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AP241BS

Šablóny - okrajové
Cena: 3,60 €
na str. 869

AP2357

Kružidlo
s kriedou
Cena: 4,20 €
na str. 837

JO476

Blandiver
- Kreatívna sada 3
Cena: 23,90 €
na str. 877

JO989

Voskovky, 300 ks
Cena: 65,00 €
na str. 825

BN83655

Magnetická 
obojstranná 
tabuľa
Cena: 27,90 €
na str. 995

AP2452ED

Farby pre najmenších
Cena: 13,50 €
na str. 806
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Z D A R M A
Pri objednávke nad 99 € zo sekcie Výtvarná výchova je 

poštovné 

Výtvarná 
výchova

O B S A H
FARBY VŠETKÝCH DRUHOV .................................................................................................798 - 810
LEPIDLÁ, POMÔCKY NA LEPENIE .........................................................................................810 - 816
FIXY, CERUZKY, FARBIČKY, PASTELKY, VOSKOVKY .............................................................816 - 836
SUCHÝ PASTEL / KRIEDY ..................................................................................................... 836 - 837
ŠTETCE PRE RÔZNE POUŽITIE ..............................................................................................838 - 841
INÝ VÝTVARNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ POMÔCKY ......................................................842 - 845
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OTLÁČACIE ŠPONGIE ....................................................................................................................848
PEČIATKY VŠETKÝCH DRUHOV ..........................................................................................849 - 860
NÁLEPKY ...............................................................................................................................861 - 862
PREKRESĽOVANIE, ŠABLÓNY, DIERKOVANIE, PREPICHOVANIE ........................................ 863 - 872
NOŽNICE ...............................................................................................................................873 - 874
MODELOVANIE S HMOTAMI VŠETKÝCH DRUHOV ........................................................... 875 - 888
NÁČRTNÍKY ....................................................................................................................................889
PAPIERE, VÝKRESY A KARTÓNY RÔZNYCH FARIEB A DRUHOV ........................................890 - 910
KREPOVÝ PAPIER / ORIGAMI / PREPLETANIE ...................................................................... 911 - 914
PENOVÁ FÓLIA, PLSŤ, KRAJKY .............................................................................................914 - 920
KORÁLIKY A GOMBÍKY ROZLIČNÝCH FARIEB A TVAROV ..................................................921 - 930
POMÔCKY NA PREVLIEKANIE / KROSNÁ / ŠNÚRKOVÉ KRESLENIE  .................................931 - 934
ZÁBAVA SO SUCHÝM ZIPSOM  ..................................................................................................  935
ZAŽEHĽOVACIE KORÁLIKY ..................................................................................................936 - 939
MANDALY, KREATÍVNE MOZAIKY  ..............................................................................................  940
DEKORAČNÝ MATERIÁL NA KREATÍVNE DIELA ...................................................................941 - 946
POLYSTYRÉN, SISAL, PIERKA, BAMBULE ............................................................................ 947 - 953
VÝTVARNÉ KREATÍVNE SADY ........................................................................................................954
OČKÁ, KREATÍVNE DRÔTIKY, JUTOVÉ VRECKÁ, FAREBNÁ RYŽA ..................................... 955 - 959
VÝROBA KOLÁŽE A MOZAIKY .....................................................................................................960
VŠETKO NA VYTVORENIE PAPIEROVÝCH DIEL ....................................................................961 - 969
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VÝTVARNÉ BANDÁŽE  .................................................................................................................  970
DEKORATÍVNE KRABIČKY, KOŠÍČKY ................................................................................... 970 - 972
KROSNÁ ........................................................................................................................................  972
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PRODUKTY NA VÝROBU DIEL S NÁBOŽENSKOU TEMATIKOU .................................................. 974
KREATÍVNE DIELNE ...............................................................................................................976 - 977
VYROB SI DARČEK - Z RÔZNYCH MATERIÁLOV - BAVLNA, DREVO, PAPIER ... ................ 978 - 993
TABULE, STOJANY NA MAĽOVANIE, NÁSTENKY ............................................................. 994 - 1008
SUSIČKY VÝKRESOV .................................................................................................................... 1009
VÝTVARNÉ SKRINKY, STOLÍKY, VOZÍKY .............................................................................1010 - 1016
ŠKOLSKÉ ZOŠITY .................................................................................................................1017 - 1018
VŠETKO POTREBNÉ PRE KANCELÁRIU .............................................................................1019 - 1032
LEKÁRNIČKA ................................................................................................................................ 1032
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*neplatí pre nábytok, interiérové 

vybavenie a objemný tovar
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6 x 1 l

6 x 500 ml

pri objednávke nad 99 €
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Temperové farby Basic Color, 500 ml
Tieto farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké 
ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy.
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem každej farby: 500 ml.

NM15000 - biela 2,25 €

NM25000 - žltá 2,25 €

NM35000 - oranžová 2,25 €

NM45000 - svetločervená 2,25 €

NM55000 - tmavočervená 2,25 €

NM65000 - svetlozelená 2,25 €

NM75000 - tmavozelená 2,25 €

NM85000 - svetlomodrá 2,25 €

NM95000 - tmavomodrá 2,25 €

NM10500 - hnedá 2,25 €

NM11500 - čierna 2,25 €

NM12500 - fialová 2,25 €

NM13500 - ružová 2,25 €
NM14500 - telová 2,25 €
NM15500 - sivá 2,25 €

Temperové farby Basic Color, 1000 ml
Tieto farby sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké 
ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy.
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem každej farby: 1000 ml.

NM11000 - biela 3,30 €

NM21000 - žltá 3,30 €

NM31000 - oranžová 3,30 €

NM41000 - svetločervená 3,30 €

NM51000 - tmavočervená 3,30 €

NM61000 - svetlozelená 3,30 €

NM71000 - tmavozelená 3,30 €

NM81000 - svetlomodrá 3,30 €

NM91000 - tmavomodrá 3,30 €

NM10100 - hnedá 3,30 €

NM11100 - čierna 3,30 €

NM12100 - fialová 3,30 €

NM13100 - ružová 3,30 €

NM14100 - telová 3,30 €

NM15100 - sivá 3,30 €

NM10006 18,90 €

Temperové farby Basic Color, 6000 ml 
Sada farieb Basic Color obsahuje 6 farieb po 1000 ml (biela, 
žltá, svetločervená, svetlomodrá, svetlozelená, hnedá). Farby 
sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú 
použiteľné pre takmer všetky povrchy. 
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem: 6 x 1000 ml.
Veková kategória: 3+ 

NM60500 13,00 €

Temperové farby Basic Color, 3000 ml 
Sada farieb Basic Color obsahuje 6 farieb po 500 ml (biela, 
žltá, svetločervená, svetlomodrá, svetlozelená, hnedá). Farby 
sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú 
použiteľné pre takmer všetky povrchy. 
Po zaschnutí sú farby matné.
Objem: 6 x 500 ml.
Veková kategória: 3+ 
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HA01271 - žltá 7,45 €

HA01272 - oranžová 7,45 €

HA01273 - červená 7,45 €

HA01274 - fialová 7,45 €

HA01275 - modrá 7,45 €

Farby s vysokým leskom
Polyvinylové farby, ktoré sú vhodné i pre tie najhladšie povrchy. Po vyschnutí 
zanechajú vysoký lesk a povrch sa stáva vodeodolný. Pri ich výrobe sa používa-
jú špeciálne pigmenty, ktoré dodávajú farbám nádherné odtiene. Deti s farbami 
veľmi radi pracujú, pretože dodávajú každému dielu žiarivý lesk. Sú riediteľné 
vodou a okamžite použiteľné. Objem každej farby: 500 ml.

Pastelové farby 
Farby jemných odtieňov na výrobu pastelových umeleckých 
diel. Základom je voda a preto je možné ju nanášať priamo 
alebo prípadne ešte zriediť vodou. Nie sú vhodné na prekry-
tie tmavých podkladov, nakoľko sú to farby svetlých odtieňov. 
Výhodou je dobrá priľnavosť na viacero bežných povrchov.
Objem každej farby: 500 ml.

HA30092  - žltá 2,90 €

HA30093  - oranžová 2,90 €

HA30094  - ružová 2,90 €

HA30095  - fialová 2,90 €

HA30096  - modrá 2,90 €

HA30097  - zelená 2,90 €

HA01276 - zelená 7,45 €

HA01277 - hnedá 7,45 €

HA01278 - biela 7,45 €

HA01279 - čierna 7,45 €

HA01280 - ružová 7,45 €

Perleťové farby
Vhodné na dekorovanie výtvarných diel, 
ktorým dodajú nádherné farebné efekty. 
Po uschnutí dodávajú saténový lesk. 
Sú vodovzdorné. Vhodné na drevo, papier, 
sklo aj umelú hmotu. 
Objem každej farby: 500 ml.

HA23421  - žltá 8,00 €

HA23423  - oranžová 8,00 €

HA23424  - červená 8,00 €

HA23427  - modrá 8,00 €

HA23432  - hnedá 8,00 €

HA23436  - ružová 8,00 €

HA23439  - zlatá 8,00 €

HA23440  - strieborná 8,00 €

Temperová farba Interpaint 
Základná jasná farba vo veľkých, vytláčacích, 1- litrových 
fľašiach určená na maľovanie na papier. Farba je hustá, rýchlo 
schne a dobre kryje. Použiteľná na takmer každý povrch. 
Objem každej farby: 1000 ml.
Veková kategória: 3+

ED062030  - zlatá 14,50 €

ED062031  - strieborná 11,50 €
ED062033  - bronzová 13,80 €
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SY923455 3,15 €

Olejové farby v tube, 12 farieb
Sada olejových farieb ideálnych na 
maľovanie na plátno či dosku. Farby sú husté 
a majú vysokú kryciu schopnosť. V balení 
12 farieb v hliníkových tubách (12 ml).

NR288929 5,20 €

Temperové farby v ceruzke, 
neónové, 6 ks 
Sada obsahuje 6 temperových farieb 
vo forme pasteliek v 6 neónových farbách. 
Farby nevyžadujú vodu, sú super mäkké, 
rýchloschnúce, majú dobré krycie vlastnosti.
Veková kategória: 5+  

NR288950 5,20 €
Temperové farby v ceruzke, 
metalické, 6 ks 
Sada obsahuje 6 temperových farieb 
vo forme pasteliek, v 6 metalických farbách. 
Farby nevyžadujú vodu, sú super mäkké, 
rýchloschnúce, majú dobré krycie vlastnosti.
Veková kategória: 5+  

Temperové farby
Súprava temperových farieb v tubách. 
Jednotlivé odtiene sa dajú navzájom miešať 
a vytvárať tak nové odtiene.
Objem jednej tuby: 16 ml.

KH162510 - 10 farieb 8,30 €

KH16256 - 6 farieb 4,90 €

JR4870 2,05 €

Temperové farby - 6 ks 
Sada 6 farieb, ktoré je možné aplikovať 
na všetky bežné podklady ako je papier, 
lepenka či plátno. 
Objem: 6 x 12 ml.

JR4869 4,10 €

Temperové farby - 12 ks 
Sada 12 farieb, ktoré je možné 
aplikovať na všetky bežné podklady 
ako je papier, lepenka či plátno.
Objem: 12 x 12 ml.

SY927792 5,40 €

Temperové farby v tube, 24 farieb 
Sada obsahuje 24 farieb v hliníkových tubách. Farby majú hustú 
konzistenciu a výborné krytie. Je možné ich aplikovať na všetky bežné 
podklady ako je papier, lepenka či plátno.
Objem tuby: 12 ml.
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HA32002  3,95 €

Fantazijná farba
Tmavá čierna, nepriehľadná farba založená 
na vodnej báze. Je určená na prekrytie maľby 
voskovými alebo olejovými pastelkami.  Po zaschnutí 
sa do nej vyškriabáva obrázok podľa vlastnej 
fantázie. Objem tuby: 120 ml.

Farba svietiaca v tme
Temperová farba po nabití na svetle svieti v tme. Pre lepší výsledok 
nechajte obrázok na jasnom mieste dlhší čas, aby sa dostatočne nabil.
Objem: 250 ml.

JO51902 - žltá 7,50 €

JO51906 - oranžová 7,50 €

JO51908 - ružová 7,50 €

JO51917 - zelená 7,50 €

JO504 9,50 €

Farby svietiace v tme, sada  
Temperové farby po nabití na svetle svietia v tme. Pre 
lepší výsledok nechajte obrázok na jasnom mieste dlhší 
čas, aby sa dostatočne nabil. Balenie obsahuje 4 farby: 
žltú, oranžovú, zelenú a ružovú.
Obsah balenia: 4 x 55 ml.

Plagátové farby
Sada obsahuje farby v intenzívnych 
odtieňoch. Farby sú netoxické, balené 
v uzatvárateľných kelímkoch.

SY830639 - 6 farieb (6 x 20 ml) 1,85 €

SY830648 - 12 farieb (12 x 20 ml) 3,25 €

JO512 11,50 €

Plagátové farby, 12 ks 
Plagátové farby v uzatvárateľných kelímkoch. 
Objem: 12 x 35 ml.

HA32001 4,25 €

Nepriehľadná farba - biela 
Biela, vodou riediteľná nepriehľadná farba. 
Používa sa na všetky odmastené povrchy. 
Je vhodná aj na miešanie s inými farbami.
Objem tuby: 120 ml.
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HA34004 6,15 €

Tabuľová farba - čierna
Akrylová tabuľová farba, ktorá má veľmi dobré krycie vlastnosti. 
Je možné ju použiť na kartón, drevo, kov, steny, atď. Je potrebné 
ju naniesť v dvoch vrstvách, pričom po uschnutí (24 hod) sa na 
farbu môže písať kriedou. Kriedu je možné odstrániť klasicky ako 
na tabuli. Spotreba na jednu vrstvu je 100 ml na m2. 
Objem každej farby: 250 ml. 

HA38001                    250 ml 10,30 € 

Magnetická farba čierna
Veľmi atraktívna magnetická farba, ktorá mení 
každý povrch na magnetickú tabuľu. 
Veľmi dobre kryje, používa sa na kartón, 
drevo, kov, steny, atď. Po krížovom aplikovaní 
troch vrstiev je vodovzdorná a po uschnutí 
(24 hod.) môžete na ňu naniesť inú farbu. 

JO518 11,90 €

Trblietavé plagátové farby, 6 farieb 
Plagátové farby s trblietavým efektom v 
uzatvárateľných kelímkoch.
Objem: 6 x 55 ml.

Trblietavá plagátová farba, 250 ml
Plagátové farby s trblietavým efektom.

JO517/02 - žltá 6,00 €

JO517/06 - oranžová 6,00 €

JO517/08 - ružová 6,00 €

JO517/17 - zelená 6,00 €

JO517/21 - modrá 6,00 €

JO517/23 - fialová 6,00 €

JO517/37 - strieborná 6,00 €

JO517/38 - zlatá 6,00 €

Tuhé temperové farby
Vysúvacie farbičky ponúkajú výhody sýtych 
farieb temperiek, ale bez vylievania a iného 
zašpinenia. Vhodné na papier, kartón alebo 
drevo. Po nanesení farba rýchlo vyschne.
Balenie základných farieb obsahuje 6 x 12 
kusov. Balenie metalických farieb obsahuje 
2 x 6 kusov. Veková kategória: 4+

1. BE52040 - Základné farby - 72 ks 79,90 €

2. BE52050 - Metalické farby - 12 ks 14,90 €

BE52060 14,90 €

Tuhé farby na textil 
Vysúvacie farbičky ponúkajú výhody sýtych farieb 
temperiek, ale bez vylievania a iného zašpinenia. 
Vhodné na textil, pričom farba je vyprateľná pri 
60 °C. Balenie obsahuje 12 ks (2x6 farieb).
Veková kategória: 4+ 
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Farba na textil 
Vysokokvalitné farby na textil v 500 ml fľašiach sú vhodné 
na syntetické aj prírodné vlákna. Obrázok na textile sa ľahko 
zafixuje žehlením po zadnej strane pri 150 °C asi 4 minúty. 
Odporúčame prať pri 40 °C. Objem každej farby: 500 ml.
Veková kategória: 3+

ED062260  - žltá 7,20 €

ED062261  - modrá 7,20 €

ED062265  - zelená 7,20 €

HA24045 34,90 €

Farba na textil - sada
Akrylová farba na textil, ktorá je hneď pripravená na použitie. Dá sa 
použiť prakticky na každý druh prírodných aj syntetických textílií. Pre 
dlhšiu trvácnosť farby na textile ju môžete zažehliť. Farba nevybledne. 
Môže sa prať pri teplote 30°C. 
Balenie obsahuje 6 farieb o objeme 250 ml.

Farba na textil v rozprašovači
Po zaschnutí nevyprateľná farba do 60 oC, 
bez nutnosti zažehlenia. Balenie 110 ml.

KP35575 - žltá 3,40 €

KP35582 - červená 3,40 €

KP35599 - modrá 3,40 €

KP35605 - zelená 3,40 €

KP35612 - hnedá 3,40 €

KP35629 - čierna 3,40 €

HA04220 17,70 €

Priehľadné vodové farby
so špongiou 
Vodové farby sú vďaka špongiovému 
vrchnáčiku hneď pripravené na 
používanie. Fľaštička je ergonomicky 
tvarovaná, čo uľahčuje používanie. 
Sada obsahuje 6 farieb. 
Objem každej farby: 70 ml.

