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CICS4304 449 Kč

Mega balení
pěnových čísel a písmen 
Balení obsahuje přibližně 1500 ks (250 g)
pěnových číslic a písmen v různých barvách.  
Výška písmen: 35 - 40 mm.
Tloušťka písmen: 2 mm.

FL2356  78 Kč

Srdíčka z pěnové fólie
Různé velikosti a barev. 200 kusů.

BE40767 195 Kč

Pěnová písmenka 
Barevná pěnová písmenka jsou samolepící a dají se využít k 
dekorování různých předmětů, dárečků, jmenovek... Balení 
obsahuje 400 ks písmen velké abecedy v různých barvách. 
Výška písmenek: 25 mm.
Věková kategorie: 3+   

AP371 72 Kč

Pěnové kvítka a srdíčka
Ideální na koláže nebo jiné řemeslné aktivity. 
Balení obsahuje přibližne 250 ks tvarů.

AP346 71 Kč

Pěnové zvířátka 
Ideální na koláže nebo jiné řemeslné aktivity. 
Balení obsahuje přibližne 100 ks zvířátek.

PB2470937 219 Kč

Pěnové zvířátka 
500 ks, různé velikosti a barvy. 

FL2358 82 Kč

Květinky a motýli
z pěnové fólie
Různé velikosti a barev. 200 kusů

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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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+

FL2352 78 Kč

Malé oválné tvary z molitanu 
200 ks, rozměr od 10 do 54 mm, různé barvy.  

CI28781 139 Kč

Pěnové tvary - Vánoce 
Balení obsahuje 200 tvarů z 
pěny. Jedna strana je hladká, 
druhá se vzorem.

CICS4338 88 Kč

Pěnová mozaika 
500 ks s rozměrem 10 mm, různé barvy.  

AP372HFF 72 Kč

Pěnové ruce a nohy
150 ks, různé velikosti a barvy. Rozměr: max 4,3 x 2 cm. 

PB2470936 155 Kč

Pěnové korálky Tvary a barvy
290 ks, různé barvy a tvary, balené v 
plastové tubě.
Věková kategorie: 3+ 

AP2498FS 145 Kč

Pěnové nálepky - Kvítky
Balení obsahuje 3 archy 
po 30 různých nálepkách. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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BE40762 330 Kč

Pěnové nálepky
Balení obsahuje 400 kousků. 
Rozměry krabice: 11 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

FL23792  66 Kč

Třpytivé hvězdičky 
z pěnové fólie
Balení obsahuje 40 ks samolepek.
(zlaté a stříbrné hvězdičky).

FL23794  66 Kč

Třpytivé stromečky a 
vločky z pěnové fólie
Balení obsahuje 40 ks samolepek 
(zelené stromečky a bílé
perleťové vločky).

FL23795  66 Kč

Třpytivé květinky a lístky
z pěnové fólie
Balení obsahuje 40 ks
samolepek.

FL23791  66 Kč

Třpytivé srdíčka 
z pěnové fólie
Balení obsahuje 40 ks samolepek 
(červené a stříbrné srdíčka).

FL12701 125 Kč

Velurové krajky 
Balení obsahuje krajky se sametovým 
optickým efektem ve třech různých 
vzorech a tloušťkách. Jsou samo-lepící 
a slouží na dekoraci pozdravů a nebo 
jiných předmětů. Délka jedné ruličky: 1m.

FL12702 125 Kč

Velurové vánoční krajky 
Balení obsahuje krajky se sametovým 
optickým efektem ve třech různých vzorech 
a tloušťkách. Jsou samo-lepící a slouží na 
dekoraci pozdravů a nebo jiných předmětů. 
Délka jedné rolky: 1 m.

Papírová bordura
Samolepící pásky se sametovým optickým 
efektem, na dekoraci blahopřání, bytových 
doplňků a různých předmětů. Balení 
obsahuje 3 různé šířky a vzory.
Rozměr: 3 x 1 m.

FL12703 - květy 120 Kč

FL12704 - léto 120 Kč
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FL520409  129 Kč

Barevná plsť
10 barev, 10 archů, 150g/m2.
Rozměr: 20 x 30 cm.

Dekorační filc
Balení obsahuje 5 ks filcu jedné barvy.
Filc je určený k dekoračním účelům. Rozměr: 30 x 20 cm.

KH975901 - bílý 105 Kč

KH975902 - žlutý 105 Kč

KH975903 - světle oranžový 105 Kč

KH975904 - tmavě oranžový 105 Kč

KH975905 - červený 105 Kč

KH975906 - modrý 105 Kč

KH975907 - světle zelený 105 Kč

KH975908 - tmavě zelený 105 Kč

KH975909 - hnědý 105 Kč

KH975910 - černý 105 Kč

KH975911 210 Kč

Dekorační filc, 10 barev 
Sada obsahuje filc v 10 různých barvách: červená, modrá, černá, 
hnědá, tmavě zelená, bílá, oranžová, tmavě oranžová, žlutá, světle 
zelená.
Rozměr: 30 x 20 cm.

Barevná plsť
Dekorační filc, ze kterého se dají vyrábět různé 
doplňky. Balení obsahuje 10 archů v různých 
odstínech jedné barvy. 150 g/m2.
Rozmer: 20 x 30 cm.

FL520491 - žlutá 125 Kč

FL520492 - červená 125 Kč

FL520493 - modrá 125 Kč

FL520494 - zelená 125 Kč

FL521419 142 Kč

Filc dekorativní s dírkami 
Balení obsahuje 5 archů barevného 
filcu s dírkami. 150 g/m2.
Rozměr: 20 x 30 cm.

CI26110 239 Kč

Filcový papír 
- Zvířecí kožešina 
Balení obsahuje 12 listů filcového 
papíru se 6 motivy zvířecích kožešin. 
Rozměr: 30 x 23 cm.

CI25850 335 Kč

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

RY59650 850 Kč

Textilní tvary 
Balení obsahuje 216 tvarů v 8 různých 
texturách a barvách. Navíc 12 obrázkových 
karet poskytne předlohy na proměnu 
dětských výtvorů v umělecká díla.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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FL5253  102 Kč

Vánoční dekorace z plsti
Různé barvy a velikosti 170 ks. 
170 g/m2.

FL5252  102 Kč

Barevné tvary z plsti
Různé barvy a velikosti 170 ks. 
170 g/m2.

FL5251  102 Kč

Písmenka a čísla z plsti
Různé barvy. 200 ks. Výška 2,5 cm. 
170 g/m2.

FL5262 145 Kč

Filcové čísla, 120 ks
Filcové čísla v mixu 5 
různých barev.
Rozměr: 4,5 cm.

FL5261 145 Kč

Filcové písmenka, 
150 ks 
Filcové písmenka v mixu 
5 různých barev.
Rozměr: 4,5 cm.

FL5263 145 Kč

Filcová dekorace - Jaro 
Samolepicí filcové tvary v různých 
barvách. Balení obsahuje 112 ks.
Výška: cca 4,5 cm.

FL5264 145 Kč

Filcová dekorace 
- Dětské předměty 
Samolepicí filcové tvary v různých 
barvách. Balení obsahuje 112 ks.
Výška: cca 4,5 cm.

FL5265 145 Kč

Filcová dekorace 
- Vánoce 
Samolepicí filcové tvary v různých 
barvách. Balení obsahuje 117 ks.
Výška: cca 4,5 cm.

Filcové tvary
Tyto srdíčka jsou ideálním doplňkem pro použití při růz-
ných tvůrčích činnostech. Mohou být přidány do koláže 
nebo použité jako ozdoby. Dají se přišít nebo nalepit na 
látku nebo kartičku. 
Balení obsahuje: 100 ks.

AP2462FC - Kuřátka - 2,5 cm 105 Kč

AP2463FH - Srdíčka - 2 cm 105 Kč

AP2464FF - Květiny - 3,8 cm 115 Kč
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PB2470713 485 Kč

Korálkový mix 4  
5300 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy a tvary.
  

PB2462004 250 Kč

Korálkový mix - modrozelený
1000 ks plastových korálků na navlékání,
různé tvary a barvy.
  

PB2470722 230 Kč

Korálkové zvířátka   
250 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.
  

PB2470712 84 Kč

Plastové korálky Krystal 
250 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy.

PB2470718 165 Kč

Korálkový mix - průsvitné  
1000 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy.
  

PB2470717 165 Kč

Korálkové soudky  
1000 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy.
  

PB2470750 165 Kč

Korálkové soudky - pastelové 
1000 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy. 

PB2470751 210 Kč

Korálkové soudky - metalické 
1000 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy. 

PB2471116 211 Kč

Korálkové kostky 
450 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy.
Rozměr: 7 mm.
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PB2470705 155 Kč

Korálkové tyčinky 
300 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.

PB2471479 110 Kč

Korálkové květy - neonové
2000 ks plastových korálků k navlékání, 
různé barvy. Věková kategorie: 5+

PB2462005 250 Kč

Korálkový mix - růžový
1000 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.  

PB2470725 162 Kč

Plastové korálky Kongo 
1000 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy. Balení obsahuje korálky Kongo 
a písmenka. Kongo v 2 velikostech (ø 9mm, 
tloušťka 6 mm, velikost díry 4 mm) a (ø 7 
mm, tloušťka 4 mm, velikost díry 3 mm).
Písmenka (ø 7 mm, tloušťka 7 mm, velikost 
díry 4 mm).

JR137510 40 Kč

Korálky srdíčka
Rozměr: 1 cm. Obsah: 15 g.

PB2471517 189 Kč

Diamantové korálky
1000 ks plastových korálků na navlékání, 
různé barvy.
Rozměr: Ø 8 mm.

PB2471358 390 Kč

Korálkové diamanty 
Plastové korálky na navlékání, různé barvy.
Rozměr: Ø 8, Ø 10 a Ø 12.
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RY2183 215 Kč

Barevné korálky tvary
Balení obsahuje cca 230 ks různých tvarů 
a barev. Rozměr: 1,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PB2470818 169 Kč

Dřevěné korálky,
barevný mix   
250 g dřevěných
korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.

PB2470819 190 Kč

Dřevěné korálky,
přírodní mix   
250 g dřevěných
korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.  

PB2470817 185 Kč

Dřevěné korálky - pastelové 
250 g dřevěných korálků na navlékání, 
různé barvy a tvary. 

Plastové kontejnery 
ideální na odkládání 
výtvarných pomůcek !

Naleznete
na str. 1015.

BZ55232W21 845 Kč

Dřevěné korálky 
Velké balení dřevěných korálků 
v různých barvách a velikostech. 
Obsahuje 3400 ks.
Průměr: 4 - 15 mm.
Věková kategorie: 3+ PB2471481 150 Kč

Korálková srdíčka 
300 ks plastových korálků k navlékání, 
různé barvy. Věková kategorie: 5+
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CR69619 335 Kč

Korálky z hlíny - Ovoce, 200 ks
Dekorativní korálky ve tvaru ovoce 
s horizontálním otvorem. Balení obsahuje 
200 ks korálků rozdělených do 10 různých 
druhů ovocia. Priemer korálku: 10 mm.
Velikost otvoru: 1,5 mm.

CR69701 540 Kč

Lesklé barevné korálky, 520 ks
Balení neprůhledných plastových korálků ve tvaru 
kostky s farebným leskem a velkým otvorem 
uprostřed. Obsahuje 520 ks. 
Baleno v praktické 700 ml plastové nádobě.
Celková hmotnost: 400 g.
Rozměr korálku: 10 x 10 mm.
Velikost otvoru: 4 mm.

CR69984 690 Kč

Proužkované kuličkové korálky, 530 ks 
Balení obsahuje 530 ks pryskyřičných korálků 
v různé kombinaci pestrobarevných proužků. Baleno 
v praktické 700 ml plastové nádobce s uzávěrem. 
Celková hmotnost: 500 g.
Průměr korálku: ø 12 mm.
Velikost otvoru: 1,5 mm.

CR69983 690 Kč

Proužkované korálky - Kostky, 950 ks
Mix pryskyřičných proužkovaných korálků ve tvaru 
kostek je balených v praktické 700 ml nádobě 
s uzávěrem. Balení obsahuje 950 ks.
Celková hmotnost: 500 g.
Rozměr korálku: 8 x 8 mm.
Velikost otvoru: 2,5 mm.

CR61763 500 Kč

Tvarované korálky, 2200 ks
Balení obsahuje 2200 ks barevných korálků zajímavého 
tvaru, které po stohování do sebe zapadají. Díky barevným 
kombinacím si děti vytvoří různé náramky nebo náhrdelníky. 
Balené v uzavíratelné praktické 700 ml plastové nádobě 
s počtem 2200 ks.
Celková hmotnost: 380 g.
Průměr korálku: ø 9,5 mm.
Velikost otvoru: 1,5 mm. 

CR571050 520 Kč

Dřevěné korálky různých tvarů, 325 ks
Veselý mix pestrobarevných plochých dřevěných korálků 
ve tvaru srdíčka, berušky, kvítku nebo jahůdky oživí každé 
navlíkání! Baleno v praktickém 700 ml kyblíku s uzávěrem. 
Obsahuje 325 ks. Celková hmotnost: 235 g.
Rozměr korálku: 15 - 20 mm.
Velikost otvoru: 1,5 mm.
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CR68984 500 Kč

Sportovní korálky, 220 ks
Mix kulatých a oválných tvarů sportovních míčků 
(fotbal, americký fotbal, basketbal, baseball). 
Každý plastový korálek má propracovaný reliéf 
s charakteristickým detailem. Baleno v průhledném 
plastovém sáčku v počtu 220 ks (270 g).
Rozměr korálku: 11 - 15 mm.
Velikost otvoru: 3 - 4 mm.

CR69618 340 Kč

Korálky z hlíny - Zvířátka, 200 ks
Dekorativní korálky s různými druhy zvířátek 
s horizontálním otvorem. Balení obsahuje 200 ks 
korálků s 8 druhy zvířátek.
Průměr korálku: 10 mm.
Velikost otvoru: 1,5 mm.

FL22981 49 Kč

Korálky - Tváře 
Dřevěné korálky, 15 ks.
Průměr: 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+

FL22982 79 Kč

Korálky - Zvířátka 
Dřevěné korálky, 10 ks. Průměr: 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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PB2471173 140 Kč

Plastové korálky
- Kostky s písmenky
300 ks plastových korálků k navlékání.
Rozměr: 6,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

PB2471174 158 Kč

Plastové korálky
- Disky s písmenky
500 ks plastových korálků k navlékání.
Rozměr: 7,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

PB2471279 150 Kč

Plastové korálky - Kostky
s písmenky, černé 
300 ks plastových korálků na 
navlékání, různé barvy. 

PB2470690 165 Kč

Dřevěné kostky
s písmeny
Obsahuje 300 dřevěných 
kostek. Balení obsahuje 
i písmenka z abecedy 
cizích jazyků. 
Rozměr kostky:
0,7 x 0,7 x 0,7 cm.

GO58908 250 Kč

Barevné písmena na provlékání
Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách
a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov.
Rozměr písmenkové kostičky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 4+

LE10713 255 Kč

Natural kostky s písmenky 
Balení obsahuje 300 ks dřevěných kostek s písmenky. 
Rozměr: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PB2471346 139 Kč

Plastové korálky 
- Kostky s čisly 
Balení obsahuje 300 ks 
plastových kostek 
s čisly. Rozměr: 6,5 x 6,5 cm.
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RY20100 305 Kč

Knoflíky různých tvarů 
Barevné knoflíky různých tvarů se mohou využívat jako 
součást koláží, k provlékání, třídění, počítání a ke hrám. 
Naleznete zde knoflíky ve tvaru domečků, postaviček, dět-
ských tváří, autíček, či zvířátek.
Obsah: 454 g. Rozměr knoflíků: cca 4 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+

RY2185 609 Kč

Korálky - číslice 
Pomocí těchto naučných korálků se děti 
seznámí s číslicemi a matematickými 
znaménky. Balení obsahuje 264 ks.
Velikost číslic: 2 cm.
Věková kategorie: 4+

RY2184 609 Kč

Korálky - velká abeceda
Pomocí těchto naučných korálků se děti seznámí se zák-
ladními písmeny velké abecedy. Balení obsahuje 288 ks.
Velikost písmen: 2 cm. Věková kategorie: 4+

RY2186 609 Kč

Korálky - malá abeceda 
U navlékání si dítě procvičí abecedu. Písmenka mají velké 
dírky pro snadnější navlékání. Balení obsahuje 288 písmen 
malé abecedy. Šňůrky nejsou součástí balení.
Rozměr: 1,5 x 2,5 cm. Věková kategorie: 4+

PB2471480 193 Kč

Korálkové písmena 
1000 ks plastových korálků na 
navlékání, různé barvy.

POSLEDNÍ
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AP818/BCB 285 Kč

Knoflíky 
Barevné knoflíky různých barev a velikostí. 
Balení obsahuje 450 g knoflíků.  

PB2470913 209 Kč

Knoflíky různých tvarů
a barev 
500 g.
Věková kategorie: 3+

RY20208 289 Kč

Maxi knoflíky - průhledné
Balení obsahuje 30 ks knoflíků v 8 průhledných barvách ideálních 
i pro malé ručičky. Vytvořte si nové barvy překrytím 2 knoflíků. 
Vhodná pomůcka pro rozeznávání barev, tvarů, na počítání a 
třídění. Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

EPL120203 1100 Kč

MAXI knoflíky k navlékání
Sada obsahuje 100 barevných knoflíků (červené, 
zelené, modré, žluté) s 1 - 5 otvory na navléknuti. 
Děti si pomoci nich cvičí jemnou motoriku, 
rozeznávání barev a počtů 1 - 5. Součástí balení 
je 8 šňůrek (75 cm), 8 zátek (k ukončení). 
Rozměr balení: 29 x 24,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+ 

JR137790 33 Kč

Knoflíky Art
Průměr: 1,5 cm. 20 ks.

JR137792 37 Kč

Konoflíky Zvířátka
Průměr: 1,5 cm. 30 ks.

RY2143 169 Kč

Maxi knoflíky
Knoflíky jsou svou velikostí přizpůsobe-
ny pro malé dětské ruce.
Balení obsahuje 30 knoflíků v 8-mi 
tvarech v pestrých barvách.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

VN81685 470 Kč

Velká sada korálků, 10 000 ks 
Sada obsahuje víc jak 10 000 ks korálků 
různých barev, tvarů a velikostí. Naleznete zde 
třpytivé korálky, malá srdíčka, barevné motýlky 
a hvězdičky - všechny jsou ideální na navlékání 
a výrobu různých náramků, náhrdelníků 
a jiných doplňků. 
Věková kategorie: 6+
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MD14175 379 Kč

Dřevěné korálky - Srdíčková sada 
Balení obsahuje dřevěné korálky k navlékání v 
různých tvarech a velikostech a 5 barevných šňůrek 
- dohromady víc než 120 dílů. Vše je uloženo v 
dřevěné krabici. Rozměr: 25 x 18 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

MD14169 655 Kč

Dřevěné korálky - Velká sada
Balení obsahuje dřevěné korálky k navlékání 
v různých tvarech a velikostech a 8 
barevných šňůrek - dohromady víc než 220 
dílů. Vše je uloženo v dřevěné krabici.
Rozměr: 28 x 30 x 2,5 cm.
Véková kategorie: 4+ 

DV21635 410 Kč

Navlékání - V zahradě
Dřevěné barevné tvary s otvory na navlékání. 
Mnoho třídících složek pro přehledné uložení. 
Výborná pomůcka na procvičení jemné motoriky, 
poznávání tvarů a barev. 
Balení obsahuje 94 dílků + sada gumiček. 
Rozměr: 22,5 x 17,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

VN50794 460 Kč

Kostky s písmenky na navlékání
Krabička se 130 dřevěnými korálky abecedy. 
Ideální na navlékání. Podporuje koordinaci 
oko - ruka, trénuje trpělivost a soustředěnost. 
Prostřednictvím jednotlivých písmenek se děti 
naučí postupně celou abecedu hravou formou.
Balení obsahuje 130 dřevěných kostek (1,5 cm) 
s písmenky a 4 barevné šňůrky (1 m).
Rozměr dřevěné krabičky: 21,5 x 11,5 x 4,5 cm
Věková kategorie: 5+

MD14178 415 Kč

Dřevěné korálky - Kvítky
Balení obsahuje 120 dřevěných korálků 
ve tvaru kytiček, v různých velikostech 
a 5 barevných tkaniček na navlékání. 
Balené v dřevěné krabičce.
Rozměr: 25 x 18 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PB2471009 1020 Kč

Dřevěné barevné korálky 
v kyblíčku 
1 kg dřevěných korálků na 
navlékání, různé barvy a tvary.
Baleno v plastovém kyblíčku. 

HA17200 1020 Kč

Sestava korálků na navlékání
245 kusů korálků s průměrem 23 mm, 
7 tvarů - kulička, kostka, oliva, váleček, 
diamant, kroužek, kužel v 5 zářivých
barvách a 8 metrů šňůrky.

VN50550 705 Kč

Sada barevných korálků
Sada obsahuje 650 korálků různých 
barev a tvarů (2 cm) a 6 šňůrek.
Balení v plastovém kyblíku.
Véková kategorie: 4+

MD10544 429 Kč

Korálky na šňůrce, 30 ks
Dřevěné balení obsahuje 30 dřevěných 
korálků v 6 barvách a různých tvarů a 2 
šňůrky. Vytvořte si náhrdelník podle vlastní 
fantazie. Barevné a tvarové uspořádání je 
jen na vás. Aktivita podporuje kreativitu, 
představivost, jemnou motoriku, koordinaci 
ruka - oko a vizuální dovednosti.
Rozměr balení: 23,5 x 19,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+
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EPL120459 1590 Kč

Flexi trubky 
80 ks flexibilních trubek rozvíjí 
kreativitu dětí. Vzájemným 
spojováním a kombinováním lze 
vytvořit nekonečné hady, kruhy 
a trojrozměrné tvary.
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr nataženého dílku:
2,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN41341 660 Kč

Korálky - malé
Děti se učí rozlišovat tvary a barvy a zároveň si 
zlepšují koordinaci oko - ruka. Přenosný kontejneru 
obsahuje 360 korálků různých barev a tvarů 
a 8 šňůrek na navlékání.
Rozměr: cca 1,7 cm, délka šňůrek 90 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN41251 795 Kč

Korálky - velké 
Korálky podporují širokou škálu dovedností 
- motorické, kognitivní a vizuální vnímání. 
Přenosný kontejner obsahuje 90 korálků 
a 7 šňůrek na navlékání.
Rozměr: cca 3,5 cm, délka šňůrek 90 cm.
Věková kategorie: 1,5+

FL43001 165 Kč

Plastový box na dekorační  
předměty 
Box je vyrobený z pevného plastu. 
Obsahuje 17 přihrádek na ukládání menších 
dekoračních předmětů.
Rozměr: 18 x 26,5 x 4 cm.

RY2111 305 Kč

Barevné dekorační těstoviny
Zábavné tvary a zářivé barvy jsou vhodné pro tvorbu koláží nebo na 
navlékání. Děti si mohou vytvořit náhrdelníky, náramky, nebo nekonečné 
těstovinové řetězy.
Balení obsahuje 454 g.
Věková kategorie: 4+

RY2152 199 Kč

Navlékací trubičky
Jednoduché tvary na navlékání jsou vhodné i pro malé 
děti. Pomocí navlékání si děti procvičují jemnou motoriku. 
Kromě navlékání mohou děti trubičky barevně třídit 
a počítat. Balení obsahuje 218 ks.
Délka trubiček: 2,50 cm.
Věková kategorie: 4+

EPL120516 1320 Kč

Transparentní barevné tvary
na navlékání
Barevné transparentní navlékací tvary 
v barvách duhy. Balení obsahuje 144 dílků 
a 6 šňůrek, jejíž délka je 60 cm.
Rozměr: Ø 5 cm
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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FL13701 109 Kč

Gumičky na navlékání 
Balení 4 různých gumiček
pro kreativní tvorbu.
Rozměr: 4 x 5 m.

FL13702 109 Kč

Koženkové šňůrky na navlékání 
Balení 4 různých koženkových
tkaniček pro kreativní tvorbu.
Rozměr: 4 x 1,5 m.

FL13704 99 Kč

Barevné gumičky, 4 barvy 
4 x 5 m.
Věková kategorie: 4+

MI31771 65 Kč

Set deseti tkaniček
Odolné tkaničky, jasné barvy, 1 metr dlouhé.
Oba konce tkaničky jsou potažené plastem 
pro snadnější navlékání.
Věková kategorie: 3+

MI31769 295 Kč 

Umělé jehly k provlékání 
Balení obsahuje 100 bezpečných jehel
z umělé hmoty, vhodné téměř pro
všechny druhy špagátů a šňůrek pro děti.
Délka jehly: 13 cm. Ø jehly: 3 - 5 mm.
Ø otvoru: 1 - 2 mm.
Věková kategorie: 3+

MI31778 625 Kč 

Set 8 umělých dutých šňůrek 
20metrů dlouhé klubka ve 4 základních 
barvách (červená, zelená, žlutá, modrá). 
Vhodné k provlékání, vyšívání a tvorbu 
různých uměleckých děl. Díky tomu, že jsou 
duté, jsou velmi lehce ohybné a jednoduše
s nimi pracují také i ty nejmenší děti.
Balení obsahuje 8 kusů míchaných barev.
Věková kategorie: 3+ 

RY5601 169 Kč

Umělá jehla na provlékání
Sada 32 jehel, které jsou vhodné do dětských 
rukou a usnadní tak práci s různými předměty 
na převlékání. Díky zaoblenému hrotu je 
jejich použití bezpečné. Délka jehly: 7 cm.
Věková kategorie: 4+

PB2462051 205 Kč

Šňůrka na navlékání - hnědá
Balení obsahuje 100 m šňůrky ze syntetické 
kůže. Slouží k navlékání korálků, výrobu 
náramků, náhrdelníků a jiných doplňků. 
Průměr šňúrky: 1,5 mm.

CI40212 315 Kč

Sada šňůrek k navlékání
různých typů 
Zajímavá sada různých šňůrek a špagátů je 
výbornou pomůckou u navlékání korálků.
Obsahuje: zlatý a stříbrný elastický špagát o 
délce 9 m, černou, bílou a neonovou saténovou 
šňůrku o délce 4,5 m, černou a žlutě-hnědou 
koženou šňůrku o délce 1,8 m.

