawie)
• ostrza wymienne
• stabilna podstawa
• 2 dodatkowe ostrza gratis
• 3 lata gwarancji

INDEKS EA1110
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Linijka wielofunkcyjna
• linijka 4w1
• zawartość: linijka, gumka, temperówka, 

ołówek

INDEKS DŁUGOŚĆ

MX4031 20 cm

Zestaw  
geometryczny
• rozkładany zestaw geometryczny składający się z 4 elementów 
• skład: kątomierz, 2 ekierki, linijka 30 cm

INDEKS MX4035

Zestaw geometryczny
• zestaw geometryczny: linijka 20 cm, ekierka 45°, ekierka 60°, 

kątomierz 180°; linijki są bardzo wysokiej jakości, wykonane 
z transparentnego tworzywa sztucznego

• zestaw geometryczny elastyczny: linijka 20 cm, ekierka 60°, 
kątomierz 180°; wszystkie elementy są wykonane z tworzywa 
sztucznego wysokiej jakości

INDEKS KOLOR RODZAJ

WP1622  miks standardowy

WP3314  różowy elastyczny

WP3315 niebieski elastyczny

Zestaw geometryczny dla leworęcznych
• 3 elementowy zestaw GEOMETRIC dla leworęcznych  

ze skalą rosnącą od prawej do lewej
• linijka 30 cm ze skalą po jednej stronie
• ekierka równoramienna 45°/21 cm
• kątomierz 180°/12 cm

INDEKS MA5435

Zestaw geometryczny
• praktyczny i funkcjonalny zestaw artykułów kreślarskich z wysokiej 

jakości tworzywa
• elastyczny, wyginający się materiał odporny na złamania
• precyzyjna, nieścieralna skala w cm i calach 
• zestaw zawiera: linijkę 15/16/20 cm, 2 ekierki: 60° i 45°, kątomierz 180°

INDEKS OPIS

AX0047 z linijką 15 cm

AX0046 z linijką 16 cm

AX0048 z linijką 20 cm

Zestaw geometryczny
• zestaw geometryczny 8 elementów
• zestaw zawiera: metalowy cyrkiel z ergonomicznym uchwytem, ołówek, 

linijka 15 cm, dwie ekierki, kątomierz, temperówka, gumka
• dostępny w kolorach: niebieskim, zielonym

INDEKS AZ2789
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Cyrkiel metalowy
• z grafitową końcówką
• opakowanie z tworzywa sztucznego
• w zestawie komplet 3 dodatkowych 

grafitów

INDEKS KOLOR

WP1591  niebieski

WP1623 czarny
Cyrkiel GR-C102
• metalowa konstrukcja 
• regulowany uchwyt na grafit 
• w zestawie wymienny grafit 
• długość cyrkla 12,1 cm  

INDEKS OPIS

KA7403 miks kolorów

Cyrkle  
GR-C103/GR-C105B
• metalowa konstrukcja  
GR-C103:
• w zestawie wymienny grafit  

i temperówka do grafitu  
• długość cyrkla 11,5 cm
GR-C105B:
• regulowany uchwyt na grafit  
• w zestawie wymienny grafit  
• długość cyrkla: 13,6 cm

INDEKS OPIS

KA6579  GR-C103

KA6500  GR-C105B

Cyrkiel Study POP
• ergonomiczny uchwyt
• plastikowe etui z wbudowaną linijką długości 12 cm
• dwie wersje kolorystyczne: żółto-niebieska i fioletowo-różowa
• dostępny w 2 wersjach: z uniwersalnym uchwytem na ołówek (w zestawie cyrkiel 

oraz ołówek drewniany w wersji mini) oraz z grafitową końcówką (w zestawie 
zapasowe grafity - 2 mm)

INDEKS OPIS

MA2313  z ołówkiem

MA2314 z wkładami grafitowymi

GR-C103 GR-C105B

Cyrkiel
Piccolo:
• metalowe ramiona
• dodatkowe rysiki w zestawie
• dostępny w kolorach: niebieskim, zielonym,  

pomarańczowym
Grande:
• metalowe ramiona
• miejsce na wpisanie imienia
• zestaw zawiera: cyrkiel, ołówek, dodatkowe 

rysiki, uchwyt na ołówek
• dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym

INDEKS OPIS

AZ2787 Piccolo

AZ2788 Grande

Zszywacz 05631
• dzięki płaskim końcówkom zszywek pozwala zaoszczędzić nawet  

30% objętości segregatora
• zastosowany mechanizm pozwala na użycie o 50% mniej siły  

przy zszywaniu niż w przypadku klasycznego zszywacza
• wygodny w obsłudze nawet jedną ręką
• zszywa jednorazowo do 35 kartek
• pojemność na 100 zszywek
• odpowiedni do zszywek 24/6 oraz 26/6
• maksymalna głębokość zszywania 45 mm
• wykonany z metalu z wykończeniem z tworzywa sztucznego

INDEKS KOLOR

AG1491 żółty

AG1490 czarny

AG1489 biały

Zszywacz
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Nożyczki

Nożyczki szkolne z podziałką
• ze stali nierdzewnej
• uchwyt dopasowany do dłoni osób prawo- i leworęcznych
• zaokrąglone końce, podziałka
• miks kolorów
• długość nożyczek: 13 cm

INDEKS PRZEZNACZENIE

AZ2809 praworęczni

AZ2807 leworęczni

Nożyczki plastikowe dla dzieci Zwierzątka
• plastikowe nożyczki ze zwierzęcym motywem 
• urocze, kolorowe i zabawne, a zarazem bezpieczne dla najmłodszych

INDEKS KOLOR

WP1878 miks

Nożyczki Zenoa Fit szkolne asymetryczne
• ergonomiczne nożyczki z wyprofilowanymi, miękkimi w środku uchwytami
• zdobione ostrza i nit wykonane ze stali nierdzewnej
• 3 kolory do wyboru: niebieski, pomarańczowy, różowy

INDEKS MA6029

Nożyczki szkolne dla leworęcznych
• zaprojektowane z myślą o dzieciach leworęcznych
• posiadają bezpieczne, łagodnie zakończone końcówki
• dzięki gumowym uchwytom są bardzo wygodne i komfortowe 

w użytkowaniu
• ostrza zostały wykonane ze stali nierdzewnej

INDEKS KOLOR

WP8882 miks

Nożyczki Noris Club dla dzieci
• zaokrąglone ostrze wykonane z nierdzewnej stali
• miękki wygodny uchwyt, długa żywotność
• wysoka precyzja cięcia

INDEKS ROZMIAR

ST1474  14 cm

ST1475 17 cm

ST1475 21 cm

Nożyczki dla dzieci z gumowym wykończeniem
• nożyczki szkolne dla praworęcznych 
• posiadają bezpieczne, łagodnie zakończone końcówki 
• dzięki gumowym uchwytom są bardzo wygodne i komfortowe w użytkowaniu 
• ostrza zostały wykonane ze stali nierdzewnej
• kolory do wyboru: niebieski, różowy

INDEKS WP8884
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Nożyczki Essentials Pulse dla leworęcznych
• nożyczki szkolne dla leworęcznych wykonane ze stali nierdzewnej
• grawerowane ostrza z zaokrąglonymi końcami - śr. 10 mm
• plastikowe uchwyty profilem dostosowane do dziecięcej dłoni
• miks 3 kolorów: niebieskiego, zielonego i różowego

INDEKS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

MA6325 13 cm

Nożyczki Essentials Pulse szkolne
• nożyczki szkolne wykonane ze stali nierdzewnej
• grawerowane ostrza z zaokrąglonymi końcami - śr. 10 mm
• plastikowe uchwyty miękkie w środku, dostosowane do dziecięcej dłoni
• miks 3 kolorów: niebiesko-granatowe, czerwono-czarne i różowo-fioletowe

INDEKS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

MA6345 13 cm

Nożyczki szkolne Pastel Sugar Diamonds/Basic Sunset
• z pastelowymi nadrukami na ostrzach
• długość 13,3 cm
• ostrze ze stali nierdzewnej z zaokrągloną końcówką
• idealne do użytku szkolnego
• dostępne także wersja dla osób leworęcznych

INDEKS OPIS KOLOR

ML0099 Pastel Sugar Diamond fioletowy

ML0100 Pastel Sugar Diamond żółty

ML1144  Basic Sunset żółty

ML1145  Basic Sunset zielony

ML0791 dla leworęcznych miks

Nożyczki szkolne Grip
• atrakcyjny design Grip
• wygodne rączki  

i zabezpieczone ostrze
• odpowiednie zarówno  

dla prawo- jak i leworęcznych

INDEKS KOLOR

FC0031 niebieski

FC0030 czerwony

FC0032 zielony

Nożyczki z linijką
• wysokiej jakości nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali 
• ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego w różnych kolorach 
• zaokrąglone końcówki 
• posiadają linijkę

INDEKS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

KA6348 13 cm

Nożyczki Comfort Grip
• nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, 

nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella
• oszlifowane ostrza
• wysokiej jakości rączki z polipropylenu
• dla wygody użytkowania w uchwycie wbudowana miękka 

w dotyku guma

INDEKS OPIS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

DH1062  domowe 14 cm

DH1067 do papieru 17,5 cm
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Nożyczki
• unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają do minimum 

powierzchnię styku podczas cięcia 
• znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie 

między ostrzami ułatwia cięcie 
• idealne do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru 
• pokrycie teflonem chroni przed rdzą i korozją

INDEKS OPIS DŁUGOŚĆ 
NÓŻYCZEK

KA7823  ostrza pokryte teflonem 13 cm

KA7824  ostrza pokryte teflonem 17,5 cm

KA7825  ostrza pokryte teflonem 21 cm

KA9299  ostrza pokryte tytanem 13 cm

KA9287  ostrza pokryte tytanem 17,5 cm

KA7828  ostrza pokryte tytanem 21 cm

Nożyczki szkolne  
z ergonomicznym  
uchwytem 
i podziałką
• ze stali nierdzewnej
• wygodny ergonomiczny 

uchwyt
• zaokrąglone końce
• miks kolorów
• podziałka

INDEKS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

AZ2811 13 cm

Klej w sztyfcie BB Kids
• nietoksyczny
• supermocny

INDEKS GRAMATURA

IR6892 15 g

IR0209 15 g pastelowy

Nożyczki
• wysokiej jakości nożyczki  

o długości 12,5 cm, wykonane  
ze stali nierdzewnej

• antypoślizgowe uchwyty,  
wykonane z tworzywa ABS

• ergonomiczny kształt zwiększają wygodę użytkowania
• uniwersalne zastosowanie do cięcia papieru, tektury i taśmy

INDEKS DŁUGOŚĆ 
NOŻYCZEK

BX1900 12,5 cm

Kleje, naklejki

Klej w sztyfcie
• klej w sztyfcie z unikalną zakrętką, która zapobiega wysychaniu
• formuła kleju składa się w 98% z naturalnych składników (w tym 

wody) i nie zawiera rozpuszczalników
• klei mocno, szybko i trwale, gładko przesuwa się, jest bardzo 

wydajny i oczywiście można go zmywać w zimnej wodzie
• dodatkowo pojemnik UHU stic wykonany jest w 50% z plastiku 

z odzysku
• odpowiedni do klejenia papieru, kartonu, fotografii, styropianu, 

etykiet, tkanin, itp. Idealny do użytku w domu, biurze, szkole 
i przedszkolu

INDEKS GRAMATURA

WP0200  8,2 g

WP0201 21 g

Klej dla dzieci Monster
• klejące potworki  
• wesołe buzie dopełnia zatyczka w formie klasycznego cylindra 
• klej wolnoschnący, zasycha w ciągu 2 minut - wykorzystaj ten czas 

na poprawki lub całkowitą zmianę koncepcji  
• gramatura 21 g

INDEKS KOLOR

WP6659 miks
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Klej w sztyfcie
• do papieru i cienkiej tektury
• nie zawiera rozpuszczalników
• łatwo zmywalny z rąk
• nie pozostawia zabrudzeń
• długi okres przydatności

INDEKS GRAMATURA

AZ6134 8 g

AZ2519  15 g

AZ2520  21 g

AZ2521  36 g

Klej w sztyfcie
• o delikatnym zapachu na bazie 

formuły PVP o dużej sile i trwałości 
klejenia

• tubka w formie sztyftu zapewnia 
czyste, szybkie i dokładne  
aplikowanie

• zmywalny wodą z mydłem
• doskonały do biura i szkoły
• z łatwością klei papier, tekturę,  

zdjęcia, tkaniny, filc, korek itp.
• klej magiczny w kolorze fioletowym  

- kolor znika po chwili od nałożenia

INDEKS GRAMATURA

AX0015  9 g

AX9458  9 g, magiczny

AX0014 15 g

Klej znikający fioletowy 
Creativo
• do klejenia papieru i cienkiej tektury
• trójkątny kształt i fioletowy kolor 

ułatwia precyzyjne nakładanie kleju
• po wyschnięciu staje się bezbarwny

INDEKS GRAMATURA

AZ2831 12 g

Klej transparentny pastelowy
• do klejenia papieru i cienkiej tektury 
• łatwo zmywa się z rąk
• nie pozostawia zabrudzeń 

INDEKS GRAMATURA

AZ2528 miks 15 g

Klej uniwersalny Galaxy w tubie
• uniwersalny klej na bazie polioctanu winylu
• końcówka z wygodnym aplikatorem do dozowania
• do klejenia papieru, drewna, kasetonów, korka, ceramiki, 

tkanin, folii aluminiowej, styropianu
• po wyschnięciu tworzy elastyczną i przezroczystą warstwę

INDEKS POJEMNOŚĆ

AZ6175 40 ml

Klej w sztyfcie
• bezbarwny i bezwonny   
• zmywalny i niebrudzący   
• zawiera PVP  
• nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników  
• przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin  
• zgodny z normami ASTM oraz CE  
• 3 lata gwarancji 
• wspólnie dla dzieci: kupując klej AMOS, wspierasz  

program dożywiania dzieci Pajacyk PAH 
• wspólnie dla środowiska: zbieraj puste tubki  

i wymień na nowe kleje - www.najlepszyklej.pl

INDEKS GRAMATURA

KA5007 8 g

KA7820 10 g

KA5005  15 g

KA5006  22 g

KA5120  35 g
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Klej w płynie transparentny 
• super wydajny transparentny klej w czterech kolorach
• do klejenia papieru, tektury i tkanin
• idealny do prac plastycznych i hobbystycznych oraz robienia 

masy typu „Slime”
• zmywalny wodą

INDEKS OPIS

AZ2529 transparentny 50 ml

AZ2530 transparentny 125 ml

AZ2531 transparentny 250 ml

AZ2532 transparentny 500 ml

Klej biały do papieru w tubie
• wysokiej jakości klej o konsystencji pasty
• do klejenia papieru i cienkiej tektury
• łatwo zmywalny z rąk

INDEKS POJEMNOŚĆ

AZ5226 45 ml

Klej w płynie Magic
• biały klej płynny z podajnikiem z kulką, która 

umożliwia precyzyjne i czyste dozowanie
• mocno wiążący
• idealny do klejenia papieru i kartonu, drewna, 

wyrobów korkowych oraz ceramiki
• po wyschnięciu staje się bezbarwny
• nie zawiera sztucznych rozpuszczalników 

INDEKS GRAMATURA

TA1046 50 g

Klej w płynie
• doskonały do rozmaitych zastosowań hobbystycznych i kreatywnych
• trwale klei powierzchnie papierowe, drewniane, korkowe, szkło, tkaniny, 

filc, ceramikę i elementy foliowe
• końcówka z wygodnym aplikatorem umożliwiającym dozowanie kleju
• idealny do zastosowań domowych, w pracach plastycznych i 

introligatorniach
• czas schnięcia jest różny i zależy od rodzaju klejonego materiału

INDEKS GRAMATURA

AX0012 40 g

AX0011 120 g

AX0013 480 g

Kleje uniwersalne
• do klejenia na zimno
• klej uniwersalny: do papieru, brystolu, kartonu, drewna, styropianu, filcu, korka, 

ceramiki, kaszerowania
• do wszystkich technik hobbystycznych, modelarskich, scrapbookingu oraz biżuterii
• wytrzymała, elastyczna spoina odporna na kruszenie
• po wyschnięciu całkowicie przezroczysty
• nakładać pędzlem, wałkiem, patyczkiem na czyste i suche powierzchnie
• klej Wikol: profesjonalny klej do drewna oraz materiałów drewnopodobnych
• klei także papier, karton, filc, korek, styropian, folie aluminiową, ceramikę, skórę
• gęsta konsystencja kleju zapewnia wytrzymałą, elastyczną spoinę odporną na 

kruszenie oraz odrywanie, po wyschnięciu całkowicie przezroczysty
• nakładać pędzlem, wałkiem, patyczkiem na czyste i suche powierzchnie

INDEKS OPIS GRAMATURA

ST1400  klej uniwersalny 100 g

ST1401  klej uniwersalny 250 g

INDEKS OPIS

AZ2533 transparentny zielony 250 ml

AZ2534 transparentny żółty 250 ml

AZ2535 transparentny różowy 250 ml

AZ2536 transparentny niebieski 250 ml

INDEKS OPIS GRAMATURA

ST7477  klej uniwersalny 500 g

ST1460 klej Wikol 500 g

Klej w sprayu
• wielozadaniowy, może być stosowany do wszystkich 

prac które wymagaja tymczasowej jak i trwałej lepkości
• idealny do stosowania
• do tkanin, pianek, filcu, kartonu, gumy, polietylenu, 

drewna, metalu, cegły, szkła, kamienia, większości 
twardych plastików

INDEKS POJEMOŚĆ

AL0227 500 ml
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Klej uniwersalny w płynie Creativo
• supermocny klej uniwersalny
• końcówka z wygodnym aplikatorem
• czas schnięcia zależy od rodzaju klejonego materiału
• po wyschnięciu tworzy elastyczną i przezroczystą warstwę

INDEKS GRAMATURA

AZ2828  120 g

AZ2829  500 g

AZ2830 1000 g

Aktywator do slime gelly
• aktywator służy do tworzenia masy 

plastycznej typu slime na bazie kleju PVA
• roztwór należy dodawać do kleju 

stopniowo, ciągle mieszając
• ilość użytego aktywatora zależy od ilości 

kleju oraz oczekiwanego efektu

INDEKS POJEMNOŚĆ

AZ2537  250 ml

AZ2538  500 ml

Klej brokatowy Creativo
• do ozdabiania rysunków, malowideł 

oraz ozdobnego pisania
• do dekoracji przedmiotów z gliny, 

masy solnej

INDEKS OPAK.

AZ2935 5 szt.

Klej bezbarwny z brokatem
• dekoracyjny bezbarwny klej w płynie 

zawierający drobinki brokatu
• wygodny: namaluj wzór za pomocą kleju 

i poczekaj aż zaschnie
• nie wymaga dodatkowych akcesoriów, 

nie brudzi, nie rozsypuje się
• po zaschnięciu drobinki brokatu nie 

wykruszają się
• przeznaczony do dekoracji papieru, 

kartonu, drewna i innych powierzchni                                                                  
• zgodny z wymaganiami UE

INDEKS OPIS

KA7361 zestaw 3x20 ml

KA7521 zestaw 2x75 ml

KA7362
miks kol. 20 ml (srebrny, złoty, 

zielony, czerwony, niebieski, 
fioletowy)

KA7520
miks kol. 60 ml (srebrny, złoty, 

zielony, czerwony, niebieski, 
różowy)

Klej silikonowy uniwersalny
• do majsterkowania i wykonywania prac 

kreatywnych, ozdób, dekoracji
• może być stosowany do tkanin, pianki, filcu, 

gumy, drewna, plastiku, ceramiki, styropianu, 
szkła, metalu, papieru, korka, tektury itp.

• używać na czystych u suchych 
powierzchniach

• czas schnięcia jest uzależniony od klejonej 
powierzchni

• zamknąć po użyciu

INDEKS GRAMATURA

AL0225  30 g 

AL0226 60 g
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Klej z brokatem
• dekoracyjny klej w płynie zawierający drobinki brokatu, przeznaczony 

do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych powierzchni
• wygodny: namaluj wzór za pomocą kleju i poczekaj aż zaschnie
• nie wymaga dodatkowych akcesoriów
• nie brudzi, nie rozsypuje się
• po zaschnięciu drobinki brokatu nie wykruszają się

INDEKS OPIS

KA7297  50 szt. x 10,5 ml

KA5707  miks kol. 22 ml (złoty, srebrny, czerwony, 
zielony, niebieski, różowy)

Klej z brokatem
• przeznaczony do ozdabiania dekoracji
• do samodzielnego przygotowywania okazjonalnych i świątecznych ozdób

INDEKS OPIS KOLOR

AL0143  klej z brokatem 6 g 12 kol.

AL0144  klej z brokatem neonowy 6 g 12 kol.

Pędzelek do kleju
• doskonała jakość
• drewniany, lakierowany trzonek
• włosie wykonane ze świńskiej szczeciny
• trwały i elastyczny

INDEKS AZ2758

Naklejki Puffy BB Kids
• efekt wypukłości
• do kreatywnej zabawy i ozdabiania

INDEKS OPIS

IR1319 Kids

IR1320  Kids Pastel

IR1321 Kids Tropic

Pistolet do kleju oraz klej w laskach
• pistolet do klejenia na gorąco jest często niezastąpiony  

przy wszelkich kreatywnych projektach
• błyskawicznie i trwale wiąże klejone ze sobą powierzchnie
• idealny do kreatywnych rękodzieł
• łatwa i precyzyjna aplikacja kleju
• brokat nadaje oryginalnego charakteru pracom artystycznym

INDEKS OPIS OPAK. KOLOR

AL0122  pistolet do kleju 40 W 1 szt. czarny

AL0192 pistolet do kleju 10 W 1 szt. czarny

AL0123  laski klejowe 7x100 mm 6 szt. przezroczysty

AL0124  laski klejowe 7x100 mm 6 szt. brokatowy miks

AL0221  laski klejowe 7-200 mm 6 szt. przezroczysty

AL0222 laski klejowe 11-200 mm 6 szt. przezroczysty

AL0125  laski klejowe 7x300 mm 1 kg (ok. 86 szt.) przezroczysty

AL0193  laski klejowe 11x300 mm 1 kg (ok. 85 szt.) przezroczysty
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Naklejki Z-DESIGN - LITERY
• litery do domu i do szkoły, idealne do zabaw kreatywnych, oznaczania pudełek, szafek itp.

INDEKS ROZMIAR  
LITERY (mm) OPIS ARKUSZY/ 

OPAK.
ZW1279 6,5 czarne na białym tle, helvetica 26 pkt. 10
ZW5513 7,5 złote na białym tle, times new roman 30 pkt. 10
ZW5432 9,5 czarne, helvetica 38 pkt., wodoodporne 10
ZW1280 25 czarne, helvetica 100 pkt., wodoodporne 10
ZW1424 25 białe, helvetica 100 pkt., wodoodporne 10

Naklejki Z-DESIGN - CYFRY
• cyfry do domu i do szkoły, idealne do zabaw kreatywnych, oznaczania pudełek, szafek itp.

INDEKS ROZMIAR  
LITERY (mm) OPIS ARKUSZY/ 

OPAK.
ZW1423 6,5 czarne na białym tle, helvetica 26 pkt. 10
ZW5848 7,5 złote na białym tle, times new roman 30 pkt. 10
ZW5433 9,5 czarne, helvetica 38 pkt., wodoodporne 10
ZW1281 25 czarne, helvetica 100 pkt., wodoodporne 10
ZW1425 25 białe, helvetica 100 pkt., wodoodporne 10

INDEKS OPIS ARKUSZY/ 
OPAK.

ZW6398 czerwone ramki 10
ZW6572 piłka nożna 10
ZW6399  niebieskie ramki 10
ZW6576 sowy 10
ZW5630 niebieskie ramki prostokątne 10

Kółka filcowe Z-DESIGN
• samoprzylepne naklejki ochronne na nogi mebli, filce zabezpieczają podłogę przed zarysowaniami 
• ułatwiają przesuwanie mebli po podłodze bez hałasu
• dostępne w dwóch rozmiarach.

Naklejki Z-DESIGN na zeszyty i książki
• wśród naklejek Z-Design z kategorii „SZKOŁA” można znaleźć wiele praktycznych, a jednocześnie 

ciekawych i atrakcyjnych wzorów zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców
• specjalne naklejki na książki i zeszyty umożliwiają schludne opisanie szkolnych przedmiotów dziecka
• spośród całego mnóstwa różnorodnych, kolorowych i modnych wzorów każdy znajdzie coś dla siebie

INDEKS ROZMIAR W mm ARKUSZY/ 
OPAK.