Farba Creall so špongiou 
Prakticky tvarované fľaštičky so špongiou vytvárajú na papieri 
zaujímavé maľby. Špongia prepustí len potrebné množstvo 
farby a deťom sa tým otvárajú nové možnosti pre ich tvorivosť                 
a fantáziu. Fľaštičky môžete po vyprázdnení znova doplniť. 
Štetce a misky na farby sú nepotrebné. 
Objem každej farby: 70 ml.

HA35002  - žltá 2,60 €

HA35006  - červená 2,60 €

HA35010  - modrá 2,60 €

HA35015  - zelená 2,60 €

HA35019  - hnedá 2,60 €

HA35020  - čierna 2,60 €

HA560205 2,00 €

Špongia na Farby so špongiou 
- sada
Dodatočná špongia, ktorou si môžete 
nahradiť opotrebovanú špongiu na farbách 
Creall so špongiou a na Priehľadných 
vodových farbách so špongiou 
z našej ponuky. Sada obsahuje 5 ks.

POSLEDNÉ
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12 ks

24 ks

28 ks

pri objednávke nad 99 €
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ED062714                               0,35 €

Pipeta na farby
Presne dávkuje farby a podnecuje deti
na experimentovanie s farbou.
Vhodná na vytváranie mramorového efektu. 
Rozmer: 15 cm.
Veková kategória: 3+

RY54470 9,80 €

Srdcové pipetky 
Pipetky špeciálne navrhnuté pre malé detské 
ruky. Zakončenie je v tvare srdca. Balenie 
obsahuje 20 ks pipetiek.
Rozmer: 11,5 cm.
Veková kategória:3+ 

Farebný tuš
Školský tuš je určený na maľovanie, má výbornú kryciu 
schopnosť. Nie je vhodný do technických pier.
Obsah: 20 g.

KH141728 - biely 1,25 €

KH141722 - čierny 1,00 €

KH141723 - žltý 1,00 €

KH141724 - červený 1,00 €

KH141725 - modrý 1,00 €

KH141726 - zelený 1,00 €

KH141727 - hnedý 1,00 €

KH141771 - oranžový 1,00 €

KH141772 - fialový 1,00 €

KH141773 - ružový 1,00 €

KH01415 1,20 €

Atrament do pier 
Modrý atrament do plniacich pier.
Obsah: 50 g.  

CR34237 11,50 €

Akvarelové farby so štetcom
v kazete, 24 ks
Balenie 24 rôznych akvarelových farieb 
so štetcom v praktickej kovovej kazete. 
Rozmer: 22 x 10 x 2 cm.

CR34236 7,50 €

Akvarelové farby so štetcom 
v kazete, 12 ks
Balenie 12 rôznych akvarelových farieb 
so štetcom v praktickej kovovej kazete.
Rozmer: 14 x 9 x 2 cm.

JR6565 6,20 €

Vodové farby, 28 farieb
Sada obsahuje 28 farieb o 
priemere 2,8 cm. Súčasťou 
balenia je i štetec. Sada žiarivých, 
vodových farieb je vhodná pre 
začiatočníkov i profesionálov.
Rozmer: 15,9 x 23,7 x 1,2 cm.
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Vodová farba AquaTint
Farba s vysokou hodnotou pigmentácie je ideál-
na na rozličné techniky a je vhodná na viaceré 
povrchy ako sú: papier, kartón, drevo a všetky 
absorbujúce materiály. Vďaka žiarivým farbám 
dosiahnete nádherné farebné efekty.
Objem každej farby: 500 ml.

CL50030AQ - žltá 6,30 €

CL50011AQ - červená 6,30 €

CL50021AQ - svetlozelená 6,30 €

CL50022AQ - tmavozelená 6,30 €

CL50002AQ - svetlomodrá 6,30 €

CL50003AQ - tmavomodrá 6,30 €

CL50053AQ - sýto ružová (magenta) 6,30 €

CL50056AQ - fialová 6,30 €

CL50037AQ - oranžová 6,30 €

CL50040AQ - hnedá 6,30 €

CL50063AQ - čierna 6,30 €

CL50074AQ - strieborná 16,50 €

CL50070AQ - zlatá 16,50 €

Vodové farby
Vysoká kvalita, priehľadný plastový obal,  
priložený štetec, priehradky na
rozmiešavanie farieb, široká škála
odtieňov, po zaschnutí farby nepraskajú, 
rýchloschnúce, môžu sa navzájom
prekrývať, po zaschnutí nefarbia.  

JO800/12  12 ks farieb 3,10 € 

JO800/24  24 ks farieb 5,35 € 

HA28500  2,45 € 

Vodové farby - dúhové
Balenie obsahuje 12 dúhových farieb 
(každá v priemere 2,7 cm) 
a štetec na nanášanie.

ED040002 3,20 €

Vodové farby - perleťové
Balenie obsahuje 12 perleťových farieb 
a štetec na nanášanie.  

KH003539 5,40 €

Vodové farby, 24 farieb 
Balenie obsahuje 12 pestrých 
farieb v praktivkom balení 
(každá o priemere 2,25 cm). 
Priemer obalu: 8,4 cm.

KH17450 4,70 €

Anilinky 
Vodové farby sú vhodné na 
maľovanie na papier, plátno, 
na dekoračné predmety, tiež 
aj na zdobenie kraslíc. 12 
žiarivých odtieňov.
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CL4490 10,60 €

Vodové farby
Bloky vodových farieb rôznych odtieňov. Farby 
sú bohato pigmentované a majú vynikajúcu 
kryciu schopnosť. Sada obsahuje 14 farieb. 
Rozmer: výška 1,6 cm; priemer 4,4 cm.  

Prstové farby
Deti ich rukami hneď aplikujú 

bezprostredne na papier. Rozvíjajú
intelekt dieťaťa a obratnosť detských 

prštekov a rúk. Sú absolútne neškodné 
a ľahko umývateľné. Obzvlášť vhodné 

pre deti od 3 rokov.

JO550S       6 x 125 ml 11,20 €

Prstové farby   
Sada 6 prstových farieb v 
kelímkoch: žltá, hnedá, zelená, 
modrá, červená, biela.
Objem 6 x 125 ml.

JO556 24,50 €

Výtvarná sada s prstovými farbami
Sada obsahuje rôzne tvary špongií, tégliky s farbou odolné 
voči vyliatiu, tlačiarenský valček a šablóny. Farby sú vyrobené 
na vodnej báze a sú zdraviu úplne neškodné. Ľahko sa 
zmývajú. Zašpinené odevy je vhodné vyprať ručne.   

CR34589 1,90 €

Paletka na okrúhle farby
Plastová paletka obsahuje 6 kruhových 
otvorov na okrúhle farby. 
Priemer otvoru je 4,5 cm.
Rozmer: 16 x 11 x 2 cm. 

AP2452ED 13,50 €

Farby pre najmenších
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+
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ED522790              10 ks 20,50 € 

Nádobky na prstové farby
Sada 10 špeciálnych uzatvárateľných nádob na prstové 
farby. Majú priehľadné vrchnáky, sú ľahko umývateľné a 
svojím tvarom predchádzajú rozliatiu farby. Nádoby sa dajú 
ukladať na seba. Sada 10 ks. Veková kategória: 3+

Farba na prsty 
Farba dobre kryje, je hustá tak, aby pri práci nekvapkala z prstov a dobre 
sa nanášala. Je vodou umývateľná. Objem každej farby: 1000 ml.
Veková kategória: 3+

ED030001  - biela 7,60 €

ED030002  - žltá 7,60 €

ED030003  - červená 7,60 €

ED030004  - fialová 7,60 €

ED030005  - modrá 7,60 €

ED030006  - zelená 7,60 €

ED030007  - hnedá 7,60 €

ED030008  - čierna 7,60 €

ED030009  - oranžová 7,60 €

Voskovky na sklo
Viacúčelové voskovky na sklo, zrkadlo, keramiku, porcelán, obklady 
a pod. Nešpinia ruky, možno ich umyť z plochy s použitím mydlovej vody.
Rozmery: dĺžka 14 cm, priemer 14,7 cm.

JO1906 - 6 základných farieb 6,10 €

JO1904N - 4 neónové farby 7,10 €

BZ81335 24,50 €

Mramorové farby Marabu 
Vysokokvalitné farby po nanesení vytvárajú 
krásny mramorový efekt. Môžu sa zmiešať 
s vodou alebo s lepidlom. Sada obsahuje 
6 farieb - žltú, červenú, modrú, zelenú, 
bielu a čiernu.
Objem jednej farby: 15 ml. 

JO431906 13,50 €

Sada farieb na porcelán - 6 ks
Kvalitné farby na keramiku a porcelán. 
Fixujú sa 35 minút v rúre pri teplote 160°C. Po 
zafixovaní sa stávajú odolnými voči vode 
a bežným prostriedkom na riad. Farby v balení: 
biela, žltá, červená, modrá, zelená, čierna.
Balenie obsahuje 6 x 20 ml.

Prstová farba, 750 ml
JO562/01 - biela 7,50 €

JO562/03 - žltá 7,50 €

JO562/06 - oranžová 7,50 €

JO562/07 - červená 7,50 €

JO562/08 - ružová 7,50 €

JO562/12 - hnedá 7,50 €

JO562/17 - zelená 7,50 €

JO562/21 - modrá 7,50 €

JO562/23 - fialová 7,50 €

JO562/30 - čierna 7,50 €
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FL45011 16,90 €

Okenné farby
Súprava sa skladá z 80 ml flaštičiek v 9 rôznych 
farbách, jednej čiernej kontúrovacej farby, 2 fólií 
a 20 motívov. Súčasťou je aj návod na miešanie 
farieb.

HA20114 3,70 €

Čierna kontúra
Kontúra slúži na olemovanie 
obrázkov maľovaných farbami 
na sklo. Objem: 80 ml.

Šablóny pre farby na sklo
Zošit obsahuje množstvo motívov, ktoré sa farbami na sklo 
prekreslia na priloženú priehľadnú fóliu. Po uschnutí sa odlepia 
z fólie a prilepia sa na sklo, alebo na iný hladký povrch.

KH100867 - 152 motívov 4,15 €

KH127314 - 33 vianočných motívov 1,40 €

KH127321 - 42 motívov 1,45 €

KH97387 6,15 €

Farby na sklo, 7 farieb 
Farby na maľovanie na sklo, zrkadlo, obkladačky a iné hladké povrchy. 
Najprv sa farba nanesie priamo z fľaštičky na fóliu, po zaschnutí sa 
opatrne oddelí od fólie a nalepí sa na požadovaný povrch. Sada 
obsahuje 7 fľaštičiek (žltá, červená, tmavomodrá, tmavozelená, hnedá, 
zlatá kontúra a čierna kontúra).
Objem: 7 x 10,5 ml.
Veková kategória: 3+ 

KH97410 17,00 €

Farby na sklo, 10 farieb 
Farby na maľovanie na sklo, zrkadlo, obkladačky a iné hladké povrchy. 
Najprv sa farba nanesie priamo z fľaštičky na fóliu, po zaschnutí 
sa opatrne oddelí od fólie a nalepí sa na požadovaný povrch. 
Sada obsahuje 10 fľaštičiek (biela, žltá, oranžová, červená, fialová, 
tmavomodrá, svetlozelená, tmavozelená, hnedá a čierna kontúra), 
2 šablóny, 1 fóliu a 2 náhradné trysky.
Objem: 9 x 22 ml; 1 x 40 ml.
Veková kategória: 3+ 
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Farba na sklo Creall 
Transparentná farba so špeciálnou vlastnosťou. Po uschnutí vytvorí 
hrubú vrstvu, ktorú možno aj opakovane nalepiť na hladký povrch. 
Dekoračne výborná na okná, rámčeky fotografií, vázy, fľaše, lampáše, 
a mnoho iných hladkých objektov. Objem každej farby: 80 ml.

HA20502  - žltá 3,70 €

HA20515  - červená 3,70 €

HA20535  - modrá 3,70 €

HA20545  - zelená 3,70 €

HA20565  - biela 3,70 €

HA20561  - čierna 3,70 €

HA20571  - strieborná 3,70 €

HA20573  - zlatá 3,70 €

HA20508 - oranžová 3,70 €

HA20528 - fialová 3,70 €

HA20555 - hnedá 3,70 €

Transparentná farba
Farbu založenú na vodnej báze je možné použiť na sklo, plast, papier aj 
tabuľu. Po zamiešaní s produktom HA23099 sa z farby stáva "nálepka".
Objem: 500 ml.

HA23021 - Žltá 6,70 €

HA23022 - Oranžová 6,70 €

HA23023 - Červená 6,70 €

HA23024 - Fialová 6,70 €

HA23025 - Modrá 6,70 €

HA23026 - Zelená 6,70 €

HA23027 - Hnedá 6,70 €

HA23028 - Biela 6,70 €

HA23029 - Čierna 6,70 €

HA23030 - Ružová 6,70 €

Akrylové farby, 250 ml
Akrylové farby na vodnej báze sú riediteľné vodou. 
Majú kvalitné zloženie a sú priľnavé na takmer kaž-
dý nemastný povrch. Rýchlo schnú a sú vodeodol-
né. Po zaschnutí majú saténový lesk. Odtiene sa 
dajú miešať na dosiahnutie stále nových a nových 
farieb. Objem každej farby (tuby): 250 ml.

HA33606 - žltá 5,55 €

HA33609 - oranžová 5,55 €

HA33610 - červená 5,55 €

HA33613 - magenta (ružová) 5,55 €

HA33630 - modrá 5,55 €

HA33635 - tyrkysová 5,55 €

HA33650 - zelená 5,55 €

HA33667 - hnedá 5,55 €

HA33681 - biela 5,55 €

HA33685 - telová 5,55 €

HA33699 - čierna 5,55 €
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Akrylové farby metalické
Akrylové farby na vodnej báze ponúkajú netradičný, 
metalický efekt. Farby majú kvalitné zloženie 
a sú priľnavé na takmer každý nemastný povrch. 
Rýchlo schnú a po zaschnutí sú vodeodolné a majú 
saténový lesk. Odtiene sa dajú miešať a môžete 
tak získať rozličné zaujímavé farby. 
Objem každej farby (tuby): 250 ml.

HA33619 - zlatá 6,90 €

HA33620 - strieborná 6,90 €

HA33621 - medená 6,90 €

HA33622 - bronzová  6,90 €

JR48700 4,90 €

Akrylové farby 
Sada 12 farieb, ktoré je možné aplikovať na 
všetky bežné podklady ako je papier, lepenka 
či plátno. Farby sú riediteľné vodou.
Obsah balenia: 12 x 12 ml.

JR48701 4,90 €

Olejové farby 
Sada 12 farieb s vysokou krycou schopnosťou, 
ktoré je možné aplikovať na všetky bežné 
podklady. Obsah balenia: 12 x 12 ml.

AN1508 3,75 €

Nafukovacie farby - 6 ks
Ozdobte si papier, drevo, látku alebo 
iné materiály týmito nafukovacími 
farbami. Nakreslený obrázok nechajte 
dôkladne preschnúť. Následne 
zahrejte fénom alebo žehličkou až kým 
sa farba rovnomerne nenafúkne. 
6 rôznych odtieňov.
Obsah: 6 x 10,5 ml.

HA23099 17,00 €

Médium pre vytváranie nálepiek
Pomocou tejto špeciálnej tekutiny si môžte vyrobiť 
vlastné nálepky. Existujú dve možnosti jej použitia: 
1. Môžete ju použiť priamo bez primiešania inej farby 
a po vyschnutí môžete výtvor dodatočne vymaľovať.
2. Zmiešate s temperovými farbami v pomere 
1:2 (dva dieliky média a jeden dielik farby).
Nanášajte na hladký povrch. Po vyschnutí jednoducho 
odlúpte z hladkého povrchu a použite na akékoľvek iné 
miesto. Po uschnutí sa nálepka stáva vode odolnou.
Tekutina je vyrobená pre špeciálne potreby detí.
Objem: 1000 ml.

JO670 9,50 €

Akrylové farby, 6 ks 
Obsahuje 6 akrylových farieb v 
uzatvárateľných kelímkoch a štetec. 
Objem: 6 x 55 ml.
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HA44001 11,50 €

Multimédium
Špeciálne vyvinuté multimédium, pomocou ktorého 
máte možnosť  vytvoriť množstvo zaujímavých 
výtvarných a darčekových diel.  Použitie je veľmi 
jednoduché. Príklad: na hladký povrch položte list 
zo stromu a naneste naň vrstvu multimédia tak, aby 
prečnievalo aj cez okraje a nechajte zaschnúť. To isté 
urobte aj na druhej strane lístka a sledujte fascinujúci 
výsledok! Po vyschnutí vytvorí priehľadnú, ohybnú a 
vode odolnú vrstvu. Môže sa zmiešať aj s inými 
základnými farbami, ktoré pritom nestratia svoju sýtosť. 
Pokiaľ použijete Multimédium na pórovitý povrch, 
funguje ako dokonalé lepidlo. Objem: 1000 ml. ED062670       1000 ml 8,50 €

Lak Interpaint
Lak na ochranu výtvarných prác.
Veková kategória: 3+ 

CL250VL 4,90 €

Lepidlový lak - základný 
Biely lepidlový lak, ktorý je po zaschnutí priehľadný. 
Je vhodný na ochranu a lakovanie malieb a iných 
umeleckých diel. Vhodný je aj na využitie pre 
poskladané puzzle - ako fixátor.
Vyrobený na vodnej báze. Objem: 250 ml.

