
796

AP241BS

Šablony - okrajové
Cena: 95 Kč
na str. 869

AP2357

Kružítko
s křídou
Cena: 110 Kč
na str. 837

JO476

Blandiver
- Kreativní sada 3
Cena: 615 Kč
na str. 877

JO989

Voskovky, 300 ks
Cena: 1690 Kč
na str. 825

BN83655

Magnetická 
oboustranná 
tabule
Cena: 720 Kč
na str. 995

AP2452ED

Barvy pro nejmenší
Cena: 350 Kč
na str. 806
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Výtvarná 
výchova

Při objednávce nad 2990 Kč ze sekce Výtvarná výchova je 

poštovné 
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BARVY VŠECH DRUHŮ ........................................................................................................798 - 810
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NŮŽKY ..................................................................................................................................873 - 874
MODELOVÁNÍ S HMOTAMI VŠECH DRUHŮ ...................................................................... 875 - 888
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PAPÍRY, VÝKRESY A KARTONY RŮZNÝCH BAREV A DRUHŮ.............................................890 - 910
KREPOVÝ PAPÍR / ORIGAMI / PROPLÉTÁNÍ ......................................................................... 911 - 914
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POMŮCKY NA PROVLÉKÁNÍ / KROSNA / ŠŇŮRKOVÉ KRESLENÍ ......................................931 - 934
ZÁBAVA SE SUCHÝM ZIPEM .......................................................................................................  935
ZAŽEHLOVACÍ KORÁLKY ....................................................................................................936 - 939
MANDALY, KREATIVNÍ MOZAIKY ................................................................................................  940
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VÝTVARNÉ KREATIVNÍ SADY .........................................................................................................954
OČKA, KREATIVNÍ DRÁTKY, JUTOVÉ PYTLÍKY, BAREVNÁ RÝŽE ........................................ 955 - 959
VÝROBA KOLÁŽE A MOZAIKY .....................................................................................................960
VŠE NA VYTVOŘENÍ PAPÍROVÝCH DĚL ...............................................................................961 - 969
VÝROBA PLASTIK ...........................................................................................................................969
VÝTVARNÉ BANDÁŽE ..................................................................................................................  970
DEKORATIVNÍ KRABIČKY, KOŠÍČKY .................................................................................... 970 - 972
TKALCOVSKÉ STAVY ...................................................................................................................... 972
KARTY NA VYŠÍVÁNÍ ........................................................................................................... 972 - 973
PRODUKTY PRO VÝROBU DĚL S NÁBOŽENSKOU TÉMATIKOU ................................................. 974
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UDĚLEJ SI DÁREK - Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ - BAVLNA, DŘEVO, PAPÍR ... ...................... 978 - 993
TABULE, STOJANY NA MALOVÁNÍ, NÁSTĚNKY ............................................................... 994 - 1008
SUŠIČKY VÝKRESŮ ...................................................................................................................... 1009
VÝTVARNÉ SKŘÍŇKY, STOLKY, VOZÍKY ..............................................................................1010 - 1016
ŠKOLNÍ SEŠITY ....................................................................................................................1017 - 1018
VŠE POTŘEBNÉ PRO KANCELÁŘ .......................................................................................1019 - 1032
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TONERY DO TISKÁREN ................................................................................................................ 1033

*neplatí pro nábytek, interiérové 

vybavení a objemné zboží
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6 x 1 l

6 x 500 ml

při objednávce nad 2990 Kč
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Temperové barvy Basic Color, 500 ml
Tyto barvy jsou vyrobeny na vodní bázi a proto je snadné 
je vyčistit. Jsou použitelné pro téměř všechny povrchy. 
Po zaschnutí jsou barvy matné.
Objem každé barvy: 500 ml.

NM15000 - bílá 58 Kč

NM25000 - žlutá 58 Kč

NM35000 - oranžová 58 Kč

NM45000 - světle červená 58 Kč

NM55000 - tmavě červená 58 Kč

NM65000 - světle zelená 58 Kč

NM75000 - tmavě zelená 58 Kč

NM85000 - světle modrá 58 Kč

NM95000 - tmavě modrá 58 Kč

NM10500 - hnědá 58 Kč

NM11500 - černá 58 Kč

NM12500 - fialová 58 Kč

NM13500 - růžová 58 Kč

NM14500 - tělová 58 Kč

NM15500 - šedá 58 Kč

Temperové barvy Basic Color, 1000 ml
Tyto barvy jsou vyrobeny na vodní bázi a proto je snadné 
je vyčistit. Jsou použitelné pro téměř všechny povrchy. 
Po zaschnutí jsou barvy matné.
Objem každé barvy: 1000 ml.

NM11000 - bílá 87 Kč

NM21000 - žlutá 87 Kč

NM31000 - oranžová 87 Kč

NM41000 - světle červená 87 Kč

NM51000 - tmavě červená 87 Kč

NM61000 - světle zelená 87 Kč

NM71000 - tmavě zelená 87 Kč

NM81000 - světle modrá 87 Kč

NM91000 - tmavě modrá 87 Kč

NM10100 - hnědá 87 Kč

NM11100 - černá 87 Kč

NM12100 - fialová 87 Kč

NM13100 - růžová 87 Kč

NM14100 - tělová 87 Kč

NM15100 - šedá 87 Kč

NM10006 509 Kč

Temperové barvy Basic Color, 6000 ml 
Sada barev Basic Color obsahuje 6 barev po 1000 ml (bílá, 
žlutá, světle červená, světle modrá, světle zelená, hnědá). 
Barvy jsou vyrobeny na vodní bázi a proto je snadné je vyčistit. 
Jsou použitelné pro téměř všechny povrchy. 
Po zaschnutí jsou barvy matné.
Objem: 6 x 1000 ml.
Věková kategorie: 3+ 

NM60500 339 Kč

Temperové barvy Basic Color, 3000 ml 
Sada barev Basic Color obsahuje 6 barev po 500 ml (bílá, 
žlutá, světle červená, světle modrá, světle zelená, hnědá). 
Barvy jsou vyrobeny na vodní bázi a proto je snadné je vyčistit. 
Jsou použitelné pro téměř všechny povrchy. 
Po zaschnutí jsou barvy matné.
Objem: 6 x 500 ml.
Věková kategorie: 3+ 
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HA01271 - žlutá 190 Kč

HA01272 - oranžová 190 Kč

HA01273 - červená 190 Kč

HA01274 - fialová 190 Kč

HA01275 - modrá 190 Kč

Barvy s vysokým leskem
Polyvinylové barvy, které jsou vhodné i pro ty nejhladší povrchy. Po vyschnutí 
zanechají vysoký lesk a povrch se stává voděodolný. Při jejich výrobě se použí-
vají speciální pigmenty, které dodávají barvám nádherné odstíny. Děti s barvami 
rády pracují, protože dodávají každému dílu zářivý lesk. Jsou ředitelné vodou 
a okamžitě použitelné. Objem každé barvy: 500 ml

Pastelové barvy 
Barvy jemných odstínů k výrobě pastelových uměleckých děl.
Základem je voda a proto je možné ji nanášet přímo nebo
 ji případně ještě zředit vodou. Nejsou vhodné k překrývání 
tmavých podkladů, protože jsou to barvy světlých odstínů.
Výhodou je dobrá přilnavost na různé běžné povrchy.
Objem každé barvy: 500 ml.

HA30092  - žlutá 80 Kč

HA30093  - oranžová 80 Kč

HA30094  - růžová 80 Kč

HA30095  - fialová 80 Kč

HA30096  - modrá 80 Kč

HA30097  - zelená 80 Kč

HA01276 - zelená 190 Kč

HA01277 - hnědá 190 Kč

HA01278 - bílá 190 Kč

HA01279 - černá 190 Kč

HA01280 - růžová 190 Kč

Perleťové barvy
Jsou vhodné k dekorování výtvarných děl, 
kterým dodají nádherné barevné efekty.
Po zaschnutí dodávají saténový lesk.
Jsou vodě odolné. Vhodné na dřevo, papír, 
sklo i umělou hmotu.
Objem každé barvy: 500 ml.

HA23421  - žlutá 209 Kč

HA23423  - oranžová 209 Kč

HA23424  - červená 209 Kč

HA23427  - modrá 209 Kč

HA23432  - hnědá 209 Kč

HA23436  - růžová 209 Kč

HA23439  - zlatá 209 Kč

HA23440  - stříbrná 209 Kč

Temperová barva Interpaint 
Základní jasná barva ve velikých, vtlačovacích, 1- litrových
láhvích určena pro malování na papír. Barva je hustá, rychle
zasychá a dobře kryje. Použitelná téměř na každý povrch. 
Objem každé barvy: 1000 ml.
Věková kategorie: 3+

ED062030  - zlatá 350 Kč

ED062031  - stříbrná 275 Kč

ED062033  - bronzová 330 Kč
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SY923455 80 Kč

Olejové barvy v tubě, 12 barev
Sada olejových barev ideálních na malování 
na plátno či desku. Barvy jsou husté a mají 
vysokou krycí schopnost. V balení 12 barev 
v hliníkových tubách (12 ml).

NR288929 139 Kč

Temperové barvy v tužce, 
neonové, 6 ks
Sada obsahuje 6 temperových barev 
ve formě pastelek v 6 neonových barvách. 
Barvy nevyžadují vodu, jsou super měkké, 
rychleschnoucí, mají dobré krycí vlastnosti.
Věková kategorie: 5+

NR288950 139 Kč

Temperové barvy v tužce, 
metalické, 6 ks
Sada obsahuje 6 temperových barev 
ve formě pastelek v 6 metalických barvách. 
Barvy nevyžadují vodu, jsou super měkké, 
rychleschnoucí a mají dobré krycí vlastnosti.
Věková kategorie: 5+  

Temperové barvy
Souprava temperových barev v tubách. 
Jednotlivé odstíny lze vzájemně míchat 
a vytvářet tak nové barvy.
Objem jedné tuby: 16 ml.

KH162510 - 10 barev 215 Kč

KH16256 - 6 barev 130 Kč

JR4870 59 Kč

Temperové barvy - 6 ks 
Sada 6 barev, které lze aplikovat na 
všechny běžné podklady jako papír, 
lepenka či plátno.
Objem: 6 x 12 ml.

JR4869 115 Kč

Temperové barvy - 12 ks
Sada 12 barev, které lze aplikovat na 
všechny běžné podklady jako papír, 
lepenka či plátno.
Objem: 12 x 12 ml.

SY927792 145 Kč

Temperové barvy v tubě, 24 barev
Sada obsahuje 24 barev v hliníkových tubách. Barvy mají hustou 
konzistenci a výborné krytí. Je možné je aplikovat na všechny běžné 
podklady jako je papír, lepenka či plátno.
Objem tuby: 12 ml.

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   800 9. 8. 2021   12:51:02



801

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

HA32002  100 Kč

Fantazijní barva
Tmavě černá, neprůhledná barva založena na vodní 
bázi. Je určená
k překrytí malby voskovými nebo olejovými 
pastelkami. Po zaschnutí se do ní vyškrabuje 
obrázek podle vlastní fantazie. Objem tuby: 120 ml.

Barva svítící ve tmě
Temperová barva po nabití na světle svítí ve tmě. Pro lepší výsledek 
nechte obrázek na jasném místě delší čas, aby se dostatečně nabil.
Objem: 250 ml.

JO51902 - žlutá 192 Kč

JO51906 - oranžová 192 Kč

JO51908 - růžová 192 Kč

JO51917 - zelená 192 Kč

JO504 240 Kč

Barvy svítící ve tmě, sada  
Temperové barvy po nabití na světle svítí ve tmě. Pro 
lepší výsledek nechte obrázek na jasném místě delší čas, 
aby se dostatečně nabil. Balení obsahuje 4 barvy: žlutou, 
oranžovou, zelenou a růžovou. 
Obsah balení: 4 x 55 ml.

Plakátové barvy
Sada obsahuje barvy v intenzivních 
odstínech. Barvy jsou netoxické, balené 
v uzavíratelných kelímcích.

SY830639 - 6 barev (6 x 20 ml) 47 Kč

SY830648 - 12 barev (12 x 20 ml) 90 Kč

JO512 299 Kč

Plakátové barvy, 12 ks 
Plakátovací barvy v uzavíratelných kelímcích. 
Objem: 12 x 35 ml. 

HA32001 109 Kč

Neprůhledná barva - bílá 
Bílá, vodou ředitelná neprůhledná barva. 
Používá se na všechny odmaštěné povrchy. 
Je vhodná i k míchaní s jinými barvami.
Objem tuby: 120 ml.
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HA34004 175 Kč

Tabulová barva
Akrylová tabulová barva, která má velmi dobré krycí vlastnosti. 
Je možné ji použít na karton, dřevo, kov, stěny, atd. Je třeba ji 
nanést ve dvou vrstvách, přičemž po uschnutí (24 hod) se na 
barvu může psát křídou. Křídu lze odstranit klasicky jako na 
tabuli. Spotřeba na jednu vrstvu je 100 ml na m2. 
Objem každé barvy: 250 ml.

HA38001                    250 ml 265 Kč

Magnetická barva černá
Velmi atraktivní magnetická barva, která mění 
každý povrch na magnetickou tabuli. Velmi 
dobře kryje, používá se na karton, dřevo, kov, 
stěny, atd. Po křížovém aplikovaní tří vrstev je
vodovzdorná a po uschnutí (24 hod.)  na ni 
můžete nanést jinou barvu. 

JO518 305 Kč

Třpytivé plakátové barvy, 6 barev 
Plakátovací barvy s třpytivým efektem v 
uzavíratelných kelímcích.
Objem: 6 x 55 ml.

Třpytivá plakátová barva, 250 ml
Plakátovací barvy s třpytivým efektem.

JO517/02 - žlutá 159 Kč

JO517/06 - oranžová 159 Kč

JO517/08 - růžová 159 Kč

JO517/17 - zelená 159 Kč

JO517/21 - modrá 159 Kč

JO517/23 - fialová 159 Kč

JO517/37 - stříbrná 159 Kč

JO517/38 - zlatá 159 Kč

Tuhé temperové barvy
Vysouvací barvičky nabízejí výhody sytých 
barev temperek, ale bez vylévání a jiného 
zašpinění. Vhodné na papír, karton nebo 
dřevo. Po nanesení barva rychle vyschne.
Balení základních barev obsahuje 6 x 12  
kusů. Balení metalických barev obsahuje 
6 x 2 kusů. Věková kategorie: 4+

1. BE52040 - Základní barvy - 72 ks 2160 Kč

2. BE52050 - Metalické barvy - 12 ks 470 Kč

BE52060 415 Kč

Tuhé barvy na textil 
Vysouvací barvičky nabízejí výhody sytých barev 
temperek, ale bez vylévání a jiného zašpinění. 
Vhodné na textil, přičemž barva je vypratelná při 
60 °C. Balení obsahuje 12 ks (2x6 barev).
Věková kategorie: 4+

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   802 9. 8. 2021   12:51:17



803

KUSY

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

Barva na textil 
Vysoce kvalitní barvy na textil v 500 ml láhvích jsou vhodné 
na syntetická i přírodní vlákna. Obrázek na textilie se lehce 
zafixuje žehlením po zadní straně při 150 °C asi 4 minuty. 
Doporučujeme prát při 40 °C. Objem každé barvy: 500 ml.
Věková kategorie: 3+

ED062260  - žlutá 185 Kč

ED062261  - modrá 185 Kč

ED062265  - zelená 185 Kč

HA24045 890 Kč

Barva na textil - sada
Akrylová barva na textil, která je hned připravena k použití. Dá se po-
užít prakticky na každý druh přírodních i syntetických textilií. Pro delší 
trvanlivost barvy na textilu ji můžete zažehlit. Barva nevybledne. Může 
se prát při teplotě 30 °C.
Balení obsahuje 6 barev o   objemu 250 ml.

Barva na textil v rozprašovači
Po zaschnutí nevypratelná barva do 60 oC, 
bez nutnosti zažehlení. Balení 110 ml.

KP35575 - žlutá 90 Kč
KP35582 - červená 90 Kč
KP35599 - modrá 90 Kč
KP35605 - zelená 90 Kč
KP35612 - hnědá 90 Kč
KP35629 - černá 90 Kč

HA04220 455 Kč

Průhledné vodové barvy
s houbičkou 
Vodové barvy jsou díky víčku s 
houbičkou ihned připravené k použití. 
Lahvička je ergonomicky tvarovaná, což 
usnadňuje používání. 
Sada obsahuje 6 barev.
Objem každé barvy: 70 ml.

Barva Creall s houbou 
Prakticky tvarované láhve s houbou vytvářejí na papíře 
zajímavé malby. Houba přepustí jen potřebné množství barvy 
a dětem se tím otvírají nové možnosti pro jejich tvořivost 
a fantazii. Láhve můžete po vyprázdnění znovu doplnit. 
Štetce a misky na barvy jsou nepotřebné. 
Objem každé barvy: 70 ml.

HA35002  - žlutá 68 Kč

HA35006  - červená 68 Kč

HA35010  - modrá 68 Kč

HA35015  - zelená 68 Kč

HA35019  - hnědá 68 Kč

HA35020  - černá 68 Kč

HA560205 52 Kč

Houbička na Barvy s houbou
- sada
Dodatečná houbička, kterou si můžete 
nahradit opotřebenou houbičku na barvách 
Creall s houbou a na Průhledných vodových 
barvách s houbičkou z naší nabídky. Sada 
obsahuje 5 ks.

POSLEDNÍ
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ED062714                               9 Kč

Pipeta na barvy
Přesně dávkuje barvy a podněcuje děti
na experimentování s barvou.
Vhodná na vytváření mramorového efektu. 
Rozměr: 15 cm.
Věková kategorie: 3+

RY54470 269 Kč

Srdeční pipetky 
Pipetka speciálně navržená pro malé dětské 
ruce. Zakončení je ve tvaru srdce. Balení 
obsahuje 20 ks pipetiek.
Rozměr: 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Barevná tuš
Školní tuš je určená k malování, má výbornou krycí 
schopnost. Není vhodná do technických per.
Obsah: 20 g.

KH141728 - bílý 32 Kč

KH141722 - černý 26 Kč

KH141723 - žlutý 26 Kč

KH141724 - červený 26 Kč

KH141725 - modrý 26 Kč

KH141726 - zelený 26 Kč

KH141727 - hnědý 26 Kč

KH141771 - oranžový 26 Kč

KH141772 - fialový 26 Kč

KH141773 - růžový 26 Kč

KH01415 33 Kč

Inkoust 
Modrý inkoust do plnících per.
Obsah: 50 g.  

CR34237 299 Kč

Akvarelové barvy se
štětcem v kazetě, 24 ks 
Balení 24 různých akvarelových barev 
se štětcem v praktické kovové kazetě.
Rozměr: 22 x 10 x2 cm.

CR34236 200 Kč

Akvarelové barvy se štětcem 
v kazetě, 12 ks
Balení 12 různých akvarelových barev se 
štětcem v praktické kovové kazetě.
Rozměr: 14 x 9 x 2 cm.

JR6565 175 Kč

Vodové barvy, 28 barev
Sada obsahuje 28 barev o 
průměru 2,8 cm. Součástí 
balení je i štětec. Sada zářivých, 
vodových barev je vhodná pro 
začátečníky i profesionály.
Rozměr: 15,9 x 23,7 x 1,2 cm.
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Vodová barva AquaTint
Barva s vysokou hodnotou pigmentace je ide-
ální na různé techniky a je vhodná na několik 
ploch jako jsou: papír, karton, dřevo a všechny 
absorbující materiály. Díky zářivým barvám 
dosáhnete nádherné barevné efekty.
Objem každé barvy: 500 ml.

CL50030AQ - žlutá 162 Kč

CL50011AQ - červená 162 Kč

CL50021AQ - světlezelená 162 Kč

CL50022AQ - tmavězelená 162 Kč

CL50002AQ - světlemodrá 162 Kč

CL50003AQ - tmavěmodrá 162 Kč

CL50053AQ - sytě růžová (magenta) 162 Kč

CL50056AQ - fialová 162 Kč

CL50037AQ - oranžová 162 Kč

CL50040AQ - hnědá 162 Kč

CL50063AQ - černá 162 Kč

CL50074AQ - stříbrná 425 Kč

CL50070AQ - zlatá 425 Kč

Vodové barvy
Vysoká kvalita, průhledný plastový obal,  
přiložený štětec, příhrádky na
rozmíchávaní barev, široká škála odstínů, 
po zaschnutí barvy nepraskají,
rychleschnoucí, mohou se navzájem 
překrývat, po zaschnutí nebarví. 

JO800/12  12 ks barev   81 Kč

JO800/24  24 ks barev 139 Kč

HA28500  61 Kč 

Vodové barvy - duhové
Balení obsahuje 12 duhových barev
(každá v průměru 2,7 cm) a štětec
k nanášení.

ED040002 82 Kč

Vodové barvy - perleťové
Balení obsahuje 12 perleťových barev 
a štětec k nanášení.  

KH003539 135 Kč

Vodové barvy, 24 barev
Balení obsahuje 12 barev 
v praktickém balení 
(každá o průměru 2,25 cm).
Průměr obalu: 8,4 cm.

KH17450 120 Kč

Anilinky 
Vodové barvy jsou vhodné 
na malování na papír, plátno, 
na dekorační předměty a 
také  na zdobení kraslic. 12 
zářivých odstínů.
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CL4490 275 Kč

Vodové barvy
Bloky vodových barev v různých odstínech. 
Barvy jsou bohatě pigmentované a mají 
výbornou krycí schopnost. 
Sada obsahuje 14 barev. 
Rozměr: výška 1,6 cm, průměr 4,4 cm.  

Prstové barvy
Děti je rukama hned aplikují 

bezprostředně na papír. Rozvíjejí 
intelekt dítěte a obratnost dětských 

prstíků a rukou. Jsou absolutně 
neškodné a snadno umyvatelné. 

Obzvlášť vhodné pro děti od 3 let.

JO550S       6 x 125 ml 300 Kč

Prstové barvy 
Sada 6 prstových barev v 
kelímcích: žlutá, hnědá, zelená, 
modrá, červená, bílá.
Objem 6 x 125 ml.

JO556 645 Kč

Výtvarná sada s prstovými barvami
Sada obsahuje různé tvary houbiček, kelímky s barvou 
odolné vůči vylití, tiskařský váleček a šablony. Barvy jsou 
vyrobené na vodní bázi a jsou zdraví neškodné. Lehce se 
smývají. Ušpiněné oděvy je vhodné vyprat ručně.   

CR34589 49 Kč

Paletka na kulaté barvy
Plastová paletka obsahuje 6 kruhových 
otvorů na kulaté barvy. 
Průměr otvoru je 4,5 cm.
Rozměr: 16 x 11 x 2 cm.

AP2452ED 350 Kč

Barvy pro nejmenší
Balení obsahuje 12 ks. 
Věková kategorie: 3+
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ED522790              10 ks 525 Kč

Nádobky na prstové barvy
Sada 10 speciálních uzavíratelných nádob na prstové barvy. 
Mají průhledná víka, jsou lehce umyvatelné a svým tvarem 
předcházejí rozlití barvy. Nádoby se dají ukládat na sebe. 
Sada 10 ks. Věková kategorie: 3+

Barva na prsty 
Barva dobře kryje, je hustá, aby při práci nekapala z prstů a dobře se 
nanášela. Je vodou umyvatelná. Objem každé barvy: 1000 ml.
Věková kategorie: 3+

ED030001  - bílá 195 Kč

ED030002  - žlutá 195 Kč

ED030003  - červená 195 Kč

ED030004  - fialová 195 Kč

ED030005  - modrá 195 Kč

ED030006  - zelená 195 Kč

ED030007  - hnědá 195 Kč

ED030008  - černá 195 Kč

ED030009  - oranžová 195 Kč

Voskovky na sklo
Víceúčelové voskovky na sklo, zrcadlo, keramiku, porcelán, obklady 
a pod. Nešpiní ruce, lze je umýt z plochy s použitím mýdlové vody.
Rozměry: délka 14 cm, průměr 14,7 cm.

JO1906 - 6 základních barev 169 Kč

JO1904N - 4 neonové barvy 182 Kč

BZ81335 625 Kč

Mramorové barvy Marabu 
Vysoce kvalitní barvy po nanesení vytvářejí 
krásný mramorový efekt. Mohou se 
smíchat s vodou nebo s lepidlem. Sada 
obsahuje 6 barev - žlutou, červenou, 
modrou, zelenou, bílou a černou. 
Objem jedné barvy: 15 ml. 

JO431906 359 Kč

Sada barev na porcelán - 6 ks
Kvalitní barvy na keramiku a porcelán. Fixují se 
35 minut v troubě při teplotě 160 C. Po zafixování 
jsou vodě odolné a rovněž jsou odolné vůči běžným 
prostředkům na nádobí. Barvy v balení: bílá, žlutá, 
červená, modrá, zelená, černá.
Balení obsahuje: 6 x 20 ml.

Prstová barva, 750 ml
JO562/01 - bílá 195 Kč

JO562/03 - žlutá 195 Kč

JO562/06 - oranžová 195 Kč

JO562/07 - červená 195 Kč

JO562/08 - růžová 195 Kč

JO562/12 - hnědá 195 Kč

JO562/17 - zelená 195 Kč

JO562/21 - modrá 195 Kč

JO562/23 - fialová 195 Kč

JO562/30 - černá 195 Kč
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FL45011 409 Kč

Okenní  barvy
Souprava se skládá z 80 ml lahviček v 9 různých 
barvách, jedné konturovací barvy, 2 fólií 
a 20 motivů. Součástí je také
návod na míchání barev.

HA20114 95 Kč

Černá kontura
Kontura slouží k k orámování 
obrázků malovaných barvami
na sklo. Objem: 80 ml.

Šablony pro barvy na sklo
Sešit obsahuje množství motivů, které se barvami na sklo překreslí 
na přiloženou průhlednou folii. Po uschnutí se odlepí z folie a 
přilepí se na sklo a nebo na jiný hladký povrch.

KH100867 - 152 motivů 109 Kč

KH127314 - 33 vánočních motivů 36 Kč

KH127321 - 42 motivů 38 Kč

KH97387 159 Kč

Barvy na sklo, 7 barev 
Barvy na malování na sklo, zrcadlo, obkladačky a jiné hladké povrchy. 
Nejdřív se barva nanese přímo z lahvičky na fólii, po zaschnutí se 
opatrně oddělí od fólie a nalepí se na požadovaný povrch. Sada 
obsahuje 7 lahviček (žlutá, červená, tmavě modrá, tmavě zelená, 
hnědá, zlatá kontura a černá kontura).
Objem: 7 x 10,5 ml.
Věková kategorie: 3+ 

KH97410 439 Kč

Barvy na sklo, 10 barev 
Barvy na malování na sklo, zrcadlo, obkladačky a jiné hladké povrchy. 
Nejdřív se barva nanese přímo z lahvičky na fólii, po zaschnutí se 
opatrně oddělí od fólie a nalepí se na požadovaný povrch. Sada 
obsahuje 10 lahviček (bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, tmavě 
modrá, světle zelená, tmavě zelená, hnědá a černá kontura), 2 šablony, 
1 fólii a 2 náhradní trysky.
Objem: 9 x 22 ml; 1 x 40 ml.
Věková kategorie: 3+ 
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Barva na sklo Creall 
Transparentní barva se speciální vlastností. Po uschnutí vytvoří 
hrubou vrstvu, kterou možno i opakovaně nalepit na hladký povrch. 
Výborná pro dekorace na okna, rámečky fotografií, vázy, láhve, světla 
a mnoho jiných hladkých objektů. Objem každé barvy: 80 ml.

HA20502  - žlutá 95 Kč

HA20515  - červená 95 Kč

HA20535  - modrá 95 Kč

HA20545  - zelená 95 Kč

HA20565  - bílá 95 Kč

HA20561  - černá 95 Kč

HA20571  - stříbrná 95 Kč

HA20573  - zlatá 95 Kč

HA20508 - oranžová 95 Kč

HA20528 - fialová 95 Kč

HA20555 - hnědá 95 Kč

Transparentní barva
Barvu založenou na vodní bázi lze použít na sklo, plast, papír i tabuli.
Po zamíchání s produktem HA23099 se z barvy stane "nálepka".
Objem: 500 ml.

HA23021 - Žlutá 175 Kč

HA23022 - Oranžová 175 Kč

HA23023 - Červená 175 Kč

HA23024 - Fialová 175 Kč

HA23025 - Modrá 175 Kč

HA23026 - Zelená 175 Kč

HA23027 - Hnědá 175 Kč

HA23028 - Bílá 175 Kč

HA23029 - Černá 175 Kč

HA23030 - Růžová 175 Kč

Akrylové barvy, 250 ml
Akrylové barvy na vodní bázi jsou ředitelné vodou. 
Mají kvalitní složení a jsou přilnavé na téměř každý 
nemastný povrch. Rychle schnou a jsou voděodol-
né. Po zaschnutí mají saténový lesk. Odstíny se 
dají míchat k dosažení stále nových a nových barev. 
Objem každé barvy (tuby): 250 ml.

HA33606 - žlutá 145 Kč

HA33609 - oranžová 145 Kč

HA33610 - červená 145 Kč

HA33613 - magenta (růžová) 145 Kč

HA33630 - modrá 145 Kč

HA33635 - tyrkysová 145 Kč

HA33650 - zelená 145 Kč

HA33667 - hnědá 145 Kč

HA33681 - bílá 145 Kč

HA33685 - tělová 145 Kč

HA33699 - černá 145 Kč
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Akrylové barvy metalické
Akrylové barvy na vodní bázi nabízejí netradiční, 
metalický efekt. Barvy mají kvalitní složení a jsou 
přilnavé na téměř každý nemastný povrch. Rychle 
schnou a po zaschnutí jsou voděodolné a mají 
saténový lesk. Odstíny se dají míchat a můžete tak 
získat rozličné zajímavé barvy. 
Objem každé barvy (tuby): 250 ml.

HA33619 - zlatá 179 Kč

HA33620 - stříbrná 179 Kč

HA33621 - měděná 179 Kč

HA33622 - bronzová  179 Kč

JR48700 135 Kč

Akrylové barvy
Sada 12 barev, které lze aplikovat na 
všechny běžné podklady jako papír, lepenka 
či plátno. Barvy jsou ředitelné vodou.
Obsah balení: 12 x 12 ml.

JR48701 135 Kč

Olejové barvy
Sada 12 barev s vysokou krytostí, které lze 
aplikovat na všechny běžné podklady.
Obsah balení: 12 x 12 ml.