ZW1504  śr. 18 10
ZW1505  śr. 35 10
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Kółka z symbolami do oznaczania
• w poręcznej formie dyspensera
• kółka do wyrażania opinii
• dostępne we wzorach: wesoła i smutna buźka – pozytywna i negatywna 

opinia lub symbol kciuka
• można przyklejać dowolnie, aby wskazać kierunek lub oznaczyć opinię
• wyraźnie widoczne dzięki intensywnej kolorystyce
• pewnie i trwale przylegają

Kółka do oznaczania
• szczególnie przydatne do oznaczania ważnych dokumentów 

i informacji np. przy określaniu terminów spotkań 
w harmonogramie, czy planowaniu urlopów

• występują w wersji z klejem trwałym i usuwalnym, w różnych 
kolorach i rozmiarach (śr. 8 i 18 mm)

INDEKS ROZMIAR  
ETYKIETY (mm) KOLOR ETYKIET/ 

ARKUSZ
ETYKIET/ 

OPAK.
ARKUSZY/ 

OPAK.
ZW5027 śr. 8 czerwony 104 416 4
ZW5028 śr. 8 niebieski 104 416 4
ZW5029 śr. 8 zielony 104 416 4
ZW5030 śr. 8 żółty 104 416 4
ZW5023 śr. 18 czerwony 24 96 4
ZW5024 śr. 18 niebieski 24 96 4
ZW5025 śr. 18 zielony 24 96 4
ZW5026 śr. 18 żółty 24 96 4

trwałe:

INDEKS ROZMIAR  
ETYKIETY (mm) KOLOR ETYKIET/ 

ARKUSZ
ETYKIET/ 

OPAK.
ARKUSZY/ 

OPAK.
ZW1579 śr. 8 czerwony 104 416 4
ZW1581 śr. 8 niebieski 104 416 4
ZW1582  śr. 8 zielony 104 416 4
ZW1584 śr. 18 czerwony 24 96 4
ZW1586 śr. 18 niebieski 24 96 4
ZW1585 śr. 18 zielony 24 96 4

usuwalne:

INDEKS ROZMIAR  
ETYKIETY (mm) OPIS ETYKIET/ 

OPAK.
ZW1605 śr. 19 zielony, wesoły 250
ZW1606 śr. 19 czerwony, smutny 250
ZW1608 śr. 19 żółty/niebieski kciuk 250
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Zestaw ZRÓB TO SAM - wyszywanka przytulanka
• zawiera komplet elementów do samodzielnego wykonania pluszowej zabawki przytulanki
• znajdziemy tu odpowiednio wycięte, przygotowane kształty figurki z otworami 

do wyszywania, zestaw nici i innych niezbędnych akcesoriów (w tym bezpieczną dla dzieci 
plastikową igłę) oraz instrukcję wykonania 

• na opakowaniu znajduje się też kod QR z odnośnikiem do bazy filmików DO IT YOURSELF 
z instrukcjami i inspiracjami do kreatywnych zabaw z użyciem produktów Cricco

INDEKS OPIS

AX0044 małpka

AX0043 króliczek

AX0045 miś

Artykuły do zdobień, 
złoceń i dekoracji

Sznurki
INDEKS OPIS ROZMIAR

AL0160  skręcany dekoracyjny złoty (1) 2 mm x 3 m

AL0161  skręcany dekoracyjny srebrny (2) 2 mm x 3 m

AL0162  jutowy pleciony płaski (3) 6 mm x 5 m

AL0163   dekoracyjny złoty i srebrny (4) 5 mm x 2 m

AL0164  bawełniany biały (5) 5 mm x 5 m

AL0165  bawełniany biały (6) 3 mm x 20 m

6 1 2

5 4 3

Rafie, taśmy, sznurki, muliny
• bawełniany sznurek jest cienki i plastyczny, dzięki czemu  

za jego pomocą połączysz ze sobą nawet drobne przedmioty
• jego cechą charakterystyczną jest odporność na zerwanie,  

co pozwala na mocne i stabilne wiązanie
• doskonały do tworzenia własnoręcznych ozdób
• wysokiej jakości mulina zrobiona jest w 100% z bawełny
• muliny można użyć do wyszywania różnych obrazków, obrusów  

czy kocyków - można z niej także pleść bransoletki

INDEKS OPIS ROZMIAR

AL0166  rafia skręcana 12 kol. (1) 30 m

AL0167  taśma konopna 12 kol. (2) 6 cm x 2 m

AL0168  sznurek bawełniany 12 kol. (3) 1 mm x 20 m

AL0169  sznurek eco z listkami (4) 3 m

AL0170  mulina metalizowana 8 kol. (5) 8 m

AL0171  mulina 10 kol. (6) 8 m

AL0172  mulina 10 kol pastel (7) 8 m

2

7

4

6

5 1

3

Punkty magnetyczne
• kolorowe magnesy
• prosty i praktyczny sposób  

przymocowania dokumentu  
lub notatki do metalowego podłoża

• opakowanie typu blister

INDEKS MODEL OPAK.

AG1321  WF-15 10 szt.

AG1322  WF-20 6 szt.

AG1323  WF-30 5 szt.

AG1324  WF-40 4 szt.

AG1325  WF-50 3 szt.
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Diamenciki samoprzylepne
• błyszczące diamenciki samoprzylepne w różnych kolorach i rozmiarach 
• idealne do zdobienia projektów scrapbookingowych, kartek okolicznościowych, pudełek oraz wszelkich prac kreatywnych 
• można naklejać pojedyncze elementy lub całe paseczki 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPIS

KA1527 GR-DS039-1

KA1515  GR-DS081-1

KA1516  GR-DS081-2

KA1517  GR-DS081-3

KA1518  GR-DS081-4

KA1519  GR-DS081-5

KA1520  GR-DS081-6

KA1526 GR-DS137

INDEKS OPIS

KA1528  GR-DS039-2

KA1529  GR-DS039-3

KA1530  GR-DS039-4

KA1521  motylki

KA1522  literki czarne

KA1523  literki różowe

KA1524  literki niebieskie

KA1525  literki czerwone

Koraliki samoprzylepne (dżety)
• mnóstwo samoprzylepnych kolorowych kryształków w różnych kształtach, 

do przyklejania na ozdobach i pracach plastycznych
• świetnie ożywiają kreatywne dzieła maluszków dając im możliwość 

rozwoju wyobraźni
• idealne na różnego rodzaju laurki i prace dla najbliższych osób

INDEKS OPIS ROZMIAR

AL0173  brokatowe miks

AL0174   perłowe 3-10 mm

AL0175  serca 12 mm

AL0176  kwiatki 8-12 mm

Cekiny confetti
• bardzo popularne akcesoria do zdobienia 
• mogą stać się ozdobą niemal każdej pracy plastycznej 
• można je wykorzystywać na wiele różnych sposobów  

(m.in. do scrapbookingu, decoupage czy cardmakingu) 

INDEKS OPIS GRAMATURA

KA1510  kwiatek 50 g

KA1511  miks 70 g

KA1512  kółko łamane 80 g

KA1513  kółko łamane 90 g

Taśmy samoprzylepne
• do zdobienia zaproszeń, prezentów, stroików, 

choinek oraz do dekoracji bombek i jajek 
styropianowych

INDEKS OPIS OPAK.

AL0146  miks brokatowe 12 mm x 1 m 12 szt.

AL0147  miks opalizujące 12 mm x 3 m 10 szt.

Dzwoneczki ozdobne
• idealnie nadają się do tworzenia projektów scrapbookingowych, 

kartek okolicznościowych, opakowań prezentów, wystroju wnętrz, 
elementów garderoby itp.

INDEKS OPIS OPAK.

AL0185  okrągłe; 1,5 cm 20 szt.

AL0186  okrągłe; 1,3 cm 12 szt.

literki czarne

GR-DS039-1 GR-DS039-4 GR-DS039-2 GR-DS039-3 GR-DS137

literki różowe literki niebieskie motylki GR-DS081-5 GR-DS081-1 GR-DS081-6 GR-DS081-2 GR-DS081-3 GR-DS081-4
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Brokat sypki
• zestawy do ozdabiania
• można wykorzystać go upiększając kartki, 

kubki, figurki, a także jako dodatek do innych 
prac plastycznych

• zamknięte w pojemniczkach
• brokaty wspaniale błyszczą się i mienią
• nietoksyczne

INDEKS OPIS OPAK.

AL0187  solniczka 6 kol. x 80 g 

AL0188  metalizowany 24 kol. x 10 g

AL0189  neonowy 24 kol. x 10 g

Akcesoria do zdobień i złoceń
• zarówno drobinki jak i kuleczki mogą być wykorzystywane  

do dekoracji, idealne do prac kreatywnych
• folia do złoceń to mieniące się, sypkie wiórki, do dekorowania 

i zdobień przedmiotów, np: świec, zniczy, szkła, ozdób 
świątecznych czy wyrobów poligraficznych

• nadają się do: mieszania z klejem, posypywania na klej, 
wtapiania w żel lub szkliwo

INDEKS OPIS OPAK.

AL0181  drobinki metalizowane  
w szklanych buteleczkach

3 kolory x 17 g (srebrny, 
złoty, czerwony)

AL0182  kuleczki metalowe w szklanych 
buteleczkach blister 6 kolorów x 5 g

AL0183  kamyczki dekoracyjne  
w szklanych buteleczkach blister 6 kolorów x 4,5 g

AL0184  folia do złoceń 5 kolorów x 8 g

Wstążki satynowe i brokatowe
• do zdobienia zaproszeń, prezentów, stroików, choinek  

oraz do dekoracji bombek i jajek styropianowych
• wymiary wstążki: 25 mm x 32 m

INDEKS KOLOR

AL0148  biały

AL0149  czarny

AL0150  beżowy

AL0151  brązowy

INDEKS KOLOR

AL0152  żółty

AL0153  zielony

AL0154  czerwony

AL0155 fioletowy

INDEKS KOLOR

AL0156  różowy

AL0157  niebieski

AL0159 srebrny 
brokatowy

AL0158 złoty brokatowy

Sztuczne włosy
• przeznaczone do charakteryzacji  

lub tworzenia kreatywnych dekoracji

INDEKS KOLOR OPAK.

AL0089  biały 14 g

AL0090  ciemny blond 14 g

AL0091  brązowy 14 g

AL0092  czarny 14 g

Większy wybór  
znajdziesz  
na stronie  

www.aliga.com.pl
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8

Sizal
• ręcznie barwiony sizal w zwitkach o wadze ok. 30 g 
• może być używany do zdobień i dekoracji

INDEKS KOLOR

AL0093  łososiowy

AL0094  żółty

AL0095  ecru

AL0096  szary

AL0097  turkusowy

AL0098  jasnozielony

AL0099  pomarańczowy

AL0100  brązowy

INDEKS KOLOR

AL0101  ciemnozielony

AL0102  czerwony

AL0103  różowy

AL0104  jasnofioletowy

AL0105  naturalny

AL0106  ciemnonaturalny

AL0107  jasnoróżowy

AL0108  czarny

Piórka dekoracyjne
• niezastąpione przy: zdobieniu masek, kostiumów i fryzur karnawałowych, 

zakładek do książek, kartek okolicznościowych, kompozycji kwiatowych, 
ozdób świątecznych, opakowań prezentów

INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK.

AL0210 pawie oczka (1) 15 cm 6 szt.

AL0212 miks kol. intensywnych (2) 8-12 cm 40 szt.

AL0088 nakrapiane (3) miks rozmiarów 3 g

AL0211 miks kol. intensywnych (4) 4-8 cm 50 szt.

AL0213 miks kol. pastelowych (5) 15 cm 40 szt.

Pompony
• wykonane z miękkiego materiału
• idealne do kreatywnego ozdabiania
• miękkie koraliki w postaci pomponów
• dzięki otworowi w środku idealnie nadają się do nawlekania 

na żylkę, sznurki, drucik itp.
• w opakowaniu miks kolorów

INDEKS OPIS OPAK.

AL0081  miks 1-2,5 cm (1) 78 szt.

AL0082  śr. 3 cm, miks kol. intensywnych (2) 18 szt.

AL0083  śr. 3 cm, miks kol. pastelowych (3) 18 szt.

AL0084  miks kol. akrylowych neonowych 1,5-4 cm (4) 50 szt.

AL0085  miks akrylowy 1,5-4 cm (5) 50 szt.

AL0086  miks 1,5-3,8 cm (6) 100 szt.

AL0087  śr. 1,3 cm; miks kol. metalizowanych (7) 150 szt.

AL0205  akrylowe z otworem 1,5 i 2 cm;  
miks kol. pastelowych (8) 60 szt.

AL0206 akrylowe z otworem 1,5 i 2 cm;  
miks kol. intensywnych (9) 60 szt.

Masa mocująca Tack-It
• do użytku w domu, szkole, pracy 

i projektach kreatywnych
• w postaci łatwo odklejanych prostokątów
• odpowiednia do tymczasowego 

nalepienia informacji,  
plakatów, planów itp.

• opakowanie kartonowe 50 g

INDEKS OPAK.

FC5465 biała 

FC6704 miks kolorów

71
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Masę wykorzystaj 
do mocowania ozdobnych 
gadżetów dekoracyjnych. 
Możesz użyć jej zamiast 

taśmy czy pinezki,  
przykleić obrazek  
do ściany i odkleić  
bez pozostawiania  

śladów.

3

2

1

4
5
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Mech
• reniferowy mech dekoracyjny to produkt idealny dla profesjonalistów, 

hobbystów i amatorów rękodzieła
• świetnie nadaje się do stroików oraz kompozycji florystycznych
• opakowanie 30 g

INDEKS OPIS

AL0112  reniferowy ciemnozielony

AL0113  reniferowy jasnozielony

AL0114  naturalny

Podstawki drewniane
INDEKS OPIS GRUBOŚĆ

AL0190  średnica 15 cm okrągła 8-10 mm

AL0191  długość 30 cm x 12 cm owalna 8-10 mm

Patyczki drewniane
• patyczki kreatywne świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju dziecięcej 

aktywności twórczej
• stanowią również niezastąpioną pomoc przy nauce liczenia
• patyczki można malować, stemplować, oklejać papierem, pianką, owijać 

tasiemkami, sznurkami

INDEKS OPIS KOLOR

AL0118  60 szt., rozmiar 114x10x2 mm bezbarwne

AL0119  60 szt., rozmiar 114x10x2 mm miks 6 kolorów

AL0120  60 szt., rozmiar 150x18x1,6 mm bezbarwne

AL0121  60 szt., rozmiar 150x18x1,6 mm miks 6 kolorów

Drewniane wiórki
• dekoracyjna wełna drzewna to cienkie, wąskie i długie wiórki drewniane 

wyprodukowane z drewna mieszanego
• jest to zarówno element dekoracyjny jak i zabezpieczający, służący między 

innymi do wypełniania: koszy wiklinowych, koszy upominkowych, paczek 
prezentowych, skrzynek na wino/alkohol, pojemników z ceramiką

INDEKS RODZAJ OPAK.

AL0109  drewniane 30 g

AL0110  drewniane strugane 30 g

AL0111  strugane kolorowe 6 kolorów x 5 g 6 kol. x 5 g

Trawa sztuczna
• trawa w arkuszach idealna do wykorzystania jako element dekoracji,  

w kolorze zielonym, wykonana z filcu, na górze znajdują się  
króciutkie włókna sztuczne przypominające prawdziwą trawę

• świetnie sprawdzi się przy tworzeniu prac kreatywnych oraz makiet
• taśma florystyczna maskująca, elastyczna, delikatna i cienka,  

do maskowania różnych miejsc

INDEKS OPIS OPAK.

AL0115  w arkuszach 15x15 cm 2 ark.

AL0116  w proszku 15 g

AL0117  taśma florystyczna 12 mm x 25 m
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Koraliki drewniane
• do nawlekania na żyłkę i tworzenia między innymi 

niezwykłych, stylowych naszyjników i bransoletek

INDEKS ROZMIAR OPAK.

AL0177  8 mm 80 szt.

AL0178  10 mm 80 szt.

AL0179  14 mm 80 szt.

AL0180  18 mm 60 szt.

Ruchome oczka do zdobienia
• znakomicie nadają się do wszelkiego rodzaju dziecięcej 

aktywności twórczej
• można nimi ozdobić własnoręcznie wykonaną lalkę, 

zwierzątko lub inną postać
• doskonale sprawdzają się w cardmakingu, scrapbookingu 

oraz wielu innych technikach kreatywnych
• samoprzylepne
• oczka i noski do wbijania w styropian lub w pompony

INDEKS OPIS

AL0056  miks 136 szt. (1)

AL0057  miks 73 szt. lub 44 szt. lub 75 szt. (2)

AL0058  miks 51 szt. okrągłe 6-15 mm (3)

AL0059  miks 30 szt. owalne 8-20 mm (4) 

AL0060  miks 30 par kol. (5)

AL0061  miks 28 par oczka dzikie zwierzęta (6)

AL0062  miks 20 szt. 8-14 mm świecące w ciemności (7)

AL0063  miks 20 szt. 15 mm do przyszycia (8)

AL0064  plastikowe oczka i noski 10 nosków, 20 oczek (9)

8 7
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Większy wybór  
znajdziesz  
na stronie  

www.aliga.com.pl
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Balony
• balony w rozmiarze 12 cali
• pompka w miksie 3 kolorów
• wiązadełko do balonów - przyrząd ułatwiający 

i przyśpieszający wiązanie balonów - końcówkę 
od nadmuchanego balona wystarczy przełożyć przez 
wystający plastik, następnie zrobić supełek i zdjąć balon

• patyczki do mocowania z koszyczkami
• taśma do tworzenia łuków i girland - należy chwycić  

balonik za zawiązaną końcówkę i przeciągając wprowadzić 
w otworek znajdujący się w taśmie

• klips do tworzenia kwiatków z balonów - wystarczy 
przeciągnąć przez otwory zawiązane balony aby cieszyć się 
wspaniałymi dekoracjami

• zaciski służą do zamykania balonów, dzięki czemu nie jest 
konieczne wiąznie w supeł

INDEKS OPIS OPAK.

AL0138  miks kol. 100 szt.

AL0139  miks kol. metalizowane 100 szt.

AL0140  pompka do balonów dwustronna 27 cm

AL0141  taśma do balonów 15 mm x 5 m

AL0142  patyczki do balonów  dł. 40 cm, 100 szt.

AL0234  wiązadełko do balonów 1 szt.

AL0235  zaciski do balonów 1,1-1,3 cm 100 szt.

AL0236 klips do tworzenia kompzycji 
kwiatowych z balonów średnica 8 cm 6 szt.

Żyłki, nitki i druciki
• druciki aluminiowe są łatwe do wygięcia i owinięcia
• idealne do kreatywnego ozdabiania, scrapbookingu oraz innego rękodzieła
• nitki metalizowane są giętkie i plastyczne, a jednocześnie bardzo wytrzymałe
• służą do: mocowania kwiatów, ozdób w kompozycjach florystycznych, 

wiankach, przy stołach, na poręczach
• można na nie nawlekać koraliki czy usztywniać przy ich pomocy kwiaty  

w bukietach

INDEKS OPIS ROZMIAR

AL0065  żyłka 0,4 mm (1) 60 m

AL0066  drucik aluminiowy eco z brązowym pokryciem (2) 10 m

AL0067  drucik srebrny - śr. 0,8 mm (3) 7 m

AL0068  drucik złoty - śr. 0,8 mm  (4) 7 m

AL0069  drucik aluminiowy na szpulkach, 9 kol. - śr. 0,3 mm (6) 3 m

AL0070  nitki metalizowane, 8 kol. (7) 30 m

AL0071  drucik złoty lekko karbowany - śr. 2 mm (5) 2 m

AL0072  drucik srebrny lekko karbowany - śr. 2 mm (5) 2 m

AL0073  drucik miedziany lekko karbowany - śr. 2 mm (5) 2 m

AL0074  drucik czerwony lekko karbowany - śr. 2 mm (5) 2 m

AL0075  drucik zielony lekko karbowany - śr. 2 mm (5) 2 m

AL0076  drucik pluszowy, śr. 6 mm x 30 cm, miks kol. brokatowych (8) 40 szt.

AL0077  drucik pluszowy, śr. 6 mm x 30 cm, miks kol. pastelowych (9) 40 szt.

AL0078  drucik pluszowy, śr. 6 mm x 30 cm, miks kol. (10) 40 szt.

AL0079  drucik pluszowy, śr. 6 mm x 30 cm, miks kol. neonowych 
opalizujących (11) 20 szt.

AL0080  drucik z listkami (12) 2 m
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Większy wybór  
znajdziesz  
na stronie  

www.aliga.com.pl
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Magnesy „Uśmiechnięta buźka” i taśma 
magnetyczna
• nadrukowane na magnesach minki mogą wyrażać nastrój, 

obrazować status wykonywanego zadania lub ocenę już 
zrealizowanego

• dekoracyjne magnetyczne buźki (emotikony) mogą 
stanowić efektywny system motywacyjny dla dzieci  
- idealne do szkół, przedszkol i do pokoju dziecięcego

• uśmieszki lub smutne minki magnetyczne mogą z każdej 
tablicy magnetycznej zrobić prostą tablicę motywującą, 
na której wypiszecie wybrane przez Was najważniejsze 
obowiązki

INDEKS OPIS OPAK.

AL0003  śr. 2 cm 8 szt.

AL0004  śr. 3 cm 6 szt.

AL0005  śr. 3,5 cm 5 szt.

AL0006  śr. 4 cm 4 szt.

AL0007  taśma magnetyczna 1 mm x 15 mm x 2 m

Kule pluszowe
• wykonane z grubego pluszu, metalizowane perłowe lub śnieżne

INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK

AL0207  metalizowane 
perłowe średnica 5 cm 4 szt.

AL0208  śnieżne średnica 6 cm 6 szt.

AL0209 snieżne 4, 6, 8 cm 6 szt.

Ptaszki/motylki dekoracyjne
• motywy dekoracyjne z klipsem, umożliwiającym przyczepienie

INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK

AL0218 motylki (1) 12 cm 3 szt.

AL0214  ptaszki (2) 10 cm 6 szt.

AL0215  ptaszki (3) 9,5-12 cm 6 szt.

AL0216  ptaszki (4) 13 cm 6 szt.

AL0217 ptaszki (5) 12 cm 6 szt.

Spinacze drewniane
• do spinania dekoracji, tworzenia prac 

plastycznych

INDEKS OPIS OPAK

AL0219  kolorowe 25 mm 25 szt.

AL0220 naturalne 30 mm 25 szt.

Dostępny duży 
wybór spinaczy 

w różnych 
rozmiarach 
i wzorach!

ptaszki (2)

ptaszki (2)

ptaszki (3)ptaszki (4) ptaszki (5)

motylki (1)
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Naklejki buźki”
INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK.

AL0145 buźki miks (1) 3,2 x 4 cm 42-48 szt.

AL0232 buźki odblaskowe (2) średnica 7 cm 6 szt.

AL0231 buźki (3) 16-20 cm 1 szt. blister

AL0230 bużki (4) 10,5 x 16 cm 3 plansze blister

AL0228  buźki żółte opalizujące (5) 9,5 x 18 cm 2 plansze blister

AL0229 buźki kol. opalizujące (6) 9,5 x 18 cm 2 plansze blister

Zestawy CiastoPlasto
• masa plastyczna przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat 
• łatwo poddaje się modelowaniu, miękka i lekka, nawet po wyschnięciu 
• dostępna w żywych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane 
• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza
• nie brudzi rąk i powierzchni, nie łamie się, nie pęka i nie kruszy
• odbija się od różnych powierzchni jak piłka 
• zestaw 6 kolorowy zawiera narzędzia
• wielkości słoiczków z kolorami - 18 g, nie zawiera glutenu
• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

INDEKS OPAK.

KA7247  4 kol.

KA7341  4 kolory fluorescencyjne

KA6183  6 kol.

KA6210  8 kol.

CiastoPlasto
• masa plastyczna przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat 
• łatwo poddaje się modelowaniu, miękka i lekka, nawet po wyschnięciu 
• dostępna w żywych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane 
• nie brudzi rąk i powierzchni, nie łamie się, nie pęka i nie kruszy 
• odbija się od różnych powierzchni jak piłka 
• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza
• gramatura: 30 g
• nie zawiera glutenu
• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

INDEKS KOLOR

KA7177  biały

KA1514  biały fluorescencyjny

KA7178  czarny

KA5016  czerwony

KA7179 fioletowy

INDEKS KOLOR

KA7180  niebieski

KA7181  pomarańczowy

KA5014  zielony

KA7182 żółty

Ciastolina, plastelina, modelina, pianka

Ciastolina naturalna
• naturalny skład: mąka pszenna, sól i barwnik spożywczy
• spójna, elastyczna i łatwa do formowania
• nowe kolory można tworzyć łącząc dwa lub więcej kolorów
• nie pozostawia resztek na rękach
• idealna na prezent
• zawiera gluten
• zgodna z normami: ASTM-F963, ASTM-D4236, EN71-1/2/3/9, CPSC

INDEKS OPIS OPAK.

ML0085 basic 10 kol. x 85 g

ML0535 neonowa 5 kol. x 142 g

ML0026 brokatowa 5 kol. x 142 g

ML1264  z narzędziami Funny faces 4 kol. x 116 g

ML1273  z narzędziami Ice creams & Waffles 6 kol. x 59 g

ML1272  z narzędziami Cooking time 8 kol. x 59 g

ML1271  Super Colours 16 kol. X 30 g

ML0536 narzędzia plastikowe do modelowania 2 uchwyty + 8 końcówek
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Możesz też  
kupić tę plastelinę  

w opak. 500 g.  
Zapytaj 

Sprzedawcę. 

Plastelina
• miękka i delikatna w dotyku
• intensywne kolory
• łatwa w modelowaniu
• do wielokrotnego użytku
• nie brudzi rąk

INDEKS OPIS

AZ5088  6 kol.

AZ5305  8 kol.

AZ5085  10 kol.

AZ6299 12 kol. + 1 gratis

AZ2700 24 kol.

AZ5803 6 kol. w wiaderku

AZ5089 6 kol. fluorescencyjna

AZ2697 6 kol. z brokatem

AZ2698 12 kol. pastelowa o zapachu limonki

AZ5744 12 kol. z brokatem

Plastelina kwadratowa, 
prostokątna
• miękka i delikatna w dotyku
• intensywne kolory
• łatwa w modelowaniu
• do wielokrotnego użytku
• nie brudzi rąk

INDEKS OPAK. OPIS

AZ2701 6 kol. kwadratowa

AZ2702  10 kol. kwadratowa

AZ5746  12 kol. kwadratowa

AZ5394  18 kol. kwadratowa

AZ2703 12 kol. prostokątna

Plastelina 1 kg
• miękka i delikatna w dotyku
• intensywne kolory
• łatwa w modelowaniu
• do wielokrotnego użytku
• nie brudzi rąk

INDEKS KOLOR

AZ2719 biały

AZ2720 żółty

AZ2721 cielisty

AZ2722 cytrynowy

AZ2723 pomarańczowy

AZ2724 czerwony

AZ2725 jasnoróżowy

AZ2726 różowy   

AZ2727 purpurowy

AZ2728 fioletowy

AZ2729 jasnofioletowy

AZ2730 niebieski

INDEKS KOLOR

AZ2731 jasnoniebieski

AZ2732 błękitny

AZ2733 zielony

AZ2734 jasnozielony

AZ2735 seledynowy

AZ2736 oliwkowy

AZ2737 ciemnozielony

AZ2738 jasnobrązowy

AZ2739 terakota

AZ2740 brązowy   

AZ6104 popielaty

AZ2741 czarny

Plastelina Cricco
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki modelowania 

w szkole lub w domu 
• miękka, delikatna w dotyku, nie klei się do rąk 
• nadaje się do wielokrotnego użytku 
• żywe i intensywne kolory
• do formowania różnych kształtów, wałkowania i odciskania dowolnych 

wzorów z foremek 
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem bezpiecznych składników

INDEKS OPIS

AX0038 6 kol.

AX0036  12 kol.

AX0037  24 kol.