Lepidlo biele
Kvalitné biele lepidlo na vodnej báze. Je bez 
zápachu, rýchlo schne a ľahko sa dá vyprať z 
oblečenia. Lepí papier, kartón, korok, drevo, filc, 
kožu, polystyrén, textil a ľahké plasty.

CL100KB - 100 ml 1,55 €

CL1000KB - 1000 ml 4,65 €

Priehľadné lepidlo 
Lepidlo na vodnej báze je bez zápachu 
a ľahko sa dá vyprať aj z oblečenia. 
Lepí papier, kartón, korok, drevo, filc, 
polystyrén a ľahké plasty.

CL100KC - 100 ml 1,55 €

CL1000KC - 1000 ml 4,65 €

Krakelovacie lepidlo
pre najmenších
Ekologické lepidlo žlto - hnedej farby je 
prírodné, nezávadné a po uschnutí ma 
karkelovú štruktúru. Vhodné na lepene 
papiera, kartónu a ako krakelovacie 
médium vo farbách na vodnej báze.
Veková kategória: 3+ 

CL1000LECO - 1000 ml 8,90 €

CL100LECO - 100 ml 1,95 €

Vhodné na papier, 
kartón, drevo, 

sklo, plast, plsť...

JO624G 6,30 €

Dekoračný povrchový lak
- s trblietkami 
Na zvýraznenie krásnych, farebných tónov 
vášho diela je ideálny akrylový lak. Tento 
produkt vytvorí na maľovanom povrchu lesklú 
ochrannú vrstvu voči oteru a vode. Je vhodný 
na akýkoľvek typ povrchu. 
Objem: 250 ml.

POSLEDNÉ
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NS0031 29,80 €

Lepidlo - triedne balenie s nádobkami
Zelené lepidlo na ekologickej báze vhodné pre malé deti. Lepidlo má dobre 
lepiace schopnosti nielen na papier, ale aj na kartón. Je ľahko umývateľné. 
Nádoba na lepidlo obsahuje dávkovač s pumpičkou, čo umožňuje preliať 
správny pomer lepidla. Priložená kefka umožňuje ľahšiu manipuláciu 
s lepidlom. Pumpa sa ľahko čistí,čo zabezpečí jeho dlhú životnosť. Objem 
nádoby s lepidlom je 2 litre. Balenie obsahuje 15 malých fľaštičiek 
s kefkami. odporúčaná teplota skladovania je 5 - 25 ° C.

CL1000 7,50 €

Lepidlo na sklo
Týmto lepidlom môžete prilepiť na okná, dvere, alebo na iné 
hladké predmety papierové výtvarne diela. Dá sa z povrchu 
ľahko odstrániť, nezanecháva žiadne stopy. 
Objem: 1000 ml.  

HA10600 2,35 €

Prstová pasta - lepidlo
Lepiaca prstová pasta s obsahom prírodných zložiek, špeciálne 
vyvinutá pre deti od dvoch rokov. Ľahko sa nanáša buď pomo-
cou prstov alebo štetca. Pasta je pri teplote prania 40°C ľahko 
odstrániteľná z väčšiny látok, ľahko sa zmýva z pokožky. 
Je zdraviu neškodná a spĺňa Európske bezpečnostné normy. 
Obsah: 100 g. 

Lepidlo pre najmenších
Lepidlo na vodnej báze je určené aj pre najmenšie deti, 
pretože sa dá veľmi ľahko odstrániť z rúk aj bez použitia vody. 
Ľahko sa dá vyprať aj z oblečenia. Lepidlo zaschýna pomaly 
a po zaschnutí je priehľadné. Lepí papier, kartón a iné ľahké 
materály. Môže sa nanášať štetcom alebo stierkou na lepidlo.

CL100PC - 100 ml 1,55 €

CL1000PC - 1000 ml 4,80 €

Detské tekuté lepidlo
Lepidlo je vyrobené z prírodných komponentov. 
Neobsahuje rozpúšťadlá, ani  glutén. Dá sa 
ľahko umyť z pokožky a z väčšiny tkanín sa dá 
vyprať pri teplote 40°C.

HA09545 - 70 ml so špongiou 2,65 €

HA09540 - 1000 ml 5,15 €

vylepšené
zloženie

lepšie lepiace
schopnosti

PB2470923 5,30 €

Lepiaca pištoľ malá 
Čas tavenia je od 3 - 5 minút. Pištoľ sa zohrieva na 101°C 
(vnútro pištole, kde sa vkladajú tyčinky pracuje pri teplote 
80°C). Tyčinky sa zohrievajú na teplotu 40°C. Lepiaca 
pištoľ si vyžaduje dozor dospelej osoby. Obsahuje 
zástrčku pre európsky typ zásuviek - 240V (nie pre UK). Do 
pištole sú vhodné Tyčinky PB2470925 (objednávajú 
sa samostatne). Rozmer: 11 x 10,5 cm. 

aj pre

aj pre

PB2470924 8,80 €

Lepiaca pištoľ veľká 
Čas tavenia je od 3 - 5 minút. Pištoľ sa zohrieva na 101°C (vnútro 
pištole, kde sa vkladajú tyčinky pracuje pri teplote 80°C). Tyčinky 
sa zohrievajú na teplotu 40°C. Lepiaca pištoľ si vyžaduje dozor 
dospelej osoby. Obsahuje zástrčku pre európsky typ zásuviek 
- 240V (nie pre UK). Do pištole sú vhodné Tyčinky PB2470944 
(objednávajú sa samostatne).
Rozmer: 17 x 14 cm. 
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PB2470944 3,35 €
Tyčinky pre lepiacu pištoľ 
veľkú - 8 ks 
Balenie obsahuje 8 ks. Sú vyrobené 
z parafínového vosku. Sú vhodné pre 
Lepiacu pištoľ veľkú (PB2470924). 
Priemer tyčiniek: 11 mm. 
Dĺžka tyčiniek: 25 cm.

PB2470925 1,45 €

Tyčinky pre lepiacu pištoľ 
malú - 18 ks 
Balenie obsahuje 18 ks. Sú vyrobené 
z parafínového vosku. Sú vhodné pre 
Lepiacu pištoľ malú (PB2470923).
Priemer tyčiniek: 7 mm. 
Dĺžka tyčiniek: 10 cm.

CL250PP 6,50 €

Práškové lepidlo 
Lepidlo v práškovej forme je bez zápachu a je 
určené na výrobu väčšieho množstva tekutého 
lepidla. Ľahko sa umýva pomocou vlažnej vody. Lepí 
papier a kartón a je skvelé  na tvorbu plastík 
z papierovej zmesy. Z jedného balenia  prášku je 
možné vyrobiť 15 l tekutého lepidla. Obsah: 250 g.  

CL100CF 2,65 €

Flexibilné lepidlo na filc 
Biele lepidlo na textil a filc sa po uschnutí mení na 
priehľadné a ostáva flexibilné. Je bez zápachu. 
Je určené hlavne na prilepovanie filcu k rôznym 
materiálom.
Objem: 100 ml.  

JR52219325 2,90 €

Chemoprén Univerzal 
Kontaktné lepidlo bez toluénu určené na 
pevné spoje. Je vhodné na papier, drevo, 
textil, sklo. Objem: 50 ml.

JR52219326 3,40 €

Chemoprén Transparent 
Kontaktné lepidlo na báze polyuretánu. Extra 
pevné, priehľadné a vodovzdorné. Je vhodné 
na gumu, koženku, plsť, textil, mäkčené PVC, 
ABS, penové materiály, drevo. Objem: 50 ml.

JR0913 0,25 €

Sekundové lepidlo, 3g 
Univerzálne sekundové lepidlo, určené 
na lepenie porcelánu, kovu, gumy, 
kože, dreva a plastu. Objem: 3 g.

CL100EF 2,50 €

Lepidlo na penovú fóliu 
Lepidlo vytvorené špeciálne na penovú 
fóliu.  Po zaschnutí je priehľadné a vytvára 
vodeodolnú vrstvu. Nepoškodzuje a 
nedeformuje penovú fóliu. Objem: 100 ml. 
Veková kategória: 6+

CL100MZ 2,05 €

Lepidlo na mozaiku 
Biele lepidlo sa po zaschnutí stáva 
priehľadným. Schne rýchlo a je vode 
odolné. Je určené na lepenie 
sklenených alebo keramických mozaik.
Objem: 100 ml.  

CL100ST 2,50 €
Lepidlo na polystyrén 
Lepidlo vytvorené špeciálne 
na polystyrén. Má silné lepiace 
schopnosti, rýchlo pôsobí 
a nedeformuje polystyrén. 
Objem: 100 ml. 

CL803D 3,80 €

Silikónové lepidlo 3D 
Transparentné lepidlo je ideálne na lepenie 
papieru, kartónu, dreva, polystyrénu, plastov. 
Schne aj v hrubej vrstve, čo je výborné 
pre vytváranie rozličných 3 rozmerných 
výtvarných diel. Objem: 80 ml.

WD90721 4,40 €

Lepidlo s hubkou na puzzle 
Lepidlo naneste na hornú časť 
poskladaného puzzle a nechajte zaschnúť. 
Týmto sa Vám jednotlivé dieliky vzájomne 
spoja a povrch ostane chránený voči 
prípadným nečistotám. 1 ks lepidla vydrží 
na cca jedno 4000 dielikové puzzle. Lepidlo 
je na báze vody. Objem: 70 ml.
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ED081060      20 g 0,80 €

Lepidlo Glue stick               
Transparentné, ľahko umývateľné lepidlo 
s výbornou lepiacou silou. Toto rýchlo 
schnúce lepidlo neobsahuje rozpúšťadlo. 
Vhodné  na papier, fotografie, kartón.
Veková kategória: 3+

KH50502 0,55 €

Lepiaca pasta 
Biela lepiaca pasta na lepenie papiera. 
Balenie obsahuje 50 g pasty.  

HA12007 1,60 €
Detské lepidlo v tyčinke 
- magické 
Kvalitné lepidlo je bezpečné pre deti, 
pretože neobsahuje rozpúšťadlá, ani 
glutén. Rýchlo schne a nezanecháva 
škvrny. Po nanesení je modré, 
vďaka čomu vidíte, kde ho ešte treba 
naniesť. Po zaschnutí je priehľadné. 
Ľahko sa umýva z pokožky a z 
väčšiny tkanín sa dá ľahko vyprať pri 
teplote 40°C. Obsah: 22 g. 

HA12005 1,75 €

Detské lepidlo v tyčinke 
Kvalitné lepidlo je bezpečné 
pre deti, pretože neobsahuje 
rozpúšťadlá, ani glutén. Rýchlo 
schne a nezanecháva škvrny. 
Ľahko sa umýva z pokožky a z 
väčšiny tkanín sa dá ľahko vyprať 
pri teplote 40°C.
Obsah: 22 g.

HA09610 23,45 €

Farebné lepidlo s trblietkami
Lepidlo je vhodné na dekoráciu papiera, dreva, 
kartónu a pod. Je vyrobené na báze vody. 
Pri prípadnom nechcenom nanesení 
na textílie je možné ho ľahko vyprať. 
Balenie: 6 ks x 100 ml.

Lepidlo Herkules
Univerzálne lepidlo s uzatvárateľným vrchnákom 
pre všestranné použitie v kancelárii, škole 
a doma. Vhodné na lepenie papiera, kartónu 
a lepenky. Netoxické a nezávadné zloženie 
založené na vodnej báze.

JR09160 - 130 ml 2,70 €

JR09403 - 250 ml 4,25 €

KP2335678 2,60 €

Klovatina Pritt 
Tekuté lepidlo s vylepšenou 
receptúrou, ľahko sa nanáša 
a umýva z rúk.
Obsah: 100 g.

KP528050 1,80 €

Disperzné lepidlo Wurstol 
Biele lepidlo bez rozpúšťadiel je 
vhodné na lepenie papiera, kartónu, 
fotografií, dreva, kože a textilu. 
Objem: 120 ml.  

FL574 4,80 € 
Trblietavé lepidlo  
9,5 ml v každej tyčinke.
10 trblietavých farieb.

PB2420005 3,00 €

Trblietavé lepidlá 
Lepidlá slúžia na dekoráciu rôznych umeleckých a výtvar-
ných diel, ktorým dodajú krásny lesk. Požadovaný povrch
- papier, výkres - sa natrie lepidlom. Po zaschnutí je lepidlo 
priehľadné a je vidieť iba trblietky.
Balenie obsahuje 12 lepidiel v rôznych farbách.    

PB2420004 3,90 €

Trblietavé lepidlá 
Lepidlá slúžia na dekoráciu rôznych umeleckých a 
výtvarných diel, ktorým dodajú krásny lesk. Požadovaný 
povrch - papier, výkres - sa natrie lepidlom. Po zaschnu-
tí je lepidlo priehľadné a je vidieť iba trblietky.
Balenie obsahuje 16 lepidiel v 6 rôznych farbách.    
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Trblietavé lepidlá
Balenie obsahuje 6 fľaštičiek s trblietavým lepidlom. Každá fľaštička je špirálovito naplnená 
lepidlom v dvoch farbách. Lepidlo slúži na dekorovanie rôznych umeleckých diel, 
pozdravov, rámikov na fotografie, atď. Objem každej fľaštičky: 10,5 ml.

1. FL575 - základné farby 4,45 €

2. FL576 - neónové farby 4,45 €

3. FL577 - perleťové farby 4,45 €

A. Prst na nanášanie lepidla
Prst s plastovou rúčkou. Pošpineniu 
malých rúk zabráni malý obdlžník.
Veková kategória: 3+

ED522764      13 cm 0,30 € 

B. Stierka na  
nanášanie lepidla
CL18171      11 cm 0,40 € 

CICS3380 15,50 €

Trblietavé lepidlá 
Balenie obsahuje 72 ks farebných lepidiel v 12 žiarivých 
farbách. Objem jednej tuby: 10 ml.

Plastový štetec na lepidlo
ED082014      10 cm 0,30 € 

Lepiace vankúšiky
Obojstranné samolepiace penové vankúšiky na vytváranie 
3D efektov. Balenie obsahuje 800 ks vankúšikov 
s rozmermi 5 x 5 mm, v dvoch rôznych hrúbkach. 

FL23054 - 400 ks x 0,5 mm + 400 ks x 1 mm 2,75 €

FL23055 - 400 ks x 2 mm + 400 ks x 3 mm 2,75 €

CL160GT 3,25 €

Lepiaca hmota 160 g 
Lepiaca hmota s veľkým množstvom možností 
využitia. S jej pomocou jednoducho a rýchlo 
prilepíte na stenu obrázky, plagáty, dekorácie 
alebo hmotou upevníte predmety, aby držali na 
mieste. Jednoducho sa aplikuje i odstraňuje. 
Obsah: 160 g. Veková kategória: 6+

FL2301 3,60 €

Samolepiaci suchý zips
- Krúžky 
Balenie obsahuje 15 bielych 
a 15 čiernych samolepiacich 
suchých zipsov kruhového tvaru.
Priemer: 2 cm.

FL2302 4,50 €

Suchý zips
Samolepiaci suchý zips.
Balenie obsahuje 2 m suchého
zipsu o šírke 20 mm. 
Cena je za 1 balenie.

ED512210 0,30 €

Pomôcka na nanášanie lepidla 
Plastová pomôcka na nanášanie lepidla. Dodávané 
vo farebnosti v závislosti od skladových zásob.
Dĺžka: 12 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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Lepiaca páska s trblietkami
Dostupná v rôznych farbách.
Rozmer: 1,5 cm x 5 m.

FL28001 - strieborná 1,85 €

FL28002 - zlatá 1,85 €

FL28004 - tmavofialová 1,85 €

FL28005 - svetlofialová 1,85 €

Textilná lepiaca páska
Pevná textilná lepiaca páska je vodeodolná 
a potrebná veľkosť sa dá jednoducho odtrhnúť rukou. Môže 
sa používať na lepenie kníh, označovanie strán v knihe, 
označovanie cesty na mape, alebo na rôzne kreatívne účely.
Rozmer: 4 m x 3,8 cm.

CL3801TT - modrá 3,45 €

CL3810TT - červená 3,45 €

CL3830TT - žltá 3,45 €

CL3863TT - čierna 3,45 €

CL3866TT - biela 3,45 €

CL3820TT - zelená 3,45 €

CL3860TT - sivá 3,45 €

CL3840TT - hnedá 3,45 €
Rôzne lepiace pásky 

a potreby na balenie
nájdete na 

str. 1029 - 1032.

FL28509 14,50 €

Trblietavé lepiace pásky 
10 ks krycích lepiacich pások 
vyrobených z trblietavého papiera, 
ideálne pre zdobenie a balenie. 
Rozmer: 1,5 cm x 5 m.

FL307 3,15 €

Dúhové samolepiace pásky 
Balenie obsahuje 6 farebných pások o 
rozmere 12 mm x 2 m. 

Nálepky z ryžového papiera
Nálepky sú matné a polopriesvitné. Najlepšie 
priľnú na hladkom povrchu ako kov a sklo, 
ale držia aj na papieri alebo stene. Ľahko sa 
odlepujú a môžu byť znova použité. Rolka 
obsahuje 200 nálepiek.

1. FL26501 - Lupene ružové 3,30 €

2. FL26502 - Lupene modré 3,30 €

3. FL26503 - Srdiečka 3,30 €

4. FL26506 - Tropický set 3,30 €
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JO1748 22,15 €

Hrubé fixy - triedne balenie 
Fixy majú veľmi pevnú a odolnú 
špičku. Sú plnené atramentom 
z potravinárskych farieb, ktorý sa 
ľahko zmýva z rúk aj z odevov. 
Balenie obsahuje 48 ks fixiek 
v 12 rôznych odtieňoch.