AN1508 95 Kč

Nafukovací barvy - 6 ks
Ozdobte si papír, dřevo, látku nebo 
jiné materiály těmito nafukovacími 
barvami. Nakreslený obrázek nechte 
důkladně proschnout. Následně 
zahřejte fénem nebo žehličkou dokud 
se barva rovnoměrně nenafoukne. 
6 různých odstínů.
Obsah: 6 x 10,5 ml.

HA23099 435 Kč

Médium pro vytváření nálepek
Pomocí této speciální tekutiny si můžete vyrobit vlastní 
nálepky. Existují dvě možnosti jejího použití:
1. Můžete ji použít přímo bez přimíchání jiné barvy
a po vyschnutí můžete výtvor dodatečně vymalovat.
2. Smícháte s temperovými barvami v poměru 
1:2 (dva dílky média a jeden dílek barvy).
Nanášejte na hladký povrch. Po vyschnutí jednoduše 
odloupněte z hladkého povrchu a použijte na jiné místo. 
Po uschnutí se nálepka stává voděodolnou.
Tekutina je vyrobena pro speciální potřeby dětí.
Objem: 1000 ml.

JO670 250 Kč

Akrylové barvy, 6 ks 
Balení obsahuje 6 akrylových barev 
v uzavíratelných kelímcích a štětec.
Objem: 6 x 55 ml. 
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HA44001 295 Kč

Multimédium
Speciálně vyvinuté multimédium, pomocí kterého máte 
možnost vytvořit množství zajímavých výtvarných a 
dárkových děl. Použití je velmi jednoduché. Příklad: na 
hladký povrch položte list ze stromu a naneste na něj 
vrstvu multimédia tak, aby přečnívaly i přes okraje a 
nechte zaschnout. Totéž proveďte i na druhé straně
lístku a sledujte fascinující výsledek! Po vyschnutí 
vytvoří průhlednou, ohebnou a vodě odolnou vrstvu. 
Může se smíchat i s jinými základními barvami, které 
přitom neztratí svou sytost. Pokud použijete 
Multimédium na pórovitý povrch, funguje jako dokonalé 
lepidlo. Objem: 1000 ml. ED062670       1000 ml 219 Kč

Lak Interpaint
Lak na ochranu výtvarných prací.
Věková kategorie: 3+

CL250VL 130 Kč

Lepidlový lak - základní 
Bílý lepidlový lak, který je po vyschnutí průhledný. 
Je vhodný pro ochranu a lakování maleb a jiných 
uměleckých děl. Vhodný je i na využití pro poskládané 
puzzle - jako fixátor. Vyroben na vodní bázi. 
Objem: 250 ml.

Lepidlo bílé
Kvalitní bílé lepidlo na vodní báze. Je bez 
zápachu, rychle schne a snadno ho lze vyprat 
z oblečení. Lepí papír, karton, korek, dřevo, filc, 
kůži, polystyren, textil a lehké plasty.

CL100KB - 100 ml 40 Kč

CL1000KB - 1000 ml 118 Kč

Průhledné lepidlo 
Lepidlo na vodní báze je bez zápachu 
a snadno ho lze vyprat i z oblečení. 
Lepí papír, karton, korek, dřevo, filc, 
polystyren a lehké plasty.

CL100KC - 100 ml 40 Kč

CL1000KC - 1000 ml 119 Kč

Krakelovací lepidlo
pro nejmenší
Ekologické lepidlo žlutohnědé barvy je 
přírodní, nezávadné a po zaschnutí má 
karkelovou strukturu. Vhodné na lepení 
papíru, kartonu a jako krakelovací médium 
vbarvách na vodní bázi.
Věková kategorie: 3+ 

CL1000LECO - 1000 ml 225 Kč

CL100LECO - 100 ml 52 Kč

Vhodné na papír, 
karton, dřevo, 

sklo, plast, filc...

JO624G 165 Kč

Dekorační povrchový lak
- s třpytkami 
Na zvýraznění krásných barevných tónů 
vašeho díla je ideální akrylový lak. Tento 
produkt vytvoří na malovaném povrchu 
lesklou ochranní vrstvu vůči otěru a vodě. 
Je vhodný na jakýkoliv typ povrchu. 
Objem: 250 ml.

POSLEDNÍ
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NS0031 765 Kč

Lepidlo - třídní balení s nádobkami
Zelené lepidlo na ekologické bázi vhodné pro malé děti. Lepidlo má dobré 
lepící schopnosti nejen na papír, ale i na karton. Je snadno omyvatelné. 
Nádoba na lepidlo obsahuje dávkovač s pumpičkou, což umožňuje přelít
správný poměr lepidla. Přiložený kartáček umožňuje snadnější manipulaci s 
lepidlem. Pumpa se snadno čistí, což zajistí jeho dlouhou životnost. Objem 
nádoby s lepidlem je 2 litry. Balení obsahuje 15 malých lahviček s kartáčky. 
Doporučená teplota skladování je 5 - 25 ° C.

CL1000 192 Kč

Lepidlo na sklo
Pomoci tohoto lepidla můžete přilepit na okna, dveře nebo 
na jiné hladké předměty papírové výtvarné díla. Lepidlo se 
dá z povrchu snadno odstranit a nezanechává žádné stopy. 
Objem: 1000 ml. 

HA10600 61 Kč

Prstová pasta - lepidlo
Lepící prstová pasta s obsahem přírodních složek, speciálně 
vyvinutá pro děti od dvou let. Snadno se nanáší buď pomocí 
prstů nebo štětce. Pasta je při teplotě praní 40 °C snadno 
odstranitelná z většiny látek, snadno se smývá z pokožky. 
Je zdraví neškodná a splňuje Evropské bezpečnostní normy.
Obsah: 100 g 

Lepidlo pro nejmenší
Lepidlo na vodní báze je určené i pro nejmenší děti, protože 
se dá snadno odstranit z rukou i bez použití vody. Snadno ho 
lze vyprat i z oblečení. Lepidlo uschíná pomalu
a po uschnutí je průhledné. Lepí papír, karton a jiné lehké 
materály. Může se nanášet štětcem nebo stěrkou na lepidlo.

CL100PC - 100 ml 40 Kč

CL1000PC - 1000 ml 123 Kč

Dětské tekuté lepidlo
Lepidlo je vyrobeno z přírodních komponentů. 
Neobsahuje rozpouštědla ani gluten. Dá se 
snadno umýt z pokožky a vyprat při teplotě 
40 °C z většiny tkanin.

HA09545 - 70 ml so houbičkou 69 Kč

HA09540 - 1000 ml 132 Kč

vylepšené
složení

lepší lepící
schopnosti

PB2470923 140 Kč

Lepicí pistole malá 
Čas tání je od 3 - 5 minut. Pistole se zahřívá na 101°C 
(vnitřek pistole, kde se vkládají tyčinky pracuje při teplotě 
80°C). Tyčinky se zahřívají na teplotu 40°C. Lepicí pistole 
vyžaduje dozor dospělé osoby. Obsahuje zástrčku pro 
evropský typ zásuvek - 240V (ne pro UK). Do pistole jsou 
vhodné Tyčinky PB2470925 (objednávají se samostatně).
Rozměr: 11 x 10,5 cm.

i pro

i pro

PB2470924 225 Kč

Lepící pistole velká
Čas tání je od 3 - 5 minut. Pistole se zahřívá na 101°C (vnitřek 
pistole, kde se vkládají tyčinky pracuje při teplotě 80°C). Tyčinky 
se zahřívají na teplotu 40°C. Lepicí pistole vyžaduje dozor dospělé 
osoby. Obsahuje zástrčku pro evropský typ zásuvek - 240V 
(ne pro UK). Do pistole jsou vhodné Tyčinky PB2470944 
(objednávají se samostatně).
Rozměr: 17 x 14 cm.
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PB2470944 87 Kč

Tyčinky pro lepicí pistoli 
velkou - 8 ks 
Balení obsahuje 8 ks. Jsou vyrobeny 
z parafinového vosku. Jsou vhodné 
pro Lepicí pistoli velkou (PB2470924).  
Průměr tyčinek: 11 mm. 
Délka tyčinek: 25 cm.

PB2470925 37 Kč

Tyčinky pro lepicí pistoli 
malou - 18 ks 
Balení obsahuje 18 ks. Jsou vyrobeny 
z parafinového vosku. Jsou vhodné 
pro Lepicí pistoli malou (PB2470923).
Průměr tyčinek: 7 mm. 
Délka tyčinek: 10 cm.

CL250PP 165 Kč

Práškové lepidlo 
Lepidlo v práškové formě je bez zápachu a je určené 
k výrobě většího množství tekutého lepidla. Snadno 
se smývá pomocí vlažné vody. Lepí papír a karton 
a je skvělé  na tvorbu plastik z papírové změsy. Z 
jednoho balení  prášku lze vyrobit 15 l tekutého 
lepidla. Obsah: 250 g.  

CL100CF 67 Kč

Flexibilní lepidlo na filc 
Bílé lepidlo na textil a filc se po uschnutí mění na 
průhledné a zůstává flexibilní. Je bez zápachu. 
Je určené hlavně k přilepování filcu k různým 
materiálům.
Objem: 100 ml.  

JR52219325 77 Kč

Chemoprén Univerzal 
Kontaktní lepidlo bez toulenu, určené na 
pevné spoje. Je vhodné na papír, dřevo, 
textil, sklo. Objem: 50 ml.

JR52219326 93 Kč

Chemoprén Transparent 
Kontaktní lepidlo na bázi polyuretánu. Extra 
pevné, průhledné a vodě odolné. Je vhodné 
na gumu, koženku, plsť, textil, mékčené PVC, 
ABS, pěnové materiály, dřevo. Objem: 50 ml.

JR0913 6 Kč

Vteřinové lepidlo, 3g 
Univerzální vteřinové lepidlo, určené 
k lepení porcelánu, kovu, gumy, kůže, 
dřeva a plastu. Objem: 3 g.

CL100EF 65 Kč

Lepidlo na pěnovou fólii 
Lepidlo vytvořené speciálně na pěnovou 
fólii. Po zaschnutí je průhledné a vytváří 
vodě odolnou vrstvu. Nepoškozuje a 
nedeformuje pěnovou fólii. Objem: 100 ml. 
Věková kategorie: 6+

CL100MZ 59 Kč

Lepidlo na mozaiku 
Bílé lepidlo se po uschnutí stává 
průhledným. Schne rychle a je 
voděodolné. Je určené k lepení 
skleněných nebo keramických mozaik.
Objem: 100 ml.  

CL100ST 65 Kč

Lepidlo na polystyren 
Lepidlo vytvořené speciálně 
na polystyren. Má silné lepicí 
schopnosti, rychle působí 
a nedeformuje polystyren. 
Objem: 100 ml. 

CL803D 97 Kč

Silikonové lepidlo 3D 
Transparentní lepidlo je ideální pro lepení 
papíru, kartonu, dřeva, polystyrenu, plastů. 
Schne i v silné vrstvě, což je výborné 
pro vytváření rozličných 3 rozměrných 
výtvarných děl. Objem: 80 ml

WD90721 115 Kč

Lepidlo s houbičkou na puzzle 
Lepidlo naneste na horní část 
poskládaného puzzle a nechte zaschnout. 
Tímto se Vám jednotlivé dílky vzájemně 
spojí a povrch zůstane chráněn vůči 
případným nečistotám.1 ks lepidla vydrží 
na cca jedno 4000 dílkové puzzle. 
Lepidlo je na bázi vody. Objem: 70 ml.
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ED081060      20 g 22 Kč

Lepidlo Glue stick               
Transparentní, lehce umyvatelné lepidlo                                                                  
s výbornou lepící silou. Toto rychle 
schnoucí lepidlo neobsahuje rozpouštědlo. 
Vhodné na papír, fotografie, karton.
Věková kategorie: 3+

KH50502 16 Kč

Lepící pasta 
Bílá lepící pasta k lepení papíru. 
Balení obsahuje 50 g pasty.  

HA12007 37 Kč

Dětské lepidlo v tyčince 
- magické 
Kvalitní lepidlo je bezpečné pro děti, 
protože neobsahuje rozpouštědla ani 
gluten. Rychle schne a nezanechává 
skvrny. Po nanesení je modré, díky 
tomu vidíte, kde je nutné ho ještě 
nanést. Po zaschnutí je průhledné. 
Snadno se umývá z pokožky a dá 
se při teplotě 40°C vyprat z většiny 
tkanin. Obsah: 22 g. 

HA12005 47 Kč

Dětské lepidlo v tyčince 
Kvalitní lepidlo je bezpečné 
pro děti, protože neobsahuje 
rozpouštědla ani gluten. Rychle 
schne a nenechává skvrny. Je 
snadno omyvatelné z pokožky a 
dá se vyprat při teplotě 40°C z 
většiny tkanin.
Obsah: 22 g.

HA09610 605 Kč

Barevné lepidlo s třpytkami
Lepidlo je vhodné k dekoraci papíru, dřeva, 
kartonu a pod. Je vyrobeno na bázi vody. 
Při případném nechtěném nanesení 
na textilie lze jej snadno vyprat. 
Balení: 6 ks x 100 ml.

Lepidlo Herkules
Univerzální lepidlo s uzavíratelnou víkem pro 
všestranné použití v kanceláři, škole a doma. 
Vhodné pro lepení papíru, kartonu a lepenky. 
Netoxické a nezávadné složení založené na 
vodní bázi.

JR09160 - 130 ml 70 Kč

JR09403 - 250 ml 110 Kč

KP2335678 59 Kč

Klovatina Pritt 
Tekuté lepidlo s vylepšenou 
recepturou, snadno se 
nanáší a umývá z rukou.
Obsah: 100 g.

KP528050 50 Kč

Disperzní lepidlo Wurstol 
Bílé lepidlo bez rozpouštědel je 
vhodné k lepení papíru, kartonu, 
fotografií, dřeva, kůže a textilu. 
Objem: 120 ml.  

FL574  129 Kč

Třpytivé lepidlo 
9,5 ml v každé tyčince.
10 třpytivých barev.

PB2420005 79 Kč

Třpytivá lepidla 
Lepidla slouží k dekoraci různých uměleckých a výtvarných 
děl, kterým dodají krásný lesk. Požadovaný povrch - papír, 
výkres - se natře lepidlem. Po zaschnutí je lepidlo průhled-
né a jsou vidět pouze třpytky.
Balení obsahuje 12 lepidel v různých barvách.    

PB2420004 109 Kč

Třpytivá lepidla 
Lepidla slouží k dekoraci různých uměleckých a výtvar-
ných děl, kterým dodají krásný lesk. Požadovaný
povrch - papír, výkres - se natře lepidlem.
Po zaschnutí je lepidlo průhledné a jsou vidět pouze 
třpytky. Balení obsahuje 16 lepidel v 6 různých barvách.    

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   814 9. 8. 2021   12:53:35



815

A

B

1 2

3

KUSY

KUSY

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

Třpytivé lepidla
Balení obsahuje 6 lahviček s třpytivým lepidlem. Každá lahvička je spirálovitě naplněná lepid-
lem ve dvou barvách. Lepidlo slouží k dekorování různých uměleckých děl, pozdravů, rámečků 
na fotografie, atd. Objem každé lahvičky: 10,5 ml.

1. FL575 - základní barvy 119 Kč

2. FL576 - neonové barvy 119 Kč

3. FL577 - perleťové barvy 119 Kč

A. Prst na nanášení lepidla
Prst s plastovou ručkou. Pošpinění 
malých ruk zabrání malý obdélník.
Věková kategorie: 3+

ED522764      13 cm 7 Kč

B. Stěrka 
na nanášení lepidla
CL18171      11 cm 11 Kč

CICS3380 430 Kč

Třpytivá lepidla 
Balení obsahuje 72 ks barevných lepidel v 12 zářivých 
barvách. Objem jedné tuby: 10 ml.

Plastový štětec na lepidlo
ED082014      10 cm 8 Kč

Lepící polštářky
Oboustranné samolepící pěnové polštářky k vytváření
3D efektů. Balení obsahuje 800 ks polštářků s rozměry
5 x 5 mm, ve dvou různých tloušťkách. 

FL23054 - 400 ks x 0,5 mm + 400 ks x 1 mm 72 Kč

FL23055 - 400 ks x 2 mm + 400 ks x 3 mm 72 Kč

CL160GT 83 Kč

Lepicí hmota 160 g 
Lepicí hmota s velkým množstvím možnosti 
využití. S její pomoci snadno a rychle přilepíte 
na stěnu obrázky, plakáty, dekorace nebo 
hmotou upevníte předměty, aby držely na 
místě. Snadno se aplikuje i odstraňuje.
Obsah: 160 g. Věková kategorie: 6+

FL2301 92 Kč

Samolepící suchý zip 
- Kroužky
Balení obsahuje 15 bílých a 15 
černých samolepících suchých zipů 
kruhového tvaru.
Průměr: 2 cm.

FL2302 120 Kč

Suchý zip
Samolepicí suchý zip.
Balení obsahuje 2 m suchého
zipu o šířce 20 mm.
Cena je za 1 balení.

ED512210 7 Kč

Pomůcka na nanášení lepidla 
Plastová pomůcka na nanášení lepidla. Dodáváno v 
barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Délka: 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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Lepicí páska s třpytkami
Dostupná v různých barvách.
Rozměr: 1,5 cm x 5 m.

FL28001 - stříbrná 46 Kč

FL28002 - zlatá 46 Kč

FL28004 - tmavě fialová 46 Kč

FL28005 - světle fialová 46 Kč

Textilní lepící páska
Pevná textilní lepící páska je voděodolná 
a potřebnou velikost lze snadno odtrhnout rukou. Může se 
používat k lepení knih, označování stran v knize, označování 
cesty na mapě nebo k různým kreativním účelům.
Rozměr: 4 m x 3,8 cm.

CL3801TT - modrá 88 Kč

CL3810TT - červená 88 Kč

CL3830TT - žlutá 88 Kč

CL3863TT - černá 88 Kč

CL3866TT - bílá 88 Kč

CL3820TT - zelená 88 Kč

CL3860TT - šedá 88 Kč

CL3840TT - hnědá 88 Kč
Různé lepící pásky

a potřeby na balení
naleznete na 

str. 1029 - 1032.

FL28509 375 Kč

Třpytivé lepící pásky 
10 ks krycích lepicích pásek vyrobených 
z třpytivého papíru, ideální pro zdobení 
a balení.
Rozměr: 1,5 cm x 5 m.

FL307 80 Kč

Duhové samolepící pásky 
Balení obsahuje 6 barevných pásků o 
rozměru 12 mm x 2 m.

Nálepky z rýžového papíru
Nálepky jsou matné a poloprůsvitné. Nejlépe 
přilnou na hladkém povrchu jako kov a sklo, 
ale drží i na papíře nebo stěně. Snadno se 
odlepují a mohou být znovu použity. Role 
obsahuje 200 nálepek.

1. FL26501 - Lupeny růžové 88 Kč

2. FL26502 - Lupeny modré 88 Kč

3. FL26503 - Srdíčka 88 Kč

4. FL26506 - Tropický set 88 Kč
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JO1748 570 Kč

Hrubé fixy - třídní balení 
Fixy mají velmi pevnou a odolnou 
špičku. Jsou plněné inkoustem
 z potravinářských barev, který se 
snadno smývá jak z rukou, tak i z 
oděvů. Balení obsahuje 48 ks fixů  
v 12 různých odstínech.

Fixy hrubé
Hrubé kulaté fixy v 10 barvách.
Věková kategorie: 3+

ED080037 - 10 ks 125 Kč

ED080039 - 120 ks 1315 Kč

JO1696 670 Kč

Tenké ergonomické 
fixy, 96 ks 
Balení obsahuje 96 ks fixů s 
ergonomickým trojůhelníkovým 
úchopem v různých jasných barvách. 
Průměr hrotu: 3 mm. Rozměry: délka 
14 cm, průměr 9 mm.

JO1699 975 Kč

Tenké ergonomické fixy, 144 ks 
Balení obsahuje 144 ks fixů s ergonomickým, 
trojúhelníkovým úchopem ve 12 jasných 
barvách. Průměr hrotu: 3 mm.
Rozměr: 0,9 x 14 cm.

JO1799 1100 Kč

Fixy hrubé, 96 ks 
Fixy mají velmi pevnou a odolnou špičkou. Jsou plněny inkoustem 
z potravinářských barev, které se snadno smyjí z rukou i z oděvů. 
Balení obsahuje 96 fixů ve 12 barvách. Tloušťka hrotu: 5,8 mm. 

JO1724 270 Kč

Hrubé fixy - 24 ks
Balení obsahuje 24 ks fixů v 
různých odstínech.

Fixy Pilot
Gumovací fixy v zářivých barvách. Kresby a zprávy lze 
vygumovat pomocí silikonového hrotu na víčku. 
Obrázek se opět objeví při teplotě -10 ° C. 

JR423871 - 6 ks 365 Kč

JR423888 - 12 ks 680 Kč

FL381009 149 Kč

Oboustranné fixy, 10 ks 
Hrubá strana fixy je ideální na 
vybarvení velkých ploch, následně 
stačí fixu otočit pro tenké linie. 
Balení obsahuje 10 barev.
Rozměr: 0,5 mm / 2 mm.
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ED080063 60 Kč

Fixy
Tenké kulaté fixy výborné kvality v plastovém obalu. 
Lehce umyvatelné. Balení 24 ks různych barev.
Věková kategorie: 3+

Stíratelné  fixy, fluorescentní
Fixy vhodné na kreslení a psaní na světélkující tabulku (TS06939EY), ale i jiný 
neporézní povrch. Inkoust výrazných barev jednoduše otřete vlhkým hadříkem.
Průměr hrotu: 1 mm.
Věková kategorie: 3+

TS03190AR - 6 ks 510 Kč

TS10187AR - 30 ks 2345 Kč

Stíratelné  fixy, 8 ks
Fixy vhodné na kreslení a psaní na světélkující tabulku 
(TS06939EY). Fixy je možné použít také na sklo a jiný 
neporézní povrch. Náplň je speciální stíratelný inkoust, který 
jednoduše otřete vlhkým hadříkem. Je bez zápachu, neobsahuje 
rozpouštědla ani alkohol.
Věková kategorie: 5+

TS00539PC - s kulatým hrotem (1,8 - 2,5 mm)  1220 Kč

TS00538PC - s širokým hrotem (8 mm) 1630 Kč

Suché stíratelné  pero
Pero s tenkým hrotem vhodné na kreslení a psaní na světélkující 
tabulku (TS06939EY). Pevný hrot je odolný vůči tlaku. Náplň 
neobsahuje xylen.
Věková kategorie: 3+

TS10020EE - 10 ks 369 Kč

TS10022EE - 50 ks 1630 Kč

Fixy
Trojhranné fixy s různým počtem barev v závislostí na balení.
Jdou snadno vyprat z oblečení.

KH266754 - 6 ks 29 Kč

KH26678 - 12 ks 49 Kč

KH266846 - 24 ks 95 Kč

JO1512 102 Kč

Oboustranné fixy hrubé 
vs. tenké
Balení obsahuje 12 ks oboustranných 
fixů v různých odstínech.
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JO1810 138 Kč

Gelové zvýrazňovače 
Gelové zvýrazňovače ve čtyřech zářivých 
barvách. Nový vysouvací způsob otevírání. 
Zvýrazňovače mají oblý široký hrot, jsou 
plněné neškodlivými barvami a zvýrazněný 
text rychle uschne. Balení obsahuje 4 barvy.
Rozměr: délka 13,2 cm, průměr 1,5 cm.

KH771009 105 Kč

Štětečkové fixy, 12 ks  
Fixy s ergonomickým trojúhelníkovým 
úchopem. Pružné hroty umožňují malovat 
jako se štětcem. V případě znečištění 
pokožky nebo oblečení se barvy snadno 
umyjí nebo vyperou.
Tloušťka stopy: 1 - 3 mm. 

KH77180 99 Kč

Voňavé fixy, 6 ks 
Fixy obsahují aromatizovaný inkoust s vůní 
květin, na vodní báze, který neprosakuje a 
dá se snadno vyprat. Hrot fixy je odolný vůči 
rozstřepení.

CR37370 145 Kč
Fixy s třpytkami
Fixy s třpytkami na bázi vody s výbornou 
kryvostí. V balení 6 barev.
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Věková kategorie: 3+

Barevné vodové fixy se štětcem SOLO GOYA
Fixy se štětcem slouží na kreslení / malování na akvarelovém papírovém 
podkladu. Balení obsahuje kvalitní barvu na vodní bázi. Barvy jsou navzájem 
mísitelné a mohou se ředit vodou. Barva se jednoduše nanáší elastickým 
štětcem na suchý nebo navlhčený papír. Intenzita barev záleží od vrstvení 
nanášené barvy. Prostřednictvím štětce s vodou můžete vytvořit světlý nebo 
i smíšený odstín. Na výběr ze dvou velikostí balení (6 a 12 ks).

CR34319 - 6 barev 570 Kč

CR34321 - 12 barev 1120 Kč

JO1608G 175 Kč

Perleťové fixy, 8 ks 
Ergonomické tenké fixy s odolným hrotem 
(3 mm) v 8 perleťových barvách.
Rozměr: 0,9 x 14 cm. 

Gelový zvýrazňovač, 12 ks
Gelový zvýrazňovač s vysouvacím otevíráním 
a oblým širokým hrotem. Náplň je netoxická a 
rychleschnoucí.
Rozměr: 1,47 x 14 cm.

JO1815 - oranžový 350 Kč

JO1816 - růžový 350 Kč

JO1817 - žlutý 350 Kč

JO1818 - zelený 350 Kč
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BE40152 220 Kč

Fixy na textil
Balení obsahuje 10 kousků.
Rozměr: 11 x 1,3 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08827 130 Kč

Kouzelné fixy
Sada obsahuje 10 fixů.
Dotykem magické bílé fixy lze měnit na 
papíru barvy zbylých devíti fixů. 
Rozměr: 13 x 14,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

KH77161 30 Kč

Přebarvitelné fixy, 6 ks 
Nakreslete fixou obrázek, přejděte 
po něm speciální fixou a barvy se 
změní. Balení obsahuje 6 ks.

KP12859 43 Kč
Fixy s potravinářskými 
barvivy
Sada 12 fixů různých barev 
s potravinářskými barvivy a 
ergonomickým držením. Inkoust 
je zdravotně nezávadný a 
vypratelný. 
Tloušťka stopy 1 mm.

BE52010 275 Kč

Multifunkční fixy 
Fixy můžete používat na různé povrchy 
- textil, dřevo, papír, sklo, plast, keramiku 
nebo tabuli. Rozměr: průměr 1,6 cm, 
délka 13 cm. Věková kategorie: 3+ 

CR34817 255 Kč
Fixy na textil, 20 ks
Balení obsahuje 20 oboustranných fixů na textil s hroty dvojí 
tloušťky. Pomocí nich vytvoříte jedinečný vzhled tašce, tričku 
či čepici. Před použitím je třeba fixem zatřást. Po zafixování 
žehličkou lze textilie prát při teplotě 40 ° C.
Tloušťka stop: 2,3 a 3,6 mm.
Věková kategorie: 3+

CR34819 63 Kč
Fixy na textil, 6 ks
Balení obsahuje 6 oboustranných fixů 
na textil s hroty dvojí tloušťky. Pomocí 
nich vytvoříte jedinečný vzhled tašce, 
tričku či čepici. Před použitím je třeba 
fixem zatřást. Po zafixování žehličkou lze 
textilie prát při teplotě 40 ° C.
Tloušťka stop: 2,3 a 3,6 mm.
Věková kategorie: 3+

Fixy oboustranné
Oboustranné kreativní popisovače, jejichž hroty umožňují jednoduché barvení, 
kreslení, skicování a stínování. Vysoce pigmentovaný, dlouhotrvající a rychleschnoucí 
inkoust odolný proti rozmazání a vyblednutí. Štětečkový hrot: šíře stopy 1 mm. 
Klínový hrot: šíře stopy 1 - 4 mm. Rozměr: ø 15 cm.

JR80015 - 6 ks 110 Kč

JR80012 - 12 ks 210 Kč

JR80013 - 24 ks 410 Kč

JO1410 229 Kč

Fixy na textil, 12 ks 
Balení obsahuje 12 fixů na textil.
Tloušťka hrotu: 4,8 mm.
Rozměr: 1,18 x 13,8 cm.

POSLEDNÍ
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KP12835 46 Kč
Zmizíkovateľné fixy, 8 + 2 ks
Balení obsahuje 8 barev fixů a 2 zmizík.
Tloušťka stopy 1,8 mm.

JO1602M 47 Kč

Fixy s metalickým efektem, 
zlatá a stříbrná 
Akrylové fixy na bázi vody s výbornou 
krycí schopností, skvělé na tmavý papír 
nebo karton, ideální ke zdobení drsných, 
ale i hladkých povrchů (dřevo, kov, textil, 
samotvrdnoucí hmota, sklo, keramika).
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Rozměry: délka 14,7 cm, průměr 11 mm.

JO1606M 128 Kč

Fixy s metalickým efektem, 6 barev 
Akrylové fixy na bázi vody s výbornou krycí 
schopností, skvělé na tmavý papír nebo karton, 
ideální ke zdobení drsných, ale i hladkých povrchů 
(dřevo, kov, textil, samotvrdnoucí hmota, sklo, 
keramika).
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Rozměry: délka 14,7 cm, průměr 11 mm.

KH771629 135 Kč

Sada různých fixů, 30 ks 
Balení obsahuje 10 klasických fixů, 10 "magických" - 
přebarvovacích fixů a 10 štětečkových fixů v různých 
barvách.

FL933933 340 Kč

Fixy na porcelán
Balení obsahuje 5 ks fixů v různých barvách o tloušťce hrotu 1 - 2 mm. Náplň 
je bez zápachu, netoxická, rozpustná ve vodě. Po vypálení vytvoříte trvalou, 
nesmývatelnou ozdobu porcelánových výrobků, které se dají mýt v myčce 
nádobí. Úpravy vzorů se dají snadno udělat vlhkým hadříkem ještě před 
vypálením. Vypalovat se dá i v domácím prostředí - v troubě
při teplotě 160 ° C po dobu 90 minut. 

KP27648 139 Kč
Parfémované foukací fixy
Foukací fixy na papír se zdravotně 
nezávadným parfémovaným inkoustem. 
Sada obsahuje 5 barevných odstínů s vůní 
květin, 8 šablon s motivy květin a 10 listů 
A4.
Věková kategorie: 4+

KP21561 135 Kč
Foukací fixy - 10 barev
Balení obsahuje 10 barevných foukacích 
fixů na papír a 4 šablony.