EPL120287 160 Kč

Sada šnůrek na šňůrkové 
kreslení 
Balení obsahuje 20 šňůrek na provázkové 
kreslení. Dodáváno v barevnosti v závislosti 
od skladových zásob. 1 šňůrka = 100 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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Elastická šňůrka
Délka: 50 m.
Průměr: 1 mm.
Věková kategorie: 5+

PB2460045 - stříbrná 120 Kč

PB2460046 - zlatá 120 Kč

PB2460003 - bílá 99 Kč

PB2460006 - černá 99 Kč

PB2470642 115 Kč

Bavlnky na vyšívání 
25 ks, různé barvy. 
Délka: 8 m.  

RY15401 265 Kč

Děrovaný papír
Tento tkaný papír je vhodný na malování 
i vyšívání. Obsahuje 24 listů.
Rozměr: 25,5 x 18 cm.

Bavlnky na výšívání
Balení obsahuje 6 ks bavlnek v různých odstínech barvy. Délka: 8 m. 
Věková kategorie: 5+

PB2470993 - červená 31 Kč

PB2470997 - hnědá 31 Kč

PB2470998 - žlutá/oranžová 31 Kč 

PB2470996 - zelená 31 Kč 

PB2470995 - modrá 31 Kč

PB2470994 - růžová/lila 31 Kč

PB2470999 - černá/bílá 31 Kč

Karty na vyšívání
- naleznete na str. 973.

Vlna na tvoření
Kvalitní vlna, kterou lze použít
k pletení ale i na různé kreativní tvoření
s dětmi.
Hmotnost klubíčka: 100 g.
Věková kategorie: 3+

CR447401 - bílá 145 Kč

CR447402 - žlutá 145 Kč

CR447407 - červená 145 Kč

CR447409 - světle modrá 145 Kč

CR447410 - tmavě modrá 145 Kč

CR447413 - zelená 145 Kč

CR447415 - hnědá 145 Kč

CR447420 - černá 145 Kč

Elastická šňůrka - 5 m
Délka: 5 m. Sada AP2369 obsahuje 6x 5 m. 
Věková kategorie: 3+

AP2363 - žlutá 119 Kč

AP2364 - modrá 119 Kč

AP2365 - zelená 119 Kč

AP2366 - růžová 119 Kč

AP2367 - fialová 119 Kč

AP2368 - oranžová 119 Kč

AP2369 - sada 6 ks barev 689 Kč
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FL23401 230 Kč

Rámečky na vyšívání 
Balení obsahuje 2 dřevěné rámečky 
k upevnění látky na vyšívání. 
Průměr: 15 cm a 20 cm.

FL23402 129 Kč

Látka na vyšívání 
Tkanina určena na vyšívání. 
Balení obsahuje 1 kus látky.
Hustota: 45 čtverečků na 10 cm.
Rozměr: 50 x 49 cm.

PB2471126 369 Kč

Látka na vyšívání - Aida 
Látka na křížkové vyšívaní.
Materiál: 100 % bělená bavlna
Rozměr: 120 x 100 cm.
Věková kategorie: 5+

EPL210200 2700 Kč

MEGA krosna 
Krosna určitě zaujmou všechny kreativní děti, které 
si tak samy budou moci vyrobit barevné koberečky, 
deky, přikrývky a jiné výtvory. Práce na krosnech je 
velmi jednoduchá, nitě v osnově se zvedají a klesají 
pomocí otočného knoflíku. Dřevěným člunkem s přízi 
procházíte mezi nitěmi na osnově, pomocí dřevěné 
tyče příz ve spodní části stlačujete - jako při skutečném 
tkaní. Zároveň si děti při tkaní procvičí jemnou motoriku 
a koncentraci. Balení obsahuje rám, 2 dřevěné člunky, 
4 barevné klubka vlny. Krosno je vyrobeno
z kaučukového dřeva. Rozměr: 40 x 64 x 125 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58988 259 Kč

Tkací krosna 
6 dílů. Rozměr: 19 x 22 cm.
Věková kategorie: 6+

LE7490 515 Kč

Tkalcovský stav
Klasický nástroj ze staré doby procvičí šikovnost 
dětí. Nejdříve se naučí upevnit nitě na rám a 
pak již jim nic nebrání v kreativitě.
Rozměr: 46 x 33 cm.
Věková kategorie: 3+

PB2470617 200 Kč

Rám na pletení 
Dřevěný rám na pletení různých motivů.
Balení obsahuje také jehlu a proplétací paličku.
Rozměr: 23 x 23 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58783 225 Kč

Tkalcovský stav s bavlnkami
Podporuje kreativitu, vytrvalost a jemné 
motorické dovednosti. Balení zahrnuje 
tkalcovský stav a 7 barevných bavlnek. 
Průměr: 18 cm.
Věková kategorie: 6+
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RY16024 259 Kč

Provlékací papírové hvězdy
Vytvořte si krásné geometrické vzory s těmito 
provlékacími hvězdami. Hvězdy můžete 
následně různé spojovat.
Rozměr hvězdy: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 4+ 

EI9279 1229 Kč

XXL Sada pro provázkové kreslení
Velká sada pro třídy obsahuje: 3 pevné tabulky
na kreslení, 3 pera, 54 tkaniček v 9 barvách
a 24 oboustranných kartiček s předlohami.
Věková kategorie: 3+

EPL120168 495 Kč

Šňůrkové kreslení - mega tabulka 
Sada na šňůrkové kreslení s mega velkou tabulkou 
poskytuje bohatý prostor pro dětskou kreativitu. 
Obrázky vytvořené pomocí speciálního pera se šňůrkou 
se dají z tabulky snadno vypárat a můžete začít tvořit 
znovu. Balení obsahuje 1 tabulku (vyrobenou 
z měkkého plastu), 16 šňůrek ve 4 barvách (červená, 
žlutá, zelená, modrá), 4 speciální pera.  
Rozměr tabulky: 50 x 35 cm. Věková kategorie: 3+ 

EPL120286 145 Kč

Péra na šňůrkové kreslení, 
sada 12 ks
Náhradní plastové péro na šňůrkové 
kreslení. V balení je 12 ks.
Rozměr: 11 cm. Věková kategorie: 3+ 

i pro

AP2489/LCS 145 Kč

Provlékání - Ovečky
Balení obsahuje 5 oveček na provlékání, 
(5 různých vzorů), 5 plastových jehel a 6 
nití. Vhodná pomůcka při rozvoji koordinace 
rukou, očí a motoriky. 
Rozměr: 22 x 16 x 0,5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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EI3645 615 Kč

Sada pro provázkové kreslení
Vytvořte si vlastní vzory nebo se držte předloh a nakreslete si loďku, motýla, kočku, 
auto a mnoho jiných obrázků. Stačí si vybrat barvu provázku, navléci ji do pera a potom 
provlékáním vykouzlit žádaný motiv. Provázkové kreslení je určeno pro děti od 3 let a 
pomáhá jim procvičovat koordinaci očí a rukou, motorické schopnosti a mnohé jiné. Balení 
obsahuje tabulku na kreslení, pero, 18 barevných provázků, 16 kartiček s předlohami. 
Věková kategorie: 3+

EPL120308 4390 Kč

Zábava se suchým zipem - Tabule 
Děti s barevnými tkaničkami umí vytvořit různé díla nebo se snaží trefit tabuli se speciálními 
míčky. Hra rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, pohybové dovednosti a koordinaci ruka - oko. 
Míčky se objednávají samostatně (EPL120313).Tabule je uložena v masivním dřevěném 
rámu. Součástí balení jsou 4 x 3 m tkaničky a 8 x 1,5 m šňůrky v 4 barvách (červená, žlutá, 
zelená, modrá). Rozměr: 1 x 1 m.
Věková kategorie: 3+

EPL120312 285 Kč

Zábava se suchým zipem - 
Náhradní tkaničky  
Náhradní tkaničky k tabuli 
EPL120308. Balení obsahuje 
4 x 3 m tkaničky a 8 x 1,5 m šňůrky 
v 4 barvách (červená, žlutá, zelená, 
modrá). Věková kategorie: 3+

EPL120313 165 Kč

Zábava se suchým zipem 
- Míčky 
Míčky k tabuli EPL120308. 
Balení obsahuje 6 míčků
v 3 barvách (červená, žlutá, 
zelená). Průměr: 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Zažehlovací korálky
Krásné barevné korálky na vytváření různých obrazců, postaviček a zvířátek. Po jejich vytvoření a následném zažehlení se z nich 

stávají hračky pro dlouhé hodiny aktivní hry. Při práci s korálky následujte jednoduché kroky:
1. Uložte korálky podle vlastní fantazie, nebo podle návodu na podložku.

                                         2. Překryjte zažehlovacím papírem a přejeďte žehličkou (při větších motivech doporučujeme zatížit
                                zažehlené korálky nějakým předmětem, např. knihou až do jejich úplného vychladnutí).

                                                  3. Po vychladnutí vyberte zažehlený motiv z podložky.

Doporučujeme si vyzkoušet daný postup poprvé na malém vzorku.
Upozorňujeme, že zažehlování musí dělat pouze dospělá osoba! Po zažehlení již není možné korálky opět použít.

Papír a podložky je však možné používat i nadále.

Korálky si děti mohou i navlékat a vytvořit si vlastní náramky, náušnice, či náhrdelníky. Při hře s korálky si děti rozvíjí jemnou
motoriku, tvůrčí fantazii, trpělivost, ale rovněž se učí rozpoznávat barvy, tvary a počty.

Korálky MIDI
Jsou určeny pro děti starší než 4 roky.

Průměr korálků: 5 mm.
Vhodné zejména do mateřských škol 
a základních škol pro první stupeň.

Neměly by chybět na různých kroužcích a v školních klubech.

HM202 430 Kč

Korálky MIDI v boxu 10000 - základní
Balení obsahuje 10000 korálků v základních, pestrých barvách.
Věková kategorie: 5+

HM20567 230 Kč

Korálky MIDI
- základní 6000
Balení obsahuje 6000
korálků v základních barvách.
Věková kategorie: 5+

HM20550 230 Kč

Korálky MIDI 
- pastelové 6000
Balení obsahuje 6000
korálků v pastelových barvách.
Věková kategorie: 5+

HM224 50 Kč

Zažehlovací papír
Balení obsahuje 4 ks.

HM399-17 189 Kč
Kniha inspirací MAXI
Kniha s mnoha nápady a inspiracemi na 
vytváření různých obrazců, postaviček a 
zvířátek.
Rozměr: 21 x 22,5 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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Korálky MIDI 1000
Balení obsahuje 1000 korálků.
Věková kategorie: 5+

1. HM20701 - bílé 56 Kč

2. HM20767 - základní 56 Kč

3. HM20750 - pastelové 56 Kč

4. HM20751 - neonové 56 Kč

5. HM20754 - s flitry 56 Kč

6. HM20755 - svítící ve tmě 74 Kč

HM20790 74 Kč

Korálky MIDI 1000
- Proužkované - Mix 1 
Balení obsahuje 1000 korálků.
Věková kategorie: 5+

J2- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   937 9. 8. 2021   13:34:09



938
POŠTOVNÉ ZDARMA

Víla

Jednorožec

Auto

Drak

DelfínNosorožec

Žirafa LevSlon

PesKoník

KravičkaVajíčkoŽabka

Malé srdce

Kruh
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Podložky MIDI
Podložky jsou vhodné pro korálky MIDI.
Prodávané po kusech.
Věková kategorie: 5+

HM234 - Čtverec 51 Kč

HM221 - Kruh 51 Kč

HM233 - Velké srdce 51 Kč

HM236 - Malé srdce 51 Kč

HM269 - Velká hvězda 51 Kč

HM270 - Malá hvězda 51 Kč

HM225 - Žabka 51 Kč

HM237 - Zajíček 51 Kč

HM258 - Princezna 51 Kč

HM260 - Vajíčko 51 Kč

HM280 - Kravička 51 Kč

HM281 - Koník 51 Kč

HM285 - Děvčátko 51 Kč

HM286 - Chlapeček 51 Kč

HM287 - Pes 51 Kč

HM288 - Kočka 51 Kč

HM291 - Slon 51 Kč

HM292 - Žirafa 51 Kč

HM293 - Lev 51 Kč

HM294 - Velbloud 51 Kč

HM295 - Nosorožec 51 Kč

HM298 - Motýl 51 Kč

HM299 - Kvítek 51 Kč

HM300 - Delfín 51 Kč

HM302 - Veverka 51 Kč

HM304 - Děvče 51 Kč

HM305 - Drak 51 Kč

HM306 - Dům 51 Kč

HM311 - Auto 51 Kč

HM314 - Nákladní auto 51 Kč

HM315 - Jednorožec 51 Kč

HM317 - Víla 51 Kč

HM319 - Slůně 51 Kč

HM320 - Papoušek 51 Kč

Papoušek

Slůně

Nákladní autoDůmDěvče

Veverka

KvítekMotýl

Velbloud

KočkaDěvčátko Chlapeček

PrinceznaZajíček

Velká hvězda Malá hvězda

Velké srdce
Čtverec
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HM8570 265 Kč

Korálky MAXI v kyblíku
- základní 600
Balení obsahuje 600 korálků
v základních barvách.
Věková kategorie: 3+

HM8572 265 Kč

Korálky MAXI v kyblíku
- neonové 600
Balení obsahuje 600 korálků
v nádherných neonových barvách.
Věková kategorie: 3+

HM8571 265 Kč

Korálky MAXI v kyblíku
- pastelové 600
Balení obsahuje 600 korálků
v pastelových barvách.
Věková kategorie: 3+

Podložky MAXI
Podložky jsou vhodné pro korálky 
MAXI. Prodáváno po kusech. 
Věková kategorie: 3+

HM8201 - Slon 61 Kč

HM8210 - Želva 61 Kč

HM8203 - Kačenka 61 Kč

HM8202 - Pejsek 61 Kč

HM8204 - Medvídek 61 Kč

HM8215 - Dinosaurus 61 Kč

HM8218 - Motýlek 61 Kč

HM8207 - Děvčátko 61 Kč

HM8208 - Chlapeček 61 Kč

HM8205 - Autíčko 61 Kč

HM8212 - Loďka 61 Kč

HM8216 - Letadlo 61 Kč

HM8214 - Čtverec 61 Kč

HM8206 - Srdíčko 61 Kč

HM8217 - Nákladní auto 61 Kč

HM8219 - Šašek 61 Kč

HM8220 - Kruh 61 Kč

Šašek

Nákladní auto

Srdíčko
Čtverec

Letadlo

ChlapečekDěvčátko

Motýlek

Medvídek

Pejsek
Kačenka

Želva

Korálky MAXI
Vhodné pro děti

starší 3 let.
Rozměr korálků MAXI: 

cca 10 mm.
Vhodné zejména 

do mateřských škol a družin.
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Další různorodé mozaiky
naleznete v sekci

Didaktické pomůcky a hry
na str. 420 - 435.

V0402-2 430 Kč

Maxi mozaika 1
Výborná didaktická pomůcka 
do mateřských školek. 
Obsahuje 60 šestiúhelníkových 
dílů v 6 barvách. 
Rozměr podstavce: 43 x 32 cm.
Věková kategorie: 3+

PP2101 585 Kč

Pixel Mandala Daisy 
Hrací deska ve tvaru kopretiny s přihrádkami 
na odkládání barevných kolíčků, to je vše, 
co potřebuje na tvoření nekonečného 
množství obrázků. Skládání mandaly pomáhá 
relaxovat, zlepšuje koncentraci a učí vnímat 
barvy.
Rozměr: 29 x 29 x 7 cm.
Věková kategorie: 5+ 

BE21040 nedostupné
Magnetická mozaiková tabulka 
Výborná pomůcka pro výuku psaní a kreslení. Inovativní způsob 
vytváření kreativní mozaiky díky magnetickému peru a kovovým 
kuličkám, které jsou uvnitř tabulky (713 ks). Vzorové karty si 
můžete stáhnout na naší webové stránce.
Rozměr: 28 x 25,5 x 1,2 cm. Věková kategorie: 3+ 

BE21090 nedostupné
Magnetická kreslící deska 
- sada 12 ks 
Kovové kuličky lze přetvořit do skvělých obrázků 
použitím magnetického pera. Balení obsahuje 
12 kreslících desek s magnetickým perem. 
Rozměr: 17,5 x 21,5 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 4+
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CI25310 125 Kč

Flitry - barevné sněhové 
vločky 
Balení: 200 ml dóza.  

CI25240 125 Kč

Flitry - květinky 
Balení: 200 ml dóza.  

PB2470248 105 Kč

Flitrové hvězdičky 
100 g, zlatá a stříbrná barva.  

CISP8635 120 Kč

Barevné flitry, velikonoční mix 
Flitry v pastelových barvách v různých 
tvarech. Balení: 200 ml dóza.

CI25230 125 Kč

Hvězdičkové flitry 
Balení: 200 ml dóza. 

CI25210 125 Kč

Perleťové flitry 
Balení obsahuje perleťové flitry ve tvaru 
hvězdiček a sněhových vloček.
Balení: 200 ml dóza.

Flitry jsou třpytivé plíšky
určené k dekoraci.

CI29105 155 Kč

Flitrové hvězdičky 
100 g. Zlatá a stříbrná barva.

JR137001 20 Kč

Dekorativní hvězdy
Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

JR137012 21 Kč

Dekorativní srdíčka
Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

PB2471351 185 Kč

Flitry - Květinky 
250 g, různé barvy. Rozměr: 5 - 20 mm.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍ POSLEDNÍPOSLEDNÍ
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FL2508 110 Kč 

Soubor flitrovaných tvarů  
- Vánoce
40 gramové balení obsahuje různé 
tvary a barvy s motivem Vánoc.

FL2507 110 Kč

Soubor flitrových tvarů 
- celoroční mix 
40 gramové balení obsahuje
různé tvary a barvy.

FL2510 118 Kč 

Soubor barevných flitrových 
hvězdiček
25 gramové balení obsahuje hvězdičky růz-
ných tvarů a barev.

JR137050 21 Kč

Dekorativní motýli
Rozměr: 1,1 cm. Obsah balení: 14 g.

JR137030 21 Kč

Dekorativní listy
Rozměr: 1,5 x 0,9 cm. Obsah balení: 14 g.

JR137046 21 Kč

Dekorativní smajlíci
Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

PB2470172 63 Kč

Flitry - písmena 
50 g, různé barvy.
Věková kategorie: 5+

FL12419  225 Kč

Velká dekorační sada
Sada obsahuje víc jak 800 různých 
dekoračních tvarů. Kromě jiného 
obsahuje také dekorační srdíčka, 
hvězdičky, polovice perel atd.
Rozměr balení: 19 x 18,5 x 1 cm.

FL1240 85 Kč

Dekorativní  kamínky
Různé velikosti a barvy,
800 kusů.

Metalické hvězdičky - 50 g
Obsah balení: 50 g. 
Věková kategorie: 3+

AP111ST - různé barvy 110 Kč

AP257GSS - stříbrné 110 Kč

AP258GSG - zlaté 110 Kč
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FL12619 225 Kč

Velká dekorační sada kamínků
Sada obsahuje víc než 800 různých 
dekoračních kamínků.

CI1585551 115 Kč

Rolničky 
120 g s průměrem od 6 do 30 mm,
zlatá a stříbrná barva.  

FL12620 115 Kč

Rolničky - zlatě-stříbrné
Balení obsahuje 26 ks ve 3 různých 
velikostech. Rozměr balení: 9 x 11 cm.
Věková kategorie: 6+ 

PB2470214 205 Kč

Zlaté zvonečky 
100 ks, různé velikosti.

PB2470211 58 Kč

Rolničky 
25 ks, průměr 1,5 cm.

PB2470096 72 Kč

Rolničky, 20 ks 
Průměr: 2 a 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

CR510280 63 Kč
Rolničky - červené a bílé
Kovové rolničky s ouškem na držení / 
provlékání. V balení 25 červených a 25 bílých 
rolniček.
Rozměr: 8 mm.
Věková kategorie: 3+

Samolepicí kamínky
Balení obsahuje 80 ks.
Materiál: akryl.
Průměr: 0,6 - 1 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL360041 - žluté 68 Kč

EPL360042 - červené 68 Kč

EPL360043 - zelené 68 Kč

EPL360044 - modré 68 Kč
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FL1261  85 Kč

Dekorativní třpytivé hvězdičky
Balení obsahuje 120 kusů
barevných třpytivých hvězdiček. 
Kromě dekorování je možné je 
také použít k navlékání.

FL1241 85 Kč

Dekorativní srdíčka 
Různé velikosti a barvy,
450 kusů.

FL1242  85 Kč

Dekorativní květiny
Různé velikosti a barvy,
200 kusů.

FL1243                                85 Kč                           
Dekorativní hvězdičky
Různé velikosti a barvy,
350 kusů.

FL1247  85 Kč

Dekorativní slzičky
Balení obsahuje 370 kusů různých 
velikostí a barev.

FL1260  85 Kč

Dekorativní třpytivé
srdíčka
Balení obsahuje 160 kusů barevných třpy-
tivých srdíček. Kromě dekorování je možné 
také použít k navlékání.

Dekorativní kamínky
Balení obsahuje 56 ks. Vhodné k dekorací pozdravů, 
krabiček a jiných uměleckých děl.
Kamínky mají různé velikosti dle typu. 
Věková kategorie: 4+ 

FL1250 - velké průhledné (1,3 x 0,9 x 1,4 cm) 103 Kč

FL1251 - velké barevné (1,1 x 0,9 x 0,9 cm) 103 Kč

PB2470726 120 Kč

Dekorativní kamínky kulaté 
Různé velikosti a barvy.
1000 ks. 
Věková kategorie: 3+

PB2470969 79 Kč

Plastové dekorační kloboučky 
K dekoraci různých figurek.
48 ks, různé tvary, barvy a velikosti.
Věková kategorie: 3+ 

AP2114 190 Kč

Plastové špendlíky
Balení obsahuje 100 ks. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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Saténová stuha
Rozměr: 30 m x 1 cm.

A. PB2470522 - modrá 43 Kč

B. PB2470524 - růžová 43 Kč

C. PB2470525 - bílá 43 Kč

D. PB2470527 - stříbrná 43 Kč

E. PB2470526 - zlatá 43 Kč

F. PB2470520 - žlutá 43 Kč

G. PB2470523 - zelená 43 Kč

H. PB2470521 - červená 43 Kč

PB2470600 150 Kč

Třpytivý prášek
- základní barvy 
Sada obsahuje 6 různých barev třpytivého 
prášku, který rozzáří a zdokonalí každý 
obrázek nebo jiné umělecké dílo. Stačí 
pouze požadovaný povrch natřít lepidlem a 
nasypat prášek. Výsledek bude okouzlující. 
Balení obsahuje 6 x 20 g.  

FL13703 109 Kč

Dekorační šňůrky 
Šňůrky jsou určené na dekorování různých 
předmětů nebo uměleckých děl.
Balení obsahuje 4 cívky se šňůrkami
v různých barvách. Délka každé šňůrky: 3 m. 

FL57806 365 Kč

Třpytivý prášek 
- zlatý a stříbrný 
Balení obsahuje 10 dóziček s třpytivým 
práškem (5 zlatých, 5 stříbrných).
Stačí požadované místo potřít lepidlem 
a nasypat prášek.
Obsah jedné dózy: 14 g.

FL57807 380 Kč

Třpytivý prášek - barevný 
Balení obsahuje 10 dóziček s třpytivým 
práškem v různých barvách. Stačí 
požadované místo potřít lepidlem a nasypat 
prášek.
Obsah jedné dózy: 14 g.

Plastové kontejnery 
ideální na odkládání 
výtvarných pomůcek !

NALEZNETE
na str. 1015.

PB2471349 535 Kč

Třpytivý prášek - mix barev 
Jemný písek s brokátem na různé 
výtvarné práce. Různé barvy.
Balení obsahuje: 20 x 20 g.

POSLEDNÍ
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FL579  159 Kč

Brokátový soubor
Kreativní soubor, který dětem umožňuje pomocí různých 
barevných prvků vytvářet kouzelné obrázky. Soubor obsahuje
6 ampulek třpytivých barev, po jedné ampulce zlatých a stříbrných 
hvězdiček, jednu ampulku červených srdíček, jednu ampulku 
perličkových sněhových vloček a jedno 90 g průsvitné lepidlo.

PB2470599 125 Kč 
Dekorativní pastelový písek 
- sada  
Jemný písek  s brokátem pro výtvarné práce.
Sada šesti kusů po 20 g.

Dekorační hrubý písek - 275 g
Barevný písek, se kterým můžete vytvořit úžasná výtvarná 
díla. Požadovaný povrch potřete lepidlem a ještě když
je vlhké, nasypte na něj písek do požadovaného vzoru. 
Nebo můžete písek v různých barevných vrstvách nasypat 
do skleněné láhve, čímž vznikne nádherná dekorace.  

CL27520 - zelený 67 Kč

CL27537 - oranžový 67 Kč

CL27510 - červený 67 Kč

CL27563 - černý 67 Kč

CL27566 - bílý 67 Kč

CL27501 - modrý 67 Kč

CL27532 - hnědý 67 Kč

Třpytky
Barevný třpytivý prášek k různým kreativním 
účelům. Prášek se nasype do barvy nebo 
lepidla dokud jsou ještě vlhké a třpytivý efekt 
je zaručený.
Objem každé láhvičky: 150 ml.

CL15001FG - modrá 140 Kč

CL15010FG - červená 140 Kč

CL15020FG - zelená 140 Kč

CL15050FG - fialová 140 Kč

CL15070FG - zlatá 140 Kč

CL15074FG - stříbrná 140 Kč

FL599 185 Kč

Dekorační perličky 
Sada 10 lahviček s barevnými perličkami
a 1 ks 90 gramového lepidla.

FL36019 285 Kč

Perličkovacie pera
Dekorativní barevné pera, které vytvářejí 
perličky a jsou určeny na zdobení papíru, 
textilu, dřeva nebo keramiky. Balení obsahuje 
6 per (30 ml) v atraktivních metalických 
i matných barvách.