Fixky hrubé
Hrubé guľaté fixky v 10 farbách.
Veková kategória: 3+

ED080037 - 10 ks 4,75 €

ED080039 - 120 ks 51,30 €

JO1696 25,90 €

Tenké ergonomické 
fixky, 96 ks 
Balenie obsahuje 96 ks fixiek s 
ergonomickým, trojuholníkovým 
úchopom v rôznych jasných farbách. 
Priemer hrotu: 3 mm. Rozmery: dĺžka 
14 cm, priemer 9 mm.

JO1699 37,90 €

Tenké ergonomické fixky, 144 ks
Balenie obsahuje 144 ks fixiek s ergonomickým, 
trojuholníkovým úchopom v 12 jasných farbách.
Priemer hrotu: 3 mm.
Rozmer: 0,9 x 14 cm.

JO1799 42,80 €

Fixy hrubé, 96 ks 
Fixy majú veľmi pevnú a odolnú špičku. Sú plnené atramentom 
z potravinárskych farieb, ktorý sa ľahko zmýva z rúk aj z odevov. 
Balenie obsahuje 96 fixiek v 12 farbách. Hrúbka hrotu: 5,8 mm.

JO1724 10,00 €

Hrubé fixy - 24 ks
Balenie obsahuje 24 ks fixiek 
v rôznych odtieňoch.

Fixy Pilot
Gumovacie fixy v žiarivých farbách. Kresby a správy je 
možné vygumovať pomocou silikonového hrotu na viečku. 
Obrázok sa opäť objaví pri teplote -10°C. 

JR423871 - 6 ks 13,80 €

JR423888 - 12 ks 25,50 €

FL381009 5,65 €

Obojstranné fixky, 10 ks 
Hrubá strana fixky je ideálna na 
vyfarbenie veľkých plôch, následne 
stačí fixu otočiť pre tenké línie. 
Balenie obsahuje 10 farieb.
Rozmer: 0,5 mm/2 mm.

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   817 9. 8. 2021   12:32:02



818
POŠTOVNÉ ZDARMA

17,5 cm

1 cm

pri objednávke nad 99 €

Výtvarná výchova
Fi

xy
 v

še
tk

ýc
h

 d
ru

h
o

v

ED080063 2,30 € 
Fixky
Tenké guľaté fixky výbornej kvality v plastovom obale. 
Ľahko umývateľné. Balenie 24 ks rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

Zotierateľné fixy, fluorescentné
Fixy vhodné na kreslenie a písanie na Svetielkujúcu tabuľku (TS06939EY), ale aj iný 
neporézny povrch. Atrament výrazných farieb jednoducho utriete vlhkou handričkou.
Priemer hrotu: 1 mm.
Veková kategória: 3+

TS03190AR - 6 ks 20,20 €

TS10187AR - 30 ks 90,00 €

Zotierateľné fixy, 8 ks
Fixy vhodné na kreslenie a písanie na Svetielkujúcu tabuľku 
(TS06939EY). Fixy je možné použiť tiež na sklo a iný 
neporézny povrch. Náplň je špeciálny zotierateľný atrament, 
ktorý jednoducho utriete vlhkou handričkou. Je bez zápachu, 
neobsahuje rozpúšťadlá ani alkohol.
Veková kategória: 5+

TS00539PC - s okrúhlym hrotom (1,8 - 2,5 mm)  46,50 €

TS00538PC - so širokým hrotom (8 mm) 62,50 €

Suché zotierateľné pero
Pero s tenkým hrotom vhodné na kreslenie a písanie na 
Svetielkujúcu tabuľku (TS06939EY). Pevný hrot je odolný voči tlaku. 
Náplň neobsahuje xylén.
Veková kategória: 3+

TS10020EE - 10 ks 14,00 €

TS10022EE - 50 ks 62,50 €

Fixky
Trojhranné fixky s rôznym počtom farieb v závislosti od typu 
balenia. Sú ľahko vypratelné z oblečenia.

KH266754 - 6 ks 1,10 €

KH26678 - 12 ks 1,90 €

KH266846 - 24 ks 3,80 €

JO1512 4,00 €

Obojstranné fixy hrubé 
vs. tenké
Balenie obsahuje 12 ks obojstranných 
fixiek v rôznych odtieňoch.
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JO1810 5,15 €

Gélové zvýrazňovače 
Gélové zvýrazňovače v štyroch žiarivých 
farbách. Nový vysúvací spôsob otvárania. 
Zvýrazňovače majú oblý široký hrot, sú 
plnené neškodlivými farbami a zvýraznený 
text rýchlo uschne. Balenie obsahuje 4 farby.
Rozmer: dĺžka 13,2 cm, priemer 1,5 cm.

KH771009 4,15 €

Štetcové fixky, 12 ks  
Fixky s ergonomickým trojuholníkovým 
úchopom. Pružné hroty umožňujú maľovať 
ako so štetcom. V prípade znečistenia 
pokožky alebo oblečenia sa farby ľahko 
umyjú alebo vyperú.
Hrúbka stopy: 1 - 3 mm. 

KH77180 3,85 €

Voňavé fixky, 6 ks 
Fixky obsahujú aromatizovaný atrament 
s vôňou kvetín, na vodnej báze, ktorý 
nepresakuje a dá sa ľahko vyprať. Hrot fixky 
je odolný voči rozstrapkaniu.

CR37370 5,60 €
Fixy s trblietkami
Fixy s trblietkami na báze vody s výbornou 
krycou schopnosťou. V baléní 6 farieb.
Priemer hrotu: 4,2 mm.
Veková kategória: 3+

Farebné vodové fixy so štetcom SOLO GOYA
Fixy so štetcom slúžia na kreslenie/maľovanie na akvarelovom papierovom 
podklade. Balenie obsahuje kvalitnú farbu na vodnej báze. Farby sú navzájom 
miešateľné a môžu sa riediť vodou. Farba sa jednoducho nanáša elastickým 
štetcom na suchý alebo navlhčený papier. Intenzita farieb záleží od vrstvenia 
nanášanej farby. Prostredníctvom štetca s vodou môžete vytvoriť svetlý alebo aj 
zmiešaný odtieň. Na výber z dvoch veľkostí balenia (6 a 12 ks).

CR34319 - 6 farieb, rozmer: 17 x 9 x 1,5 cm. 20,90 €

CR34321 - 12 farieb, rozmer: 15 x 6 x 6 cm. 41,50 €

JO1608G 6,80 €

Perleťové fixy, 8 ks 
Ergonomické tenké fixy s odolným hrotom 
(3 mm) v 8 perleťových farbách.
Rozmer: 0,9 x 14 cm.

Gélový zvýrazňovač, 12 ks
Gélový zvýrazňovač s vysúvacím otváraním 
a oblým širokým hrotom. Náplň je netoxická a 
rýchloschnúca.
Rozmer: 1,47 x 14 cm.

JO1815 - oranžový 12,00 €

JO1816 - ružový 12,00 €

JO1817 - žlté 12,00 €

JO1818 - zelené 12,00 €
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BE40152 7,90 € 
Fixky na textil
Balenie obsahuje 10 kusov. 
Rozmer: 11 x 1,3 cm.
Veková kategória: 3+

DJ08827 4,90 €

Čarovné fixky
Sada obsahuje 10 fixiek. Dotykom magickej 
bielej fixky možno meniť na papieri farby 
zvyšných deviatich fixiek. 
Rozmer: 13 x 14,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

KH77161 1,20 €

Prefarbiteľné fixky, 6 ks 
Nakreslite fixkou obrázok, prejdite 
po ňom špeciálnou fixkou a farby 
sa zmenia. Balenie obsahuje 6 ks.

KP12859 1,65 €

Fixky s potravinárskymi 
farbivami 
Sada 12 fixiek rôznych farieb 
s potravinárskymi farbivami 
a ergonomickým držaním. 
Atrament je zdraviu neškodlivý a 
vyprateľný. 
Hrúbka stopy 1 mm.

BE52010 9,90 €

Multifunkčné fixky 
Fixky môžete použiť na rôzne povrchy 
- textil, drevo, papier, sklo, plast, keramiku, 
či tabuľu. Rozmer: priemer 1,6 cm, dĺžka 13 cm.
Veková kategória: 3+ 

CR34817 9,90 €

Fixy na textil, 20 ks
Balenie obsahuje 20 obojstranných fixiek na textil s hrotmi 
dvojakej hrúbky. Pomocou nich vytvoríte jedinečný vzhľad taške, 
tričku či čiapke. Pred použitím je potrebné fixou zatriasť. Po 
zafixovaní žehličkou je možné textílie prať pri teplote 40 °C.
Hrúbka stôp: 2,3 a 3,6 mm.
Veková kategória: 3+

CR34819 2,35 €

Fixy na textil, 6 ks
Balenie obsahuje 6 obojstranných 
fixiek na textil s hrotmi dvojakej hrúbky. 
Pomocou nich vytvoríte jedinečný vzhľad 
taške, tričku či čiapke. Pred použitím je 
potrebné fixou zatriasť. Po zafixovaní 
žehličkou je možné textílie prať pri 
teplote 40 °C.
Hrúbka stôp: 2,3 a 3,6 mm.
Veková kategória: 3+

Fixy obojstranné
Obojstranné kreatívne popisovače, ktorých hroty umožňujú jednoduché farbenie, 
kreslenie, skicovanie a tieňovanie. Vysoko pigmentovaný, dlhotrvajúci a rýchloschnúci 
atrament odolný voči rozmazaniu a vyblednutiu. Štetcový hrot: šírka stopy 1 mm. 
Klinový hrot: šírka stopy 1 - 4 mm. Rozmer: ø 15 cm.

JR80015 - 6 ks 4,25 €

JR80012 - 12 ks 8,05 €

JR80013 - 24 ks 15,60 €

JO1410 8,90 €

Fixy na textil, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 fixiek na textil.
Hrúbka hrotu: 4,8 mm.
Rozmer: 1,18 x 13,8 cm.

POSLEDNÉ
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KP12835 1,75 €

Zmizíkovateľné fixky, 8 + 2 ks
Balenie obsahuje 8 farieb fixiek a 2 zmizíky.
Hrúbka stopy 1,8 mm.

JO1602M 1,85 €

Fixky s metalickým efektom, 
zlatá a strieborná 
Akrylové fixky na báze vody s výbornou 
krycou schopnosťou, skvelé na tmavý papier 
alebo kartón, ideálne na zdobenie drsných, 
ale aj hladkých povrchov (drevo, kov, textil, 
samotvrdnúca hmota, sklo, keramika).
Priemer hrotu: 4,2 mm.
Rozmery: dĺžka 14,7 cm, priemer 11 mm.

JO1606M 4,75 €

Fixky s metalickým efektom, 6 farieb 
Akrylové fixky na báze vody s výbornou krycou 
schopnosťou, skvelé na tmavý papier alebo kartón, 
ideálne na zdobenie drsných, ale aj hladkých 
povrchov (drevo, kov, textil, samotvrdnúca hmota, 
sklo, keramika).
Priemer hrotu: 4,2 mm.
Rozmery: dĺžka 14,7 cm, priemer 11 mm.

KH771629 5,20 €

Sada rôznych fixiek, 30 ks 
Balenie obsahuje 10 klasických fixiek, 10 "magických" 
- prefarbovacích fixiek a 10 štetcových fixiek v rôznych 
farbách.

FL933933 13,00 €
Fixy na porcelán
Balenie obsahuje 5 ks fixiek v rôznych farbách o hrúbke hrotu 1 - 2 mm. 
Náplň je bez zápachu, netoxická, rozpustná vo vode. Po vypálení vytvoríte 
trvalú, nezmývateľnú  ozdobu porcelánových výrobkov, ktoré sa dajú umývať 
v umývačke riadu. Úpravy vzorov sa dajú ľahko urobiť vlhkou handričkou ešte 
pred vypálením. Vypaľovať sa dá aj v domácom prostredí - v rúre na pečenie 
pri teplote 160 °C po dobu 90 minút. 

KP27648 5,35 €

Parfémované fúkacie fixy 
Fúkacie fixky na papier so zdravotne 
nezávadným parfémovaným atramentom. 
Sada obsahuje 5 farebných odtieňov s 
vôňou kvetov, 8 šablón s motívmi kvetov a 
10 hárkov A4.
Veková kategória: 4+

KP21561 5,15 €

Fúkacie fixky - 10 farieb
Balenie obsahuje 10 farebných fúkacích 
fixiek na papier a 4 šablóny. 

KP27631 6,00 €

Fúkacie fixy -  5 + 1
Fúkacie fixky na papier, ľahko umývateľný 
a vyprateľný atrament. Balenie obsahuje 5 
farebných odtieňov, 1 čiernu fixu, 8 šablón s 
motívmi exotických zvierat, 10 hárkov A4.
Veková kategória: 4+

CR373545 70,00 €

Fixy, 288 ks
Fixy na vodnej báze s výbornou krycou schopnosťou. 
Balenie obsahuje fixky v 12 rôznych farbách. 
Priemer: 2 mm.
Veková kategória: 3+

JO1624M 18,80 €

Fixky s metalickým efektom, 24 ks 
Akrylové fixy na báze vody s výbornou krycou schopnosťou. Balenie obsahuje: 
6 ks - stieborné a zlaté; 3 ks - červené, fialové, modré, zelené.
Priemer hrotu: 4,2 mm.
Rozmer: 0,11 x 14,7 cm.

POSLEDNÉ
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SF27605 1,35 €

Hubky na make up 
Hubky na nanášanie farby na tvár.
Balenie obsahuje 3 ks.

SF46773 5,60 €

Špongie na nanášanie 
Make Upu 
Balenie obsahuje 6 ks.

Farba na tvár
Netoxická farba na tvár a telo, zmýva sa 
pomocou vody. 
Veková kategória: 3+

SF23730 - biela 3,50 €

SF23731 - čierna 3,50 €

SF23732 - oranžová 3,50 €

SF23733 - červená 3,50 €

SF39134 - žltá 3,50 €

SF39135 - modrá 3,50 €

SF39138 - zelená 3,50 €

SF39143 - zlatá 3,50 €

SF39144 - strieborná 3,50 €

JO171 9,90 €

Farby na tvár - 6 x 8 ml 
Žiarivé farby sú hneď pripravené na 
použitie, nie je potrebná voda. Môžu 
sa nanášať prstami alebo štetcom. 
Sú zdravotne nezávadné, ľahko sa 
umývajú z pokožky.

JO176       10 ks 5,35 € 
Farby na tvár v tyčinkách  
Balenie 10 farieb x 4 g.

RB10758 4,20 €

Trblietavé farby na tvár 
Farby na maľovanie a zdobenie tváre. 
Balenie obsahuje 5 farieb v tyčinkách 
a orezávatko.  

JO175 2,90 €

Farby na tvár v tyčinkách 
- základné
Zloženie farieb je veľmi príjemné na dotyk. 
Pri aplikácii nešpinia ruky. Z pokožky sa ľahko 
odstránia vodou a mydlom alebo odstraňovačom 
make-upu. Balenie obsahuje 5 odtieňov.

SF37803 6,80 €

Vysúvacie farby na tvár 
Balenie obsahuje 8 farieb.

POSLEDNÉ
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AN6504 7,45 €

Farby na tvár, vytáčacie
Sada 6 zmývateľných farieb na tvár.
Obsah: 6 x 4,7g.

Farby na tvár a telo 
Umývateľné farby na tvár a telo.
Obsah: 6 x 2,5 g.

1. AN6589 - perleťové 2,30 €

2. AN6588 - basic 2,30 €

Farby na tvár a tetovačky 
sa ideálne hodia na čas
strávený na karnevale. 
Kostýmy a kostýmové 

čiapočky nájdete
na str. 119 - 133.

NR172759 6,70 €

Farby na tvár - Výsuvné
- metalické
Balenie obsahuje 6 výsuvných farieb 
na tvár vo výbornej kvalite. Veková 
kategória: 3+

JO191 10,50 €

Farbičky na tvár TWIST
Netoxické farbičky na tvár. Pri aplikácii nešpinia 
ruky. Z pokožky sa ľahko odstránia vodou 
a mydlom alebo odstraňovačom make-upu.
Balenie obsahuje 6 ks.

Sprej na vlasy
Farebný sprej na vlasy, ľahko sa 
zmýva vodou a šampónom.
Objem: 125 ml.

SF052W - biely 2,30 €

SF052B - modrý 2,30 €

SF052PK - ružový 2,30 €

SF052GN - zelený 2,30 €

Tetovačky 
Balenie obsahuje 4 hárky s detskými tetovačkami - spolu 100 tetovačiek 
v rôznych milých farebných motívoch. 
Rozmer: 15 x 23 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+

MD12947 - pre chlapcov 5,90 €

MD12946 - pre dievčatá 5,90 €
EPL130071 4,30 €

Sada tetovačiek, 96 ks 
Sada obsahuje 2 hárky A5 (2 x 48 tetovačiek). Veľké balenie je 
vhodné pre materské školy. Rozmer: 2,3 x 2,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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Šikovné pastelky
Tvrdé voskovky v tvare hlavy medvedíka, ktoré nezanechávajú škvrny,

sú bez zápachu a majú vysokú kryciu schopnosť.
Voskovky majú ergonomický tvar a dobre padnú do detskej ruky.

Široká strana voskovky ľahko vyfarbí veľké plochy. Ak chcete používať voskovku klasickým 
spôsobom môžete použiť úzku stranu. 