KP27631 152 Kč
Foukací fixy - 5 + 1
Foukací fixy na papír, snadno omyvatelný 
a vypratelný inkoust. Balení obsahuje 5 
barevných odstínů, 1 černou fixu, 8 šablon s 
motivy exotických zvířat, 10 listů A4.
Věková kategorie: 4+

CR373545 1790 Kč
Fixy, 288 ks
Fixy na vodní bázi s výbornou kryvostí. Balení obsahuje 
fixy v 12 různých barvách.
Průměr: 2 mm.
Věková kategorie: 3+

JO1624M 485 Kč

Fixy s metalickým efektem, 24 ks 
Akrylové fixy na bázi vody s výborným krytím. Balení obsahuje: 6 ks - stříbrné 
a zlaté a 3 ks - červené, fialové, modré a zelené.
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Rozměr: 0,11 x 14,7 cm. 
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SF27605 34 Kč

Houbičky na make up 
Houbičky na nanášení barvy na 
tvář. Balení obsahuje 3 ks.

SF46773 149 Kč

Houbičky na nanášení 
Make Upu 
Balení obsahuje 6 ks.

Barva na obličej
Netoxická barva na obličej a tělo, smývá se 
pomocí vody.
Věková kategorie: 3+ 

SF23730 - bíla 90 Kč
SF23731 - černá 90 Kč
SF23732 - oranžová 90 Kč
SF23733 - červená 90 Kč
SF39134 - žlutá 90 Kč
SF39135 - modrá 90 Kč
SF39138 - zelená 90 Kč
SF39143 - zlatá 90 Kč
SF39144 - stříbrná 90 Kč

JO171 255 Kč

Barvy na obličej - 6 x 8 ml 
Zářivé barvy jsou hned připravené k 
použití, není potřeba voda. Mohou 
se nanášet prsty nebo štětcem. Jsou 
zdravotně nezávadné, snadno se 
smývají z pokožky.

JO176       10 ks 145 Kč

Barvy na tvář v tyčinkách
Balení 10 barev x 4 g.

RB10758 115 Kč

Třpytivé barvy na tvář 
Barvy k malování a zdobení tváře. 
Balení obsahuje 5 barev v tyčinkách 
a ořezávatko.  

JO175 75 Kč

Barvy na obličej v tyčinkách 
- základní
Složení barev je velmi příjemné na dotek. Při 
aplikaci nešpiní ruce. Z pokožky se snadno 
odstraní vodou a mýdlem nebo odstraňovačem 
make-upu. Balení obsahuje 5 odstínů.

SF37803 178 Kč

Vysouvací barvy na tvář 
Balení obsahuje 8 barev.
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AN6504 190 Kč

Barvy na obličej, vytáčecí
Sada 6 omyvatelných barev na obličej.
Obsah: 6 x 4,7 g.

Barvy na obličej a tělo 
Omyvatelné barvy na obličej a tělo.
Obsah: 6 x 2,5g.

1. AN6589 - perleťové 57 Kč

2. AN6588 - basic 57 Kč

Barvy na obličej a tetování 
se ideálně hodí na čas

strávený na karnevalu.
Kostýmy a kostýmové

čepičky naleznete 
na str. 119 - 133.

NR172759 175 Kč

Barvy na obličej - Výsuvné
- metalické
Balení obsahuje 6 výsuvných barev 
na obličej ve výborné kvalitě. Věková 
kategorie: 3+

JO191 275 Kč

Barvičky na obličej TWIST
Netoxické barvičky na obličej. Při aplikaci 
nešpiní ruce. Z pokožky se snadno odstraní 
vodou a mýdlem nebo odstraňovačem 
make-upu. Balení obsahuje 6 ks.

Sprej na vlasy
Barevný sprej na vlasy, snadno se 
smývá vodou a šampónem.
Objem: 125 ml.

SF052W - bílý 61 Kč

SF052B - modrý 61 Kč

SF052PK - růžový 61 Kč

SF052GN - zelený 61 Kč

Tetovačky 
Balení obsahuje 4 archy s dětskými tetovačkami - dohromady 100 
tetovaček v různých milých barevných motivech. 
Rozměr: 15 x 23 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+

MD12947 - pro chlapce 169 Kč

MD12946 - pro děvčata 169 Kč
EPL130071 125 Kč

Sada tetovaček, 96 ks
Sada obsahuje 2 archy A5 (2 x 48 tetovaček). Velké balení je 
vhodné pro mateřské školy. Rozměr: 2,3 x 2,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Voskovky

100 ks 
voskovek

ED061156     100 ks 245 Kč

Voskové pastelky barevné prsty 
- ekonomic
Krabice se 100 ks pastelek různé barvy. 
Průměr: 14 mm, délka: 74 mm. 
Balení po 10 ks z 10 barev. Věková kategorie: 3+

ED061155     10 ks 29 Kč

Voskové pastelky 
barevné prsty
Voskové pastelky v 10 jasných barvách
garantují mnoho krásných hodin strávených 
kreslením.
Průměr: 14 mm, délka: 74 mm. 
Krabice s 10 ks.
Věková kategorie: 3+

JO941 165 Kč

Šikovné pastelky
- základní barvy 
Balení obsahuje 10 ks pastelek v různých 
odstínech.  

JO943 369 Kč

Šikovné pastelky - třídní balení 
Balení obsahuje 30 ks pastelek
v 10 různých odstínech.  

Šikovné pastelky
Tvrdé voskovky ve tvaru hlavy medvídka, které nezanechávají skvrny,

jsou bez zápachu a mají výbornou krycí schopnost. 
Voskovky mají ergonomický tvar a dobře padnou do dětské ruky.

Široká strana voskovky snadno vybarví velké plochy. 
Pokud chcete voskovky používat klasickým způsobem, můžete použít úzkou stranu. 

Voskovky ve tvaru medvídka jsou atraktivní hlavně pro děti.

Třídní 
balení

JO946 215 Kč

Šikovné pastelky mix 
Balení obsahuje 20 ks pastelek v různých odstínech.

CR95240 90 Kč

Voskovky - tělové odstíny, 8 ks
Balení obsahuje 8 voskových pastelek v 8 různých 
tělových odstínech. Ideální na kreslení postaviček 
z různých kultur, které se odlišují odstínem pokožky.
Délka pastelky: 10 cm.
Tloušťka pastelky: 1,5 cm.
Rozměr balení: 12 x 10,5 x 1,5 cm.

NR254719 57 Kč

Voskovky JUMBO, 12 ks
Sada obsahuje 12 super měkkých, 
nerozbitných a netoxických voskovek 
ve 12 intenzivních barvách. Pastelky mají 
dobré krycí vlastnosti a nešpiní ruce.
Věková kategorie: 5+
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ED010002 569 Kč

Voskovky 
Voskové pastelky v jasných barvách. Mají 
velmi dobrou krycí schopnost. Balení 
obsahuje 144 voskovek v 12 různých odstí-
nech. Rozměr: délka 116 mm, průměr 14 mm.
Věková kategorie: 3+  

MEGA pastelky !
délka až 116 mm
průměr až 14 mm

až 144 ks

JR49136 39 Kč

Voskovky, 32 ks 
Barevné voskové pastelky ve 32 barvách 
jsou určené pro výtvarné a umělecké účely. 
Jsou balené v kartonové krabičce.   

JR49135 30 Kč

Voskovky, 24 ks 
Barevné voskové pastelky ve 24 barvách 
jsou určené pro výtvarné a umělecké účely. 
Jsou balené v kartonové krabičce.  

JR49133 15 Kč

Voskovky, 12 ks 
Barevné voskové pastelky ve 12 barvách 
jsou určené pro výtvarné a umělecké účely. 
Jsou balené v kartonové krabičce. 

Voskovky kulaté
Barevné voskové pastelky 
s různým počtem barev 
v závislosti na balení jsou určené 
pro výtvarné a umělecké účely. 
Jsou balené v kartonové krabičce, v 
případě balení 48 barev v praktické 
plastovém obalu.

KH067931 - 6 barev 12 Kč

KH067955 - 12 barev 25 Kč

KH067979 - 24 barev 41 Kč

KH101529 - 48 barev 82 Kč

JO980/60 325 Kč

Pastelky Jovicolor 
- velká sada
Balení obsahuje 60 ks pastelek 
v různých odstínech a strouhátko.

JO980/18 145 Kč

Pastelky Jovicolor, 18 ks
Balení obsahuje 18 ks pastelek 
v různých odstínech.

JO989 1690 Kč

Voskovky, 300 ks 
Balení obsahuje 300 kulatých voskovek ve 12 různých 
barvách. Průměr: 1,1 cm. Délka: 7,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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DZ42041 395 Kč

Gelové metalické voskovky 
Balení obsahuje 10 extra-měkkých 
gelových voskovek s metalickým efektem.
Rozměr balení: 23,7 x 15 x 2,2 cm.

NR54368 220 Kč

Floppy Kids - stíratelné 
voskovky, 12 barev 
Balení obsahuje 12 barev. Voskovky 
se dají snadno setřít ze stíratelného 
povrchu s použitím suchého hadříku, 
z papíru se setřít nedají. Jsou netoxické.

NS1065 965 Kč

Hrubé voskovky, 300 ks 
Balení obsahuje 300 voskovek 
v 12 různých barvách. Balené 
v praktické kartonové krabičce.
Délka: 9 cm; průměr: 1,1 cm.

EPL240199 340 Kč

Superměkké pastelky, 12 ks
Měkké pastelky s vysokým pigmentem v 12 
svítivých barvách jsou vysouvací a uzavíratelné 
s víčkem. Smývatelné vodou. 
Délka: 14 cm. Průměr: 1,8 cm.

NS1077 1060 Kč

Olejové pastelky, třídní balení, 300 ks 
Balení obsahuje 300 pastelek v 12 různých barvách. 
Balené v praktické kartonové krabičce.
Délka: 9 cm; průměr: 0,8 cm.

ED031015 33 Kč

Olejové pastelky 
Olejové   v jasných barvách s velmi dobrou krycí 
schopností. Balení obsahuje 12 pastelek 
v různých odstínech. Rozměr: délka 71 mm, 
průměr 11 mm. Věková kategorie: 3+ 

CR38139 1050 Kč
Voskovky, 288 ks
Kvalitní voskovky v 12 barvách v praktickém balení.
Délka: 10 cm, průměr 11 mm.
Věková kategorie: 3+

SY45750 50 Kč

Olejové pastelky, 24 barev 
23 olejových pastelek v intenzivních barvách 
a 1 pastelka v bílé barvě.
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JR49142 155 Kč

Kulaté olejové pastelky
12 ks pastelek pro nejmenší. Pastelky 
mají otočný, výsuvný mechanismus, měkčí 
složení, které zajišťuje výborné krycí 
schopnosti a zářivost barev.
Rozměr: 19,5 x 15 x 2,5 cm. 

JO973/72 399 Kč

Trojhranné voskovky - 72 ks 
Součástí balení jsou také dvě ořezávatka. Balení obsahuje 
72 ks pastelek v 12 odstínech. 
Rozměr: 11 x 82 mm.  

JO979 1625 Kč

Trojhranné voskovky
- školní balení 
Školní balení obsahuje dohromady 
300 voskovek ve 12 výrazných barvách. 
Rozmer: 1,1 x 8,2 cm. 

Trojhranné voskovky
Nabízíme Vám jedinečnou možnost koupit 
si voskovky pouze v té barvě, kterou právě 
potřebujete, protože se často stává, že 
některé barvy se spotřebují rychleji, než jiné. 
Máte na výběr 10 jasných barev.
Rozměr: 1,1 x 8,2 cm.

JO97301 - 12 ks žluté 70 Kč

JO97307 - 12 ks oranžové 70 Kč

JO97308 - 12 ks růžové 70 Kč

JO97302 - 12 ks červené 70 Kč

JO97319 - 12 ks tělové 70 Kč

JO97303 - 12 ks hnědé 70 Kč

JO97304 - 12 ks zelené 70 Kč

JO97305 - 12 ks modré 70 Kč

JO97310 - 12 ks černé 70 Kč

Trojhranné voskovky
Nelámavé kvalitní trojhranné voskové pastelky s ergonomickým tvarem. 

Nezanechávají skvrny a nešpiní ruce. Jejich ergonomický design je ideální pro 
drobné dětské ručky. Jsou neparfémované, dobře kryjí, snadno se ostří a mají 

vysokou trvanlivost. Jsou vhodné pro kreslení na různé povrchy, jako např. papír, 
karton, dřevo nebo různé drsné povrchy.

GO15093 50 Kč

Pastelky na textil 
Barevné pastelky na textil. S jejich pomocí můžete dodat 
jedinečný vzhled své tašce, tričku nebo jakémukoliv 
kousku. Ozdobené textilie se mohou prát při teplotě 30 °C. 
Krabička obsahuje 8 pastelek. 
Délka: 9 cm.Věková kategorie: 3+  

Pastelky trojhranné Milan
Pastelky se sytými barvami odolné vůči polámání. 
Díky zaobleným rohům jsou vhodné i pro malé děti.

JR80007 - 6 ks 40 Kč

JR49139 - 24 ks 142 Kč

JO973 109 Kč

Trojhranné voskovky, 12 ks 
Průměr: 1,2 cm. Délka: 8,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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HA32002  100 Kč

Fantazijní barva
Tmavě černá, neprůhledná barva 
založena na vodní bázi. Je určená 
k překrytí malby voskovými, nebo 
olejovými pastelkami.
Po zaschnutí se do ní vyškrabuje 
obrázek podle vlastní fantazie. 
Objem tuby: 120 ml.

KH831424 105 Kč

Olejové pastelky, 24 ks 
Balení obsahuje 24 ks uměleckých 
olejových pastelek.
Rozměry: délka 6 cm, průměr 9 mm.

HA08540 145 Kč

Olejové pastelky Oily 
Měkké kvalitní, olejové pastelky s dobrou 
krycí schopností. Mohou se používat na 
různé malířské techniky. Balení obsahuje 
12 různých barev.

KH021933 85 Kč

Plasticolor, 12 barev 
Sada 12 pastelových pastelek s tloušťkou 
7,8 mm v plastovém obalu.
Rozměr balení: 145 x 105 x 9 mm.

NR127422 28 Kč

Voskové pastelky 
Velmi kvalitní voskové pastelky s vysokou 
krycí schopností. Balení obsahuje 12 ks 
pastelek v různých intenzivních odstínech.  

Voskovky trojúhelníkové
Barevné voskové pastelky s různým počtem 
barev v závislostí na balení jsou určené pro 
výtvarné a umělecké účely. Jsou balené 
v kartonové krabičce.

KH8271006001KS - 6 barev 15 Kč

KH8272012001KS - 12 barev 26 Kč

KH8274024001KS - 24 barev 49 Kč

CR38135 265 Kč
Mastné pastelky vysouvací, 12 ks
Barevné mastné pastelky se silnou pigmentací. Díky 
praktickému vysouvání zůstanou ruce dětí čisté. Balení 
obsahuje 12 ks pastelek s délkou 8 cm.
Hmotnost: 12 x 10 g.
Věková kategorie: 3+
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JO909      300 ks 1125 Kč

Pastelky Plasticolor 300 ks
11,5 cm, šestihranné, 12 barev.        

JO926 142 Kč

Pastelky Plasticolor 24 ks 
Kvalitní kulaté pastelky ve výrazných odstínech jsou vhodné 
na papír nebo karton. Neušpiní ruce, dají se vygumovat a jsou 
neparfémované. Balení obsahuje 24 pastelek v různých barvách.
Rozměr: 0,8 x 11,7 cm.

JO929 1365 Kč

Pastelky Plasticolor 300 ks 
Kvalitní kulaté pastelky ve výrazných odstínech jsou vhodné 
na papír nebo karton. Neušpiní ruce, dají se vygumovat 
a jsou neparfémované. Balení obsahuje 
300 pastelek v 12 různých barvách.
Rozměr: 0,8 x 11,7 cm. 

Plastické pastelky Plasticolor
Hladké, pružné pastelky v široké škále barev v různých velikostech 
a tvarech. Jsou bez zápachu, nedrobí se, nelámou se a jsou vysoce 

přilnavé na povrch. Velkou výhodou je, že se dají vygumovat, 
velmi dobře kloužou po papíře a vůbec nešpiní ruce. 

Metalické pastelky jsou vhodné na černý papír.

JO913 75 Kč

Pastelky Plasticolor, 12 ks 
Kvalitní kulaté pastelky ve 12 odstínech. 
Pastelky vám nezašpiní ruce, dají se mazat a 
jsou neparfémované.
Průměr: 0,8 cm. Délka: 11,7 cm. 

Pastelky Plasticolor, šestihranné
Kvalitní pastelky, které nešpiní ruce, dají se 
mazat a jsou neparfémované.
Rozměr: 0,8 x 11,5 cm.

JO912 - 12 ks 69 Kč

JO924 - 24 ks 125 Kč
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ED061267      288 ks 2135 Kč

Krabice s 288 trojhrannými 
barevnými tužkami  
Ekonomické balení s 288 ks trojhrannými 
barevnými tužkami 24 x 12 barev.
Věková kategorie: 3+

Trojhranné barevné tužky Goldline 
Jedinečný ergonomický tvar tužek pomáha rozvíjet 
motorické schopnosti dětí a správné držení tužky. 
Balení: 12 tužek jedné barvy, délka 175 mm, tloušťka 
tuhy 3,7 mm. Věková kategorie: 3+

ED061250  - žlutá 93 Kč

ED061251  - oranžová 93 Kč

ED061252  - černá 93 Kč

ED061253  - červená 93 Kč

ED061254  - hnědá 93 Kč

ED061255  - světlemodrá 93 Kč

ED061256  - tmavěmodrá 93 Kč

ED061257  - fialová 93 Kč

ED061258  - světlezelená 93 Kč

ED061259  - tmavězelená 93 Kč

ED061260  - bílá 93 Kč

ED061261  - růžová 93 Kč

JO739 849 Kč

Pastelky JOVI - Třídní balení
Balení pro celou třídu. Obsahuje 144 ks 
pastelek v různých odstínech.
Průměr tuhy: 7,5 mm.

i pro

i pro

NS1069 345 Kč

Trojhranné tenké pastelky, 60 ks 
Balení obsahuje 60 pastelek ve 12 různých 
barvách. Délka: 17,5 cm. Průměr: 0,8 cm.

NS1064 1360 Kč

Trojhranné pastelky, 
třídní balení - 300 ks 
Balení obsahuje 300 ks pastelek 
v 12 různých barvách. Balené v praktické 
kartonové krabičce. Délka: 17,5 cm; 
průmér: 0,66 cm.

NS1062 525 Kč

Trojhranné pastelky hrubé - 60 ks 
Balení obsahuje 60 ks pastelek v 12 různých 
barvách. Balené v praktické kartonové 
krabičce. Délka: 17,5 cm; průměr: 1 cm.

NS1060 290 Kč

Trojhranné pastelky hrubé, 
krátke - 60 ks 
Balení obsahuje 60 ks krátkych pastelek 
v 12 různých barvách. Balené v praktické 
kartonové krabičce.
Délka: 8,8 cm; průměr: 1 cm.

i pro

NS1068 2990 Kč

Trojhranné pastelky hrubé,  
třídní balení - 300 ks
Balení obsahuje 300 ks pastelek v 12 
různých barvách. Balené v praktické 
kartonové krabičce.
Délka: 17,5 cm; průměr: 1 cm.

CR97771 2650 Kč
Barvičky a stolní struhadlo
Balení obsahuje 144 barviček v 12 různých 
barvách a stolní ořezávátko.
Průměr: 5 mm.
Věková kategorie: 3+

JR36834 315 Kč

Pastelky v plechovém boxu, 
12 ks - pastelové
Čtyřhranné barevné pastelky v praktickém 
plechovém boxu. Sada obsahuje 12 
barevných pastelek v pastelových odstínech. 
Délka pastelky 175 mm, tloušťka tužky 6,9 
mm, tloušťka tuhy 3 mm / HB.
Rozměr: 10,5 x 18,5 x 1,2 cm.
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JO730/12 85 Kč

Pastelky JOVI, 12 ks
12 různých odstínů.

JR0327 39 Kč

Šestihranné pastelky, 12 ks
12 různých barev. Obal se může lišit.

KH3592 99 Kč

Školní pastelky 
šestihranné, 12 ks 
Kvalitní pastelky s vysokou 
krycí schopností v 12 různých 
odstínech.
Rozměr: 17,5 x 0,7 cm; 
průměr tuhy 3,2 mm.

NM06000 15 Kč

Barevné pastelky, 6ks  
Kvalitní šestihranné pastelky 
v 6 barvách, vyrobené z lipového dřeva. 
Průměr tuhy 3mm. 
Veková kategorie: 3+

JR0722124 189 Kč

Pastelky MILAN šestihranné - 24 ks
Šestihranné barevné pastelky s ochranným 
systémem, který zvyšuje odolnost proti lámání. 
Sada 24 ks. Tuha: 3,3 mm. Rozměr: 21 x 19 x 1 cm.

JR12312 129 Kč

Barvičky dvoubarevné Milan, 
12 ks 
Trojhranné dřevěné dvoubarevné pastelky. 
Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr balení: 21 x 10 x 1 cm.

KH34160 102 Kč

Suchý zvýrazňovač, 6 ks 
Tužka se používá k zvýraznění textu.
Balení obsahuje 6 tužek v různých barvách.
Délka: 17,5 cm; průměr tuhy: 3,8 mm.

Pastelky šestihranné v tubě
Pastelky jsou určeny pro školáky 
i předškoláky. Klasický šestihranný tvar 
tužky s lakovaným tělem. 
Dodávané v praktickém pouzdře.
Rozměr: ø 18,5 cm.

JR36828 - 48 ks 225 Kč

JR36827 - 36 ks 170 Kč

JR34361 - 24 ks 115 Kč

JR34362 - 18 ks 95 Kč

JR34363 - 12 ks 65 Kč

Barvičky, kulaté
Dřevěné kulaté barvičky s odolným hrotem.
Rozměr: 0,75 x 17,5 cm.

JO734/12 - 12 ks (12 barev) 40 Kč

JO734/24 - 24 ks (24 barev) 75 Kč

JO734/84 - 84 ks (12 barev) 255 Kč

JO734/288 - 288 ks (12 barev) 785 Kč

JO730/24 145 Kč

Barvičky JOVI, 24 ks 
24 různých odstínů.
Rozměr: 0,75 x 17,5 cm. 
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JR0323 82 Kč

Trojhranné pastelky, 24 ks
24 jasných barev. Obal se může lišit.

JR03138 70 Kč

Trojhranné 
neonové 
pastelky, 6 ks 
6 fluorescenčních 
pastelek, odolné vůči 
lámaní. Obal se může 
lišit.

JR0379 20 Kč

Trojhranné 
pastelky, 6 ks
6 jasných barev.
Obal se může lišit.

KH181996 40 Kč

Trojhranné pastelky,
6 barev
6 barev s měkkou tuhou.

ED061280      tuha - 5 mm 170 Kč

Extra hrubé trojhranné tužky 
Goldline 
Tužky  svým ergonomickým trojhranným 
tvarem a s 5 mm hrubou  tuhou jsou vhodné 
pro  nejmenší děti. Balení: 12 tužek různých 
barev, délka 175 mm.

JO73512 165 Kč

Tříhrané barvičky MAXI 
Barvičky jsou určeny pro nejmenší děti, 
u kterých svým ergonomickým tvarem 
podporují osvojení si správného úchopu. 
Balení obsahuje 12 barev.

Trojhranné pastelky
Trojhranné pastelky s kvalitní tuhou, která má 
velmi dobrou přilnavost na různé druhy papírů. 
Pastelky mají vysokou krycí schopnost. 
Rozměr: 17,5 x 0,7 cm, průměr tuhy 0,3 cm.

KH3132 - 12 ks 75 Kč

KH3134 - 24 ks 135 Kč

Akvarelové barvičky
Trojhranné barvičky se hladce nanášejí a po 
přidání malého množství vody se dají roztírají 
přiloženým štětcem i na větší plochy.

JR42312 - 12 ks 119 Kč

JR42324 - 24 ks 215 Kč

KH2141 22 Kč

Šestihranné pastelky, 6 barev 
6 různých barev.

SY839955 40 Kč

Trojhranné bezdřevé tužky, 
12 barev 
12 tužek v živých barvách vyrobených 
z plastu.

NR259271 55 Kč

Barvičky superměkké, trojhranné, 
12 ks 
Sada obsahuje 12 super měkkých nerozbitných 
tužek ve 12 intenzivních barvách.
Délka: 17,5 cm; průměr 7 mm.
Věková kategorie: 5+

AS61006 79 Kč

Šestihranné barvičky, 
zářivé barvy 
12 zářivých barev, vyrobené z kvalitního černého 
dřeva. Balení obsahuje ořezávátko. 
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JR0380 45 Kč

Trojhranné
pastelky, 12 ks 
12 různých barev. Obal 
se může lišit.  

NR123523 159 Kč

Super měkké pastelky 
Trojhranné velmi kvalitní barevné pastelky
s měkkou tuhou v 12 různých zářivých, 
jasných barvách. Součástí balení je 
ořezávátko na pastelky.  

JR212CT 119 Kč

Pastelky Jumbo 
trojhranné, 12 ks
Hrubé pastelky ve 12 jasných 
barvách, vhodné pro nejmenší 
děti. Obal se může měnit.
Rozměr: 18 x 1 cm.

LE6238 260 Kč

Duhové barvičky 
Balení obsahuje 9 barviček s 
vícebarevnou tuhou a 2 ořezávátka.
Rozměr: délka 16 cm, průměr 1 cm.

NR126159 70 Kč

Oboustranné pastelky 
Kvalitní barevné pastelky, které 
mají na každé straně jinou barvu.
Balení obsahuje 12 pastelek, 
dohromady v 24 intenzivních 
barvách.  

KH3404 410 Kč

Magické pastelky - 13 ks 
Trojhranné pastelky s vícebarevnou tuhou, která 
zanechává zajímavou stopu. Balení obsahuje 13 ks 
pastelek v různých odstínech, ořezávátko a gumu. 
Rozměr: 12,2 x 1 cm, průměr tuhy 0,56 cm.

Pastelové barvičky lakované
Progreso
Kvalitní barvičky s lakovaným povrchem. Dají se 
snadno naostřit klasickým ořezávátkem na tužky. 
Mají velmi dobrou krycí schopnost a dobrou přilna-
vost na různé druhy papírů. 

KH8756 - 12 ks intenzivních barev 180 Kč

KH8758 - 24 ks intenzivních barev 359 Kč

KH4012 225 Kč

Pastelky s mechanickým
vysouváním tuhy, 12 odstínů 
Kvalitní pastelky s vysouvací tuhou. Tuha se 
dá naostřit pomocí přiloženého ořezávátka. 
Pastelky jsou balené v praktickém plastovém 
obalu.

JR10401 150 Kč

Akvarelové pastelky se štětcem 
Balení obsahuje 5 barevných akvarelových 
pastelek a 1 štětec s 8 ml nádržkou na vodu.  
Nakreslete pastelkami obrázek a přejeďte po 
něm štětcem naplněným vodou.
Průměr tuhy: 3,5 mm.

SY839958 87 Kč

Trojhranné bezdřevé tužky 
JUMBO, 12 barev
12 tužek v jumbo velikosti a v živých 
barvách vyrobených z plastu.

NR259219 108 Kč

Barvičky MINI JUMBO, 
trojhranné, 12 ks 
Sada obsahuje 12 měkkých tužek 
v intenzivních barvách a ořezávátko.
Rozměr: 17 x 12 cm.
Věková kategorie: 5+

NR25444 159 Kč

Barvičky JUMBO,
trojhranné, 12 ks 
Sada obsahuje 12 měkkých tužek 
v intenzivních barvách a ořezávátko.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍ
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ED061240       72 ks 425 Kč

Trojhranné tužky Goldline 
s černou tuhou
Krabice 72 ks s HB tuhou.
Věková kategorie: 3+

JO73812B 165 Kč

Trojhranná grafitová tužka MAXI 
Tužka je určená pro nejmenší děti, u kterých svým 
ergonomickým tvarem podporuje osvojení 
si správného úchopu a tím ulehčuje nácvik 
grafomotoriky. Balení obsahuje 12 tužek.
Rozměr: délka 17,5 cm; průměr 1 cm.  

ED061065 55 Kč

Šestihranné tužky Goldline 
s černou tuhou
Krabice 12 ks s HB tuhou.
Věková kategorie: 3+

JR10290 46 Kč

Sada tužek 2
Sada 3 ks trojhranných grafitových 
tužek tvrdosti HB, B, 2B, ořezávatka 
a měkké syntetické gumy. Rozměr: 
24,7 x 10,5 x 1,5 cm. 

Metalické šestihranné tužky
Balení obsahuje 12 tužek jedné barvy.
Věková kategorie: 3+ 

ED061086 zlatá   155 Kč

ED061087 stříbrná   155 Kč

MR592504 1460 Kč

Pomůcka pro správný 
uchop pera 
Inovativní pomůcka při rukopisu, 
která poskytuje pohodlné uchopení 
pera a podporuje správné umístění 
prstů. Pro leváky i praváky.
Sada obsahuje 12 kusů.

i pro

KH52010 92 Kč

Mechanická tužka
- Versatil 
Tužka s grafitovou vyměnitelnou tuhou. Na konci je knoflík, 
který slouží i jako ořezávátko na tuhu. 
Délka tužky: 14,2 cm.
Průměr tuhy: 2 mm; délka tuhy: 12 cm.

KH41900 61 Kč

Tuhy do mechanické 
tužky Versatil 
Balení obsahuje 12 ks.
Průměr tuhy: 2 mm; délka tuhy: 12 cm.

KH15803 41 Kč

Grafitové tužky, 
3 ks 
Jednobarevné grafitové 
tužky,
trojhranné, v balení 3 ks
o různé tvrdosti.
Tvrdost: H, B, HB. 

SY833507 266 Kč

Tužky s gumou, 48 ks 
Trojhranné tužky HB tvrdosti s barevnou 
gumou.

JR99214 46 Kč

Úchyty na tužku, 4 ks
Jednoduchá pomůcka, která přispěje k lepšímu 
držení tužky a podporuje správné umístění 
prstů. Sada obsahuje 4 kusy. 
Průměr úchytu je 0,8 cm.
Délka úchytu je 3,7 cm.
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KP65300640 15 Kč

Guma kombinovaná
Guma na mazání grafitových čar,
strojopisu a inkoustu. Cena je za 2 ks. 
Rozměr: 55 x 18 x 6 mm.