FL578 230 Kč

Brokátová sada 
Sada obsahuje 30 dóziček 
s třpytivým brokátovým 
práškem v různých barvách. 
Stačí požadované místo
potřít lepidlem a nasypat 
prášek.
Obsah jedné dózy: 3 g.

POSLEDNÍ
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Malé polystyrénové kuličky
25 ks., průměr 5 cm.

PB2470290 72 Kč 

Střední polystyrénové kuličky
25 ks., průměr 7 cm.

PB2470291 155 Kč

Velké polystyrénové kuličky
10 ks., průměr 10 cm.

PB2470299 132 Kč

VN81790  585 Kč 

Polystyrénové kuličky - sada 
Sada polystyrénových kuliček k vytváření různých 
uměleckých děl. Sada obsahuje 100 kuliček o 
průměrech 30, 50, 60, 70 a 80 mm.
Věková kategorie: 4+

BZ53129W17 51 Kč

Polystyrénové vajíčka - 8 ks
Rozměr: 4,5 x 6 cm.  
Věková kategorie: 3+

PB2470294 235 Kč

Polystyrénová vajíčka - 25 ks 
Rozměr: 7 x 10 cm.

PB2470279 132 Kč

Polystyrenová hvězda - 25 ks
Rozměr: 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

CL100ST 65 Kč

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

CR54309 75 Kč

Polystyrénová vajíčka, 10 ks 
Balení obsahuje 10 vajíček ve 2 velikostech 
(4 velká, 6 malých).
Výška vajíčka: 4,8 cm / 3,5 cm.
Průměr vajíčka: 3,5 cm / 2,5 cm.
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Polystyrenové tvary
3D postavičky jsou vyrobené z polystyrenu a slou-
ží jako dekorační figurky. Děti si je mohou ozdobit 
podle své fantazie - mohou je vymalovat barvami, 
třpytkami, připevnit na ně flitry, pírka...

VA21296 - Medvídek (výška 20 cm) 72 Kč

VA21298 - Zajíček (výška 24 cm) 123 Kč

VA21320 - Rybička (výška 13 cm) 82 Kč

VA21388 - Šneček (výška 10,5 cm) 76 Kč

VA21461 - Pejsek (výška 24 cm) 132 Kč

VA21429 - Slepička (výška 15 cm) 110 Kč

VA21460 - Kohout (výška 20 cm) 110 Kč

VA21387 - Santa Claus (výška 17,5 cm) 132 Kč

Polystyrenové postavičky
Děti si je mohou dekorovat různými barvami, flitry,
peříčky atd ... Vytvoří tak dokonalé dárky na různé

příležitosti, nebo dekorace či pomůcky při tematických hrách.

BZ81704P08 405 Kč

Plastová vajíčka 
Bílá plastová vajíčka s dírkou. Děti je mohou 
ozdobit různými způsoby a vytvořit si tak krásnou 
velikonoční dekoraci. Balení obsahuje 50 ks 
vajíček. Rozměr: 6 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

CR51033 102 Kč

Barevná plastová vajíčka, 
12 ks 
Balení obsahuje 12 barevných 
otevíratelných vajíček.
Průměr: 4 cm.
Výška: 6 cm. 

Polystyrenové Srdíčka 
Balení obsahuje 10 / 20 kusů vhodných k 
vytváření různých uměleckých děl. 
Věková kategorie: 3+

AP2523 - 3 cm - 20 ks 30 Kč

AP2524 - 4 cm - 20 ks 35 Kč

AP2525 - 5 cm - 10 ks 40 Kč

AP2526 75 Kč

Polystyrenové Hvězdy 
- 6 cm, 20 ks
Balení obsahuje 20 kusů vhodných k vytváření 
různých uměleckých děl. 
Rozměr: 6 x 2,4 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP2527 45 Kč

Polystyrenové Stromky 
- 8,5 cm, 10 ks
Balení obsahuje 10 kusů vhodných k 
vytváření různých uměleckých děl. 
Rozměr: 8,5 x 2,7 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP2530 190 Kč

Barevné polystyrénové koule 
- 6 cm, 20 ks
Balení obsahuje 20 kusů vhodných k 
vytváření různých uměleckých děl. 
Rozměr: 6 cm. 
Věková kategorie: 3+
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Průhledné dekorace
Plastové dekorace, které jsou složeny ze dvou částí. 

Je možné je pomalovat a rovněž v nich uložit 
drobné předměty sloužící k dekoraci. 

VA21204 46 Kč

Průhledná dekorace
- stromeček
Rozměr: 11 cm.

VA21373 35 Kč

Průhledná dekorace
- slza
Průměr: 11 cm.

VA21209 40 Kč

Průhledná dekorace
- srdce
Rozměr: 8 cm.

VA21311 46 Kč

Průhledná dekorace 
- bota 
Výška: 10 cm.

RY31100 369 Kč

Skleněné vánoční ozdoby
Sada obsahuje 32 dekoraci, které tvoří kartonové orámování 
a 16 listů hedvábného papíru imitujícího barvené sklo na 
podbarvení vánočních ozdob. Rozměr dekoraci: 8,5 x 10 cm. 
Rozměr listu: 14 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 3+

AN4860 33 Kč

Vánoční ozdoby, 3 ks 
Balení obsahuje 3 ks dřevěných ozdob na 
dekorování.
Průměr: 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AP2441PCD 235 Kč

Vánoční dekorace, 8 ks
Balení obsahuje 8 ks. Ideální jako 
okenní dekorace. 
Rozměr: 14 x 10 x 2 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP2439DYOB 190 Kč

Vánoční koule, 10 ks
Ozdobte je pomocí třpytek nebo stužek  
a máte perfektní vánoční dárek! 
Balení obsahuje 10 ks.

POSLEDNÍ
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FL850409 90 Kč

Sisalová fólie
5 ks., rozměr 23 x 33 cm.

Pastelová pírka
Balení obsahuje různé pastelové barvy.
Věková kategorie: 4+

FL53219 - 10 g 60 Kč

FL53209 - 100 g 319 Kč

FL53109 319 Kč 
Hebká pírka
100g. Různé barvy. Velikost 10 až 20 cm.

FL55109 278 Kč 
Indiánská pírka
100g. Různé barvy. Velikost 10 až 20 cm.

CI259990 85 Kč

Pírka 
28 g, různé barvy a velikosti.  

PB2471482 55 Kč

Pírka
10 g, bílá barva. 
Věková kategorie: 5+

CR51821 130 Kč

Barevná pírka z polyesteru, 
10 ks 
Balení obsahuje 10 pírek v 5 různých 
barvách. Rozměr: 15 x 8 cm.

CR518460 79 Kč

Dlouhá barevná pírka, 18 ks 
Balení obsahuje 6 svazků po 3 pírkách 
v různých jasných barvách.
Rozměr: 11 - 17 cm.

CR51661 215 Kč

Barevná pírka, 50 g 
Balení obsahuje 50 g barevných pírek. 
Rozměr: 7 - 8 cm.

POSLEDNÍ
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PB2470246 145 Kč

Dekorační pírka, mix barev 
100 g. Věková kategorie: 3+ 

CIFT6200 105 Kč

Žlutá pírka 
Balení obsahuje 25 g.

CI259970 69 Kč

Tečkovaná pírka 
7 g, různé barvy.  

BZ57123 1050 Kč

Kreativní set 
Velký kreativní set obsahuje množství materiálu 
potřebného k výrobě různých uměleckých děl, proto 
by neměla chybět v žádné třídě. Vše je uložené v 
praktickém plastovém boxu. Obsah balení: 100 
g pírek v různých barvách (15 cm); 100 bambulí 
v různých barvách (1 - 5 cm); 800 okrouhlých 
třpytivých kamínků; 35 g barevných korálků; 100 
pohyblivých okrouhlých oček (průměr 4, 7, 10 a 15 
mm); 100 g barevných flitrů; 100 kreativních drátků 
(délka 30 cm, průměr 7 mm).
Věková kategorie: 3+

AN101 65 Kč

Sníh ve spreji
Tento umělý sníh můžete nastříkat na 
rôzný povrch (sklo, zrcadlo, větvičky,
či dekorace) a vytvořit tím dokonalou 
zimní atmosféru. Ideální používat se 
šablonami. Objem: 150 ml.

AN100 110 Kč

Sníh ve spreji + šablony 
Sníh a 10 šablon, přes které můžete 
nastříkat umělý sníh na různý povrch 
(sklo, zrcadlo, či dekorace) a vytvořit 
tím dokonalou zimní atmosféru.
Objem: 150 ml.

Barva ve spreji
Vánoční sprej na ozdobu různých 
materálů jako je papír, látka apod.
Objem: 150 ml.

AN112 - měděná 85 Kč

AN110 - zlatá 85 Kč

AN111 - stříbrná 85 Kč

JR150160 52 Kč

Vánoční sprej,
bílý sníh 
Dekorativní sprej - bílý sníh, 
ideální k vánoční výzdobě, 
zdobení oken a jiných dekorací.
Objem: 150 ml.

Andělské vlasy
Staniolová vánoční dekorace
Rozměr: 30 cm.

AN56002 - zlaté 16 Kč

AN56001 - stříbrné 16 Kč

PB2470246 145 Kč

Pírka - mix barev 
100g, různé barvy.

PB2471522 95 Kč

Papírová pírka s motivy
Balení obsahuje 36 ks papírových pírek 
s různými motivy.

PB2471523 110 Kč

Papírová pírka 
Balení obsahuje 48 ks papírových pírek 
v různých barvách.

AP2442IS 75 Kč

Dekorace - Sníh, 50 g
Balení obsahuje 50 g.

POSLEDNÍ
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Bambule
30 ks, různé odstíny a velikosti (10 - 50 mm).

1. FL50391 - žluté odstíny 63 Kč

2. FL50392 - červené odstíny 63 Kč

3. FL50393 - modré odstíny 63 Kč

4. FL50394 - zelené odstíny 63 Kč

5. FL50395 - vánoční odstíny 63 Kč

6. FL50396 - podzimní odstíny 63 Kč

7. FL50397 - pastelové odstíny 63 Kč

Plastové kontejnery 
ideální na odkládání 
výtvarných pomůcek !

NALEZNETE
na str. 1015.

PB2470097 45 Kč

Vlasy a brada 
Balení obsahuje 25 g příze, která slouží pro 
dekorací různých loutek, obrázků a jiných děl.  

PB2471484 445 Kč

Polyesterové vlákno
1000 g. Vlákno je ideální k plnění, 
například loutek, postaviček, atd.
Věková kategorie: 3+ 

AP2362FB 265 Kč

Plstěné kuličky 
Balení obsahuje 25 plstěných kuliček v 
různých barvách. Průměr: 2 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL170331 203 Kč

Sněhové koule - Vatové míčky
Vatové sněhové koule vhodné nejen na zimní 
období. Výhodou je, že Vám nikdy neroztají. 
Můžete je využít jako dekoraci nebo zavěsit 
na vánoční stromeček. Svou oblibu si najdou 
i u dětí se sníženou pohyblivostí. Jsou 
vyrobeny z polyesterové vaty.Balení obsahuje 
20 koulí. Rozměr: Ø 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+
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PB2470039 52 Kč

Bambule - s opálovým leskem
100 ks, různé barvy a velikosti.

PB2470006 52 Kč

Bambule - základní barvy
100 ks, různé barvy a velikosti.

PB2470008 59 Kč

Bambule - neonové barvy 
100 ks, různé barvy a velikosti.

Vlněné bambule
Balení obsahuje 24 ks bambulí v 6 různých barvách. Průměr: 3 cm.

FL50241 - Party 125 Kč

FL50242 - Pastel 125 Kč

FL50243 - Elegant 125 Kč

Bambule, 100 ks
Balení obsahuje 100 ks bambulí různých velikostí.

1. CI0100DLPH - základní barvy 145 Kč          

2. CI811030 - duhové 145 Kč

3. CI859560 - zvířecí 145 Kč

4. CI25700D - vánoční se třpytkami 145 Kč

5. CI1859577 - vánoční 145 Kč

6. CI0100DLPG - základní barvy se třpytkami 145 Kč

7. CI29137 - pastelové 145 Kč

8. CI25710 - neonové 145 Kč

9. CI257610 - žluté 145 Kč

AP065PG 119 Kč

Bambule s leskem, 100 ks
Balení obsahuje 100 ks třpytivých bambulek v 
nejrůznějších barvách a velikostech (průměr 6 
mm, 12 mm, 18 mm a 24 mm). 
Rozměr balení: 15 x 10 x 4 cm.

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ POSLEDNÍPOSLEDNÍ
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PB2471227 235 Kč

Kreativní sada 1 
Balení obsahuje různé dekorační 
prvky, např. bambule, drátky, 
korálky, šňůrky, barevné kartony 
a jiné.

PB2470962 235 Kč

Dekorační sada MEGA
Sada obsahuje množství různých 
dekoračních prvků - bambule, očka, drátky, 
pěnové tvary (dohromady cca 550 ks).
Věková kategorie: 3+ 

PB2471444 870 Kč

Kreativní sada - Vánoce
Sada obsahuje množství doplňků, jako jsou flitry, lepidlo s 
tŕpytkami, saténová stuha, lepidlo, třpytky, nálepky, pompony, 
kordon - dohromady až 300 ks.
Věková kategorie: 5+

JA1010173 1690 Kč

Gumičky 
Vytvořte nejrůznější vzory pomocí barevných gumiček a dřevěných 
destiček. Hra obsahuje 1 magnetickou desku (25 x 25 cm), 4 magnetické 
dřevěné destičky, 6 velkých a 8 malých vzorových karet a 64 gumiček.
Věková kategorie: 3+
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AP2048/SBWE 245 Kč

Černobílá pohyblivá 
očka 
Očka jsou v různých velikostech, 
balená v tubě. Tuba se skládá 
z 5 jednotlivých dílů a dohromady 
obsahuje 500 ks oček. 
Průměr oček: 0,5 - 2 cm.  

BE52006 125 Kč

Samolepící očka 
na pásce 
Samolepící páska obsahuje 500 párů 
oček v šesti různých designech - s 
řasama, okrouhlé, oválné a jiné. Očka 
se jednoduše odlepí z pásky a přilepí 
se na požadované dílo.
Věková kategorie: 2+ 

AP2145 129 Kč

Samolepící očka 
na pásce
Balení obsahuje 2000 
samolepících očí různých barev 
natočených na pásce. 
Šířka pásky: 4,2 cm.

RY3338 135 Kč

Samolepící oči 
Balení obsahuje 150 očí 
různých tvarů a barev.
Věková kategorie: 4+ 

AP2323NS 159 Kč

Samolepící nosy na pásce 
Balení obsahuje 600 různých typů nosů 
natočených na pásce.

AP2324MS 159 Kč

Samolepící rty na pásce
Balení obsahuje 600 různých typů rtů 
natočených na pásce.

AP2145/CB 142 Kč

Samolepící očka na pásce 
- černobílé
Balení obsahuje 2000 samolepících 
černobílých očí natočených na pásce.
Šířka pásky: 4,2 cm.

AP2345FFS 180 Kč

Samolepící 
rysy na obličej 
Balení obsahuje 1350 
samolepících rysů obličeje 
natočených na pásce.
Věková kategorie: 3+

AP2344MFS 180 Kč

Samolepící rysy obličeje 
pro příšerky 
Balení obsahuje 1350 samolepících 
rysů obličeje příšerek natočených na 
pásce. Věková kategorie: 3+

FL750007 75 Kč

Kulatá pohyblivá očka
Průměr: 7 mm. 100 ks.

FL751007  110 Kč

Oválná pohyblivá očka
Rozměr: 10 x 7 mm. 100 ks.

CR50103 145 Kč
Očka na špendlíku
Pomocí oček na špendlíku 
jednoduše dotvoříte 
postavičky z polystyrenu, 
kartonu či plastelíny.
Rozměr: 10 mm.
Věková kategorie: 3+

CR50102 275 Kč
Samolepicí očka
Samolepicí očka ve 3 různých 
velikostech: 8mm, 10 mm, 14 mm.
Věková kategorie: 3+

CR50101 175 Kč
Samolepící barevné očka
Samolepicí očka ve 3 různých 
velikostech: 8mm, 10 mm, 14 mm.
Věková kategorie: 3+

CI343802 110 Kč

Samolepící očka, 125 ks 
Samolepicí očka ve 4 velikostech:
7 mm (48ks), 10 mm (28 ks), 12 
mm (26 ks), 15 mm (23 ks).
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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FL7510 102 Kč

Barevné pohyblivé oči 
100 ks v různých barvách
a velikostech.  

AP2049/SCE 195 Kč

Barevná pohyblivá očka 
Očka jsou v různých velikostech a v 5 barvách 
- červená, modrá, žlutá, zelená a růžová. Jsou 
balená v tubě, která se skládá z 5 jednotlivých 
dílů a dohromady obsahuje 500 ks oček. 
Průměr oček: 0,5 - 2 cm.  

FL731100 122 Kč 

Umělé bezpečné drátky 
k proplétání - barevné
Balení obsahuje 50 drátků sytých barev
a 50 transparentních.
Každý má rozměr 1,8 mm x 100 cm.
Ideální k proplétání a provlékání.

Hrubé hliníkové drátky
Jsou vhodné na různé dekorační využití.
Měkký drátek, který se snadno tvaruje.
Balení obsahuje 5 m drátku o tloušťce 2 mm.

FL79620 - červený 69 Kč

FL79633 - modrý 69 Kč

FL79644 - měděný 69 Kč

FL79651 - zelený 69 Kč

FL79660 - stříbrný 69 Kč

FL79665 - zlatý 69 Kč

FL79690 - černý 69 Kč

Barevné kreativní drátky
Využívají se na aranžování a různé dekorační 
techniky. Je vyroben z nerezavějícího mědě-
ného drátu, který je barvený na příslušnou 
barvu. Balení obsahuje 80 m drátku o tloušťce 
0,3 mm.

FL79220 - červený 109 Kč

FL79235 - modrý 109 Kč

FL79244 - měděný 109 Kč

FL79251 - zelený 109 Kč

FL79290 - černý 109 Kč

Kreativní drátky
Drátky na balení menších dárků, uzavírání sáčků nebo 
výrobu různých ozdob nebo postaviček.
Délka: 50 cm. 10 ks o průměru 8 mm.

1. FL77891 - žluté 40 Kč

2. FL77892 - červené 40 Kč

3. FL77893 - modré 40 Kč

4. FL77894 - zelené 40 Kč

5. FL77895 - vánoce 40 Kč

6. FL77896 - podzim 40 Kč

7. FL77897 - pastel 40 Kč

FL79809 132 Kč

Papírový drát - sada 6 ks 
Balení obsahuje 6 rolek v 6 barvách. 
Rozměr: 1,5 mm x 3 m.

PB2470572 260 Kč

Kovové tyčinky
Balení obsahuje 500 ks kovových 
drátkových tyčinek. Délka: 40 cm. 
Průměr: 1 mm. Věková kategorie: 5+

Kovový drátek
Vhodné pro různé typy dekorativních technik.
Délka: 80 m.
Průměr: 0,3 mm.

PB2470477 - stříbrný 75 Kč

PB2470478 - zlatý 75 Kč

POSLEDNÍ
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FL77809  40 Kč

Kreativní drátky
10 kusů, 10 barev.
Průměr: 8 mm, délka: 50 cm.

FL77860/65 56 Kč

Kreativní drátky
- zlaté a stříbrné
10 kusů. Průměr: 8 mm, délka: 50 cm.

PB2470395 32 Kč

Kreativní drátky super tenké
Počet: 100 ks. Různé barvy.
Rozměr: délka 15 cm, průměr 0,3 cm.

Kreativní drátky
Balení obsahuje 100 ks.
Délka: 30 cm.
Věková kategorie: 3+

PB2470050 - žluté 52 Kč

PB2470051 - bílé 52 Kč

PB2470052 - černé 52 Kč

PB2470055 - stříbrné 72 Kč

Kreativní drátky - extra silné
10 různých barev.
Rozměr: délka 50 cm, průměr 2 cm.

FL772109 - 10 ks 70 Kč

FL772509 - 50 ks 305 Kč

ED036050 240 Kč

Citlivá příze
Vhodná na vytváření různých prvků a koláží: 
kvítky, hvězdice, dá se přišít, přišpendlit nebo 
přilepit. 200 kusů v 10 různých barvách, déka 
50 cm, tloušťka 6 mm.
Věková kategorie: 3+

Přírodní příze 
Příze v různých barvách je vynikajícím
pomocníkem dětské tvořivosti. 50 g balíčky.

FL9010 - přírodní barva 52 Kč

FL9012 - žlutá  52 Kč

FL9020 - červená 52 Kč

FL9036 - modrá  52 Kč

FL9054 - zelená  52 Kč

Dekorační tráva
Vyrobená z papíru k vytvoření dodatečné
dekorace různých děl. Hmotnost balení: 30 g. 
Baleno v uzavíratelném sáčku.

FL603000 - bílá 24 Kč

FL603014 - žlutá 24 Kč

FL603055 - zelená 24 Kč

Rafie
Rafie v různých barvách je vynikajícím 
pomocníkem dětské tvořivosti.
Váha: 50 g.
Věková kategorie: 3+

FL9023 - tmavě růžová 52 Kč

FL9021 - bordó 52 Kč

FL9028 - fialová 52 Kč

FL2029 - růžová 52 Kč

Kreativní drátky
Balení obsahuje 100 ks.
Rozměr: délka 30 cm, průměr 6 mm.

PB2470047 - základní barvy 60 Kč

PB2470048 - červené 60 Kč

PB2470049 - zelené 60 Kč

PB2470054 - zlaté 79 Kč

CI291401 85 Kč

Kreativní drátky, pastelové 
V balení je 100 ks drátků v pastelových 
barvách.
Rozměr: 30 x 0,6 cm.
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AP2015/SL 47 Kč

Dekorační lístky
Balení obsahuje 20 lístků různých 
barev a tvarů. Hodí se k dekoraci 
herbářů nebo k vytváření různých 
výtvarných děl.

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. 

Jutový pytlík s obrázkem
FLJ650 - 17 x 25 cm  36 Kč

FLJ300 - 35 x 50 cm 92 Kč

RY21145 1050 Kč

6-barevná rýže
Dekorační rýže v 6 zářivých barvách (červená, oranžová, žlutá, 
zelená, modrá a purpurová). Podklad dle potřeby natřete lepidlem, 
vyskládejte si obrázky podle vlastní fantazie, nechte zaschnout a 
přebytečnou rýži jednoduše setřeste dolů.
Balení obsahuje 6 barev x 445 g.
Věková kategorie: 4+

Papírový provázek
Provázek v 5 barvách vhodný na různé 
kreativní díla.
Délka: 25 m.

FL12220 - přírodní 56 Kč

FL12221 - barevný 56 Kč
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RY2111 305 Kč

Barevné dekorační těstoviny
Zábavné tvary a zářivé barvy jsou vhodné pro tvorbu koláží nebo 
na navlékání. Děti si mohou vytvořit náhrdelníky, náramky nebo 
nekonečné těstovinové řetězy.
Balení obsahuje 454 g.
Věková kategorie: 4+

RY15648 375 Kč

Papírové tvary 
Z papírových tvarů si můžete poskládat různé 
obrázky a koláže. Balení obsahuje 1500 
různých tvarů, barev a velikostí.
Rozměr: max 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AP401AP 320 Kč

Zrcadlové tvary, 36 ks
Balení obsahuje 4 archy 
- spolu 36 ks tvarů. 
Věková kategorie: 3+

AP181DW 220 Kč

Ubrousky bílé, 16 cm, 250 ks
Balení obsahuje 250 ks. 
Rozměr: 16 cm. 
Věková kategorie: 5+

AP349AD 275 Kč

Ubrousky barevné, 120 ks
Balení obsahuje 120 ks. 
Rozměr: 16 cm. 
Věková kategorie: 5+
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FL5509 90 Kč 
Malá keramická mozaika
300 ks., 10 x 10 mm, 200 g.

FL55020 49 Kč

Spárovací hmota
Bílá hmota, 250 g

FL59209 89 Kč

Zářivá mozaika 10 x 10 mm
Balení obsahuje 190 čtverečků v 20 různých 
zářivých barvách. Čtverečky jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní syntetické pryskyřice.
Rozměr čtverečků: 10 x 10 mm.

FL59109 82 Kč

Zářivá mozaika 5 x 5 mm
Balení obsahuje 700 čtverečků v 20 různých 
zářivých barvách. Čtverečky jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní syntetické pryskyřice.
Rozměr čtverečků: 5 x 5 mm.

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.  

PB2471163 110 Kč

Skleněné kuličky
150 ks kuliček.
Rozměr: 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GOGM150 50 Kč

Skleněné kuličky, 50 ks 
50 ks skleněných kuliček s motivem 
kočičích očí.
Průměr: 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GOTT101 89 Kč

Mozaika z dřevěných kroužků 
Dřevěné kroužky různých velikostí. Děti je mohou 
nalepovat na papír, nebo z nich vytvářet různé 
díla. Rovněž je mohou vybarvit pomocí barev 
nebo fixů. Balení obsahuje cca 100 ks.
Věková kategorie: 4+ 
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RY49132 660 Kč

Velký strom čtyř ročních období 
Laminovaný strom, který slouží jako stojan k upevňování 
odkazů, básniček nebo obrázků. Papírky na vzkazy jsou ve 
tvarech typických pro každé roční období. Balení obsahuje 
32 různých tvarů s rozměrem 28 x 43 cm pro každé z ročních 
období. Rozměr stromu: 1,2 x 2,1 m. Věková kategorie: 4+

VN53202 355 Kč

Tady bydlíme my 
To, že jsou děti součásti tohoto domečku, 
podpoří soudružnost celé skupiny.
V domečku je místo pro 28 fotografií o rozměru 
2,9 x 4,4 cm.
Rozměr: 55 x 36,5 cm. 