Voskovky v tvare medvedíka sú atraktívne hlavne pre deti.

Voskovky

ED061156     100 ks 9,70 €

Voskové pastelky farebné prsty 
- ekonomic
Krabica so 100 ks pasteliek rôznej farby. 
Priemer: 14 mm, dĺžka: 74 mm. Balenie po 10 ks 
z 10 farieb. Veková kategória: 3+

ED061155     10 ks 1,05 €

Voskové pastelky 
farebné prsty
Voskové pastelky v 10 jasných farbách
garantujú veľa krásnych hodín
strávených kreslením. 
Priemer: 14 mm, dĺžka: 74 mm. 
Krabica s 10 ks.
Veková kategória: 3+

100 ks 
voskoviek

JO941 6,00 €

Šikovné pastelky
- základné farby 
Balenie obsahuje 10 ks pasteliek v rôznych 
odtieňoch.  

JO943 14,50 €

Šikovné pastelky - triedne balenie 
Balenie obsahuje 30 ks pasteliek
v 10 rôznych odtieňoch.  

Triedne
balenie

JO946 8,35 €

Šikovné pastelky mix 
Balenie obsahuje 20 ks pasteliek v rôznych odtieňoch.

CR95240 3,45 €

Voskovky - telové odtiene, 8 ks
Balenie obsahuje 8 voskových pasteliek v 8 rôznych 
telových odtieňoch. Ideálne na kreslenie postavičiek 
z rôznych kultúr, ktoré sa odlišujú odtieňom pokožky.
Dĺžka pastelky: 10 cm.
Hrúbka pastelky: 1,5 cm.
Rozmer balenia: 12 x 10,5 x 1,5 cm.

NR254719 2,05 €

Voskovky JUMBO, 12 ks 
Sada obsahuje 12 super mäkkých, 
nerozbitných a netoxických voskoviek v 12 
intenzívnych farbách. Pastelky majú dobré 
krycie vlastnosti a nešpinia ruky.
Veková kategória: 5+ 
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ED010002 22,00 €

Voskovky 
Voskové pastelky v jasných farbách. Majú veľ-
mi dobrú kryciu schopnosť. Balenie obsahuje 
144 voskoviek v 12 rôznych odtieňoch. 
Rozmer: dĺžka 116 mm, priemer 14 mm.
Veková kategória: 3+  

MEGA voskovky !
dĺžka až 116 mm
priemer až 14 mm

až 144 ks

JR49136 1,40 €

Voskovky, 32 ks 
Farebné voskové farbičky v 32 farbách sú 
určené na výtvarné umelecké účely. Sú 
balené v kartónovej krabičke.  

JR49135 1,15 €

Voskovky, 24 ks 
Farebné voskové farbičky v 24 farbách sú 
určené na výtvarné umelecké účely. Sú 
balené v kartónovej krabičke.  

JR49133 0,55 €

Voskovky, 12 ks 
Farebné voskové farbičky v 12 farbách sú 
určené na výtvarné umelecké účely. Sú 
balené v kartónovej krabičke. 

Voskovky okrúhle
Farebné voskové farbičky 
s rôznym počtom farieb 
v závislosti od balenia sú určené 
na výtvarné a umelecké účely. 
Sú balené v kartónovej krabičke, 
v prípade balenia 48 farieb v 
paktickom plastovom obale.

KH067931 - 6 farieb 0,45 €

KH067955 - 12 farieb 0,90 €

KH067979 - 24 farieb 1,60 €

KH101529 - 48 farieb 3,20 €

JO980/60 12,80 €

Pastelky Jovicolor 
- veľká sada
Balenie obsahuje 60 ks pasteliek 
v rôznych odtieňoch a strúhadlo.

JO980/18 5,40 €

Pastelky Jovicolor, 18 ks
Balenie obsahuje 18 ks pasteliek 
v rôznych odtieňoch.

JO989 65,00 €

Voskovky, 300 ks 
Balenie obsahuje 300 okrúhlych voskoviek v 12 rôznych 
farbách. Priemer: 1,1 cm. Dĺžka: 7,5 cm.
Veková kategória: 2+ 
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DZ42041 15,00 €

Gelové metalické voskovky 
Balenie obsahuje 10 extra-mäkkých 
gélových voskoviek s metalickým efektom.
Rozmer balenia: 23,7 x 15 x 2,2 cm.

NR54368 8,20 €

Floppy Kids - stierateľné 
voskovky, 12 farieb 
Balenie obsahuje 12 farieb. Voskovky 
sa dajú ľahko zotrieť zo stierateľného 
povrchu s použitím suchej handričky, z 
papiera sa zotrieť nedajú. Sú netoxické.

NS1065 36,80 €

Hrubé voskovky, 300 ks 
Balenie obsahuje 300 voskoviek 
v 12 rôznych farbách. Balené 
v praktickej kartónovej krabičke.
Dĺžka: 9 cm; priemer: 1,1 cm.

EPL240199 13,20 €

Supermäkké pastelky, 12 ks 
Mäkké pastelky s vysokým pigmentom v 12 
svietivých farbách sú vysúvacie a uzatvárateľné 
s vrchnáčikom. Zmývateľné vodou.
Dĺžka: 14 cm. Priemer: 1,8 cm. 

NS1077 38,50 €
Olejové pastelky, triedne balenie, 300 ks 
Balenie obsahuje 300 pasteliek v 12 rôznych farbách. 
Balené v praktickej kartónovej krabičke.
Dĺžka: 9 cm; priemer: 0,8 cm.

ED031015 1,15 €
Olejové farbičky 
Olejové farbičky v jasných farbách s veľmi dobrou 
kryciou schopnosťou. Balenie obsahuje 12 pasteliek 
v rôznych odtieňoch. Rozmer: dĺžka 71 mm, 
priemer 11 mm. Veková kategória: 3+ 

CR38139 40,00 €

Voskovky, 288 ks
Kvalitné voskovky v 12 farbách v praktickom balení.
Dĺžka: 10 cm, priemer 11 mm.
Veková kategória: 3+

SY45750 1,95 €

Olejové pastelky, 24 farieb 
23 olejových pasteliek v intenzívnych farbách 
a 1 pastelka v bielej farbe.
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JR49142 5,50 €

Okrúhle olejové pastelky 
12 ks pasteliek pre najmenších. Pastelky 
majú otočný, výsuvný mechanizmus, mäkšie 
zloženie, ktoré zabezpečuje výborné krycie 
schopnosti a žiarivosť farieb. 
Rozmer: 19,5 x 15 x 2,5 cm.

JO973/72 15,50 €

Trojhranné voskovky - 72 ks 
Súčasťou balenia sú aj dve orezávatka. Balenie obsahuje 
72 ks pasteliek v 12 odtieňoch. 
Rozmer: 11 x 82 mm.  

JO979 62,00 €

Trojhranné voskovky
- školské balenie 
Školské balenie obsahuje spolu 300 
voskoviek v 12 výrazných farbách. 
Rozmer: 1,1 x 8,2 cm. 

Trojhranné voskovky
Ponúkame vám jedinečnú možnosť kúpiť 
si voskovky iba v tej farbe, ktorú práve 
potrebujete, pretože sa stáva, že niektoré 
farby sa minú rýchlejšie ako iné. Máte na 
výber 10 jasných farieb.
Rozmer: 1,1 x 8,2 cm.

JO97301 - 12 ks žlté 2,50 €

JO97307 - 12 ks oranžové 2,50 €

JO97308 - 12 ks ružové 2,50 €

JO97302 - 12 ks červené 2,50 €

JO97319 - 12 ks telové 2,50 €

JO97303 - 12 ks hnedé 2,50 €

JO97304 - 12 ks zelené 2,50 €

JO97305 - 12 ks modré 2,50 €

JO97310 - 12 ks čierne 2,50 €

Trojhranné voskovky
Nelámavé kvalitné trojhranné voskové pastelky s ergonomickým tvarom. 

Nezanechávajú škvrny a nešpinia ruky. Ich ergonomický dizajn je ideálny pre 
drobné detské rúčky. Sú neparfumované, dobre kryjú, ľahko sa ostria a majú 
vysokú trvanlivosť. Sú vhodné na kreslenie na rôzny povrch, ako je napríklad 

papier, kartón, drevo, či drsné povrchy.

GO15093 1,80 €

Pastelky na textil 
Farebné pastelky na textil. S ich pomocou môžete dodať 
jedinečný vzhľad svojej taške, tričku, alebo akémukoľvek 
kúsku. Ozdobené textílie sa môžu prať pri teplote 30 °C. 
Krabička obsahuje 8 pasteliek. Dĺžka: 9 cm.
Veková kategória: 3+   

Pastelky trojhranné Milan
Pastelky so sýtymi farbami odolné voči polámaniu. 
Vďaka zaobleným rohom sú vhodné aj pre malé deti.

JR80007 - 6 ks 1,55 €

JR49139 - 24 ks 5,95 €

JO973 4,20 €

Trojhranné voskovky, 12 ks 
Priemer: 1,2 cm. Dĺžka: 8,2 cm.
Veková kategória: 2+ 
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HA32002  3,95 €

Fantazijná farba
Tmavá čierna, nepriehľadná farba 
založená na vodnej báze. Je určená 
na prekrytie maľby voskovými alebo 
olejovými pastelkami. 
Po zaschnutí sa do nej vyškriabáva 
obrázok podľa vlastnej fantázie. 
Objem tuby: 120 ml.

KH831424 4,00 €

Olejové pastelky, 24 ks 
Balenie obsahuje 24 ks umeleckých 
olejových pasteliek.
Rozmery: dĺžka 6 cm, priemer 9 mm.

HA08540 5,60 €

Olejové pastelky Oily 
Mäkké kvalitné olejové pastelky s dobrou 
krycou schopnosťou. Môžu sa používať 
na rôzne maliarske techniky. Balenie 
obsahuje 12 rôznych farieb.

KH021933 3,30 €

Plasticolor, 12 farieb 
Sada 12 pastelových farbičiek o hrúbke 
7,8 mm v plastovom obale.
Rozmer balenia: 145 x 105 x 9 mm.

NR127422 1,10 €

Voskové pastelky 
Veľmi kvalitné voskové pastelkys vysokou 
krycou schopnosťou. Balenie obsahuje 12 ks 
pasteliek v rôznych intenzívnych odtieňoch.  

Voskovky trojuholníkové
Farebné voskové farbičky s rôznym počtom 
farieb v závislosti od balenia sú určené na 
výtvarné a umelecké účely. Sú balené 
v kartónovej krabičke.

KH8271006001KS - 6 farieb 0,50 €
KH8272012001KS - 12 farieb 0,85 €

KH8274024001KS - 24 farieb 1,55 €

CR38135 10,20 €
Mastné pastelky vysúvacie, 12 ks
Farebné mastné pastelky so silnou pigmentáciou. 
Vďaka praktickému vysúvaniu ostanú ruky detí čisté. 
Balenie obsahuje 12 ks pasteliek s dĺžkou 8 cm.
Hmotnosť: 12 x 10 g.
Veková kategória: 3+
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JO909      300 ks 42,00 €

Pastelky Plasticolor 300 ks  
11,5 cm, šesťhranné, 12 farieb.             

JO929 52,90 €

Pastelky Plasticolor 300 ks 
Kvalitné okrúhle pastelky vo výrazných odtieňoch sú vhodné 
na papier alebo kartón. Nezašpinia ruky, dajú sa gumovať 
a sú neparfumované. Balenie obsahuje 300 pasteliek v 12 
rôznych farbách.
Rozmer: 0,8 x 11,7 cm. 

JO926 5,45 €

Pastelky Plasticolor 24 ks 
Kvalitné okrúhle pastelky vo výrazných odtieňoch sú vhodné 
na papier alebo kartón. Nezašpinia ruky, dajú sa gumovať a sú 
neparfumované. Balenie obsahuje 24 pasteliek v rôznych farbách.
Rozmer: 0,8 x 11,7 cm. 

Plastické pastelky Plasticolor
Hladké, pružné pastelky v širokéj škále farieb v rôznych veľkostiach

a tvaroch. Sú bez zápachu, nedrobia sa, nelámu sa a sú vysoko
priľnavé  na povrch. Veľkou výhodou je, že sa dajú vygumovať, 

veľmi dobre sa kĺžu po papieri a vôbec nešpinia ruky.
Metalické pastelky sú vhodné na čierny papier.

JO913 2,90 €

Pastelky Plasticolor, 12 ks 
Kvalitné okrúhle pastelky v 12 odtieňoch. 
Nezašpinia ruky, dajú sa gumovať a sú 
neparfumované.
Priemer: 0,8 cm. Dĺžka: 11,7 cm.

Pastelky Plasticolor, šesťhranné
Kvalitné farbičky, nešpinia ruky, dajú sa 
gumovať a sú neparfumované.
Rozmer: 0,8 x 11,5 cm.

JO912 - 12 ks 2,65 €

JO924 - 24 ks 4,80 €
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ED061267      288 ks 82,80 € 
Krabica s 288 trojhrannými 
farebnými ceruzkami  
Ekonomické balenie s 288 ks trojhran-
nými farebnými ceruzkami 24 x 12 farieb.
Veková kategória: 3+

Trojhranné farebné ceruzky Goldline 
Jedinečný ergonomický tvar ceruziek pomáha 
rozvíjať motorické schopnosti detí a správne držanie 
ceruzky. Balenie: 12 ceruziek jednej farby, dĺžka 
175 mm, hrúbka tuhy 3,7 mm. Veková kategória: 3+

ED061250  - žltá 3,70 €

ED061251  - oranžová 3,70 €

ED061252  - čierna 3,70 €

ED061253  - červená 3,70 €

ED061254  - hnedá 3,70 €

ED061255  - svetlomodrá 3,70 €

ED061256  - tmavomodrá 3,70 €

ED061257  - fialová 3,70 €

ED061258  - svetlozelená 3,70 €

ED061259  - tmavozelená 3,70 €

ED061260  - biela 3,70 €

ED061261  - ružová 3,70 €

JO739 33,00 €

Farbičky JOVI - Triedne balenie
Balenie pre celú triedu. Obsahuje 144 ks 
farbičiek v rôznych odtieňoch. 
Priemer tuhy: 7,5 mm.

aj pre

aj pre

NS1069 13,50 €

Trojhranné tenké farbičky, 60 ks 
Balenie obsahuje 60 farbičiek v 12 rôznych 
farbách. Dĺžka: 17,5 cm. Priemer: 0,8 cm.

NS1064 52,00 €

Trojhranné farbičky, 
triedne balenie - 300 ks 
Balenie obsahuje 300 ks farbičiek v 
12 rôznych farbách. Balené v praktickej 
kartónovej krabičke. Dĺžka: 17,5 cm; 
priemer: 0,66 cm.

NS1062 20,00 €

Trojhranné farbičky hrubé - 60 ks 
Balenie obsahuje 60 ks farbičiek v 12 rôznych 
farbách. Balené v praktickej kartónovej 
krabičke. Dĺžka: 17,5 cm; priemer: 1 cm.

NS1060 11,50 €

Trojhranné farbičky hrubé, 
krátke - 60 ks
Balenie obsahuje 60 ks krátkych farbičiek 
v 12 rôznych farbách. Balené v praktickej 
kartónovej krabičke. Dĺžka: 8,8 cm; 
priemer: 1 cm.  

aj pre

NS1068 116,90 €

Trojhranné farbičky hrubé, 
triedne balenie - 300 ks  
Balenie obsahuje 300 ks farbičiek v 12 
rôznych farbách. Balené v praktickej 
kartónovej krabičke. Dĺžka: 17,5 cm; 
priemer: 1 cm. 

CR97771 102,00 €

Farbičky a stolové strúhadlo
Balenie obsahuje 144 farbičiek v 12 rôznych 
farbách a stolové strúhadlo.
Priemer: 5 mm.
Veková kategória: 3+

JR36834 11,20 €

Pastelky v plechovom boxe, 
12 ks - pastelové
Štvorhranné farebné pastelky v praktickom 
plechovom boxe. Sada obsahuje 12 
farebných pasteliek v pastelových odtieňoch. 
Dĺžka pastelky 175 mm, hrúbka ceruzy 6,9 
mm, hrúbka tuhy 3 mm/HB. 
Rozmer: 10,5 x 18,5 x 1,2 cm.
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JO730/12 3,25 €

Farbičky JOVI, 12 ks
12 rôznych odtieňov.

JR0327 1,40 €

Šesťhranné farbičky, 12 ks
12 rôznych farieb. Obal sa môže meniť.

KH3592 3,40 €

Školské farbičky 
šesťhranné, 12 ks 
Kvalitné farbičky s vysokou 
krycou schopnosťou v 12 
rôznych odtieňoch.
Rozmer: 17,5 x 0,7 cm; 
priemer tuhy 3,2 mm.

NM06000 0,59 €

Farebné ceruzky, 6ks  
Kvalitné šesťhranné ceruzky 
v 6 farbách, vyrobené s lipového dreva. 
Priemer tuhy 3mm. 
Veková kategória: 3+

JR0722124 7,10 €

Pastelky MILAN šesťhranné -  24 ks
Šesťhranné farebné pastelky s ochranným 
systémom, ktorý zvyšuje odolnosť proti lámaniu. 
Sada 24 ks. Tuha: 3,3 mm. Rozmer: 21 x 19 x 1 cm.

JR12312 4,85 €

Farbičky dvojfarebné Milan, 
12 ks 
Trojhranné drevené dvojfarebné pastelky. 
Balenie obsahuje 12 ks.  
Rozmer balenia: 21 x 10 x 1 cm.