KP65300340 15 Kč

Guma Klasik
Měkká guma na mazání 
čar běžných tužek. 
Cena je za 2 ks.
Rozměr: 35 x 22 x 7 mm.

JR1458 375 Kč

Stolní ořezávátko na baterie
Praktické stolní ořezávátko na baterie se 
zásobníkem, vyrobené z kvalitního plastu. 
Dodávané v barevnosti dle skladových zásob. 
Baterie nejsou součástí balení.
Rozměr: 11,5 x 6,5 x 8,5 cm.

KH9095 14 Kč

Ořezávátko dvojité s kontejnerem 
Dvojité ořezávátko na pastelky o průměru 8 a 
11 mm s praktickým kontejnerem. Dodáváno v 
barevnosti v závislosti od skladových zásob. 

KH477004 11 Kč

Plastická guma 
Guma je určena k stírání 
grafitových čar.
Rozměr: 6 x 1,8 x 1,2 cm.

NR121536 35 Kč

Ořezávatko DUO s kontejnerem
Dvojité ořezávátko na pastelky s praktickým 
kontejnerem. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.

KH909594 23 Kč

Dvojité kovové ořezávátko 
Ořezávátko je vhodné pro tužky 
o průměru 8 a 11 mm.

KH909592 8 Kč

Dvojité plastové ořezávátko 
Ořezávátko je vhodné pro tužky 
o průměru 8 a 11 mm.

VN12479 340 Kč

Ořezávátko na baterie - Dvojitý otvor
Používá se na strouhání klasických nebo jumbo 
tužek (průměr otvorů 6 a 12 mm). Obsahuje velkou 
nádobu na odpad ze strouhání. Poháněno 4 AA 
bateriemi (nejsou součástí balení). Vyrobeno z 
plastu. Rozměr: 8 x 10 x 7,5 cm.

ED035055 569 Kč

Kancelářské ořezávátko na tužky
Vhodné pro všechny typy tužek (i trojúhelníkové) 
do tloušťky max. 12 mm. Ořezávátkem je možné 
nastavit tloušťku hrotu tužky od 0,5 do 4,8 mm.

KPA504 14 Kč
Ořezávátko na tužky, 1 ks
Struhadlo s měkkým úchopem ideální na 
strouhání tužek. Dodávané ve barevnosti v 
závislosti na skladových zásob.

KPA513 38 Kč
Struhadlo Duo 
Dvojité ořezávátko pro tužky s 
praktickým kontajnerem. Dodávané ve 
barevnosti v závislosti na skladových 
zásob.

KPA520 45 Kč
Struhadlo na grafitové tužky
Struhadlo s měkkým úchopem ideální na 
strouhání grafitových tužek. Dodávané ve 
barevnosti v závislosti na skladových zásob.

KPA522 45 Kč
Struhadlo na pastelky
Struhadlo s měkkým úchopem ideální pre 
strouhání pastelek. Dodávané ve barevnosti 
v závislosti na skladových zásob.           

CR34345 170 Kč

Kreslíci guma
Kreslící guma s maskovací tekutinou je 
skvělou pomůckou k vytváření uměleckých 
děl. Je vhodná na nakreslení obrázků 
a detailů, které chcete, aby se na papíře  
později objevily. Kreslicí gumou ve tvaru 
fixy nakreslete požadovaný obrázek 
a vybarvěte plochu podle vlastních 
představ. Můžete použít tuš nebo vodové 
barvy. Po důkladném vysušení odstraňte 
gumovou vrstvu, abyste odkryli čistou 
skrytou plochu. Obrázek je hotový. 
Rozměr balení: 16 x 11 x 0,5 cm.

1. Nakreslete obrázek 
kreslícá gumou 
a nechte ho přibližně 
1 - 2 minuty zaschnout.

2. Obrázek zamalujte pastelkami, 
voskovkami, fixy, vodovými, 
temperovými nebo libovolnými 
barvami a nechte úplné zaschnout.

3. Bříšky prstů přecházejte 
po gumovém obrázku. Setře 
se vrstva gumy a zůstane 
bezbarevný obrázek 
s barevným okolím.

JO049 15 Kč

Ořezávátko na tužky, 1 ks 
Struhadlo na tužky. Dodávané v barvách v 
závislosti na skladových zásobách.

TSFELT 735 Kč

Gumy 
Vysoce odolné gumy na čištění otisků prstů na 
různých površích. Balení obsahuje 30 ks.
Rozměr: 5,5 cm.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
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TS00445AR 715 Kč

Soft Pastel - 48 ks 
Kvalitní pastelky s vysokým obsahem pigmen-
tů. S těmito pastelkami dodáte svým dílům 
dlouhotrvající, intenzivní barvy. Balení obsa-
huje 48 ks pastelek v různých odstínech.  

Křídy čtvercové
Mají velmi dobrou krycí schopnost, na tabuli se 
s nimi píše pohodlně a bez námahy. Jsou téměř 
bezprašné. Mohou se používat také ke kreslení na 
chodník. Balení obsahuje 12 ks. Rozměr: 1,2 x 1,2 x 
8,2 cm. Věková kategorie: 6+ 

BZ74963A08 - bílé 30 Kč

BZ74964A08 - barevné (6 intenzivních barev) 53 Kč

Suchý pastel
Souprava uměleckých prašných kříd 
vhodných na papírový podklad.
Rozměry: délka 7,5 cm, průměr 10 mm.

KH85116 - 6 ks 85 Kč

KH851212 - 12 ks 169 Kč

Křídy barevné, čtvercové
Balení obsahuje různý počet barev dle 
balení. Vhodné na tabuli.
Rozměr: 1,2 x 1,2 x 10 cm.

KH112505 - 6 barev 41 Kč

KH112506 - 12 barev 52 Kč

FL390509 360 Kč 

Křídové fixy
Speciální fixy, které napodobují křídu, jsou 
vhodné na jakýkoliv hladký povrch s rozdílem, 
že je s nimi možné psát i tence - ve srovnání 
s běžnými křídami. S navlhčenou houbou 
nebo hadrem je jednoduše smažete jako 
běžné křídy. Výhodou je, že při psaní s těmito 
křídovými fixy se děti neušpiní. 
Balení obsahuje 5 barev.

KH08673 81 Kč

Umělý uhlík 
Černy uhlík na umělecké 
kresby a stínování.
Balení obsahuje 6 uhlíků.  

KH94780 22 Kč

Roztírátko 
Papírové roztírátko na umělecké 
techniky, na stínování.

KH89156 159 Kč

Grafitové tužky
lakované, 6 ks 
Souprava tužek bez dřeva v gradaci 8B, 6B, 
4B, 2B, HB a akvarelové tužky.
Rozměry: délka 15,3 cm, průměr 7,6 mm.

SY89587 155 Kč

Suchý pastel, 12 barev
Sada obsahuje 11 pastelek v intenzivních 
barvách a 1 bílou pastelku.

JR1483 590 Kč

Stolové elektrické ořezávátko
Automatické ořezávátko na tužky dvou rozměrů 6-8 
mm a 9-12 mm. Obsahuje odpadovou nádobu a so-
učástí balení jsou 2 náhradní čepele. Napájení ze 
sítě 230V (adapter je součástí balení) nebo na bate-
rie (4xAA - nejsou součástí balení). 
Rozměr: 84 x 72 x 76 mm.   

LH12001 4080 Kč

Elektrické ořezávátko na tužky
Je vhodné na tužky s průměrem max. 12 mm.
Rozměr: 19,5 x 5,7 x 10,2 cm.

EPL240204 2950 Kč

Elektrické ořezávátko na tužky
Po vložení pera s průměrem do 11 mm se proces 
zaostření začne automaticky - a zastaví 
se automaticky, když je psací nástroj opět 
připraven k použití. Vybavení: průhledný 
kontejner  s automatickým bezpečnostním 
vypínáním při vytahování, 50 cm napájecí kabel, 
síťový provoz 220V, ochrana proti přehřátí. 
Materiál: plast.
Rozměr: 8,5 x 10,5 x 17,5 cm.
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Křídy kulaté
Bezprašné, kompaktné a na dotek velmi příjemné 
křídy. Nepoškrábou tabuli a mají dobrou krycí 
schopnost. Na rukou zanechávají jen minimální 
množství prachu. Balení obsahuje 10 ks. 
Rozměr: délka 80 mm, průměr 9 mm. 

JO1010 - bílé 20 Kč

JO1020 - barevné (jasné, živé barvy) 26 Kč

Kriedy trojuholníkové
Kvalitní křídy, které se díky svému ergonomickému tvaru 
velmi pohodlně drží v ruce. Mají velmi dobrou krycí schop-
nost, na tabuli se s nimi píše pohodlně a bez námahy. Jsou 
téměř bezprašné. Mohou se používat také ke kreslení na 
chodník.  Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr: 1 x 1 x 1 cm, délka 8 cm. Věková kategorie: 6+

BZ79315A08 - bílé 30 Kč

BZ79316A08 - barevné (6 intenzivních barev) 39 Kč

GOSP402 300 Kč

Barevná křída na
kreslení na tabuli - 24 sad
Délka: 8 cm, 12 ks v jednom balení. 
Cena je za 24 balení - 288 ks křídy. Věková kategorie: 3+  

BZ74947A08 97 Kč

Křídy kulaté, bílé 
Kvalitní křídy, které se příjemně drží v ruce
a pohodlně se s nimi píše na každou
tabuli. Jsou odolné a téměř bezprašné.
Dá se s nimi kreslit také na chodník.
Balení obsahuje 100 ks bílých kříd.
Rozměr: průměr 9 mm, délka 8,2 cm.
Věková kategorie: 6+

GOSP406 260 Kč

Barevná křída na
kreslení na chodník - 12 sad
Délka: 11 cm, 6 ks v jednom balení. 
Cena je za 12 balení - 72 ks křídy. Věková kategorie: 3+

PB2470618 75 Kč

Křídy v kyblíku 
20 barevných kříd o 
průměru 25 mm.
Délka křídy: 9,5 cm. 

i pro

i pro

FL371209 210 Kč

Křídová pera, 12 ks 
Vhodné na tabuli, okna, 
porcelán, papír a jiné hladké 
povrchy. Jsou rozpustné ve 
vodě. Balení obsahuje 12 barev.

Křídový popisovač
Křídový popisovač je vhodný pro psaní a kreslení na černých 
tabulích, skle a podobných materiálech. Cena je za 1 ks.
Tloušťka hrotu: 2,5 mm.
Objem náplně: 6 ml.

SY920464 - žlutý 43 Kč

SY920842 - oranžový 43 Kč

GOSP401 75 Kč

Křídy na chodník - 15 ks
15 barevných kříd s průměrem 25 
mm. Délka křídy: 11 cm.
Věková kategorie: 3+

SY88302 65 Kč

Křídy v boxu, 20 ks
Kulaté křídy na chodník v 
praktickém boxu. Balení 
obsahuje 20 kříd v 6 různých
barvách.

AP2357 110 Kč

Kružítko s křídou
Sada obsahuje 1 kružítko a 3 křídy. 
Věková kategorie: 3+

JO1100 145 Kč

Křídy - bílé, 100 ks 
Bezprašné, kompaktní a na dotek velmi 
příjemné křídy, které nepoškrábají tabuli a 
mají dobrou krycí schopnost.
Rozměr: 0,9 x 8 cm. 

JO1120 215 Kč

Křídy - barevné, 100 ks 
Bezprašné, kompaktní a na dotek velmi 
příjemné křídy, které nepoškrábají tabuli a 
mají dobrou krycí schopnost. Balení obsahuje 
100 kusů kříd v 10 různých barvách.
Rozměr: 0,9 x 8 cm. 

POSLEDNÍ
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ED530400 530 Kč

Kreativní pomůcky
Sada 4 výtvarných pomůcek 
jedinečného vzhledu. Na 
plastových držácích jsou 
pěnové násadky, které 
vytvářejí různé vzory.

Kreativní štětce
Balení obsahuje 4 umělecké nástroje s plastovými rukojeťmi. 
Každý z nich vytváří po namočení do barvy jiný vzor.

1. AP2137 - sada 1 (délka 13 cm)  250 Kč

2. AP2138 - sada 2 (délka 13 cm) 250 Kč

3. AP2025TW1 - sada 3 (délka 14 cm) 250 Kč

4. AP2026TW2 - sada 4 (délka 14 cm) 250 Kč

AP125/DS 29 Kč

Houbové štětce 
Sada 3 houbových štětců 
s umělohmotnými ručkami. 
Rozměr: délka 12,2 cm, 
šířka 1,5 cm.  

AP123/SBR 46 Kč

Houbové štětce 
Sada tří houbových štětců 
s umělohmotnými ručkami. 
Délka: 13,8 - 15,3 cm, šířka 2,5 - 7,5 cm. 

AP432/PPMT 90 Kč

Fantazijní štetce 
Sada čtyř barevných nástrojů 
s umělohmotnými ručkami a pěnovým 
vrchem. Každý vytváří jiný vzor. 
Stačí pouze namočit do barvy. 

NS0033 75 Kč

Houbové kreativní štětce
Štětce na malování se skládají ze tří 
různých materiálů: houbička, pěna a síťka. 
Zajímavé štětce vytvoří z malování nový 
zážitek. Díky různým strukturám se malba 
stane atraktivnější a každý obraz bude 
originální. Rukojeť štětců je přizpůsoben i 
pro nejmenší umělce. Délka štětce je 9 cm. 
Šířka houby je 3 cm.
Věková kategorie: 3+

RY57015 250 Kč

Tvarovací stěrky
Stěrky na vytváření různých efektů 
a motivů s barvami či nanášení 
lepidla. Obsahuje 20 stěrek.
Rozměr: 9 cm.
Věková kategorie: 3+

RY5320 260 Kč

Kreativní štětce
Taháním, obtiskováním nebo točením získáte vždy jiný 
vzor. Obsahuje 6 štětců různých tloušťek a velikostí 
a kartu s nápady. Věková kategorie: 4+

CR28523 150 Kč

Prstová nanášecí houba
Nanášecí houba se nasune na prst. Je složená 
z houbovité hlavičky a plastového držáku. Balení 
obsahuje 10 ks. Výška špongie: 2,8 cm. 
Průměr špongie: 2 cm.
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Štětce s krátkou ručkou
(kulaté uchycení štětin)
Délka štětců je od 17 do 20 cm
v závislosti na čísle štětce.
Balení obsahuje 12 ks.
Věková kategorie: 3+

Štětce s dlouhou ručkou
(kulaté uchycení štětin)
Délka štětců je od 28 do 35 cm
v závislosti na čísle štětce.
Balení obsahuje 12 ks.
Věková kategorie: 3+

Štětce s dlouhou ručkou 
(ploché uchycení štětin)
Délka štětců je od 28 do 35 cm v závislosti na čísle štětce.
Balení obsahuje 12 ks.
Věková kategorie: 3+

Štětce s krátkou ručkou 
(ploché uchycení štětin)
Délka štětců je od 17 do 20 cm
v závislosti na čísle štětce.
Balení obsahuje 12 ks.
Věková kategorie: 3+

Štětce 
Štětce s impregnovanými dřevěnými ručkami a hliníkovými úchytkami 

štětin jsou vhodné k použití s temperovými, olejovými a vodovými barvami.

ED040170 č. 4 12 ks         76 Kč 
ED040171 č. 6 12 ks       88 Kč 
ED040172 č. 8 12 ks 105 Kč 
ED040173 č. 10 12 ks  105 Kč 
ED040174 č. 12 12 ks 125 Kč 
ED040175 č. 14 12 ks 139 Kč 
ED040176 č. 16 12 ks  165 Kč 
ED040177 č. 18 12 ks 190 Kč

ED040111  č. 2 12 ks                         75 Kč

ED040112  č. 4 12 ks                       88 Kč

ED040113  č. 6 12 ks                  88 Kč

ED040114  č. 8 12 ks                      105 Kč

ED040115  č. 10 12 ks                    105 Kč 
ED040116  č. 12 12 ks                    115 Kč 
ED040117  č. 14 12 ks                   145 Kč 
ED040118  č. 16 12 ks                    155 Kč 
ED040119  č. 18 12 ks                     180 Kč 
ED040120  č. 20 12 ks                    209 Kč

ED040121  č. 22 12 ks                    245 Kč 
ED040122  č. 24 12 ks                    285 Kč 

ED040180 č. 4 12 ks              70 Kč 
ED040181 č. 6 12 ks 75 Kč 
ED040182 č. 8 12 ks 75 Kč 
ED040183 č. 10 12 ks  82 Kč 
ED040184 č. 12 12 ks 119 Kč 
ED040185 č. 14 12 ks           125 Kč 
ED040186 č. 16 12 ks           140 Kč 
ED040187 č. 18 12 ks           149 Kč 

ED040145   č. 4 12 ks 75 Kč

ED040146   č. 6 12 ks 75 Kč

ED040147   č. 8 12 ks 88 Kč

ED040148   č. 10 12 ks 99 Kč

ED040149   č. 12 12 ks  105 Kč

ED040150   č. 14 12 ks   119 Kč

ED040151   č. 16 12 ks 145 Kč

ED040152   č. 18 12 ks 170 Kč

CICS5180 169 Kč

Sada štětců 1 
Set 25 štětců různých barev, velikostí a druhů - od 
malých po velké, od štětinových až po pěnové. 
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Štětce na vodové barvy
Výborné štětce pro práci s vodovými barvami. 
Impregnované dřevěné ručky červené barvy 
mají hliníkové uchycení štětin.
Délka štětců je od 17 do 21 cm
v závislosti na čísle štětce.
Balení obsahuje 12 ks.
Věková kategorie: 3+

ED040070 č. 1 12 ks   70 Kč

ED040071 č. 2 12 ks 82 Kč 

ED040072 č. 3 12 ks 88 Kč 

ED040073 č. 4 12 ks  99 Kč

ED040074 č. 5 12 ks 98 Kč

ED040075 č. 6 12 ks 109 Kč 

ED040076 č. 7 12 ks  109 Kč

ED040077 č. 8 12 ks  125 Kč

ED040078 č. 9 12 ks 125 Kč 

ED040079 č. 10 12 ks 149 Kč 

ED040080 č. 11 12 ks 195 Kč 

ED040081 č. 12 12 ks 195 Kč 

JR4909 26 Kč

Sada plochých štětců - 4 ks
Obsahuje štětce č. 4, 8, 10, 12 s dřevěnou 
nelakovanou rukojetí.

JR4917 26 Kč

Sada kulatých štětců - 4 ks
Obsahuje štětce č. 4, 6, 8, 10 s dřevěnou 
nelakovanou rukojetí.

JR4918 45 Kč

Sada štětců Mix - 6 ks
Obsahuje štětce č. 2, 4, 6, 8 - kulaté, 10 a 12 
ploché s dřevěnou nelakovanou rukojetí.

JR4950 69 Kč

Sada barevných štětců - 5 ks
Obsahuje ploché štětce č. 2 x 2, 4, 2 x 6 s 
plastovou rukojetí.

Sada štětců
Sada štětců různých velikostí.

SY833492 - kulaté, 6 ks 38 Kč

SY837895 - ploché a kulaté, 6 ks 49 Kč

JO8180 1830 Kč

Sada kulatých štětců,
144 ks 
Sada obsahuje 12 ks velikosti č.00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
a 6 ks velikosti č.9, 10, 11, 12.

JO8185 75 Kč

Sada kulatých štětců,
5 ks
Sada obsahuje štětce velikosti 
č.0, 4, 6, 8, 12. 

JO8380 1560 Kč

Sada plochých štětců, 108 ks 
Sada obsahuje 12 plochých štětců velikosti č. 0, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16.

JO8386 69 Kč

Sada plochých štětců, 
4 ks 
Sada obsahuje štětce velikosti č. 
4, 6, 8, 12.
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CICS5172 280 Kč

Sada štětců 2 
12 kulatých a 12 plochých štětců různých 
velikostí. Mají kvalitní dřevěnou ručku 
a přírodní prasečí štětiny. 

JO806    1 ks 21 Kč

Štětec dětský tenký                                 
Nekutálí se, nepadá ze stolu.
Délka 17,5 cm, ø štetiny 0,6 cm.

CL81144 24 Kč

Štětec s držadlem
Okrouhlé držadlo usnadňuje držení štětce 
malým dětem. Délka 10 cm. Dodávané 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob. Cena za 1 ks.

CR10344 105 Kč

Mix štětců pro 
děti, 5 ks
Souprava štětců s tvrdšími 
štětinkami a kratší 
plastovou třpytivou rukojetí 
má vhodný úchyt i pro 
nejmenší děti. Balení 
obsahuje 5 štětců: 3 ks 
plochých štětců (velikosti: 
8, 12, 18) a 2 ks kulatých 
štětců (velikosti: 8, 12). 
Nejdelší štětec: 15,5 cm. 
Nejkratší štětec: 14,5 cm.
Rozměr balení:
22,5 x 6,8 x 1 cm.

CR10404 109 Kč

Štětce s hrubou rukojetí, 3 ks
Balení obsahuje 3 ks štětců s hrubou rukojetí 
a tužšími štětinami. Skládá se ze 3 různých 
tloušťek štětin. 
Tloušťka štětin: 11, 14, 17 mm.
Rozměr balení: 20 x 7 x 1,5 cm.

MD14118 260 Kč

JUMBO štětce, 4 ks
Díky velikosti a kulatému tvaru usnadňují 
držení a manipulaci i začátečníkům. Štětce 
jsou snadno čistitelné vodou.
Rozměr: 22 x 4 x 17 cm.
Věková kategorie: 2+

JO807    1 ks 45 Kč

Štětec dětský hrubý 
Štětec se nekutálí a nepadá ze stolu.
Délka: 16,5 cm, průměr štětin: 1 cm.

NS0018EC 159 Kč

Stojan na štětce 
Plastový stojan, do kterého 
můžete odložit až 49 
štetců, pastelek nebo jiných 
výtvarných pomůcek. 
Výška: 13 cm.
Průměr: 14,5 cm.

ED082014 8 Kč

Plastový štětec
na lepidlo
Velikost: 10 cm.

ED046132 215 Kč

Gumové štětce na kreslení a modelování
Gumové nástroje s velmi elastickým a tvárným zakončením z měkké gumy. Štětce vytvářejí nové 
možnosti při kreslení.Umožňují nabírání barev různé konzistence a jejich další tvarování. To přidává 
plastickým pracím nové rysy - spojení techniky kreslení prsty a štětcem. Nástroje jsou vhodné i k 
modelování z měkkých hmot jako jsou modurit, hlína a papírová hmota.
Obsah: 5 štětců, každý z nich je zakončen jiným tvarem.
Věková kategorie: 3+
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ED512268          125 ml 21 Kč

Bezpečnostní nádobka na barvu
Nádobka je vyrobena z průhledného plastu a víko zabrání rozlití 
barvy i když se nádobka převrhne. Nádobka 125 ml.
Věková kategorie: 3+

CL21517 28 Kč

Paleta na barvy 
Plastová paleta na temperové barvy.
Rozměr: 22,5 x 16,5 cm.

ED512265                           125 Kč

Nádobky s podnosem 
Plastový podnos obdélníkového tvaru, ve kterém výborně 
drží nádobky na barvu. Podnos se prodává spolu se 6 
nádobkami 6 x 125 ml.
Věková kategorie: 3+

AP110/RT  100 Kč

Odkapávač při práci 
s válečky
Plastový odkapávač s třemi složkami. 
Vhodný při práci s válečky.
Rozměr: 36 x 23 x 4 cm.

CR34589 49 Kč

Paletka
na kulaté barvy
Plastová paletka obsahuje 
6 kruhových otvorů na 
kulaté barvy. 
Průměr otvoru je 4,5 cm.
Rozměr: 16 x 11 x 2 cm.

CL600MM 60 Kč

Plnicí pero na malování - 6 mm 
Pero je úžasné pro čisté a ekonomické používání. 
Pero s velikostí hrotu 6 mm se může plnit i 
lepidlem.
Objem je 50 ml.

JO125/30 19 Kč

Nádobky na barvu, 30 ks 
Plastové uzavíratelné nádobky na barvu.
Objem: 125 ml.

AP634/SPT 182 Kč

Tvarovací stěrky 
Speciální nářadí na použití s pískem nebo 
barvami, vytvářející různé motivy. V sadě 
6 různých vzorů. Rozměr: 7 x 9 cm.

RY54560 205 Kč

Zvířecí špachtle
Nanášejte barvu na papír pomocí zvířecích drápů, 
tlapek, křídel a ploutví. Zajímavé špachtle, které 
se snadno čistí, jsou vyrobeny z lehkého, odolného 
plastu a z jedné strany jsou potištěny barevnými 
zvířecími motivy. Balení obsahuje 20 špachtlí. 
Rozměr: cca 10 x 3,5 cm. Věková kategorie: 4+
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RY5419 329 Kč

Pumpičky na barvu
Díky těmto pomůckám je možné vykouzlit zajímavé díla a 
dekorativní motivy. Vlijte do nitra pumpičky malé množství 
barvy (temperové) a stisknutím vyfoukněte jemné 
kapičky. Balení obsahuje 3 ks.Rozměr: 9 cm.
Věková kategorie: 4+

ED062714                               9 Kč

Pipeta na barvy
Přesně dávkuje barvy a podněcuje 
děti na experimentování s barvou.
Vhodná na vytváření mramorového 
efektu. Rozměr: 15 cm.
Věková kategorie: 3+

AP140/SDB 77 Kč

Misky na výtvarnou výchovu
Balení obsahuje 4 ks misek o průměru 
13,2 cm a hloubce 3 cm. Jsou vyrobeny 
z plastu. Jsou ideální pomůckou při práci 
s otiskovacími houbami a barvami. 
Je možné je použít i při třídících aktivitách 
a počtech.

AP350/SDB 182 Kč

Misky na výtvarnou výchovu
Balení obsahuje 10 ks misek o průměru 
13,2 cm a hloubce 3 cm. Jsou vyrobeny
z plastu. Jsou ideální pomůckou při práci 
s otiskovacími houbami a barvami. Je 
možné je použít i při třídících aktivitách
a počtech.

ED047001 105 Kč

Vytvořte spršku barev! 
Plastový rám, díky kterému
můžete s pomocí barev vytvořit na 
papíru barevné cákance. 
Rozměr: 9 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 3+

KH524973 19 Kč

Misky na vodu 
Sada obsahuje 5 misek na vodu, které se skladují 
vložené do sebe. Dodáváno  v barevnosti v závislosti
od skladových zásob.
Průměr nejmenší misky: 4,5 cm.
Průměr největší misky: 6,3 cm.

RY54470 269 Kč

Srdíčkové pipety 
Pipetka speciálně navržená pro malé dětské 
ruce. Zakončení je ve tvaru srdce. Balení 
obsahuje 20 ks pipetiek.
Rozměr: 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AP2095PSTC 200 Kč

Misky na šetření barvy 
Praktické misky, ze kterých se dá jednoduše 
po použití vylít barva zpět do svého obalu. 
Balení obsahuje 4 ks.
Rozměr: 12 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+

AP2066CP 175 Kč

Spojovací misky na barvu 
Balení obsahuje 6 misek na barvu, které se dají 
navzájem spojit. Možné použít jako stojan na 
výtvarné potřeby. Rozměr: 10 x 8 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+
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CI91207 445 Kč

Sada ubrusů pro výtvarnou výchovu 
Ubrusy jsou vyrobené z polyetylenu, tzn. mají plastový 
povrch, což znamená, že dokonale ochrání povrch stolu 
v průběhu malování nebo modelování. Díky pěkným 
designům mohou rovněž sloužit při oslavách a party 
zábavách.
Balení obsahuje tyto motivy: čísla, písmena, kaňky a tvary.
Rozměr každého ubrusu: 100 x 150 cm. 

LH14059 430 Kč

Misky nejen na třídění - sada 6 ks 
Sada obsahuje 6 misek různých barev. Jsou vhodné 
na třídění, na malování, ale například i na servírování 
rozličných pochutin. Rozměr: 40 x 40 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED009150 265 Kč

Ochranná podložka velká
Podložky vyrobené z pevného lehce 
elastického materiálu, zabezpečují 
dokonalou ochranu desky stolu při 
výtvarných pracích. Rozměr: 40 x 57 cm.
Věková kategorie: 3+

CI91200 95 Kč

Ubrus pro výtvarnou výchovu 
Je vyrobený z polyetylenu, tzn. má plastový povrch, což 
znamená, že dokonale ochrání povrch stolu v průběhu 
malování nebo modelování. Díky pěknému designu s 
hvězdičkami může rovněž sloužit při oslavách a party 
zábavách. Rozměr: 100 x 150 cm. 

AL0390710 71 Kč

Ubrus na školní lavici - zelený
Nabízíme na výběr 3 pestré barvy.
Ubrus je vyroben z pevného PVC.
Rozměr: 80 x 130 cm.

TS1004 815 Kč

Podnos na hry 
Velký podnos je vynikajícím pomocníkem při hrách s drobivým materiálem nebo s 
vodou. Po hře ho stačí pouze utřít a hned je připravený na další aktivitu. Díky velkým 
rozměrům nabízí prostor pro víc dětí najednou. Průměr: 94 cm.

Modelovací podložka
Vhodná na modelování, tvorbu a přenášení výtvarných děl a taky na jejich 
vystavení. Rozměr: A4.

JR00110 - žlutá 21 Kč

JR00066 - bílá 21 Kč

JR01421 - modrá 21 Kč

JR00837 - červená 21 Kč

i pro

Ubrus na výtvarnou výchovu
Rozměr: 150 x 150 cm.

AP077SY - žlutý 180 Kč

AP717SAB - modrý 180 Kč

AP079SR - červený 180 Kč

POSLEDNÍ
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HA27010 285 Kč

Pracovní plášť 
Plášť je vyroben z odolného nylonu a slouží jako 
ochrana oděvu při výtvarných pracích. Neprosa-
kuje, má dlouhé rukávy, zapíná se na suchý zip a 
velikostí je vhodný pro děti
od 9 do 12 let. Dá se prát při teplotě 30 °C. 

Zástěry
Zástěry ze silného nylonu ve třech velikostech. 
Zástěry se zapínají suchým zipem
a elastické manžety rukávů zabezpečují
čistotu předloktí a rukávů šatů.
Věková kategorie: 3+

ED009127  červená pro 3 - 5 leté děti  140 Kč

ED009151  modrá pro 6 - 9 leté děti  159 Kč

ED009128  modrá pro dospělé 252 Kč

Pracovní pláště
Tyto barevné voděodolné pláště s dlouhými rukávy 
jsou vyrobeny z nylonu. Vzadu se zapínají na su-
chý zip. V přední části se nachází kapsa na odklá-
dání barviček a štětců.