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

BE50500 830 Kč

Čtyři roční období - strom
Tento strom poskytuje dětem velké množství kreativního 
a svobodného vyjádření. Děti ho mohou společně nazdobit 
a namalovat ve čtyřech ročních obdobích.
Sada obsahuje 2 ks.
Vyrobeno z březové překližky.
Rozměr: 63 x 20 x 80 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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Omalovánky Jumbo
50 listů extra velkých omalovánek na tvrdém 
papíře, ideálních na vymalování tužkami, 
pastelkami, barvami nebo fixy.
Rozměr: 35,5 x 28 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

1. MD14200 - Zvířátka 230 Kč

2. MD14205 - Dopravní prostředky 230 Kč

3. MD14263 - Princezny a víly 230 Kč

4. MD14226 - Sport a jiné 230 Kč

Maluj vodou MINI
Pro získání zářivých vodových barev je třeba 
naplnit pero vodou a mohou se začít první 
pokusy s barvami. Po vyschnutí stránky se 
může obrázek vymalovat znovu.
Rozměr: 15,5 x 25,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

1. MD15376 - Zvířátka 290 Kč

2. MD19441 - Safari 290 Kč

3. MD19485 - Farma - spojuj tečky 290 Kč

4. MD19232 - Farma 290 Kč

5. MD19444 - Barvy a tvary 290 Kč

6. MD15375 - Dopravní prostředky 290 Kč

US171099 245 Kč

Předměty na vybarvování
Balení obsahuje 20 archů s různými motivy 
na vybarvení podle vlastní fantazie. 
300 g/m2.
Rozměr: 25 x 33 cm.
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ED062123 38 Kč 
Bílé puzzle A4
Vhodné k individuálnímu vytváření obrázků 
pomocí barev, pastelek nebo fixů. 
Složeno z 30 prvků.
Věková kategorie: 3+

EF54652 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle Čtverec 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou sami 
ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů nebo barev si 
mohou nakreslit motiv dle vlastní fantazie.
Skládá se ze 20 prázdných, bílých dílků. 
Rozměr: 25 x 25 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EF54653 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle Domeček 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou sami 
ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů nebo barev 
si mohou nakreslit motiv dle vlastní fantazie.
Skládá se z 11 prázdných, bílých dílků. 
Rozměr: 16 x 22,5 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EF54650 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle Kruh 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou sami 
ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů nebo barev si 
mohou nakreslit motiv dle vlastní fantazie.
Skládá se z 9 prázdných, bílých dílků. 
Rozměr: průměr 28 cm, tloušťka 0,4 cm.
Věková kategorie: 3+   

Vybarvi si puzzle!
Balení obsahuje 10 ks puzzle s jednoduchým 
motivem. Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Rozměr: 14 x 14,5 cm.

FL23101 - Rybička (21 dílků) 189 Kč

FL23102 - Traktor (20 dílků) 189 Kč

FL23103 - Hrad (25 dílků) 189 Kč

FL23104 - Sova (22 dílků) 189 Kč

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.

EF54651 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle - Obdélník
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou samy 
ozdobit. S pomocí barviček, voskovek, fixů nebo 
barev si na něj mohou nakreslit motiv podle své 
vlastní fantazie. Skládá se z 12 prázdných, bílých 
dílků. Rozměr: 21 x 30 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 3+
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RY75401 615 Kč

Papírový kamarád
Balení obsahuje 24 předvystřížených 
postaviček, které je možné namalovat 
a vydekorovat podle vlastních představ. 
Takto si každé dítě ve třídě může vyrobit 
vlastního kamaráda nebo svého dvojníka. 
Na malování se výborně hodí prstové 
barvy. Materiál: papír. 
Rozměr: 46 x 89 cm.
Věková kategorie: 3+

RY52004 270 Kč

Vytvořme si dvojníka ! 
Vyzkoušejte si z papírových šablon vytvořit 
svého dvojníka nebo postavu z oblíbeného 
příběhu. 
Balení obsahuje 24 postaviček v 8 barevných 
odstínech. Rozměr: 15 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY39203 309 Kč

Stínové postavičky 
Sada k vytvoření pohádkových postaviček, které 
se mohou vymalovat barvami, fixy, barvičkami 
nebo oblepit papírem nebo fólií. Pro stínové divadlo 
použijte zadní zdroj světla. Balení obsahuje 
32 postaviček.
Rozměr: 13 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+

RY16046 290 Kč

Vyrob si autíčko 
Vytvořte si samostatně stojící kartónové autíčka. 
Sada obsahuje součásti na poskládání 24 aut.
Rozměr auta: 16,5 x 33 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RY53001 360 Kč
Papírové postavičky
Nápadité postavičky z papíru si můžete 
vybarvit, vytvořit z nich koláž či přilepit vlastní 
fotku na vytvoření svého portrétu. Díky 
zadním klapkám je můžete postavit. 
Balení obsahuje 50 postaviček, 243 g/m2.
Rozměr: 18 x 29 cm
Věková kategorie: 3+

RY52062 315 Kč

Kreativní puzzle
Balení obsahuje 30 ks velkých puzzle dílů, které 
si děti mohou dekorovat podle vlastní fantazie 
a pomocí různých kreativních metod. Je možné 
nakreslit na jednotlivé dílky písmena a skládat 
slova. Dílky lze dekorovat z obou stran.
Rozměr: 24 x 23 cm.
Věková kategorie: 3+
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ED523194 695 Kč

Kartonový domeček Farma 
Pevný kartónový domeček je lehce 
složitelný bez použití lepidla.
Výška: 88 cm.
Věková kategorie: 2+ 

RY16035 385 Kč

Kartonový dinopark
Vyzdobte si pevné, kartonové dinosaury dle 
vlastní fantazie. Každý dinosaurus má vlastní 
stojan. Balení obsahuje 25 kartonových 
dinosaurů, 25 stojanů, návod.
Rozměr: 19 x 32 cm.
Věková kategorie: 3+ 

FL2313 85 Kč

Udělej si dáreček! - Kalendář 
Kalendář, který si vyzdobíte dle vlastního 
vkusu. Obsahuje 13 stran o velikosti A4 a 
zobrazuje 3 roky.
Věková kategorie: 4+ 

RY16037 365 Kč

Papírové sochy - Divoká zvířata 
Namočením obou stran konstrukce je možné vytvarovat 
požadovaný tvar sochy. Po vytvarování třeba sochu podepřít a 
nechat vysušit. Následně si můžete dílo vybarvit podle vlastní 
fantazie. Obsahuje 24 ks. Vyrobeno z dřevotřísky.
Rozměr: cca 20 x 22,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PB2471331 1240 Kč

Papírové rolky
Balení obsahuje 100 ks 
papírovývh rolek 
v různých velikostech.

FL2300 78 Kč

Hodiny na učení 
Balení obsahuje kulatý ciferník, stojan a 
hodinové ručičky. Děti si mohou vyrobit své 
vlastní hodiny na učení se času. Všechny 
části jsou vyrobeny z tvrdého kartonu. 
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Písmena velké abecedy
Seznamte děti s písmeny velké abecedy a naučte 
se je spolu používat. Písmena jsou vyrobeny z pevného, 
vlnitého kartonu. Díky velkým rozměrům jsou 
ideální na obkreslování, vymalování a dekorování. 
Velikost písmen: 23 cm. Balení obsahuje 26 písmen.
Věková kategorie: 3+

RY52059 205 Kč

Vyrob pohled
pro maminku / tatínka 
Konečně si můžete vyrobit skutečný pohled 
přesně dle svých představ.
Balení obsahuje 24 pohledů.
Rozměr: 10 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+ 

RY52035 255 Kč

Vytvoř si vlastní vlajku 
Vlajky z tvrdého papíru si děti mohou 
vymalovat podle své fantazie a použít 
je jako vlajky jednotlivých skupinek. 
Balení obsahuje 24 vlajek. 
Rozměr: 28 x 22 cm.
Věková kategorie: 4+

RY52093 319 Kč

Vyrob si lampion 
Vlastnoručně ozdobené lampiony oživí 
každou oslavu a dětskou párty. Mohou 
se vymalovat barvami, fixy nebo 
barvičkami, oblepit transparentním 
papírem nebo folií. Potom je stačí složit 
do požadovaného tvaru, zajistit proti 
rozevírání a zábava může začít. Balení 
obsahuje 32 kartonových lampionů. 
Rozměr: 9 x 9 x 14 cm. 
Věková kategorie: 4+

EPL210264 155 Kč

Kartónová vajíčka
Sada 10-ti kartonových vajíček se šňůrkou 
na zavěšení. Vymalujte vajíčka a ozdobte je 
podle vlastních představ.
Rozměr: 6 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

FF671 55 Kč

Shaker - Udělej si sám! 
Hudební nástroj, který si každé 
dítě může vyrobit samo. 
Rozměr: 10 x 4 x 4 cm.

PB2471464 265 Kč

Vyrob si dárek - Větrný mlýn
Balení obsahuje vše potřebné k výrobě 20 ks 
mlýnů. Rozměry vrtule: 14,5 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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RY510801 280 Kč

Závěsné ornamenty
Pevné, kartonové dekorace jsou vhodné 
pro sezonní výzdobu. Vyzdobte je dle vlastní 
fantazie a zavěste. Balení obsahuje 
30 ornamentů různých typů, návod.
Rozměr ornamentů: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY42280 615 Kč

Vytvoř si dárek - Lapač snů 
Ozdobte kartónové rámečky barvičkami, 
pastelkami a vzory ještě předtím, než navléknete 
provázek přes predperforované otvory. Hotový 
lapač snů můžete ozdobit korálky a peříčky. Balení 
obsahuje 12 lapačů snů, 12 plastových jehel, 
prováze - 40 m a korálky. Rozměr: 13 x 13 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Kartonový fotorámeček
Vyrobeno z tvrdého kartonu. Balení obsahuje 3 ks.
Rozměr malého rámečku: 7,5 x 7,5 cm 
(vhodné na fotku 4,5 x 4,5 cm).
Rozměr velkého rámečku: 12,5 x 12,5 cm 
(vhodné na fotku 7,5 x 7,5 cm).

FL2338 - malý 90 Kč

FL2339 - velký 145 Kč

PB2471467 102 Kč

Květinová sada
Sada obsahuje listy papíru v 10 
barvách k vytvoření 8 květů.
Věková kategorie: 5+

PB2471461 175 Kč

Vyrob si dárek - Zvonkohra 
Sada obsahuje dřevěné prvky (motýl, 
kruh a květ), korálky, kovové trubky, 
barvy, štětec a šňůrku.
Věková kategorie: 7+

FL23219 122 Kč

Kartonové masky 
Balení obsahuje 6 masek s různými motivy, 
které si děti samy ozdobí. Každá maska 
obsahuje gumičku na upevnění k tváři.
Jsou vyrobené z odolného kartonu.

FL23229 122 Kč

Kartonové masky - škrabošky 
Balení obsahuje 6 masek s různými motivy, které si 
děti samy ozdobí. Každá maska obsahuje gumičku na 
upevnění k tváři. Jsou vyrobené z odolného kartonu.

POSLEDNÍ
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RY22020 205 Kč

Vyrob si vlastní masku 
Masky - škrabošky si děti mohou ozdobit různými 
technikami - vymalovat, vybarvit, nalepit na ně pírka a 
jiné ozdoby. Potom je stačí díky perforovaným okrajům 
odebrat od zbytku papíru a nasadit na tvář pomocí 
gumičky (není součástí balení). Balení obsahuje 40 ks 
kartonových  masek. Rozměr: 11 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+

Kartonové masky
Balení obsahuje 6 masek s různými motivy zvířat, které si děti 
samy ozdobí. Každá maska obsahuje gumičku na upevnění 
na obličej. Jsou vyrobeny z odolného kartonu.
Rozměr balení: 21 x 36,5 cm.
Věková kategorie: 3+

FL23259 - Lesní zvířata 122 Kč

FL23269 - Exotická zvířata 122 Kč

RY52099 640 Kč

Vyrob si masku
Sada na výrobu masek umožňuje vytvořit 
jejich velké množství pomocí klobouků, ofin, 
nosů, úst a jiných tvarů. Obsahuje 
12 oboustranných masek, 138 tvarů, návod. 
Rozměr: 21,5 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+

Dětské klobouky - kartónové
Balení obsahuje 3 ks klobouků z pevného kartonu. Mohou být 
použity oboustranně. Z jedné strany je předtištěný vzor a z druhé je 
prázdný, který je možno vyzdobit podle vlastní fantazie.

FL23307 - Pohádky 112 Kč

FL23308 - Dobrodružství 112 Kč

POSLEDNÍ
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RY52076 239 Kč

Lidské masky 
Masky z tvrdého papíru si děti mohou vyzdobit podle 
vlastní fantazie - pomocí barviček, fixů, různých 
ozdob. Pak se masky složí podle naznačených čar 
do 3D tvaru a na obličej je lze upevnit pomocí
gumičky (není součástí balení).
Balení obsahuje 40 masek. Rozměr: 21 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+

RY52083 380 Kč

Divoká zvířata 
- papírové masky
Poskládejte si masku, vyzdobte ji dle vlastní 
fantazie a může se nasadit. Balení obsahuje 
30 masek různých motivů a návod.
Rozměr největší: 43 x 29 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

RY52009 390 Kč

Formy na výrobu masek
Pomocí této sady je možné vyrobit obličeje pěti 
národů. Na výrobu použijte papírovou směs na výrobu 
masek. Po zaschnutí směsi ve formě masku vyklopte 
a namalujte. Balení obsahuje 10 forem 
v životní velikosti: 14 x 18 cm. 
Věková kategorie: 5+

FL23309 122 Kč

Kartonová koruna, 6 ks 
Balení obsahuje 6 kartonových 
korunek v 3 designech vhodných na 
vyzdobení podle vlastní fantazie.
Rozměr obalu: 15 x 30,5 cm.

PB2470774 575 Kč

Maska 1 
Balení obsahuje 12 bílých 
masek. Materiál: papír
Rozměr: 22 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+

VN12525 195 Kč

Girlanda - Lesní motiv 
Balení obsahuje 36 kartonových kruhů s motivy hříbků, 
javorového listu, lišky, jelena, veverky a ježka (průměr kruhů 
8 cm), 36 archů barevného papíru v podzimních barvách a 
zlatou šňůrku na zavěsení o délce 10 m. 
Girlandu lze zavěsit na okno nebo na stěnu. 
Věková kategorie: 3+ 

RY52069 317 Kč

Kamarádi na okno 
Balení obsahuje 36 rámečků ve tvaru postaviček. 
Jsou vhodné na další zdobení, např. průhlednou 
fólií, krepovým papírem apod. 
Rozměr: 13 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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Formy na výrobu plastik
a sádrových odlitků
Formy se dají použít na sádru a jiné 
modelovací hmoty. Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr jedné formy: 4,5 x 6 cm.

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. 

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 směsi. Z jednoho balení  
prášku lze vyrobit 15 l tekutého lepidla.
Obsah: 250 g.  

PB2471132 120 Kč

Výtvarné bandáže 
Modelovací materiál k všestrannému použití. Bandáže jsou 
napuštěné sádrou. Před použitím namočte požadovanou délku do 
studené vody a vytřepejte nadbytečnou tekutinu. Hned přikládejte 
na vybranou konstrukci a tvarujte do požadovaného tvaru. Po 
půl hodině váš model vytvrdne tak, aby jste s nim mohli jemně 
manipulovat, k úplnému zatvrdnutí stačí počkat do druhého dne. 
Po zatvrdnutí se může model namalovat nebo jinak ozdobit. Balení 
obsahuje 5 bandáží. Rozměr: 3 m x 10 cm. 

FL3109 295 Kč 

Barevné krabičky čtverec
v 12 rozměrech
Balení obsahuje 12 barevných krabiček různých
rozměrů z vysoce kvalitního kartonu.
Největší krabička má rozměr: 14,5 x 14,5 x 7,5 cm.
Nejmenší krabička má rozměr: 3,5 x 3,5 x 2 cm.

Dekorační košíčky
Balení obsahuje 24 košíčků ve 3 různých 
motivech. Snadno je poskládáte bez použití 
lepidla.

1. FL975224 - průměr: 14,5 cm 245 Kč

2. FL975124 - průměr: 11,5 cm 245 Kč

BE53103 75 Kč

Udělej si dáreček! - Sada košíčků 
Sada obsahuje 2 košíčky (1 hranatý, 1 oválný) 
vyrobené z kartonu. Mohou sloužit k odkládání 
drobností, na Velikonoce do nich můžete uložit 
velikonoční vajíčka nebo kaštany nebo jiné suché 
plody. Vlastnoruční výzdoba jim dodá originalitu. 
Rozměr: 10,8 x 7,5 x 10,8 cm. 
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FL3300 240 Kč 

Bezbarvé  krabičky
srdíčka
v 12 rozměrech
Balení obsahuje 12 bezbarvých
krabiček různých rozměrů z vysoce
kvalitního kartonu.
Největší krabička má rozměr:
13,5 x 15,5 x 7,5 cm.
Nejmenší krabička má rozměr:
3,5 x 4,5 x 2 cm.

FL3200 240 Kč 

Bezbarvé krabičky 
kruh
v 12 rozměrech
Balení obsahuje 12
bezbarvých krabiček různých 
rozměrů z vysoce kvalitního 
kartonu.
Největší krabička má rozměr:
Ø 15,5 x 7,5 cm.
Nejmenší krabička má rozměr: 
Ø 4,5 x 2 cm.

FL3100 240 Kč 

Bezbarvé krabičky 
čtverec
v 12 rozměrech
Balení obsahuje 12 bezbarvých 
krabiček různých rozměrů
z vysoce kvalitního kartonu.
Největší krabička má rozměr:
14,5 x 14,5 x 7,5 cm.
Nejmenší krabička má rozměr:
3,5 x 3,5 x 2 cm.

Přírodní krabičky
Balení obsahuje 10 krabiček z přírodního kartonu v jednom 
rozměru.
Věková kategorie: 4+

1. FL3320 - Kruh (8 x 4 cm) 375 Kč

2. FL3321 - Čtverec (7,5 x 7,5 x 4,5 cm) 375 Kč

3. FL3322 - Ovál (9,5 x 7,5 x 4 cm) 375 Kč

4. FL3323 - Šestiúhelník (7,5 x 6,5 x 4 cm) 375 Kč

5. FL3324 - Srdce (8 x 7,5 x 4 cm) 375 Kč

6. FL3325 - Hvězda (8,5 x 7,5 x 4 cmň 375 Kč
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EPL210201 210 Kč

Dětský kufřík na ozdobování, 
bez potisku
Kartonový kufřík, který si děti mohou ozdobit 
dle vlastního vkusu.
Rozměr: 24,5 x 18,5 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PB2470954 510 Kč

Udělej si dáreček 
- Adventní kalendář 
Udělejte si vlastní adventní kalendář 
z tvrdého kartonu. Složte jednotlivé díly 
a vybarvěte je dle vlastní fantazie.
Rozměr balení: 48,5 x 4,5 x 38,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

RY75301 125 Kč

Hrací karty - prázdné 
Vytvořte si vlastní karetní sadu na různé hry. 
Můžete si na ně společně s dětmi nakreslit 
obrázky, symboly na spárování nebo je použít 
na otázky a odpovědi. Nápadem se meze 
nekladou! Balení obsahuje 60 karet. 
Rozměr: 6 x 9 cm. Věková kategorie: 4+

FL2399 95 Kč

Plastové jehly, 32 ks 
Jehly jsou vyrobeny z plastu a 
jsou bezpečné i pro malé děti. 
Jsou vhodné i k použití s kartami 
na vyšívání z naší nabídky. 
Délka: 6,5 cm. Průměr 1,8 mm.
Věková kategorie: 3+ 

LE7490 515 Kč

Tkalcovský stav
Klasický nástroj ze staré doby procvičí 
šikovnost dětí. Nejdříve se naučí upevnit 
nitě na rám a pak již jim nic nebrání v 
kreativitě. Rozměr: 46 x 33 cm.
Věková kategorie: 3+

Širokou nabídku
tkalcovských stavů
a   propletacích rámů

- najdete na str. 933.

FL32500 469 Kč

Krabičky bezbarvé - malé hvězdy 
Balení obsahuje 1 velkou a 24 malých krabiček 
vyrobených z kvalitního kartonu vhodných na dekoraci.
Rozměr velká hvězda: 37 x 37 x 4,5 cm.
Rozměr malá hvězda: 6 x 6 x 4 cm.

POSLEDNÍ
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Pomůcky na vyšívání,
provlékání,

různé bavlnky,
šňůrky atd. - naleznete na 

str. 930 - 933.

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 přes 
papír. S pomocí jednoho děrovače 
se dají vyšít různé vzory.

Karty na vyšívání
Karty jsou vyrobeny z pevného kartonu (300 g/m2). Jsou 
perforované, díky čemuž se jednoduše používají - děti s 
pomocí umělohmotných jehel a barevných bavlnek vyšívají 
buď předkreslené motivy nebo motivy podle své fantazie. 
Balení obsahuje 40 karet s rozměrem 17,5 x 24,5 cm.

1. FL2322 - bílý bez motivů 270 Kč

2. FL2323 - bílý, 8 různých motivů 260 Kč

3. FL2347 - barevný bez motivů 300 Kč

Karty na vyšívání
Tyto karty z tvrdého papíru (300 g/m2) jsou 
vynikající pomůckou pro děti, které baví 
vyšívání. Karty mají předkreslených 8 růz-
ných motivů, které jsou perforované. Děti 
pomocí umělohmotných jehel a bavlnek 
vyšívají vzory, které si potom mohou za-
rámovat, ozdobit, vybarvit a pod. Vhodné 
jehly ke kartám: FL2399.
Rozměr: 11 x 17 cm.

FL2308 - 48 ks, bílé 159 Kč

FL2309 - 50 ks, barevné 185 Kč

Vytvořte s dětmi
krásné, vyšívané

obrázky!

POSLEDNÍ
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MD13858 920 Kč

Betlém 
Dřevěný Betlém je krásnou ozdobou, která umocní 
vánoční náladu. Obsahuje 12 dílů.
Rozměr balení: 41,5 x 30 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Děrovač malý
Rozměr: 1,6 cm.

US19754 - Křížek 129 Kč

US19717 - Holubice 129 Kč

US19986 339 Kč

Děrovač velký - Rybička 
Rozměr: 3,8 cm.

Děrovač střední
Rozměr: 2,5 cm.

US19854 - Křížek 215 Kč

US19886 - Rybička 215 Kč

Kompletní nabídku 
děrovaček 
naleznete

na str. 870 - 872.

Lampion
Balení obsahuje 25 ks průhledných papírů, 
potištěných z 1 strany na výrobu lampiónů.
Rozměr: 20 x 50 cm.

US001816 - Hvězdy 385 Kč

US001817 - Duha 385 Kč

CI98206 135 Kč

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

 Nomiland

při objednávce nad 2990 Kč

Neustále doplňujeme další 
Kreativní díla, které najdete na 

našich webových stránkách.
Vytváříme je ve spolupráci s naší

uměleckou výtvarnicí, která má 
dlouholetou praxi 

s Kreativními dílnami.

Hledáte inspirace na

kreativní dílny s dětmi?

Zveme Vás na prohlídku

našich Kreativních dílen, 

kde najdete kromě výtvarných děl 

i detailní postupy jejich vytvoření. 

 Kreativní dílny 
www.nomi land.cz

Inspirace 

pro Vás!
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Zažijte úžasné chvíle s detmi 

ve Vaší materské škole 

a vytvorte s nimi nezamenitelná

a jedinecná umelecká díla

plné barev a detské fantazie.  

Prinášíme Vám mnoho inspirací a radost z tvorby
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POŠTOVNÉ ZDARMA při objednávce nad 2990 Kč

Výtvarná výchova
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RY22008 720 Kč

Dekorační set na ponožkové maňásky 
Ozdobte si ponožkové kamarády.Sada obsahuje 24 velkých knoflíků, 24 
plastových jehel, 56 filcových vlasů, 24 filcových jazyků, 24 filcových uší, malé 
knoflíky a návod. Vhodný k produktu RY2204 z naši nabídky.
Věková kategorie: 3+ 

Kreativní dílny 1
Kniha obsahuje nápady, tipy a návody k vytvoření 
různých uměleckých díl pro každou příležitost. 
Najdete v ní podrobné návody spolu s obrázky a 
taky seznam potřebných pomůcek a použitého 
materiálu. Všechny pomůcky a materiál najdete 
v našem katalogu nebo na naší stránce. Tvořte s 
dětmi dárky a dekorace! 
Kniha má 28 stran (28 návodů).
Format: A4

NM1901CZ - česká verze 45 Kč

NM1901SK - slovenská verze 45 Kč

BE53110 55 Kč

Vyrob si dárek - Clona do auta 
Rozměr: 44,5 x 36,5 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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GO58636  66 Kč

Udělej si dárek! 
- Závěs na oslavu
Závěs na oslavu vhodný pro malování 
dle vlastní fantazie. Délka: 110 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL240091 15 Kč

Vyrob si dárek - Medaile 
Univerzální, otevíratelná medaile na různé 
příležitosti vyrobena z plastu. Vytvořte si 
medaili podle vlastních představ.
Průměr: 6 cm. Délka: 40 cm.

NS0022HS 309 Kč

Vyrob si dárek - Odznaky 
Balení obsahuje 24 odznaků vyrobených 
z plastu, které můžete vyzdobit podle 
vlastních představ - stačí nakreslit motiv na 
kartičku a vložit jí do odznaku. V balení se 
nachází i 48 papírových kartiček určených 
k výzdobě.
Průměr: 6,4 cm.
Věková kategorie: 5+

Rozličný dekorační materiál
naleznete na

str. 941 - 946.

EPL230030 172 Kč

Textilní banner 
Banner k různým příležitostem - na narozeninovou oslavu, na 
přivítání, na rozloučení. Děti si ho můžou ozdobit podle vlastních 
představ. Díky jeho velkému rozměru ho může zdobit víc dětí 
najednou. Lze ho zavěsit pomocí šesti kovových oček.
Rozměr: 130 x 62 cm. 