KH34160 4,00 €

Suchý zvýrazňovač, 6 ks 
Ceruzka sa používa na zvýraznenie textu. 
Balenie obsahuje 6 ceruziek v rôznych farbách.
Dĺžka: 17,5 cm; priemer tuhy: 3,8 mm.

Pastelky šesťhranné v tube
Pastelky sú určené pre školákov aj 
predškolákov. Klasický šesťhranný tvar 
ceruzky s lakovaným telom. 
Dodávané v praktickom puzdre.
Rozmer: ø 18,5 cm.

JR36828 - 48 ks 7,90 €

JR36827 - 36 ks 6,00 €

JR34361 - 24 ks 4,00 €

JR34362 - 18 ks 3,20 €

JR34363 - 12 ks 2,20 €

Farbičky, okrúhle
Drevené okrúhle farbičky s odolným hrotom.
Rozmer: 0,75 x 17,5 cm.

JO734/12 - 12 ks (12 farieb) 1,50 €

JO734/24 - 24 ks (24 farieb) 2,90 €

JO734/84 - 84 ks (12 farieb) 9,90 €

JO734/288 - 288 ks (12 farieb) 30,50 €

JO730/24 5,50 €

Farbičky JOVI, 24 ks 
24 rôznych odtieňov.
Rozmer: 0,75 x 17,5 cm.
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JR0323 3,20 €

Trojhranné farbičky, 24 ks
24 jasných farieb. Obsal sa môže meniť.

JR03138 2,80 €

Trojhranné 
neónové 
farbičky, 6 ks 
6 fluorenscenčných 
farieb, odolné proti 
lámaniu. Obal sa 
môže meniť.

JR0379 0,75 €

Trojhranné 
farbičky, 6 ks
6 jasných farieb.
Obal sa môže meniť.

KH181996 1,60 €

Trojhranné farbičky,
6 farieb 
6 farieb s mäkkou tuhou.

ED061280      tuha - 5 mm 6,90 € 
Extra hrubé trojhranné ceruzky 
Goldline 
Ceruzky  svojim ergonomickým trojhranným 
tvarom a s 5 mm hrubou tuhou sú vhodné 
pre tie najmenšie deti. Balenie: 12 ceruziek 
rôznych farieb, dĺžka 175 mm.

JO73512 6,50 €

Trojhranné farbičky MAXI 
Farbičky sú určené pre najmenšie deti, 
u ktorých svojim ergonomickým tvarom 
podporuju osvojenie si správneho 
úchopu. Balenie obsahuje 12 farieb. 

Trojhranné farbičky 
Trojhranné farbičky s kvalitnou tuhou, ktorá 
má veľmi dobrú priľnavosť na rôzne druhy pa-
piera. Farbičky majú vysokú kryciu schopnosť. 
Rozmer: 17,5 x 0,7 cm, priemer tuhy 0,3 cm. 

KH3132 - 12 ks 2,75 €

KH3134 - 24 ks 5,35 €

Akvarelové farbičky
Trojhranné farbičky sa hladko nanášajú a po 
pridaní malého množstva vody sa dajú rozotierať 
priloženým štetcom aj na väčšie plochy.

JR42312 - 12 ks 4,65 €

JR42324 - 24 ks 8,20 €

KH2141 0,90 €

Šesťhranné farbičky 2, 6 ks 
6 rôznych farieb.

SY839955 1,60 €

Trojhranné bezdrevné ceruzky, 
12 farieb 
12 ceruziek v živých farbách vyrobených 
z plastu.

NR259271 2,00 €

Farbičky supermäkké, trojhranné, 
12 ks 
Sada obsahuje 12 super mäkkých nerozbitných 
ceruziek v 12 intenzívnych farbách.
Dĺžka: 17,5 cm; priemer 7 mm.
Veková kategória: 5+  

AS61006 3,00 €

Šesťhranné farbičky, 12 ks
žiarivé farby 
12 žiarivých farieb, vyrobené z kvalitného čierneho 
dreva. Balenie obsahuje orezávatko.
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JR0380 1,70 €

Trojhranné
farbičky, 12 ks 
12 rôznych farieb. 
Obal sa môže meniť.  

NR123523 6,20 €

Super mäkké farbičky 
Trojhranné vysokokvalitné farebné 
pastelky s mäkkou tuhou v 12 rôznych 
žiarivých a jasných farbách. Súčasťou 
balenia je orezávadlo na farbičky.  

JR212CT 4,40 €

Pastelky Jumbo 
trojhranné, 12 ks
Hrubé pastelky v 12 jasných 
farbách, vhodné pre najmenšie 
deti. Obal sa môže meniť.
Rozmer: 18 x 1 cm.

LE6238 10,00 €
Dúhové farbičky 
Balenie obsahuje 9 farbičiek s 
viacfarebnou tuhou a 2 orezávatka.
Rozmer: dĺžka 16 cm, priemer 1 cm.

NR126159 2,80 €

Dvojstranné farbičky 
Kvalitné farebné pastelky, ktoré 
majú na každej strane inú farbu.
Balenie obsahuje 12 pasteliek,
spolu v 24 intenzívnych farbách.  

KH3404 15,80 €

Magické farbičky - 13 ks 
Trojhranné farbičky s viacfarebnou tuhou, ktorá 
zanecháva zaujímavú stopu. Balenie obsahuje 13 ks 
farbičiek v rôznych odtieňoch, orezávadlo a gumu.
Rozmer: 12,2 x 1 cm, priemer tuhy 0,56 cm.    

Pastelové farbičky lakované
Progreso
Kvalitné pastelové farbičky s lakovaným povrchom. 
Dajú sa ľahko naostriť klasickým orezávadlom 
na ceruzky. Majú veľmi dobrú kryciu schopnosť a 
dobrú priľnavosť na rôzne druhy papiera. 

KH8756 - 12 ks intenzívnych farieb 7,00 €

KH8758 - 24 ks intenzívnych farieb 13,90 €

KH4012 8,60 €

Farbičky s mechanickým
vysúvaním tuhy, 12 odtieňov 
Kvalitné farbičky s vysúvacou tuhou. Tuha sa 
dá naostriť pomocou priloženého orezávatka. 
Farbičky sú balené v praktickom plastovom 
obale.

JR10401 5,80 €

Akvarelové pastelky so štetcom 
Balenie obsahuje 5 farebných akvarelových 
pasteliek a 1 štetec s 8 ml nádržkou na vodu.  
Nakreslite farbičkami obrázok a prejdite po 
ňom štetcom naplneným vodou.
Priemer tuhy: 3,5 mm.

SY839958 3,30 €

Trojhranné bezdrevné ceruzky 
JUMBO, 12 farieb 
12 ceruziek  v jumbo veľkosti a v živých 
farbách vyrobených z plastu.

NR259219 4,00 €

Farbičky MINI JUMBO, 
trojhranné, 12 ks 
Sada obsahuje 12 mäkkých ceruziek 
v intenzívnych farbách a orezávátko.
Rozmer: 17 x 12 cm.
Veková kategória: 5+  

NR25444 6,00 €

Farbičky JUMBO, 
trojhranné, 12 ks 
Sada obsahuje 12 mäkkých ceruziek 
v intenzívnych farbách a orezávátko.
Veková kategória: 5+  

POSLEDNÉ

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   833 9. 8. 2021   12:33:48



834
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

72 ks 

pri objednávke nad 99 €

Výtvarná výchova
Fa

rb
ič

ky
, c

e
ru

zk
y 

/ 
G

u
m

y,
 s

tr
ú

h
a

d
lá

ED061240       72 ks 17,50 €

Trojhranné ceruzky Goldline 
s čiernou tuhou
Krabica 72 ks s HB tuhou.
Veková kategória: 3+

JO73812B 6,00 €

Trojhranná grafitová ceruzka MAXI 
Ceruzka je určená pre najmenšie deti, u ktorých 
svojim ergonomickým tvarom podporuje osvojenie 
si správneho úchopu a tým uľahčuje nácvik 
grafomotoriky. Balenie obsahuje 12 ks ceruziek.
Rozmer: dĺžka 17,5 cm; priemer 1 cm.  

ED061065 2,25 €

Šesťhranné ceruzky Goldline 
s čiernou tuhou 
Krabica 12 ks s HB tuhou.
Veková kategória: 3+ 

JR10290 1,70 €
Sada ceruziek 2 
Sada 3 ks trojhranných grafitových 
ceruziek tvrdosti HB, B, 2B, strúhadla 
a mäkkej syntetickej gumy. Rozmer: 
24,7 x 10,5 x 1,5 cm. 

Metalické šesťhranné ceruzky
Balenie obsahuje 12 ceruziek jednej farby.
Veková kategória: 3+

ED061086 zlatá 5,85 €

ED061087 strieborná 5,85 €

MR592504 56,90 €

Pomôcka na správny 
úchop pera 
Inovatívna pomôcka pri rukopise, 
ktorá poskytuje pohodlné uchopenie 
pera a podporuje správne 
umiestnenie prstov. Pre ľavákov aj 
pravákov. Sada obsahuje 12 kusov.

aj pre

KH52010 3,65 €

Mechanická ceruzka
- Versatil 
Ceruzka s grafitovou vymeniteľnou tuhou. Na konci je gombík, 
ktorý slúži aj ako orezávatko na tuhu. 
Dĺžka ceruzky: 14,2 cm.
Priemer tuhy: 2 mm; dĺžka tuhy: 12 cm.

KH41900 2,40 €

Tuhy do mechanickej 
ceruzky Versatil 
Balenie obsahuje 12 ks.
Priemer tuhy: 2 mm; dĺžka tuhy: 12 cm.

KH15803 1,60 €

Grafitové ceruzky, 
3 ks 
Jednofarebné grafitové 
ceruzky, trojhranné, v 
balení 3 ks
s rôznou tvrdosťou.
Tvrdosť: H, B, HB. 

SY833507 10,00 €

Ceruzky s gumou, 48 ks 
Trojhranné ceruzky HB tvrdosti s farebnou 
gumou.

JR99214 1,70 €

Úchyty na ceruzku, 4 ks
Jednoduchá pomôcka, ktorá prispeje 
k lepšiemu držaniu ceruzky a podporuje 
správne umiestnenie prstov. Sada obsahuje 
4 kusy. Priemer úchytu je 0,8 cm. 
Dĺžka úchytu je 3,7 cm.
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KP65300640 0,65 €

Guma kombinovaná
Guma na mazanie grafitových čiar,
strojopisu a atramentu. Cena je za 2 ks.
Rozmer: 55 x 18 x 6 mm.

KP65300340 0,60 €

Guma Klasik
Mäkká guma na mazanie 
čiar bežných ceruziek. 
Cena je za 2 ks.
Rozmer: 35 x 22 x 7 mm.

JR1458 14,00 €

Stolové strúhadlo na batérie
Praktické stolové strúhadlo na batérie so 
zásobníkom, vyrobené z kvalitného plastu. 
Dodávané vo farebnosti podľa skladových 
zásob. Batérie nie sú súčasťou balenia  
Rozmer: 11,5 x 6,5 x 8,5 cm.

KH9095 0,55 €

Orezávatko dvojité s kontajnerom 
Dvojité orezávatko na ceruzky s priemerom 
8 a 11 mm s praktickým kontajnerom. Dodávané 
vo farebnosti v závislosti od skladových zásob. 

KH477004 0,40 €

Plastická guma 
Guma je určená na zotieranie 
grafitových čiar.
Rozmer: 6 x 1,8 x 1,2 cm.

NR121536 1,30 €

Orezávatko DUO s nádobou
Dvojité orezávatko na ceruzky s praktickým 
kontajnerom. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob.

KH909594 0,80 €

Dvojité kovové orezávatko 
Orezávatko je vhodné pre ceruzky 
s priemerom 8 a 11 mm.

KH909592 0,35 €

Dvojité plastové orezávatko 
Orezávatko je vhodné pre ceruzky 
s priemerom 8 a 11 mm.

VN12479 13,50 €

Strúhadlo na batérie - Dvojitý otvor
Používa sa na strúhanie klasických alebo jumbo 
ceruziek (priemer otvorov 6 a 12 mm). Obsahuje 
veľkú nádobu na odpad zo strúhania. Poháňané 4 
AA batériami (nie sú súčasťou balenia). Vyrobené 
z plastu. Rozmer: 8 x 10 x 7,5 cm.

ED035055 22,60 €

Kancelárske strúhadlo na ceruzky
Vhodné pre všetky typy ceruziek (aj trojuholníko-
vé) do hrúbky max. 12 mm. Strúhadlom je možné 
nastaviť hrúbku hrotu ceruzky od 0,5 do 4,8 mm.

KPA504 0,60 €

Strúhadlo na ceruzky, 1 ks
Strúhadlo s mäkkým úchopom ideálne na 
strúhanie ceruziek. Dodávané vo farebnosti v 
závislosti od skladových zásob.

KPA513 1,55 €

Strúhadlo Duo 
Dvojité strúhadlo pre ceruzky s 
praktickým kontajnerom. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových 
zásob.

KPA520 1,75 €

Strúhadlo na grafitové ceruzky
Strúhadlo s mäkkým úchopom ideálne na 
strúhanie grafitových ceruziek. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových zásob.     

KPA522 1,75 €

Strúhadlo na pastelky
Strúhadlo s mäkkým úchopom ideálne na 
strúhanie pasteliek. Dodávané vo farebnosti v 
závislosti od skladových zásob.         

CR34345 6,80 €

Kresliaca guma
Kresliaca guma s maskovacou technikou 
je skvelou pomôckou na vytváranie 
umeleckých diel. Je vhodná na nakreslenie 
obrázkov a detailov, ktoré chcete, aby 
sa na papieri objavili. Kresliacou gumou 
v tvare fixy nakreslite požadovaný obrázok 
a vyfarbite plochu podľa vlastných 
predstáv. Môžete použiť tuš alebo vodové 
farby. Po dôkladnom vysušení odstráňte 
gumovú vrstvu, aby ste odkryli čistú skrytú 
plochu. Obrázok je hotový. 
Rozmer balenia: 16 x 11 x 0,5 cm.

1. Nakreslite obrázok 
kresliacou gumou 
a nechajte ho približne 
1 - 2 minúty zaschnúť.

2. Obrázok zamaľujte farbičkami, 
voskovkami, fixami, vodovými, 
temperovými alebo ľubovoľnými 
farbami a nechajte úplne 
zaschnúť.

3. Bruškami prstov
prechádzajte po gumovom 
obrázku. Zotrie sa vrstva 
gumy a zostane 
bezfarebný obrázok 
s farebným okolím.

JO049 0,55 €

Strúhadlo na ceruzky, 1 ks 
Strúhadlo na ceruzky. Dodávané vo farbách v 
závislosti od skladových zásob.

TSFELT 28,00 €

Gumy 
Vysoko odolné gumy na čistenie odtlačkov prstov 
z rôznych povrchov. Balenie obsahuje 30 ks.
Rozmer: 5,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

POSLEDNÉPOSLEDNÉ
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TS00445AR 28,00 €

Soft Pastel - 48 ks 
Kvalitné pastelky s vysokým obsahom 
pigmentov. S týmito pastelkami dodáte svojim 
dielam dlhotrvajúce intenzívne farby. Balenie 
obsahuje 48 ks pasteliek v rôznych odtieňoch.  

Kriedy štvorcové
Majú veľmi dobrú kryciu schopnosť, na tabuľu sa 
s nimi píše pohodlne a bez námahy. Sú takmer 
bezprašné. Môžu sa používať aj na kreslenie na 
chodník. Balenie obsahuje 12 ks. Rozmer: 1,2 x 1,2 
x 8,2 cm. Veková kategória: 6+ 

BZ74963A08 - biele 1,25 €

BZ74964A08 - farebné (6 intenzívnych farieb) 2,05 €

Suchý pastel
Súprava umeleckých prašných kried 
vhodných na papierový podklad.
Rozmery: dĺžka 7,5 cm, priemer 10 mm.

KH85116 - 6 ks 3,10 €

KH851212 - 12 ks 6,10 €

Kriedy farebné štvorcové
Balenie obsahuje rôzny počet farieb podľa 
balenia. Vhodné na tabuľu.
Rozmer: 1,2 x 1,2 x 10 cm.

KH112505 - 6 farieb 1,50 €

KH112506 - 12 farieb 2,00 €

FL390509 14,20 € 

Kriedové fixy
Špeciálne fixy, napodobňujúce kriedu sú 
vhodné na akýkoľvek hladký povrch s 
rozdielom, že je s nimi možné písať aj tenko 
- na rozdiel od bežných kried. S navlhčenou 
špongiou, alebo handričkou ich jednoducho 
zmažete ako bežné kriedy. 
Výhodou je, že pri písaní týmito 
kriedovými fixami sa deti nezašpinia.
Balenie obsahuje 5 farieb.

KH08673 3,10 €

Umelý uhlík 
Čierny uhlík na umelecké 
kresby a tieňovanie.
Balenie obsahuje 6 uhlíkov.  

KH94780 0,85 €

Roztieratko 
Papierové roztieratko na umelecké 
techniky, na tieňovanie.

KH89156 5,90 €

Grafitové farbičky
lakované, 6 ks 
Súprava farbičiek bez dreva v gradácii 8B, 6B, 
4B, 2B, HB a akvarelové farbičky.
Rozmery: dĺžka 15,3 cm, priemer 7,6 mm.

SY89587 5,65 €

Suchý pastel, 12 farieb 
Sada obsahuje 11 pasteliek v intenzívnych 
farbách a 1 bielu pastelku.