VN50897 - M, pro děti od 4 - 9 let 170 Kč

VN81883 - S, pro děti od 2 - 5 let 139 Kč

CI91240 720 Kč

Jednorázové zástěry, 100 ks 
Plastové zástěry na jedno použití 
v dětské velikosti. Ochrání oblečení 
od barev a lepidla. 

i pro

CR13800 285 Kč

Voděodolná ochranná zástěra
Gumová zástěra pro děti od 7 - 12 let chrání 
dítě před potřísněním při malování nebo 
modelování. Možnost prát při 30 °C.
Rozměr: 55 x 70 cm.

JO104 265 Kč

Pracovní plášť - zelený 
Odolný plášť ochrání oblečení dětí při 
kreativních činnostech.
Pro děti od 5 - 8 let.

JO103 265 Kč

Pracovní plášť - modrý
Odolný plášť ochrání oblečení dětí při 
kreativních činnostech.
Pro děti od 3 - 5 let. 

DZ42042 320 Kč

Zástěrka na malování - žlutá
Průsvitná plastová zástěra se sovičkami. 
Ideální na různé kreativní činnosti. 
Vhodná pro děti ve věku od 3 - 5 let.

DZ42043 320 Kč

Zástěra na malování - oranžová
Průsvitná plastová zástěra s kočičkou. 
Ideální na různé kreativní činnosti. 
Vhodná pro děti ve věku od 5 - 8 let.
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AP855/PE 230 Kč 

Pevné válečky se strukturou
Sada 4 válečků z trvanlivé gumy k vytvoření
nádherných ornamentů.

AP2028/RRPC 290 Kč

Válečky se strukturou Vánoc
Balení obsahuje 4 válečky vyrobené v kombinaci 
gumy a plastu. Pomoci nich je možné vytvářet 
různé struktury s Vánoční tématikou.
Rozměr: 18 x 4,5 cm.

AP846/RRP  360 Kč

Válečky se strukturou
Balení obsahuje 5 válečků vyrobených 
v kombinaci gumy a plastu. Pomoci nich je 
možné vytvářet různé struktury.
Rozměr: 18 x 4,5 cm

AP705/PE  225 Kč

Gumové válečky se strukturou
Sada 4 válečků vyrobených z trvanlivé 
gumy k vytvoření různých struktur.
Rozměr válečka: 15,5 x 9 cm.
Rozměr plochy na malování: 4 x 5,5 cm.

Válečky
na malování

Jsou vyrobeny
ze speciálního materiálu. 

Na váleček nanesete barvu,
otisknete na papír

a obrázek je hotový.

AP2090 215 Kč

Válečková razítka - zvířecí tvary 
Sada obsahuje 4 razítka, která vytvářejí různé 
zvířecí motivy. Jsou vyrobena z gumy, přičemž 
úchyty jsou formované pro dětské ručky.
Průměr úchytu: 3,3 cm. 

ED077015 79 Kč

Výtvarné válečky     
Sada 6 valečků. 3 válečky jsou 
se vzorem a 3 válečky jsou hladké.
Věková kategorie: 3+

AP110/RT  100 Kč

Odkapávač
pro práci s válečky
Plastový odkapávač s třemi složkami. 
Vhodný pro práci s válečky.
Rozměr: 36 x 23 x 4 cm.

Gumová razítka
Každá sada obsahuje 4 razítka s různým 
designem. Rukojeti jsou vyrobené z kvalitní 
gumy, která je formována tak, aby se s razítky 
dobře pracovalo hlavně dětem. 
Délka: 14 cm. Průměr razítka: 2,9 cm.

1. AP2089 - razítka 1 142 Kč

2. AP2088 - razítka 2 142 Kč

CI29074 560 Kč

Válečky se vzory, 12 ks
Sada obsahuje 12 válečků se 6 
vzory.
Průměr válečku: 5,5 cm.
Šířka válečku: 6,5 cm.

CI90850 290 Kč

Válečky se vzory, 
5 ks
Sada obsahuje 5 válečků 
se vzory.
Průměr válečku: 2,5 cm.
Délka válečku: 20 cm.

POSLEDNÍ
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Širokou nabídku tzv. 
kouzelných hmot, jako jsou 
různé pískolíny či pěnolíny, 

jakož i příslušenství
k nim, naleznete

na str. 880 - 888.

AP113/SR 28 Kč

Váleček bez struktury 
Houbový váleček s umělohmotnou 
rukojetí bez struktury. Šířka 7 cm. 

AP732FPRC 152 Kč

Obrázkové válečky - Vánoce 
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

AP704/FPRT 152 Kč

Obrázkové válečky - Město
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

Válečky na barvu
Sada 3 válečků s různými vzory.
Šířka válečku: 3,5 cm.
Průměr válečku: 5 cm. 

1. AP2141 - sada 1  290 Kč

2. AP2142 - sada 2 290 Kč

AP729FPRC 152 Kč

Obrázkové válečky - Krajina
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

AP731FPRE 152 Kč

Obrázkové válečky
- Velikonoce 
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

AP730FPRS 220 Kč

Válečky - Mořský svět, 5 ks
Balení obsahuje 5 ks. 
Šířka: 6,5 cm.

AP813PRJ 220 Kč

Válečky - Safari, 5 ks
Balení obsahuje 5 ks. 
Šířka: 6,5 cm.

AP874PRT 195 Kč

Válečkové razítka - Textury
Balení obsahuje 3 ks. Speciálně navrženy 
pro použití dětmi, se snadno uchopitelnou 
rukojetí pro malé ručičky. Tyto razítka 
jsou ideální pro použití s barvami nebo 
modelovacím těstem. 
Rozměr balení: 18 x 11 x 6 cm.

AP875PRP 195 Kč

Válečkové razítka - Vzory
Balení obsahuje 3 ks. Speciálně navrženy 
pro použití dětmi, se snadno uchopitelnou 
rukojetí pro malé ručičky. Tyto razítka 
jsou ideální pro použití s barvami nebo 
modelovacím těstem. 
Rozměr balení: 18 x 11 x 6 cm.
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AP148  265 Kč

Lidé  
Sada hub rozličných tvarů, vhodných na rozvoj myšlení dětí při vytváření 
siluet lidí. Tvary zahrňují kalhoty, sukničky, boty, kozačky, ponožky, 
příruční tašku, klobouky, šortky dlaně, tváře. Ideální pro použití s barvou 
a inkoustem.

Otiskovací houbičky
 Jsou vyrobeny z pevné houby, velmi snadno se používají a výsledek je úžasný! 

Můžete je namočit do barvy a použít jako razítka, nebo do lepidla a otisk pak ozdobit třpytkami,
barevnou dekorační rýží a jiným dekoračním materiálem.

Otiskovací houby
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír, 
výkres a nebo jiný požadovaný povrch.
Tloušťka houbiček: 5 cm.

1. AP013SPA - Zvířátka - 5 ks 155 Kč

2. AP012SPT - Dopravní prostředky - 5 ks 155 Kč

3. AP721SPH - Halloween - 5 ks 155 Kč

4. AP760SPF - Ovoce - 6 ks 155 Kč

5. AP761SPF - Zelenina - 6 ks 155 Kč

AP2011SPE 165 Kč

Otiskovací houbičky 
- Velikonoce, 5 ks
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na 
papír, výkres nebo jiný požadovaný povrch. 
Balení obsahuje 5 ks. Zahrnuje vajíčko, 
jehňátko, kuřátko, králíčka a kvítek. 
Tloušťka houby: 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP014SPS 165 Kč

Otiskovací houbičky 
- Mořský svět, 5 ks
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír, výkres 
nebo jiný požadovaný povrch. Balení obsahuje 5 ks. 
Tloušťka houby: 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP015SPX 165 Kč

Otiskovací houbičky - Vánoce, 5 ks
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír, výkres nebo 
jiný požadovaný povrch. Balení obsahuje 5 ks. 
Tloušťka houby: 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

JO4/16 265 Kč

Otiskovací houby, 16 ks 
Balení obsahuje 16 ks houbiček 
různých tvarů. Rozměr: 5 - 7 cm. 
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AP833/PPJ 110 Kč 

Razítka - Džungle
Velké pěnové razítka vyrobené přímo na velikost 
dětské dlaně. Obsahuje 6 motivů zvířat z džungle. 
Lehké uchopení umožňuje popruh na zadní straně 
každého razítka.

AP665/PPC 110 Kč 

Razítka - Vánoce
Velké pěnové razítka vyrobené přímo na velikost 
dětské dlaně. Obsahují 6 motivů Vánočních svátku. 
Lehké uchopení umožňuje popruh na zadní straně 
každého razítka. 

AP663/PPN 110 Kč 

Razítka - Stopy
Velké pěnové razítka vyrobené přímo na 
velikost dětské dlaně. Obsahuje 6 motivů stop 
zvířat. Lehké uchopení umožňuje popruh na 
zadní straně každého razítka.

AP664/PPF 110 Kč 

Razítka - Zábava
Velké pěnové razítka vyrobené přímo 
na velikost dětské dlaně. Obsahují 
6 zábavních motivů. Lehké 
uchopení umožňuje popruh 
na zadní straně každého razítka.

Různé
polštářky a barvy 

na razítkování
naleznete

na str. 859 - 860.

AP350/SDB 182 Kč

Misky na výtvarnou výchovu
Balení obsahuje 10 ks misek o průměru 13,2 cm a 
hloubce 3 cm. Jsou vyrobeny z plastu. Jsou ideální 
pomůckou při práci s otiskovacími houbami a barvami. 
Je možné je použít i při třídících aktivitách a počtech.

AP140/SDB 77 Kč

Misky na výtvarnou výchovu
Balení obsahuje 4 ks misek o průměru 
13,2 cm a hloubce 3 cm. Jsou vyrobeny
z plastu. Jsou ideální pomůckou při práci
s otiskovacími houbami a barvami. Je 
možné je použít i při třídících aktivitách
a počtech.
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Razítka
Skvělé pomůcky při rozeznávání tvarů. Sada 
obsahuje 10 razítek z plastu, plocha k tištění je 
z EVA pěny. Průměr: 7,5 cm; výška 4 cm. 
Věková kategorie: 3+

1. EPL220032 - Geometrické tvary, plné 290 Kč

2. EPL220033 - Geometrické tvary, obrysy 290 Kč

EPL220108 505 Kč

Obrázková razítka 2 
Balení obsahuje 20 ks razítek s různými 
milými motivy. Rukojeť je vyrobena z plastu, 
plocha k tištění je z EVA pěny.
Průměr: 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL220076 199 Kč

Obrázková razítka - Vánoce
Balení obsahuje 6 plastových razítek. Inkoust 
není nutný. Razítka obsahují vlastní barvu. 
Průměr: 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AP848/FPT  142 Kč

Prstové razítka se strukturou - Kruhy
Sada obsahuje 8 gumových prstových razítek k vytváření 
různých vzorů a textur. Průměr: 3 cm.

AP861/PPT  165 Kč

Razítka se strukturou - Kruhy
Sada obsahuje 6 gumových razítek k vytváření 
různých vzorů a textur.
Průměr: 6 cm.

EPL220123 145 Kč

Pěnová razítka - Stopy
Zábavná pěnová razítka ve tvaru sandálky. Můžete si 
vytvořit tapetu s motivem dle vlastního výběru nebo 
označit únikový východ. Balení obsahuje 6 sandálků.
Rozměr: 7,5 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+
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EPL220034 430 Kč

Razítka - Zvířata a jejich stopy 
Naučné razítka seznámí děti s lesními zvířátky 
a jejich stopami. Balení obsahuje 6 razítek zvířat 
(plocha k tištění je z gumy) a 6 razítek zvířecích 
stop (plocha k tištění je z EVA pěny).
Průměr: 7,5 cm, výška 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED530410 490 Kč

Velké razítka - Dopravní prostředky 
Balení obsahuje 10 plastových razítek velkých rozměrů. 
Průměr: 7,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

EPL220051 535 Kč

Razítka - Listy a plody stromů 
Naučné razítka pomůžou dětem rozeznávat 
stromy podle listů a plodů. Balení obsahuje 
10 razítek z plastu. Plocha k tištění je z gumy.
Průměr: 7,5 cm; výška 4 cm.
Věková kategorie: 3+

RY55010 635 Kč

Razítka - Stopy zvířat
Detailní razítka vyrobené 
z tvrzené pěny. Balení obsahuje 
24 různých razítek.
Rozměr: 9,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AP640 149 Kč

Malířské náprstky
Sada se skládá z 24 gumových malířských 
náprstků v šesti různých vzorech. Jednoduše 
si je nasaďte na prsty, namočte do barvy
a otiskujte na papír.

24 ks v 6 různých 
vzorech
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EPL220091 190 Kč

Mega razítko - Zajíček 
Skvělá pomůcka na sváteční dekorace. Stačí 
pouze orazítkovat papíry pro všechny děti 
ve třídě a děti se již samy postarají o jejich 
vymalování. 
Rozměr: 14 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL220043 485 Kč

Razítka s počasím 
Razítka se symboly různého počasí. Balení obsahuje 10 razítek 
z plastu, plocha k tištění je z gumy.
Průměr: 7,5 cm, výška 4 cm. Věková kategorie: 3+

EPL220116 235 Kč

Razítka - Počasí 
Balení obsahuje 12 razítek s motivy počasí. 
Můžete si zahrát na rosničky a předpovídat 
počasí nebo si zaznamenávat počasí v 
průběhu celého školního roku. Razítka jsou 
ze dřeva, plocha k tištění je z gumy.
Rozměr: 4 x 3 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+

ED90100 635 Kč

Písmenková razítka
Sada dřevěných razítek s písmenky pomůže dětem procvičit si abecedu, skládání slov 
a při obtahování otisků si zlepší své grafomotorické schopnosti. Obsahuje 26 razítek s 
písmenky, černou a červenou podušku na razítka.
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL220077 240 Kč

Razítka - Vánoce 
Razítka se svátečními motivy jsou skvělou pomůckou
při výrobě dekorací. Stačí orazítkovat papíry pro všechny 
děti ve třídě a nechat je, aby vzory vyzdobily dle vlastní 
fantazie. Balení obsahuje 6 razítek.
Rozměr: průměr 7,5 cm, ručka 4 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL220098 225 Kč

Dřevěné velikonoční razítka, 6 ks
6 krásných velikonočních motivů.
Materiál: dřevo, guma. Průměr: 4,5 cm.
Výška: 3,8 cm.
Věková kategorie: 3+
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Dřevěná razítka
Razítka mají na dřevěném držadle laserem 
vyrytý obrázek motivu, což usnadňuje práci 
s razítky. Otisky razítek slouží jako pomůcky 
při různých didaktických aktivitách a na 
vybarvování. Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr: 5 x 4 cm.

1. NS2627DN - Zelenina 430 Kč

2. NS2628DN - Ovoce 430 Kč

3. NS2631DN - ZOO 430 Kč

4. NS2625DN - Dopravní prostředky 430 Kč

NS2621DN 430 Kč

Razítka - Listy stromů 
Razítka listů stromů, které můžou děti vidět 
v parku: javor, kaštan, buk, dub, lípa, a ginko. Díky 
využívání tuše různých barev mohou děti jednoduše 
vybarvit koruny stromů 
v barvách čtyřech ročních období.
6 kusů. Rozměr: 6,5 x 7 cm.

VN88474 195 Kč

Razítka - Emoce 
Balení obsahuje 4 dřevěné razítka 
s gumovou plochou s motivy emocí.
Rozměr obtisku: 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20546 540 Kč

Maxi razítka - Emoce 
Sada obsahuje 10 ks velkých razítek s různými 
emocemi. Rozměr: 4 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL220105 189 Kč

Razítka - Emoce 
Balení obsahuje 10 razítek s různými výrazy 
tváře. Na každém dřevěném držadle je vytištěný 
motiv. Plocha k tištění je vyrobena
z gumy. Průměr: 2,5 cm, výška 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Kouzelné razítka
Dřevěné razítka s gumovou tiskací plochou jsou balené v kartonové krabici. 
Balení obsahuje 25 různých motivů (sada 3 obsahuje 3 motivy). Motivy jsou 
identické s motivy fréz, které jsou používáný na našem speciálním nábytku 

„Kouzelný nábytek“ a současně s motivy Nálepek Kouzelný svět (NM0555).
Razítka je možné používat jako razítka na odměňování, avšak díky jemným 

linkám jsou vhodné zejména k vybarvování a vytváření různých výtvarných děl.
Rozměr razítka: 4 x 4 x 4 cm.

Motivy
na razítkách
jsou IDENTICKÉ 
s motivy fréz 
Kouzelného
nábytku a 
současně s motívy 
Nálepek Kouzelný 
svět (naleznete 
v Katalogu 
2021/2022 
Nábytek).

Kouzelné razítka
Balení obsahuje 25 různých motivů Rozměr: 4 x 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

NM040001 - Sada 1 540 Kč

NM040002 - Sada 2 540 Kč

NM040003 - Sada 3 85 Kč

l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školy

Nábytek

Katalog
2021/2022
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Dřevěné razítka
Balení obsahuje 15 ks dřevěných razítek 
s různými tématickými motivy, 1 podušku s 
černou a 1 podušku s červenou barvou na 
razítka. 
Rozměr razítek: 2 x 2 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

1. EPL220045 - Pro kluky (15 ks) 205 Kč

2. EPL220046 - Pro dívky (15 ks) 205 Kč

AP300SES 170 Kč

Razítka - Vzory
Balení obsahuje 6 ks. Razítka jsou 
omyvatelné a odolné na opakované 
použití. Velikost: 6 cm x 6 cm. 
Rozměr balení: 18 x 15,5 x 4 cm. 
Věková kategorie: 3+

JE1713000 705 Kč

Pochvalná razítka - Smile 1
Razítka se smajlíky, která se mohou dávat za odměnu 
- za splnění úkolů, za dobré chování nebo jen tak pro 
zábavu. Balení obsahuje 12 ks razítek s různými vzory 
v plastové krabičce. Rozměr razítka: 3,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+  

MD13798 595 Kč

Razítková sada - Zvířátka
Sada 16 detailních dřevěných razítek, 
7 barviček, barevné podušky s 
omyvatelnou modrou netoxickou tuší. 
Baleno v dřevěném boxu.
Rozměr: 22 x 20 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

LH13264 445 Kč

Motivační razítka Smiley 
Ideální pro učitele na motivaci žáků a 
udělování pochval. Průměr otisknutého 
symbolu: 1,5 cm. Rozměr razítka: 
6,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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MD12306 490 Kč

Razítka s dřevěnou rukojetí Deluxe
Dlouhá dřevěná rukojeť zabraňuje, aby se děti ušpinily 
od inkoustu. Sada obsahuje 10 razítek, podušku se 
6 barevnými a omyvatelnými inkousty, 5 barviček a 
praktické dřevěné balení. 
Rozměr balení: 25 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

MD12415 215 Kč

Razítková sada
- Motýlci a srdíčka
Sada obsahuje 8 dřevěných razítek s různými srdíčky a motýlky 
a dvoubarevnou podušku s inkoustem (růžovu a fialovu). Jsou 
baleny v praktickém dřevěném balení.
Rozměr balení: 13 x 15 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD11639 215 Kč

Razítková sada - Mláďatka na farmě
Sada obsahuje 8 dřevěných razítek s různými zvířátky z farmy a 
čtyřbarevnou podušku s omyvatelným inkoustem. Jsou baleny v 
praktickém dřevěném balení. Rozměr balení: 13 x 15 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD12390 650 Kč

Moje první razítková sada - Farma
Razítková sada s farmářskými zvířátky. Obsahuje 8 
dřevěných razítek se zvířátky (kohout, kravička, koník, 
prasátko, ovečka, koza, slepice a kachny) a dvoubarevnou 
podušku s omyvatelným inkoustem (hnědý a zelený).
Rozměr balení: 28 x 21 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD12391 650 Kč

Moje první razítková sada 
- Dopravní prostředky
Razítková sada s dopravnými prostředky. Obsahuje 8 
dřevěných razítek s oblíbenými vozidly (vlak, požární 
auto, policejní auto, letadlo, traktor, loď, školní autobus 
a náklaďák) a dvoubarevnou podušku s omyvatelným 
inkoustem (červený a modrý). Rozměr balení: 28 x 21 
x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD12407 440 Kč

Razítka s dřevěnou rukojetí 
Razítka jsou uložená v dřevěné krabičce. Balení obsahuje 6 
razítek a vícebarevnou podušku na razítkování. 
Rozměr balení: 19 x 13,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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Kreativní razítka - velké
Věková kategorie: 3+

DZ85100 - Safari 450 Kč

DZ85102 - Domácí zvířátka  450 Kč

DZ85123 - Dinosauří rodinka  450 Kč

DZ55277 - Lesní zvířátka 450 Kč

Safari

Domácí
zvířátka

Dětské kreativní razítka
Kromě razítkování a vytváření otisku razítka přináší širokou paletu možností k výtvarné tvorbě, ale i poučnou hru.

Otištěné velké obrázky můžete vybarvovat, vystřihovat, vytvářet koláže, pohlednice, vánoční ozdoby a různé dárečky.
Pomocí otisku z razítek je možné vytvářet příběhy, pohádky, ale i různé hry. K dispozici máte i barevné podušky, které jsou dokonale 

přizpůsobené pro malé dětské ručky. Prostřednictvím nich vytvoříte barevné otisky.
Obrovskou výhodou je, že barva na razítkování je 100% vypratelná a z rukou se dá jednoduše umýt.
Nabízíme sady razítek v atraktivních baleních, které obsahují kromě razítka také podušku na barvu.

100% kreativní
  100% vypratelné
    100% umyvatelné

Dinosauří 
rodinka 

Lesní zvířátka 
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V pohádce Jednorožci

Kreativní razítka - velké
Věková kategorie: 3+

DZ85114 - V pohádce   450 Kč

DZ85145 - Jednorožci 450 Kč

Z ilustračného obrázku je
názorné, jak velké jsou razítka

v porovnání k minci.

DZ03201 435 Kč

Razítka - Sada smajlíků
Sada obsahuje 38 ks a podušku.
Průměr razítka je cca 2,2 cm.
Věková kategorie: 3+

Písmena

DZ85111 450 Kč

Kreativní razítka - velké
- Písmena 
Věková kategorie: 4+

DZ55398 450 Kč

Kreativní razítka 
velké - Vánoce
Věková kategorie: 3+
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Razítková barva Gamadat
Barva s aplikátorem vhodná pro různá razítka.
Obsah: 20 g.

KH142521 - černá 95 Kč

KH142522 - červená 95 Kč

KH142523 - modrá 95 Kč

NS2635DN 445 Kč

Razítka - Čísla 
Balení obsahuje 10 razítek. Rozměr: 5 x 4,5 cm.

Razítka s písmenky
Sada razítek s písmenky, se kterými děti 
můžou skládat první slova. Každé balení 
obsahuje 34 ks.
Rozměr: 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR0597 - velká abeceda 425 Kč

LR0598 - malá abeceda 425 Kč

i pro

i pro

AP2342EG 755 Kč

Razítka - Písmena, 26 ks
Balení obsahuje 26 ks. Snadno uchopitelné rukojeti, 
speciálně navrženy pro malé ruce. 
Průměr: 40 mm.

AP2336EGN 300 Kč

Razítka - Čísla, 10 ks
Sada 10 ks. Čísla: 0-9. 
Jsou navrženy speciálně pro malé děti a 
mají snadno uchopitelné rukojeti, ideální 
pro malé ruce. Razítka poskytují zábavnou 
učební pomůcku pro aktivity v oblasti počítání 
a jsou ideálním způsobem, jak pomoci 
při rozpoznávání čísel. Použijte s barvou 
připravenou na smíchání. Plně omyvatelné, 
mohou se používat znovu a znovu. 
Rozměr balení: 15 x 14 x 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

Poduška na razítka
Rozměr: 15 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP488GIP - modrá 110 Kč

AP489GIP - oranžová 110 Kč

AP490GIP - fialová 110 Kč

AP492GIP - růžová 110 Kč

AP493GIP - zelená 110 Kč

AP494GIP - červená 110 Kč

AP495GIP - žlutá 110 Kč

AP615GIP - černá 110 Kč

AP735GIP - hnědá 110 Kč

AP496GIP - zlatá 125 Kč

AP497GIP - stříbrná 125 Kč

AP639GIP - vícebarevná 160 Kč

AP2286GIP - bílá 110 Kč

AP667GV - zářivá oranžová 125 Kč

AP668GV - zářivá žlutá 125 Kč

AP669GV - zářivá růžová 125 Kč

AP670GV - zářivá zelená 125 Kč
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Velké podušky na razítka
Podušky s barvou na razítka. Různé barvy.
Rozměr: 14 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL220024 - modrá 102 Kč

EPL220025 - žlutá 102 Kč

EPL220026 - červená 102 Kč

EPL220085 - černá 102 Kč

EPL220086 - růžová 102 Kč

EPL220087 - oranžová 102 Kč

EPL220088 - hnědá 102 Kč

EPL220090 - zelená 102 Kč

EPL220007 125 Kč

Vícebarevná poduška na razítka 
Šestibarevná poduška s barvou na razítka.
Rozměr: 14 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+

Poduška na razítkovou barvu
Velká bílá poduška na razítkovou barvu.
Věková kategorie: 3+

EPL220069 - Obdélník (20 x 15 cm) 95 Kč

EPL220070 - Šestiúhelník (14 x 14 cm) 75 Kč

VN81533 355 Kč

Velké polštářky s barvou
Sada 3 polštářků pro kreativní dizajny a plakáty. Polštářky 
mají průměr 15 cm a jsou dostatečně veliké na otisky 
rukou a nohou (barva se lehce smývá). Ideální pro kombina-
ci s abecedními, číselnými a obrázkovými razítky.
Věková kategorie: 6+

Razítkovací podložka
Rozměr: 7 x 11 cm

ED132030 - červená 79 Kč

ED132031 - modrá 79 Kč

ED132033 - černá 79 Kč

Poduška k razítkování
Nenapuštěná razítková poduška, určená
k napuštění razítkovými barvami.

KH701032- velká (15,5 x 8 cm) 130 Kč

KH701034 - střední (12 x 6 cm)  100 Kč

KH701036 - malá (7,5 x 5 cm) 68 Kč

i pro

MD11637 245 Kč

Duhová razítková poduška 
Šestibarevná poduška s barvou na razítka.
Rozměr: 16 x 13,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+

LR4275 409 Kč

Velká poduška na razítka 
Sedemfarebná poduška s omyvatelnou 
barvou na razítka.
Rozměr: 16,35 x 14,6 cm.
Věková kategorie: 4+
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CD2166 119 Kč

Nálepky - Zlaté hvězdy
Motivační a hodnotící nálepky. Ideální jako 
odměna za dobré chování nebo roli. 810 ks 
nálepek ve zlaté barvě.
Průměr: 10 mm.
Věková kategorie: 4+ 

CD2175 119 Kč

Nálepky - Usměvavé hvězdy
Motivační a hodnotící nálepky. Ideální jako 
odměna za dobré chování nebo roli. 810 ks 
nálepek v 5 barvách.
Průměr: 10 mm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

i pro

Metalické 3D nálepky
Nálepky mají metalický trojrozměrný vzhled.
Rozměr balení: 10 x 21,5 cm.

FL19402 - Písmena, 54 ks 49 Kč

FL19403 - Čísla, 61 ks 49 Kč

Samolepky - malé hvězdičky
Balení obsahuje 288 nálepek na ohodnocení 
dětí za různé aktivity.
Rozměr: 1,3 cm.
Věková kategorie: 5+

PB2550000 - zlaté 25 Kč

PB2550002 - stříbrné 25 Kč

Samolepky - velké hvězdičky
Balení obsahuje 108 nálepek na ohodnocení 
dětí za různé aktivity.
Rozměr: 2,5 cm.
Věková kategorie: 5+

PB2550001 - zlaté 25 Kč

PB2550003 - stříbrné 25 Kč

Nálepky z rýžového papíru
Nálepky jsou matné a poloprůsvitné. Nejlépe 
přilnou na hladkém povrchu jako kov a sklo, 
ale drží i na papíře nebo stěně. Snadno se 
odlepují a mohou být znovu použity. Role 
obsahuje 200 nálepek.

1. FL26501 - Lupeny růžové 88 Kč

2. FL26502 - Lupeny modré 88 Kč

3. FL26503 - Srdíčka 88 Kč

4. FL26506 - Tropický set 88 Kč

CD148003 225 Kč

Motivační tabulka s nálepkami
- Závody
Sledujte úspěchy dětí. Každá sada obsahuje 
630 ks barevných nálepek a 30 tabulek.
Rozměr: 12,7 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+
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NA321325 255 Kč

Nálepky - Zvířátka 
z farmy 
Balení obsahuje 12 archů - 
dohromady 500 samolepek. 
Výška nálepky: 2 - 3,5 cm.

NA321401 255 Kč

Nálepky - Domácí 
zvířátka 
Balení obsahuje 12 archů - 
dohromady 550 samolepek. 
Výška nálepky: 1,2 - 3 cm.

Pryskyřičné nálepky
Nálepky s 3D efektem.

A. FL16101 - Sada 1 78 Kč

B. FL16103 - Sada 2 78 Kč

C. FL16201 - Sada 9 78 Kč

D. FL16202 - Sada 10 78 Kč

E. FL16205 - Sada 12 78 Kč

MD19500 185 Kč

Třpytivé pěnové nálepky - Přátelství
Sada 23 třpytivých nálepek na 5 listech. Stačí odlepit 
bílý krycí papír, vybrat si libovolnou nálepku, kdekoliv ji 
přilepit a na závěr už jen stáhnout krycí papír.
Rozměr: 21 x 29,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 5+

FL23781 78 Kč

Třpytivé nálepky - Velikonoce 
Pěnové nálepky s třpytivým povrchem. 
Balení obsahuje 40 ks.
Věková kategorie: 3+

FL23784 78 Kč

Třpytivé nálepky - Vánoce 1 
Pěnové nálepky s třpytivým povrchem. 
Balení obsahuje 38 ks.
Věková kategorie: 3+  

FL23785 78 Kč

Třpytivé nálepky - Vánoce 2 
Pěnové nálepky s třpytivým povrchem. 
Balení obsahuje 46 ks.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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RY48239 480 Kč

Podložky na překreslování
- textury 
Jedinečný doplněk pro koláže s různými typy 
staveb. Nezáleží na tom, zda jde o zámek, tajné 
zahrady nebo středověké chrámy, pomocí podložek 
přesně vystihnete strukturu stavby. Široká škála 
textur zahrnuje vše od dlaždic, cihel až po vodu 
a skály. Obsahuje 10 podložek s 12 texturami.
Rozměr: 15,2 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 4+

RY5815 355 Kč

Podložky na překreslování
- listy
Balení obsahuje 16 podložek.
Rozměr: 10 x 13 cm.