AX0039 6 kol. 
fluorescencyjnych

AX0035 6 kol. brokatowych

Plastelina
• miękka, łatwa w kształtowaniu 
• nie brudzi rąk 
• wyraziste kolory 
• waga 1 rolki koloru: 16 g (+/- 3 g) 
• wyprodukowane w Polsce 
• zgodne z normą CE 
• gwarancja bezterminowa

INDEKS OPAK.

KA5775 6 kol.

KA6137  10 kol.

KA5894  12 kol.

Plastelina metaliczna 500 g
• miękka i delikatna w dotyku
• intensywne kolory
• łatwa w modelowaniu
• do wielokrotnego użytku
• nie brudzi rąk

INDEKS KOLOR

AZ2716 złoty

AZ2717 srebrny

AZ2718 miedziany
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Plastelina BB Kids
• 12 intensywnych kolorów (w tym 2 neonowe)
• kwadratowy kształt
• supermiękka
• kolory łatwo się mieszają

INDEKS KOLOR

IR0257 12 kol. intensywnych

IR0256 12 kol. intensywnych

Plastelina Nara
• wysokiej jakości bezglutenowa plastelina w intensywnych kolorach 

w wygodnym do przechowywania boxie
• zestaw zawiera foremki do zabawy, nożyki oraz wałek do modelowania
• nie brudzi rąk, kolory dobrze się mieszają

INDEKS IL. KOLORÓW IL. AKCESORIÓW

IR0225 7 kol. 16 szt.

IR0226 8 kol. 16 szt.

IR0227 7 kol. 7 szt.

Zestaw plastelin
• 12 kolorów x 15 szt. = 180 szt.
• kolory: czarny, czerwony, niebieski, jasnozielony, ciemnozielony, różowy, 

pomarańczowy, popielaty, żółty, biały, fioletowy, brązowy

INDEKS AZ6184

Modelina
• wysokiej jakości termoutwardzalne 

tworzywo plastyczne w intensywnych 
kolorach

• mięknie pod wpływem ciepła dłoni
• nie brudzi rąk
• utwardzać w piekarniku w temperaturze 

100-110ºC przez 15-20 minut

INDEKS OPIS OPAK.

AZ2679 fluorescencyjna 6 szt.

AZ5076 standard 6 szt.

AZ2680 z brokatem 6 szt.

AZ2681 cukiernicza zabawa 6 szt.

AZ5747 pastelowa z brokatem 6 szt.

AZ6138 pastelowa  12 szt.

AZ5077 standard 12 szt.

Modelina Cricco
• plastyczna, termoutwardzalna 
• jasne, żywe kolory 
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki modelowania w szkole 

lub w domu 
• do formowania kształtów, tworzenia figurek czy biżuterii 
• utwardzalna w piekarniku w temperaturze 100-140°C (ok. 10 minut) 
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem bezpiecznych składników

INDEKS OPIS

AX0031  10 kol.

AX0032  10 kol. fluorescencyjnych

Masa piankowa Cricco
• super lekka masa piankowa o jasnych, radosnych kolorach
• w prosty sposób można mieszać ze sobą różne kolory pianek, 

co pozwala na uzyskanie nowych kolorów lub odcieni
• masy piankowe nie zawierają substancji toksycznych  

i są bezpieczne dla dzieci
• miękka, nie brudzi rąk i jest miła w dotyku
• po kilku godzinach na świeżym powietrzu masa zasycha  

w nieodkształcalną formę
• uformowana w kulkę odbija się jak piłeczka
• w zestawie instrukcja obrazkowa

INDEKS OPIS

AX0026 zestaw medium 30+15 g, miks wzorów

AX0023 miks kolorów 15 g

AX0024 miks kolorów 40 g
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Masa piankowa w zestawach
• zestawy mas piankowych w różnych kolorach do stworzenia własnej figurki
• dołączona instrukcja obrazkowa
• nie zawierają substancji toksycznych i są bezpieczne dla dzieci
• miękka, elastyczna masa nie brudzi rąk i jest miła w dotyku - jasne, radosne 

kolory, które łatwo się mieszają
• po kilku godzinach na świeżym powietrzu zasycha w nieodkształcalną formę
• uformowana w kulkę odbija się jak piłeczka

INDEKS OPIS

AX1605  mini 30 g (motylek, pingwin, dino)

AX1606  mini 30 g (panda, rybka, żółw)

AX1607  mini 30 g (dinozaury)

AX1608 medium miks wzorów 30 g + 15 g

Masa solna z zestawem farb
• gotowa do użycia po dodaniu wody
• w zestawie 6 kolorów farb
• dobrze łączy się z innymi materiałami
• do tworzenia ozdób, biżuterii i innych przedmiotów

INDEKS GRAMATURA

AZ2514 450 g

Masa papierowa
• materiał plastyczny o konsystencji gotowego ciasta
• dobrze przywiera do innych materiałów
• do nakładania warstwa po warstwie
• po wyschnięciu materiał można rzeźbić, szlifować i malować
• do tworzenia małych form lub prac na konstrukcjach

INDEKS GRAMATURA

AZ5075 420 g

Masa porcelanowa z farbami perłowymi
• gotowa do użycia masa plastyczna o konsystencji ciasta, twardniejąca 

na powietrzu 
• przeznaczona do wykonywania ozdób płaskich a także figurek, bibelotów 
• na gładkich powierzchniach można też odciskać wzory lub wykrawać 

foremkami różne kształty 
• po wyschnięciu można malować farbami Astra lub lakierować np. spoiwem 

akrylowym
• mokrą masę można zabarwiać farbami lub dodawać brokat 
• czas wysychania zależy od grubości przedmiotów oraz warunków suszenia

INDEKS AZ2515

Glina rzeźbiarska
• do modelowania, lepienia, odciskania  

i odlewania w formach gipsowych
• po wysuszeniu można malować farbami
• można poddać procesowi wypalania 

w temperaturze 850-1200ºC

INDEKS GRAMATURA

AZ2512 520 g

Masy i gliny artystyczne

Masa papierowa samoutwardzalna
• stanowi ciekawą alternatywę dla gliny czy plasteliny
• łatwo się ugniata i modeluje
• gotowa do użycia, nie wymaga wcześniejszego mieszania ani odczekiwania 

w celu jej użycia
• nie wymaga wypalania, wysycha w temp. pokojowej, w przeciągu 24-48 godz.
• jest przyjemna i świeża w dotyku, nie brudzi i nie klei się do rąk
• niewykorzystana część masy może być przechowywana w szczelnym 

opakowaniu, które uchroni ją przed wyschnięciem
• pozwala rozwijać wyobraźnię oraz zdolności artystyczne dzieci w wieku od lat 3, 

a także doskonale sprawdza się na zajęciach plastycznych dla starszych dzieci, 
młodzieży i dorosłych

• można ją wykorzystać do płaskich figurek oraz przestrzennych konstrukcji
• po wyschnięciu masa może być malowana

INDEKS OPIS

JV0022  680 g

JV0023  170 g

JV0024 170 g x 20 szt. w displayu
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Glina modelarska
• masa gotowa do użycia, nie wymaga wcześniejszego mieszania ani odczekiwania 

w celu jej użycia, nie brudzi i nie klei się do rąk
• nie wymaga wypalania, wysycha w temperaturze pokojowej, w przeciągu 24-48 godz.
• ma przyjemną w dotyku konsystencję i daje możliwość modelowania rozmaitych 

form i kształtów
• można tworzyć dowolne figury przy użyciu rąk lub na gotowych szkieletach z drutu 

lub drewna
• niewykorzystana część masy może być przechowywana w szczelnym opakowaniu, 

które uchroni ją przed wyschnięciem, po wyschnięciu masa może być malowana
• pozwala rozwijać wyobraźnię oraz zdolności artystyczne dzieci w wieku od lat 4, 

a także doskonale sprawdza się na zajęciach plastycznych dla starszych dzieci, 
młodzieży i dorosłych

• można wykorzystać do tworzenia płaskich figurek oraz przestrzennych konstrukcji

INDEKS GRAMATURA KOLOR

JV0025  250 g biała

JV0026  250 g szara

JV0027  250 g terracotta

JV0028  500 g biała

JV0029  500 g szara

JV0030  500 g terracotta

JV0031  1000 g biała

JV0032  1000 g szara

JV0033  1000 g terracotta

JV0034
box (5 x biała 500 g, 2 x terracotta 
500 g, 20 x szpatułka w 5 różnych 

kształtach)
biała i terracotta

Glina  
samoutwardzalna
• gotowa do użycia, twardniejąca na powietrzu masa plastyczna
• masę można zwilżyć wodą
• czas wysychania zależy od grubości przedmiotów oraz warunków suszenia
• po wyschnięciu można malować farbami
• do tworzenia małych form rzeźbiarskich

INDEKS KOLOR GRAMATURA

AZ5065  biała 460 g

AZ5066  terakota 460 g

Zestaw węgli naturalnych rysunkowych  
i prasowanych ARTEA
• kwadratowy przekrój - 1x1x8 cm (zestaw węgli naturalnych)
• idealny do rysowania i szkicowania na różnych 

powierzchniach
• odporny na złamania i kruszenie
• prace należy zabezpieczyć fiksatywą 

INDEKS OPIS OPAK.

AZ2662 zestaw naturalny 
rysunkowy 6-8 mm 6 szt.

AZ2663 zestaw naturalny 
rysunkowy 3-6 mm 10 szt.

AZ2664 zestaw węgli 
prasowanych 12 szt. (4x średni, 4x miękki, 4x twardy)

AZ2665 zestaw węgli 
prasowanych 6 szt. (2x średni, 2x miękki, 2x twardy)

Akcesoria do modelowania
• do modelowania plasteliny, glin samoutwardzalnych, 

mas papierowych, plasteliny, ciastoliny
• wykonane z wysokiej jakości plastiku, nietoksyczne 

i bezpieczne dla dziecka

INDEKS RODZAJ OPIS OPAK.

JV0035  szpatułki na blistrze 5 szt.

JV0036  szpatułki - 45 szt.

JV0037  szpatułki na blistrze 3 szt.

JV0038  szpatułki - 48 szt.

JV0039  radełka - 3 szt.

JV0040  rolki do robienia wzorów 4 szt. 

JV0041  foremki litery 26 szt.

JV0042  foremki cyfry 12 szt.

JV0043  foremki zwierzęta domowe 6 szt.

JV0044  foremki zwierzęta dzikie 6 szt.

JV0045  foremki owoce 6 szt.

JV0046  foremki warzywa 6 szt.

JV0047  foremki z wałkiem 12 szt. 

JV0048  foremki w kubełku 24 szt. 

JV0049 wałek - 1 szt.
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Kreda kolorowa Jumbo w wiaderku
• kreda chodnikowa o grubym, okrągłym przekroju
• doskonała do szkoły i na plac zabaw
• żywe, jasne kolory dzięki dużej zawartości pigmentu
• praktyczne opakowanie w kształcie wiaderka ułatwia przechowywanie i chroni 

kredę przed złamaniami

INDEKS OPIS

AX0016  10 szt.

AX0017  20 szt.

Kreda biała 
i kolorowa
• kreda niepyląca 
• idealna do pisania i rysowania po tablicach 
• dzięki intensywnym kolorom można tworzyć różnorodne prace 
• specjalna formuła ochrony przed kurzem  

minimalizuje wdychanie pyłu 
• 12 szt. w opakowaniu

INDEKS KOLOR 

WP8883 kolorowa

WP6625 biała

Kreda chodnikowa
• GR-F15-7 - grube pałeczki o przekroju okrągłym , średnica 2-2,5 cm, 

długość min. 10,5 cm
• plastikowe wiaderko z uchwytem
• kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, liliowy
• zgodne z wymaganiami UE
• GR-F06N - grube pałeczki o przekroju okrągłym, średnica 2-2,5 cm, 

długość min. 10,5 cm
• zgodne z wymaganiami UE

INDEKS SYMBOL ILOŚĆ OPAK.

KA1100  GR-F15-7 7 kol. 15 szt.

KA1101 GR-F06N 6 kol. neonowe 6 szt.

Kreda szkolna niepyląca
• używanie tej kredy to czysta przyjemność, jest zwarta i przyjemna w dotyku, 

nie pyli się i pozostawia miękkie, intensywne linie
• idealnie pokrywa porowate powierzchnie
• kreda uliczna nadaje się do malowania wzorów na ulicy lub chodniku
• przeznaczona do użytku domowego oraz zajęć szkolnych

INDEKS OPIS KOLOR OPAK.

JV0009  szkolna biała 10 szt.

JV0010  szkolna biała 100 szt.

JV0011 szkolna kolorowa 10 szt.

Patyczki do liczenia
• wykonane z tworzywa sztucznego  
• kwadratowy przekrój

INDEKS OPAK.

KA5733 100 szt.

Pieczątki zwierzaki
• do ozdabiania zeszytów, prezentów, zaproszeń, listów, prac plastycznych 
• nasączone kolorowym tuszem 
• obudowa w kolorze tuszu, zatyczki z wzorami 
• wzory w 6 kolorach 
• odciśnięte kontury można pokolorować kredkami 
• zgodne z normą CE

INDEKS OPAK.

KA9064 26 szt.

Do nauki i zabawy 
dla najmłodszych

INDEKS OPIS KOLOR OPAK.

JV0012  szkolna kolorowa 100 szt.

JV0013  uliczna kolorowa 6 szt.

JV0014 uliczna kolorowa 20 szt.
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Szablony do twarzy i ciała
• szablony wykonane są z wysokiej jakości cienkiego plastiku
• bezpiecznie przylegają do skóry

INDEKS ROZMIAR ILOŚĆ SZABLONÓW

AL0200  10 x 16 cm 7 (miks 6 wzorów)

AL0201 17,2 x 11,7 cm 1 (miks 6 wzorów)

Szablony plastikowe
• gwarancja udanego rysunku i zadowolenia dziecka
• miks wzorów i kolorów

INDEKS OPIS

AL0002  15x15 cm

Zestaw Party
INDEKS OPIS OPAK.

AL0237 maska papierowa 6 szt.

AL0239 gwizdek papierowy 6 szt.

AL0238 czapeczka papierowa 6 szt.

AL0242 serpentyna 14 mm x 4 m,  
papierowa z nadrukiem balonów 3 szt.

AL0240 serpentyna słupek 7 mm x 4 m 18 szt.

AL0241 serpentyna metalizowana 7 mm x 4 m 18 szt.
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Bibuła dekoracyjna  
karbowana
• produkt włoski bardzo dobrej jakości 
• przy jej użyciu możliwe jest tworzenie  

ciekawych i oryginalnych, a przy tym niezwykle estetycznych elementów dekoracyjnych
• idealna do dekoracji kwiatowych i opakowań, decoupage, scrapbookingu, prac 

plastycznych w szkole i przedszkolu, prac hobbystycznych, świątecznych, dekoracji 
okolicznościowych

• rozmiar rolki 50x250 cm
• miks zawiera 6 minirolek w rozmiarze 10x250 cm, gramatura bibuły 180 g/m²

INDEKS KOLOR NR KOLORU

AL0020  ciemnobrązowy 568

AL0021  brązowy 17A4

AL0022  jasnobrązowy 567

AL0023  ecru 603

AL0024  srebrny 605

AL0025  liliowy 592

AL0026  ciemnofioletowy 593

AL0027  jasnoróżowy 549

AL0028  ciemnoróżowy 550

AL0029  pomarańczowy 17/E6

AL0030  zielony 563

AL0031  ciemnozielony 561

INDEKS KOLOR NR KOLORU

AL0032  zielony groszek 558

AL0033  zielona oliwka 612

AL0034  słoneczny 17/E5

AL0035  ciemnożółty 576

AL0036  jasnożółty 574

AL0037  granatowy 555

AL0038  ciemnoniebieski 557

AL0039  niebieski 556

AL0040  czerwony 589

AL0041  ciemnoczerwony 17A6

AL0042  miks 6 minirolek
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50 x 250 cm. Gramatura papieru 
180 g/m2. Opakowanie jednostkowe 
worek foliowy zawiera 5 rolek 
zawiniętych oddzielnie w przezroczystą 
folię. Artykuł produkcji włoskiej. 
Bardzo wysokiej jakości. 
Stopień marszczenia 200%.
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Bibuła dekoracyjna karbowana 
50 x 250 cm. Gramatura papieru 
180 g/m2. Opakowanie jednostkowe 
worek foliowy zawiera 5 rolek 
zawiniętych oddzielnie w przezroczystą 
folię. Artykuł produkcji włoskiej. 
Bardzo wysokiej jakości. 
Stopień marszczenia 200%.
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Bibuła dekoracyjna karbowana 
50 x 250 cm. Gramatura papieru 
180 g/m2. Opakowanie jednostkowe 
worek foliowy zawiera 5 rolek 
zawiniętych oddzielnie w przezroczystą 
folię. Artykuł produkcji włoskiej. 
Bardzo wysokiej jakości. 
Stopień marszczenia 200%.

611

614612

615

613

610

616 617

621618

622

620

Bibuła w rolce
• można ją wykorzystać do dekorowania zaproszeń, karnetów, albumów, 

do wykonania lampionów lub lampek świątecznych oraz jako przekładki 
do albumów

INDEKS WYMIARY OPIS

AL0018  mała 38 x 50 cm miks 12 arkuszy

AL0019  duża 76 x 50 cm miks 30 arkuszy

5 4 3 2

1

Większy wybór  
znajdziesz  
na stronie  

www.aliga.com.pl

Zeszyty papierów i bibuł ozdobnych
• zeszyty papierów i bibuł ozdobnych w wielu wariantach  

kolorystycznych oraz różnych formatach
• idealne do prac kreatywnych

INDEKS OPIS KOLOR

AL0126  metalizowane, B5/80 g (1) 8 kol.

AL0127  metalizowane, B5/180 g, samoprzylepne (1) 8 kol.

AL0128  metalizowane, B5/60 g, wytłaczane (2) 8 kol.

AL0129  hologramowe, B5/80 g (3) 8 kol.

AL0130  hologramowe, B5/180 g, samoprzylepne 8 kol.

AL0131  z brokatem, B5/150 g 8 kol.

AL0132  z brokatem, B5/250 g, samoprzylepne 8 kol.

AL0134 perłowe, B5/110 g 8 kol.

AL0136  bibuły metalizowane marszczone B4/50 g (4) 6 kol.

AL0137  bibułki A4 (5) 10 kol.

AL0223  opalizujące, B5/70 g, 17,5 x 25 cm (6) 8 kol.

AL0224 opalizujące, B4/70 g, 25 x 35 cm 8 kol. 

6

Bogatszą ofertę 
asortymentu 

znajdziesz na stronie 
www.aliga.com.pl

Papiery kolorowe, ozdobne bloki, bibuły, filce, piank
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Tektura falista w arkuszach
INDEKS RODZAJ KOLOR ROZMIAR

AL0043  miks (1) 10 kol. 25x35 cm

AL0045  fluorescencyjna (2) 7 kol. 25x35 cm

AL0046  brokatowa (3) 10 kol. A4 265 g/m²

AL0202 eco (4) 10 arkuszy A4

Bibuła gładka
• blok w formacie A4 
• zawiera 60 arkuszy gładkiej bibuły 

INDEKS OPIS

KA1503 5 x 12 kol.

2

4

3

Filc w arkuszach
INDEKS RODZAJ KOLOR FORMAT

AL0052  intensywny (1) 10 kol. A4

AL0053  kolorowy samoprzylepny (2) 10 kol. A4

AL0054  kolorowy pastelowy (3) 10 kol. A4

AL0055  kolorowy (4) 10 kol. A3

AL0204 kółka filcowe (5) miks kol., 250 szt. średnica 2 cm

1

2

4

5

3

Bibuła kolorowa marszczona
• wymiary arkusza: 200x50 cm (bibuła krótka: 200x25 cm) 
• spełnia normy dotyczące zawartości nonylphenolu 
• zestawy 1, 2 i 3 zawierają 10 rolek

INDEKS KOLOR

KA6550   biały  

KA6558 jasnożółty  

KA6566 żółty  

KA1509 ciemnożółty   

KA7454 łososiowy  

KA1507  jasnopomarańczowy  

KA6561 pomarańczowy  

KA1506  ciemnopomarańczowy  

KA1018  czerwony  

KA1502 ciemnoczerwony  

KA6551  bordowy  

KA6562 jasnoróżowy  

KA7456  ciemnoróżowy  

KA6555  fioletowy  

KA1501  chabrowy  

KA7453  ciemnofioletowy  

KA6560  jasnoniebieski  

KA1500 błękitny  

KA6563  niebieski  

INDEKS KOLOR

KA7455  ciemnoniebieski  

KA6556  granatowy  

KA6559  jasnozielony  

KA1508  zielony  

KA1019  ciemnozielony  

KA1505  oliwkowy  

KA1504  morski  

KA6557  jasnobrązowy  

KA6552  brązowy  

KA6553  czarny  

KA9049  szary  

KA6484  srebrny  

KA6485  złoty  

KA6321  zestaw 1  

KA6315  zestaw 2  

KA9364 zestaw 3 pastelowy

KA7593 zestaw 1 (krótka)

KA7594 zestaw 2 (krótka)

biały 
170-1614

jasnożółty 
170-1987

żółty 
170-1612

ciemnożółty 
170-2307

łososiowy 
170-1878

jasnopomarańczowy 
170-2308

pomarańczowy 
170-1617

ciemnopomarańczowy 
170-1984

czerwony 
170-1607

ciemnoczerwony 
170-2309

bordowy 
170-1988

jasnoróżowy 
170-1608

ciemnoróżowy 
170-1985

fioletowy 
170-1887

chabrowy 
170-2310

ciemnofioletowy 
170-1980

jasnoniebieski 
170-1982

błękitny 
170-2311

niebieski 
170-1616

ciemnoniebieski 
170-1983

granatowy  
170-1615

jasnozielony 
170-1986

zielony 
170-1611

ciemnozielony 
170-1610

oliwkowy 
170-2313

morski 
170-2312

jasnobrązowy 
170-1981

brązowy 
170-1876

czarny 
170-1613

szary 
170-2314

srebrny 
170-1619

złoty 
170-1618

zestaw 1 
170-1605

zestaw 2  
170-1606

zestaw 3 pastelowy 
170-2509

1
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Pianka PVC w arkuszach
• pianka „puzzle” posiada odklejane kwadraty 1x1 cm
• pianka metalizowana kolory: czerwony, złoty, fiolet, niebieski, jasnozielony, 

srebrny, zielony, jasononiebieski, miedziany, różowy

INDEKS RODZAJ KOLOR FORMAT

AL0047  metalizowana samoprzylepna „puzzle” (1) 10 kol. 15x21 cm

AL0048  z brokatem (2) 10 kol. A4

AL0049  intensywna (3) 10 kol. A4

AL0050  pastelowa (4) 10 kol. A4

AL0051  samoprzylepna (5) 10 kol. A4

AL0203 metalizowana (6) 10 kol. A4

1

2

3

4

5

Większy wybór 
znajdziesz  
na stronie 

www.aliga.com.pl6

Arkusze samoprzylepne brokatowe A4
• idealne do wycinania, tworzenia własnych ozdób do kartek 

okolicznościowych, dekorowa nia prezentów lub innych  
projektów kreatywnych

INDEKS KOLOR GRAMATURA OPAK.

AG1455  jasnozłoty 150 g/m² 10 szt.

AG1456  miks 150 g/m² 10 szt.

AG1457  srebrny 150 g/m² 10 szt.

AG1458  złoty 150 g/m² 10  szt.

Karton brokatowy A4
• do kreatywnych prac plastycznych, wykonywania kartek 

okolicznościowych oraz dekoracji świątecznych

INDEKS KOLOR GRAMATURA OPAK.

AG1462  srebrny 210 g/m² 5 szt.

AG1463  złoty 210 g/m² 5 szt.

AG0865  miks (1) 210 g/m² 5 szt.

AG0866 miks (2) 210 g/m² 5 szt.

1 2
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Karton kolorowy
gramatura 270 g/m²
• wysokiej jakości karton kolorowy, gruby i sztywny, barwiony w masie, 

o gładzonej powierzchni
• wysoka gramatura i sztywność, idealne wybarwienie i wysoka 

odporność na blaknięcie sprawiają, że jest doskonały na plansze, 
plakaty, do rysowania, tworzenia dekoracji przestrzennych

• bezkwasowy, certyfikaty PEFC, FSC
gramatura 170 g/m²
• wysokiej jakości papier barwiony w masie, o gładzonej powierzchni
• do wykorzystania w szkole, w przedszkolu i biurze
• do drukarek atramentowych i laserowych

Blok rysunkowy/techniczny GigA
• blok rysunkowy biały: papier biały o lekko ziarnistej powierzchni idealnej 

do rysowania kredkami, ołówkiem, pastelami; polecany do zabawy w domu, 
na zajęcia w szkole i przedszkolu

• blok techniczny kolorowy: wysokiej jakości, gruby i sztywny papier barwiony 
w masie; idealny do tworzenia dużych prac plastycznych, modeli, prezentacji; 
nie zmienia koloru podczas malowania i wymazywania; daje kolorowe 
krawędzie przy wycinaniu i składaniu

• blok techniczny biały: wysokiej jakości, gruby i sztywny śnieżnobiały papier, 
idealny do tworzenia dużych prac plastycznych, modeli, prezentacji; dzięki 
gładzonej powierzchni idealny do precyzyjnego rysunku technicznego; 
polecany do rysowania i kreślenia oraz malowania temperami i farbami 
plakatowymi

INDEKS FORMAT GRAMATURA OPAK. KOLOR RODZAJ

ST1455 A2 100 g/m² 30 ark. biały rysunkowy

ST1456 A2 220 g/m² 10 ark. kolorowy techniczny

ST1457 A2 250 g/m² 15 ark. biały techniczny

Kartony w miksach kolorystycznych
• 10 lub 14 kolorów papieru
• papier barwiony w masie
• doskonały do rysowania, składnia, wycinania, wydzieranek
• możliwości łączenia i tworzenia oryginalnych dekoracji i prac 

plastycznych

INDEKS FORMAT GRAMATURA OPAK.

ST1291 A1 170 g/m² 30 ark., 10 kol.

ST1068 A4 170 g/m² 100 ark., 10 kol.

ST1454 A4 80 g/m² 200 ark., 14 kol.