Oslavte s námi 
         Světový den vody

Bavlněné předměty
na kreslení

Udělej si
vlastní dárek 

i pro

EPL210257 145 Kč

Dřevěné knoflíky na skřipci, 10 ks
Dřevěné knoflíky jsou univerzální pro hry, úkoly 
a nápisy. Spona na zadní straně usnadňuje 
připevnění na oděv nebo předměty.
Materiál: dřevo, překližka.
Rozměr: 5 x 4 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL210288 58 Kč

Dřevěná medaile
Dřevěnou medaili můžete ozdobit 
jakoukoliv technikou Materiál: dřevo, 
kovové očko, nylonový řemínek.
Průměr: Ø 5,2 cm. Délka: 40 cm.
Věková kategorie: 3+
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POŠTOVNÉ ZDARMA při objednávce nad 2990 Kč

Výtvarná výchova
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GO58637 75 Kč

Peněženka
Rozměr: 12 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

GOPA057 30 Kč 

Přírodní bezbarvá 
taška
Udělejte si tašku
s vlastním motivem. 
Vyrobená z bavlněné látky.
Rozměr: 23 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+

BE40922 80 Kč 

Udělej si dárek!
- Taštička na drobnosti  
Rozměr: 11 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58611 190 Kč

Udělej si dárek! 
- Praktická kapsa
Kapsa na rameno s nastavitelnou 
délkou. Je vyrobená z bavlny 
a děti si ji mohou vyzdobit dle 
vlastní fantazie - barvami nebo fixy 
na textil, různými třpytkami, knoflíky 
- kreativitě se meze nekladou.
Rozměr: 27 x 19 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+

BE40905 58 Kč

Pouzdro
Rozměr: 23 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GOPA056 45 Kč

Přírodní bezbarvá taška 
(38 x 42 cm)
Vyrobte si tašku s vlastním motivem. 
Vyrobena z bavlněné látky.
Rozměr: 38 x 42 cm.
Věková kategorie: 4+

EPL230004 92 Kč

Vyrob si dárek - Polštářek 
Bavlněný povlak na polštářek, vhodný na 
vymalování barvami na textil, které nejsou 
součástí balení.
Rozměr: 40 x 40 cm

Bavlněné předměty
na kreslení

Udělej si
vlastní dárek 

BE51107 69 Kč

Udělej si dárek! - klíčenka 
Vlastnoručně ozdobená klíčenka určitě potěší 
každého rodiče nebo prarodiče. Je vyrobená 
z čistého plátna a na její dekoraci můžete 
použít různé pastelky a fixy na textil, korálky 
nebo flitry - fantazii se meze nekladou. 
Rozměr: 11,8 x 7,2 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 3+  
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BE40929 90 Kč 

Udělej si dárek! 
- Kuchařská čepice 
Výška: 22 cm - s nastavitelnou 
šířkou. Věková kategorie: 3+

BE40911 79 Kč

Dětská zástěra
Vyrobte si zástěru s vlastním 
motivem. Obrázek je ilustrační, 
zástěra se prodává bez motivu.
Rozměr: 43 x 55 cm.
Věková kategorie: 3+

FL2302 120 Kč

Suchý zip
Samolepící suchý zip. Balení obsahuje 
2 m suchého zipu o šířce 20 mm.

FL2301 92 Kč

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

EPL230048 450 Kč

Adventní kalendář z ponožek 
Sada 24 jednobarevných bavlněných ponožek, ze 
kterých si vytvoříte jedinečný adventní kalendář 
plný překvapení. Záleží na vaší kreativitě, jak si 
adventní ponožky ozdobíte 
a čím je naplníte. Balení obsahuje 24 ponožek.
Rozměr: 15,5 x 18,5 x 0,2 cm.
Věková kategorie: 3+

Zažijte úžasné chvíle s dětmi
ve Vaší mateřské škole a vytvořte s nimi nezaměnitelná

a jedinečná umělecká díla
plné barev a dětské fantazie. 

www.nomiland.cz
Místo, kde na Vás čeká obrovské množství výtvarných potřeb, 

které určitě využijete při tvoření děl.
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BE40152 220 Kč

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

HA24045 890 Kč

Barva na textil - sada
Akrylová barva na textil, která je hned při-
pravena k použití. Dá se použít 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.

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+ 

Vyrobte dárky spolu s dětmi a užijte si kopec společné zábavy !

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+ 

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+

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

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+

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+

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
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GOTT101 89 Kč

Mozaika z dřevěných kroužků 
Dřevěné kroužky různých velikostí. Děti je mohou nalepovat 
na papír, nebo z nich vytvářet různé díla. Rovněž je mohou 
vybarvit pomocí barev nebo fixů.
Balení obsahuje cca 100 ks. Věková kategorie: 4+

Dřevěné kolíčky
Balení obsahuje 100 ks.

PB2470206 - 45 mm 110 Kč

PB2470107 - 25 mm 105 Kč

WX66704 26 Kč

Bambusové špejle, 200 ks 
Zahrocená bambusová špejle.
Rozmer: 20 cm, priemer 3 mm.

PB2471486 345 Kč

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

AP2199BS 180 Kč

Dřevěné hvězdy, 20 ks
Hvězdy jsou vyrobeny z kůry stromu. Žádná hvězda není identická, 
což je činí zajímavými a jedinečnými. 
Balení obsahuje 20 ks. 
Rozměr: 10 x 20 x 4 cm.

AP420NRS 65 Kč

Špejle - kulaté
Balení obsahuje 100 ks. 
Rozměr: cca 20 x 0,3 cm. 
Věková kategorie: 3+

Dřívka
Dřívka můžete využít při různých kolážích nebo při 
skládání dekoračních předmětů.
Balení obsahuje 1000 ks. Rozměr: 0,2 x 0,2 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL200007 - barevné 86 Kč

EPL200008 - přírodní 80 Kč

POSLEDNÍ
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5000 ks

při objednávce nad 2990 Kč
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EPL200004 55 Kč

Dřívka od nanuků - barevná 
Balení obsahuje 50 ks nanukových dřívek
v různých barvách. 
Rozměr: 15 x 2 x 0,18 cm.
Věková kategorie: 3+

ED036211 1380 Kč

Dřívka od nanuků
Délka: 113 mm, šířka: 10 mm. 
Balení 5000 ks. Věková kategorie: 3+

VN51565 37 Kč

Udělej si svůj vlastní Tangram
Balení obsahuje 7 dřevěných čtverců s naznačenými čárami, podle kterých 
si děti, za pomoci dospělé osoby, vyříznou jednotlivé díly tangramu, které lze 
následně namalovat nebo vyzdobit dle vlastní fantazie.
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+

CR131240 59 Kč
Hodinový mechanismus s ručičkami
Hodinový mechanismus s černými ručičkami: malá ručička 
- 8 cm, velká ručička 11 cm, vteřinová ručička - 12 cm. 
Balení obsahuje 1 ks. Baterky nejsou součástí balení.
Rozměr: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

CR225040 31 Kč
Panel na hodiny
Kvalitní panel na hodiny z tvrdé lepenky.
Rozměr: 200 x 200 x 3 mm.
Věková kategorie: 3+

CR225140 52 Kč
Panel na hodiny
Kvalitní panel na hodiny z tvrdé lepenky.
Rozměr: 210 x 300 x 3 mm.
Věková kategorie: 3+

číslice 
nejsou 

součástí 
balení
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PB2470108 100 Kč

Dřevěná srdíčka 
Balení obsahuje 100 ks srdíček z tenkého 
dřeva, která slouží pro různé dekorační účely. 
Rozměr: 3 - 5 cm.

AP662/PS 63 Kč

Vytvoř si panáčka na špejli
Vyrobte si vlastní figurky nebo postavičky 
do divadla. Balení obsahuje 10 dřevěných
paliček ve tvaru holčičky a chlapce.
Rozměr: 13 cm.

Udělej si dárek! - na hůlce
Balení obsahuje 10 hůlek, které si můžete ozdobit 
dle vlastní fantazie. Délka: 12 - 15 cm.

1. AP777WCSE - velikonoční vajíčko (12 cm) 72 Kč

2. AP810WF - tvářička (15 cm) 72 Kč

AP766WS 430 Kč

Vařečky na vytváření díla, 
sada 24 ks
Vytvořte si kamaráda z dřevěné vařečky 
pomoci korálků, barev a nebo jiného 
dekoračního materiálu. Balení obsahuje 
24 ks. Rozměr: 23 cm.

PB2470689 205 Kč

Dřevěná písmena 
Balení obsahuje 300 ks písmen 
z tenkého dřeva. Výška: 2,2 cm.  

i pro

Očka na vytváření různých 
postaviček naleznete na

str. 955 - 956.

Různé barvy a lepidla
naleznete na

str. 798 - 815.

CR57098 80 Kč
Dřevěné kulky s tváří
Dřevěné kulky s usměvavý tváří. Balení 
obsahuje 10 ks kulek.
Průměr: 22 mm
Věková kategorie: 3+
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BE40654  59 Kč

Udělej si dárek! 
- Rámečky na fotky
Balení obsahuje 3 ks dřevěných rámečků, které si 
mohou děti vydekorovat dle vlastní fantazie.
Rozměr: 7,2 x 7,2 x 0,6 cm. Věková kategorie: 3+

BE40750  40 Kč

Udělej si dárek! - Rámeček na fotku
Dřevěný rámeček na fotku, který si děti mohou vydekorovat 
dle vlastní fantazie. Doplnit si ho mohou pomoci samolepí-
cích dekorací, které jsou součástí balení. Takovému dárečku 
nikdo neodolá! Rozměr: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

BE40781  75 Kč

Udělej si dárek! - Držák na tužky
Dřevěný držák na tužky s rámečkem na fotku, který si 
mohou děti vydekorovat dle vlastní fantazie. 
5 samolepících dekorací je možné libovolně umístit 
a vybarvit. Rozměr: 4,5 x 9,5 x 12,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD19515 220 Kč

Magnetky - Motýlci
Vše, co je potřeba na výrobu magnetek najdete v této sadě, 
která obsahuje 4 dřevěné magnety ve tvaru motýlů, 
10 samolepek, 4 barvy, štětec a lepidlo se třpytkami.
Rozměr: 13 x 22,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+

MD18862 255 Kč

Vymaluj si pokladničku! - Prasátko
Řemeslná sada obsahující prasátko 
z pryskyřice, lepidlo se třpytkami, nálepky, 
4 barvy a štětec. Rozměr: 15 x 20,5 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 8+

EPL210290 65 Kč

Dřevěné vajíčka, 6 ks
Velikonoční vajíčka mohou děti 
vyzdobit podle vlastní fantazie. 
Pěkná dekorace pro okno nebo 
velikonoční keř.
Balení obsahuje také šňůrku na 
zavěšení.
Materiál: překližka.
Rozměr: 5 x 8 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+

BE50350 29 Kč

Udělej si dárek! - Dekorace - Kruhy, 3 Ks
Sada obsahuje 3 Ks ozdob z kruhů, které si děti můžou 
dozdobit dle vlastní fantazie. 
Rozměr: 6 x 10 cm
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Dřevěné předměty na kreslení
Udělej si vlastní dárek 

BE50129 105 Kč

Udělej si dárek! 
- Housenka na svíčky 
Housenka je vyrobená z tenkého dřeva. Skládá se 
z 5 částí. Děti si jí mohou ozdobit podle vlastní fantazie. 
Rozměr: 46 x 1,9 x 9,5 cm. Věková kategorie: 3+  

Svícny
Dřevěné svícny, které čekají na vymalování. Takto vlastnoručne 
vymalovaný svícen vytvoří krásnou dekoraci každého stolu. Uprostřed 
každého svícnu je prostor, do kterého vložíte čajovou svíčku. 
Každé balení obsahuje 3 kusy. 
Veková kategória: 3+

EPL800198 - Vajíčka (12 x 9 x 1 cm) 125 Kč

EPL800174 - Srdíčka (Ø 12 cm) 125 Kč

Dekorace
Dřevěné dekorace s jarními motivy jsou vhodné na pomalování 
a ozdobení podle vlastních představ.
Věková kategorie: 3+

1. BE50480 - Dřevěné kvítky, 3 ks (8,5 x 4 x 1,7 cm) 55 Kč

2. BE50440 - Zajíčkové ozdoby, 3 ks (9,5 x 5,4 x 2 cm) 28 Kč

3. BE50450 - Zajíčkův stojan, 1 ks (9,5 x 4 x 18,5 cm) 28 Kč

BE50141 80 Kč

Udělej si dárek! - Mini komoda 
Skvělý dáreček ke dni matek nebo otců. Tatínci budou 
mít místo na šroubky a maminky již nikdy nebudou 
hledat jehly a nitě. Vlastnoručně ozdobená komoda 
s dvěma zásuvkami zaručeně potěší.
Rozměr: 8 x 7,5 x 11 cm. 

BE40712  40 Kč

Udělej si dárek! - Zajíček
Sada 3 zajíčků ve veselých kalhotkách, které 
můžete vybarvit dle vlastní fantazie.
Rozměr: 8,5 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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EPL210069 275 Kč

Udělej si dárek! - Sada květin 
Krásné květinky z tenkého dřeva si můžete ozdobit podle vlastní fantazie. Můžou sloužit jako 
dáreček ke dni matek, nebo si s nimi můžete rozveselit zahrádku.
Balení obsahuje 6 různých květinek. Výška: 25 cm. Věková kategorie: 3+ 

BE40709  85 Kč

Udělej si dárek! - Krmítko
Do tohoto krmítka je možné umístit různé 
dobroty pro ptáčky hlavně v zimním období.
Rozměr: 17 x 18 cm. 
Věková kategorie: 3+

EPL210246 60 Kč

Vyrob si dárek 
- ptačí budka 1 
Závěsná dřevěná ptačí 
budka na dekorování.
Rozměr: 7 x 7 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

BE50280 55 Kč

Udělej si dárek! - Tahací panáček - Medvěd
Dekorace, kterou si děti můžou dozdobit dle vlastního vkusu. 
Při zatažení šňůrky medvídek rozpaží ruce a nohy.
Rozměr: 21 x 14 x 1,5 cm 

MD13101 545 Kč

Dřevěná ptačí budka
Dřevěná sada na výrobu ptačí budky. 
Balení obsahuje kromě šroubů i štětec 
s barvami na vyzdobení budky.
Rozměr: 32 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 5+

Dřevěné předměty na kreslení
Udělej si vlastní dárek 

BE50420 32 Kč

Dřevěný ptáček
Dřevěné dekorace jsou vhodné 
na pomalování 
a ozdobení podle vlastních 
představ.
Rozměr: 13 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

Držák na vzkazy
Dřevěný držák s kovovým klipem na vzkazy a nebo 
fotografie. Děti ho můžou namalovat barvami a nebo 
ozdobit dle vlastní fantazie.
Věková kategorie: 3+

BE50220 - Hvězdička (9 x 3,5 x 14,5 cm) 50 Kč

BE50210 - Srdíčko (9 x 3,5 x 13,5 cm) 50 Kč

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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BE40754  80 Kč

Udělej si dárek! - Domeček na klíče
Podle vlastní fantazie si děti mohou vydekorovat 
dřevěný domeček, který zabezpečí, aby všechny 
klíče byly stále na svém místě.
Rozměr: 19,5 x 17 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

BE50270 55 Kč

Udělej si dárek! - Tahací panáček - Santa
Dekorace s vánočním motivem, kterou si děti můžou dozdobit 
dle vlastního vkusu. Při zatažení šňůrky Santa rozpaží 
ruce a nohy. Rozměr: 21 x 14 x 1,5 cm 

BE50290 30 Kč

Udělej si dárek! - Vánoční ozdoby, 3 Ks
Sada obsahuje 3 Ks přívěsků s vánočním motivem. Děti 
si je můžou dozdobit dle vlastního vkusu. 
Rozměr: 7 x 7 x 0,5 cm 

EPL210094 85 Kč

Dřevěná vánoční koule, 4 ks 
Vytvořte si vlastní dekoraci na 
stromeček z 3 mm silných dřevěných 
ozdob ve tvaru koule.
Průměr: 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE50139 35 Kč

Vyrob si dárek - Zvonek
Zvonek na provlékání, poskytuje více 
možností jak si ho podle vlastní fantazie 
vyzdobit a vytvořit tak originální dekoraci.
Rozměr: 12 x 15 cm.

BE50360 50 Kč

Vyrob si dárek - Srdíčkové ozdoby 
Dřevěné srdíčkové ozdoby jsou vhodné k 
celoročnímu použití při různých událostech. 
Rozměr: 15,5 x 1,2 cm.

EPL210229 97 Kč

Vyrob si dárek - Hvězda na vyšívání 
Perforovaná hvězda je vhodná na vyzdobení šňůrkami 
a vybarvení podle vlastní fantazie.
Balení obsahuje 4 dřevěné ozdoby.
Průměr: 12,5 cm.

POSLEDNÍ
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AP397PXWD 172 Kč

Udělej si dárek!  - Vánoční ozdoby 3 
Balení obsahuje 50 dřevěných vánočních dekorací 
k ozdobení dle vlastní fantazie.
Rozměr: 5 x 7 cm.

BE50138 35 Kč

Vyrob si dárek - Hvězda 
Velká hvězda na provlékání, 
poskytuje více možností, jak si ji 
podle vlastní fantazie vyzdobit a 
vytvořit originální dekoraci.
Průměr: 15 cm.

EPL210102 65 Kč

Dřevěná závěsná dekorace 
- Vánoční stromeček
Vytvořte si vlastní vánoční dekoraci 
ve tvaru stromečku.
Rozměr: 20 x 25 x 0,3 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

BE50340 30 Kč

Udělej si dárek! 
- Dekorace - Hvězdy, 3 ks
Sada obsahuje 3 Ks ozdob 
z hvězdiček, které si děti můžou 
dozdobit dle svých představ. 
Rozměr: 6 x 10 cm

EPL210226 112 Kč

Vyrob si dárek - Stromek na 
vyšívání 
Perforovaný strom je vhodný na vyzdobení 
šňůrkami a vybarvení podle vlastní fantazie. 
Balení obsahuje 6 dřevěných ozdob.
Rozměr: 8,5 x 15 cm.

rady - tipy - nápady

Další nápady na dárečky 
a dekorace najdete v naší 

knize nápadů Kreativní dílny 
1, která se prodává na str. 

978 a na naší stránce 
www.nomiland.cz v sekci 

Kreativní dílny.

MD13571 730 Kč

Adventní kalendář - stromeček 
V prosinci začnou děti na dřevěný stromeček  každý den připínat jednu 
vánoční kouli. Stromeček bude hotový přesně na štědrý večer.
Rozměr: 30,5 x 42 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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EPL210088 120 Kč

Udělej si dárek! - Dřevěnou lucerničku
Lucernička k ozdobení dle vlastní fantazie.
Vhodná jako podzimní nebo vánoční dekorace. 
Rozměr: 12 x 19 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE40630  79 Kč

Udělej si dárek! - Kalendář
Podle vlastní fantazie si děti vytvoří barevný 
kalendář. Je vhodný jako dáreček
nebo pomůcka při vzdělávání. 
Rozměr: 7,5 x 14 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

BE50310 50 Kč

Udělej si dárek! - Foto 
rámeček - Zima
Vyrobte si rámeček pro Vaši oblíbenou 
fotografií. Foto rámeček s vánočním 
motivem je vyrobený ze dřeva a děti si ho 
můžou dozdobit dle svých představ. 
Rozměr: 15 x 13 x 5 cm 

BE50230 40 Kč

Svícen Kometa 
Svícen na čajovou svíčku je vyrobený ze 
dřeva. Vytvoří tu pravou vánoční atmosféru.
Rozměr: 20 x 10 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE50410 69 Kč

Vyrob si dárek - Vánoční 
stromeček 
Vytvořte si vlastní dřevěný mini vánoční 
stromeček! Různé vrstvy mohou být 
individuálně ozdobeny. 
Rozměr: 10 x 23 cm. 

BE50250 55 Kč

Vyrob si dárek - Lucerna 
Vytvořte si vlastní lucernu! Ideální pro 
každou příležitost. 
Rozměr: 12 x 12 x 14 cm. 

BE50380 40 Kč

Vyrob si dárek - Hvězdička se zvonečkem 
Dřevěná hvězdička se vzorem má na sobě malý zvoneček. 
Vyzdobte si hvězdičku podle vlastní fantazie.
Rozměr: 11,5 x 4,5 x 15 cm.

Další nápady na dárky a dekora-
ce najdete na

www.nomiland.cz
sekce Kreativní dílny

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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FL9394 255 Kč

Adventní vláček 
Balení obsahuje 60 dílků, ze 
kterých se dá poskládat vláček 
s 24 dárkovými krabičkami 
vhodnými na malé dárečky.
Rozměr vláčku: 75 x 11 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Vánoční dekorace
Dřevěné dekorace s vánočními motivy jsou vhodné na pomalování 
a ozdobení podle vlastních představ.
Věková kategorie: 3+

1. BE50520 - Vánoční ozdoby, 3 ks (7 x 7 x 7,8 cm) 42 Kč

2. BE50530 - Vánoční svícen, 1 ks (16 x 12,5 x 0,9 cm) 55 Kč

3. BE50540 - Adventní svícen, 1 ks (22 x 6,5 x 1 cm) 55 Kč

4. BE50550 - Vánoční věnec, 1 ks (30 x 30 x 0,2 cm) 55 Kč

5. BE50400 - Dřevěná hvězdička, 1 ks (ø 10,5 x 1 cm) 42 Kč

6. BE40742 - Svícen - hvězdička 1 ks (ø 13,5 x 1 cm) 42 Kč

AP2294 90 Kč

Vyrob si dárek - Sněhová koule
Nyní si můžete sněhovou kouli vyrobit při jakékoliv příležitosti. Stačí 
do plastové nádoby nalít vodu, do vody nasypat třpytky, nebo figurku a 
krásná ozdoba je na světě.
Dodávané s malou kapsičkou na třpytky 
Rozměr: 10 x 8,5 x 10 cm. 
Věková kategorie: 3+

AP2098 40 Kč

Vyrob si dárek 
- Vánoční dekorace
Průsvitná plastová sněhová 
kupole s bílou kartičku a 
perleťovými třpytkami. Ozdobte 
kartičku jedinečným designem, 
pak ji vložte do sněhové 
kopule a vytvořte individuální 
sněhovou scénu.
Rozměr: 7 x 6 x 6 cm. 
Věková kategorie: 3+
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Plátno na malování
Malířské plátno s dřevěným rámem.

TSA4ACM - A4 139 Kč

TSA3ACM - A3 235 Kč

TY20035 102 Kč

Rolka papíru, 35 cm x 20 m 
Papírová rolka je vhodná na tabuli TY10300 
z naší nabídky. Na kreslení ji lze využívat 
i samostatně. 
Rozměr: 35 cm x 20 m. 

TY20050 130 Kč

Rolka papíru, 50 cm x 20 m 
Papírová rolka je vhodná na tabuli TY10301 
z naší nabídky. Na kreslení jí lze využívat 
i samostatně.
Rozměr: 50 cm x 20 m. 

TY20027 70 Kč

Role papíru, 27 cm x 15 m
Papírová role je vhodná do tabule TY10150 
z naší nabídky. Na kreslení lze využívat i 
samostatně.
Rozměr: 27 cm x 15 m.

TS09066 2650 Kč

Gelové magnetické podložky 
Ohebné podložky jsou naplněné magnetickým gelem. Slouží 
k procvičení psaní a kreslení nebo na grafo-motorické cvičení. 
Součástí každé podložky je také speciální pero, kterým se na 
podložku píše. Pak stačí pouze podložku zohýbat rukam a je 
připravená k dalšímu použití. Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr: 28,5 x 22 cm.

Vyzkoušejte vlastní
magické variace

přiložením různých magnetů 
na podložku.

CR20300 1120 Kč

Novinový papír - role
Čistý novinový papír v roli je skvělou pomůckou při 
vytváření papírové hmoty (technika papír mâché). 
Kromě toho je role vhodná i na kreslení a malování. 
Výhodou je, že si neušpiníte ruce od inkoustu, protože 
ho papír absorbuje. 
Gramáž papíru je 45 g/m2.
Šířka papíru: 80 cm. Celková délka role: 340 m.

MD14102 300 Kč

Papír na kreslení 
50 listů kvalitního papíru na kreslení 
ideálního pro stojany na malování.
Rozměr: 43,2 x 50,8 cm.

Papírová rolka
Papírová rolka z vysoce kvalitního papíru.
Ideální na malování tužkami, pastelkami 
i barvami.

MD18559 - 31 cm x 2 m 260 Kč

MD11486 - 45 cm x 2 m 300 Kč

Plátno na malování
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE53092 - Srdce 55 Kč

BE53090 - Kvítek 55 Kč

BE53091 - Motýl 55 Kč
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TY10200 675 Kč

Oboustranná tabule 
Na jednu stranu magnetické tabule se dá 
psát stíratelnými fixy, na druhou stranu 
křídou. Součástí balení je i houbička, 5 
barevných kříd, sada magnetických písmen a 
stíratelný fix.
Rozměr: 46 x 43 x 78 cm. 

TY10201 875 Kč

Oboustranná tabule 
Magnetická oboustranná tabule. Na bílou 
tabuli se dá psát nasucho stíratelnými fixy, 
na černou křídou. Na černé tabuli jsou i 
dětské hodiny s pohyblivými ručičkami. 
Balení obsahuje i houbičku, 5 barevných kříd, 
magnetické písmená a fix.
Rozměr: 37 x 45,5 x 90 cm. 

TY10202 1270 Kč

Oboustranná tabule 
Magnetická oboustranná tabule s bohatým 
příslušenstvím. Na každé straně se nacházejí 
dětské hodiny s pohyblivými ručičkami a 
písmena velké abecedy. Balení obsahuje 
i houbičku, 5 barevných kříd, magnetické 
písmena a čísla a fix.
Rozměr: 37 x 65,5 x 110 cm. 

TY10300 1080 Kč

Oboustranná tabule s papírovou rolkou
Magnetická oboustranná tabule s papírovou rolkou (20 m), 
počítadlem a bohatým příslušenstvím. Na černé straně se 
nacházejí dětské hodiny a písmena velké abecedy. Balení obsahuje 
i houbičku, 5 barevných kříd, magnetické písmena a fix.
Rozměr: 45 x 40 x 100 cm. 

TY10301 1350 Kč

Oboustranná tabule 
s papírovou rolkou
Magnetická oboustranná 
tabule s papírovou rolkou
(20 m), počítadlem a bohatým 
příslušenstvím. Na černé 
straně se nacházejí dětské 
hodiny a písmena velké 
abecedy. Balení obsahuje 
i houbu, 5 barevných kříd, 
magnetické písmena
a číslice a fix.
Rozměr: 66 x 40 x 116 cm. 