RY5804 355 Kč

Podložky na překreslování
- květiny
Balení obsahuje 16 podložek.
Rozměr: 11 x 17 cm.
Věková kategorie: 4+

Podložky na překreslování
Zábavné, a velmi jednoduše použitelné podložky dokáží inspirovat děti v každém věku. Položte papír na podložku a 

přeneste motiv na podložce prostřednictvím pastelek, tužek, nebo barviček na papír. Podložky je možné použít i při práci 
s modelovacími hmotami, které nanesením na podložku získají různé otisky a povrchy. 

Díky množství nabízených motivů si děti mohou vytvořit ty nejoriginálnější výtvarná a umělecká díla a kromě toho 
i poznat přírodu a svět kolem nás. Další možností je použití podložek při různých dotykových hrách, kde prostřednictvím 

dotyku dítě určuje, co se na podložce asi nachází. Podložky jsou vyrobeny z pevného plastu.

RY48234 319 Kč

Podložky na překreslování
- sněhové vločky
S vlastnoručně vyrobenými vločkami se Vám
podaří zasněžit celou třídu. Krásné tvary
vyzdobte barvami nebo barvičkami, ozdobte
třpytkami a krásná výzdoba je hotová. Balení
obsahuje 6 podložek.
Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+
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AP341/PEP  132 Kč

Podložky k protlačování - tvary
Balení obsahuje 4 oboustranné podložky 
- 8 dizajnů. Vhodné k protlačení nebo 
přebarvování na papír.
Rozměr podložky: 15 x 15 x 0,3 cm.

RY48236 355 Kč

Podložky na překreslování Junior 
- Veselé obličeje
Kombinujte a vytvářejte různé veselé výrazy 
obličeje. Balení obsahuje 18 velkých podložek s 
různými výrazy a doplňky a 2 pomocné podložky 
obličeje, které zaručí, aby se velké podložky při 
kreslení neklouzaly.
Rozměr podložek do: 15,5 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY48231 415 Kč

Podložky na překreslování Junior
Díky jednoduše zobrazeným zvířátkům jsou vhodné
i pro malé děti. Zábavné, a velmi jednoduše použitelné 
podložky dokáží inspirovat děti v každém věku.
Položte papír na podložku a přeneste motiv na podložce 
prostřednictvím pastelek, tužek, nebo barviček na papír. 
Podložky je možné použít i při práci s modelovacími
hmotami, které nanesením na podložku získají různé
otisky a povrchy. Balení obsahuje 6 podložek z pevného 
plastu. Rozměr: 22 x 28 cm. Věková kategorie: 2+

RY48235 420 Kč

Protlačovací podložky 
- prehistoričtí ještěři
Protlačte a následně probarvěte na papír unikátní textury 
jednotlivých prehistorických ještěrů. Balení obsahuje 6 
vzorů: brontosaurus, t-rex, plesiosaurus, Pterodactyl, 
stegosaurus a Triceratops. Rozměr: 21,5 x 28 cm.
Věková kategorie: 2+ 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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RY5843 359 Kč

Podložky na překreslování
- hmyz
Balení obsahuje 6 podložek.
Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY5841 359 Kč

Podložky na překreslování
- optická iluze
Balení obsahuje 6 podložek.
Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+

RY5837 350 Kč

Podložky na překreslování 
- stopy zvířat
Obsahuje 16 podložek. Balení obsahuje stopy 
těchto zvířátek: veverka, kočka, zajíc, kachna, pes, 
jelen, rys, vlk, dikobraz, puma, bobr, lasička, 
vydra, krocan, mýval, vačice.
Rozměr: 10 x 14 cm.
Věková kategorie: 4+

RY5817 359 Kč

Podložky na překreslování
- kůže
Balení obsahuje 6 podložek.
Rozměr: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 4+

RY48230 385 Kč

Podložky na překreslování - tvary
Zábavné a snadno použitelné podložky jsou navrženy tak, aby inspirovaly děti 
všech věkových skupin a dovedností. Položte papír na podložku a přeneste 
motiv na podložce prostřednictvím tužek či pastelek na papír. Podložky 
je možné použít i při práci s modelovacími hmotami, které nanesením na 
podložku získají různé otisky a povrchy. Obsahuje 16 podložek s různými 
vzory. Rozměr: 10 x 13 cm.
Věková kategorie: 4+
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Šablony
Různorodá tématika šablon umožňuje vytváření zajímavých zadání za použití různých výtvarných technik, 

např: zobrazit na karton vzor se šablony houbovým štětcem, nebo obkreslit tvar pastelkami. 
Vyřezané obrysy motívů se dají dodatečně dotvářet tak, že na ně přilepíme různé materiály, 

jako jsou molitanová fólie nebo savý papír apod.
Šablony jsou vyrobené z plastu. Různé rozměry.

RY58622 350 Kč

Šablony - Sněhové vločky
Balení obsahuje 12 šablon sněhových vloček v různých 
tvarech a velikostech, přičemž zobrazují reálné tvary z přírody. 
Vytvořte si zasněženou dekoraci ve třídě nebo sněhovou 
nadílku na různých výtvarných dílech. Vyrobené z plastu.
Rozměr: 23 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+

RY58621 290 Kč

Šablony - Číslice
Jsou vyrobeny z odolného plastu, který 
vydrží roky používání. Balení obsahuje 
číslice 0 - 9 (spolu 10 ks).
Rozměr: 13 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+

RY58623 350 Kč

Šablony - Listy 
Balení obsahuje 12 šablon, podle kterých se Vám podaří nakreslit 
skutečné listy. Tužkou obkreslete šablonu a pak list vybarvěte.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY52040 455 Kč

Šablony - Rodinné portréty 
Vyskládejte si portrét Vaší rodiny. Balení 
obsahuje 9 šablon a 4 podložky na 
překreslování.
Rozměr: 13 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY55402 550 Kč

Člověk v pohybu - šablony
Poznávejte lidské tělo prostřednictvím umění. Šablony 
mají pohyblivé klouby v oblasti krku, pasu, kolen a 
kotníků, díky čemuž je můžete poskládat do jakékoliv 
polohy a obkreslit je. Šablony jsou vyrobeny z lehkého 
materiálu, který je průhledný a snadno se čistí.
Balení obsahuje 3 šablony a nápady k použití.
Délka poskládané šablony: 34 cm.
Věková kategorie: 6+

POSLEDNÍ
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Šablony
Šablony jsou určené k obkreslování. 
Balení obsahuje 1 ks. Rozměr: 13 x 25 cm.

1. KH749054 - Zvířátka 1 29 Kč

2. KH749056 - Zvířátka 2 29 Kč

3. KH749058 - Zvířátka 3 29 Kč

4. KH749060 - Zvířátka 4 29 Kč

Šablony
Šablony jsou určené k obkreslování. 
Balení obsahuje 1 ks.
Rozměr: 31,5 x 20 cm.

1. KH9821001 - Safari 35 Kč

2. KH9822001 - Farma 35 Kč

3. KH9823001 - Oceán 35 Kč

4. KH9824001 - Vánoce 35 Kč

Šablony
Sada šablon je ideální pro použití 
s pastelkami, razítky a nebo pro jiné způsoby.
Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr: 14 x 15 cm. 

1. AP2301WSF - Pohádkové motivy 72 Kč

2. AP2302WSP - Piráti 72 Kč

RY5859 425 Kč

Šablony - Emoce 
Balení obsahuje 6 šablon s chlapeckými a dívčími tvářemi. Obkreslujte je na papír 
a různě kombinujte části tváře. Rozměr: 20 x 20 cm. Věková kategorie: 4+ 

NS0914 169 Kč

Šablony - Emoce 2 
Balení obsahuje 6 emocí: radost, zlost, 
strach, smutek, překvapení a neutrální 
výraz tváře. Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AP2334SS 75 Kč

Šablony - Vesmír, 6 ks
Sady šablon ideální pro použití s pastelkami, razítky, ale 
i ostatními druhy malby. Plně smývatelné pro opětovné 
použití. Balení obsahuje 6 ks. 
Rozměr: 14 x 15 cm. 
Věková kategorie: 3+
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2. Šablony - ovoce 
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP028             6 ks 72 Kč

1. Šablony - zelenina 
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP256             6 ks 72 Kč

5. Šablony - hmyz
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP030             6 ks 72 Kč

6. Šablony - les
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP053             6 ks 72 Kč

4. Šablony - Afrika 
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP042             6 ks 72 Kč

10. Šablony 
- udělejme si masky 
Sada 10 šablon, které se dají použít jako 
předlohy na tvorbu vlastní masky. 
Rozměr: 24 x 34 cm.

AP303             10 ks 183 Kč

7. Šablony 
- postavy v pohybu
Rozměr: 19,5 x 20,5 cm.

AP160             12 ks 170 Kč

9. Šablony - polomasky  
Sada 8 šablon, které se dají využít jako 
podklad na vytvoření polomasek.
Rozměr: 30,5 x 23 cm.

AP027             8 ks 122 Kč

8. Šablony 
- dopravní prostředky
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP036             6 ks 72 Kč

3. Šablony - zvířata
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP034             6 ks 72 Kč

Šablony
Sady šablon ideální na použití s pastelka-
mi, pečetěmi, ale také i s ostatními druhy 
malby. Plně smývatelné pro opětovné 
použití. 

11. Šablony 
- vánoce 6 ks  
Rozměr: 14 x 15 cm.

AP040/WSX         6 ks 72 Kč

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   868 9. 8. 2021   12:59:47



869

9 10

11

1 2
w

w
w

.n
o

m
ila

nd
.c

z 
 /

  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

Šablony
Sada šablon je ideální pro použití s pastelkami, razítky a nebo pro 
jiné způsoby. Balení obsahuje 6 ks. Rozměr: 14,5 x 15 cm. 

1. AP038WSD - Dinosauři  72 Kč

2. AP2012WSE - Velikonoce 72 Kč

AP241BS 95 Kč

Šablony - okrajové
Balení obsahuje 4 ks. Motiv: srdíčka, rybky, 
hvězdičky, květiny. Rozměr: A4. 
Věková kategorie: 3+
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Děrovače
Rozměr: 1,5 cm.

1. FL7009 - vločka / hvězda / jedlička 225 Kč

2. FL7019 - srdíčko / medvěd / motýlek  225 Kč

3. FL7024 - ornamenty  225 Kč

4. FL7020 - sluníčko / javorový list / lístek  225 Kč

5. FL7023 - dáreček / čtyřlístek / stopa 225 Kč

6. FL7021 - hvězdice / delfín / mořský koník 225 Kč

7. FL7022 - sloník / vážka / zajíček 225 Kč

8. FL7025 - tulipán/ květinka/ květinka 225 Kč

Děrovače
Kovové děrovače v plastovém
povrchovém provedení, slouží

k vysekávání dírek různých tvarů.
Můžeme je využít při provádění

ozdobných prací nejenom vlastním
vysekáváním, ale i použitím samotných 

vyseknutých prvků.

Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215
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PB2800033 435 Kč

Děrovače - sada 
Balení obsahuje 4 děrovače: hvězda, 
motýl, květ a srdce.
Rozměr vyseknutého prvku: 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

PB2800010 520 Kč

Děrovače - čísla
Sada obsahuje 15 ks děrovačů 
na papír s motivem číslic 
a matematických  znaků. 
Děrovače jsou balené 
v praktickém plastovém boxu.  

Děrovače
Kovové děrovače v plastovém povrchovém provedení, slouží k vysekávání dírek

různých tvarů. Můžeme je využít při provádění ozdobných prací nejenom vlastním
vysekáváním, ale i použitím samotných vyseknutých prvků.

PB2800011 865 Kč

Děrovače - abeceda
Sada obsahuje 29 ks děrovačů na papír s mo-
tivem písmen. Děrovače jsou balené v praktic-
kém plastovém boxu.  

Děrovače
Rozměr vyseknutého prvku je přibližně 1,8 cm.

A. NS1813KE - Stromeček 48 Kč

B. NS1830KE - Javorový list 48 Kč

C. NS1821KE - Čtyřlístek 48 Kč

D. NS1819KE - Květinka 48 Kč

E. NS1805KE - Motýlek 48 Kč

F. NS1809KE - Medvídek 48 Kč

G. NS1826KE - Tulipán 48 Kč

H. NS1833KE - Sněhová vločka 48 Kč

I. NS1811KE - Zajíček 48 Kč

Děrovače
Rozměr vyseknutého prvku je přibližně 2,5 cm.

A. NS2529KE - Andílek 95 Kč

B. NS2501KE - Stromeček 95 Kč

C. NS2533KE - Cukřík 95 Kč

D. NS2512KE - Javorový list 95 Kč

E. NS2511KE - Květinka 1 95 Kč

F. NS2528KE - Květinka 2 95 Kč

G. NS2521KE - Motýlek 95 Kč

H. NS2516KE - Srdíčko 95 Kč

I. NS2503KE - Sluníčko 95 Kč

J. NS2502KE - Sněhová vločka 95 Kč

Děrovače
Rozměr vyseknutého prvku je přibližně 3,2 cm. 

A. NS3216KE - Stromeček 155 Kč

B. NS3201KE -  Hvězdička 155 Kč

C. NS3221KE - Květinka 155 Kč

D. NS3213KE - Sluníčko 155 Kč

E. NS3217KE -Tulipán 155 Kč

FL23004 165 Kč

Pomůcka na ohýbaní papíru 
Výtvarná pomůcka i pro děti, které ještě 
nemají sílu v ruce na ohýbání papíru 
a nebo kartonu.
Rozměr: 15 x 2 cm.

VA10585 110 Kč

Děrovač - pomůcka k vyšívání
- Hvězdičky
Tento děrovač slouží k vytvoření pomocných 
dírek do papíru, podle kterých děti vyšívají různé 
vzory. Děrovač funguje jako váleček, stačí přejít 
přez papír. S pomocí jednoho děrovače se dají 
vyšít různé vzory.

POSLEDNÍ
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ED522761 11 Kč

Bodec na výtvarné techniky - super
Ergonomický a velmi praktický bodec je vyroben 
z plastu s kovovou špičkou. Speciální tvar zajišťuje 
snadné používání a nedovoluje, aby se kutálel 
po stole. Délka: 14 cm. 
Věková kategorie: 3+

ED522762 120 Kč

Podložka na propichovací techniku 
Podložka na filcovou podložku při využití 
propichovací techniky, aby nedošlo k poškození 
povrchu při práci s bodcem(ED522761, ED522318).
Rozměr: 20,5 x 15,5 cm
Věková kategorie: 3+ 

ED083002 28 Kč

Filcová podložka 
na propichovací techniku
Filcová podložka vhodná s použitím Podložky
na propichovací metodu (ED522762).
Rozměr: 20 x 15 x 0,9 cm
Věková kategorie: 3+ 

AK20010 325 Kč

Sada ergonomických bodců 
Speciální bodec zajišťuje bezpečné používání a splňuje 
zásadní ergonomické  vlastnosti pro výuku základů 
psaní. Vhodné jak pro praváky, tak pro leváky. 
Balení obsahuje 20 bodců.
Rozměr: 120 x 70 mm.
Věková kategorie: 3+

AK20015 1150 Kč

Sady k rozvoji psaní s ergonomickým bodcem 
Každá sada obsahuje jednu tabulku s ergonomickým bodcem a samolepící filcovou plochou 
k bezpečnému používání a splňuje zásadní ergonomické vlastnosti pro výuku základů psaní. 
Sady lze používat se šablonami, ale bez nich na různé techniky, u kterých je nutné
používat bodec.
Rozměr tabulky: 25,5 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 3+

1. filcovou plochu 
nalepíme na tabulku 

a na ní položíme čistý 
papír, který chceme 

propichovat

2. samolepícím 
suchým zipem 

(je součástí sady) 
připevníme rám

3. do rámu vložíme
 šablonu

4. propichujeme 
bodcem tvary 

zobrazené 
na šabloně

Podložka na řezání
Výborná výtvarná pomůcka na různé výtvarné techniky, 
které používají ostré předměty. Dokonale chrání stůl nebo 
jiný pracovní povrch před pořezáním. Je vyrobená ze 
speciálního gumového materiálu. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.

FL2341 - 30 x 45 cm 265 Kč

FL2342 - 45 x 60 cm 560 Kč

FL2343 - 60 x 90 cm 955 Kč

CR11444 2120 Kč

Děrovače, sada 36 ks 
Balení obsahuje 36 ks děrovačů 
(18 různých motivů).
Velikost motívu: 9 mm. 

LH13204 1000 Kč

Dekorativní děrovač s násadkami
Do rukojeti se vkládají násadky s různým 
vzorem. Pak stačí jednoduše stisknout 
a děrovač vyřízne do papíru otvor ve vybraném 
tvaru. Balení obsahuje 12 násadek (holubice, 
Santa Klaus, delfín, labuť, koruna, vážka, psík, 
stromeček, zajíc, anděl, tulipán, muchomůrka).
Rozměr: 14 x 6,5 x 3,2 cm.
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FL23002 179 Kč

Kreativní řezák
Řezák s 3 výměnnými břity,
umožňujícími různý vzhled řezů
- rovný, vlnitý a perforovaný.

FL23001 92 Kč

Kreativní nožík
Ostrý hliníkový nožík s 3 náhradními 
břity. Je možné ho používat pouze
s dohledem dospělé osoby!

VN81548 23 Kč

Nůžky dětské pro leváky
S ocelovými čepelemi a plastovými
ručkami. Délka: 13 cm.
Cena za 1 ks. Pro leváky.
Věková kategorie: 6+

VN9410 22 Kč

Nůžky dětské pro praváky
S ocelovými čepelemi a plastovými
ručkami. Délka: 13 cm.
Cena za 1 ks. Pro praváky.
Věková kategorie: 6+

VN9525 46 Kč

Nůžky pro cvičení - pravé
Nůžky mohou držet najednou dvě dlaně, 
čímž se ulehčuje pohyb potřebný ke 
stříhání. Pro praváky.
Věková kategorie: 6+

VN52365 60 Kč

Nůžky pro cvičení - levé
Nůžky mohou držet najednou dvě dlaně, 
čímž se ulehčuje pohyb potřebný ke 
stříhání. Pro leváky.
Věková kategorie: 6+

Dětské nůžky
Veselé nůžky mají ručku ve tvaru zvířátek, což je atraktivní pro 
děti. Čepel je zaoblená a vyrobená z nerezové oceli. Vhodné 
jak pro praváky tak i pro leváky.
Délka čepele: 5 cm. 
Věková kategorie: 5+

1. DC1382 - Panda 105 Kč

2. DC1378 - Rybka 105 Kč

3. DC1381 - Beruška 105 Kč

4. DC1379 - Včelka 105 Kč

Dětské nůžky
Nůžky jsou ideální na nácvik stříhání a 
podporu jemné grafomotoriky. Čepel je
z nerezavějící oceli. Délka: 13 cm.
Věková kategorie: 5+

1. DZ42025 - Liška 110 Kč

2. DZ42030 - Panda 110 Kč

3. DZ42017 - Slon 110 Kč

PB2471446 175 Kč

Nůžky, 12 ks
Balíček obsahuje 12 ks dětských nůžek.
Věková kategorie: 3+

FL23003  375 Kč

Kouzelné pravítko
Pravítko s podložkou které řeže, perforuje
a vytváří vlnku. Obsahuje 3 vyměnitelné 
čepele na vyřezávaní tvarů. Délka 35 cm.

POSLEDNÍ
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FL799/2  85 Kč

Nůžky na dekorace
2 ks, nůžky s odlišnými vzory.

FL799/6  239 Kč

Nůžky na dekoraci 2
6 ks, nůžky s různými vzory.

ED009132     215 Kč

Stojan na nůžky    
Dřevěný stojan na nůžky
s 12 otvory.
Věková kategorie: 3+

DC8233 245 Kč

Nůžky se vzory - ZOO, 
sada 3 ks
Balení obsahuje 3 nůžky s různými 
vzory - hroch, velbloud, ježek. Vhodné 
jak pro praváky tak i pro leváky. 
Věková kategorie: 5+

DC8231 245 Kč

Nůžky se vzory 
- Ve vodě, sada 3 ks
Balení obsahuje 3 nůžky s různými 
vzory - krokodýl, had, žába. Vhodné jak 
pro praváky tak i pro leváky.
Věková kategorie: 5+ 

Nůžky s ostrým hrotem
Kancelářské nůžky s černou rukojetí z PVC.
Délka čepele závisí na typu.

JR0788 - 14 cm 19 Kč

JR0789 - 16,2 cm 26 Kč

Nůžky s ostrým hrotem
Kancelářské nůžky s černou rukojetí s různou 
délkou čepele podle typu.

SY45310 - 15 cm 20 Kč

SY45320 - 21 cm 31 Kč

SY45330 - 25 cm 37 Kč

ED076100 54 Kč

Dětské nůžky Kidicut 
Nůžky se zaobleným hrotem jsou vhodné 
i pro malé ručky. Ocelová část je zakrytá 
plastem pro zaručení bezpečnosti. Dodávané 
v barevnosti dle skladových zásob. Vhodné 
na stříhání papíru do 250 g/m2.
Délka nůžek: 12 cm.
Věková kategorie: 3+

DCF9512 299 Kč

Skládací nůžky 
Nůžky se dají složit do malého rozměru. 
Určeno pro leváky i praváky.
Délka rozložených nůžek: 15 cm.

ED076036 38 Kč

Nůžky na cvičení
Nůžky s dvojitým držadlem 
vhodné na nacvičování práce
s nůžkami. Pro praváky.
Tupý hrot. 17,5 cm.
Věková kategorie: 3+

FL781 28 Kč

Nůžky s pravítkem
13,5 cm dlouhé s naznačeným 
pravítkem a zaoblenými konci.
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JO71S 555 Kč

Plastelína - 15 barev              
15 x 150 g.

Plastelína
Materiál vysoké kvality, vyrobený na bázi vosku. Naše plastelína je vhodná pro děti

s alergiemi, nepodléhá tepelným vlivům, nebarví, nerozmazává se, nevysychá, 
je snadno oddělitelná, barevně mísitelná, vhodná na vytváření reliéfů. Její objem 

je proti běžné plastelíně o 25% větší. Široká škála barev, výhodné balení.

JO72B 1195 Kč

Maxi plastelína - 5 barev              
15 x 350 g.

JO71B 555 Kč

Plastelína - 5 barev                 
15 x 150 g.

JO72S 1195 Kč

Maxi plastelína - 15 barev                
15 x 350 g.

JO70S 399 Kč

Plastelína - duhové barvy 
Vysoce tvarovatelná, netvrdnoucí plastelína, která 
je vyrobená především z rostlinného materiálu. Je 
mimořádně pružná, snadno se vyndává z formiček 
a drží tvar. Barvy se mohou míchat dohromady. Ba-
lení obsahuje 30 ks plastelínových hranolů o hmot-
nosti 50 g v 15 různých odstínech.  

VN81622 565 Kč

Plastelína pro třídu
2500 g: 1000 g červená, 500 g modrá,
500 g žlutá, 500 g zelená. 
V průhledné krabici.
Věková kategorie: 6+

Červená plastelína
500 g.

VN81577 78 Kč

Modrá plastelína
500 g.

VN81578 78 Kč

Zelená plastelína
500 g.

VN81579 78 Kč

Žlutá plastelína
500 g.

VN81580 78 Kč

Plastelína
Velmi lehce tvarovatelná
- ideální pro malé děti.

Netvrdne.
Věková kategorie: 6+

NR253293 70 Kč

Plastelína s příslušenstvím
Sada obsahuje 24 barev, 3 formy a válec. 
Plastelína nevysychá a netvrdne.
Hmotnost: 300 g.
Věková kategorie: 5+

NR253309 66 Kč

Plastelína v kyblíku, 12 ks
Plastelína bez lepku ve 12 intenzivních 
barvách, balená v plastovém praktickém 
kyblíku. Plastelína je netoxická, bezpečná a 
nešpiní ruce.Hmotnost: 200 g.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍ
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Plastelína
Balení obsahuje plastelínu v různých 
barvách v závislosti na balení. 
Cena je za 1 balení. 

SY45680 - 6 barev 15 Kč

SY45700 - 12 barev 27 Kč

JO28F 70 Kč

Plastelína JOVI 
- fluorescenční 
8 x 15 g. 

JO28 63 Kč

Plastelína JOVI 
8 x 15 g. 

Plastelína
Každé balení obsahuje 5 kelímků plastelíny. Sada 1 obsahuje barvy: červená, žlutá, 
modrá, zelená, oranžová. Sada 2 obsahuje barvy: růžová, fialová, zelená, bílá, 
černá. Obsah: 5 x 141 g. 

SY88319 - Sada 1 160 Kč

SY831000 - Sada 2 160 Kč

NS2011TM 365 Kč

Plastelína - maxi balení 2.4 kg 
Kvalitní a lehce tvarovatelná plastelína
v jasných intenzivních barvách.
Balení obsahuje 180 válečků
v 12 různých barvách.   

MAXI balení !

i pro

JO90/15 99 Kč

Plastelína 
15 barev x 15 g.

CR786950 43 Kč
Měkká plastelína
Měkká, snadno tvarovatelná plastelína je 
ideální pro dětské ručky. V balení je 12 
válečků plastelíny různých barev.
Hmotnost: 200 g.
Věková kategorie: 3+

CR78690 139 Kč
Měkká plastelína
Měkká modelovací plastelína v 5 základních 
barvách v praktickém kyblíku.
Hmotnost: 5 x 80 g.
Věková kategorie: 3+  
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JO410S 332 Kč

Blandiver - 10 základních barev
Balení obsahuje měkké těsto, 10 x 110 g.

JO405 179 Kč

Blandiver  
Měkké těsto 5 x 125 ml.

Blandiver - jemná hmota pro nejmenší
Blandiver je velmi jemné těsto na bázi vody vhodné pro malé ruce. 

Produkt je na přírodní bázi, nepříjemná chuť zabraňuje vkládání do úst.
Těsto se může míchat - je možné vytvářet nové barvy. Je dobře čistitelné.

Po hraní by se mělo uzavřít do nádob, aby nedoško k vysychání.

JO474 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 1 
Sada obsahuje 5 x 50 g měkkého těsta, 
podložku, lis na modelovací hmotu, 3 
špachtle a vykrajovátka: písmena - 26 ks, 
čísla - 11 ks.
Věková kategorie: 2+ 

JO475 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 2 
Sada obsahuje 5 x 50 g měkkého těsta, 
podložku, 4 stříkačky na těsto, 3 špachtle 
a 12 vykrajovátek.
Věková kategorie: 2+ 

JO476 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 3 
Sada obsahuje 5 x 50 g, podložku, 4 stříkačky 
na těsto, 3 špachtle a 12 vykrajovátek.
Věková kategorie: 2+

Blandiver 
6 x 460 g.
Věková kategorie: 2+

JO460/6 - základní barvy 810 Kč

JO460/6F - neonove barvy 905 Kč
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Creall - ultra jemná modelovací hmota 
Ultrajemný modelovací materiál je lehce tvarovatelný a tak ideální pro malé děti. 
Neschne, zůstáva permanentně tvarovatelný a tak nabízí nekonečné možnosti použití. 
Je jen na dětské fantazii, jak zkombinují zářivé barvy, které se navíc dají spolu míchat. 
Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení 1750 g.

HA25011  - červená 700 Kč

HA25012  - zelená 700 Kč

HA25013  - modrá 700 Kč

HA25014  - žlutá 700 Kč

HA25015  - bílá 700 Kč

Creall - ultra jemná modelovací hmota
Ultra jemný modelovací materiál je lehce tvarovatelný a proto ideální pro malé děti. 
Neschne, zůstává permanentně tvarovatelný, a tak nabízí nekonečné možnosti použití. 
Je jen na dětské fantazii, jak zkombinují zářivé barvy, které se navíc dají spolu míchat. 
Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení 500 g.

HA25201 - červená 150 Kč

HA25202 - zelená 150 Kč

HA25203 - modrá 150 Kč

HA25204 - žlutá 150 Kč

HA25205 - bílá 150 Kč

HA25206 - oranžová 150 Kč

HA25207 - fialová 150 Kč

HA25208 - růžová 150 Kč

HA25209 - černá 150 Kč

HA25210 - hnědá 150 Kč

HA25090 700 Kč

Creall - ultra jemná modelovací hmota
- Safari mix, 5 barev
Ultra jemný modelovací materiál je lehce tvarovatelný a 
proto ideální pro malé děti. Neschne, zůstává permanentně 
tvarovatelný, a tak nabízí nekonečné možnosti použití. Je jen 
na dětské fantazii, jak zkombinují zářivé barvy, které se navíc 
dají spolu míchat. Materiál je bezpečný, bez zápachu 
a neobsahuje glutén. V balení 1750 g.

HA03015 345 Kč
Therm - modelovací hmota
- mix 5 barev
Měkká hmota, se kterou se snadno pracuje, nelepí se na ruce. 
Barvy se dají mezi sebou míchat. Hmota je zdravotně nezávadná, 
neobsahuje glutén. Hotové dílo se může upéct 
v kuchyňské troubě při teplotě 130 °C. 
V balení 500 g.

KL50030 33 Kč

Písek 
Doplňkové balení pro práci s 
podnosem.
Hmotnost: 1 kg.  

KL50029 1150 Kč

Podnos na písek + písek 
Podnos je vyrobený z bukového lakovaného dřeva. Jeho rám bezpečně 
zabrání vysypání písku. Děti si při hře s podnosem procvičují jemnou 
motoriku a připraví se na výuku psaní. Kromě toho je tento produkt 
vynikající pomůckou pro rozvoj představivosti a tvůrčího myšlení. Balení 
obsahuje také 1 kg písku. Rozměr: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Zábavná forma výuky !
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KH131717 69 Kč

Plovoucí plastelína, 10 barev 
Lehká modelovací hmota, která pluje na 
hladině vody. Balení obsahuje 10 barev.

Creall - Modelovací hmota
Na vzduchu schnoucí modelovací materiál pro děti dostup-
ný v barvách bílá nebo terakota. K přímému použití. 
Po vyschnutí se může zdobit pomocí barev. Když materiál 
obschne, trochu vody ho znovu oživí. 