KOLOR
270 g/m² 170 g/m²

B1 B2 A1 A3 A4
waniliowy ST1404 ST1419 ST7212 ST1366 ST1383

kanarkowy ST1406 ST1421 ST7207 ST1368 ST1385

żółty ST1405 ST1420 ST7214 ST1367 ST1384

słonecznikowy ST1437 ST1438 ST7472 ST1369 ST1386

pomarańczowy ST1411 ST1426 ST7210 ST1375 ST1392

czerwony ST1407 ST1422 ST7204 ST1370 ST1387

ciemnoczerwony - - ST7895 ST7994 ST8010

różowy - - ST7473 ST1372 ST1389

jasnoróżowy ST1439 ST1440 - - -

lawendowy ST1441 ST1442 ST7152 ST1380 ST1397

błękitny ST1410 ST1425 ST7200 ST1374 ST1391

niebieski ST1409 ST1424 ST7208 ST1373 ST1390

granatowy ST1443 ST1444 ST1005 ST7890 ST8009

jasnozielony ST1414 ST1429 ST7206 ST1378 ST1395

zielony ST1413 ST1428 ST7213 ST1377 ST1394

ciemnozielony ST1415 ST1430 ST7203 ST1379 ST1396

chamois ST1412 ST1427 ST7461 ST1376 ST1393

brązowy ST1445 ST1446 ST7201 ST1381 ST1398

czekoladowy ST1416 ST1431 ST7547 ST7618 ST7575

szary ST1417 ST1432 ST7462 ST1382 ST1399

grafitowy ST1447 ST1448 ST1009 ST7996 ST8008

czarny ST1418 ST1433 ST7082 ST7267 ST7321

Kartony białe
• wysokiej jakości śnieżnobiały karton o powierzchni: lekko ziarnistej  

(170 i 220 g/m²), gładzonej (250 i 300 g/m²)
• polecany do rysowania i kreślenia
• idealny do rysunku technicznego, polecany do ołówka i tuszu (170 i 220 g/m²) 

polecany do ołówka, tuszu, markerów (250 i 300 g/m²)

INDEKS FORMAT GRAMATURA OPAK.

ST7037 B1 220 g/m² 25 ark.

ST1450 B1 300 g/m² 25 ark.

ST7071 A1 170 g/m² 25 ark.

ST7074 B2 220 g/m² 25 ark.

ST1451 B2 300 g/m² 25 ark.

ST1359 A2 170 g/m² 25 ark.

ST7351 A3 170 g/m² 25 ark.

ST7282 A4 170 g/m² 25 ark.

ST1453 A4 170 g/m² 100 ark.

ST1452 A4 250 g/m² 100 ark.
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Blok A4 z motywami
• do tworzenia tematycznych dekoracji
• dwa różne motywy na każdej kartce
• wszystkie motywy w bloku dopasowane tak,  

aby można było je dowolnie łączyć i tworzyć  
oryginalne kompozycje

• gramatura 80 g/m²
• blok Christmas - złote i srebrne efekty,  

gramatura 160 g/m², z metalizowanymi detalami

INDEKS MOTYW IL. MOTYWÓW IL. ARKUSZY

ST1344  Green 30 15

ST1346  Basic 30 15

ST1347  Flowers 25 15

ST1349  Natura 30 15

ST1351  Colors 27 15

ST1352  Spring 30 15

ST1353  Kids 30 15

ST1356  Textile 30 15

ST1357  Pastel 26 15

ST1355  Święta 30 15

ST1358 Christmas 17 10

ST1461 Geometric 28 15

Blok rysunkowy/techniczny BIG
• ekonomiczne opakowania - niższa cena w przeliczeniu na jedną kartkę  

oraz oszczędność miejsca
• blok rysunkowy biały: śnieżnobiały papier o lekko ziarnistej powierzchni idealny 

do rysowania kredkami; najwyższa gramatura wśród bloków rysunkowych 
dla dzieci; odporny na wielokrotne wymazywanie (nie mechaci się)

• blok rysunkowy kolorowy: wysokiej jakości papier barwiony w masie 
w 15 kolorach (miks intensywnych i pastelowych); idealny do wydzieranek, 
wycinanek, origami, rysowania

• blok techniczny biały: śnieżnobiały papier o gładzonej powierzchni polecany 
do malowania flamastrami i farbami szkolnymi; idealny do precyzyjnego 
rysunku technicznego

INDEKS FORMAT GRAMATURA OPAK. KOLOR RODZAJ

ST1462  A4 100 g/m² 100 ark. biały rysunkowy

ST1463  A4 80 g/m² 60 ark. kolorowy rysunkowy

ST1464 A4 170 g/m² 60 ark. biały techniczny

Arkusze piankowe
• arkusze piankowe z efektem brokatowym
• elastyczne i miękkie arkusze z mikrogumy łatwe do wycinania, zszywania 

i sklejania
• świetne do zabawy dla dzieci, polecane na zajęcia plastyczne w szkole 

i przedszkolu
• idealne do tworzenia prac, które uzyskują efekt przestrzenny, na kartki 

świąteczne, laurki
• doskonałe do tworzenia dekoracji na ściany pokoju dziecka, do tworzenia 

zabawek oraz modeli pływających i podwieszanych, a także ozdób 
choinkowych

• grubość 2 mm, 5 arkuszy w opakowaniu, format A4

INDEKS KOLOR

ST1465  miks brokatowy

ST1466  Glamour

ST1467  złoty

ST1468 srebrny
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Karton ozdobny A4
• tłoczone i gładkie kartony 160-250 g/m² do przygotowania zaproszeń, 

dyplomów, wizytówek, kartek okolicznościowych, menu
• karton z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych, 

karton gładki do drukarek atramentowych i laserowych

INDEKS KOLOR GRAMATURA WZÓR OPAK.

AG6401  biały 230 g/m² czerpany 20 szt.

AG6402  kremowy 230 g/m² czerpany 20 szt.

AG1240  biały 250 g/m² gładki 20 szt.

AG1464  biały 160 g/m² gładki 50 szt.

AG1465  biały 200 g/m² gładki 50 szt.

AG1239  kremowy 250 g/m² gładki 20 szt.

AG1466  kremowy 160 g/m² gładki 50 szt.

AG1467  kremowy 200 g/m² gładki 50 szt.

AG6828  diamentowa biel 220 g/m² Iceland 20 szt.

AG6829  kremowy 220 g/m² Iceland 20 szt.

AG7077  złoty 220 g/m² Iceland 20 szt.

AG1468  biały 230 g/m² kora 20 szt.

AG1469  kremowy 230 g/m² kora 20 szt.

AG1470  biały 230 g/m² kryształ 20 szt.

AG1471  kremowy 230 g/m² kryształ 20 szt.

AG6805  biały 220 g/m² millenium 20 szt.

AG6806  błękitny 220 g/m² millenium 20 szt.

AG7530  kremowy 220 g/m² millenium 20 szt.

AG6807  liliowy 220 g/m² millenium 20 szt.

AG7655  szafirowy 220 g/m² millenium 20 szt.

AG1420  ciemnobeżowy 220 g/m² nature 20 szt.

AG1421  jasnobeżowy 220 g/m² nature 20 szt.

millenium

koranature

kryształ

Iceland

Koperty ozdobne
• wykonane z papieru gładkiego lub metalizowane
• idealne do eleganckiej korespondencji oraz kartek okolicznościowych
• dostępne w popularnych rozmiarach

INDEKS FORMAT GRAMATURA KOLOR RODZAJ OPAK.

AG1472  C5 150 g/m² biały gładki 10 szt.

AG1473  C5 120 g/m² jasnokremowy gładki 10 szt.

AG1428  C6 120 g/m² jasnokremowy gładki 10 szt.

AG1474  C6 120 g/m² złoty pearl 10 szt.

AG1427 C6 150 g/m² biały gładki 10 szt.

AG1429 C6 120 g/m² ciemnobeżowy gładki 10 szt.

AG1431  DL 120 g/m² jasnokremowy gładki 10 szt.

AG1475  DL 120 g/m² złoty pearl 10 szt.

AG1430 DL 150 g/m² biały gładki 10 szt.

AG1432 DL 120 g/m² ciemnobeżowy gładki 10 szt.

Papier kolorowy
• idealny do wszelkich prac kreatywnych
• kolorowe okładki przyciągające uwagę dzieci
• całość na podkładzie z tektury

INDEKS RODZAJ FORMAT GRAMATURA ILOŚĆ 
ARKUSZY

IR6252 holograficzny samoprzylepny B4 210 g/m² 6

IR0213  holograficzny samoprzylepny B5 210 g/m² 6

IR8025 kolorowy pastelowy A4 115 g/m² 10

IR0214 kolorowy A4 115 g/m² 10

IR0215  kolorowy pastelowy A5 115 g/m² 10

IR0216 kolorowy A5 115 g/m² 10

IR0217 kolorowy samoprzylepny fluorescencyjny B4 170 g/m² 8

IR6797 kolorowy samoprzylepny fluorescencyjny B5 170 g/m² 8

IR0218 kolorowy samoprzylepny B4 170 g/m² 8

IR0219 kolorowy samoprzylepny B5 170 g/m² 20

IR0220 kolorowy samoprzylepny B5 170 g/m² 8

czerpany

C6, DL

C6, DL

C5, C6, DL

C5, C6, DL
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Dyplom
• najwyższej jakości papier do drukarek laserowych i atramentowych
• wydrukuj eleganckie certyfikaty, dyplomy, menu, podziękowania, cenniki, itp.

INDEKS WZÓR GRAMATURA OPAK. RODZAJ

AG5445  Arnika 170 g/m² 25 szt. A4

AG5446  Chaber 170 g/m² 25 szt. A4

AG7588  Klasa 170 g/m² 25 szt. A4

AG5444  Papirus 170 g/m² 25 szt. A4

AG7226  Szkoła 170 g/m² 25 szt. A4

AG6696  Arkady N 170 g/m² 25 szt. A4

AG6780  Bajka 170 g/m² 25 szt. A4

AG5277  Srebro 170 g/m² 25 szt. A4

AG7570 Graphic 170 g/m² 25 szt. A4

Arnika

Papirus

Graphic

Szkoła

Chaber

Arkady N

Srebro

Bajka

Klasa

Papier kolorowy  
Creatinio
• idealny do rysunku,  

wycinanek i wydzieranek
• papier barwiony w masie
• nie traci koloru podczas malowania,  

wydzieranki mają kolorowe krawędzie
• gramatura 80 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK

TP2067 A5 10

TP2068 A4 10

TP2069 A3 10

Bloki rysunkowe i techniczne A4
• bloki rysunkowe kolorowe zawierają kartki w różnych kolorach, 

wykonanych z papieru barwionego w masie

INDEKS RODZAJ OPIS KOLOR KARTEK

WP9130  rysunkowy 80 g/m², 20 kartek kolorowy

WP1171  rysunkowy 90 g/m², 50 kartek biały

WP6614  techniczny 160 g/m², 10 kartek kolorowy

WP1165  techniczny 170 g/m², 10 kartek biały

WP2299 techniczny premium 250 g/m², 10 kartek biały

Teczka ozdobna na dyplom
• uniwersalna teczka z nacięciami w czterech narożnikach 

przytrzymującymi arkusz w formacie A4

INDEKS KOLOR RAMKI KOLOR OPAK.

AG1486  srebrny granatowy 10 szt.
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Bloki rysunkowe
bloki rysunkowe:
• okładki przyciągające uwagę dzieci, kartki białe lub kolorowe
• całość na podkładzie z tektury, wysokiej jakości papier 80 g/m²
• idealne do rysowania bądź szkicowania
bloki techniczne:
• kartki białe, kolorowe lub czarne
• całość usztywniona tekturowym podkładem
• wysokiej jakości papier idealny do wszelkich prac kreatywnych
bazgrownik:
• 1 kg papieru z szablonami
• do zamalowania, zapisania i wycinania w ramach twórczej zabawy

INDEKS RODZAJ KOLOR FORMAT GRAMATURA ILOŚĆ 
ARKUSZY

IR5003  rysunkowy biały A3 80 g/m² 20

IR5008  techniczny biały A3 170 g/m² 10

IR6459  techniczny premium biały A3 240 g/m² 10

IR5007  techniczny biały A4 170 g/m² 10

IR6258  techniczny premium biały A4 240 g/m² 10

IR5002  rysunkowy biały A4 80 g/m² 20

IR1206  rysunkowy kolorowy barwiony 
w masie A3 80 g/m² 10

IR5004  rysunkowy kolorowy barwiony 
w masie A3 80 g/m² 20

IR1205  rysunkowy kolorowy barwiony 
w masie A4 80 g/m² 10

IR8038  rysunkowy kolorowy barwiony 
w masie pastelowy A4 80 g/m² 10

IR5005  rysunkowy kolorowy barwiony 
w masie A4 80 g/m² 20

Bloki do malowania  
i rysowania 
• bloki rysunkowe, do malowania  

farbami akwarelowymi i plakatowymi  
oraz rysowania pastelami lub węglem

• kartonowa podkładka usztywniająca  
z tyłu bloku

• specjalna struktura papieru sprawia,  
że blok idealnie nadaje się dla artystów

• papier o gramaturze 120 g/m² 
• ilość kartek: 20

INDEKS RODZAJ FORMAT KOLOR

BX1802 do malowania A4 biały

BX1801 do malowania A3 biały

BX1804 do rysowania A4 biały

BX1803 do rysowania A3 biały

Blok techniczny
• do szkiców, rysunku, prac manualnych i figur przestrzennych
• odporny na wielokrotne ścieranie gumką
• bardzo wytrzymały papier o wysokiej gramaturze
• barwiony w masie, dzięki czemu wydzieranki zachowują kolorowe krawędzie

INDEKS FORMAT GRAMATURA IL. KARTEK KOLOR

BX1809 A4 250 g/m² 10 biały

BX1807 A3 250 g/m² 10 biały

TP2044 A4 225 g/m² 10 kolorowy

BX1806 A3 225 g/m² 10 kolorowy

BX1808 A4 210 g/m² 10 czarny

BX1805 A3 210 g/m² 10 czarny

INDEKS RODZAJ KOLOR FORMAT GRAMATURA ILOŚĆ 
ARKUSZY

IR5009  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A3 160 g/m² 10

IR0210  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A3 180 g/m² 20

IR5010  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A4 160 g/m² 10

IR0211  techniczny kolorowy barwiony 
w masie pastelowy A4 160 g/m² 10

IR6227  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A4 180 g/m² 20

IR6228  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A5 180 g/m² 20

IR0212  techniczny czarny A4 170 g/m² 10

IR6925 bazgrownik biały A4 80 g/m² 1 kg

Bloki BB Kids
bloki:
• kartki o wysokiej gramaturze, przez które farba 

nie przebija
• gruby podkład z tektury chroni przed 

zniszczeniem
• kartki barwione w masie to jakość brystolu 

w formacie A4
• IR0241, IR0244, IR0245 - okładka pastelowa
bazgrownik:
• 1 kg papieru z szablonami
• do zamalowania, zapisania i wycinania 

w ramach twórczej zabawy

INDEKS RODZAJ KOLOR PAPIERU FORMAT GRAMATURA ILOŚĆ ARKUSZY

IR0240  rysynkowy biały A3 120 g/m² 20

IR0241  rysynkowy biały A4 120 g/m² 20

IR6834  rysynkowy biały A4 120 g/m² 20

IR0242  techniczny kolorowy pastelowy 
barwiony w masie A4 180 g/m² 10

IR0243  techniczny kolorowy barwiony 
w masie A4 180 g/m² 10

IR0244  techniczny biały A4 240 g/m² 10

IR6840  techniczny biały A4 240 g/m² 10

IR0245  bazgrownik biały A4 80 g/m² 1 kg

IR0246 bazgrownik biały A4 80 g/m² 1 kg
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Blok rysunkowy Creatinio
• idealny do rysunku, szkiców i wycinanek
• gładki papier o gramaturze 80 lub 90 g/m²
• odporny na wielokrotne ścieranie gumką
• kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku
• nie traci koloru podczas malowania, a wydzieranki mają kolorowe krawędzie

INDEKS FORMAT GRAMATURA IL. KARTEK KOLOR

TP2781 A4 90 g/m² 20 biały

TP2780 A3 90 g/m² 20 biały

TP2783 A4 80 g/m² 10 kolorowy

TP2782 A3 80 g/m² 10 kolorowy

Blok techniczny Creatinio
• idealny do szkiców, rysunku, prac manualnych i figur przestrzennych
• odporny na wielokrotne ścieranie gumką
• kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku
• nie traci koloru podczas malowania, a wydzieranki mają kolorowe krawędzie
• papier o gramaturze 160 lub 170 g/m²

INDEKS FORMAT GRAMATURA IL. KARTEK KOLOR

TP2775 A4 170 g/m² 10 biały

TP2774 A3 170 g/m² 10 biały

TP2771 A4 160 g/m² 10 kolorowy

TP2776 A3 160 g/m² 10 kolorowy

TP2785 A4 160 g/m² 10 czarny

TP2784 A3 160 g/m² 10 czarny

Blok do malowania Creatinio
• idealny do malowania farbami akwarelowymi i plakatowymi  

oraz rysowania pastelami lub węglem
• gładki papier o gramaturze 120 g/m²
• kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku
• odporny na wielokrotne ścieranie gumką

INDEKS FORMAT IL. KARTEK

TP2779 A4 20

TP2778 A3 20

Zeszyty, kołozeszyty, 
bruliony, okładki

Zeszyt Form
• wodoodporna okładka z bezbarwnego polipropylenu
• 4 niezadrukowane registry dzielą zeszyt na łatwo odnajdywane sekcje
• elastyczne i cienkie, zeszyty są lekkie i wygodne
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• papier o gramaturze 70 g/m²
• 4 różne grafiki

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3394 A5 kratka 80

Zeszyty Free & Wild
• zabawne grafiki ze zwierzętami na okładkach oraz uszlachetnienia 

przyciągają uwagę użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• atrakcyjna adresówka na wewnętrznej stronie okładki
• liniatura ułatwiająca naukę pisania dzięki wydzielonym czerwonym liniom
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3326  A5 kratka 16

TP3327  A5 linia podwójna 
kolorowa 16

TP3328  A5 kratka 32

TP3329  A5 linia podwójna 
kolorowa 32

TP3330  A6 kratka 32
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Zeszyt Oxford Kids
• wytrzymała, kartonowa, laminowana  

okładka chroni wnętrze zeszytu przed zalaniem
• okładki z uroczymi zwierzątkami, zaprojektowane w dziecięcym stylu
• wysokiej jakości papier pomaga w nauce pisania
• śnieżnobiały i jedwabiście gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1870 A5 linia podwójna 16

BX1867 A5 linia podwójna kolorowa 16

Zeszyt Oxford Lion
• wytrzymała, kartonowa, laminowana okładka  

chroni wnętrze zeszytu przed zalaniem
• oprawa ze zszywkami umożliwia wygodne otwarcie zeszytu
• śnieżnobiały i jedwabiście gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1865 A5 kratka 16

BX1868 A5 linia podwójna 16

BX1866 A5 linia podwójna kolorowa 16

BX1874 A5 linia podwójna kolorowa 32

Zeszyty BB Kids
zeszyty A5:
• okładka zabezpieczona mocnym lakierem lepiej chroni przed zniszczeniem
• grube i supergładkie kartki o gramaturze 90 g/m²
• indywidualna adresówka ze zwierzątkiem
• zadruk wewnętrznej okładki wybiórczym lakierem UV
• zaokrąglone rogi
zeszyty A4:
• okładka pokryta miłą w dotyku folią soft touch oraz lakierem wybiórczym
• grube i supergładkie kartki o gramaturze 90 g/m²
• edukacyjny tył z nauką alfabetu

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. 
KARTEK

IR0228  A4 pastel 3-linie kolorowe 32

IR0229  A4 3-linie kolorowe 32

IR0071  A5 pastel 3-linie 16

IR0072  A5 pastel 3-linie kolorowe 16

IR0143  A5 tropic 3-linie 16

IR0230  A5 3-linie kolorowe 16

IR0070  A5 pastel kratka 16

IR0142  A5 tropic kratka 16

IR7031  A5 kratka 16

IR0231  A5 tropic 3-linie 16

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. 
KARTEK

IR0073  A5 3-linie 16

IR6919  A5 pastel 3-linie kolorowe 32

IR0077  A5 tropic 3-linie kolorowe 32

IR0079  A5 3-linie kolorowe 32

IR6848  A5 pastel kratka 32

IR0075  A5 tropic kratka 32

IR0074  A5 kratka 32

IR0076  A5 tropic linia 32

IR0078  A5 linia 32

IR6849 A5 pastel linia 32

Zeszyty Young Inventor
• kosmiczne grafiki z planetami na okładkach oraz uszlachetnienia przyciągają 

uwagę użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia, papier o gramaturze 70 g/m²
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• atrakcyjna, utrzymana w konwencji kolekcji adresówka na wewnętrznej 

stronie okładki
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3335  A5 kratka 
z marginesem 32

TP3336  A5 kratka 
z marginesem 60

TP3337  A5 linia 
z marginesem 60

TP3338 A5 kratka 
z marginesem 80

Zeszyty Cities of the World
• ciekawe grafiki na uszlachetnionych okładkach pomagają najmłodszym 

poznać różne zakątki Świata
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia, papier o gramaturze 70 g/m²
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• atrakcyjna adresówka na wewnętrznej stronie okładki
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3331  A5 kratka 16

TP3332  A5 linia podwójna 
kolorowa 16

TP3333  A5 kratka 
z marginesem 32

TP3334 A5 linia podwójna 
kolorowa 32
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Zeszyty polipropylenowe
• polipropylenowe okładki z kolorowym nadrukiem
• trwałe zeszyty z ciekawymi grafikami
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3283  A5 kratka 16

TP3284  A5 kratka z marginesem 32

TP3285  A5 kratka z marginesem 60

TP3282 A4 kratka z marginesem 60

Zeszyty Academy
• wszystkie okładki pokryte są miłą w dotyku folią soft touch 

oraz lakierem wybiórczym UV
• grube i supergładkie kartki ze specjalnego papieru 90 g/m²
zeszyty:
• elegancka strona adresowa, zaokrąglone rogi
bruliony:
• elegancka strona adresowa
• twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia
• szyty i wzmocniony grzbiet, zaokrąglone rogi
kołozeszyty:
• elegancka strona adresowa
• sygnowane kartki z mikroperforacją
• mocna, podwójna spirala, zaokrąglone rogi

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

IR1135  zeszyt pastelowy A4 kratka 60

IR1134  zeszyt A4 kratka 60

IR1137  zeszyt pastelowy A5 kratka 60

IR1136  zeszyt A5 kratka 60

IR1140   zeszyt pastelowy A5 linia 60

IR1138  zeszyt A5 linia 60

IR1121  brulion pastelowy A4 kratka 96

IR1120  brulion A4 kratka 96

IR1123  brulion pastelowy A5 kratka 96

IR1122  brulion A5 kratka 96

IR1125  brulion pastelowy B5 kratka 128

IR1124  brulion B5 kratka 128

IR1126  kołozeszyt pastelowy A4 kratka 100

IR1127  kołozeszyt A4 kratka 100

IR1128  kołozeszyt pastelowy A5 kratka 100

IR1129  kołozeszyt A5 kratka 100

IR1130  kołozeszyt B5 kratka 100

IR1131 kołozeszyt pastelowy B5 kratka 100

A5 60 kartek

A5 16 i 32 kartki A4 60 kartek
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Zeszyt Oxford Sweet
• wytrzymała, kartonowa, laminowana okładka chroni wnętrze zeszytu 

przed zalaniem
• elegancki design dostępny w szerokiej gamie kolorów
• oprawa ze zszywkami umożliwia wygodne otwarcie zeszytu
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1858 95x148 mm kratka 48

TP2939 A5 kratka 16

BX1869 A5 linia podwójna 16

TP2021 A5 linia podwójna 
kolorowa 16

TP2766 A5 linia podwójna 
kolorowa 32

TP3920 A5 kratka z marginesem 32

BX1872 A5 linia z marginesem 32

Zeszyt Oxford Openflex
• okładka z wodoodpornego polipropylenu, odporna na zadrapania i podarcie
• okładki zeszytów Open Flex, dzięki zastosowaniu wyjątkowego patentu 

produkcyjnego, są niezwykle elastyczne i wygodne oraz zapewniają optymalne 
otwarcie o 180°

• dzięki wytrzymałej okładce z polipropylenu, nie ma konieczności stosowania innych 
okładek ochronnych

• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1876  A5 kratka z marginesem 60

TP1980  A5 linia z marginesem 60

BX1860 A4 kratka z marginesem 60

BX1863 A4 linia z marginesem 60

Zeszyty Rainbow Classic Collection
• okładka wykonana z papieru barwionego w masie  

o gramaturze 270 g/m² 
• intensywne kolory okładek 
• na każdej okładce tłoczone logo kolekcji 
• zaokrąglone narożniki

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

HE2023  A5 kratka 60

HE2024  A5 linia 60

HE2025  A5 gładki 60

HE2026  A5 kratka 80

HE2027  A5 kratka 96

HE2028  A5 linia 96

HE3326  B5 kratka 96

HE2029  A4 kratka 96

HE2030 A4 kratka 60

Zeszyt Oxford Infinium
• wodoodporna okładka, która nie przepuszcza wilgoci i jest odporna na przedarcia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• energetyzujące kolory przyciągają uwagę użytkownika
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP1992 A5 kratka z marginesem 60

TP2071 A4 kratka z marginesem 60

Zeszyt Oxford Openflex Duo i Quattro
• grzbiet i okładka wykonane z polipropylenu
• wytrzymały, odporny na uszkodzenia oraz ekstremalnie elastyczny 

podczas otwierania i zamykania
• registry dzielące zeszyt na 2 lub 4 części
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS ILOŚĆ 
REGISTRÓW LINIATURA IL. KARTEK

BX1861  2 kratka 60

BX1862  4 kratka 60
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Zeszyty Campus Pastel
• pastelowe, aksamitne okładki, dzięki zastosowaniu folii soft touch
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• wewnętrzna, rozbudowana adresówka oraz miejsce na wpisanie planu zajęć
• śnieżnobiały, idealnie gładki Optik Paper  

o gramaturze 90 g/m²
• miks kolorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3320  A5 kratka 
z marginesem 60

TP3321  A5 linia 
z marginesem 60

TP3322 A4 kratka 
z marginesem 60

Zeszyt i brulion Oxford Campus
• wyjątkowa kolekcja zeszytów i brulionów inspirowana motywami 

akademickimi
• 5 klasycznych, stonowanych kolorów okładek
• laminowane okładki - miękkie w zeszytach, miękkie lub twarde w brulionach
• szyty i klejony grzbiet
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1885  zeszyt A4 kratka z marginesem 80