Oboustranná tabule
Plastová tabule na kreslení - z jedné strany černá na psaní křídou, z druhé 
bílá na magnety. V horní části tabule je praktický klips na uchycení papíru 
a fixy, v dolní části odkládací přihrádka. 
Součástí jsou křídy i mazací fix. Rozměr: 61,9 x 99,1 x 57,6 cm.
Výška složené tabule pro uložení: 105 cm. Věková kategorie: 3+

MPK410607 - modrá 1890 Kč

MPK410608 - růžová 1890 Kč

POSLEDNÍ
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BN83655 720 Kč

Magnetická oboustranná tabule 
Výškově nastavitelná tabule. Balení obsahuje také puzzle (22 ks), 
křídy (12 ks), fixy (3 ks) a gumu (1 ks).
Rozměr: 40 x 80 x 42,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

TY10100 290 Kč

Tabulový stojan 
Tabule na psaní křídou. Stojan je vyrobený ze dřeva, na 
tabuli jsou dětské hodiny s pohyblivými ručičkami. Součástí 
balení je i houbička a 5 barevných kříd. Na nožičky je 
možné přilepit gumové podložky (jsou součástí balení), 
které zabrání klouzání stojanu po podlaze. 
Rozměr: 46 x 48 x 92 cm. 

Venkovní
tabule

vhodné do 
exteriéru

naleznete na 
str. 1208.

TY10153 1760 Kč

Stojan na malování 
s bezpečnostním sklem
Velký stabilní stojan s bezpečnostním sklem, které 
umožňuje kreslení nasucho stíratelnými fixy nebo 
barvami. Děti mohou překreslovat rozličné tvary, 
obrázky, obličeje apod. Součástí balení jsou i misky 
na barvy, umístěné na poličce, nasucho stíratelná fixa, 
utěrka a klip na papír. Rozměr: 112 x 65 x 59 cm.

NA388098 940 Kč

Přilnavá magnetická tabule 
Magnetická tabule, kterou jednoduše umístíte na stěnu 
nebo na jiný hladký povrch. Přilnavou stranu stačí při 
přemisťování očistit vodou a mýdlem a osušit. Tabule 
je magnetická a je možné na ni psát křídou (která není 
součástí balení).
Rozměr: 70 x 60 cm. 

FL390090 255 Kč 

Tabulová fólie v roli
Je možné ji použít na jakýkoliv hladký
povrch a jednoduše na ní použijete stejné 
psací potřeby jak na psaní na tabuli.
Balení obsahuje kromě tabulové fólie také
10 kříd ( 5 bílých a 5 barevných).
Rozměr fólie: 45 x 200 cm.
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Posuvné oboustranné tabule
Rozměr tabule (plochy k psaní): 150 x 90 cm.
Celková výška: 168 cm.

YC005GW - bílá / zelená 4700 Kč

YC005WK - bílá / korková 4700 Kč

Posuvné oboustranné tabule
Tabule na kolečkách jsou vhodné pro různé prezentace, ale i na běžné použití, 

jak v mateřských školkách, základních a nebo středních školách.
Tabule se dají otáčet o 360 stupňů, kolečka umožňují jejich snadné přesouvání.
Nabízíme Vám oboustranné varianty, které jsou nejvíce žádané a nejpraktičtější:

- Na jedné straně je tabule bílá magnetická, na kterou se píše na sucho stíratelnými fixy
- Na druhé straně je buď zelená magnetická tabule, na kterou se píše křídami a nebo korková tabule, kterou můžete 

použít k prezentaci dětských prací.
Tabule obsahuje odkládací poličku na pomůcky.

i pro

TY10152 645 Kč

Stolní stojan na malování 3v1 
Stojan obsahuje 2 vyměnitelné tabule:
Jedna tabule je s bezpečnostním sklem, na které je možné 
kreslit nasucho stíratelnými fixy nebo barvami. Druhá tabule je 
oboustranná, přičemž na jedné straně je povrch bílý magnetický (na 
kreslení nasucho stíratelné fixy) a na druhé straně je povrch černý na 
kreslení křídami. Součástí balení je: 5 barevných kříd, klip na papír, 
magnetická písmena, fixa a utěrka.
Rozměr: 45,5 x 40 x 20 cm.

TY10151 460 Kč

Stolní stojan na malování 
s bezpečnostním sklem 
Průhledné bezpečnostní sklo umožňuje 
kreslení nasucho stíratelnými fixy nebo 
barvami. Balení obsahuje fixu, utěrku 
a klip na papír.
Rozměr: 45,5 x 40 x 20 cm.

Tabulka na psaní a kreslení
Barevna LCD tabule je nový typ vzdělávací hračky pro 
mladší děti. Řešení, které umožňuje dětem dlouhé 
hodiny kreslení a procvičování manuálních dovedností. 
Užitečná pomůcka na učení psaní a kreslení. Školáci ji 
mohou využít k procvičování psaní, tvorby výpočtů nebo 
poznámek.
Velikost tabulky: 17,5 x 12,5 cm.
Rozměr balení: 27 x 17 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+

MPH001NY - zelená 950 Kč

MPH003NY - modrá 950 Kč

MPH004NY - růžová 950 Kč

LR6370 735 Kč

Magnetické tabulky 
Sada 4 ks magnetických tabulek s 
různobarevným okrajem, vhodných pro psaní, 
kreslení a jiné aktivity.
Rozměr: 28 x 43 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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Světelná tabule mini
Sada 6 světelných tabulí vhodných na kreslení 
a rozvoj motorických schopností. Pro přípravu 
na psaní je vhodné použít Karty TS10079EY, 
TS10080EY, TS10081EY, TS10082EY (nejsou 
součástí balení). Na psaní je možné použít 
jakékoliv pero určené na suché psaní. K čištění 
stačí použít jemný navlhčený hadřík. Vyžaduje 3 
baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr: A5
Věková kategorie: 3+

TS10006EY - 6 ks, bez pera 3400 Kč

TS10426EY - 6 ks, s perem (6 ks) 3810 Kč

Karty pro Světelnou tabuli mini
Pevné karty navrženy pro Světelnou tabuli mini 
(TS10006EY, TS10426EY). Pomáhají procvičovat 
psaní.
Rozměr: A5.

TS10079EY - Příprava na psaní (20 ks) 292 Kč

TS10080EY - Malá písmena (26 ks) 292 Kč

TS10081EY - Čísla 1-20 (20 ks) 292 Kč

TS10082EY - Velká písmena (20 ks) 292 Kč

BN83651 390 Kč 

Oboustranná závěsná tabule
Magnetická tabule s písenkami. Z jedné strany je bílá na 
psaní s fixy a z druhé strany na psaní s křídami.
Bílá tabule je magnetická.
Rozměr: 42 x 1,5 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

VN50858 240 Kč

Magnetická tabule
Magnetická tabule s barevným okrajem, 
na kterou se dá zároveň psát speciálními 
fixy. Rozměr: 40 x 28 cm.

MI97929 425 Kč 

Oboustranná tabule s příslušenstvím 
Tabule je vložená do plastového rámu o rozměru 30 x 26 cm. Sada ob-
sahuje nasucho stíratelnou fixu, houbu na stírání a krabičku s křídami.
Fixu je možné použít na jednu stranu tabule, která je bílá a na sucho 
stíratelná, přičemž křídy jsou určeny na druhou stranu tabule. Obě 
strany jsou potažené kovovou vrstvou, čímž je možné na ně používat 
magnety. Tato tabule se vyznačuje vysokou kvalitou!
Věková kategorie: 3+

WD60934 435 Kč

Motivační tabule 
Barevná, dřevěná tabule vybízí děti k zodpovědnosti, k dobrému 
chování a zároveň rozvíjí v dětech intelekt a učí je systematičnosti a 
plánování. Obsahuje magnetické části, kterým učitel nebo rodič dítě 
hodnotí. Rozměr: 40 x 32 x 1,2 cm. Věková kategorie: 3+ 
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GO58999 840 Kč

Sada magických tabulek
Na tyto tabulky mohou děti kreslit nebo psát speciálním 
perem (součástí balení). Pak stačí potáhnout za 
označenou část a tabulka je opět čistá a připravená na 
další výtvory. Balení obsahuje 20 tabulek s perem. 
Rozměr: 27 x 19 cm. 
Věková kategorie: 2+

AN10135 150 Kč

Samolepící tabule - Motýl
Samolepící stírací nálepka na psaní křídou. 
Lepí se na zeď, dveře nebo jiné hladké 
povrchy. Praktický doplněk do každého 
dětského pokoje, který se dá vícekrát použít. 
Rozměr: 40 x 29 cm.

MI97933 465 Kč

Stíratelná tabule   
Stíratelná tabule v praktickém cestovním provedení. 
Součástí balení je 6 karet s úkoly, pero a 3 razítka 
(čtverec, trojúhelník, ovál).
Šířka: 39 cm.
Věková kategorie: 3+

AK30959 835 Kč

Rolovací magnetická tabule 
Tabuli můžete zavěsit a nebo pomocí magnetů upevnit 
na stěnu. Je vhodná na psaní, kreslení (na sucho 
stíratelným fixem) a nebo k upevnění magnetických karet. 
Je lehká, proto se dá snadno složit a přenést tam, kde jí 
potřebujete. Rozměr: 50 x 70 cm.

i pro

Magnetická tabulka MAGPAD
MagPad je nový typ magnetické vzdělávací desky. Umožňuje 
dětem spoustu zábavy, při které rozvíjí fantazii a grafické 
dovednosti. Má 714 přesných děr. Magnetické pero 
umožňuje vytvářet různé kresby. Pomocí dotykového pera 
můžete umístit kuličky do otvorů na desce, čímž vytvoříte 
jakékoliv tvary. Sada obsahuje magnetický hrot, 714 kuliček a 
10 ilustrovaných návodů se šablonami. Desky MagPad jsou 
vyrobeny z odolného a bezpečného materiálu.
Rozměr balení: 32 x 27 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

MPH003TO - černá 980 Kč

MPH009TO - tečky 1150 Kč

JA1011400 6590 Kč

Doku - Mag 
Magnetická hra, pomocí které si děti procvičí 
jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka a logické 
myšlení. Pomocí 2 magnetických per  a 14 
vzorových karet děti mohou vyskládat 12 figurek, 
6 logických řad a 6 sudoku puzzle. Hra obsahuje 
81 kuliček v 9 barvách.
Rozměr: 42 x 33,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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Korkové tabule - barevné
Splňují všechny funkce korkových tabulí, ale navíc jsou nabízeny v 5-ti barvách, čímž přispívají ke zkrášlení 

jakýchkoliv prostorů. Tabule jsou vloženy do dřevěného rámu. 
Montují se přímo do zdi pomocí příslušného montážního materiálu. 

Tabule můžete používat na výšku nebo na šířku. 
Nabízíme Vám 4 rozměry.

Korková tabule - barevná 1
Rozměr: 60 x 90 cm.

KOR69001 - fialová 575 Kč

KOR69002 - modrá 575 Kč

KOR69003 - zelená 575 Kč

KOR69004 - žlutá 575 Kč

KOR69005 - červená 575 Kč

Korková tabule - barevná 2
Rozměr: 90 x 120 cm.

KOR91201 - fialová 930 Kč

KOR91202 - modrá 930 Kč

KOR91203 - zelená 930 Kč

KOR91204 - žlutá 930 Kč

KOR91205 - červená 930 Kč

Korková tabule - barevná 3
Rozměr: 100 x 150 cm.

KOR10151 - fialová 1400 Kč

KOR10152 - modrá 1400 Kč

KOR10153 - zelená 1400 Kč

KOR10154 - žlutá 1400 Kč

KOR10155 - červená 1400 Kč

Korková tabule - barevná 4
Rozměr: 100 x 200 cm.

KOR10201 - fialová 2100 Kč

KOR10202 - modrá 2100 Kč

KOR10203 - zelená 2100 Kč

KOR10204 - žlutá 2100 Kč

KOR10205 - červená 2100 Kč

i pro

nebo 
na výšku

Použití 
na šířku

Korková tabule
Tabule je umístěná v hliníkovém rámu.
Nabízíme dva rozměry.

1. YC003N - 60 x 90 cm 790 Kč

2. YC004N - 90 x 120 cm 1400 Kč

LE1780 269 Kč

Dřevěné barevné kolíčky 2 
Sada 24 ks. Design se může různit od 
zobrazeného. Rozměr: 7 x 2,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE7760 220 Kč

Dřevěné barevné kolíčky 1
Sada 24 ks. Design se může různit od 
zobrazeného. Rozměr: 7,5 x 2,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

Širokou nabídku
provázků naleznete na 

str. 1032.
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Provázkové nástěnky
Série krásných provázkových nástěnek vyplní prázdné stěny 

a zároveň nabízí možnost vystavení výtvarných děl dětí.
Designy se objednávají po kusech, což Vám umožní vzájemně je kombinovat. 

Součástí každého designu je 8 háčků, na které si snadno navážete jakýkoliv provázek. 

Rozteč háčků je navržena tak, 
aby Vám pod sebe vešly 4xA4 na výšku s pár centimetrovým překrytím.

Nástěnky jsou vyrobeny z desky MDF a jsou určeny k upevnění na stěnu. 

Veselé 
designy 

rozjasní
stěny
každé
třídy 

Provázkové nástěnky
Slouží k dekoraci stěny a zároveň na vystavení 
výtvarných děl dětí.

LM12301 - Veverka (51 x 95 cm) 1790 Kč

LM12302 - Sova (50 x 95 cm) 1790 Kč

LM12303 - Kočka (35,5 x 95 cm) 1380 Kč

LM12304 - Papoušek (50 x 95 cm) 1790 Kč

LM12305 - Tráva s kvítkem (45 x 95 cm) 1270 Kč

LM12306 - Medvídek (40 x 95 cm) 1490 Kč

i pro
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Dětská vystavovací tabule
Oboustranně textílií potažená tabule je vhodná k vystavování 
uměleckých děl, fotografií nebo prezentaci pouze s pomoci suchého 
zipu nebo špendlíků. Stojan má výšku 150 cm, poskládání je snadné 
a přizpůsobené dětem. K jedné tabuli jsou nutné 2 stojany.
Rozmer tabule: 75 x 120 cm. 

VN76923 - modrá 2690 Kč

VN76922 - červená 2690 Kč

VN76924 - šedá 2690 Kč

VN76925 - stojan (1 ks) 1350 Kč

i pro

Možnost využití
na výšku nebo na šířku

Lehká
na přenášení

Vystavovací tabule
Oboustranná, textílií potažená tabule v 
různých barvách má hliníkový rám, který 
se snadno nasouvá na dodatečný stojan s 
nožkou. Je možné jí použít k vystavování 
uměleckých děl, fotografií a prezentaci pouze 
s pomocí suchého zipu nebo špendlíků. 
Jednotlivé tabule lze spojit a vytvořit zástěnu 
pro rozdělení třídy.
K jedné tabuli jsou nutné 2 stojany.
Rozměr tabule: 120 x 150 cm.

VN76742 - červená 4650 Kč

VN76743 - modrá 4650 Kč

VN76744 - šedá 4550 Kč

VN76745 - stojan (1 ks) 1530 Kč

i pro

Možnost 
jednoduchého 

výškového 
nastavení

Možnost využití
na výšku nebo na šířku

LR2206 705 Kč

Tabule s kapsami 
S touto tabulí si rychle vyrobíte univerzální 
učební pomůcku. Stačí jí zavěsit na stěnu 
a do průhledných kapes vložit  učební 
materiály. Rozměr: 85 x 107 cm.

i pro
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TSSC00837 4370 Kč

Světelný panel 
Panel je skvělou pomůckou na pozorování průhledných 
objektů (listů, rentgenových snímků) nebo na 
překreslování různých motivů. Barva podsvícení se dá 
měnit jednoduchým otáčením knoflíku - na výběr je 10 
barev. Panel rovněž umožňuje nahrávání zvukového 
záznamu o délce trvání 30 sekund.Rozměr: A3. Věková 
kategorie: 4+ 

Světelný panel
Světelný panel je ideální k experimentování 
s osvětlenými objekty na povrchu. Zkoumejte 
stavbu listů, květů nebo dokonce i rentgenové 
snímky. Dostupný ve 2 velikostech.
Věková kategorie: 3+

TS01101SC - A2: 660 x 480 x 10 mm 5645 Kč

TS07122EY - A3: 480 x 360 mm 2700 Kč

i pro

různé produkty
a Rentgenové snímky, 

vhodné
na světelné panely

naleznete na
str. 592 - 594.

MI95100 1750 Kč

Světelný panel A4
Panel umožňuje snadnější učení prostřednictvím 
vizuální stimulace. Pomáhá dětem lépe se 
soustředit, protože zaměřují svou pozornost na 
materiál, se kterým pracují. Panel je lehký, proto se 
s ním jednoduše manipuluje. 
V balení 1 panel a 1 kabel micro USB.
Rozměr: 36 x 27 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 3+

TS06939EY 7150 Kč

Osvětlená psací deska 
Užijte si nekonečnou zábavu se svítícím povrchem na psaní s nabíjením. Jednoduše vyberte 
z nabíjením stojanu a přepněte na jednu ze sedmi barev. Podpořte kreativitu, zaznamenejte 
vynálezy a nechte je rozzářit. Čtyři hodiny nabíjení umožní 10 až 12 hodin používání desky. Na 
desku používejte pouze suché utieracie pera. Pro lepší efekt můžete použít fluorescentní fixy. 
Součástí balení je adaptér. Doska je snadno smývatelná. Balení obsahuje 4 desky. Na psaní jsou k 
této desce vhodné produkty z naší nabídky: TS06939EY, TS10020EE, TS10022EE, TS00539PC, 
TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR. Najdete je ve Výtvarné výchově.
Rozměr: 35 x 26 cm. Věková kategorie: 3+ 
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ARK26784 109 Kč

Provaz - Sisalový 
Speciální motouz, který je vhodný 
i pro výrobu dekorativních předmětů. 
Ø 2 mm, 250 g, 125 m, 2000 tex.

ARK26785 59 Kč

Provaz - Trikolóra 
Lněný tříbarevný motouz, který je vhodný 
i na pečetění dokumentů. 
Ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 200x3 tex.

ARK22713 59 Kč

Provaz - Potravinářský 
Lněný speciální motouz, který je vhodný 
i pro styk s potravinami.
Ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 105x6 tex.

ARK1825 21 Kč

Provaz - Juta 50/50 
Ø 1,25 mm, 50 g, 50 m, 500x2 tex.

ARK1816 32 Kč

Provaz - Juta 100/60 
Ø 1,75 mm, 100 g, 60 m, 500x3 dtex.

ARK1841 77 Kč

Provaz - Juta 
250/150
Ø 1,75 mm, 250 g, 150 m, 
500x3 tex.

ARK2333 37 Kč

Provaz - Barevný PP 100/80 
Motouz z umělého vlákna. Ø 2,3 mm, 
100 g, 80 m, 12 500 dtex. Dodáván 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob (žlutý, oranžový, červený, zelený, 
fialový, modrý).

ARK3100 77 Kč

Provaz - Barevný PP 250/120 
Motouz z umělého vlákna. Ø 3,15 mm, 
250 g, 120 m, 20 000 dtex. Dodáván 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob (žlutý, oranžový, červený, zelený, 
fialový, modrý).

Bílá magnetická tabule
Na tabuli je možné psát na sucho 
stíratelnými fixy. Tabule je umístěná v 
hliníkovém rámu, přičemž obsahuje také 
prostor na odkládání fixů. 
Nabízíme tři rozměry.

1. YC003L - 60 x 90 cm 669 Kč

2. YC004L - 90 x 120 cm 1180 Kč

3. YC006L - 100 x 150 cm 1560 Kč

Fixy na bílou tabuli
Založené na bázi alkoholu. Bez xylenu
a proto ohleduplné k životnímu prostředí.
Šířka psané čáry je 2 mm. Cena je za 1 ks.
Věková kategorie: 3+

ED165020 - černá 22 Kč

ED165021 - modrá 22 Kč

ED165022 - zelená 22 Kč

ED165023 - červená 22 Kč

Houba
Houba na stírání tabulí. Dá se používat na sucho 
nebo s použitím vody. Věková kategorie: 6+

A. BZ451A08 - hnědá hrubá (16 x 10 x 6 cm) 50 Kč

B. BZ77701A08 - žlutá jemná (16 x 10 x 6 cm) 35 Kč

C. BZ452A08 - žlutá hrubá (16 x 10 x 6 cm) 76 Kč

BZ73533 182 Kč 

Magnetický držák
na fixy
Praktický držák 
s magnetickým 
uchycením.
Balení neobsahuje fixy.

BZ00073 139 Kč

Magnetická stěrka
na bílou tabuly 
Stěrka na bílou tabuly, se kterou 
snadno setřete stíratelné fixy.

i pro

i pro

JR20555 35 Kč 

Magnetická stěrka 
Čisticí stěrka na mytí plechové 
tabule v praktickém plastovém 
držáku se snadno uchytí díky 
magnetu. Textilní povrch se 
vyznačuje vysokou absorpcí.
Rozměr: 13 x 5,5 x 2,5 cm. 

KP35636 61 Kč
Čistící sprej na tabule
Čistící kapalina na stíratelné tabule v 
rozprašovači. Balení 110 ml.

VN756269 139 Kč

Vlhké utěrky na bílou tabuli, 
100 ks 
Praktický dávkovač umožňuje vytáhnout
jednu utěrku současně.
V balení 100 čistících ubrousků.
Rozměr: 7,6 x 18 cm.
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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+  

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.

Křídy čtvercové
Mají velmi dobrou krycí schopnost, na tabuli se s nimi 
píše pohodlně a bez námahy. Jsou téměř bezpraš-
né. 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

Křídy kulaté
Bezprašné, kompaktní 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

Křídy trojúhelníkové
Kvalitní křídy, které se díky svému ergonomickému tvaru vel-
mi pohodlně drží v ruce. 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 x 1 x 1 cm, délka 8 cm. Věková kategorie: 6+

BZ79315A08 - bílé 30 Kč

BZ79316A08 - barevné (6 intenzivních barev) 39 Kč

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

i pro
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ED025291 215 Kč

Křídy - barevné
Hrubé křídy sytých barev (bílá, žlutá, červená, zelená, oranžová, modrá, hnědá).
Čtvercový tvar usnadňuje manipulaci s křídou. Balení obsahuje 100 ks.
Baleno v bezbarvé lepenkové krabici.
Věková kategorie: 3+

VN73488 315 Kč

Magnetická fólie v 7 barvách 
Vyrobte si magnetky dle vlastní fantazie a 
potřeby. Nakreslete požadovaný tvar přímo 
na fólii a jednoduše jej vystřihněte. Balení 
obsahuje 7 archů fólie ve formátu A4 v sedmi 
různých barvách. Tloušťka fólie je 0,7 mm.
Věková kategorie: 8+

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 0,9 cm, 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

VN73499 195 Kč

Magnetický papír bílý 
S tímto papírem si můžete vyrobit vlastní učební pomůcky. 
Jednoduše si vystřihnete tvar, jaký potřebujete a napíšete 
na něj požadované informace. Papír je možné také použit 
ve většině inkoustových tiskáren. Je vodě odolný. Balení 
obsahuje 5 archu papírů ve formátu A4 v bílé barvě. 
Tloušťka papíru je 0,3 mm. Věková kategorie: 8+

i pro

CD149007 460 Kč

Magnetické štítky 
Sada 20 magnetických štítků, 
na které je možné opakovaně 
psát a stírat text.
Tabulka a pero nejsou součástí 
balení. 
Rozměr: 13,3 x 3,8 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VN50987 280 Kč

Magnetické číslice
Sada 32 magnetických číslic a 5 znamének 
v dřevěné krabici s průsvitným víkem.
Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

VN50986 330 Kč

Magnetická písmena
Sada 52 magnetických písmen -  26 malých 
a 26 velkých v dřevěné krabici s průsvitným 
víkem. Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

Magnetická páska
Flexibilní přilnavá magnetická páska. 

Dá se rozstříhat na menší části.

VN99 112 Kč

Magnetická páska 0,7 mm
Tloušťka: 0,7 mm - na papír, karton atd.  
Šířka: 25 mm. Délka: 1 m.

VN101 139 Kč

Magnetická páska 1,7 mm
Tloušťka: 1,7 mm - pro těžší předměty. 
Šířka: 25 mm. Délka: 1 m.

VN78566 265 Kč

Magnetická lepící páska ve stojanu
Pomůcka, se kterou snadno připevníte učební materiál na 
magnetizující povrch. Magnetická páska je hrubá 0,3 mm 
a používá se jednoduše jako klasická lepící páska.
Rozměr: 1,9 cm x 8 m.

Samolepicí magnetické čtverečky 
Balení obsahuje 100 ks samolepicích čtverečků.

VN7788 - 1 x 1 cm 76 Kč

VN86605 - 2 x 2 cm 122 Kč

NA342344 400 Kč

Samolepicí magnetky
Portrétní magnetky vhodné na fotografie dětí, 
které se na magnetku přilepí díky samolepící 
vrstvě na magnetky. Sada obsahuje 36 ks.
Rozměr: 5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

PB9080001 145 Kč

Magnetické archy 
Balení obsahuje 10 ks archů.
Rozměr: 10 x 15 cm.

i pro

VN814195 265 Kč

Magnetické kolíčky, 5 ks 
Balení obsahuje 5 ks kolíčků na zachycení 
různých obrázků a jiných učebních materiálů. 
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Další
magnetické tvary,

zvířátka, postavičky 
a symboly naleznete 
na str. 396 - 397.

GOPE131 559 Kč

Pochvalné magnetky
- Berušky 
Děti velmi rády plní různé 
úkoly, hlavně když jsou za to 
odměněné. Tyto magnetky ve 
tvaru berušek jsou pro odměnu 
jako stvořené - kdo jich bude mít 
na konci týdne nejvíc?
Balení obsahuje 24 ks magnetek
s průměrem 4,5 cm.  