HA26005 - 1000 g - terakota 118 Kč

HA26010 - 500 g - bílá 66 Kč

HA26025 150 Kč

Ultra lehká modelovací hmota
Tato hmota je velmi lehká a proto vhodná i pro 
menší děti. Schne přímo na vzduchu. Dobře přilne 
k většině povrchů, ale na ruce se nelepí.
Po zaschnutí je možné hmotu ještě vymalovat. 
Dostupná je v bílé barvě.
Hmotnost balení: 250 g.

JO380 158 Kč

PatMaché 
Lehká, čistá modelovací hmota k výrobě 
papírmache, která schne při pokojové 
teplotě. Je vhodná k výrobě figurek 
nebo na ploché tvary. Po vyschnutí 
se dá namalovat, nebo jinak ozdobit. 
Nezanechává fleky. Nepoužitá hmota se 
uloží zpět do obalu, který zabrání jejímu 
vyschnutí. Hmotnost: 680 g. 

JO088 58 Kč

Modelovací hmota samotvrdnoucí 
hnědá - 500 g
Hmota je vhodná k výrobě figurek a nebo jiných 
plochých tvarů. Po vyschnutí se dá namalovat 
nebo ozdobit. Nepoužitou hmotu uložte zpět do 
obalu, který zabraňuje jejímu vyschnutí. Balení 
obsahuje 500 g samotvrdnoucí hmoty.

Modelovací hmota samotvrdnoucí
Hmota je vhodná na výrobu figurek nebo jiných 
plochých tvarů. Po uschnutí (24 - 48 hodin na teplém 
suchém místě) se dá namalovat nebo ozdobit. 
Nepoužitá hmota se uloží zpět do obalu, který 
zabraňuje jejímu vysušení.
Obsah: 500 g.

JO085 - bílá 59 Kč

JO085G - šedá 59 Kč

Plave na 
vodě

Creall - Modelovací hmota HAPPY
Na vzduchu schnoucí modelovací materiál pro děti, dostupný v 
barvách bílá a terakota. Po uschnutí se může zdobit pomocí barev. 
Bezgluténové složení bez konzervantů.

HA26200 - 1000 g - bílá 129 Kč

HA26201 - 1000 g - terakota 129 Kč

HA26210 - 500 g - bílá 79 Kč

POSLEDNÍ
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DS191102 285 Kč

Modelovací podnos
Vynikající způsob, jak dát dětem volnost při modelování. 
Podnos je dlouhý 27 cm, široký 27 cm a hluboký 6 cm. Na 
spodní části je opatřen protiskluzovou vrstvou, která chrání 
povrchy stolů před poškrábáním. Dodáváno ve barevnosti v 
závislosti od skladových zásob.
Věková kategorie: 3+

DS130011 1950 Kč

Shape It ! - 9100 g 
- bílá
Velké balení pro předškolní zařízení.
Věková kategorie: 3+

Plastové kontejnery 
ideální na odkládání 
výtvarných pomůcek!

NALEZNETE
na str. 1015.

EPL210287 860 Kč

Tekutý písek, sada 4 ks
Tekutý písek nepráší, nerozpadá se a nikdy nevysychá. Písek má 
kinetické vlastnosti, nelepí se na ruce ani na povrch. Hra s pískem 
podporuje jemné motorické schopnosti.
Sada: 4 plechovky po 380 g, světle zelená, růžová, fialová a modrá.
Rozměr balení: 8,4 x 8,4 x 9,9 cm.
Věková kategorie: 3+

Tekutý písek 1 kg
Tekutý písek nepráší, nerozpadá se 
a nikdy nevysychá. Písek má kinetické 
vlastnosti, nelepí se na ruce ani na povrch. 
Hra s pískem podporuje jemné motorické 
schopnosti.
Rozměr balení: 21 x 21 x 2,7 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL200146 - natur 250 Kč

EPL200148 - oranžový 250 Kč

EPL200150 - zelený 250 Kč

EPL200152 - fialový 250 Kč

EPL200147 - červený 250 Kč

EPL200149 - žlutý 250 Kč

EPL200151 - růžový 250 Kč

EPL200153 - modrý 250 Kč
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Hmota,
která zabaví děti
na celé hodiny

Mad Mattr
Hmota Mad Mattr je super jemná modelovací hmota, se kterou vytvoříte téměř cokoli.

Její unikátní a netoxické složení na přírodní bázi způsobuje, že hmota se při natahování nerozpadá,
ale vytváří strukturu, která je podobná žvýkačce, či pavučině.

Hmota Mad Mattr dokonale spojuje vlastnosti pěnoviny Bubber a písku Kinetic Sand - kreativní díla drží dokonale
svůj tvar, jako v případě Bubber a zároveň při modelování se hmota natahuje a přelévá, jako při Kinetic Sand.

Je to kreativní hmota do interiéru, která nevysychá, nerozsypává se, není mastná a nezanechává nepořádek.
Zároveň působí antistresově, má relaxační účinky a procvičuje jemnou motoriku.

Neobsahuje alergeny ani lepek.

Mad Mattr
Balené v praktických uzavíratelných sáčcích.
Váha: 283 gramů.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Věková kategorie: 3+

DS210300 - Červená 415 Kč

DS210400 - Růžová 415 Kč

DS210500 - Fialová 415 Kč

DS210600 - Modrá 415 Kč

DS210700 - Zelená 415 Kč

DS210800 - Tyrkysová 415 Kč

Revoluční 
modelovací hmota

LH40403 765 Kč

Kinetický písek Sand Alive - 5 kg 
Velké balení ideální pro předškolní zařízení. Písek 
se přesype mezi prsty, ale zároveň je pevný na 
kreativní a zábavné tvarování a stavění.
Rozměr balení: 18 x 14 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LH40402 260 Kč

Kinetický písek Sand Alive - Sada
Sada obsahuje: 1 kg písku, 4 formičky světových staveb a 5 
nástrojů na modelování. Písek se přesype mezi prsty, ale zároveň 
je pevný na kreativní a zábavné tvarování a stavění.
Rozměr balení: 18 x 14 x 8 cm. Rozměr formiček: 14 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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DS194100 315 Kč

Hmota Mad Mattr - Sada tvarovek 
Sada obsahuje formy na vytváření různých tvarů: 
trojúhelník, šestiúhelník, čtverec, hvězda, kruh, domeček. 
Z nich si můžete vytvářet různé 3D díla.
Rozměr belení: 9,5 x 12 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DS220800 1090 Kč

Hmota Mad Mattr - Box pomůcek 
Sada obsahuje 20 různých pomůcek k vytvoření různých typů 
cihliček. Součástí je i cca 140 g červené a cca 140 g modré hmoty 
Mad Mattr. Všechno je baleno v praktickém úložném boxu.
Věková kategorie: 3+  

Madd Mattr
Balený v praktických uzavíratelných sáčcích. 
Váha: 283 g.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

DS210200 - oranžová 430 Kč

DS210100 - žlutá 430 Kč

DS220914 985 Kč

Mad Mattr - Sada s formičkami 
Sada obsahuje: 397 g hmoty Mad Mattr v zelené 
a modré barvě, 2 formy na vytváření stavebních 
cihliček, 6 tvarovek na vytváření různých tvarů 
(trojúhelník, šestiúhelník, čtverec, hvězda, kruh, 
domeček) a bezpečný nůž na krájení.
Věková kategorie: 3+

Mad Mattr - Zářivé barvy
Balený v praktických uzavíratelných sáčcích. 
Váha: 283 g.
Věková kategorie: 3+

DS210410 - zářivá růžová 430 Kč

DS210710 - zářivá zelená 430 Kč

DS210610 - zářivá modrá 430 Kč

DS210310 - zářivá červená 430 Kč

DS210510 - zářivá fialová 430 Kč
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DS192101 299 Kč

Formičky na modelování - hrad  
Vytvořte detailní stavbu hradu použitím 
formiček. Postavte věže, schody a hradby 
kolem hradu. Soubor se skládá z osmi 
plastových formiček. 
Věková kategorie: 3+  

AP357DCPW 60 Kč

Vyřezávače
Sada 3 vyřezávačů s vroubkovaným profilem.

JO420 165 Kč

Lis na modelovací hmotu        
Lis na vytvoření různých tvarů
z modelovacích hmot.
Rozměr: 8,5 x 21 x 6,5 cm.

JO424 77 Kč

Plastové stříkačky 4 ks
Na vytvoření různých tvarů 
z modelovacích hmot. Sada obsahuje 
4 stříkačky z plastu. Délka: 8 cm.

MI95251 165 Kč 

Příslušenství k modelování 
Kompletní příslušenství, které potřebuje každé 
dítě při práci s měkkou plastelínou. Rozměrově 
jsou vhodné pro dětskou ruku. Délka plochy na 
válení s válečkem je 8,46 cm.
Věková kategorie: 3+

ED046132 215 Kč

Gumové štětce na kreslení a modelování
Gumové nástroje s velmi elastickým a tvárným zakončením 
z měkké gumy. Štětce vytvářejí nové možnosti při kreslení. 
Umožňují nabírání barev různé konzistence a jejich další 
tvarování. To přidává plastickým pracím nové rysy - spojení 
techniky kreslení prsty a štětcem. Nástroje jsou vhodné i k 
modelování z měkkých hmot jako jsou modurit, hlína a papírová  
hmota. Obsah: 5 štětců, každý z nich je zakončen jiným tvarem.
Věková kategorie: 3+

JO5 63 Kč

Modelovací špachtle   
5 ks v sadě. Délka 18 cm.

HA03905 129 Kč

Plastové špachtličky
Sada plastových špachtliček různých 
tvarů, pro práci s modelovacími hmotami. 
Délka každé špachtličky je cca 14 cm.
Balení obsahuje 14 ks.

AP2115 29 Kč

Nůžky na plastelínu 
Ideální pomůcka při práci s plastelínou.
Délka: 12,5 cm.

AP2411MTK 182 Kč

Řezáky na plastelínu 
Balení obsahuje 2 různé typy 
plastových 
řezáků po 3 ks. Vhodné na plastelínu.
Věková kategorie: 3+
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JO155R 36 Kč

Váleček na modelování
Délka 10 cm, průměr 3,5 cm.

AP379/CPR 143 Kč

Sada válečků
Vyrobené z pevného plastu. Sada obsahuje 
4 válečky vhodné při použití s plastelínou 
nebo modelovacím pískem. 
Rozměr: 13,5 x 5 cm.Rozměr plochy
na válcování:  3,8 x 3,2 cm.

AP330/WRP 290 Kč

Vzorované válečky ze dřeva 
Válečky se třemi vzory k různému použití,
na zdobení prací z plastelíny, hlíny, nebo
na hry s pískem. Rozměr: délka 20 cm.

AP597/WPCS 185 Kč 
Razítka se vzory
4 různé vzory k zdobení prací z plastelíny, 
hlíny nebo ke hře s pískem.
Průměr: 5,5 cm, délka 11 cm.

AP2091 190 Kč

Tvarovací razítka
Sada obsahuje 4 razítka, která vytvářejí různé 
motivy. Jsou vyrobená z gumy, přičemž úchyty 
jsou formovávané pro dětské ruce. Jsou výbornou 
pomůckou při práci s modelovacími hmotami.
Průměr úchytu: 3,3 cm. Průměr razítka: 4,5 cm.

AP2090 215 Kč

Válečková razítka - zvířecí tvary 
Sada obsahuje 4 razítka, která vytvářejí různé 
zvířecí motivy. Jsou vyrobená z gumy, přičemž 
úchyty jsou formované pro dětské ručky.
Průměr úchytu: 3,3 cm. 

AP354R 36 Kč

Váleček na plastelínu
Plastový váleček pro modelování 
s plastelínou.
Šířka válečku: 6,5 cm.
Průměr válečku: 4,5 cm.

Rozličné typy
modelovacích

a ochranných podložek
naleznete na str. 844.

MD10165 700 Kč

Sada pomůcek
na modelování 
Barevná sada dřevěných 
nástrojů na modelování. 
Obsahuje 5 dřevěných 
razítek, 3 válečky,
4 kelímky s modelovací 
hmotou a formou na víku 
(červená, žlutá, modrá a 
zelená).
Rozměr: 24 x 24 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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AP718WPH 235 Kč

Vzorovaná kladívka
Balení obsahuje 5 kladívek s 
různými vzory. Vhodné pro použití s 
plastelínou. Vyrobené ze dřeva.
Věková kategorie: 3+ 

Vykrajovátka na plastelínu 6 v 1
Vykrajovátko ve tvaru kostky má z každé strany 
jinou formičku na plastelínu. Vyrobeno z plastu.
Rozměr: 9 x 9 x 9 cm.

AP2327DCD - Dinosauři 132 Kč

AP2328DCJ - Džungle 132 Kč

JO008 80 Kč

Formy na výrobu plastik
a sádrových odlitků
Formy se dají použít na svádru a jiné 
modelovací hmoty. Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr jedné formy: 4,5 x 6 cm.

JO7/24 159 Kč

Vykrajovače
24 ks vykrajovačů 
v kyblíku.

MI95229 85 Kč

Příslušenství k modelování 2 
5 dílná sada, kterou potřebuje každé dítě při práci 
s měkkou plastelínou. Rozměrově jsou vhodné pro 
dětskou ruku. Výška: 14 cm. Věková kategorie: 3+ 

JO09B 359 Kč

Modelovací špachtle 
16 ks barevných modelovacích špachtlí. 

AP747VC 165 Kč

Formičky na plastelínu
Vyrobeno z pevného plastu. Balení obsahuje 6 ks. 
Rozměr: 13 x 19 x 4 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP003XCS 65 Kč

Vykrajovátka
- Vánoce, 6 ks
Vyrobeno z pevného plastu. 
Balení obsahuje 6 ks. 
Rozměr: 15,5 x 14,5 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP2492CS 115 Kč

Vykrajovátka, 36 ks (5 cm)
36 různých tvarů. Velikost: 5 cm. 
Vyrobeno z omyvatelného odolného plastu. 
Rozměr balení: 18 x 15 x 4 cm.
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AP746/FC  61 Kč

Formičky na plastelínu - Ovoce
Vyrobené z pevného plastu.
Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr největší formičky: 11 x 6 x 1,5 cm.

AP075/JC  62 Kč

Formičky na plastelínu - Džungle
Vyrobené z pevného plastu.
Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr největší formičky: cca 11 x 6 x 1,5 cm.

AP025/AC  61 Kč

Formičky na plastelínu - Farma
Vyrobené z pevného plastu.
Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr největší formičky: 9 x 6 x 1,5 cm.

JO007N 72 Kč

Vykrojovátka na plastelínu
- Číslice 
Plastová vykrajovátka na plastelínu s 
motivem číslic. Balení obsahuje 11 číslic.

JO00021 72 Kč

Vykrajovátka na plastelínu
- Geometrické tvary 
Plastová vykrajovátka na plastelínu
s motivem geometrických tvarů. 
Balení obsahuje 8 tvarů.

JO007A 102 Kč

Vykrajovátka na plastelínu
- Abeceda 
Plastová vykrajovátka na plastelínu
s motivem velké abecedy. 
Balení obsahuje 26 písmen.

AP082GC 61 Kč

Vykrajovátka na plastelínu 
- Panáčkové, 3 ks
Vyrobeno z pevného plastu. 
Balení obsahuje 3 ks.
Rozměr: 9 x 11,5 cm.

JO007V 102 Kč

Formičky na plastelínu 
- Zelenina
Plastové formičky ve tvaru zeleniny. 
Balení obsahuje 6 ks formiček.

NS4202 425 Kč

Pracovní karty k modelování 
z plastelíny 
Balení obsahuje 24 karet, na kterých je znázorněný 
postup krok za krokem, jak si vyrobit z plastelíny 
různé figurky. Karty jsou v 3 úrovních složitosti, 
které jsou označené hvězdičkami. Jedna karta 
znázorňuje, jak si vyrobit zmícháním plastelin 
různých barev další barvu.
Rozměr karty: 23 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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EI9268 2035 Kč

Pěna na hraní, balení pro třídu 2
Praktické velké balení pro celou třídu obsahuje 
16 cihliček o rozměru 13 x 18 cm s pěnou 
v 11 jasných barvách. 8 odstínu je 
třpytivých a 8 klasických.  

Play Foam - pěna na hraní
Play Foam - pěna na hraní. To jsou kuličky z lehké pěny, 
představující spojení rýže s modelovacími schopnostmi

 hrnčířské hlíny, které můžete stlačovat, natahovat, modelovat
a tvořit tak různé modely podle vlastní fantazie. Kuličky nejsou
 toxické, nikdy nevyschnou, nepřilepí se k povrchu podložky

a dají se tak používat znovu a znovu.
Věková kategorie: 3+

Zažijte zábavu 
s pěnou 

PlayFoam

EI9264 295 Kč

Pěna na hraní,
základní balení 2
Balení obsahuje 6 praktických cihliček 
o rozměru 7 x 10 cm s pěnou 
v 6 jasných barvách.  

Zapojte k modelování 
celou třídu

EI1906 315 Kč

Pěna na hraní, balení 8 ks 
Balení obsahuje 8 pěn v zářivých odstínech. 
Pěna je netoxická, nelepí se na ruce ani na 
podložku, dá se tvarovat, natahovat
a zabaví děti na dlouhou dobu.
Baleno v tobolkách o šířce 9,5 cm.  

EI1907 825 Kč

Pěna na hraní, balení 20 ks 
Balení obsahuje 20 tobolek s pěnou o prů-
měru 9,5 cm v 8 jasných barvách. Pěna se ne-
vysuší a dá se opakovaně používat.  

Originál 
je jen jeden ! 

EI1918 485 Kč

Pěnová číselná sada 
Sada obsahuje osm barevných pěnových kvádrů 
a 13 oboustranných karet na procvičování počtů, 
posloupnosti a tvorby čísel.
Rozměr 1 barva: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozměr karta: 13 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EI1917 465 Kč

Play Foam - Písmena 
Sada obsahuje osm barevných pěnových 
kvádrů a 13 oboustranných karet na 
procvičování tvaru písmen.
Rozměr 1 barva: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozměr karty: 13 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Jsme přáteli přírody.
Nabízíme produkty, které nezatěžují

životní prostředí!

FI516179 465 Kč

Fischer Tip XL - Premium
Obsah: 1000 barevných dílů Tip, 
houba, nástroj na řezání, barvy a lepidlo, 
stavební formička, 2 šablony, 
pilník, 15 hůlek.
Rozměr balení: 38 x 11,6 x 27 cm.
Věková kategorie: 3+

FI49114 1380 Kč

Fischer Tip XXL - 5000
Obsah: 5000 barevných dílů Tip, 
8 stavebných prvků - formiček, 
8 hub, 8 nožů, 1 lepenkový podklad 
s obrázky, 25 hůlek. 
Věková kategorie: 3+

Fischer Tip
Fischer tip je stavební materiál pro všechny věkové kategorie. Stavební díly jsou vyrobeny z nasakavého materiálu, jehož základem je 
bramborový škrob. Jsou barvené potravinářským barvivem a tedy 100% přírodní. Děti mohou samostatně pracovat, stavět, řezat podle 
svých přání. Válečky můžete používat do úplného zničení. Prvky se spojují bez lepidla, pouze za pomoci lehce navlhčené houby. Na tu 

priložíme váleček, lehce přitiskneme a namočenou stranou pak spojíme s jiným válečkem. Drží okamžitě i na kartonu. Navlhčené díly mů-
žete stiskem trvale zformovat. Válečky lze také stříhat nůžkami. Při malování vodovými barvami a fixy docílite scvrknutí. S pomocí doplňků 
získame další stavební efekty. Válečky můžete také provrtat, a vytvořit tak kloubové pohyblivé elementy: květiny, zahrady, lidi, ale i domy, 

zvířata a technické prvky. Díky jednoduché technice slepovaní, stříhání a tvarování je stavebnice vhodná pro děti již od tří let.

V NĚMECKU

FI533784 500 Kč

Fischer Tip v kbelíku, 1200 
Praktický plastový kbelík obsahuje: cca 1200 
barevných dílů Tip, 1 houbu, 1 plastový nůž, 
instrukce. Po ukončení hry můžete všechny 
zbylé částice Tip a nářadí odložit do kbelíku. 
Věková kategorie: 3+ 

FI533782 295 Kč

Fischer Tip v kbelíku, 600 
Praktický plastový kbelík obsahuje: cca 600 
barevných dílů Tip, 1 houbu, 1 plastový nůž, 
instrukce. Po ukončení hry můžete všechny 
zbylé částice Tip a nářadí odložit do kbelíku.
Věková kategorie: 3+ 

FI540824 245 Kč

Fischer Tip - Jednorožec 
Vyrobte si duhového jednorožce. 
Balení obsahuje: 600 barevných částí, 
houbu, plastový nůž a instrukce. 
Věková kategorie: 5+ 

CR78930 345 Kč
Foam Clay - základní barvy
Pěna na hraní v metalických barvách a v praktickém 
balení. Pěna se nelepí na ruce ani na podložku a 
je snadno tvarovatelná. Nepoužitou pěnu je třeba 
skladovat ve vzduchotěsné plastové nádobě.
Hmotnost: 10 x 35 g.
Věková kategorie: 3+

CR78811 155 Kč
Foam Clay - metalické barvy      
Pěna na hraní v metalických barvách a v praktickém 
balení. Pěna se nelepí na ruce ani na podložku a je snadno 
tvarovatelná. Nepoužitou pěnu je třeba skladovat ve 
vzduchotěsné plastové nádobě.
Hmotnost: 6 x 14 g.
Věková kategorie: 3+       

POSLEDNÍ
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NT0042/N  23 Kč

Náčrtník A4 - 20 listů
Obsahuje 20 čistých listů.
Dodáváno v designu v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0032/N  40 Kč

Náčrtník A3 - 20 listů
Obsahuje 20 čistých listů. 
Dodáváno v designu v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0044/N 31 Kč

Náčrtník A4 - 40 listů
Obsahuje 40 čistých listů.
Dodáváno v designu v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0054/N 17 Kč

Náčrtník A5 - 40 listů
Obsahuje 40 čistých listů. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. Cena je za 1 ks.

i pro

NT0042/S  37 Kč

Skicák A4 - 20 listů
Obsahuje 20 čistých listů. Dodá-
váno v designu v závislosti od 
skladových zásob

NT0032/S  73 Kč

Skicák A3 - 20 listů
Obsahuje 20 čistých listů. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob

NT0042/FP 39 Kč

Barevný skicák, 130 g/m2 
Obsahuje 20 čistých barevných listů.
Cena je za 1 ks.
Format: A4. 

NT0032/FP 73 Kč

Barevný skicák, 130 g/m2 
Obsahuje 20 čistých barevných listů.
Cena je za 1 ks.
Format: A3. 
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ED120602 455 Kč

Barevný papír na vystřihování - 120 g/m2 
Barevný papír v 18 různých barvách. Balení obsahuje 
180 archů o rozměru 21 x 29,7 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

NT0020/FP  26 Kč

Barevné papíry A4 v bloku
Obsahuje 20 barevných listů.

FL600  59 Kč

Barevný papír
20 archů, 10 barev, 130 g/m2. 
Rozměr A4.

FL7100 390 Kč

Lesklý papír na vystřihování, 50 ks 
Velké archy barevného papíru s lesklým povrchem. 
Zadní strana je v bílé barvě. 
Balení obsahuje 50 archů v různých barvách. 
Rozměr: 35 x 50 cm. 

NT0008/LP  28 Kč

Lepící barevný papír A4
Lepí bez použití lepidla, pouze za pomoci vody.
Voda se jemně nanese na spodní část papíru, 
čímž se papír stane lepivým.

NT0008/SP  41 Kč

Samolepící barevný papír
Rozměr: 23,8 x 16,7 cm. Výborná pomůcka pro nejmenší děti.
Na spodní části papíru je fólie, která po oddělení od papíru 
umožňuje papír přilepit bez použití lepidla.

FL750 66 Kč

Barevný lesklý papír pogumovaný 
Archy barevného papíru s lesklým povrchem.
Po navlhčení zadní strany se dají nalepovat.
Balení obsahuje 10 archů v různých barvách. 
Rozměr: 18,5 x 29,7 cm.  

RY15419 550 Kč

Překreslovací barevný papír
Použitím překreslovacích archů vnesete do kreseb 
barvy. Na čistý list papíru položte překresovací papír 
libovolné barvy a kreslete, obkreslujte různé tvary 
a motivy. Obsahuje 96 listů, v 8 barvách. 
Rozměr: 23 x 33 cm.
Věková kategorie: 4+
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CI98217 135 Kč

Samolepící holografické archy, 25 ks 
Balení obsahuje 25 archů.
Rozměr: 25 x 25 cm.

CI98206 135 Kč

Samolepící metalické archy, 
zlaté a stříbrné, 25 ks 
Balení obsahuje 25 archů.
Rozměr: 25 x 25 cm. 

Metalický karton
Balení obsahuje 50 listů 230 mikronového kartonu
v 2 barvách velikosti A5.

CI75870 - červený/zelený 119 Kč

CI75880 - stříbrný / zlatý 119 Kč

RY15409 519 Kč

Metalický papír
Sada obsahuje 64 listů s 8 různými vzory.
Rozměr: 21,5 x 28 cm.

FL601  69 Kč

Barevný papír zlatý a stříbrný
10 archů, 10 barev,130/m.
Rozměr A4.

CIP9509 125 Kč

Multikulturní papírová sada
Balení obsahuje 50 listů papíru v různých tónech 
barvy pleti. Rozměr: 22,7 x 30,6 cm.

CI75960 189 Kč

Výkres s perleťovým leskem
50 výkresů různých barev o velikosti 
A4 s perleťovým leskem.
200 g/m2, 230 mikronů. 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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NT0020/V4  265 Kč

Výkresy A4 
- ekonomické balení
Obsahuje 200 výkresů 
(180 g/m2).

NT0020/V3  510 Kč

Výkresy A3 
- ekonomické balení
Obsahuje 200 výkresů (180 g/m2).

NT10A2R/180  715 Kč

Rysy A2 
- ekonomické balení
Obsahuje 100 rysů (180 g/m2).

Výkresy, 180 g/m2

Balení obsahuje 10 ks výkresů.

KP31801 - A3 31 Kč

KP41801 - A4 16 Kč

FL193 80 Kč

Náčrtník v černém, A4 
Obsahuje 20 čistých černých listů,
100g/m2 vhodných na použití 
s gelovými pery. 

JR11643395 169 Kč

Úhlový papír, A4 
Černý kopírovací papír do psacích strojů 
nebo k ručnímu přepisování. Balení obsahuje 
100 archů.
Rozměr: A4

Černý výkres
200 g/m2, 230 mikronů. Balení velikosti A4 obsahuje 
100 ks. Balení velikosti A3 obsahuje 50 ks. 

CI75900 - A3 155 Kč

CI75910 - A4 155 Kč

i pro

RY15420 530 Kč

Černobílý vzorovaný papír 
Balení obsahuje 208 archů papíru s 
černobílými 
vzory - 16 různých motivů.
Rozměr: 14 x 22 cm.

RY15418 580 Kč

Papír v odstínech šedé
Balení obsahuje 108 archů papíru v 9 
různých odstínech (bílá - šedá - černá).
Rozměr: 21 x 28 cm.

POSLEDNÍ

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   892 9. 8. 2021   13:02:57



893

50 ks

A4

A3

ZŠ

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0FL606  72 Kč                

Barevný karton
10 archů, 10 barev, 300 g/m2.
Rozměr: 22 x 33 cm.

Barevné výkresy - 125 g/m2

Balení obsahuje 50 archů v 10 různých barvách.

NT0905 - A4 65 Kč

NT0906 - A3 139 Kč

Barevné výkresy - 225 g/m2

Balení obsahuje 50 archů v 10 různých barvách.

NT0902 - A4 105 Kč

NT0903 - A3 215 Kč

Barevné výkresy, 225 g/m2

Balení obsahuje 50 ks.
Format: A4.

NT09141 - žluté 105 Kč

NT09142 - červené 105 Kč

NT09143 - růžové 105 Kč

NT09144 - světle modré 105 Kč

NT09145 - světle zelené 105 Kč

NT09146 - černé 105 Kč

NT09147 - hnědé 105 Kč

Barevné výkresy, 225 g/m2

Balení obsahuje 50 ks.
Format: A3.

NT09161 - žluté 209 Kč

NT09162 - červené 209 Kč

NT09163 - růžové 209 Kč

NT09164 - světle modré 209 Kč

NT09165 - světle zelené 209 Kč

NT09166 - černé 209 Kč

NT09167 - hnědé 209 Kč

i pro

FL880409 185 Kč

Třpytivý papír, 170 g/m2 
Balení obsahuje 10 listů papíru s třpytkami z 
jedné strany v 10 barvách.
Rozměr: 24 x 34 cm.

FL830409  139 Kč

Papír s třpytkami
Papír s třpytkami o rozměru 23 x 33 cm.
Balení obsahuje 10 barev, 70 g/m2.
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FL6089  98 Kč

Proužkovaný karton
10 archů, potištěných oboustranně.
5 barev, 300 g/m2. 
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL5989  99 Kč

Tečkovaný karton
10 archů, potištěných oboustranně.
5 barev, 300 g/m2. Rozměr: 25 x 35 cm. 

FL4609  280 Kč

Karton s motivy - květiny
10 archů s pěti různými motivy, 270 g/m2.
Obloha, dešťové kapky, gerbery, hyacinty, 
růže. Rozměr: 50 x 70 cm.

Karton se vzorem
10 archů potištěných z obou stran.
10 různých barev. 300 g/m².
Rozměr: 50 x 70 cm.

1. FL47209 - tečky 305 Kč

2. FL47309 - pásky 305 Kč

3. FL47409 - čtverce 305 Kč

FL48249 169 Kč

Sada s motivy - Základní vzory 
Balení obsahuje 20 listů kartonu, 270 g/m2 s 
různými motivy. Rozměr: 24 x 34 cm.

RY15679 340 Kč

Mozaikové čtverce
Obsahuje 2000 jednobarevných a 2000 
vícebarevných kartónových čtverců, pomocí 
kterých dokážete vytvářet rozmanité barevné 
díla.
Rozměr čtverečku: 2 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+
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FL5889 129 Kč

Karton se zlatými
hvězdičkami
10 archů, potištěných 
oboustranně.
5 barev, 300 g/m2.
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL611  110 Kč

Barevný karton zlatý 
a stříbrný
10 archů, 300 g/m2. 
Rozměr: 22 x 32 cm.