BX1886  zeszyt A5 kratka z marginesem 80

BX1829 brulion B5 kratka z marginesem 80

BX1828 brulion A4 kratka z marginesem 80

BX1827 brulion (szyty) A4 kratka z marginesem 80

Zeszyt i brulion Top 2000 Kitty&Dog
• wyjątkowa kolekcja zeszytów i brulionów z wizerunkami psów i kotów
• 5 różnych okładek w stonowanych, ciemnych kolorach
• laminowane okładki - miękkie w zeszytach, twarde w brulionach
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3095  zeszyt A5 kratka z marginesem 32

TP3096  zeszyt A5 kratka z marginesem 60

TP3097  zeszyt A5 kratka z marginesem 80

TP3098  zeszyt A5 kratka z marginesem 96

TP3048 brulion A5 kratka z marginesem 96

TP3047 brulion A4 kratka z marginesem 96

Kołozeszyt Campus Pastel
• pastelowe, aksamitne okładki, dzięki zastosowaniu folii soft touch
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki
• podwójna spirala zapewnia wygodne otwarcie kołozeszytu idealnie płasko
• wewnętrzna, rozbudowana adresówka oraz miejsce na wpisanie planu zajęć
• tagi w narożnikach stron oraz specjalna aplikacja Scribzee® umożliwiają 

skanowanie notatek za pomocą urządzeń mobilnych
• śnieżnobiały, idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 90 g/m²
• mikroperforacja
• miks kolorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3318  A4+ kratka 80

TP3319 B5+ kratka 80

Kołozeszyt Standard
• wytrzymała kartonowa okładka z laminatem, chroni przed zalaniem zeszytu
• podwójna spirala zapewnia, że notatnik leży perfekcyjnie płasko
• tagi w narożnikach stron oraz specjalna aplikacja Scribzee® umożliwiają 

skanowanie notatek za pomocą urządzeń mobilnych
• śnieżnobiały i jedwabiście gładki papier Optik Paper 90 g/m²
• miękka, kartonowa, laminowana okładka

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3317 A4 kratka 100

Zeszyty PP Easybook Pastel
• subtelna, delikatna, pastelowa kolorystyka na okładkach wraz z lekko 

widocznym wizerunkiem lwa nabiera atrakcyjności
• okładka z polipropylenu odporna na zniszczenia, zalania czy rozdarcia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• z przodu zeszytu kieszeń na luźne kartki
• na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której skrzydło służy również jako 

zakładka
• adresówka utrzymana w konwencji kolekcji
• śnieżnobiały, idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 90 g/m²
• miks kolorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3323  A5 kratka z marginesem 60

TP3324  A5 linia z marginesem 60

TP3325 A4 kratka z marginesem 60
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Brulion i kołozeszyt Oxford Standard
• kołozeszyt na podwójnej spirali z tagami aplikacji Scribzee® w formatach B5 i A4
• brulion w miękkich okładkach
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1824  brulion 90x140 mm kratka 96

BX1833  kołozeszyt 90x140 mm kratka 50

BX1835 kołozeszyt A4 kratka / tagi 50

BX1834 kołozeszyt A4 kratka / tagi 100

BX1838 kołozeszyt B5 kratka / tagi 100

Kołozeszyt i blok notatnikowy Oxford Campus
• wyjątkowa kolekcja kołozeszytów inspirowana motywami akademickimi
• 5 klasycznych, stonowanych kolorów okładek
• miękka, laminowana okładka , podwójna spirala
• tagi w narożnikach stron kołozeszytów umożliwiają skanowanie notatek 

przy użyciu aplikacji Scribzee®
• klejony grzbiet w bloku notatnikowym umożliwia łatwe odrywanie kartek
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1839  kołozeszyt A4+ kratka / tagi 80

BX1840  kołozeszyt B5+ kratka / tagi 80

BX1845  blok notatnikowy A4 kratka 60

Kołozeszyt  
Oxford Touch
• kontrastowa biało-czarna okładka
• aksamitnie miękka w dotyku okładka 

Soft Touch
• podwójna liniatura: 50 kartek w kratkę 

i 30 kartek w linię
• specjalna liniatura z tagami 

umożliwia skanowanie notatek  
za pomocą aplikacji Scribzee®

• podwójna spirala
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier 

Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1844 A4+ 50 kratka / 30 
linia 80

Kołobrulion i kołozeszyty  
Studentbook
• laminowana, kartonowa okładka, papier 70 g/m²
• 3, 5, 8 sekcji kolorystycznych dla prowadzenia kilku przedmiotów
• oprawa na podwójnej spirali zapewnia, że kołonotatnik leży perfekcyjnie 

płasko po otwarciu
• podwójna srebrna spirala, perforacja i dziurki do wpięcia do segregatora

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK RODZAJ IL. PRZEDMIOTÓW

TP3379  B5 kratka 100 kołobrulion 5

TP3380  B5 kratka 100 kołozeszyt 5

TP3381  A5 kratka 100 kołozeszyt 3

TP3382  A4 kratka 100 kołozeszyt 3

TP3384  A5 kratka 100 kołozeszyt 5

TP3383  A4 kratka 100 kołozeszyt 5

TP3385 B5 kratka 160 kołozeszyt 8

Brulion Winter Sailor
• tajemnicze ilustracje na uszlachetnionych okładkach  

przyciągają uwagę użytkownika
• twarda oprawa brulionowa podnosi wytrzymałość na zniszczenia
• szyty grzbiet zapewnia jeszcze większą trwałość brulionu
• nawiązujaca do morskiej koncepcji adresówka
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3346 A5 kratka z marginesem 96

Zeszyty Winter Sailor
• tajemnicze ilustracje na uszlachetnionych okładkach przyciągają uwagę 

użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• nawiązująca do morskiej koncepcji adresówka
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3339  95x148 mm kratka 32

TP3340  A5 kratka z marginesem 32

TP3341  A5 linia z marginesem 32

TP3342  A5 kratka z marginesem 60

TP3343  A5 linia z marginesem 60

TP3345  A5 kratka z marginesem 80

TP3344 A4 kratka z marginesem 60
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Kolekcja Oxford Never Give Up
• intensywnie żywe kolory, motywujące hasło  

oraz wizerunek lwa na okładce
• zeszyt i kołozeszyt w miękkich okładkach, bruliony w twardych
• w kołozeszytach podwójna spirala oraz tagi aplikacji Scribzee®  

do skanowania notatek
• aksamitna w dotyku okładka pokryta folią soft touch oraz wybiórczo 

lakierem UV
• dwie wersje kolorystyczne w różnych konfiguracjach cieniowania
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS ROSZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1894  zeszyt A5 kratka z marginesem 60

BX1895  zeszyt A5 linia z marginesem 60

BX1893 zeszyt A4 kratka z marginesem 60

BX1830 brulion A5 kratka z marginesem 96

BX1841 kołozeszyt B5+ kratka 80

Kołozeszyt Oxford Never Give Up
• polipropylenowe okładki
• okładki odporne na wilgoć i zniszczenia
• intensywne kolory fluo
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą 

aplikacji Scribzee®
• podwójna biała spirala
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1843 A5+ kratka z marginesem 80

BX1842 A4+ kratka z marginesem 80

Kołozeszyt Lagoon
• wytrzymała, polipropylenowa okładka
• specjalna liniatura z tagami umożliwia 

skanowanie notatek za pomocą aplikacji 
Scribzee® - w formacie A5 i A4

• podwójna spirala, dzięki której kołonotatnik 
leży perfekcyjnie płasko, a każdą stronę 
można obracać o całe 360º

• podwójna, biała spirala
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik 

Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP2057 A5+ kratka / tagi 80

TP2058 A4 kratka / tagi 80

TP9822 90x140 mm kratka 90

Kołozeszyt Oxford My Colours
• funkcjonalny kołozeszyt w energetyzujących kolorach
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą 

aplikacji Scribzee® - w formatach A5 i A4
• przezroczysta, polipropylenowa okładka
• podwójna, biała spirala pokryta plastikiem
• kołozeszyty w formatach A4 i A5 posiadają wielofunkcyjną linijko-zakładkę
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP1689 90x140 mm kratka 90

TP1731  A5 kratka / tagi 90

BX1837  A5 linia / tagi 90

TP1905  A4 kratka / tagi 90

BX1836  A4 linia / tagi 90
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Zeszyty Collage Tropics
• zastosowane uszlachetnienia zwiększają atrakcyjność okładki
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• adresówka na wewnętrznej stronie okładki utrzymana w konwencji kolekcji
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3360  A5 kratka z marginesem 60

TP3361  A5 linia z marginesem 60

TP3362  A5 kratka z marginesem 96

TP3363 A5 linia z marginesem 96

Kołozeszyt Collage Tropics
• zastosowane uszlachetnienia zwiększają atrakcyjność okładki
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
• podwójna spirala zapewnia wygodne użytkowanie, otwarcie kołozeszytu idealnie płasko
• adresówka na wewnętrznej stronie okładki utrzymana w konwencji kolekcji
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3365 B5 kratka z marginesem 100

Brulion Collage Tropics
• zastosowane uszlachetnienia zwiększają atrakcyjność okładki
• twarda oprawa brulionowa podnosi wytrzymałość na zniszczenia
• szyty grzbiet zapewnia jeszcze większą trwałość brulionu
• adresówka na wewnętrznej stronie okładki utrzymana w konwencji kolekcji
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3364 A5 kratka z marginesem 96
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Kołozeszyty Secret Garden
• kwieciste, modne grafiki na okładkach oraz uszlachetnienia przyciągają uwagę użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
• podwójna spirala zapewnia wygodne użytkowanie, otwarcie kołozeszytu idealnie płasko
• atrakcyjna, utrzymana w konwencji kolekcji adresówka na wewnętrznej stronie okładki
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3358  A5 kratka z marginesem 100

TP3359 A4 kratka z marginesem 80

Zeszyty Secret Garden
• kwieciste, modne grafiki na okładkach oraz uszlachetnienia przyciągają uwagę 

użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki 

do noszenia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• atrakcyjna, utrzymana w konwencji kolekcji adresówka na wewnętrznej stronie okładki
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3347  A5 kratka z marginesem 32

TP3348  A5 linia z marginesem 32

TP3349  A5 kratka z marginesem 60

TP3350  A5 linia z marginesem 60

TP3351  A5 kratka z marginesem 80

TP3352  A5 linia z marginesem 80

TP3353  A4 kratka z marginesem 60

TP3354 A4 kratka z marginesem 80

Bruliony Secret Garden
• kwieciste, modne grafiki na okładkach oraz uszlachetnienia przyciągają 

uwagę użytkownika
• twarda oprawa brulionowa podnosi wytrzymałość na zniszczenia
• szyty grzbiet zapewnia jeszcze większą trwałość brulionu
• atrakcyjna, utrzymana w konwencji kolekcji adresówka na wewnętrznej 

stronie okładki
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3355  A5 kratka z marginesem 96

TP3356  A5 linia z marginesem 96

TP3357 A6 kratka 80
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Bruliony Shades
• wyjątkowe, ukazujące efekt naturalnego barwienia 

okładki zaciekawią każdego użytkownika
• twarde kartonowe okładki chronią zawartość brulionu
• szyty grzbiet zapewni trwałość brulionu
• papier o gramaturze 70 g/m²
• 5 różnych grafik

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3389  A5 kratka z marginesem 96

TP3390 A4 kratka z marginesem 96

Zeszyty Shades
• wyjątkowe, ukazujące efekt naturalnego barwienia okładki zaciekawią każdego 

użytkownika
• miękkie laminowane, kartonowe okładki są wyjątkowo lekkie
• oprawa na zszywki umożliwia wygodne otwarcie zeszytu oraz zapewnia im lekkość
• papier o gramaturze 70 g/m²
• 5 różnych grafik

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3388 A5 kratka z marginesem 60

TP3387 A5 kratka z marginesem 96

Kołozeszyty Shades
• wyjątkowe, ukazujące efekt naturalnego barwienia 

okładki zaciekawią każdego użytkownika
• okładka z polipropylenu odporna na zniszczenia, 

zalania czy rozdarcia
• miękka okładka sprawia, że kołonotatnik jest lekki 

i idealnie nada się w podróży*
• podwójna spirala pozwala na ułożenie kołozeszytu 

idealnie płasko na biurku
• okładka z polipropylenu odporna na zniszczenia
• papier o gramaturze 70 g/m²
• 5 różnych grafik

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3391  A5 kratka 80

TP3392  B5 kratka 120

TP3393  A4 kratka 80

TP3386 A4 kratka 100*
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Bruliony Monochrome Mapping
• minimalistyczne grafiki z mapami wybranych miast na okładkach 

oraz uszlachetnienia przyciągają uwagę użytkownika
• twarda oprawa brulionowa podnosi wytrzymałość na zniszczenia
• szyty grzbiet zapewnia jeszcze większą trwałość brulionu
• interesująca adresówka z liniami metra na wewnętrznej stronie okładki
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK RODZ. OKŁADKI

TP3378  A4 kratka z marginesem 96 twarda oprawa

TP3373  A5 kratka z marginesem 96 twarda oprawa

TP3374  A5 linia z marginesem 96 twarda oprawa

TP3375  A6 kratka 80 twarda oprawa

TP3376 A5 kratka z marginesem 96 miękka oprawa

Zeszyty Monochrome Mapping
• minimalistyczne grafiki z mapami wybranych miast na okładkach 

oraz uszlachetnienia przyciągają uwagę użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny 

i lekki do noszenia
• oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
• interesująca adresówka z liniami metra na wewnętrznej stronie okładki
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3366  A5 kratka z marginesem 60

TP3367  A5 linia z marginesem 60

TP3368  A5 kratka z marginesem 80

TP3369  A5 linia z marginesem 80

TP3370  A5 kratka z marginesem 96

TP3371  A5 linia z marginesem 96

TP3372 A4 kratka z marginesem 80

Kołozeszyt Monochrome Mapping
• minimalistyczne grafiki z mapami wybranych miast na okładkach oraz uszlachetnienia przyciągają uwagę użytkownika
• miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
• podwójna spirala zapewnia wygodne użytkowanie, otwarcie kołozeszytu idealnie płasko
• interesująca adresówka z liniami metra na wewnętrznej stronie okładki, mikroperforacja
• papier o gramaturze 70 g/m²
• miks wzorów

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3377 A4 kratka z marginesem 100
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Kolekcja Floral
• miękka w dotyku okładka dzięki zastosowaniu folii Soft Touch
• modna, pastelowa kolorystyka
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m² 

zapewnia wygodę podczas pisania
• w brulionach twarda oprawa oraz szyty grzbiet zapewniają trwałość

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3091  zeszyt A5 kratka z marginesem 32

TP3081  zeszyt A5 kratka z marginesem 60

TP3080 zeszyt A4 kratka z marginesem 60

TP3038 brulion B5 kratka z marginesem 96

Kolekcja Floral
• miękkie, aksamitne w dotyku okładki pokryte folią Soft Touch
• kołozeszyty na podwójnej spirali
• teczka zamykana na 2 narożne gumki mieści do 250 kartek
• notatnik szyty od góry, z mikroperforacja ułatwiającą odrywanie kartek
• w kołozeszytach A5 i B5 tagi aplikacji Scribzee umożliwiające 

skanowanie notatek
• idealnie gładki, śnieznobiały papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3090 zeszyt 90x140 mm linia 30

BX1679 teczka A4 - -

TP2862 notatnik A6 linia 80

TP2859 kołozeszyt A6 kratka 50

TP2860  kołobrulion B5 kratka 60

TP2861  kołobrulion B5 linia 60

TP2857  kołobrulion A5 kratka 60

TP2858  kołobrulion A5 linia 60

Kolekcja Moro
• stonowana grafika ze wzorem moro na okładce
• trwała, kartonowa, laminowana okładka
• oprawa ze zszywkami umożliwia wygodne otwarcie zeszytu
• wysokiej jakości papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3107  zeszyt A5 kratka z marginesem 60

TP3108  zeszyt A5 kratka z marginesem 80

TP3109  zeszyt A5 kratka z marginesem 96

TP3055 brulion A5 kratka z marginesem 96

TP3054 brulion A4 kratka z marginesem 96
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Kolekcja Touch Pastel
• dzięki zastosowaniu specjalnej folii Soft Touch okładka jest aksamitnie 

miękka w dotyku
• pastelowe kolory sprawiają, że okładki są modne i eleganckie
• nowoczesny, prosty design podkreśla funkcjonalność zeszytów
• kartonowa okładka z laminatem Soft Touch
• w kołozeszytach podwójna spirala oraz tagi aplikacji Scribzee 

umożliwiające skanowanie notatek przy użyciu smartfona
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK KOLOR

BX1857 zeszyt A5 linia podwójna kolorowa 16 miks

TP9162  zeszyt A5 kratka z marginesem 60 miks

TP9163  zeszyt A5 linia z marginesem 60 miks

BX1855 zeszyt A5 kratka z marginesem 60 niebieski

BX1856 zeszyt A5 kratka z marginesem 60 turkusowy

BX1854 zeszyt A5 kratka z marginesem 60 koralowy

BX1853 zeszyt A4 kratka z marginesem 60 turkusowy

BX1852 zeszyt A4 kratka z marginesem 60 koralowy

BX1811 brulion A5 kratka z marginesem 60 niebieski

BX1812 brulion A5 kratka z marginesem 60 turkusowy

BX1810 brulion A5 kratka z marginesem 60 koralowy

TP9164  brulion A5 kratka z marginesem 96 miks

TP9165  brulion A5 linia z marginesem 96 miks

TP3062 kołozeszyt A5 kratka z marginesem 80 miks

TP3063 kołozeszyt A4 kratka 80 miks

Kolekcja Touch
• dzięki zastosowaniu specjalnej folii Soft Touch okładka jest aksamitnie 

miękka w dotyku
• energetyczne kolory sprawiają, że okładki są wyraziste i zwracają uwagę
• nowoczesny, prosty design podkreśla funkcjonalność brulionów
• kartonowa okładka z laminatem Soft Touch
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1871 zeszyt A5 kratka z marginesem 32

BX1873 zeszyt A5 linia z marginesem 32

TP2618 zeszyt A5 kratka z marginesem 60

TP2617 zeszyt A5 linia z marginesem 60

BX1875 zeszyt A5 gładka 60

BX1850  zeszyt A4 kratka z marginesem 32

BX1851  zeszyt A4 linia podwójna kolorowa 32

TP2619 zeszyt A4 kratka z marginesem 60

BX1864 zeszyt A4 linia z marginesem 60

BX1859 zeszyt 95x148 mm kratka 48

TP2620 brulion A5 kratka z marginesem 60

TP2621 brulion A5 kratka z marginesem 96

TP2856 brulion A5 linia z marginesem 96

TP2622 brulion A4 kratka z marginesem 96

Zeszyty Easybook
• półprzezroczysta polipropylenowa okładka z wizerunkiem lwa
• z przodu zeszytu kieszeń na luźne kartki
• na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której skrzydło służy również 

jako zakładka
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

TP3093  A5 kratka z marginesem 60

TP3094  A5 linia z marginesem 60

TP3092 A4 kratka z marginesem 60
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Zeszyty przedmiotowe
• kolekcja zeszytów przedmiotowych
• miękkie, laminowane okładki pokryte folią matową oraz wybiórczo 

lakierem
• na wewnętrznych okładkach przydatne ściągi - odpowiednie dla 

każdego przedmiotu
• na pierwszej stronie adresówka
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK PRZEDMIOT

TP3266 A5 linia z marginesem 60 polski

TP3254 A5 kratka z marginesem 60 matematyka

TP3247 A5 kratka z marginesem 60 historia

TP3241 A5 kratka z marginesem 60 fizyka

TP3232 A5 kratka z marginesem 60 chemia

TP3224 A5 kratka z marginesem 60 biologia

TP3246 A5 kratka z marginesem 60 geografia

TP3223 A5 kratka z marginesem 60 angielski

Bruliony przedmiotowe
• bruliony dedykowane konkretnym przedmiotom szkolnym
• kolorowe, twarde, laminowane okładki z wyraźnie zaakcentowanym 

wizerunkiem lwa
• na pierwszej okładce nazwa, a także piktogramy symbolizujące dany 

przedmiot
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK PRZEDMIOT

BX1822 A5 linia z marginesem 80 polski

BX1813 A5 kratka z marginesem 80 angielski

BX1821 A5 kratka z marginesem 80 niemiecki

BX1823 A5 kratka z marginesem 80 religia

BX1820 A5 kratka z marginesem 80 matematyka

BX1814 A5 kratka z marginesem 80 biologia

BX1817 A5 kratk a z marginesem 80 geografia

BX1815 A5 kratka z marginesem 80 chemia

BX1816 A5 kratka z marginesem 80 fizyka

BX1818 A5 kratka z marginesem 80 historia

BX1819 A5 kratka z marginesem 80 informatyka

Zeszyty przedmiotowe
• kolekcja zeszytów dedykowanych konkretnym przedmiotom szkolnym
• kolorowe, laminowane oprawy z wyraźnie zaakcentowanym 

wizerunkiem lwa
• na pierwszej okładce nazwa, a także piktogramy symbolizujące dany 

przedmiot
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK PRZEDMIOT

BX1896 A5 kratka z marginesem 60 niemiecki

BX1897 A5 linia z marginesem 60 polski

BX1880 A5 kratka z marginesem 60 angielski

BX1849 A5 kratka z marginesem 60 religia

BX1848 A4 linia z marginesem 60 polski

BX1891 A5 kratka z marginesem 60 informatyka

BX1890 A5 kratka z marginesem 60 historia

BX1887 A5 kratka z marginesem 60 chemia

BX1881 A5 kratka z marginesem 60 biologia

BX1889 A5 kratka z marginesem 60 geografia

BX1888 A5 kratka z marginesem 60 fizyka

BX1892 A5 kratka z marginesem 60 matematyka

BX1847 A4 kratka z marginesem 60 matematyka
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Zeszyt do słówek na spirali
• innowacyjny zeszyt ułatwiający naukę języka obcego
• idealny zarówno dla dzieci jak i dorosłych 
• dwie kolumny o różnych kolorach, aby ułatwić  

zapamiętywanie słówek 
• polipropylenowa, ruchoma przekładka
• nieprzezroczysta taśma pozwala zakryć słówka 

 lub ich tłumaczenia
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1879 A5 specjalna 48

Okładki zeszytowe A5
• okładki standardowe wykonane są z przezroczystej folii,  

z kolorowymi zakładkami po obu stronach
• dostępne są również w wersji z bezbarwnymi zakładkami
• posiadają uskok zapobiegający zaginaniu się okładki
• pasują na zeszyty A5 z miękką okładką

INDEKS OPIS

BF0045  kolorowe brzegi

BF6355 przezroczyste brzegi

Zeszyty do nut
• zeszyt do nut w perfekcyjną pięciolinię 
• adresowany do pasjonatów i uczniów muzyki
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT LINIATURA IL. KARTEK

BX1878 A5 pięciolinia 16

BX1877 A4 pięciolinia 32

Flet prosty
• wykonany z trwałego tworzywa ABS w kolorze kości słoniowej  

lub z lakierowanego drewna  
• w zestawie przyrząd do czyszczenia  
• pakowany w etui z tworzywa

INDEKS OPIS

KA6945 plastikowy

KA6992 drewniany
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Teczka Touch Pastel
• aksamitna w dotyku folia soft touch i pastelowe kolory
• zamykana na 2 narożne gumki
• 3 skrzydła zabezpieczające dokumenty
• mieści do 250 kartek

INDEKS RODZAJ FORMAT KOLOR

TP2863 teczka A4 miks

Teczki Urban
teczka wąska: 
• półprzezroczysty polipropylen 450 mic.
• zamykana na narożne gumki
• 3 wewnętrzne skrzydła, etykieta opisowa na grzbiecie
• kolory w miksie: turkusowy, limonkowy, pomarańczowy, niebieski, 

czerwony, granatowy, fioletowy, różowy
teczka szeroka: 
• nieprzezroczysty, czarny polipropylen 650 mic.
• zamykana na narożne gumki, etykieta opisowa na grzbiecie
teczka kopertowa: 
• półprzezroczysty polipropylen 300 mic.
• zamykana na zatrzask, zaokrąglone rogi
• kolory w miksie: turkusowy, limonkowy, pomarańczowy, niebieski, czerwony

INDEKS RODZAJ FORMAT SZER. 
GRZBIETU KOLOR

EB1240 wąska 24x32 cm - przejrzysty miks

EB1223  szeroka 24x32 cm 25 mm nieprzejrzysty czarny

EB1227  szeroka 24x32 cm 40 mm nieprzejrzysty czarny

BX1673 kopertowa DL - przejrzysty miks

BX1672 kopertowa A6 - przejrzysty miks

BX1671 kopertowa A5 - przejrzysty miks

BX1669 kopertowa A4 - przejrzysty miks

BX1667 kopertowa A3 - przejrzysty miks

Teczki

Teczki projektowe A4 VFILE z 6 przekładkami
• wykonane są z polipropylenu obszytego taśmą, zapewniającą 

trwałość produktu
• posiadają przezroczystą klapę zamykaną na gumkę i guzik, co 

zapewnia komfort użytkowania
• kolorowe przekładki ułatwiają zachować porządek w dokumentach

INDEKS KOLOR

WP3316  fioletowy

WP3317  różowy

Teczki BB Kids
teczka A4+ z gumką:
• kolorowy zadruk wewnątrz teczki
• zamknięcie za pomocą solidnej gumki
teczka z rączką:
• satynowe, miłe w dotyku wykończenie soft touch
• zadrukowane wnętrze
• szersze dno 7 cm zmieści kubek i farby
teczka A4+ w twardej oprawie:
• okładka pokryta miłą w dotyku folią soft touch oraz lakierem wybiórczym
• kolorowy zadruk wewnątrz teczki
• szeroka, płaska, solidna gumka

INDEKS RODZAJ FORMAT KOLOR

IR0232  z gumką A4+ tropical

IR0233  z gumką twarda oprawa A4+ miks

IR0234  z rączką  C4 granatowy

IR0235  z rączką  C4 żółty

IR0236  z rączką C4 pastelowy różowy

IR0237  z rączką C4 pastelowy zielony

IR0238  z rączką C4 triopic fioletowy

IR0239 z rączką C4 tropic szary

INDEKS KOLOR

WP3318  zielony 

WP3319 czarny
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Teczka kartonowa z gumką Oxford Boho
• wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o grubości 350 g/m²
• wbudowane 3 kłapony
• pojemność: ok. 200 kartek
• miks 2 wzorów: słoń i lew
• zamykana na 2 elastyczne gumki
• gumki zamykające oraz wnętrze teczek w kolorze granatowym