JR1483 23,50 €

Stolové elektrické strúhadlo
Automatické strúhadlo na ceruzky dvoch rozmerov 
6-8 mm a 9-12 mm. Obsahuje odpadovú nádobu a 
súčasťou balenia sú 2 náhradné čepele. Napájanie 
zo siete 230V (adaptér je súčasťou balenia) alebo na 
batérie (4xAA - nie sú súčasťou balenia). 
Rozmer: 84 x 72 x 76 mm.   

LH12001 155,00 €

Elektrické strúhadlo na ceruzky 
Je vhodné na ceruzky s priemerom max. 12 mm.
Rozmer: 19,5 x 5,7 x 10,2 cm.

EPL240204 115,00 €

Elektrické strúhadlo na ceruzky
Po vložení pera s priemerom do 11 mm sa 
proces zaostrenia začne automaticky - 
a zastaví sa automaticky, keď je písací nástroj 
opäť pripravený na použitie. Vybavenie: 
priehľadný kontajner na triesky s automatickým 
bezpečnostným vypínaním pri vyťahovaní, 50 cm 
napájací kábel, sieťová prevádzka 220V, ochrana 
proti prehriatiu. Materiál: plast.
Rozmer: 8,5 x 10,5 x 17,5 cm.
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Kriedy trojuholníkové
Kvalitné kriedy, ktoré sa vďaka svojmu ergonomickému 
tvaru veľmi pohodlne držia v ruke. Majú veľmi dobrú kryciu 
schopnosť, na tabuľu sa s nimi píše pohodlne a bez námahy. 
Sú takmer bezprašné. Môžu sa používať aj na kreslenie na 
chodník. Balenie obsahuje 12 ks.
Rozmer: 1 x 1 x 1 cm, dĺžka 8 cm. Veková kategória: 6+

BZ79315A08 - biele 1,15 €

BZ79316A08 - farebné (6 intenzívnych farieb) 1,50 €
Kriedy okrúhle
Bezprašné, kompaktné a na dotyk veľmi príjemné 
kriedy. Nepoškriabu tabuľu a majú dobrú kryciu 
schopnosť. Na rukách zanechávajú len minimálne 
množstvo prachu. Balenie obsahuje 10 ks. 
Rozmer: dĺžka 80 mm, priemer 9 mm. 

JO1010 - biele 0,80 €

JO1020 - farebné (jasné, živé farby) 0,85 €

GOSP402 11,50 €

Farebná krieda pre
kreslenie na tabule - 24 sád
Dĺžka: 8 cm, 12 ks v jednom balení. 
Cena je za 24 balení - 288 ks kried. Veková kategória: 3+   

BZ74947A08 3,80 €

Kriedy okrúhle, biele 
Kvalitné kriedy, ktoré sa príjemne držia v ruke 
a pohodlne sa s nimi píše na každú tabuľu. 
Sú odolné a takmer bezprašné.
Dá sa s nimi kresliť aj na chodník.
Balenie obsahuje 100 ks bielych kried.
Rozmer: priemer 9 mm. dĺžka 8,2 cm.
Veková kategória: 6+

GOSP406 10,20 €

Farebná krieda pre
kreslenie na chodník - 12 sád
Dĺžka: 11 cm, 6 ks v jednom balení. 
Cena je za 12 balení - 72 ks kried. Veková kategória: 3+

PB2470618 2,85 €

Kriedy vo vedierku 
20 farebných kried s 
priemerom 25 mm.
Dĺžka kriedy: 9,5 cm. 

aj pre

aj pre

FL371209 8,00 €

Kriedové perá, 12 ks 
Vhodné na tabuľu, okná, 
porcelán, papier a iné hladké 
povrchy. Sú rozpustné vo vode. 
Balenie obsahuje 12 farieb. 

Kriedový popisovač
Kriedový popisovač je vhodný na písanie a kreslenie na čierne 
tabule, sklo a podobných materiáloch. Cena je za 1 ks.
Hrúbka hrotu: 2,5 mm.
Objem náplne: 6 ml.

SY920464 - žltý 1,70 €

SY920842 - oranžový 1,70 €

GOSP401 3,10 €

Kriedy na chodník - 15 ks
15 farebných kried s priemerom 
25 mm. Dĺžka kriedy: 11 cm.
Veková kategória: 3+

SY88302 2,55 €

Kriedy v boxe, 20 ks 
Okrúhle kriedy na chodník v 
praktickom boxe.
Balenie obsahuje 20 kried v 
6 rôznych farbách.

AP2357 4,20 €

Kružidlo s kriedou
Sada obsahuje 1 kružidlo a 3 kriedy.
Veková kategória: 3+

JO1100 5,50 €

Kriedy - biele, 100 ks 
Bezprašné, kompaktné a na dotyk veľmi 
príjemné kriedy. Nepoškriabu tabuľu a majú 
dobrú kryciu schopnosť. 
Rozmer: 0,9 x 8 cm.

JO1120 8,30 €

Kriedy - farebné, 100 ks 
Bezprašné, kompaktné a na dotyk veľmi 
príjemné kriedy. Nepoškriabu tabuľu a majú 
dobrú kryciu schopnosť. Balenie obsahuje 
100 ks kriedy v 10 rôznych farbách.
Rozmer: 0,9 x 8 cm.

POSLEDNÉ
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ED530400 20,90 €

Kreatívne pomôcky 
Sada 4 výtvarných pomôcok 
jedinečného vzhľadu. Na 
plastových držiakoch sú 
penové násadky, ktoré 
vytvárajú každý iný vzor.

Kreatívne štetce 
Balenie obsahuje 4 umelecké nástroje s plastovými rúčkami. 
Každý z nich vytvára po namočení do farby iný vzor.

1. AP2137 - sada 1 (dĺžka 13 cm) 9,80 €

2. AP2138 - sada 2 (dĺžka 13 cm) 9,80 €

3. AP2025TW1 - sada 3 (dĺžka 14 cm) 9,80 €

4. AP2026TW2 - sada 4 (dĺžka 14 cm) 9,80 €

AP125/DS 1,15 €

Špongiové štetce
Sada 3 špongiových štetcov 
s umelohmotnými rúčkami.  
Rozmer: dĺžka 12,2 cm; 
šírka 1,5 cm.  

AP123/SBR 1,75 €
Špongiové štetce 
Sada troch špongiových štetcov 
s umelohmotnými rúčkami. 
Dĺžka: 13,8 - 15,3 cm; šírka 2,5 - 7,5 cm.

AP432/PPMT 3,50 €
Fantazijné štetce 
Sada štyroch farebných nástrojov 
s umelohmotnými rúčkami a penovým 
vrchom. Každý vytvára iný vzor. 
Stačí len namočiť do farby.  

NS0033 3,00 €

Špongiové kreatívne štetce
Štetce na maľovanie sa skladajú z troch 
rôznych materiálov: hubka, pena a sieťka. 
Zaujímavé štetce vytvoria z maľovania 
nový zážitok. Vďaka rôznym štruktúram 
sa maľba stane atraktívnejšou a každý 
obraz bude originálny. Rukoväť štetcov je 
prisposobený aj pre najmenšich umelcov. 
Dĺžka štetca je 9 cm. Šírka špongie je 3 cm.
Veková kategória: 3+

RY57015 9,50 €

Tvarovacie stierky 
Stierky na vytváranie rôznych efektov 
a motívov s farbami či nanášanie 
lepidla. Obsahuje 20 stierok.
Rozmer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

RY5320 10,00 €

Kreatívne štetce 
Ťahaním, pečiatkovaním alebo točením získate vždy 
iný vzor. Obsahuje 6 štetcov rôznych hrúbok a veľkostí 
a kartu s nápadmi. Veková kategória: 4+ 

CR28523 5,80 €

Prstová nanášacia špongia
Nanášacia špongia sa nasunie na prst. Je zložená 
zo špongiovej hlavičky a plastového držiaka. Balenie 
obsahuje 10 ks. Výška špongie: 2,8 cm. 
Priemer špongie: 2 cm.
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Štetce s krátkou rúčkou
(guľaté uchytenie štetín)
Dĺžka štetcov je od 17 do 20 cm
v závislosti od čísla štetca.
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+
ED040180 č. 4 12 ks  2,55 € 
ED040181 č. 6 12 ks 2,80 € 
ED040182 č. 8 12 ks 3,20 € 

ED040183 č. 10 12 ks  3,60 € 

ED040184 č. 12 12 ks 4,55 € 

ED040185 č. 14 12 ks 4,90 € 
ED040186 č. 16 12 ks 5,60 € 

ED040187 č. 18 12 ks 5,65 € 

Štetce s dlhou rúčkou
(guľaté uchytenie štetín)
Dĺžka štetcov je od 28 do 35 cm
v závislosti od čísla štetca. 
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+

ED040170 č. 4 12 ks         3,20 € 
ED040171 č. 6 12 ks       3,70 € 

ED040172 č. 8 12 ks 4,10 € 
ED040173 č. 10 12 ks  4,55 € 

ED040174 č. 12 12 ks 5,20 € 

ED040175 č. 14 12 ks 5,70 € 

ED040176 č. 16 12 ks  6,50 € 

ED040177 č. 18 12 ks 7,60 €

Štetce s dlhou rúčkou 
(ploché uchytenie štetín)
Dĺžka štetcov je od 28 do 35 cm v závislosti od čísla štetca.
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+

ED040145   č. 4 12 ks 2,90 €

ED040146   č. 6 12 ks 3,00 €

ED040147   č. 8 12 ks 3,45 €

ED040148   č. 10 12 ks 3,90 €

ED040149   č. 12 12 ks  4,10 €

ED040150   č. 14 12 ks   4,65 €

ED040151   č. 16 12 ks 5,60 €

ED040152   č. 18 12 ks 6,35 €

Štetce s krátkou rúčkou 
(ploché uchytenie štetín)
Dĺžka štetcov je od 17 do 20 cm
v závislosti od čísla štetca.
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+

Štetce 
Štetce s impregnovanými drevenými rúčkami a hliníkovými úchytkami 

štetín sú vhodné na použitie s temperovými, olejovými a vodovými farbami.
ED040111  č. 2 12 ks                        3,30 €

ED040112  č. 4 12 ks                       3,60 €

ED040113  č. 6 12 ks                  3,60 €

ED040114  č. 8 12 ks                      4,30 €

ED040115  č. 10 12 ks                    4,60 € 

ED040116  č. 12 12 ks                    4,70 € 

ED040117  č. 14 12 ks                   5,70 € 
ED040118  č. 16 12 ks                    6,15 € 

ED040119  č. 18 12 ks                     7,20 € 

ED040120  č. 20 12 ks                    8,30 €

ED040121  č. 22 12 ks                    9,80 € 
ED040122  č. 24 12 ks                    11,30 € 

CICS5180 6,90 €

Sada štetcov 1 
Set 25 štetcov rozličných farieb, veľkostí a druhov 
- od malých po veľké, od štetínových až k penovým. 
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Štetce na vodové farby
Výborné štetce na prácu s vodovými farbami. 
Impregnované drevené rúčky červenej farby 
majú hliníkové uchytenie štetín.
Dĺžka štetcov je od 17 do 21 cm
v závislosti od čísla štetca.
Balenie obsahuje 12 ks.
Veková kategória: 3+

ED040070 č. 1 12 ks    2,75 €

ED040071 č. 2 12 ks   3,45 € 

ED040072 č. 3 12 ks 3,65 € 

ED040073 č. 4 12 ks  3,90 €

ED040074 č. 5 12 ks 4,20 €

ED040075 č. 6 12 ks 4,35 € 

ED040076 č. 7 12 ks  4,90 €

ED040077 č. 8 12 ks  5,30 €

ED040078 č. 9 12 ks 5,80 € 

ED040079 č. 10 12 ks 6,50 € 

ED040080 č. 11 12 ks 7,60 € 

ED040081 č. 12 12 ks 7,60 € 

JR4909 1,00 €

Sada plochých štetcov - 4 ks 
Obsahuje štetce č. 4, 8, 10, 12 s drevenou 
nelakovanou rúčkou.

JR4917 0,95 €

Sada guľatých štetcov - 4 ks 
Obsahuje štetce č. 4, 6, 8, 10 s drevenou 
nelakovanou rúčkou. 

JR4918 1,60 €

Sada štetcov Mix - 6 ks 
Obsahuje štetce č. 2, 4, 6, 8 - okrúhle, 10 a 
12 ploché s drevenou nelakovanou rúčkou. 

JR4950 2,45 €

Sada farebných štetcov - 5 ks 
Obsahuje ploché štetce č. 2 x 2, 4, 2 x 6 s 
plastovou rúčkou.

Sada štetcov
Sada štetcov rôznych veľkostí.

SY833492 - okrúhle, 6 ks 1,40 €

SY837895 - ploché a okrúhle, 6 ks 1,95 €

JO8180 70,00 €

Sada okrúhlych štetcov,
144 ks 
Sada obsahuje 12 ks veľkosti č.00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
a 6 ks veľkosti č.9, 10, 11, 12.

JO8185 2,90 €

Sada okrúhlych štetcov, 
5 ks 
Sada obsahuje štetce veľkosti 
č.0, 4, 6, 8, 12.

JO8380 60,00 €

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

JO8386 2,60 €

Sada plochých štetcov, 
4 ks 
Obsahuje štetce veľkosti č. 4, 
6, 8, 12.
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CICS5172 13,80 €

Sada štetcov 2 
12 okrúhlych a 12 plochých štetcov rôznej 
veľkosti. Majú kvalitnú drevenú rúčku 
a prírodné prasacie štetiny. 

JO806    1 ks 0,85 € 

Štetec detský tenký                                        
Nekotúľa sa, nepadá zo stola.
Dĺžka 17,5 cm, ø štetiny 0,6 cm.

CL81144 1,00 €
Štetec s držadlom
Okrúhle držadlo uľahčuje držanie štetca 
malým deťom. Dĺžka 10 cm. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Cena za 1 ks.

CR10344 4,20 €

Mix štetcov pre 
deti, 5 ks
Súprava štetcov s tvrdšími 
štetinkami a kratšou 
plastovou trblietavou 
rúčkou má vhodný úchyt aj 
pre najmenšie deti. Balenie 
obsahuje 5 štetcov: 3 ks 
plochých štetcov (veľkosti: 
8, 12, 18) a 2 ks okrúhlych 
štetcov (veľkosti: 8, 12). 
Najdlhší štetec: 15,5 cm. 
Najkratší štetec: 14,5 cm. 
Rozmer balenia:
22,5 x 6,8 x 1 cm.

CR10404 4,50 €

Štetce s hrubou rúčkou, 3 ks
Balenie obsahuje 3 ks štetcov s hrubou 
rúčkou a tuhšími bielenými štetinami. 
Pozostáva z 3 rôznych hrúbok štetín.
Hrúbka štetín: 11, 14, 17 mm.
Rozmer balenia: 20 x 7 x 1,5 cm. 

MD14118 9,20 €

JUMBO štetce, 4 ks 
Vďaka veľkosti a okrúhlemu tvaru uľahčujú 
držanie a manipuláciu aj začiatočníkom. 
Štetce sú ľahko čistiteľné vodou.
Rozmer: 22 x 4 x 17 cm.
Veková kategória: 2+ 

JO807    1 ks 1,60 €

Štetec detský hrubý 
Nekotúľa sa, nepadá zo stola.
Dĺžka: 16,5 cm, priemer štetín: 1 cm.

NS0018EC 6,50 €

Stojan na štetce 
Plastový stojan, do ktorého 
môžete odložiť až 49 
štetcov, farbičiek alebo iných 
výtvarných pomôcok. 
Výška: 13 cm.
Priemer: 14,5 cm.

ED082014 0,30 €

Plastový štetec
na lepidlo
Veľkosť: 10 cm.

ED046132 8,30 € 
Gumené štetce na maľovanie a modelovanie
Gumené nástroje s veľmi elastickým a trvácnym zakončením z mäkkej gumy. Štetce vytvárajú nové 
možnosti pri maľovaní. Umožňujú naberanie farieb rôznej konzistencie a ich ďalšie tvarovanie, čo 
pridáva plastickým prácam nové črty - spojenie techniky maľovania prstami a štetcom. Nástroje sú 
vhodné aj na modelovanie z mäkkých hmôt ako sú modulit, hlina a papierová hmota.
Obsah: 5 štetcov, každý z nich je zakončený v inom tvare.
Veková kategória: 3+
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ED512268          125 ml 0,80 € 

Bezpečnostná nádobka na farbu
Nádobka je vyrobená z priehľadného plastu  a vrchnák zabráni 
rozliatiu farby aj keď sa nádobka prevráti. Nádobka 125 ml.
Veková kategória: 3+

CL21517 1,15 €
Paleta na farby 
Plastová paleta na temperové farby.
Rozmer: 22,5 x 16,5 cm.

ED512265                         5,30 € 

Nádobky s podnosom 
Plastový podnos obdĺžnikového tvaru, v ktorom výborne 
držia nádobky na farbu. Podnos sa predáva spolu so 
6 nádobkami 6 x 125 ml.
Veková kategória: 3+

AP110/RT  4,70 €

Odkvapkávač na prácu 
s valčekmi
Plastový odkvapkávač s troma prie-
činkami. Vhodný na prácu s valčekmi. 
Rozmer: 36 x 23 x 4 cm.

CR34589 1,90 €

Paletka
na okrúhle farby
Plastová paletka obsahuje 
6 kruhových otvorov na 
okrúhle farby. 
Priemer otvoru je 4,5 cm.
Rozmer: 16 x 11 x 2 cm. 