FL5789  99 Kč

Karton kůže zvířat
9 archů, potištěných
oboustranně.  
9 různých motivů, 300 g/m2.

Rozměr: 25 x 35 cm.

FL64649 215 Kč

Sada papírů a kartonů 
s potiskem - Vánoce 
30 archů  (15 kartonů a 15 papírů).
Rozměr: 24 x 34 cm.

FL47109 369 Kč

Sada dekoračních 
kartonů - Zahrádka 
13 archů, 270 g/m2.
Rozměr: 50 x 70 cm.

FL88409 75 Kč

Transparentní papír - motiv Vánoce
5 archů v pěti různých vzorech, 115 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

FL89409  75 Kč

Transparentní papír - motiv Zima
5 archů v pěti různých vzorech, 115 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.
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FL785 79 Kč

Transparentní 
duhový papír
10 archů oboustranně 
vpotištěných, 100 g/m2.
Rozměr: 23 x 32 cm.

FL83409 79 Kč

Transparentní papír motiv
- Elementy
5 archů s pěti různými vzory, 115 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

FL84409  79 Kč

Transparentní papír 
- mix motivů
5 archů s pěti různými motivy, 115 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

FL87409  125 Kč

Transparentní pevný papír
Barevný transparentní papír na výrobu různých 
uměleckých děl a zábavných předmětů.
Obsahuje 10 archů A4, 115 g/m2.

RY15257 230 Kč

Transparentní papír s texturou 
Balení obsahuje 24 archů transparentních
papírů v různých barvách a s různými texturami.
Rozměr: 14 x 22 cm.  

US954699 215 Kč

Vánoční karton 
Balení obsahuje 10 archů A4.10 motivů 
potištěných z jedné strany. 250 g/m2.

POSLEDNÍ
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Průhledná fólie
Fólie se dá použít na různé dekorační účely 
- na koláže, okenní ozdoby a další.
Balení obsahuje 1 roli.
Rozměr: 50,8 cm x 4,5 m.

CI73301 - bezbarvá 53 Kč

CI73311 - červená 53 Kč

CI73321 - žlutá 53 Kč

CI73331 - oranžová 53 Kč

CI73341 - zelená 53 Kč

CI73351 - modrá 53 Kč

CI77361 - růžová 53 Kč

CI73371 - fialová 53 Kč

FL2997010 60 Kč

Transparentní dárková fólie 
Silná transparentní dárková fólie navinutá na 
papírové roli.
Rozměr: 70 cm x 10 m.

FL450230 189 Kč

Elektrostatická průhledná fólie
Fólie jsou vhodné na výzdobu oken, zrcadel 
a jiných hladkých povrchů. Velmi snadno 
se odstraňují a skladují pro další použití. 
Balení obsahuje 10 listů 
o rozměru 23 x 33 cm.

FL455409 275 Kč

Elektrostatická barevná fólie
Fólie jsou vhodné na výzdobu oken, zrcadel
a jiných hladkých povrchů. Velmi snadno 
se odstraňují a skladují pro další použití.
Balení obsahuje 10 listů v různých barvách o 
rozměru 23 x 33 cm. 

EPL110172 920 Kč

Bílá statická folie, 24 ks 
Balení obsahuje 24 ks bílé folie formatu A1. Folie je vhodná na 
každý rovný povrch, ke kterému přilne pomoci statické elektřiny, 
není potřebné lepidlo ani špendlíky. Fotografie a papíry na ní drží 
taky pomoci statické elektřiny. Vodou rozpustné barvy a pera lze 
z folie setřít a použít jí tak znovu. Permanentní fixy a barvy na folii 
zůstávají.  
Rozměr: A1

CI98215 230 Kč

Hliníková fólie s potiskem 
- Hvězdy, 6 ks 
Balení obsahuje 6 rolí fólie v různých barvách.
Rozměr jedné role: 1,5 m x 50 cm.

i pro

FL440230 179 Kč

Průhledná fólie - 23 x 33 cm 
Transparentní PVC fólie pro permanentní 
výzdobu. Je ideální na malování pohyblivých 
obrázků, které se pak mohou zavěsit jako 
větrný mlýn. Obrázek nemůže být z fólie již 
odstraněn. V balení je 10 listů.

POSLEDNÍ
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FL300409 100 Kč 

Holografický karton
Balení obsahuje 5 archů různobarevného 
holografického kartonu o rozměru 25 x 35 cm.

FL306  80 Kč

Holografické samolepící pásky
Balení obsahuje 6 barevných pásků
o rozměru 12 mm x 2 m.

FL810409  79 Kč

3D fólie s holografickým 
efektem
5 archů v 5 barvách. 
Rozměr: 23 x 33 cm.
Fólie má trojrozměrný efekt.

FL570409  135 Kč

Morušový papír
Ručně vyráběný papír. 5 archů, 5 barev.
100 g/m2. Rozměr: 25 x 38 cm.

FL910409 88 Kč

Hedvábný papír
10 archů, 10 barev, 25 g/m2. 
Rozměr: 23 x 32 cm.
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FL540409 195 Kč

Velúrový papír 
Balení obsahuje 10 archů v různých barvách. 
130 g/m2. Rozměr: 23 x 33 cm
Věková kategorie: 4+ 

FL58231809 189 Kč

Přírodní papír - různé druhy
Balení obsahuje 18 listů různých typů 
papíru: 3 x ostružinovou, 5 x hedvábný, 5 x 
banánový, 2 x květinový, 3 x hrbolatý papír.
Rozměr: 23 x 33 cm.

CI25850 335 Kč

Filcový papír
- třídní sada
Balení obsahuje 40 listů
filcového papíru v 10 barvách 
velikosti A4.

FL56309 235 Kč

Korkový papír - samolepící 
Balení obsahuje 3 ks samolepícího  
korkového papíru v 3 designech.
Rozměr: 20 x 30 cm.

RY15413 490 Kč

Dotykový papír 
Unikátní papír na stimulaci hmatu, který si děti 
mohou vybarvit barvičkami nebo prstovými 
barvami. Mohou prozkoumat 6 různých vzorů 
(kruhy, čtverce, oblouky, vlny). Obsahuje 36 listů.
Rozměr: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+
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FL4849  172 Kč

Sada s motivy - Vánoce
Dohromady 30 archů o rozměru 24 x 34 cm.
Obsahuje: 
- 10 archů kartonu s pěti různými motivy, 270 g/m2

- 10 archů transparentního papíru s pěti různými motivy, 
115 g/m2

- 10 archů papíru v 10 různých barvách, 130 g/m2

FL4649  169 Kč

Sada s motivy - Květiny
Dohromady 30 archů o rozměru 24 x 34 cm.
Obsahuje:
- 10 archů kartonu
   s pěti různými motivy, 270 g/m2.
- 10 archů transparentního papíru
   s různými motivy, 115 g/m2.
- 10 archů papíru
   v 10 různých barvách, 130 g/m2.

FL933   179 Kč

Kreativní kufřík
Jaro/Velikonoce
110 kusů podle obrázku.

FL930   179 Kč

Kreativní kufřík
Na celý rok
110 kusů podle obrázku.

RY15289 450 Kč

Papír s textilním vzorem 
Vytvořte si vlastní módu pomocí široké škály 
vzorovaného papíru imitujícícho 40 různých 
textilii. Obsahuje 200 listů.
Rozměr: 28 x 14 cm.

POSLEDNÍ
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FL922   179 Kč

Kreativní kufřík Vánoce
110 kusů podle obrázku.

FL50915/1  370 Kč

Kreativní kufřík Maxi
107 kusů podle obrázku.

FL944  329 Kč

Výtvarný soubor Vánoce
69 kusů různých papírů,
výtvarných a dekorativních pomůcek.

FL942  312 Kč

Výtvarný soubor
Tvořivost
114 kusů různých papírů, výtvarných 
a dekorativních  pomůcek.

FL61349 215 Kč 

Sada papírů a kartonů s potiskem
Sada krásně potištěných tvrdých papírů
k vytváření uměleckých děl. 
Balení obsahuje 15 potištěných kartonů
a 15 jednolitých barevných papírů.
Rozměr archů: 24 x 34 cm.
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FL940 329 Kč

Kreativní soubor
na celý rok
323 kusů podle obrázku.

FL48349 165 Kč

Sada s motivy - Grafiti
Balení obsahuje 20 listů kartonu, 
270 g/m2 s různými motivy. 
Rozměr: 24 x 34 cm.

Obrázky na okno a stěnu
Sada obsahuje materiál na plochu 79 x 41 cm. Vhodné 
pro použití na okno nebo stěnu. Balení obsahuje 5 listů 
s vyseknutými tvary na obou stranách, lepicí podložky a 
kroužky, instrukce.
Rozměr: 25 x 33 cm.

1. US212599F - Jar 195 Kč

2. US212699F - Léto 195 Kč

3. US212799F - Podzim 195 Kč

4. US212899F - Zima 195 Kč
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Neblednoucí papír na výtvarná díla
Rozměr: 1218 mm x 3,6 m.

CI57038 - červená 179 Kč

CI57088 - žlutá 179 Kč

CI57128 - zelená 179 Kč

CI57168 - modrá 179 Kč

CI57338 - fialová 179 Kč

Neblednoucí papír na výtvarná díla
Velmi kvalitní papír byl vyvinutý speciálně pro dlouhodobou barevnou odolnost 

a proto je vynikající pomůckou nejen pro tvorbu různých výtvarných děl, ale rovněž 
pro vyhotovení nástěnných dekorací, protože barvy nevyblednou a zůstanou 
dlouhodobě zářivé a to i když jsou vystavené neustálému slunečnímu záření.

Nabízíme 11 barev v roli 1218 mm x 3,6 m.

RY15256 255 Kč

Papírová sada se zvířecími motivy 
Motivy zvířat jsou vytištěné na tvrdých kvalitních 
papírech, které stačí pouze poskládat podle čar 
a zvířátka v krásných barvách jsou hotové. Balení 
obsahuje 40 archů s 8 různými motivy.
Rozměr: 22 x 28 cm.  

PRO
VÝTVARNÁ

DÍLA

RY15313 259 Kč

Papír ve stavebním designu 
Balení obsahuje 32 archů lesklého papíru 
s realistickým potiskem stavebních materiálů.
Rozměr: 21,5 x 28 cm.

i pro

Bordura
Vzorovaná bordura je po středu přestřihnutá 
vlnkovým vzorem. Používá se k dekoraci stěn v 
interiéru nebo při různých uměleckých dílech.
Šířka role: 11 cm.
Délka role: 7,5 m (2 x 3,75 m pásy).

1. CI37600 - Otisky rukou 125 Kč

2. CI37680 - Podzimní listy 125 Kč

3. CI37910 - Jarní květiny 125 Kč

4. CI37720 - Čtverce 125 Kč

5. CI37740 - Kruhy 125 Kč

6. CI37750 - Včely 125 Kč

POSLEDNÍ
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Neblednoucí papír
Unikátní neblednoucí papír 
s zajímavým potiskem je dodávaný v 
roli. Rozměr: 1,2 x 3,6 m.

1. CI56388 - Sníh 239 Kč

2. CI56468 - Oblaka 239 Kč

RY15334 345 Kč

Díla z listů
Tyto papírové listy vypadají jako byste je právě 
nasbírali na procházce v lese. Jsou vytištěny 
na speciálním, kvalitním oboustranném papíře. 
Balení obsahuje 28 listů.
Věková kategorie: 4+

RY15294 299 Kč

Papírová sada s motivem stromů 
Motivy stromů jsou vytištěny na kvalitních tvrdých 
papírech. Na jedné straně je zobrazena struktura 
dřeva a na druhé odpovídající kůra. Balení 
obsahuje 32 listů s 8 oboustrannými motivy.
Rozměr: 22 x 28 cm.

RY15333 335 Kč

Louka plná květin
Na jednotlivých listech tvrdého 
papíru se nacházejí listy a květy, 
které je díky předvystřiženým 
tvarem lehké z papíru vybrat. 
Papír je dvoubarevný. Balení 
obsahuje 18 archů (96 listů 
a 114 květů), pomocí kterých 
si vytvoříte louku plnou květů 
a barev.
Věková kategorie: 6+

FL82319 280 Kč

Papírové květy 
Sada obsahuje všechny části, které 
potřebujete k výrobě papírových květů 
- 5 barevných hrubých krepových papírů, 
1 lepící pásku a 15 drátků. Sada stačí  
k výrobě 11 květů. V obrázkovém 
návodu najdete podrobný postup.
Rozměr balení: 18 x 29 x 3 cm. 

POSLEDNÍ
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Papírové květiny, 30 ks
Kvítky pro elegantní, jednobarevné nebo pestrobarevné 
zdobení přáníček, různých výtvorů, dárků atd.
Rozměr: mix 2 - 5,5 cm.

FL12800 - bílé 108 Kč

FL12801 - barevné 108 Kč

PB2470481 250 Kč

Papírové květinky 
3600 ks, různé barvy a velikosti.
Věková kategorie: 3+ 

RY2442 315 Kč

Listy z difuzního papíru 
Naneste tekuté barvy a pozorujte 
jak se vpíjejí do papíru. Takto 
barevné listy jsou skvělou dekoraci. 
Balení obsahuje 80 listů 
z difuzního papíru.
Rozměr: 18 x 23 cm.

RY2440 259 Kč

Květy z difuzního papíru 
Naneste tekuté barvy a pozorujte jak se 
vpíjejí do papíru. Takto barevné listy jsou 
skvělou dekoraci. Balení obsahuje 80 květů
z difuzního papíru.
Rozměr: 19 cm. 

CI71602 269 Kč

Listy z vlnité lepenky, 120 ks 
Barevné listy z tvrdé vlnité lepenky v různých podzimních barvách 
slouží k výrobě různých dekorací.
Balení obsahuje 120 listů - 15 ks z osmi tvarů.

AP2423DL 60 Kč

Barevné listy 
Váha: 50 g. Rozměr balení: 
17 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PB2471486 345 Kč

Šišky, 125 ks 
Balení obsahuje 125 přírodních šišek 
různého tvaru a velikosti.

POSLEDNÍ
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Difuzní papír
Papír, který svou zajímavou strukturou 
připomíná látku, zaručuje nádherné výsledky. 
Na papír nalijte tekuté vodové barvy a sleduj-
te, jak se barvy začnou rozlévat a vytvářet 
různé vzory. Po uschnutí si svůj výtvor můžete 
ozdobit fixy, pastelkami nebo třpytkami. 
Balení obsahuje 50 archů.
Věková kategorie: 4+

RY15212 - 30 x 46 cm 285 Kč

RY15213 - 23 x 30 cm 245 Kč

RY15675 355 Kč

Velké papírové drahokamy 
Nádherné drahokamy ideální na dekorace nebo 
koláže. Balení obsahuje 400 kusů papírových 
drahokamů ve 20 různých designech
Rozměr: 3,8 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AP2204BLSG 200 Kč

Listy z kůry 
Dekorační materiál 
vyrobený z kůry. 
Balení obsahuje 20 ks.
Rozměr: 4,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

CI28934 155 Kč

Transparentní listy - barevné 
Balení obsahuje 120 ks listů různé barvy 
na různé dekorační účely.
Rozměr: 7 - 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Vyškrabovací papíry
Vyškrabávání je kreativní a přitom jednoduchá technika, 

kterou milují děti na celém světě.
Po vyškrábání černé vrstvy se objeví barevný podklad.

Podle síly a hustoty tahů při vyškrabávání se obrázek může 
barevně lišit. Prací se speciálním papírem si dokážete

vytvořit množství originálních výtvarných děl,
nebo zajímavých dárků.

Děti tuto techniku   prostě milují!

Vyškrabovací kartičky
Balení obsahuje 125 kartiček v 5 tvarech a tyčinku na vyškrabování.
Rozměr kartičky: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+

MD42042 - Příroda 310 Kč

MD42041 - Moře 310 Kč

POSLEDNÍ
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DJ08319 255 Kč

Nauč se kreslit 2 
Sada naučí děti kreslit obrázky podle postupu. 
Obsahuje 24 kartiček s obrázky a postupem jak je 
kreslit, 1 stíratelnou tabulku na kreslení a 1 stíratelnou 
fixu. Karty jsou vyrobené z pevného kartonu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ08321 255 Kč

Nauč se kreslit 3 
Sada naučí děti kreslit obrázky podle postupu. 
Obsahuje 24 kartiček s obrázky a postupem jak 
je kreslit, 1 stíratelnou tabulku na kreslení 
a 1 stíratelnou fixu. Karty jsou vyrobené z pevného 
kartonu. Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Papírová rolka na kreslení
Balení obsahuje 1 rolku papíru - čistou, na 
kreslení nebo s potiskem, na vybarvování 
obrázků.

FL83900 - čistá (30 cm x 6 m) 190 Kč

FL83901 - s potiskem (30 cm x 4 m) 190 Kč

DJ08325 255 Kč

Nauč se kreslit 4
Sada naučí děti kreslit obrázky podle postupu. Obsahuje 
24 kartiček s obrázky a postupem jak je nakreslit, 1 
stíratelnou tabulku na kreslení a 1 stíratelnou fixu. Karty 
jsou vyrobeny z pevného kartonu. 
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm. 
Věková kategorie: 4+

DJ08320 255 Kč

Nauč se kreslit 1 
Sada naučí děti kreslit obrázky podle postupu. 
Obsahuje 24 kartiček s obrázky a postupem jak 
je kreslit, 1 stíratelnou tabulku na kreslení 
a 1 stíratelnou fixu. Karty jsou vyrobené z pevného 
kartonu. Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Vyškrabovací papíry
Vyškrabávání je kreativní a přitom jednoduchá technika, 

kterou milují děti na celém světě.
Po vyškrábání černé vrstvy se objeví barevný podklad.

Podle síly a hustoty tahů při vyškrabávání se obrázek může 
barevně lišit. Prací se speciálním papírem si dokážete

vytvořit množství originálních výtvarných děl,
nebo zajímavých dárků.

Děti tuto techniku   prostě milují!

MD15921 205 Kč

Vyškrabovací klíčenky
Udělejte si originální klíčenky - pro 
sebe nebo jako dárek pro rodiče.
Balení obsahuje 6 klíčenek s 
vyškrabovacím papírem a 6 
tyčinek na vyškrabování.
Rozměr balení: 25,5 x 16 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 4+

MD15906 205 Kč

Vyškrabovací záložky do knihy 
Balení obsahuje 12 záložek, 12 stužek
a 12 tyčinek na vyškrabování.
Rozměr balení: 16 x 25 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

MD15801 195 Kč

Vyškrabovací archy - černé
Balení obsahuje 4 archy, šablony 
a tyčinku na vyškrabování.
Rozměr balení: 16 x 25,5 cm.
Věková kategorie: 4+

MD15956 179 Kč

Vyškrabovací obrázky - Louka 
Balení obsahuje 4 archy a tyčinku 
k vyškrabování.
Rozměr balení: 16 x 25 x 1 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO15530 36 Kč

Souprava na vyškrabávání 
Balení obsahuje 2 duhové archy, šablonu a jednu 
dřevěnou tyčinku na vyškrabávání.
Rozměr: 15 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD15981 490 Kč

Vyškrabovací obrázky - Různé barvy
Balení obsahuje 16 archů s barevným podkladem, 
3 stojany, 1 arch se šablonami, 2 tyčinky na 
vyškrabávání a 2 proužky na zavěsení obrázků.
Rozměr: 35,5 x 25 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

MD15804 179 Kč

Vyškrabovací obrázky 
- Různé barvy
Balení obsahuje 4 archy s duhovým holografickým 
podkladem, šablony a tyčinku na vyškrabávání.
Rozměr: 15,9 x 25,4 x 0,76 cm.
Věková kategorie: 4+

EPL130261 55 Kč

Sada na vyškrabávaní
Podložka je černé barvy a dřevěnou paličkou 
kreslíte motiv podle vlastních představ. 
Oškrábaný povrch postupně odhalí základní 
barvy a umělecké dílo je na světě. Balení 
obsahuje 10 podložek a 10 dřevěných 
paliček.
Rozměr podložky: 14 x 10 x 0,1 cm.
Rozměr dřevěné paličky: Ø 0,5 x 14 cm
Věková kategorie: 3+

MD15945 335 Kč

Lístečky k vyškrabování
Balení obsahuje 125 lístečků a tyčinku 
na vyškrabávání. Baleno v praktické krabičce.
Rozměr lístečku: 9,5 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 4+
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FL940409  119 Kč

Vlnitý karton barevný 3D
10 archů v 10 barvách. Rozměr: 25 x 35 cm.

FL740499  155 Kč

Vlnitý svítící karton
10 archů v 5 barvách. Rozměr: 25 x 35 cm.

FL740460/65  165 Kč

Vlnitý karton zlatý a stříbrný
10 archů, 5 zlatých a 5 stříbrných.
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL940460/65  169 Kč

Vlnitý karton zlatý a stříbrný 3D
10 archů, 5 zlatých a 5 stříbrných.
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL940477   179 Kč

Vlnitý karton duhový 3D
10 archů. Rozměr: 25 x 35 cm.

FL741010 250 Kč

Vlnitá lepenka natur 
Vlnitá lepenka v přírodní barvě má různé
možnosti využití. Balení obsahuje 10 archů 
o rozměru 50 x 70 cm.

POSLEDNÍ

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   909 9. 8. 2021   13:04:42



910
POŠTOVNÉ ZDARMA

A

B

C

KUSY

KUSY

při objednávce nad 2990 Kč

Výtvarná výchova
V

ln
itý

 k
a

rt
o

n
 /

 K
re

p
o

vý
 p

a
p

ír

FL740409 108 Kč

Vlnitý karton barevný
10 archů v 10 barvách. 
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL770409  125 Kč

Vlnitý karton duhový
10 archů. Rozměr: 25 x 35 cm.

CI71590 215 Kč

Tvary z vlnité lepenky, 250 ks 
Barevné tvary z tvrdé vlnité lepenky jsou 
vhodné k výrobě různých dekorací.
Balení obsahuje 250 tvarů - 50 ks z pěti tvarů 
(motýl, beruška, vážka, rybka a kvítek).

Tvary z vlnité lepenky
Balení obsahuje 100 tvarů z vlnité lepenky v různých barvách.

A. CI71603 - Dopravní prostředky 155 Kč

B. CI71604 - Hmyz 155 Kč

C. CI71606 - Vesmírná tělesa 155 Kč

AP2319MB 152 Kč

Vyrob si motýla 
Balení 24 motýlích těl ve 4 barvách, které 
se následně dozdobí křídly dle vlastní 
fantazie. Vyrobené z plastu.
Délka: 58 mm. Průměr hlavičky: 15 mm.

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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FL74019  88 Kč

Vlnitý karton s motivy Vánoc
Vhodný k ozdobě dárečků nebo stromku.
3 archy, 39 motivů zlaté a stříbrné barvy.
Rozměr: 25 x 35 cm.

FL59019 149 Kč

Alumíniová fólie s vyseknutými 
prvky Vánoce
5 archů, 65 motivů v pěti barvách.
Rozměr: 25 x 35 cm.

RY15667 480 Kč

Oboustranné barevné tvary 
Vytvořte zářivé koláže se základními tvary jako jsou čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh, ovál, šestiúhelník, srdce a hvězda. 
Balení obsahuje oboustranné karty ve 14 barvách,
8 tvarech a 3 velikostech. Rozměr: 7,6 cm. Věková kategorie: 3+ 

Krepový papír - metal 
Rozměr: 50 x 250 cm. 
Cena za 1 ks.
Věková kategorie: 3+

ED083171 - zlatý 14 Kč

ED083172  - stříbrný 14 Kč

FL82109 169 Kč

Roličky krepového papíru
10 roliček v 10 barvách.
Rozměr rolky 5 cm šířka, 10 m délka.

ED083116 105 Kč

Krepový papír - sada
Kvalitní krepový papír s motivem 
zvířecí kůže. Balení obsahuje
6 ks různých motivů. 
Rozměr 1 ks: 50 x 250 cm.
Věková kategorie: 3+  

FL82009 189 Kč

Krepový papír
10 roliček v 10 barvách.
Rozměr: 2,5 x 50 cm.

Krepový papír 
Výborná kvalita 27 g/m2. 
Rozměr: 50 x 250 cm. 
Cena za 1 ks.
Věková kategorie: 3+

ED083103  - bílý 9 Kč

ED083104  - žlutý 9 Kč

ED083105  - oranžový 9 Kč

ED083106  - červený 9 Kč

ED083107  - růžový 9 Kč

ED083108  - hnědý 9 Kč

ED083109  - světlemodrý 9 Kč

ED083110  - tmavěmodrý 9 Kč

ED083111  - fialový 9 Kč

ED083112  - světlezelený 9 Kč

ED083113  - tmavězelený 9 Kč

ED083114  - černý 9 Kč

POSLEDNÍ
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Čtverce na origami - 70 g/m2 
500 ks.

A. FL8955 - 5 x 5 cm  65 Kč

B. FL8958 - 8 x 8 cm 60 Kč

Origami
Origami je zajímavá technika skládání, která nabízí velmi mnoho možností. Může být vynikajícím kompozičním, zábavným, relaxačním 

nebo uklidňujícím cvičením. Při skládání papíru využívá dítě více smyslů, díky čemu rozvíjí tvořivé myšlení, schopnost konstruovat, 
zlepšuje si postřeh, prostorovou orientaci, manuální schopnosti, citlivost k okolnímu světu, rozvíjí fantazii a samostatnost při tvorbě. 

Kromě zábavy poskytuje dítěti činnosti, které formují jeho osobnost a vedou k poznání vlastní hodnoty. 
Origami vyžaduje při skládání preciznost, což pomáhá rozvíjet logické myšlení.

Věková kategorie: 3+

i pro

FL4991010 78 Kč

Papír na skládání - dvoubarevný 
Balení obsahuje 50 listů papíru, přičemž každá 
strana má jinou barvu v 10 designech. 80 g/m2.
Rozměr: 10 x 10 cm.

FL9100 75 Kč

Origami papír 
Balení obsahuje 96 listů v 10 barvách vhodných na 
origami se zadní stranou bílou. 80 g/m2.
Rozměr: 10 x 10 cm.

FL8251010 139 Kč

Papír na skládání - transparentní 
Balení obsahuje 500 listů v 10 barvách vhodných 
na origami. 42 g/m2.
Rozměr: 10 x 10 cm.

Papír na skládání
Balení obsahuje 500 listů v 10 intenzivních 
barvách vhodných na origami. 70 g/m2.

FL8960 - 10 x 10 cm 72 Kč

FL08958 - Ø 8 cm 90 Kč

FL08962 - Ø 12 cm 175 Kč

FL08966 - Ø 16 cm 225 Kč

FL8982 - Ø 6 x 12 cm (elipsa) 149 Kč

RY15204 300 Kč

Barevné čtverce na origami 
72 listů papíru v sytých barvách a jednoduchých 
vzorech.
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+ 

PB2471476 265 Kč

Papírky na origami 
Papírky v 10 barvách, 500 ks. 
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+ 

RY15220 305 Kč

Origami papír - Zvířecí motivy 
Balení obsahuje 72 papírů se zvířecím motivem na 
obou stranách.
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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FL1290 78 Kč

Papírové pásky tenké
Balení obsahuje 400 dekoračních 
pásků v 20 různých barvách. Délka 
pásků je 16 cm, tloušťka 3 mm.
Jsou vhodné pro vytváření různých 
tvůrčích děl.

FL70215  169 Kč

Proužky na proplétání velké
200 pásků v deseti barvách.
Šířka pásku 1,5 cm, délka 50 cm.

FL129501 179 Kč

Tématické proužky - tečky 
Papírové proužky pro tvorbu různých 
uměleckých děl. Balení obsahuje 168 pásků v 6 
barevných provedeních 3 šířkách (1, 1,5 a 2 cm).
Délka: 50 cm. 

FL7002 469 Kč

Jehly k proplétání
Balení obsahuje 50 kovových jehel k proplétání.
Délka: 19,5 cm.

RY16004 319 Kč

Duhové proplétání 
Vytvářejte krásné zářivé duhové obrázky.
Balení obsahuje 72 archů v 12 barevných provedeních.
Archy mají perforované pásky, které se odebírají z archu
a proplétají se přes vzniklé otvory. Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+ 

FL70202 205 Kč

Proplétací sada
50 archů v různých barvách.
Rozměr: 12 x 17 cm.
Šířka pásků je 1 cm.

FL1283 100 Kč

Naviják širokých pásků 
Speciální nástroj k úpravě také širších 
papírových pásků do zatočených tvarů.
Má kovovou rukojeť a hrot. Je určený
pro kreativní využití. 

POSLEDNÍ
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FL231009 125 Kč

Pěnová fólie
10 archů různých barev.
Rozměr: 20 x 29 cm.
Tloušťka 2 mm.

Pěnová folie
Každé balení obsahuje 10 archů v různých 
odstínech jedné barvy.
Rozměr: 20 x 29 cm.

1. FL231091 - odstíny žluté 110 Kč

2. FL231092 - odstíny červené 110 Kč

3. FL231093 - odstíny modré 110 Kč

4. FL231094 - odstíny zelené 110 Kč

FL233909 145 Kč

Neonová pěnová folie 
Balení obsahuje 5 archů fólie v různých 
neonových barvách.
Rozměr: 29 x 40 cm. 

Pěnová fólie dekorační
Pěnová fólie v různých provedeních
a krásných barvách je vhodná pro 
různé výtvarné aktivity.
Každé balení obsahuje 8 ks o 
velikosti A4.

1. NR170373 - č. 3 80 Kč

2. NR172674 - č. 9 102 Kč

FL1280 89 Kč

Naviják pásků
Speciální nástroj k úpravě papíro-
vých pásků různé tloušťky do zato-
čených tvarů. Má kovovou rukojeť
a hrot, který umožňuje jeho kreativní 
všestranné využití.

POSLEDNÍ
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Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215

ODMĚŇUJEME
V Ě R N É

Z Á K A Z N Í K Y

Členové Klubu NOMILAND
získávají zdarma pomůcky po

dobu celého roku.

Při každém nákupu zboží z našeho 
katalogu získáváte za každou 

1 Kč s DPH zakoupeného zboží
1 bod na Váš osobní účet

v Klubu NOMIland.

Všechny potřebné informace ohledně KLUBU NOMILAND jsou zveřejněny na naší internetové stránce www.nomiland.cz. Více info na str. 1215

Každá mateřská, základní nebo speciální škola se automaticky stává členem klubu již při prvním nákupu!

Vyměňte si Vaše nasbírané body za:

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si 
z více než 9000 

produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v podobě 

kvalitní spotřební 
elektroniky.

za poštovné
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