INDEKS FORMAT KOLOR

BX1846 A4 miks

Teczka preszpanowa A4 z gumką
• wykonana z bardzo mocnego kartonu
• trzy wewnętrzne skrzydła
• narożnikowe, płaskie gumki zamykające w kolorze teczki

INDEKS KOLOR

BX6328 niebieski

BX1678  zielony

BX5497  żółty

BX5492 czerwony

BX1674 czarny

INDEKS KOLOR

BX5490 jasnoniebieski

BX1677 pomarańczowy

BX1676 jasnozielony

BX1675 fioletowy

Teczka kartonowa A4 z gumką
• wykonana z mocnego, lakierowanego kartonu
• trzy wewnętrzne skrzydła zamykające
• podwójna perforacja do zwiększania grzbietu o 10 lub 20 mm
• gumka płaska w kolorze teczki

INDEKS KOLOR

BX1662  czarny

BX1663  czerwony

BX1664 jasnoniebieski

INDEKS KOLOR

BX6811 granatowy

BX6172  jasnozielony

BX1666  żółty

Teczka ekonomiczna A4 z gumką
• wykonana z tektury o gramaturze 380 g/m²
• jednostronnie barwiona, pokryta lakierem
• szerokość grzbietu do 20 mm
• zamykana na gumkę w kolorze teczki

INDEKS KOLOR

UP5203 czarny

UP5204 niebieski

UP5602 jasnoniebieski

UP5289  zielony

UP5523  żółty

UP5522  czerwony

Teczka kartonowa z gumką Oxford Top File+
• zamykana na 2 narożne gumki
• wbudowane 3 kłapony
• samoprzylepna etykieta opisowa na grzbiecie
• wykonane z wielowarstwowego kartonu Multi’Strat o gramaturze 390 g/m², 

gwarantującego dużą odporność na rozdarcia oraz zalanie wodą
• miks 6 klasycznych kolorów lub 5 pastelowych

INDEKS FORMAT KOLOR

BX1610  A4 miks

BX1611  A4 miks pastelowy
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Teczka kartonowa szeroka Oxford Top File+
• zamykana na 2 elastyczne gumki w kolorze teczki
• wbudowane 3 kłapony
• samoprzylepna etykieta opisowa na grzbiecie
• wykonane z wielowarstwowego kartonu Multi’Strat o gramaturze 390 g/m², 

gwarantującego dużą odporność na rozdarcia oraz zalanie wodą
• miks 5 klasycznych kolorów

INDEKS FORMAT SZER. 
GRZBIETU KOLOR

BX1608  A4 25 mm miks

BX1609  A4 40 mm miks

Teczka skrzydłowa  
Box Caribic
• wykonana z twardej tektury  

o grubości 2 mm 
• posiada czarną wyklejkę z wysokiej 

jakości surowca
• pokryta folią polipropylenową
• do formatu A4
• szerokość grzbietu do 50 mm
• zamykana na gumkę

INDEKS KOLOR

UP6804 jasnoniebieski

UP6673  czarny

UP6672 czerwony

UP6803 jasnozielony

UP6674  niebieski

UP6678  pomarańczowy

UP6677  różowy

UP6675  zielony

UP6676  żółty

Teczka z rączką Classic II duża
• wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm
• kolorowa oklejka, pokryta folią polipropylenową
• wyklejka papierowa
• do formatu A4
• szerokośc grzbietu 80 mm
• zamykana na zamek z tworzywa
• wyposażona w rączkę z tworzywa

INDEKS KOLOR

UP5527  czarny

UP5526  czerwony

UP5528  niebieski

UP5529  zielony

Teczka Meeting
• wykonana z tektury o grubości 1 mm
• dwustronnie barwiona, pokryta folia polipropylenową
• do formatu A4
• szerokość 40 mm
• posiada nadruk „krata” wykonany metodą sitodruku
• zamykana na zamek z tworzywa
• wyposażona w rączkę z tworzywa

INDEKS KOLOR

UP1001 czarny

UP1002 niebieski

UP5028 zielony

UP5029 żółty

UP1000 czerwony

Teczka z rączką Classic
• wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm
• kolorowa oklejka, pokryta folią polipropylenową
• wyklejka papierowa
• do formatu A4
• szerokośc grzbietu 40 mm
• zamykana na zamek z tworzywa
• wyposażona w rączkę z tworzywa

INDEKS KOLOR

UP6770 pomarańczowy

UP5367  czarny

UP5443  czerwony

UP6769 jasnozielony

UP6771 jasnoniebieski

Teczka sztywna A4 z gumką
• wykonane z wytrzymałego i sztywnego kartonu
• oklejone kolorową folią PP na zewnątrz, papierem wewnątrz
• trzy wewnętrzne skrzydła
• na dokumenty, katalogi, notatki, rysunki
• zamykane na gumkę w kolorze teczki
• gramatura kartonu: 1020 g/m²

INDEKS KOLOR

BX1901 miks

INDEKS KOLOR

UP5436  niebieski

UP6768  różowy

UP5444  zielony

UP6766  żółty
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Podkładka do prac plastycznych
• wykonana z twardej folii PP w dwóch rozmiarach dostosowanych do bloków 

rysunkowych w formatach A4 oraz A3
• ozdobny nadruk na całej powierzchni
• świetnie sprawdza się jako zabezpieczenie biurka podczas prac plastycznych

INDEKS OPIS WYMIARY

BF6134 A4, panda 38x28 cm

BF1183 A4, szare koty 38x28 cm

BF0194  A4, game 38x28 cm

BF0195  A4, pets 38x28 cm

BF0196  A4, football 38x28 cm

BF0197  A4, avocado 38x28 cm

BF0198 A4, pixels 38x28 cm

Teczka z gumką
• wykonana z bardzo sztywnego tworzywa PP z pełnym, ozdobnym nadrukiem
• w środku znajdują się 3 zakładki zabezpieczające dokumenty przed 

wypadaniem
• posiada bigowania pozwalające na poszerzenie grzbietu do 2,5 cm grubości
• zamykana na solidną gumkę
• idealne rozwiązanie do przechowywania i przenoszenia wszelkiego typu 

dokumentów

INDEKS OPIS

BF6131 panda

BF6133 szare koty

Pojemnik na dokumenty
• wykonany z folii PVC z pełnym, ozdobnym nadrukiem, wewnątrz usztywniony tekturą
• okrągłe wycięcie na palec pozwalające na łatwe wysuwanie pojemnika
• składany, w formacie A4 o ściętych zaokrąglonych bokach

INDEKS OPIS SZER. 
GRZBIETU

BF6124  panda 7 cm

BF6125  szare koty 7 cm

BF0148 game 7 cm

BF0149 pets 7 cm

Podkład na biurko
• wykonany z folii PVC z pełnym, ozdobnym nadrukiem, wewnątrz 

usztywniony tekturą
• chroni powierzchnię biurka przed zabrudzeniami i zniszczeniami

INDEKS OPIS WYMIARY

BF6180 panda 38x58 cm

BF6181 szare koty 38x58 cm

BF6182 dinozaur 38x58 cm

BF0188  game 38x58 cm

BF0189  pets 38x58 cm

BF0190  football 38x58 cm

BF0191  avocado 38x58 cm

BF0192 pixels 38x58 cm

Pojemnik składany PVC na czasopisma 
• dwustronna, wymienna etykieta opisowa w kolorze pojemnika
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PVC
• otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie
• pojemność: 700 lub 1100 kartek

INDEKS SZER. 
GRZBIETU KOLOR

BX1635  11 cm czarny

BX1272  11 cm granatowy

BX1247 7 cm granatowy

BX1255 7 cm jasnoniebieski

Okładka na dokumenty ucznia
• wykonana z folii PVC z pełnym, ozdobnym nadrukiem lub w energetycznych 

kolorach z serii New Colours, wewnątrz usztywniona tekturą
• uniwersalny format na dokumenty szkolne, zabezpieczy legitymację, kartę 

rowerową, obiadową czy bilet miesięczny
• otwierana pionowo, wyposażona w dwie koszulki i dwie kieszonki

INDEKS OPIS

BF6148 panda

BF6149 szare koty

BF6150 dinozaur

BF0415  moro

BF0166 game

INDEKS SZER. 
GRZBIETU KOLOR

BX1254  7 cm czarny

BX1253  7 cm czerwony

BX1636 7 cm zielony

Na Twoje biurko

INDEKS OPIS WYMIARY

BF0111 A3, panda 56x38 cm

BF0113 A3, szare koty 56x38 cm

BF0199  A3, game 56x38 cm

BF0216  A3, pets 56x38 cm

BF0217  A3, football 56x38 cm

BF0218  A3, avocado 56x38 cm

BF0319 A3, pixels 56x38 cm

INDEKS OPIS SZER. 
GRZBIETU

BF0150 football 7 cm

BF0151 avocado 7 cm

BF0152 pixels 7 cm

INDEKS OPIS

BF0144  game

BF0145 pets

INDEKS OPIS

BF0167  pets

BF0168  football

BF0169  avocado

BF0170  pixels

BF0171 unicorn
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Podkład na biurko
• mocna mata z elastycznej j i grubej folii PVC o zaokrąglonych rogach 

oraz w wersji ekonomicznej z kieszenią na całej powierzchni
• wysokoprzezroczysta folia pozwala na umieszczenie pod podkładem 

przydatnych informacji, podręcznych notatek, zdjęć itp.

INDEKS OPIS WYMIARY

BF5254 XL 70x52 cm

BF6498 L 65x50 cm

BF4123 przezroczysty  
z kieszenią 38x58 cm

Podkładka szkolna do prac
• wykonana z twardej folii PP 
• w dwóch rozmiarach dostosowanych do bloków rysunkowych w formatach 

A4 oraz A3
• nadruk z motywem palety farb w prawym dolnym rogu
• jednolita kolorystyka pozwalająca skupić uwagę na wykonywanej pracy
• świetnie sprawdza się jako zabezpieczenie biurka podczas prac plastycznych

INDEKS OPIS WYMIARY

BF0117  A3, przezroczysta 56x38 cm

Szuflada Colors
• wykonana z wytrzymałego, 

nieprzejrzystego polistyrenu
• z przodu miejsce  

do naklejania etykiet
• specjalnie profilowany przód 

zabezpieczający dokumenty 
przed wypadaniem

• możliwość łączenia pionowo 
lub pod kątem

INDEKS KOLOR

BX6812 niebieski

BX6813 czarny

BX6814 zielony

BX6815 czerwony

BX6816 żółty

BX1032 antracytowy

Szuflada przezroczysta
• wykonana z wytrzymałego 

polistyrenu
• z przodu miejsca do naklejania 

etykiet
• specjalnie profilowany przód 

zabezpieczający dokumenty 
przed wypadaniem

• możliwość łączenia w pionie 
oraz kaskadowo

INDEKS KOLOR

BX6702  przezroczysty

BX6694  czerwony

BX6682  niebieski

BX6625  dymny

BX6683  zielony

BX6692  żółty

Segregator ringowy A3 poziomy 
+ koszulki A3
• oklejany na zewnątrz i wewnątrz folią PVC
• dwustronna, wymienna etykieta opisowa
• 4-ringowy mechanizm w kształcie litery „D”  

o wysokości 30 mm
• szer. grzbietu 55 mm
• koszulki A3 poziome, antystatyczne, otwierane 

z góry, opak. 25 szt., grubość folii 120 mic.

INDEKS RODZAJ

BX1141 segregator

BX1192 koszulki

Przechowuj swoje 
cenne prace 

plastyczne A3  
bez rolowania,  

w koszulce  
i segregatorze.

Segregatory, koszulki, obwoluty, bloczki, taśmy
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Obwoluty A4 PP
• otwierane z góry i z prawej strony
• przezroczysta struktura folii PP
• ergonomiczne wycięcie ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów

INDEKS RODZAJ GRUBOŚĆ OPAK.

BX5554 groszkowa 90 mic. 100 szt.

BX1036 krystaliczna 80 mic. 25 szt.

BX3007 krystaliczna 100 mic. 25 szt.

Album ofertowy z wyrywanymi koszulkami 
krystalicznymi A4
• praktyczny album z koszulkami do wyrywania
• rozwiązanie, dzięki któremu koszulki nie ślizgają się i pozostają  

na swoim miejscu aż do momentu ich użycia
• doskonały sposób na przechowywanie koszulek w szafce, w szufladzie, 

w torbie czy na biurku
• mikroperforacja umożliwia łatwe odrywanie koszulek z albumu
• profilowany lewy górny róg ułatwia wkładanie dokumentów
• przejrzysta, krystaliczna struktura folii
• 1 koszulka może pomieścić 25 kartek
• koszulki wykonane z polipropylenu o grubości 50 mic.
• okładka albumu wykonana z kartonu
• koszulki otwierane z góry

INDEKS OPAK.

BX1628 60 szt.

Koszulki groszkowe poszerzane A4 Maxi
• otwierane z góry
• wykonane z przezroczystej, grubej folii
• większy od standardowego rozmiar pozwala na przechowywanie 

katalogów, cenników i obszernych ofert
• antystatyczne

INDEKS GRUBOŚĆ OPAK.

BX6129 90 mic. 50 szt.

Bloczki i zakładki samoprzylepne
• praktyczne karteczki do codziennego użytku,  

do zapisywania notatek
• samoprzylepne
• wysokiej jakości papier
• dostępne w różnych formatach

INDEKS RODZAJ ROZMIAR KOLOR IL. KARTEK

BX6845  bloczki 50x40 mm żółty 3x100

BX6847  bloczki 50x75 mm żółty 100

BX6843 bloczki 75X75 mm żółty 100

BX6850  bloczki 100x75 mm żółty 100

BX1011  bloczki 125x75 mm żółty 100

BX1012 bloczki 75x75 mm miks 100

BX1614 bloczki 50x50 mm żółty 240

BX6851 bloczki 75x75 mm żółty 400

BX6846 zakładki 20x50 mm miks 4 kol. x 40 kartek

Karteczki i bloczki samoprzylepne
• kolorowe bloczki samoprzylepne lub luźne białe kartki
• białe kartki w pojemniku dymnym
• specjalne tagi w narożnikach umożliwiają  

skanowanie notatek przy użyciu aplikacji Scribzee®

INDEKS ROZMIAR KOLOR IL. KARTEK

BX1831 90x90 mm biały 800

BX1800  75x75 mm miks 450

BX1615  75x75 mm miks 6x80

BX1617  75x75 mm żółty 6x80

Zestaw zakładek indeksujących i karteczek 
samoprzylepnych z linijką
• idealny do podkreślania, oznaczania i indeksowania istotnych informacji
• posiada 2 bloczki po 25 szt. neonowych karteczek samoprzylepnych 

(50x38 mm) oraz 5 bloczków po 25 szt. neonowych zakładek 
indeksujących (45x12 mm)

• linijka posiada perforacje, dzięki którym można ją wpiąć do segregatora

INDEKS KOLOR

WP1195 miks

104

Katalog edukacyjny PGP 2022 065-128.indd   104 04.05.2022   11:09



Taśma dwustronna z dyspenserem
• z uchwytem ułatwiającym odrywanie taśmy
• bezwonna, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

INDEKS WYMIARY

KA1104 18 mm x 8,5 m

Bidon z gumowym uchwytem
• nowoczesne i praktyczne butelki na napoje, zamykane nakrętką
• znakomicie nadają się zarówno dla uczniów, jak i dla sportowców
• pojemność: 600 ml

INDEKS KOLOR

WP4452 niebieski

WP9856 różowy

Bidony i śniadaniówki
bidony z kolorowym nadrukiem:
• posiadają słomkę i wygodny ustnik
• nowoczesne, praktyczne butelki na napoje, zamykane 

nakrętką
• znakomicie nadają się zarówno dla uczniów,  

jak i dla sportowców
śniadaniówki (lunch boxy):
• 2 przegródki, niepowtarzalny wzór
• idealne dla dzieci lubiących różnorodne posiłki
• estetyczny wygląd sprawi, że Twoje dziecko chętnie zabierze 

go ze sobą do szkoły oraz na wycieczkę
• wykonane z tworzywa plastikowego, zamykane na zatrzaski, 

posiadające silikonowe zabezpieczenia na brzegach
bidony - poj. 600 ml

INDEKS WZÓR

WP6645  pieski

WP1085  robot

WP6644  motylki

WP6643 street

lunch boxy - wymiary: 16,5x12x6,5 cm

INDEKS WZÓR

WP1087  pieski

WP1086  robot

WP6642  motylki

WP6641 street

Butelki izotermiczne
• wykonane ze stali nierdzewnej
• posiadają hermetyczną zakrętkę z uszczelką polipropylenową dla maksymalnej szczelności
• dwuwarstwowa izolacja próżniowa pozwala utrzymać temperaturę wewnątrz  

do 12 godzin dla płynów gorących i 24 godziny dla płynów zimnych
• zapobiegają także kondensacji na zewnętrznej powierzchni, dzięki czemu butelka  

„nie poci się” w dłoni lub torbie i zawsze pozostaje w temperaturze pokojowej
• mogą służyć jako termos na gorące napoje
• BPA free: zachowuje smak i świeżość wody
• pojemność: 354 ml (wysokość 17,1 cm; średnica: 6,85 cm; waga: 0,20 kg)
• pojemność: 591 ml (wysokość 26,2 cm; średnica: 6,85 cm; waga: 0,27 kg)

INDEKS OPIS POJEMNOŚĆ

ML0187 1918 biała 354 ml

ML1991 1918 zielona 354 ml

ML1992 Silver żółta 354 ml

ML1108  Sunset 354 ml

ML1109 1918 granatowa 591 ml

ML1254 1918 różowa 591 ml

ML1255 Silver różowa 591 ml

ML1110 Sunset 591 ml

Śniadaniówki, bidony
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Zestaw z drukarenką „Nie zgub mi się”
• pieczątki do znakowania ubrań i przedmiotów osobistych; rozwiązanie 

pozwalające błyskawicznie oznakować wszystkie rzeczy, zabezpieczając je tym 
samym przed zgubieniem. Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia 
wyraźne i trwałe odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno 
na jasnych tkaninach, etykietach do naprasowywania na ciemne tkaniny, jak 
i na naklejkach do przedmiotów ze szkła, plastiku, czy metalu

• zestaw z drukarenką zawiera: automat 8911 w kolorze zielonym; zestaw 
liter, cyfr i ikonek, co pozwala na dowolne personalizowanie tekstu w każdym 
momencie; czarną wkładkę tuszującą z wodoodpornym tuszem do tkanin; 
taśmę do naprasowywania na ciemnych tkaninach; 36 etykiet w trzech 
rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin

• zestaw z uzupełniający zawiera: nową wkładkę tuszującą; 1 metr taśmy 
do naprasowywania na ciemnych tkaninach; 48 etykiet w 3 rozmiarach 
do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin

INDEKS OPIS

TR1600 drukarenka

TR1601 zestaw uzupełniający

Pieczątka drukarenka do odzieży
• pieczątka do odzieży pozwala na szybkie i łatwe oznakowanie ubrań 

i rzeczy, które należą do dzieci, pracowników zakładów produkcyjnych, hal 
magazynowych, osób uprawiających sport, dla osób starszych przebywających 
w domach opieki

• pieczątka pozwala oznakować odzież dorosłych w miejscach gdzie jest ona 
wypożyczana lub przechowywana

• dzięki pieczątce do odzieży COLOP rzeczy szybko trafiają do swojego 
właściciela

• warto oznakować nią odzież BHP, odzież dla dzieci, ubrania pozostawiane 
na czas treningu w szatni, czy odzież seniorów

INDEKS PY6530

Pieczątki Little Nio/Nio Monogram
• Little Nio to pieczątki z zestawem dziesięciu wymiennych wzorów 

lub liter
• pieczątki znajdą zastosowanie w tworzeniu zaproszeń, kartek, 

winietek, papierowych naklejek, ozdób, zawieszek w kuchni, 
kopert, liścików, podziękowań, menu, serwetek, albumów, etykiet 
na imprezy, targi, etykiet z cenami, etykiet prezentowych

INDEKS RODZAJ WZÓR ILOŚĆ WZORÓW

PY7049  Liltte Nio dla nauczycieli 10

PY7063  Liltte Nio robione ręcznie 10

PY7040  Liltte Nio święta 10

PY7045  Liltte Nio pobieramy się 10

PY7052  Liltte Nio witaj na świecie 10

PY7046  Liltte Nio miłość 10

PY7047  Liltte Nio kalendarz  10

PY7051  Liltte Nio konie 10

PY7050  Liltte Nio craft 10

PY7048  Liltte Nio kuchnia 10

PY1756  Nio monogram inicjały ozdobne 52 litery

PY1757 Nio monogram inicjały ślubne 52 litery

Mobilne urządzenie do znakowania E-Mark
• pierwsze na świecie zasilane przez baterię urządzenie znakujące
• oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych wariantach
• wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami
• datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu
• nadruki mogą być wykonywane na każdej chłonnej powierzchni, takiej jak: 

dokumenty, koperty, książki, torebki papierowe, taśmy tekstylne, kartony itp.
• pozwala na uzyskanie wzorów o następujących powierzchniach: wydruk 

1-wersowy o maks. wym. 14x150 mm; wydruk 2-wersowy o łącznych wymiarach 
28x75 mm; wydruk 3-wersowy o łącznych wymiarach 42x50 mm

INDEKS OPIS

PY1300 urządzenie E-Mark białe

PY1301 urządzenie E-Mark czrne

PY1750 trójkolorowy cartridgge

PY0029 linijka

PY1752  etykieta PVC samoprzylepna dedykowana pod nadruk 80x18x0,76 mm (50 szt.)

PY1753  karty PVC do dwustronnego druku, 85,5x54x0,76 mm (50 szt.) (PVC card)

PY1755  opaski na rękę białe, papierowe 19x250 mm (op. 100 szt.)

Pieczątki, produkty do znakowania
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Opaski odblaskowe
• rozmiar opaski 3 x 30 cm
• opakowanie 10 szt.

INDEKS AL0233

Pieczątka graficzna flashowa R22
• dedykowana do stemplowania różnych znaków; idealna 

dla nauczycieli, przedszkolanek, rodziców, a także dla właścicieli 
klubów, basenów, sklepów, czy salonów piękności, w których 
prowadzone są różne programy lojalnościowe, ze względu na to, 
że pieczątki te świetnie prezentują obrazy i symbole takie jak: słońce, 
czy uśmiech

• pieczątka graficzna to także rewelacyjne uzupełnienie produktów 
używanych w scrapbookingu

• kolory odbicia do wyboru: czerwony, czarny, niebieski, zielony, 
fioletowy, pomarańczowy, złoty

INDEKS KOLOR OPRAWY

PY1759  niebieska 

PY1760  czerwona

PY1761  niebieska naświetlona

PY1762  czerwona naświetlona

PY1763 biała naświetlona

Pieczątki Woodies
• moższesz stworzyć profesjonalnie kartki, ozdabiać rękodzieło, craft
• starannie zaprojektowane motywy, dbałość o każdy detal - takie są odbicia woodies
• ekspozytor zawiera 25 stempli oraz 5 poduszek nasączonych tuszem 

w fantastycznych kolorach
• zestawy poduszek zawiera 25 szt nasączonych poduszek rożnym i kolorami
• wysokiej jakości stempel wykonany z drewna bukowego z certyfikatem FSC; płytka 

tekstowa wykonana z gumy w kolorze szarym gwarantuje doskonałe odbicie

INDEKS RODZAJ ILOŚĆ STEMPLI ILOŚĆ PODUSZEK

PY1764  Maluszek 25 szt. 5 szt.

PY7055  Ex Libris 25 szt. 5 szt.

PY0037  Miłość 25 szt. 5 szt.

PY7058  zestaw poduszek - 25 szt.