Magnetická písmena a číslice
Plastová magnetická písmena a číslice.
Věková kategorie: 4+

PP5461 - Velká abeceda 199 Kč

PP5463 - Číslice 199 Kč

LR3807 609 Kč

Magnetické odkládací boxy 
Sada 4 barevných plastových boxů s magnetkou na zadní 
straně. Ideální pro odkládání každodenních pomůcek jako 
jsou pera, tužky, podložky atd. Box v případě potřeby může 
stát i samostatně.
Rozměr: 9 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

NA342826 890 Kč

Magnetická písmena 
100 magnetických písmen od A po Z.
Rozměr: 7 x 7 cm.

NA342825 480 Kč

Magnetické číslice 
32 magnetických čísel od 0 do 31.
Rozměr: 7 x 7 cm.

i pro

LR6447 839 Kč

Magnetické kapsy 
Balení obsahuje 4 barevné kapsy k odkládání 
příslušenství na magnetickou tabuli. Kapsy jsou 
magnetické, dají se umístit přímo na tabuli.
Rozměr: 23 x 14 cm. Nosnost: 350 g. 
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Magnetky
Sada v plastovém pytlíku obsahuje 
40 magnetů ve 4 různých barvách.

Sada magnetky A
Průměr: 20 mm.

VN77656 215 Kč

Sada magnetky B
Průměr: 30 mm.

VN77657 280 Kč

Vitríny do exteriéru 
a také do interiéru

různých tvarů a typů
naleznete v Katalogu

2021/2022 Nábytek
na str. 492 - 493.

PB9080002 47 Kč

Kulaté magnety 
Balení obsahuje 24 magnetů, které jsou 
vhodné na výrobu různých výtvarných děl 
a výrobků. Průměr: 15 a 20 mm. 

MS3003 469 Kč

Magnetické dřevěné díly
44 dílů.
Rozměr velkého čtverce: 4 x 4 x 0,8 cm.

i pro

Přilnavé tvary
Přilnavé tvary z inovativního materiálu, který přilne k jakémukoliv 
hladkému a plochému povrchu. Můžete je používat opakovaně, aniž by 
ztratili své vlastnosti.
Věková kategorie: 4+

1. LR92857 - 47 ks 1000 Kč

2. LR92856 - 44 ks 705 Kč

3. LR92859 - 74 ks 705 Kč

4. LR92855 - 112 ks 705 Kč

5. LR92860 - 51 ks 930 Kč

6. LR92861 - 51 ks 559 Kč

l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

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

Nábytek

Katalog

2021/2022
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Nástěnná sušička
Sušička se upevňuje na stěnu. Jednotlivé police se 
dají složit, čímž šetří místo.
Sušička je vhodná na výkresy o rozměru A2.
Rozměr jedné police: 50 x 39 cm.

RT1160 - 15 výkresů (50 x 41 x 46 cm) 2120 Kč

RT1162 - 20 výkresů (50 x 41 x 61 cm) 2780 Kč

RT1164 2620 Kč

Stolní sušička na 20 výkresů 
Oboustranná sušička na výkresy o rozměru 
A2. Jednotlivé police se dají v případě 
potřeby odmontovat.
Rozměr jedné police: 50 x 39 cm.
Rozměr sušičky: 75 x 50 x 36 cm.

RT1168 4635 Kč

Oboustranná sušička 
výkresů 
Sušička je vhodná na 40 
výkresů s rozměrem A3. Díky 
kolečkům se snadno přesouvá 
dle potřeby.
Rozměr jedné police:
30 x 40 cm.
Rozměr sušičky:
67 x 40 x 107 cm.

VN50394 665 Kč

Sušič výkresů
Do tohoto kartonového sušiče je možno vložit 
14 výkresů na vysušení. Poličky jsou vyrobené 
z vodovzdorného kartonu. Dodává se v plochém 
balení s návodem na sestavení.
Rozměr: 110 x 46 x 33 cm.

DL7725 2570 Kč

Kovový stojan k sušení 
Stojan k sušení výkresů obsahuje
25 přihrádek, na které ukládáme výkresy
určené na sušení. K stojanu jsou
upevněna kolečka, pomocí nich se dá
lehce přesouvat na různá místa.
Rozměr: 44,5 x 35,5 x 96 cm.  

NEJLEPŠÍ
CENA SUŠIČKY

Sušení

25 A3
nebo

50  A4
výkresů najednou

VN756508 7990 Kč

Sušička na výkresy,
10 polic
Velká sušička na výkresy s 10 
policemi a 4 koly pro snadnou 
přepravu, z níž dvě jsou opatřené 
brzdou. Konstrukce sušičky je 
vyrobena z pozinkované oceli, 
zatímco police jsou vyrobeny ze 
dřeva. Jednoduchá montáž (pokyny 
jsou součástí balení).
Rozměr: 94 x 88 x 60 cm.
Věková kategorie: 6+
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SKŘÍŇKA NA VÝTVARNÉ POMŮCKY
Na výběr vám nabízíme skříňku v odstínu buk, javor a skříňku v odstínu javor s barevným 

potiskem bočních desek, která rozveselí a spestří prostor v každé třídě.

praktické 
využití

Skříňka na výtvarné pomůcky
Skříňka obsahuje 3 poličky nad sebou, které 
slouží k odkládání různých výtvarných pomů-
cek. Přední lišty slouží k zabránění vypadá-
vání. Skříňka je na kolečkách, což umožňuje 
její snadný přesun po místnosti. 
Rozměr: 74 x 40 x 70 cm (Š x H x V).

UZ10602 - buk 3720 Kč

UZ10603 - javor 3720 Kč

UZ106031 - javor s potiskem 4420 Kč

odstín
J A V O R

odstín
J A V O R

odstín
      B U K   

odstín
      B U K   

Pestrý motiv
medvídka je

potlačen 
na obou čelech !
kvalitní potisk

s UV lesklým
laminem, které 

zajišťuje
dlouhověkost

a stálost barev !

praktická
kolečka umožňují 
snadné přesouvání

Knihovničku na kolečkách s pestrým motivem 
sovy, která designově ladí ke skříňce na 
výtvarné pomůcky s motivem medvídka

- naleznete v našem
Nábytkovém katalogu 2021/2022

na str. 249.

l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

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

Nábytek

Katalog

2021/2022
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Knihovnička / Vozík 2v1 Buk
Korpus je vyroben z kvalitní laminované 
dřevotřísky v odstínu Buk.
Rozměr kompletní: 70 x 96 x 107 cm (Š x H x V).
Rozměr 1/2: 70 x 48 x 107 cm (Š x H x V).

LM12501 - Medvídek 7900 Kč

LM12502 - Opička 7900 Kč

LM12503 - Kuřátko 7900 Kč

LM12504 - Pejsek 7900 Kč

LM12505 - Sovička 7900 Kč

LM12500 - Buk 1/2 3220 Kč

Knihovnička / Vozík 2v1 Javor
Korpus je vyroben z kvalitní laminované 
dřevotřísky v odstínu Javor.
Rozměr kompletní: 70 x 96 x 107 cm (Š x H x V).
Rozměr 1/2: 70 x 48 x 107 cm (Š x H x V).

LM12601 - Medvídek 7900 Kč

LM12602 - Opička 7900 Kč

LM12603 - Kuřátko 7900 Kč

LM12604 - Pejsek 7900 Kč

LM12605 - Sovička 7900 Kč

LM12600 - Javor 1/2 3220 Kč

Knihovnička / Vozík 2v1
Multifunkční vozík, který je možné použit ne jen jako knihovničku, ale i k ukládání výtvarních pomůcek, her a jiných potřeb pro MŠ.

Knihovnička / Vozík 2v1 je rozdělená na dvě části a v každé z nich se ukrývá dostatečný úložný prostor pro všechno potřebné. 
Každou část je možné přesouvat díky kolečkům na jakékoliv místo. 

Dvě kolečka ze čtyř jsou s brzdou, což umožňuje ukotvit každou část na místě, kde potřebujete.
Příjemné dekorace na Vozíku rozjasní prostory každé třídy. 

Korpus je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky v odstínu Buk nebo Javor. 

Nabízíme Vám i Knihovničku / Vozík 2v1 bez dekorace v polovičním provedení - můžete si vybrat ze dvou typů: Buk, Javor.
Rozměr kompletní: 70 x 96 x 107 cm (Š x H x V).

Rozměr 1/2: 70 x 48 x 107 cm (Š x H x V).

odstín
J A V O R

odstín
      B U K   
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S02/kód barvy/kód frézování 3575 Kč

Skříňka 
- na výtvarné pomůcky 
Skříňka obsahuje pevnou mřížku nahoře 
skříňky pro bezproblémové přesouvání
např. nádob s vodou.
Rozměr: 78 x 40 x 73,5 cm.

Skříňky na výtvarné pomůcky

Konstrukce skříněk je vyrobená z dřevotřísky v odstínu Javor.
Boční desky jsou vyrobené z vysoce kvalitní desky MDF a potažené oděruvzdornou fólií,

která je omyvatelná. Podle svých představ si můžete zvolit ze sedmi základních barev
a barvy NATURAL a až 53 vzorů frézování, které naleznete na nasledujíci str. 1013.

Díky kolečkům jsou skříňky lehce přesouvatelné
(součástí jsou 4 kolečka, z nichž 2 jsou s brzdou). 

odstín
      B U K   

UZ100101 3550 Kč

Vozík na výtvarné potřeby
Rozměr: 75 x 80 x 44 cm (Š x V x H).

Vozík na výtvarné potřeby
Připravili jsme pro Vás Vozík na výtvarné potřeby v ideálních rozměrech a v maximálním 

využití. Horní část obsahuje polici s mřížkou, která zaručuje bezpečnost přenášených 
výtvarných potřeb (lahve, sklenice s vodou apod ...).

Vozík lze snadno přenášet díky kolečkům, z nichž dvě jsou s brzdou. Spodní část vozíku je 
vhodná na větší papíry (rozměr plochy poličky: 60 x 44 cm (Š x H)).

Nízké poličky je možné využít i za pomoci našich Malých plastových kontejnerů.
Vysunutá police na boku Vozíku je vhodná pro skladování rolí papírů nebo map.

Vozík je vyroben z kvalitní laminované dřevotřísky v odstínu BUK.

Cena Vozíku je 
bez Malých
plastových
kontejnerů. 
Můžete si je

objednat samostatně,
což umožňuje

výběr barev. 
NALEZNETE

na str. 1015.

S frézováním nebo bez něj,
stále STEJNÁ cena !

Kód
barvy Barva

M modrá

V vanilka

Z zelená

L žlutá

O oranžová

C červená

N natural

W bílá

Kód
frézování

  Nabídku naleznete 
  na str. 1013.

odstín
J A V O R
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vzorů

Každý frézovaný vzor
v 7 barvách 

a v barvě NATURAL!

frézování
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odstín
J A V O R

prostorové
umístění
2 stolů

naproti sobě

jednoduché
přemístění

kontejneru

Multifunkční stolek na kontejnery
Praktický stolek s možností úložného prostoru je vyroben

z laminované dřevotřísky v odstínu JAVOR.
Pracovní deska obsahuje odnímatelnou část pro vložení plastového 
kontejneru, do kterého je možné uložit vše potřebné pro výtvarnou 
výchovu nebo na hru, která probíhá v aktuálním čase. Po skončení 

výchovy nebo hry je možné kontejner zasunout do spodní části stolku a 
odnímatelnou část položit na své místo, čímž se plocha stolové desky 

automaticky zvětší.

UZ41001 4350 Kč

Multifunkční stolek 
na kontejnery
Rozměr: 90 x 58 x 76 cm (Š x V x H).

Pracovní deska
obsahuje odnímatelnou část 

pro vložení
plastového kontejneru

Do stolku je možné vložit Malé a Střední
kontejnery v těchto množstvích:

- 2 Malé a 1 Střední kontejner
- nebo pouze 4 Malé kontejnery

- nebo pouze 2 Střední kontejnery
Vyberte si barvy kontejnerů
podle vlastních představ.

Naleznete je na str. 1015.

G0279 99 Kč

Vložka do kontejneru - 1/2 
Do této vložky lze vložit 4 vložky s velikostí 
1/4 (G0480) nebo 8 vložek s velikostí 1/8 
(G0881). Vložku lze použít i samostatně 
- rozdělí kontejner na 2 poloviny.

G0480 29 Kč

Vložka do kontejneru - 1/4 
Tato vložka odpovídá velikostí 1/4 kontejneru 
Gratnells. Lze jí použít samostatně nebo 
4 kusy se můžou vložit do vložky G0279.  

G0881 15 Kč

Vložka do kontejneru - 1/8 
Tato vložka odpovídá velikostí 1/8 kontejneru 
Gratnells. Lze jí použít samostatně nebo 8 
kusů se může vložit do vložky G0279.  

Vložky se vkládají do plastových kontejnerů Gratnells. Díky nim snadno udržíte v uložených věcech pořádek. 
Jsou vyrobené z kvalitního a odolného plastu. Obsahují antimikrobiální složku 

a můžou se mýt v myčce nádobí. Na výběr jsou 3 velikosti: 1/2 - dělí kontejner na 2 poloviny; 1/4 - dělí kontejner na 4 části; 1/8 - dělí 
kontejner na 8 částí. V malém kontejneru Gratnells pomocí nich vytvoříte 1 vrstvu, v středním lze vytvořit až 2 vrstvy. Po vložení menších 

vložek do větší budou menší vložky držet na místě pevněji.

S použitím se středním kontejnerem 
Gratnells můžete vytvořit až 2 vrtsvy 

úložného prostoru.
Spodní vrstva - vložky 1/4 (G0480) a 

/ a nebo vložky 1/8 (G0881). 
Vrchní vrstva - vložka 1/2 (G0279) 

+ vložky 1/4 (G0480 ) 
a / a nebo vložky 1/8 (G0881).

malý kontejner 
Gratnells

střední kontejner 
Gratnells

SortED - vložky do plastových kontejnerů Gratnells
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Plastové kontejnery do nábytku
Praktické kontejnery slouží k odkládání různých pomůcek, knih, hraček a pod... Jejich využití je neomezené.

My Vám nabízíme širokou barevnou škálu, která zajistí jedinečný a pestrobarevný design nábytku.
V naší nabídce se nacházejí kontejnery v základních barvách, ale i kontejnery průsvitné v barvách ovoce.

Montáž kontejnerů je nenáročná díky plastovým pojezdům, které se jednoduše zasunou do předvrtaných děr na skříňce
(pro větší stabilitu lze je pojistit šroubem).  

Pro flexibilitu používání našich 
plastových kontejnerů 

se PLASTOVÉ KOLEJNIČKY 
kupují samostatně

Vložka do malého kontejnerů 
GIN3 - 3 přihrádky    110 Kč

GIN4 - 4 přihrádky  110 Kč

GIN6 - 6 přihrádek    110 Kč

GIN8 - 8 přihrádek   110 Kč 

GLF1  105 Kč

Víko
na kontejner

Malý kontejner
Plastové kolejničky nejsou součástí
kontejneru. Objednávají a kupují
se samostatně. 
Rozměr: 7,5 x 31 x 42,7 cm (V x Š x D).

G127 - tmavě šedá  150 Kč

G119 - světle šedá  150 Kč

G147 - bílá 150 Kč 

G101 - oranžová  150 Kč

G136 - světle zelená  150 Kč

G106 - modrá  150 Kč

G105  - fialová  150 Kč

G110  - zelená  150 Kč

G109  - červená  150 Kč

G102  - žlutá 150 Kč

G107  - růžová Fuchsie  150 Kč

G126  - nebeská modrá 150 Kč

G120  - průsvitná   150 Kč

G120L  - průsvitný citron   150 Kč

G120B  - průsvitná borůvka   150 Kč

G120S  - průsvitná jahoda  150 Kč

G120G  - průsvitné hrozny   150 Kč

Velký kontejner
Plastové kolejničky nejsou součástí
kontejneru. Objednávají a kupují
se samostatně. 
Rozměr: 23 x 31 x 42,7 cm (V x Š x D).

G2527 - tmavě šedá  280 Kč

G2519 - světle šedá  280 Kč

G2547 - bílá 280 Kč 

G2501 - oranžová  280 Kč

G2536 - světle-zelená  280 Kč

G2506 - modrá  280 Kč

G2505 - fialová  280 Kč

G2510 - zelená  280 Kč

G2509  - červená  280 Kč

G2502  - žlutá 280 Kč

G2507   - růžová Fuchsie  280 Kč

G2526  - nebeská modrá  280 Kč

G2520  - průsvitná  280 Kč

G2520L  - průsvitný citron   280 Kč

G2520B  - průsvitná borůvka   280 Kč

G2520S  - průsvitná jahoda   280 Kč

G2520G  - průsvitné hrozny  280 Kč

Střední kontejner
Plastové kolejničky nejsou součástí
kontejneru. Objednávají a kupují
se samostatně. 
Rozměr: 15 x 31 x 42,7 cm (V x Š x D).

G227 - tmavě šedá  209 Kč

G219 - světle šedá  209 Kč

G247 - bílá 209 Kč 

G201 - oranžová  209 Kč

G236 - světle-zelená  209 Kč

G206 - modrá  209 Kč

G205  - fialová  209 Kč

G210  - zelená  209 Kč

G209  - červená  209 Kč

G202  - žlutá  209 Kč

G207  - růžová Fuchsie  209 Kč

G226  - nebeská modrá  209 Kč

G220  - průsvitná 209 Kč

G220B  - průsvitná borůvka  209 Kč

G220S  - průsvitná jahoda  209 Kč

G220G  - průsvitné hrozny   209 Kč

žlutáčervená zelená

růžová Fuchsie nebeská modrá 

fialovámodrá

průsvitná průsvitný 
citron

průsvitná 
borůvka 

průsvitná 
jahoda 

průsvitné 
hrozny

Porovnání velikostí
kontejnerů 

Střední

Střední

Velký

Velký

Široká nabídka barevných možností

GP5W 50 Kč

Plastové kolejničky - pár 
Jsou vhodné k použití k našim plastovým 
kontejnerům.

světle-zelenáoranžová

Praktické víko
vhodné

pro každy typ
kontejneru

bílásvětle šedátmavě šedá

Tři nové
barvy
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Vozík na různorodé použití
Dle Vašich potřeb a představ si můžete vybrat Vozík 
s MDF laminovanými bočnicemi nebo s bočnicemi z javorové 
laminované dřevotřísky. Rozměr: 56 x 40 cm (V x H).
Šířka v případě bočnic z dřevotřísky: 79 cm.
Šířka v případě bočnic z MDF: 78 cm.

LM12200 - Javor (bočnice dřevotříska) 2650 Kč

LM12201 - Žlutý (bočnice MDF) 2650 Kč

LM12202 - Oranžový (bočnice MDF) 2650 Kč

LM12203 - Červený (bočnice MDF) 2650 Kč

LM12204 - Zelený (bočnice MDF) 2650 Kč

LM12205 - Modrý (bočnice MDF) 2650 Kč

LM12206 - Krémový (bočnice MDF) 2650 Kč

Vozík na různorodé použití
Konstrukce vozíku je vyrobena z laminované dřevotřísky v odstínu Javor.

Dle Vašich potřeb a představ si můžete vybrat z barevných MDF nebo javorových dřevotřískových bočnic.

LM12101 1060 Kč

Polička pro výtvarníka 
Polička je vhodná na výtvarné pomůcky. Díky 
vnitřní mřížce pomůcky zůstanou na svém 
místě i při přesunu. Použijte ji v kombinaci 
s Vozíkem na různorodé použití nebo s jinou 
skříňkou vhodných rozměrů.
Rozměr: 74,5 x 8 x 35 cm (Š x V x H).

LM12213 2830 Kč

Vozík na různorodé použití - Kvítek 
Vozík s MDF laminovanými bočnicemi s pestrou 
dekorací. Rozměr: 80,4 x 59 x 40 cm (Š x V x H).

odstín
J A V O R

Cena vozíku je bez plastových kontejnerů. 
Můžete si je objednat samostatně ze str. 1015, 

což umožňuje výběr barev.

MH11122 2580 Kč

Univerzální vozík na pomůcky
Praktický vozík na kolečkách, který lze použít na ty 
nejrůznější pomůcky - ať už sportovní, výtvarné, hudební, 
atd. Vozík je vyroben z dřevotřísky v odstínu BUK. 
Rozměrově je přizpůsoben pro použití našich plastových 
kontejnerů, které naleznete na str. 1015.
Rozměr: 90 x 47,5 x 94 cm (Š x H x V).

kolečka nabízejí 
možnost snadného 

přesunu vozíku 
na požadované místo

odstín
      B U K   

NS0781 4450 Kč

Multi vozík na výtvarné 
pomůcky 
Vozík obsahuje množství poliček a 
zásuvek na odkládání různých výtvarných 
pomůcek. Zásuvky jsou vyrobené z 
pevného a odolného kartonu. Díky 
kolečkům je manipulace s vozíkem velmi 
jednoduchá.
Rozměr: 90 x 75 x 40 cm.  
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NT0128081 20 Kč

Školní sešit 440
Obsahuje 40 čistých listů. Dodávané
v designu v závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. Format: A4. 

NT0129082 20 Kč

Školní sešit 444
Obsahuje 40 linkovaných listů s okrajem. 
Dodávané v designu v závislosti 
od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A4.

NT0140074 20 Kč

Školní sešit 428
Školní sešit na hudební výchovu, 
obsahuje 20 listů z bezdřevého papíru. 
Cena je za 1 ks.

NT0120082 11 Kč

Školní sešit 544
Obsahuje 40 linkovaných listů s okrajem, linka 
8 mm. Dodávané v designu v závislosti od 
skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A6.

Připravte děti na vstup do školy !
Požadované školní sešity 

pro 1. stupeň základní školy 
najdete teď taky u nás !

NT0517 9 Kč

Sešit na hudební výchovu 
Obsahuje 8 listů.
Cena je za 1 ks.

NT0126070 12 Kč

Školní sešit 424 
Obsahuje 20 linkovaných listů, 
linka 8 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A4. 

NT0125068 12 Kč

Školní sešit 420 
Obsahuje 20 čistých listů. 
Dodáváno v designu v 
závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. 
Format: A4. i pro

NT0012423 12 Kč

Školní sešit č. 423x
Obsahuje 20 listů se speciálním linko-
váním - 2/3 listu tvoří linky o šířce 12 mm 
a 1/3 zůstává čistá. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A4.

i pro
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NT0101082 8 Kč

Školní sešit 644
Obsahuje 40 linkovaných listů s okrajem, 
linka 8 mm. Dodávané v designu v závis-
losti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A6.

NT0119081 11 Kč

Školní sešit 540
Obsahuje 40 čistých listů. Dodávané v 
designu v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0122078 15 Kč

Školní sešit 560
Obsahuje 60 čistých listů. Dodávané
v designu v závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. Format: A5.

NT0112068 7 Kč

Školní sešit 520 
Obsahuje 20 čistých listů. Dodáváno 
v designu v závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. Fromat: A5. 

NT0103056 6 Kč

Školní sešit 511 
Obsahuje 10 linkovaných listů, 
linka 20 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob.
Cena je za 1 ks. Format: A5.

NT0105057 6 Kč

Školní sešit 512 
Obsahuje 10 linkovaných listů, 
linka 16 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0102055 6 Kč

Školní sešit 510 
Obsahuje 10 čistých listů. Dodáváno 
v designu v závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0107058 6 Kč

Školní sešit 513 
Obsahuje 10 linkovaných listů, 
linka 12 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0113069 7 Kč

Školní sešit 523 
Obsahuje 20 linkovaných listů,
linka 12 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0109062 6 Kč

Školní sešit 5110 
Obsahuje 10 čtverečkovaných listů, 
čtvereček 10 x 10 mm. Dodáváno 
v designu v závislosti od skladových 
zásob. Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0115070 7 Kč

Školní sešit 524 
Obsahuje 20 linkovaných listů s okrajem, 
linka 8 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks. Format: A5. 

NT0624 4 Kč

Školní sešit 624 
Obsahuje 20 linkovaných listů, 
linka 8 mm. Dodáváno v designu 
v závislosti od skladových zásob.  
Cena je za 1 ks. Format: A6. 

i pro

i pro
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Šitý blok linkovaný
Obsahuje 80 linkovaných listů. 
Cena je za 1 ks.

NT0222011 - A4 40 Kč

NT0216011 - A5 25 Kč

Memo bločky
Trhací bločky, spojené na jedné straně, 
nejsou samolepící. Balení obsahuje cca 
750 bločků. Rozměry jsou 9 x 9 x 9 cm. 
Barevnost papírů se může částečně lišit od 
zobrazených. Cena je za 1 balení.

FL8912 - bílé 80 Kč

FL8812 - barevné 80 Kč

Zásobník na memo bločky
Plastový průhledný zásobník na memo 
bločky s cca 700 ks bločků.
Rozměr zásobníku: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm.
Cena je za 1 ks.  

FL9900 - s bílými bločky 88 Kč

FL9902 - s barevnými bločky 88 Kč

KP30830402 90 Kč

Kostka Auro Neon
Balení obsahuje 400 ks samolepících 
barevných lístků. Cena je za 1 balení.
Rozměr: 75 x 75 mm.

KP30056001 48 Kč

Samolepící bločky 
TESA Neon
Balení obsahuje 3 x 80 ks 
barevných bločků.
Cena je za 1 balení.
Rozměr: 40 x 50 mm.

KP30830170 19 Kč

Samolepící záložky 
NEON
Obsahuje 160 ks záložek ve 
čtyřech neonových barvách. 
Cena je za 1 balení.
Rozměr: 15 x 50 mm.

i pro

i pro

JR11604 90 Kč

Lepící záložky,
140 ks 
Balení obsahuje 140 ks 
(35 ks ve čtyřech barvách) 
průhledných plastových 
záložek, rozdělených ve 4 
samostatných dávkovačích.
Rozměr: 4,5 x 1,2 cm.

AK40150 315 Kč
Identifikační nálepky - průsvitné
Nálepky na roztřídění a označení
podle vašich potřeb. Obsahuje 28 nálepek
a 25 štítků.
Rozměr: 5,5 x 3,7 cm.

SY837953 29 Kč

Lepící štítky - Šipky 
Balení obsahuje 125 ks štítků v 5 barvách 
(25 ks z každé barvy)
Rozměr: 4,5 x 1,2 cm.

SY48910 14 Kč

Lepící štítky
- Pastel
Balení obsahuje 100 ks štítků 
s každé barvy.
Dohromady 400 štítků.
Velikost: 5 x 1,2 cm.