PY1765  dla dzieci drewniane Słoń 3 szt. -

PY1766  dla dzieci drewniane Książka 3 szt. -

PY1767 dla dzieci drewniane Zabawki 3 szt. -

Kalkulator kieszonkowy Pocket
• 8-pozycyjny
• posiada 3 klawisze pamięci, klawisz zmiany znaku +/-, pierwiastek kwadratowy
• podwójne zasilanie: bateria 1,5V oraz bateria słoneczna
• automatyczne wyłączanie
• rozmiar kalkulatora: 9,7x6,2x0,8 cm

INDEKS RODZAJ KOLOR

ML0865 Sunset zielono-fioletowo-różowy

ML0866 Sunset fioletowo-zielono-żółty

ML0116 Silver miks

ML0117 Cooper miks

INDEKS RODZAJ KOLOR

ML0868 Touch niebieski

ML0869 Touch zielony

ML0870 Touch czarny

ML0871 Touch czerwony

Piórnik jednokomorowy BB Kids
• zamykany na suwak
• trójwymiarowe zwierzątka
• sztywna konstrukcja
• wewnątrz kieszonka zamykana na suwak oraz uchwyty 

na przybory szkolne

INDEKS OPIS

IR0201 3D

IR0202 3D pastel

Piórniki, odblaski

Kalkulatory, lampki, zegary

Bądź  
dobrze  

widzialny  
na drodze!
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Kalkulator naukowy  
CASIO FX-220PLUS-2-S 
• wyświetlacz: 2 linie
• zalecenie: gimnazjum i szkoła średnia
• ilość funkcji: 181
• regulacja kontrastu wyświetlacza
• zasilanie: bateria AAA
• wymiary: 14x77x162 mm
• waga: 105 g
• regulacja kontrastu i czasu  

automatycznego wyłączania
• S-V.P.A.M.
• funkcja powtarzania
• historia obliczeń
• liczba losowa i liczba losowa całkowita
• funkcje trygonometryczne i hiperboliczne
• obliczenia procentowe
• obliczenia na ułamkach zwykłych
• statystyka
• konwersja współrzędnych biegunowych  

i prostokątnych
• kombinacje i wariacje
• 3 jednostki kąta (DEG, RAD, GRA)
• logarytm dziesiętny i naturalny
• 1 komórka pamięci
• notacja inżynierska
• ułamki zwykłe
• silnia
• potęga o dowolnym wykładniku
• pierwiastek dowolnego stopnia

INDEKS KOLOR

CA6454 turkusowy

Kalkulator  
kieszonkowy  
CASIO SL-310UC
• funkcja TAX
• obliczenia czasowe H/M/S
• niezależna pamięć
• klawisz zmiany znaku +/-
• klawisz cofania
• marżowy system liczenia %
• obliczanie pierwiastka
• etui
• zasilanie: bateria LR1130
• wymiary: 118x70x8,4 mm
• waga 50 g

INDEKS KOLOR

CA4125  czarny

CA4789  niebieski

CA1025  zielony

CA5987  jasnoniebieski

CA1027  różowy

CA6321  fioletowy

CA4589  czerwony

CA7396  pomarańczowy

CA4752  biały

Kalkulator biurowy  
CASIO MS-20UC
• funkcja TAX
• obliczenia czasowe H/M/S
• niezależna pamięć
• klawisz zmiany znaku +/-
• klawisz cofania
• marżowy system liczenia %
• obliczanie pierwiastka
• klawisz 00
• zasilanie: bateria LR1130
• wymiary: 149,5x105x22,8 mm
• waga: 110 g

INDEKS KOLOR

CA1005  czarny

CA1010  niebieski

CA1016  zielony

CA1026  jasnoniebieski

CA1014  różowy

CA1030  fioletowy

CA8523  ciemnoróżowy

CA1031  pomarańczowy

CA1032  biały

CA5236  żółty
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Lampka Easy
• prosta i funkcjonalna lampka biurkowa do codziennego użytku
• możliwość regulacji intensywności światła
• w podstawie port USB do ładowania smartfona
• elastyczne ramię umożliwia szeroki zakres ruchów
• ruchomy odcinek ramienia: 20 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy włącznik
• moc strumienia świetlnego: 900 lumenów
• barwa światła: 3500 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR

BX1035 czarny

Lampka Flexio 2.0 LED
• smukły i nowoczesny design
• wysokość: 43,5 cm 
• światło LED o niskim zużyciu
• włącznik umieszczony na kablu
• moc strumienia świetlnego:  

400 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR

BX1689  czarny

BX1690  szary metaliczny

Lampka Terra LED
• ekonomiczna i funkcjonalna
• możliwość regulacji intensywności światła
• obracane przy podstawie ramię oraz klosz
• lampka Terra zapewnia perfekcyjną dyfuzję  

światła dzięki zastosowanej technologii  
Edge LED: brak odblasków  
i lepszy komfort widzenia

• wysokość: 38 cm
• diody LED o niskim zużyciu prądu
• dotykowy włącznik
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3500 K
• średnia żywotność LED: 40 000 godzin

INDEKS KOLOR

BX1017 szary metaliczny

Zegar Tempus
• wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS
• klasyczny model z termometrem
• mechanizm kwarcowy
• czas kontrolowany radiowo
• średnica: 30,5 cm

INDEKS KOLOR

BX1711 szary metaliczny

Zegar Pop
• mechanizm kwarcowy
• ozdobny kontur w jednym  

z 4 kolorów
• cicha i bezszelestna praca
• średnica: 28,5 cm

INDEKS KOLOR

BX1039 czarny

BX1038 biały

BX1041  szary 
metaliczny

BX1042  zielony

Lampka Sol LED
• wyposażona w zintegrowaną diodę LED  

o bardzo wysokiej jakości oświetlenia
• regulowane ramię 
• wysokość: 45 cm
• średnica podstawy: 14 cm
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 20 000 godz.

INDEKS KOLOR

BX1028 czarny

BX1029 niebieski

BX1030 czerwony

BX1694 biały
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Krzesło konferencyjne  
Iso Black/Iso Chrom
• profesjonalna linia krzeseł ISO, 

to rozwiązanie zaprojektowane z myślą 
o wszelkiego rodzaju salach konferencyjnych 
i audytoryjnych, szkolnych

• krzesła poprzez szeroką ofertę modeli 
oraz dostępność różnorodnych funkcji, 
z powodzeniem wykorzystywane są 
w biurach, szkołach i na uczelniach

• Iso Black: rama wykonana z elementów 
stalowych, malowana proszkowo na kolor 
czarny

• Iso Chrom: rama chromowana, wykonana 
z profili stalowych

• miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane 
pianką oraz wytrzymałą tkaniną

• profilowane siedzisko umożliwia prawidłową 
cyrkulację krwi podczas siedzenia 
zapobiegając uciskowi pod kolanami

• plastikowa osłona siedziska zapobiega 
przecieraniu się tkaniny podczas 
użytkowania

• możliwość składowania w stosie 
(maks. 10 szt.)

INDEKS KOLOR RODZAJ

NS0032  czarny Iso Black

NS0033  szary Iso Black

NS0034  czarny Iso Chrom

NS0035 szary Iso Chrom

Krzesło Beta Chrome
• lekkie i wygodne krzesła świetnie sprawdzają 

się na wszelkiego rodzaju konferencjach, 
szkoleniach i spotkaniach wymagających 
spędzania dłuższego czasu w jednym 
miejscu

• łączenie w rzędy, sztaplowanie oraz łatwy 
transport pozwala dodatkowo zaoszczędzić 
miejsce i czas

• siedzisko i oparcie w formie kubełka 
z tworzywa sztucznego. 

• rama metalowa, chromowa
• składowanie w stosie - maks. 6 szt.

INDEKS KOLOR

NS1426  czarny

NS6896  niebieski

NS6711  szary

Krzesło Hit W-03
• szerokie, wysokie, komfortowe siedzisko 

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• oparcie i siedzisko tapicerowane 

połączeniem tkaniny siatkowej oraz ekoskóry 
w kolorze czarnym

• regulowane podłokietniki i podparcie lędźwi
• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji 

do pracy
• regulacja wysokości siedziska i siły oporu 

oparcia
• tapicerowany zagłówek
• podstawa stalowa, chromowana

INDEKS KOLOR

  NS7638 czarny

Fotel Manager
• fotel z linii krzeseł biurowych 

z charakterystycznymi przeszyciami 
na oparciu, obity skórą naturalną

• dzięki prostej sylwetce i klasycznemu 
wyglądowi z łatwością wkomponuje się 
w każdą przestrzeń

• posiada wielofunkcyjny mechanizm 
zapewniający komfort podczas pracy

• możliwość swobodnego kołysania się 
zapewnia stabilne podparcie kręgosłupa 
podczas ruchu w pozycji siedzącej,  
dodatkowo regulacja siły oporu oparcia, 
możliwość blokady fotela w pozycji do pracy

• regulowana wysokość fotela umożliwia 
dopasowanie fotela do wzrostu każdej 
siedzącej na nim osoby

• stałe podłokietniki, nylonowa podstawa 
fotela, kółka do powierzchni dywanowych, 
możliwość zakupienia dodatkowo kółek 
do parkietów 

INDEKS KOLOR

NS1425 czarny

Krzesło Smart GTP
• ergonomiczne i solidnie wykonane krzesło
• dzięki uniwersalnym rozmiarom i profilowi 

krzesła idealnie nada się dla młodzieży 
w wieku szkolnym

• krzesło obrotowe z możliwością 
regulacji parametrów do indywidualnych 
predyspozycji użytkownika co zapewnia 
komfort podczas pracy przy biurku

• siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane
• mechanizm pozwala na blokadę oparcia 

w wybranej pozycji, regulację głębokości 
siedziska oraz wysokości krzesła

• możliwość regulacji wysokości oparcia
• podłokietniki stałe
• podstawa czarna, nylonowa
• kółka samohamowne do powierzchni 

dywanowych w standardzie 

INDEKS KOLOR

NS1429 czarny

NS1432 szary

NS1430  granatowy

NS1431  limonka

Krzesło obrotowe Akord GTP
• krzesło z mechanizmem CPT, miękkim 

tapicerowanym siedziskiem i oparciem  
oraz stałymi podłokietnikami

• podstawa krzesła czarna z tworzywa 
sztucznego, samohamowne kółka śr. 50 mm 
do powierzchni dywanowych

• posiada certyfikat COBRABID
• regulacja głęb. siedziska za pomocą śruby
• regulacja wysokości oparcia za pomocą 

śruby
• regulacja kąta pochylenia oparcia w zakresie 

od -17° do +6°
• blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej 

pozycji za pomocą śruby
• płynna regulacja wysokości krzesła 

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• posiada atest badań wytrzymałościowych 

Remodex w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania oraz spełnia wszystkie 
wymagania ergonomiczne dla krzeseł 
przeznaczonych dla typowych stanowisk 
pracy siedzącej

INDEKS KOLOR

NS0030  czarny

NS0031 szary

Krzesła, fotele

Właściwie dobrane 
krzesło ma wpływ  
 na nasze zdrowie  
    i samopoczucie.
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Tablica interaktywna ésprit Multi Touch Pro/Pro+
• tablica interaktywna ésprit Multi Touch Pro - technologia podczerwieni, 

obsługa multigestów do 8 użytkowników jednocześnie (16 punktów 
dotykowych), półka na pisaki i gumkę

• tablica interaktywna ésprit Multi Touch Pro+ - ma 32 punkty dotykowe,  
nadrukowane ikony dotykowe na powierzchni

• standard Plug&Play
• ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją
• 3 lata gwarancji na produkt 

INDEKS MODEL

DC1072  Multi Touch Pro

DC0047  Multi Touch Pro+

Tablica interaktywna ésprit DT
• technologia optyczna
• obsługa multigestów (2 punkty dotykowe)
• standard Plug&Play
• ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją
• 3 lata gwarancji na produkt

INDEKS ROZMIAR

DC6485  50”

DC6486  80”

DC6487 101”

Zestaw głośników do tablic 
interaktywnych ésprit Sound
• przeznaczony do wszystkich tablic 

interaktywnych 2x3
• może być wykorzystany w szkołach, 

salach konferencyjnych, biurach, czyli 
wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba 
wsparcia nagłośnienia na potrzeby lekcji 
czy prezentacji

• łatwy montaż ścienny
• komplet okablowania w zestawie

INDEKS MODEL

DC0046 ésprit Sound

Monitor Optoma
• płaskie panele dotykowe zapewniają rozdzielczość 4K UHD gwarantujące ostry 

i żywy obraz oraz 20 punktów dotyku - dzięki nim wyświetlanie lekcji, dzielenie 
się pomysłami nabierze nowego wymiaru, zarówno w zastosowaniach 
edukacyjnych, ale też i korporacyjnych

• posiada antyodblaskowy wyświetlacz, filtr niebieskiego światła i szerokie kąty 
widzenia

INDEKS ROZMIAR

DC1155  65”

DC1156  75”

DC1157  85”

Statyw jezdny do monitorów
• podnośnik telewizyjny zapewniający 

pełną mobilność
• specjalna, solidna konstrukcja  

oraz kółka z blokadą umożliwiają łatwe 
przesuwania produktu bez pomocy 
drugiej osoby

• aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu 
podłączymy dodatkowe akcesoria, 
sterowanie pilotem RF

• płynna regulacja wysokości
• nośność do 80 kg

INDEKS MODEL

DC1106 Mobi Lift

Zestawy interaktywne
zestaw ésprit MTP Epson zawiera:
• tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
• projektor do ultra bliskiej projekcji Epson EB-680 z uchwytem typ: 3LCD; 

jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024x768 (XGA); kontrast: 14 000:1
zestaw ésprit Wall DT zawiera:
• tablica interaktywna ésprit DT 80” 
• projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 typ: 3LCD; jasność: 3200 ANSI lm; 

rozdzielczość: 1024x768 (XGA); kontrast: 16 000:1

INDEKS MODEL

DC0044  ésprit MTP Epson UST

DC6472  ésprit Wall DT Epson

Tablice interaktywne i akcesoria
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Tablice szkolne i akcesoria

Tablica obrotowo-jezdna
• dwustronna tablica obrotowa (360° wokół osi poziomej)
• powierzchnia magnetyczna: ceramiczna lub lakierowana (kredowa 

lub suchościeralna) w ramie aluminiowej UKF
• konstrukcja aluminiowa
• tablicę można zablokować w dowolnej pozycji
• podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym
• w zestawie: 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawieszenia bloku, półka 

na markery

INDEKS WYMIARY RODZ. POW. KOLOR

DC6126  170x100 cm ceramiczna biała

DC0025  170x100 cm lakierowana biała

DC5848  170x100 cm ceramiczna kredowa zielona

DC0026  170x100 cm lakierowana kredowa zielona

Tablica ceramiczna w systemie kolumnowym
• system kolumnowy umożliwia przesuwanie tablic w pionie niezależnie 

względem siebie
• dolny profil każdej tablicy jest jednocześnie półką (na całej szerokości)  

i uchwytem służącym do zmiany wysokości
• konstrukcja jest stabilna i całkowicie bezpieczna
• kolumny wykonane są z anodowanego aluminium
• tablice są prowadzone przez 8 nylonowych rolek na łożyskach kulkowych
• ciężarki zatrzymują się na sprężynie z gumową nakładką
• standardowa wysokość kolumny wynosi 265 cm
• istnieje możliwość zamówienia systemu o maks. wysokości 295 cm

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0038  200x120 cm  biała suchościeralna i zielona kredowa

DC0039  250x120 cm biała suchościeralna i zielona kredowa

DC0040  300x120 cm biała suchościeralna i zielona kredowa

DC0041  200x120 cm zielona kredowa i zielona kredowa

DC0042  250x120 cm zielona kredowa i zielona kredowa

DC0043  300x120 cm zielona kredowa i zielona kredowa

DC0035  200x120 cm biała suchościeralna i biała suchościeralna

DC0036  250x120 cm biała suchościeralna i biała suchościeralna

DC0037  300x120 cm biała suchościeralna i biała suchościeralna

Tablica tryptyk szkolny
• wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa  

lub suchościeralna z powierzchnią lakierowaną  
lub ceramiczną (P3) o właściwościach 
magnetycznych

• rama aluminiowa UKF
• tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną

INDEKS RODZ. POW. ROZMIAR

DC0032 biała, lakierowana, suchościeralno-magnetyczna 170/100/340 cm

DC0031 biała ceramiczna, suchościeralno-magnetyczna 170/100/340 cm

INDEKS RODZ. POW. ROZMIAR

DC0034  zielona (kredowa), lakierowana, magnetyczna 170/100/340 cm

DC0033 zielona (kredowa), ceramiczna, magnetyczna 170/100/340 cm
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Tablica akademicka wielkoformatowa kredowa
• powierzchnia magnetyczna kredowa lakierowana lub ceramiczna
• rama wykonana z profilu aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami
• wygodna półka na całej szerokości tablicy scalona z profilem ramy
• solidna, a zarazem - mimo ogromnego rozmiaru - lekka konstrukcja, dzięki wypełnieniu o strukturze plastra miodu
• idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt
• tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną
• dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana w 8 miejscach

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0020  300x120 cm lakierowana

DC0021  350x120 cm lakierowana

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0022  400x120 cm lakierowana

DC0023  450x120 cm lakierowana

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0024 500x120 cm lakierowana

DC0013  300x120 cm ceramiczna

DC0014  350x120 cm ceramiczna

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0015  400x120 cm ceramiczna

DC0016  450x120 cm ceramiczna

DC0017  500x120 cm ceramiczna

Tablica suchościeralna
• biała o powierzchni magnetycznej lakierowanej lub ceramicznej
• rama aluminiowa z profilu UKF, w kolorze srebrnym, wykończona 

eleganckimi, popielatymi narożnikami
• przy rozmiarze 170x100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, 

aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem
• w zestawie: półka (dł. 30 cm), elementy mocujące, marker i 3 magnesy
• wyjątkowo łatwa i szybka w montażu
• istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0028 85x100 cm lakierowana

DC6501 100x170 cm lakierowana

DC6333 85x100 cm ceramiczna

DC0027 100x170 cm ceramiczna

Tablica akademicka wielkoformatowa suchościeralna
• powierzchnia magnetyczna suchościeralna lakierowana lub ceramiczna
• elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, 

wykończona popielatymi narożnikami
• wygodna półka na całej szerokości tablicy scalona z profilem ramy
• solidna, a zarazem - mimo ogromnego rozmiaru - lekka konstrukcja, dzięki 

wypełnieniu o strukturze plastra miodu
• idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt
• tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną
• dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana w 8 miejscach

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC6671 350x120 cm lakierowana

DC6670  400x120 cm lakierowana

DC0004  450x120 cm lakierowana

DC0005 500x120 cm lakierowana

DC6696  300x120 cm ceramiczna

INDEKS WYMIARY RODZ. POW.

DC0006  350x120 cm ceramiczna

DC0007  400x120 cm ceramiczna

DC0008  450 x 120 cm ceramiczna

DC0009  500 x 120 cm ceramiczna
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Tablica kredowa zielona
• tablica kredowa o powierzchni magnetycznej lakierowanej lub ceramicznej
• rama wykonana z profilu aluminiowego 
• przy rozmiarze 170x100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, 

aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem
• wyjątkowo łatwa i szybka w montażu
• elementy mocujące, półka w zestawie

INDEKS RODZ. POW. WYMIARY

DC0019 lakierowana 100x85 cm

DC6426 lakierowana 100x170 cm

DC0018 ceramiczna 100x85 cm

DC0012 ceramiczna 100x170 cm

Tablica tekstylna
• tablica informacyjna wykonana z najwyższej jakości materiałów, dostępna 

w dwóch kolorach: niebieskim lub popielatym
• istnieje możliwość wykonania tablicy również w kolorze: zielonym, czerwonym 

lub bordowym
• duży wybór kolorów powierzchni tekstylnej pozwala na dostosowanie jej 

do wystroju każdego wnętrza
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 

eleganckimi, popielatymi narożnikami
• możliwość zawieszenia jej zarówno w pionie, jaki i w poziomie
• w zestawie elementy mocujące

INDEKS WYMIARY

DC0030 100x85 cm

DC0029 170x100 cm

Tablica korkowa
• niezbędna w każdym sekretariacie, biurze, szkole 

i uczelni; niezastąpiona w domu - w pokoju ucznia, 
studenta, pracownika zdalnego

• tablica informacyjna, której powierzchnia 
wykonana jest z najwyższej jakości korka

• rama wykonana z profilu aluminiowego UKF 
w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 
popielatymi narożnikami

• możliwość zawieszenia jej zarówno w pionie  
jak i poziomie

• w zestawie elementy mocujące

INDEKS WYMIARY

DC0011 85x100 cm

DC0010 100x170 cm

Marker do tablic suchościeralnych
• ekonomiczny marker do białych i ceramicznych tablic
• łatwo usuwalny z powierzchni tablicy, nie pozostawia na niej trwałych śladów
• niezbędny do pracy w każdym biurze, pracowni i na uczelni
• grubość linii pisania: 1,9 mm

INDEKS KOLOR

PN1245  czarny

PN1243  czerwony

PN1246  niebieski

PN1247  zielony

PN1248 zestaw 4 szt.

Czy wiesz, że…?
Jeśli przez pomyłkę napiszesz 

na białej tablicy markerem 
permanentnym  

- nie przejmuj się, popraw  
tekst markerem 

suchościeralnym  
i wytrzyj.
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Marker suchościeralny Maxiflo do tablic magnetycznych 
• płynny tusz dozowany w razie konieczności nawilżenia końcówki za pomocą  

tłoczka (zamiast tradycyjnego sączka)
• pisze wyrazistą linią aż do ostatniej kropli tuszu
• kilkakrotnie dłuższa linia pisania niż w standardowych markerach z sączkiem  

MWL5M: 1100 m – 2-2,5 mm; MWL5S: 1200 m – 1,1-2,2 mm
• nie zawiera substancji trujących ksylenu, toluenu ani polichlorku winylu
• nadaje się również na papier, plastik, karton 
• zestaw zawiera 4 markery (czarny, czerwony, niebieski, zielony)  

oraz magnetyczną gąbkę
gr. linii pisania: 2-2,5 mm

INDEKS KOLOR

PN5000  czarny

PN5001  czerwony

PN5002  niebieski

PN5003  zielony

PN0106  brązowy

PN0108  pomarańczowy

PN6317  żółty 

PN1717  fioletowy

PN5605 komplet 4 szt.

gr. linii pisania: 1,1-2,2 mm

INDEKS KOLOR

PN1101  czarny

PN1102  czerwony

PN1103  niebieski

PN1104  zielony

PN1266  brązowy

PN1267  pomarańczowy

PN0109  żółty 

PN0107  fioletowy

PN1105 komplet 4 szt.

Marker suchościeralny Maxiflo 
Flex Feel do tablic magnetycznych
• elastyczna końcówka w kształcie pędzelka
• wyraźne kolory aż do ostatniej kropli tuszu
• nie zawierają ksylenu i toluenu
• dłuższa linia pisania niż w standardowych 

markerach z sączkiem 
• zestaw wyposażony w gąbkę magnetyczną
• grubość linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOLOR

PN1480  czarny

PN1481  czerwony

PN1482  niebieski

PN1483  zielony

PN7689 komplet 4 szt.
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Marker suchościeralny MWL5W 
do tablic magnetycznych
• okrągła końcówka
• marker suchościeralny z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
• 3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze
• bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka
• nie zawiera substancji trujących tj. ksylenu, toluenu oraz polichlorku winylu
• system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantuje jednakową  

intensywność koloru przez cały okres użytkowania
• gdy linia zaczyna blaknąć, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć tłoczek  

na końcu markera

INDEKS KOL. TUSZU GR. LINII PISANIA DŁ. LINII PIS.

PN7702  czarny 3,0-3,3 mm 750 m

PN7696  czerwony 3,0-3,3 mm 750 m

PN7697  niebieski 3,0-3,3 mm 750 m

PN7698  zielony 3,0-3,3 mm 750 m
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Przymiary tablicowe
• czytelne i lekkie
• wykonane z odpornego PCV z wygodnymi uchwytami
• wyposażone w magnesy umożliwiające przytwierdzenie narzędzi do tablic z powierzchnią magnetyczną
• w zestawie: cyrkiel z przyssawką silikonową, ekierka 60°, ekierka 45°, linijka 100 cm i kątomierz

INDEKS DC5178

Markery do tablicy suchościeralnej  
V Board Master 
• posiadają wymienny zbiornik z płynnym atramentem
• system TPF: nie ma potrzeby wstrząsania i pompowania 
• wytrzymała końcówka pisząca wykonana z fibry 
• intensywne kolory, dzięki czemu napis jest widoczny  

z dużej odległości  
• możliwość kontrolowania ilości tuszu 
• wykonany z materiałów przetworzonych 
• nie zawiera ksylenu 
• bezpieczna, wentylowana skuwka 
• długość linii pisania: 700 m 
• zestaw szkolny V Board Master S zawiera:  

2 markery (niebieski i czarny), zatyczkę z fibrową  
gąbką; planszę, po której można rysować i pisać  
oraz tabliczkę mnożenia do 10”

INDEKS KOLOR GR. LINII PISANIA

WP1648  czarny 2,3 mm

WP1650  czerwony 2,3 mm

WP1649  niebieski 2,3 mm

WP1651  zielony 2,3 mm

WP3654 czarny 0,8 mm

WP6304 czerwony 0,8 mm

WP6303 niebieski 0,8 mm

WP6496 zestaw z tablicą 0,8 mm

WP1652 komplet z gąbką 2,3 mm
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40-75 cm

Ergonomiczne  
stanowisko  
do nauki w domu
Sposób w jaki siedzimy na co dzień 
przy komputerze może mieć zły 
wpływ na stan naszego zdrowia  
i samopoczucia.  

360°

-30°

+5°

20-50°

0°

90-105°

90-105°

0-15°

Przygotuj stanowisko stosując metodę 4 stref Fellowes

STREFA 4 
Organizacja 
stanowiska

STREFA 3 
Zapobiegaj bólom 

karku i szyi

STREFA 2 
Zapobiegaj bólom 

nadgarstków

STREFA 1 
Zapobiegaj bólom 

pleców i nóg

Filtr prywatyzujący  
Privascreen

• dane na monitorze stają się 
niewidoczne dla osoby  

stojącej z boku
• chroni ekran przed 

zadrapaniem i odciskami  
palców

• redukuje odbicia na monitorze
• wielokrotnego użytku

Podkładka Crystal  
pod mysz

• wykonana  
z przezroczystewgo materiału

• łatwa w czyszczeniu
• wypełniona żelem

• antypoślizgowa podstawa

INDEKS KOLOR

MD6203 czarna

MD5747 niebieska

MD9040 fioletowa

Podkładka Crystal  
przed klawiaturę

INDEKS KOLOR

MD6404 czarna

MD5614 niebieska

MD9269 fioletowa

Podnóżek ergonomiczny

• regulacja wysokości  
- 2 pozycje

• kąt nachylenia - płynny
• powierzchnia z wypustkami 

umożliwia masaż stóp

INDEKS MD5395

Podpórka pod plecy 
profesjonalna

• 3-częściowa poduszka 
wypełniona pianką 

pamięciową, która zapewnia 
optymalne podparcie  

i dostosowanie do kształtu ciała

INDEKS MD6353

Podstawa pod monitor

• 5 ustawień wysokości
• utrzymuje monitor  
o wadze maks. 36 kg 

INDEKS MD6251

Ramię Platinum Series  
na 1 monitor 

• regulowane we wszystkich 
płaszczyznach dzięki 

technologii sprężyny gazowej
• obciążenie maks. 8 kg

INDEKS MD1045

panoramiczne

INDEKS PRZEKĄTNA

MD9485 14”

MD9483 15,6"

MD9494 17"

MD1164 18,5"

MD9520 19"

MD9508 20"

MD9499 21,5"

MD9500 22"

MD9501 23"

MD1165 23,8"

MD1003 24" (16:10)

MD1163 24"

standardowe

INDEKS PRZEKĄTNA

MD1174 17"

MD9496 19"

Ergonomia i urządzenia
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Obudź swoją   

odkryj zastosowania  
laminatorów Fellowes

kreatywność

Laminator Saturn 3i A4

• szerokość szczeliny 235 mm, maks. grubość folii 125 mic.
• czas nagrzewania 60 sek.

• wolny od zacięć
• sygnalizacja blokady dokumentu i mechanizm  

ułatwiający wycofanie go

INDEKS MD9529

Gilotyna Fusion A3

• tnie jedonorazowo do 10 arkuszy
do formatu A3

• bezpieczna specjalna osłona SafeCut  
chroni przed zranieniem

• osłonę można składać na płasko  
i przechowywać urządzenie pionowo

• automatyczny docisk papieru
• antypoślizgowe nóżki

• atest bezpieczeństwa TUV & GS

INDEKS MD6386

Trymer Electron A3

• zawiera bezpieczne w użyciu unikalne 
kasety Fellowes SafeCut z ostrzami  

ze stali nierdzewnej, wysuwane  
tylko w momencie cięcia

• w zestawie 4 kasety: do cięcia prostego, 
falowanego, perforacji i zaginania

• tnie jednorazowo do 10 arkuszy A3
• atest bezpieczeństwa TUV & GS

INDEKS MD6339

Niszczarka 21 Cs

• niszczy jednorazowo  
do 12 kartek 70 g/m²

• niszczy na ścinki 4x52 mm, P-3/T-3, 
dokumenty z małymi zszywkami, 

spinaczami i karty kredytowe
• szerokość wejścia 230 mm

• kosz o pojemności 15 l
• czujnik SafeSense zatrzymuje pracę 
noży w momecie dotknięcia szczeliny 
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta

INDEKS MD9586

Laminator Jupiter 2 A3

• szerokość szczeliny 320 mm, maks. grubość folii 250 mic.
• czas nagrzewania 60 sek.

• wolny od zacięć
• sam dobiera optymalne parametry laminacji

• automatycznie wycofuje dokument w przypadku,  
gdy został źle umieszczony

INDEKS MD9376
Folia do laminowania

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ

MD5540  A4 100 mic.

MD5639  A3 100 mic.

118

Katalog edukacyjny PGP 2022 065-128.indd   118 04.05.2022   11:11



Bindownice  
Ibind A12/A15
• bindownica do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
• regulator szerokości marginesu 2-5 mm
• jednorazowe dziurkowanie do 12 (A12)/15 (A15) arkuszy papieru
• oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
• pojemnik na ścinki
• gwarancja: 2 lata

INDEKS MODEL

AG6967  A12

AG6965  A15

Gilotyna z trymerem GT 320
• gilotyna i trymer w jednym urządzeniu
• możliwość łączenia i rozłączania urządzeń
• prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca  

przy przechowywaniu urządzenia
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów
gilotyna:
• ręczny docisk papieru, osłona zabezpieczająca
• jednorazowe cięcie do 10 kartek 80 g/m²
• długość cięcia: 320 mm
trymer:
• format A4
• listwa dociskowa
• 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80 g/m²), falista i perforowana  

(do 3 kartek 80 g/m²)
• gwarancja: 2 lata

INDEKS MODEL

AG7411 GT 320

Laminatory arkuszowe Vision G10/G20
• funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
• technologia 2 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
• dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
• maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,5 mm
• czas nagrzewania 3-4 minuty
• gwarancja: 2 lata
G10:
• laminacja na gorąco lub zimno, grubość folii laminacyjnej 75-125 mic.
G20:
• laminacja na gorąco, grubość folii laminacyjnej 80-125 mic.
• półka na zalaminowane dokumenty
• suwak wyboru grubości folii laminacyjnej

INDEKS MODEL FORMAT

AG1410 G10 A4

AG1057 G20 A3

Niszczarka XD 805CD
• szerokość wejścia: 220 mm
• wielkość ścinka: 4x45 mm
• ilość niszczonych kartek (A4/80 g/m²): 8
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399:  

P-3/T-2/E-2
• niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
• pojemność kosza: 13 l
• wymiary: 322x163x310 mm
• automatyczny start/stop
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• gwarancja: 2 lata

INDEKS MODEL

AG1445 XD 805CD

Profesjonalny Oczyszczacz AeraMax® Pro AM 3 PC

Nikt jeszcze nie wynalazł metody, by zredukować zanieczyszczenia powietrza do zera. Można jednak 
skutecznie wyeliminować 99,97% zanieczyszczeń z powierza, którym oddychamy, takich jak: smog, 
wirusy i bakterie, alergeny, nieprzyjemne zapachy. Wszystkie one są cząstkami o określonej wielkości 
i zastosowanie profesjonalnych oczyszczaczy powietrza AreaMax Pro pozwala na przechwycenie tych 
cząstek przez system filtracji (np. True HEPA). Rozwiązanie jest bezpieczne dla użytkowników, posiada 
długi okres gwarancyjny (5 lat), certyfikat Airmid - potwierdzający eliminację wirusa grypy, atest PZH  
i wielu zadowolonych użytkowników.

Dowiedz się więcej na: www.oczyscpowietrze.pl

INDEKS MD9592

W oparciu o niezależne badania laboratoryjne przeprowadzone 
w komorze testowej wykazano, że oczyszczacze powietrza 
Fellowes AeraMax Pro są skuteczne w zmniejszaniu stężenia 
ludzkiego koronawirusa 229E w powietrzu, osiągając 99,99% 
redukcji ilości wirusa w powietrzu w ciągu 1 godziny pracy
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Woda Staropolanka 800
• naturalna woda mineralna średniozmineralizowana,  

mineralizacja 860 mg/l
• zawiera niepowtarzalną kompozycję minerałów, która wspomaga 

pracę ciała i umysłu, jest naturalna i pierwotnie czysta 
mikrobiologicznie, ponieważ pochodzi prosto z serca Gór Stołowych

• pierwiastki zawarte w Staropolance 800 sprawią, że organizm 
człowieka odzyskuje równowagę - to doskonały sposób na kondycję 
i dobre samopoczucie

• wydobywana z ujęcia w Polanicy Zdrój

INDEKS RODZAJ POJEMNOŚĆ

UK0006 niegazowana 0,5 l

UK0005 gazowana 0,5 l

Woda Staropolanka Kids
• woda źródlana stworzona z myślą o dzieciach, by 

właściwie nawadniać mały organizm, dzięki temu 
dodaje energii, poprawia koncentrację i reguluje 
łaknienie

• Staropolanka Kids to idealny towarzysz codziennych 
aktywności, który wspomaga maluchy podczas prac 
kreatywnych i zabaw ruchowych

• niskozmineralizowana, mineralizacja 311 mg/l
• wygodna butelka z nakrętką typu sport cap 

gwarantuje łatwe i bezpieczne użytkowanie
• wydobywana z ujęcia w Polanicy Zdrój

INDEKS RODZAJ POJEMNOŚĆ

UK1014 niegazowana 0,33 l

Woda Staropolanka Plus Sport Desire
• naturalna woda mineralna średniozmineralizowana,  

 mineralizacja 1282 mg/l
• wygodna butelka z nakrętką typu sport cap gwarantuje łatwe 

i bezpieczne użytkowanie
• trenując z wodą wolniej się męczysz, a nawodniony możesz biec 

jeszcze szybciej - nie zatrzymuj się, biegnij z uśmiechem  
i zawsze rób to z wodą!

• wydobywana z ujęcia w Polanicy Zdrój

INDEKS RODZAJ POJEMNOŚĆ

UK1015 niegazowana 0,7 l

Czy wiesz, że...?
Dzienna dawka  

   spożycia wody  
           wynosi minimum  

          2 litry.

Woda
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Kij teleskopowy do stelaża mopa rzepowego
• wykonany ze stali
• posiada trwałą, ergonomiczną rączkę z tworzywa sztucznego

INDEKS DŁUGOŚĆ

ZZ1443 100 -180 cm

Stelaż do mopa rzepowego 
• z klipsami do mopów lub ścierek do mycia

INDEKS SZEROKOŚĆ

ZZ1445 40 cm

Mop Economy z mikrofazy do stelaża rzepowego
• warstwowa budowa z mikrowłókien
• doskonały do wszelkich powierzchni podłóg, szczególnie do porowatych
• wewnętrzna warstwa doskonale chłonie i przetrzymuje wodę,  

mop nie kapie i nie wymaga częstego namaczania
• mocowanie do stelaża za pomocą rzepa
• należy prać bez środków zmiękczających

INDEKS WYMIARY

ZZ1444 45x40 cm

Jednorazowy mop z rzepem Economy  
do stelaża rzepowego
• doskonały do mycia na sucho i mokro oraz dezynfekcji wszelkich  

powierzchni podłogowych 
• pozwala na zmniejszenie zużycia roztworów myjących oraz obniża  

koszty sprzątania (nie trzeba mopów prać) 
• bezpieczny dla powierzchni drewnianych 
• nie pozostawia zarysowań i smug 
• mocowanie do stelaża za pomocą rzepa, stelaż oraz kij teleskopowy 
• opakowanie 20 szt. 

INDEKS WYMIARY

ZZ1442 43x13 cm

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni 
• nasączone do dezynfekcji rąk i powierzchni 
• produkt zawierający mieszaninę trzech substancji czynnych (etanol, izopropanol  

i fenoksyetanol), skutecznych w walce z grzybami, bakteriami i wirusami 
• delikatność i puszystość bawełny to otwarte włókna gotowe na wchłonięcie 

brudu i zanieczyszczeń, co przyspiesza proces dezynfekcji i mycia 
• bawełna jest idealnym materiałem dla osób z alergią ze względu na właściwości 

hipoalergiczne, włókna bawełny nie pylą 
• w pełni biodegradowalne 

INDEKS RODZAJ OPAK. DŁUGOŚĆ

ZZ1440  wiadro 200 listków 50 m

ZZ1441  wkład 260 listków 65 m

Higiena
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TROSZCZYSZ SIĘ O DZIECI.  
TROSKĘ O HIGIENĘ ZLEĆ NAM!
Nasza przyszłość zależy od tego, jak wychowane będą następne pokolenia. Dlatego rodzice 
powierzają opiekę nad swoimi największymi skarbami profesjonalistom w zakresie opieki  
nad dziećmi. Takim, jak Ty. 

Katrin to ekspert w zakresie higieny poza domem, mający 46-letnie doświadczenie na rynku  
europejskim. Powierz nam dbanie o rozwiązania higieniczne w Twojej placówce!

  
M Y D ŁO W P I A N I E  
K AT R I N P U R E  
N E U T R A L 10 0 0 ml

   
K AT R I N C L A S S I C  
S Y S T E M T O W E L M 2

  
D O Z O W N I K  
D O R Ę C Z N I K Ó W  
K AT R I N S Y S T E M

www.katrin.com
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Dozownik do ręczników XL Katrin 
System 
400 x 280 x 228 mm (wys. x szer. x głęb.)
ZT0059 - biały
ZT0060 - czarny

Dozownik papierów toaletowych 
Katrin System 
313 x 154 x 174 mm (wys. x szer. x głęb.)
ZT0008 - biały
ZT0009 - czarny

Dozownik ręczników składanych M
450 x 301 x 146 mm (wys. x szer. x głęb.)
ZT2016 - biały
ZT2040 - czarny

ZT1032  Ręcznik Katrin Classic System Towel M 2
• biały klej • 2 warstwy  
• 210 mm x 160 m x 210 mm (szer. x dł. x śr.)

ZT2032  Papier toaletowy Katrin Plus Toilet 160
• superbiały • 2 warstwy • liczba listków 156 • 8 rolek 
• 94 x 18,2 x 117 mm (szer. x dł. x śr.)

ZT0016   Papier toaletowy Katrin Classic System  
Toilet Eco

• biały klej • 2 warstwy • liczba listków 800  
• 92 x 99 x 135 mm (szer. x dł. x śr.)

ZT2018   Ręcznik Katrin Classic Zig Zag 20x200, 
Handy Pack  

• biały • 2 warstwy • liczba listków 200  
• 224 x 230 m (szer. x dł.)

Dozownik papieru Katrin Gigant S
245 x szer. 239 x 151 mm (wys. x szer. x głęb.)
ZT0007 - biały
ZT0006 - czarny

ZT1043   Papier toaletowy Katrin Classic  
Gigant S 2 130

• biały • 2 warstwy • liczba listków 520 
• 88 x 130 x 180 mm (szer. x dł. x śr.)

ZT6017  Ręcznik Katrin Plus XL 2
• superbiały • 2 warstwy • liczba listków 822 
• 260 x 189 x 240 mm (szer. x dł. x śr.) 

Prosty w użytkowaniu. Wygodny przycisk, pokrywa otwierana w dół. Mechanizm  
umożliwiający łatwe odrywanie listków. Regulowany mechanizm zapobiegający  
blokowaniu się urządzenia. Regulowane uchwyty rolki. Innowacyjny Katrin System 
ogranicza zużycie o 40% i gwarantuje ciągłą dostępność ręcznika.

Papierowe ręczniki składane to bardzo higieniczne rozwiązanie. Dzięki konstrukcji 
dozownika ręczniki są podawane po jednym listku. Również użytkownik zawsze  
dotyka tylko jednego listka. Ręczniki ZZ pakowane są w wygodne foliowe  
opakowanie, łatwe do przenoszenia i przechowywania.

Dozowniki papierów toaletowych Gigant pomagają w utrzymaniu higieny  
w warunkach częstego użytkowania toalety, zapewniając jednocześnie najwyższy 
poziom komfortu i łatwą obsługę.

Dozownik papieru toaletowego Katrin System mieści dwie rolki papieru  
toaletowego, co gwarantuje nieprzerwane dozowanie papieru. Konstrukcja  
dozownika umożliwia lepszą dostępność papieru z przodu otworu dozownika  
w porównaniu do dozowników typu Gigant.
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ZT1105  Mydło w pianie Katrin Pure Neutral
• objętość 500 ml
• liczba dawek 1500

ZT0015  Mydło w płynie Katrin Pure Neutral
• objętość 500 ml
• liczba dawek  250

ZT1102  Mydło w pianie Katrin Pure Neutral
• objętość 1000 ml
• liczba dawek 2500

ZT1108  Mydło w płynie Katrin Pure Neutral
• objętość 1000 ml
• liczba dawek 500

Dozownik do mydła  
w pianie i płynie
• objętość 1000 ml
•  291 x 100 x 130 mm  

(wys. x szer. x głęb.)
ZT0013 - biały
ZT0014 - czarny

Dozownik do mydła  
w pianie i płynie
•  objętość 500 ml, 
•  204 x 100 x 125 mm  

(wys. x szer. x głęb.)
ZT1014 - biały
ZT0010 - czarny

50
0

 m
l

10
0

0
 m
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Mydła Katrin w pianie i w płynie dostępne są w dwóch pojemnościach: 500  
i 1000 ml oraz w trzech kategoriach zapachowych: słoneczny ogród, arktyczna bryza  
i neutralna czystość.

Ogromnym atutem dozowników Katrin jest fakt, iż ten sam dozownik można 
stosować do mydła w płynie, mydła w piance, żelu dezynfekującego do rąk, czy do 
płynu odkażającego. 

Duży przycisk w przedniej obudowie sprawia, że obsługa dozownika nie wymaga 
wysiłku. Dozowniki są idealne dla dzieci. Dodatkowo jesteśmy jedynym producentem 
oferującym dozowniki z napisem w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących.

     Czy wiesz, że...?
Mycie rąk to czynność bezcenna dla ludzkiego 
życia i zdrowia. Według WHO, jeśli każdy myłby   
       ręce wodą z mydłem przed jedzeniem  
  i po skorzystaniu z łazienki, uratowałoby to więcej      
     istnień ludzkich niż szczepionki czy leczenie    
     farmakologiczne.
       Większość infekcji rozprzestrzenia się  
           przez dotyk, podanie dłoni czy trzymanie  
              przedmiotów wcześniej dotykanych  
                     przez wiele innych osób, takich jak klamki,  
                          poręcze czy przyciski w windzie.

Spis treści
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A
Akcesoria do malowania farbami 19
Akcesoria do modelowania mas 73
Akcesoria do zdobień i złoceń 63
Aktywator do slime gelly 57
Album ofertowy 104

B 
Balony 67
Bibuły ozdobne 76-77
Bidony 105
Bindownice 119
Bloczki samoprzylepne 104
Bloki rysunkowe, techniczne 79-80, 82-84
Bloki z motywami 80
Brokat 63
Butelki izotermiczne 105

C 
Cekiny 62
Chusteczki do dezynfekcji 121
Ciastolina 69
Ciastoplasto 69
Cienkopisy, cienkopisy kreślarskie 25-27
Cyrkle 51

D 
Diamenciki samoprzylepne 62
Długopisy  34-37
Długopisy ścieralne, wymazywalne 37-39
Długopisy żelowe 37
Dozowniki do mydła 124
Dozowniki do papieru toaletowego 123
Dozowniki do ręczników 123
Drewniane koraliki 66
Drewniane patyczki 65
Drewniane wiórki 65
Drukarenki do znakowania 106
Dyplomy 82
Dzwoneczki ozdobne 62

F
Farby  11-16
Farby do malowania twarzy i ciała 11
Filc 77
Filtry prywatyzujące 117
Flamastry do tkanin 32
Flamastry, pisaki, mazaki 19-23
Flet 98
Folie do laminowania 118-119
Foliopisy permanentne 30
Fotele 110

G
Gilotyny 118-119
Glina rzeźbiarska 72-73
Grafit  ołówkowe 44
Gumka chlebowa 45
Gumka magiczna 45
Gumki do ścierania 44-47
Gumko-temperówki 47

K
Kalkulatory 107-108
Kartony białe, kolorowe 79, 81
Kij teleskopowy do stelaża mopa 121
Klej w laskach do pistoletu 58
Kleje 54-58
Koperty 81
Koraliki samoprzylepne 62
Korektory 39-41
Koszulki na dokumenty 104
Kółka do oznaczania 60
Kółka filcow  59
Kreda 74
Kredki do malowania twarzy i ciała 11
Kredki ołówkowe 1-6
Kredki pastelowe 9-11
Kredki świecowe 7-9
Kredki woskowe  6, 7
Kredki żelowe  6
Krzesła 110

L 
Laminatory 118
Lampki 109
Linijki  49

M 
Magnesy, magnesy buźki 61, 68
Markery akrylowe 30
Markery artystyczne 28
Markery do tablic suchościeralnych 114-116
Markery do tkanin  32
Markery kredowe 29-30
Markery permanentne 29
Markery z farbą plakatową 31-33
Masa mocująca 64
Masa papierowa 72
Masa piankowa 71-72
Masa porcelanowa 72
Masa solna 72
Mech 65
Modelina 71
Monitory 111
Mopy 121
Mydło w płynie i pianie 124

N 
Naklejki, naklejki buźki 58-60, 69
Niszczarki 118-119
Nożyczki 52-54

O
Obwoluty 104
Oczka ruchome do zdobienia 66
Oczyszczacz powietrza 119
Okładki na dokumenty ucznia 102
Okładki na zeszyty 98
Ołówki 41-44
Ołówki automatyczne 44
Opaski odblaskowe 107

Spis treści
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P 
Paletka do farb  18
Papier brokatowy  78
Papier kolorowy 81, 82
Papier ozdobny 76
Papier toaletowy 123
Party zestaw 75
Pastele do tkanin 32
Patyczki do liczenia 74
Pędzelek do kleju 58
Pędzelki do kaligrafi  27
Pędzelki do malowania farbami 17-18
Pędzelki gąbkowe 18
Pianka w arkuszach 78, 80
Pieczątki 74, 106-107
Pióra wieczne 39
Pióra żelowe 37
Piórka dekoracyjne 64
Piórniki 107
Pisaki, mazaki 21-23, 28, 29
Pisaki do powierzchni ceramicznych 29
Pistolet do kleju 58
Plastelina 70-71
Pluszowe kule 68
Podkład na biurko 102-103
Podkładki do prac plastycznych 102-103
Podkładki pod mysz 117
Podkładki przed klawiaturę 117
Podnóżek 117
Podobrazie malarskie 16
Podpórka pod plecy 117
Podstawki drewniane 65
Podstawki pod monitor 117
Pojemniki na dokumenty 102
Pojemniki/kubeczki na wodę 18
Pompony  64
Półki na dokumenty 103
Przymiary tablicowe 116
Ptaszki/motylki dekoracyjne 68

R 
Ramię na monitor 117
Ręczniki papierowe 123

S 
Segregatory 103
Sizal 64
Spinacze drewniane 68
Statyw jezdny do monitorów 111
Stelaż do mopa 121
Szablony 75
Sznurki, rafie, taśm , muliny 61
Sztuczna trawa 65
Sztuczne włosy 63

Ś	
Śniadaniówki (lunch boxy) 105

T 
Tablice interaktywne 111
Tablice korkowe 114

Spis treści
Tablice kredowe 114
Tablice obrotowo-jezdne 112
Tablice suchościeralne  112-113
Tablice tekstylne 114
Tablice tryptyki  112
Taśma magnetyczna 68
Taśmy samoprzylepne 62, 105
Teczki  99-102
Teczki na dyplom 82
Tekstura falista 77
Temperówki 47-49
Temperówki elektryczne 49
Trymery 118-119

U 
Urządzenie mobilne do znakowania 106

W 
Węgiel rysunkowy 73
Wkłady do długopisów 37, 38, 39
Woda 120
Wstążki 63
Wyszywanka zestaw 61

Z 
Zakładki indeksujące 104
Zakładki samoprzylepne 104
Zakreślacze 23-25
Zegary 109
Zestaw cienkopisów do kaligrafi  27
Zestaw cienkopisów do liternictwa 27
Zestaw głośników do tablic interaktywnych 111
Zestawy artystyczne do zdobienia, malowania i rysowania 34
Zestawy geometryczne 50
Zestawy interaktywne 111
Zeszyty, kołozeszyty, bruliony 84-98
Zmazik do pióra 45
Zszywacz 51

Ż	
Żyłki, nitki, druciki 67
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Drodzy Klienci,

Przed Wami druga już edycja naszego Katalogu 
Edukacyjnego.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą, 
która stworzona została z myślą o najważniejszych dla nas  
dzieciach i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że prezentowane 
produkty będą nie tylko pomocne na co dzień, w przedszkolach  
i szkołach, ale też pobudzą wyobraźnię oraz rozwiną zdolności 
plastyczne, manualne i techniczne naszych Dzieci zarówno 
tych najmłodszych jak i nieco starszych.

 Jesteśmy przekonani, że Katalog ten wyzwoli kreatywność 
i pobudzi wyobraźnię wszystkich, którzy będą z niego korzystać.

Polska Grupa Partner
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WSZYSTKIE NASZE LOKALIZACJE

BIAŁYSTOK
P.H.U. BAWI Spółka Akcyjna
ul. Składowa 10 (wjazd od ul. Hurtowej) 
15-399 Białystok
Tel. +48 85 739 94 10 
Tel. +48 85 739 94 13 
Fax +48 85 739 94 33
e-mail: biuro@bawi.com.pl
www.bawi.com.pl

BIELSKO-BIAŁA
PHU BESKID PLUS Sp. Jawna
Oddział Bielsko-Biała
ul. Podwale 45 
43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 470 77 00 
Fax +48 33 470 77 25
e-mail: biuro@beskidplus.com.pl 
www.hurtownia.beskidplus.com.pl

BRODNICA
NEO-SYSTEM Marcin Krajewski
ul. Podgórna 80b
87-300 Brodnica
Tel. +48 56 697 75 05
Tel. +48 56 697 61 90
Kom. +48 602 26 49 47 
Fax +48 56 697 61 91
e-mail: biuroserwis@neo-system.pl
www.neo-system.pl

BYDGOSZCZ
PARTNER PIK Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 246 
85-766 Bydgoszcz
Tel. +48 52 348 58 58 
Fax +48 52 329 90 90
e-mail: pik@all4office.p
www.all4office.p

CIESZYN
PHU BESKID PLUS Sp. Jawna
ul. Bielska 146 
43-400 Cieszyn
Tel. +48 33 470 77 70
Tel. +48 33 470 77 71
e-mail: biuro@beskidplus.com.pl
www.hurtownia.beskidplus.com.pl

CZĘSTOCHOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE  
SOLO-KOLOS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 363/365 
42-209 Częstochowa
Tel. +48 34 360 41 70 
Tel. +48 34 360 41 68 
Tel./Fax +48 34 366 51 55
e-mail: solokolos@solokolos.pl
www.solokolos.pl

GDAŃSK
PARTNER PIK Sp. z o.o.  
Oddział Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 20 lok. 216
80-175 Gdańsk
Tel. +48 58 550 60 60
Fax +48 52 524 47 15 
e-mail: pik@all4office.p
www.all4office.p

KALISZ
PARTNER KLEKS Sp. z o.o. 
Oddział Kalisz
62-800 Kalisz
ul. Pułaskiego 41
Tel. +48 66 042 07 26
e-mail: biuro@klekskalisz.pl
www.e-kleks.pl

KATOWICE
WISE DISTRIBUTION Sp. z o.o.  
Oddział Katowice
ul. Grabowa 2 lok. 312
40-172 Katowice
Tel. +48 519 588 517
Tel. +48 572 224 495
e-mail: info@wisedistribution.pl
www.wisedistribution.pl

KOSZALIN
PARTNER PIK Sp. z o.o.  
Oddział Koszalin 
ul. Dzieci Wrzesińskich 19a/11 
75-034 Koszalin
Tel. +48 94 341 60 04 
Tel. +48 94 341 60 03 
Fax +48 94 341 64 53
e-mail: pik@all4office.p
www.all4office.p

KRAKÓW
PROOFFICE.NET
ul. Rączna 25 F 
30-741 Kraków
Tel. +48 12 269 25 21 
Tel. +48 604 108 200 
e-mail: biuro@prooffice.net.p
www.prooffice.net.p

PŁOCK
PARTNER PREMIUM Sp. j.
ul. Graniczna 46 
09-407 Płock 
Tel. +48 24 264 10 50 
Tel. +48 24 267 89 25 
Fax +48 24 267 89 21
Fax +48 24 267 89 30
e-mail: partnerpremium@partnerpremium.pl
e-mail: biuro@partnerpremium.pl
www.partnerpremium.pl

SZCZECIN
RESPOL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 71 
70-010 Szczecin
Tel. +48 91 812 21 21 
Tel. +48 91 428 12 11
e-mail: zamowienia@respolpolska.pl 
e-mail: respol@respolpolska.pl
www.respolpolska.pl

TORUŃ
PARTNER KLEKS Sp. z o.o.
87-100 Toruń 
ul. Dworcowa 7
Tel. +48 56 658 41 60
e-mail: bok@ekleks.pl
www.e-kleks.pl

WARSZAWA
PARTNER OFFICE Sp. z o.o.
Tel. +48 22 123 41 45
Fax +48 22 123 41 49
e-mail: biuro@partner-office.p
www.partner-office.p

SIEDZIBA FIRMY
POLSKA GRUPA PARTNER Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa
Tel. +48 572 333 961
Tel. +48 608 610 833
e-mail: biuro@pg-partner.pl
www.pg-partner.pl
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