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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KP70000204 165 Kč

Blok Flip Chart
Balení obsahuje 5 bloků po 20 
čistých listů. Cena je za 1 balení.
Rozměr: 95 x 68 cm.

FL8000/25 79 Kč

Průsvitný papír - A4
Průsvitný papír využíváni architekty, 
80 g/m2. Obsahuje 25 listů. 
Cena je za 1 balení.

KP11408429 250 Kč

Barevný kopírovací papír 
- Color Mix Strong
Barevný kopírovací papír, 80 g/m2. 
Balení obsahuje mix pěti barev po 
50 listů A4. Cena je za 1 balení.

KP10410090 132 Kč

Xerografický papír Alabaster
Papír s vysokou bělostí, 80 g/m2. Je vhodný pro 
použití do všech běžných typů tiskáren, kopí-
rovacích a faxových přístrojů. Balení obsahuje 
500 listů  A4. Cena je za 1 balení.

KP11408919 205 Kč

Barevný kopírovací papír 
- Color Mix Pastel
Barevný kopírovací papír, 80 g/m2. 
Balení obsahuje mix pěti barev po 
50 listů A4. Cena je za 1 balení.

Kvalitní, značkové tonery
v atraktivní ceně,

vhodné přímo pro Vaši tiskárnu !
Více info na str. 1033.

Laminovací folie
V balení se nachází 100 ks. Rozměr: A4

JR585036 - 80 mikr. 625 Kč

JR3200723 - 125 mikr. 950 Kč

Laminovací folie
Rozměr: A3

JR583032 - 80 mikr. 1200 Kč

JR3200725 - 125 mikr. 1690 Kč

Spotřební elektroniku, příslušenství a také
laminovačku najdete v našem Klubu Nomiland.

Zaměňte si Vaše nasbírané body!
Více info na str. 5 - 9.

i pro

i pro
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Plastový obal s gumičkami A3
Obal je proti vypadávání dokumentů zajištěn 
elastickými gumičkami. Vhodný pro dokumen-
ty rozměrů A3. Cena je za 1 ks.

FL6990 - bílý 72 Kč

FL6992 - žlutý 72 Kč

FL6993 - červený 72 Kč

FL6994 - modrý 72 Kč

Plastový obal s gumičkami A4
Obal je proti vypadávání dokumentů zajištěn 
elastickými gumičkami.
Vhodný pro dokumenty rozměrů A4.
Cena je za 1 ks.

FL6980 - bílý 60 Kč

FL6983 - červený 60 Kč

FL6984 - modrý 60 Kč

KP25056135 60 Kč

Euroobaly, A4
Matné polypropylenové průhledné 
euroobaly s vkládáním shora.
Tloušťka fólie: 40 mikronů.
Cena je za 1 balení.
Balení obsahuje 100 ks.

Obal na třídní knihu
Vyrobeno z PVC.
Rozměr: 22 x 30,5 cm.

AL074052 - žlutý 47 Kč

AL074055 - červený 47 Kč

AL30407 8 Kč

Samolepící štítek
na třídní knihu 
Rozměr: 6 x 9 cm.  

KP24100202 55 Kč

Rozřazovač A4 - 12 dílný
Rozřazovač z kvalitního kartonu. 
Jednotlivé stránky jsou v různých 
barvách a mají perforaci použitelnou 
v kroužkovém i v pákovém pořadači. 
Cena je za 1 sadu.

EPL130231 98 Kč

Stojan na knihu, modrý 
Plastový stojan na knihu do velikosti 
formátu A4. Rozměr: 18,5 x 17 x 15,5 cm.

Stojan
Stojan lze využít k odkládání kreseb nebo 
různých dokumentů. Je vyrobený z pevného 
kartonu, povrch je lakovaný.
Šířka hřbetu: 8 cm.

KP2021602 - bílý 32 Kč

KP2021603 - červený 32 Kč

KP2021604 - zelený 32 Kč

KP2021606 - modrý 32 Kč

Záznamové knihy
Obsahují 144 linkovaných listů. Dodávané
v designu v závislosti od skladových zásob. 
Cena je za 1 ks.

NT1008012 - A5 62 Kč

NT1003012 - A4 105 Kč

i pro

i pro

EPL110397 190 Kč

Barevné obaly do pořadače, 5 ks
Průhledné, uzavíratelné obaly na dokumenty. 
Tloušťka: 0,15 mm.
Rozměr: 31 x 23,5 x 0,8 cm.

POSLEDNÍ
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Pořadač Rainbow A4 - 50 mm
Barevný pákový kartonový pořadač. 
Má samolepící hřbetní popisný štítek. 
Šířka hřbetu: 50 mm. Cena je za 1 ks.

KP2017924 - černý 73 Kč

KP2017920 - modrý 73 Kč

KP2017921 - červený 73 Kč

KP2017922 - zelený 73 Kč

KP2017923 - žlutý 73 Kč

Pořadač Rainbow A4 - 75 mm
Barevný pákový kartonový pořadač. 
Má samolepící hřbetní popisný štítek. 
Šířka hřbetu: 75 mm. Cena je za 1 ks.

KP2017929 - černý 73 Kč

KP2017925 - modrý 73 Kč

KP2017926 - červený 73 Kč

KP2017927 - zelený 73 Kč

KP2017928 - žlutý 73 Kč

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

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

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

i pro

EPL120580 540 Kč

Organizér na dokumenty 
Praktický barevný organizér obsahuje 23 
složek vhodných na formát A4.
Rozměr: 25,5 x 32 x 6 - 56 cm.

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. 
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Fixy na bílou tabuli
Založené na bázi alkoholu. Jsou bez xylenu
a proto ohleduplné k životnímu prostředí.
Šířka psané čáry je 2 mm. Cena je za 1 ks.

ED165020 - černá 22 Kč

ED165021 - modrá 22 Kč

ED165022 - zelená 22 Kč

ED165023 - červená 22 Kč

KP63726166 20 Kč

Fixa na CD/DVD
Speciální fixa je určena k popisování CD 
nebo DVD disků. Je naplněna permanentním 
inkoustem na alkoholové bázi.
Šířka psané čáry je 0,6 mm.
Cena je za 1 ks.

KP63728119 40 Kč

Fixy s tenkým hrotem
Fixy mají široké využití. Šířka psané 
čáry je 0,3 mm. Sada obsahuje 3 barvy. 
Cena je za 1 sadu.

KP62785509 56 Kč

Fixy na Flipchart
Fixy jsou určeny pro psaní na papír, hlav-
ně na papírové tabule - flipchart. Jsou 
naplněny inkoustem na vodní bázi, který 
je odolný vůči vysychání. Neprosakujou 
přes papír. Šířka psané čáry 
je 2,5 mm. Sada obsahuje 4 barvy. 
Cena je za 1 sadu.

KP62728469 40 Kč

Permanentní fixy 
Permanentní fixy jsou na alkoholové bázi. 
Jsou vhodné pro psaní na plasty, sklo, 
filmy... Šířka psané čáry je 1 mm. 
Sada obsahuje 4 barvy. Cena je za 1 sadu.

SY830149 14 Kč

Popisovač na CD, oboustranný
Černý popisovač na CD má na obou stranách 
jinou velikost hrotu. 
Velikost hrotu: 0,6mm / 1,2 mm. 

KP63034504 100 Kč

Zvýrazňovače Edding
Zvýrazňovače s voděodolným pigmentova-
ným inkoustem, který vytváří intenzivní a 
silně svítivé barvy. Mají seříznutý hrot 
o šířce psané čáry 2 - 5 mm. 
Sada obsahuje 4 barvy. Cena je za 1 sadu.

JO1810 138 Kč

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

KP63872240 60 Kč

Zvýrazňovače Centropen 
Zvýrazňovače s reflexním inkoustem 
jsou vhodné pro psaní na všechny druhy 
papíru. Mají klínový hrot o šířce psané čáry 
1 - 4 mm. Sada obsahuje 4 barvy. 
Cena je za 1 sadu.

i pro

i pro

KP36565 28 Kč
Univerzální bílý značkovač 
Píše na většinu povrchů, po zaschnutí odolá 
otěru za sucha, na porézních povrchoch je 
permanentní. Vodní báze. Tloušťka stopy 
1,2 mm.    

KP34080 66 Kč
Fixy na tabule - sada 6 barev
Značkovače na bílé stíratelné tabulky na 
alkoholové báze.6 různých barev. Tloušťka 
stopy 1 - 2 mm. 

KP36596 78 Kč
Fixy na tabuli - sada 4 + 1
Značkovače na bílé smaltované tabule a 
neporézní povrchy na alkoholové báze.V 
balení značkovače 4 barev a houbička na 
stírání. Tloušťka stopy 2,5 mm.
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KP62201181 13 Kč

Kuličkové pero
Kuličkové pero má transparentní barevné 
tělo, gumový úchop a vyměnitelnou modrou 
náplň. Průměr kuličky je 0,5 mm. 
Cena je za 1 ks. Dodávané v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.

JR00510 7 Kč

Bombičky klasické, 6 ks 
Náhradní bombičky do inkoustových per 
s modrým inkoustem. Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr balení: 5 x 4 x 1 cm.

JR00553 13 Kč

Bombičky fluo, 6 ks 
Náhradní bombičky do inkoustových per v 3 
fluorenscenčných barvách (žlutá, oranžová, 
růžová). Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr balení: 5 x 4 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.

KH77600 10 Kč

Zmizík - 1 ks
Zmizík na mazání 
inkoustových stop a skvrn.  

i pro

KH01415 33 Kč

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

JR5175GE 55 Kč

Bombičkové pero 
Školní atramentové pero na bombičky, 
plastové tělo a víko s potiskem. 
Bombičky nejsou součástí balení. 
Dodáváno v barevnosti v závislosti 
od skladových zásob.

KP62100255 16 Kč

Mechanická tužka
Plastová mechanická tužka s gumou 
a zasouvacím hrotem. 
Tloušťka tuhy: 0,5 mm. 
Cena je za 1 ks.

KP62020700 5 Kč

Tuhy do mechanických tužek
Krabička obsahuje 30 tuh o tvrdosti HB.  
Tloušťka tuhy: 0,5 mm.
Cena je za 1 krabičku.

Náhradní náplň do gumovacího 
pera Pilot
Náhradní náplň se speciálním inkoustem, který je 
možné mazat, vhodná do gumovacího pera Pilot. 
Průměr: 0,7 mm
Rozměr: 14,5 cm.

JR0545B - modrá 159 Kč

JR0545R - červená 159 Kč

JR0545G - zelená 159 Kč

Gumovací pero Pilot
Pero se speciálním inkoustem, který je 
možné gumovat. Napsaný text se stane 
neviditelným po zahřátí na 65 ° C, které 
vznikne třením plastového zakončení pera 
na papíře (gumováním). Text se znovu objeví 
při teplotě nižší než -15 ° C. Text lze vymazat 
a znovu přepsat na tomtéž místě - tolikrát, 
kolikrát potřebujete.
Rozměr: 14,5 cm.

JR5215B - modré 85 Kč

JR5215R - červené 85 Kč

JR5215G - zelené 85 Kč

Gelová pera neonové
Balení obsahuje pera v různých barvách
v počtu kusů v závislosti na balení.
Cena je za 1 balení.
Velikost náplně: 1 mm. 

SY48450 - 4 ks 26 Kč

SY48451 - 6 ks 40 Kč

i pro
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JR0187S 19 Kč

Kuličková pera, sada 4 ks 
Sada jednorázových kuličkových per ve čtyřech barvách - zele-
ná, černá, modrá, červená. Barva vršku a zakončení je
shodná s barvou náplně.  

Gelová péra se třpytkami
Balení obsahuje péra v různých barvách
v počtu kusů v závislosti na balení.
Cena je za 1 balení.
Velikost náplně: 1 mm. 

SY48470 - 4 ks 26 Kč

SY48471 - 6 ks 40 Kč

Gelová pera
Balení obsahuje 10 ks per
v různých barvách. Cena je za 1 balení.

FL1911 - metalické 87 Kč

FL1912 - pastelové 87 Kč

FL1913 - s třpytkami 87 Kč

KP45800652 68 Kč

Stojan na tužky
Výška: 14 cm. 

JR0107 115 Kč

Kuličkové pero Techjob 
Kuličkové pero s plastovým tělem a
ergonomicky tvarovaným gumovým úchopem, 
s vyměnitelnou náplní v modré barvě.
Šířka stopy 0,5 mm. Délka cca 14,5 cm.
Cena je za 1 balení = 12 ks.

KP62200192 18 Kč

Čtyřbarevné pero
Plastové čtyřbarevné pero s vyměnitelnými 
náplněmi. Obsahuje barvy: modrá, zelená, 
červená, černá. Cena je za 1 ks.

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. 

KH08673 81 Kč

Umělý uhlík 
Černy uhlík na umělecké kresby
a stínování.
Balení obsahuje 6 uhlíků.  
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ED025043 25 Kč

Barevné kancelářské spony
Krabička obsahuje 100 barevných 
kancelářských spon. Délka: 26 mm.
Cena je za 1 krabičku.

ED025038 30 Kč

Kancelářske spony 50
Krabička obsahuje 100 kancelářských spon. 
Délka: 50 mm. Cena je za 1 krabičku.

ED025037 13 Kč

Kancelářské spony 30
Krabička obsahuje 100 kancelářských 
spon. Délka: 30 mm. 
Cena je za 1 krabičku.

ED086037 27 Kč

Tekutý kancelářský korektor
Rychleschnoucí bílý korektor s výborným 
krytím. Neškodný vůči životnímu prostře-
dí. Obsah: 20 ml. Cena za 1 ks.

KP55133733 29 Kč

Klipy na dokumenty
Kovové klipy na dokumenty slouží 
k spolehlivému sepnutí tenkých i tlus-
tých dokumentů s možností vybírání 
či dokládání stran. Velikost 25 mm. 
Balení obsahuje 12 ks. 
Cena je za 1 balení.

Korekční pero MILAN
Korekční pero s tekutou náplní, ideální pro korekci chyb. 
Je vybavený odolným kovovým hrotem, který dokonale 
pokryje každý povrch. Uzavíratelný víčkem.

1. JR1308318 - 12 ml 53 Kč

2. JR1305212 - 5 ml 25 Kč
KP55103073 150 Kč

Kalkulačka Citizen
Kapesní kalkulačka s 8 místním displejem a s 
automatickým vypínáním. Napájení 
baterií LR54. Obsahuje standardní funkce. 
Rozměr: 8,7 x 5,8 x 1,2 cm.

KH94780 22 Kč

Roztírátko 
Papírové roztírátko na umělecké 
techniky, na stínování.

i pro

JR70209 24 Kč

Korekční strojek 
Korekční strojek Tri-Wheel s aplikačním 
hrotem, umožňujícím pohodlné a čisté 
nanášení suchého korekčního filmu. 
Otočný hrot 40°. Šířka pásky 5 mm, 
návin 6 m.
Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob.

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.

KH477004 11 Kč

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

i pro

JR12083 13 Kč

Připínáčky, 30 ks 
Balení obsahuje 30 ks připínáčků  
s barevnou hlavičkou.

JR12115 15 Kč

Špendlíky, 450 ks 
Poniklované špendlíky, délka 28 mm, balené 
v krabičce po 450 ks. 

JR12038 20 Kč

Špendlíky s barevnými 
hlavičkami, 100 ks 
Poniklované špendlíky, délka 38 mm, baleno 
po 100 ks v plastové krabičce se závěsem. 

i pro
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KP65400457 16 Kč

Pravítko 
Transparentní trojúhelníkové 16 cm pravítko 
s kolmicí. Cena je za 1 ks.

KP65400030 10 Kč

Pravítko, 30 cm
Transparentní plastové pravítko - 30 cm. 
Cena je za 1 ks. 

KP65400050 22 Kč

Pravítko, 50 cm
Transparentní plastové pravítko - 50 cm. 
Cena je za 1 ks. 

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. 

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

LH15030 155 Kč

Řezák 
Speciální řezák / nůžky, který je ideální na rozřezání velkých 
papírů na menší části. Řezákem pohybujete díky kolečku.
Rozměr: 14 x 7 x 1,5 cm.

i pro

SY839335 42 Kč

Sada ohebných pomůcek, 3 ks 
Sada obsahuje 3 rýsovací pomůcky - pravítko 
(20 cm), trojúhelník (60°) a uhloměr (180°). 
Pomůcky jsou odolné vůči zlomení. Dodáváno 
v barevnosti v závislosti od skladových zásob.

Odlamovací nůž
Čepele nože jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Cena je za 1 ks.

JR0746 - malý (šířka čepele: 9 mm) 11 Kč

JR0750 - velký (šířka čepele: 18 mm) 13 Kč

JR1716 33 Kč

Kružítko 101l
Jednoduché školní kružítko s kovovým tělem 
a plastovým úchytem. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Rozměr: 12 x 15 x 1 cm.

JR487201 29 Kč

Tuhy do kružítka 
Náhradní tuhy do kružítek, v malých 
plastových tubách s barevným uzávěrem. 
Sada obsahuje 3 tuby po 3 ks. Vhodné do 
kružidel z naší nabídky.

JR1800 35 Kč

Školní kružítko
Školní kovové kružítko s plastovým úchytem. 
Baleno v praktické plastové krabičce. Dodáváno 
v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Rozměr: 12,8 x 2,3 x 1,4 cm.

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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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.

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.

JR41011 119 Kč

Sešívačka M & G na 20 listů 
Moderní sešívačka na 20 listů, vhodná náplň 
26/6. Dodávané v barevnosti dle skladových 
zásob.
Rozměr: 12,5 x 3,5 x 6,5 cm.

JR4115 75 Kč

Sešívačka Eagle na 12 listů 
Kovová sešívačka v kombinaci s plastem na 12 listů, vhodná 
náplň velikosti 24/6 a 26/6, dodávaná v šesti barevných 
provedeních dle skladových zásob.
Rozměr: 12 x 3,5 x 5,5 cm.

JR4014 230 Kč

Děrovačka na 25 listů 
Kancelářská děrovačka s rozpětím děr 8 cm 
a posuvným pravítkem, vyrobená z kovu v 
kombinaci s plastem. Dodávána v barevnosti 
dle skladových zásob.
Rozměr: 12 x 12,5 x 6 cm.

Drátky do sešívačky
Kvalitní ocelové drátky do sešívaček 
garantují pevné sešití papírů. Balení 
obsahuje 1000 ks.

JR0559 - 24/6 8 Kč

JR9611 - 26/6 10 Kč

JR0562 - No.10 6 Kč

VN12479 340 Kč

Elektrické struhadlo
- 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.

KP42975014 19 Kč

Odstraňovač spojovačů 
Odstraňovač je určen k jednoduché-
mu odstránení spojovačů ze sešitých 
dokumentů. Je vhodný na všechny typy 
spojovačů.  Dodávané v barevnosti v 
závislosti od skladových zásob. 

i pro

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: 8,4 x 7,2 x 7,6 cm.   
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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. Do pistole jsou vhodné Tyčinky 
PB2470925 (objednávají se samostatně).
Rozměr: 11 x 10,5 cm.

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.
Do pistole jsou vhodné Tyčinky PB2470944 
(objednávají se samostatně).
Rozměr: 17 x 14 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.

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.

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.

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.

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.

PB2471594 199 Kč

Lepící pásky Washi
Balení obsahuje 14 ks lepících pásek 
vyrobených z rýžového papíru washi, ideální  
pro zdobení a balení.  
Rozměr: 5 m x 15 mm.

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
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ED075003 66 Kč

Lepící páska transparentní
Páska, která je nezbytná při různých balicích 
pracích. Délka: 66 m. Šířka: 5 cm.
Cena je za 1 ks.

ED075004 130 Kč

Lepící páska 33 m
- sada
Balení obsahuje 10 rolí 
o délce 33 m a šířce 15 mm. 
Cena je za 1 balení.

ED075005 105 Kč

Stojan a řezák
na lepící pásky malý 
Je opatřen protiskluzovou spodní částí. 
Vhodný na lepící pásky o délce 10 nebo 
33 m a šířce do 19 mm.

Oboustranná
samolepicí páska 
Cena je za 1 ks.

FL55022 - 5 mm x 18 m 75 Kč

FL55023 - 10 mm x 18 m 130 Kč

FL2302 120 Kč

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

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

WX67048 31 Kč

Průhledná lepící páska 
Lepicí páska vhodná na lepení jakéhokoliv 
zboží, ať už krabic, dárků...
Rozměr: 48 mm x 66 m.

WX67148 31 Kč

Hnědá lepící páska 
Lepicí páska je svou barvou 
vhodná hlavně na lepení krabic.
Rozměr: 48 mm x 66 m.

WX67702 66 Kč

Oboustranná lepící páska 
Páska je vhodná k lepení menších 
předmětů jako jsou např. párty dekorace.
Rozměr: 38 mm x 25 m.

i pro

i pro
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FL2997010 60 Kč

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

FL2728 52 Kč

Celofánový sáček 
s velikonočním motivem
Sáček potištěný barevným námětem 
Velikonoc. Balení obsahuje 8 ks.
Rozměr: 14,5 x 23,5 cm.

Celofánový sáček s vánočním 
motivem
Celofánový sáček potištěný zlatým námětem 
Vánoc. Balení obsahuje 10 ks.

FL292 - 14,5 x 23,5 cm 55 Kč

FL293 - 18 x 30 cm 62 Kč

Celofánový sáček bez potisku
Sáčky vhodné pro balení různých dárků, 
předmětů, pochoutek, ... Balení obsahuje 10 ks.

FL282 - 14,5 x 23,5 cm 39 Kč

FL283 - 18 x 30 cm 51 Kč

Transparentní sáček 
Čistý nepotištěný sáček z pevné fólie.
Balení obsahuje 10 ks.

FL482 - 14,5 x 23,5 cm 22 Kč

FL483 - 18 x 30 cm 31 Kč

Potištěný vánoční sáček 
Potištěný sáček vyrobený z pevné fólie se 
zlatým vánočním námětem. 
Balení obsahuje 10 ks.

FL492 - 14,5 x 23,5 cm 31 Kč

FL493 - 18 x 30 cm 45 Kč

BH401914 130 Kč

TapeTac náplň 
Náplň vhodná do TapeTac. Počet kousků 
pásek: 825, spolu návin je 33 m.

BH401913 780 Kč

TapeTac 
Revoluční řešení lepení lepící pásky. Každý 
TapeTac obsahuje náplň s páskami o šířce 
4 cm. Počet kousků pásek: 825, spolu návin 
je tedy 33 m.

jednoduché, 
praktické,
revoluční 

řešení !
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WX68806 19 Kč

Univerzální igelitové sáčky, 
50 ks 
Transparentní sáčky.
Rozměr: 25 x 40 cm.

WX68503 57 Kč

Transparentní igelitové tašky,
250 ks 
Transparentní tašky v roli. Nosnost 3 kg.
Rozměr: 22,5 x 39 cm.

WX68920 1430 Kč

Rychlouzavíratelné sáčky, 
1000 ks 
Průhledné sáčky, které se
dají znovu otevírat a zavírat.
Rozměr: 20 x 30 cm.

WX66704 26 Kč

Bambusové špejle, 200 ks 
Zahrocená bambusová špejle.
Rozmer: 20 cm, priemer 3 mm.

WX69108 26 Kč

Hliníková fólie 
Rozměr: 28,5 cm x 10 m.

WX69212 16 Kč

Potravinová fólie 
Rozměr: 29 cm x 20 m.

KP54125202 65 Kč

Lněný provaz
Obsahuje 200 g. Cena je za 1 ks.

KP55708150 240 Kč

Balicí papír 
Hnědý balicí papír 70 g/m2. 
Rozměr: 81 cm x 50 m.
Cena je za 1 roli.

ARK26784 109 Kč

Provaz - Sisalový 
Speciální motouz, který je vhodný i pro 
výrobu dekorativních předmětů. Ø 2 mm, 
250 g, 125 m, 2000 tex.

ARK26785 59 Kč

Provaz - Trikolóra 
Lněný tříbarevný motouz, který je vhodný i 
na pečetění dokumentů. 
Ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 200x3 tex.

ARK22713 59 Kč

Provaz - Potravinářský 
Lněný speciální motouz, který je vhodný 
i pro styk s potravinami.
Ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 105x6 tex.

ARK1825 21 Kč

Provaz - Juta 50/50 
Ø 1,25 mm, 50 g, 50 m, 500x2 tex.

ARK1816 32 Kč

Provaz - Juta 100/60 
Ø 1,75 mm, 100 g, 60 m, 500x3 dtex.

ARK1841 77 Kč

Provaz - Juta 250/150 
Ø 1,75 mm, 250 g, 150 m, 500x3 tex.

ARK2333 37 Kč

Provaz - Barevný PP 100/80 
Motouz z umělého vlákna. Ø 2,3 mm, 
100 g, 80 m, 12 500 dtex. Dodáván 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob (žlutý, oranžový, červený, zelený, 
fialový, modrý).

ARK3100 77 Kč

Provaz - Barevný PP 250/120 
Motouz z umělého vlákna. Ø 3,15 mm, 
250 g, 120 m, 20 000 dtex. Dodáván 
v barevnosti v závislosti od skladových 
zásob (žlutý, oranžový, červený, zelený, 
fialový, modrý).

TR40033 940 Kč

Nástěnná lékárnička, bílá 
Dřevěná nástěnná lékárnička je nevyhnutelnou výbavou 
každé mateřské školy. Lékárnička je vybavená zámkem 
a 2 klíči. Lékárnička je vyrobená z dřevotřísky.
Rozměr: 40 x 33 x 13 cm.

i pro

J2- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   1032 9. 8. 2021   13:46:05



1033

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

Dochází Vám toner ve Vaší tiskárně ?

Už nemusíte shánět nový ...
Nemusíte se trápit otázkami, zda ten, který jste si vybrali,

bude pro Vaši tiskárnu vhodný...

My Vám pomůžeme a vybereme pro Vás ten správný !

Po konzultaci s našimi pracovníky
Vám najdeme kvalitní, značkový toner v atraktivní ceně,

vhodný přímo pro Vaši tiskárnu!

Stačí zavolat do Nomilandu
na bezplatnou linku 800 60 60 50 

JSME TU PRO VÁS
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