CL600MM 2,30 €

Plniace pero na maľovanie - 6mm 
Pero je úžasné pre čisté a ekonomické 
používanie. Pero s veľkosťou hrotu 6 mm sa 
môže plniť aj lepidlom. 
Objem je 50 ml.

JO125/30 0,75 €

Nádobky na farbu, 30 ks 
Plastové uzatvárateľné nádobky na farbu.
Objem: 125 ml.

AP634/SPT 7,10 €
Tvarovacie stierky 
Špeciálne náradie na použitie s pieskom
alebo farbami vytvárajúce rôzne motívy.
6 rôznych vzorov v sade. Rozmer: 7 x 9 cm. 

RY54560 7,50 €
Zvieracie špachtle
Nanášajte farbu na papier pomocou zvieracích pazúrov, 
labiek, krídel a plutiev. Zaujímavé špachtle, ktoré sa 
ľahko čistia, sú vyrobené z ľahkého, odolného plastu a z 
jednej strany sú potlačené farebnými zvieracími motívmi. 
Balenie obsahuje 20 špachtlí. Rozmer: cca 10 x 3,5 cm.
Veková kategória: 4+
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RY5419     11,90 €
Pumpičky na farbu
Vďaka týmto pomôckam je možné vyčarovať zaujímavé 
diela a dekoratívne motívy. Vlejte do vnútra pumpičky malé 
množstvo farby (temperovej) a stlačením vyfúknite jemné 
kvapôčky. Balenie obsahuje 3 ks. Rozmer: 9 cm.
Veková kategória: 4+

ED062714                               0,35 €

Pipeta na farby
Presne dávkuje farby a podnecuje deti
na experimentovanie s farbou.
Vhodná na vytváranie mramorového 
efektu. Rozmer: 15 cm.
Veková kategória: 3+

AP140/SDB 3,00 €

Misky na výtvarnú výchovu
Balenie obsahuje 4 ks misiek s priemerom 
13,2 cm a hĺbkou 3 cm. Sú vyrobené 
z plastu. Sú ideálnou pomôckou pri práci 
s otláčacími špongiami a farbami. Je mož-
né ich použiť aj pri triediacich aktivitách 
a počtoch.

AP350/SDB 7,10 €

Misky na výtvarnú výchovu
Balenie obsahuje 10 ks misiek s prieme-
rom 13,2 cm a hĺbkou 3 cm. Sú vyrobené
z plastu. Sú ideálnou pomôckou pri práci 
s otláčacími špongiami a farbami.
Je možné ich použiť aj pri triediacich 
aktivitách a počtoch.

ED047001 3,75 €

Vytvorte spŕšku farieb! 
Plastový rám, vďaka ktorému 
môžete s pomocou farieb vytvoriť 
na papieri farebné fŕkance. 
Rozmer: 9 x 13,5 cm.
Veková kategória: 3+

KH524973 0,70 €

Misky na vodu 
Sada obsahuje 5 misiek na vodu, ktoré sa skladujú 
vložené do seba. Dodávané vo farebnosti v závislosti
od skladových zásob.
Priemer najmenšej misky: 4,5 cm.
Priemer najväčšej misky: 6,3 cm.

RY54470 9,80 €
Srdcové pipetky 
Pipetky špeciálne navrhnuté pre malé detské 
ruky. Zakončenie je v tvare srdca.
Balenie obsahuje 20 ks pipetiek.
Rozmer: 11,5 cm.
Veková kategória:3+ 

AP2095PSTC 7,90 €

Misky na šetrenie farby 
Praktické misky, z ktorých sa dá jednoducho 
po použití vyliať farba späť do svojho obalu. 
Balenie obsahuje 4 ks.
Rozmer: 12 x 14 cm.
Veková kategória: 3+ 

AP2066CP 6,80 €

Spojovacie misky na farbu 
Balenie obsahuje 6 misiek na farbu, ktoré sa dajú 
navzájom spojiť. Možné použiť ako stojan na 
výtvarné potreby. Rozmer: 10 x 8 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 
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CI91207 16,50 €
Sada obrusov na výtvarnú výchovu 
Obrusy sú vyrobené z polyetylénu a teda majú plastový 
povrch, čo znamená že dokonale ochránia stôl počas 
maľovania alebo modelovania. Vďaka pekným dizajnom 
môžu tiež slúžiť pri oslavách a párty zábavách.
Balenie obsahuje tieto motívy: čísla, písmená, machule, 
tvary.
Rozmer každého obrusu: 100 x 150 cm. 

LH14059 16,90 €

Misky nie len na triedenie - sada 6 ks 
Sada obsahuje 6 misiek rozličných farieb. Sú vhodné na 
triedenie, na maľovanie, ale napríklad aj na servírovanie 
rozličných pochutín. Rozmer: 40 x 40 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

TS1004 30,00 €

Podnos na hry 
Veľký podnos je vynikajúcim pomocníkom pri hrách s drobivým materiálom, alebo s 
vodou. Po hre ho stačí iba poutierať a hneď je pripravený na ďalšiu aktivitu. Vďaka 
veľkým rozmerom ponúka priestor pre viac detí naraz. Priemer: 94 cm.

Modelovacia podložka
Vhodná na modelovanie, tvorbu a prenášanie výtvarných diel a tiež na ich 
vystavenie. Rozmer: A4.

JR00110 - žltá 0,80 €

JR00066 - biela 0,80 €

JR01421 - modrá 0,80 €

JR00837 - červená 0,80 €

ED009150 10,15 € 

Ochranná podložka veľká
Podložky vyrobené z pevného, ľahko 
elastického materiálu zabezpečujú 
dokonalú ochranu dosky stola počas 
výtvarných prác. Rozmer: 40 x 57 cm.
Veková kategória: 3+

CI91200 3,50 €

Obrus na výtvarnú výchovu 
Je vyrobený z polyetylénu a teda má plastový povrch, 
čo znamená, že dokonale ochráni stôl počas maľovania 
alebo modelovania. Vďaka peknému dizajnu s hviezdičkami 
môže tiež slúžiť pri oslavách a párty zábavách. 
Rozmer: 100 x 150 cm. 

AL0390710 2,80 €

Obrus na školskú lavicu - zelený
Ponúkame na výber 3 pestré farby.
Obrus je vyrobený z pevného PVC.
Rozmer: 80 x 130 cm.

aj pre

Obrus na výtvarnú výchovu
Rozmer: 150 x 150 cm.

AP077SY - žltý 6,90 €

AP717SAB - modrý 6,90 €

AP079SR - červený 6,90 €

POSLEDNÉ
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HA27010 11,00 €

Pracovný plášť 
Plášť je vyrobený z odolného nylonu a slúži ako 
ochrana odevu pri výtvarných prácach. Nepresa-
kuje, má dlhé rukávy, zapína sa na suchý zips a 
veľkosťou je vhodný pre deti od
9 do 12 rokov. Dá sa prať pri teplote 30°C. 

Zástery
Zástery zo silného nylonu v troch veľkostiach. 
Zástery sa zapínajú suchým zipsom
a elastické manžety rukávov zabezpečujú
čistotu predlaktia a rukávov šiat.
Veková kategória: 3+

Pracovné plášte
Tieto farebné vodeodolné plášte s dlhými rukávmi 
sú vyrobené z nylonu. Vzadu sa zapínajú na suchý 
zips. Na prednej časti sa nachádza vrecko na od-
kladanie ceruziek, farbičiek a štetcov.

VN50897 - M, pre deti od 4 - 9 rokov  6,40 €

VN81883 - S, pre deti od 2 - 5 rokov  5,40 €

ED009127  červená pre 3 - 5 ročné deti  5,50 € 

ED009151  modrá pre 6 - 9 ročné deti  6,00 € 

ED009128  modrá pre dospelých 9,85 €

CI91240 27,00 €

Jednorazové zástery, 100 ks 
Plastové zástery na jedno použitie 
v detskej veľkosti. Ochránia oblečenie 
od farieb a lepidla. 

aj pre

CR13800 11,00 €

Vodeodolná ochranná zástera
Gumená zástera pre deti od 7 - 12 rokov 
chráni dieťa pred pošpinením pri maľovaní 
alebo modelovaní. Možnosť prať pri 30 °C.
Rozmer: 55 x 70 cm.

JO104 10,20 €

Pracovný plášť - zelený 
Odolný plášť ochráni oblečenie detí pri 
kreatívnych činnostiach. 
Pre deti od 5 - 8 rokov.

JO103 10,20 €

Pracovný plášť - modrý
Odolný plášť ochráni oblečenie detí pri 
kreatívnych činnostiach. 
Pre deti od 3 - 5 rokov.

DZ42042 12,50 €

Zásterka na maľovanie - žltá
Priesvitná plastová zástera so sovičkou. 
Ideálna na rôzne kreatívne činnosti.
Vhodná pre deti vo veku od 3 - 5 rokov.

DZ42043 12,50 €

Zásterka na maľovanie - oranžová
Priesvitná plastová zástera s mačičkou. 
Ideálna na rôzne kreatívne činnosti.
Vhodná pre deti vo veku od 5 - 8 rokov.
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AP855/PE 8,90 € 

Pevné valčeky so štruktúrou
Sada 4 valčekov vyrobených z trvácnej gumy
na vytvorenie nádherných ornamentov.

AP2028/RRPC 11,30 €

Valčeky so štruktúrou Vianoc
Balenie obsahuje 4 valčeky vyrobené 
z kombinácie gumy a plastu. Pomocou nich je 
možné vytvárať rozličné nekonečné štruktúry
s témou Vianoc. Rozmer: 18 x 4,5 cm.

AP846/RRP  14,20 €

Valčeky so štruktúrou
Balenie obsahuje 5 valčekov vyrobených z 
kombinácie gumy a plastu. Pomocou nich je 
možné vytvárať rozličné nekonečné štruktúry.
Rozmer: 18 x 4,5 cm.

AP705/PE  8,80 €

Gumené valčeky so štruktúrou
Sada 4 valčekov vyrobených z trvácnej gumy
na vytvorenie rozličných štruktúr.
Rozmer valčeka: 15,5 x 9 cm.
Rozmer plochy na maľovanie: 4 x 5,5 cm.

Valčeky
na maľovanie

Sú  vyrobené
zo špeciálneho materiálu. 
Na valček nanesiete farbu,

odtlačíte na papier
a obrázok je hotový.

AP2090 8,20 €

Valčekové pečiatky - zvieracie tvary 
Sada obsahuje 4 pečiatky, ktoré vytvárajú rôzne 
zvieracie motívy. Sú vyrobené z gumy, pričom 
úchyty sú vyformované pre detské rúčky.
Priemer úchytu: 3,3 cm. 

ED077015 3,00 €

Výtvarné valčeky     
Sada 6 valčekov. 3 valčeky sú 
so vzorom a 3 valčeky sú hladké.
Veková kategória: 3+

AP110/RT  4,70 €

Odkvapkávač
na prácu s valčekmi
Plastový odkvapkávač s troma priečin-
kami. Vhodný na prácu s valčekmi.
Rozmer: 36 x 23 x 4 cm.

Gumené pečiatky
Každá sada obsahuje 4 pečiatky s rôznym 
dizajnom. Rúčky sú vyrobené z kvalitnej gumy, 
ktorá je vyformovaná tak, aby sa s pečiatkami 
dobre pracovalo hlavne deťom. 
Dĺžka: 14 cm. Priemer pečiatky: 2,9 cm.

1. AP2089 - pečiatky 1 5,70 €

2. AP2088 - pečiatky 2 5,70 €

CI29074 20,50 €

Valčeky so vzormi, 12 ks 
Sada obsahuje 12 valčekov so 6 
vzormi.
Priemer valčeka: 5,5 cm.
Šírka valčeka: 6,5 cm. 

CI90850 10,90 €

Valčeky so vzormi, 
5 ks 
Sada obsahuje 5 valčekov 
so vzormi.
Priemer valčeka: 2,5 cm.
Dĺžka valčeka: 20 cm.

POSLEDNÉ
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Širokú ponuku tzv. 
kúzelných hmôt, ako sú 

rôzne piesky či penoviny, ako 
aj príslušenstvo k nim,

nájdete
na str. 880 - 888.

AP113/SR 1,10 €

Valček bez štruktúry 
Špongiový valček s umelohmotnou 
rúčkou bez štruktúry. Šírka 7 cm.

AP732FPRC 5,70 € 

Obrázkové valčeky - Vianoce
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

AP704/FPRT 5,70 € 

Obrázkové valčeky - Mesto
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

Valčeky na farbu 
Sada 3 valčekov s rôznymi vzormi.
Šírka valčeka: 3,5 cm.
Priemer valčeka: 5 cm. 

1. AP2141 - sada 1  11,20 €

2. AP2142 - sada 2 11,20 €

AP729FPRC 5,70 € 

Obrázkové valčeky - Krajina
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

AP731FPRE  5,70 €

Obrázkové valčeky
- Veľká noc
Sada 5 obrázkových valčekov.
Šírka: 6,5 cm.

AP813PRJ 8,45 €

Valčeky - Safari, 5 ks
Balenie obsahuje 5 ks.
Šírka: 6,5 cm.

AP730FPRS 8,45 €

Valčeky - Morský svet, 5 ks
Balenie obsahuje 5 ks.
Šírka: 6,5 cm.

AP874PRT 7,45 €

Valčekové pečiatky - Textúry
Balenie obsahuje 3 ks. Špeciálne 
navrhnuté pre použitie deťmi, s ľahko 
uchopiteľnou rukoväťou pre malé ručičky. 
Tieto pečiatky sú ideálne na použitie s 
farbami alebo modelovacím cestom.
Rozmer balenia: 18 x 11 x 6 cm.

AP875PRP 7,45 €

Valčekové pečiatky - Vzory
Balenie obsahuje 3 ks. Špeciálne 
navrhnuté pre použitie deťmi, s ľahko 
uchopiteľnou rukoväťou pre malé ručičky. 
Tieto pečiatky sú ideálne na použitie s 
farbami alebo modelovacím cestom.
Rozmer balenia: 18 x 11 x 6 cm.
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AP148 9,00 € 

Ľudia  
Sada špongií rozličných tvarov, vhodných na rozvoj myslenia detí pri 
vytváraní siluet ľudí. Tvary zahŕňajú nohavice, sukňu, topánky, čižmy, 
ponožky, príručnú tašku, klobúky, šortky, dlane, tváre. Ideálne pre 
použitie s farbou a atramentom. 

Otláčacie špongie
 Sú vyrobené z pevnej špongie, veľmi jednoducho sa používajú a výsledok je úžasný! 

Môžete ich namočiť do farby a použiť ako pečiatky, alebo do lepidla a odtlačok potom ozdobiť trblietkami, farebnou dekoračnou ryžou a 
iným dekoračným materiálom.

Otláčacie špongie
Špongie namočíte do farby a vytvoríte odtlačky 
na papier, výkres alebo iný požadovaný povrch. 
Hrúbka špongie: 5 cm.

1. AP013SPA - Zvieratká - 5 ks 6,00 €

2. AP012SPT - Dopravné prostriedky - 5 ks 6,00 €

3. AP721SPH - Halloween - 5 ks 6,00 €

4. AP760SPF - Ovocie - 6 ks 6,00 €

5. AP761SPF - Zelenina - 6 ks 6,00 €

AP2011SPE 6,30 €

Otláčacie špongie 
- Veľká noc, 5 ks
Špongie namočíte do farby a vytvoríte odtlačky 
na papier, výkres alebo iný požadovaný 
povrch. Balenie obsahuje 5 ks. Zahŕňa vajíčko, 
jahniatko, kuriatko, zajačika a kvietok.
Hrúbka špongie: 5 cm.
Veková kategória: 3+

AP014SPS 6,30 €

Otláčacie špongie
- Morský svet, 5 ks
Špongie namočíte do farby a vytvoríte odtlačky na papier, 
výkres alebo iný požadovaný povrch. Balenie obsahuje 5 ks.
Hrúbka špongie: 5 cm.
Veková kategória: 3+

AP015SPX 6,30 €

Otláčacie špongie - Vianoce, 5 ks
Špongie namočíte do farby a vytvoríte odtlačky na papier, výkres 
alebo iný požadovaný povrch. Balenie obsahuje 5 ks.
Hrúbka špongie: 5 cm.
Veková kategória: 3+

JO4/16 10,20 €

Otláčacie špongie, 16 ks
Balenie obsahuje 16 ks špongií 
rôznych tvarov. Rozmer: 5 - 7 cm.
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AP833/PPJ 4,30 € 

Pečiatky - Džungľa
Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na veľkosť
detskej dlane. Obsahujú 6 motívov zvierat z džungle. 
Ľahké uchopenie umožňuje popruh na zadnej strane 
každej pečiatky.

AP665/PPC 4,30 € 

Pečiatky - Vianoce
Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na
veľkosť detskej dlane. Obsahujú 6 motívov
Vianočných sviatkov. Ľahké uchopenie umožňuje 
popruh na zadnej strane každej pečiatky.

AP663/PPN 4,30 € 

Pečiatky - Stopy
Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na 
veľkosť detskej dlane. Obsahujú 6 motívov stôp 
zvierat. Ľahké uchopenie umožňuje popruh na 
zadnej strane každej pečiatky.

AP664/PPF 4,30 € 

Pečiatky - Zábava
Veľké penové pečiatky vyrobené 
priamo na veľkosť detskej dlane. 
Obsahujú 6 zábavných motívov. 
Ľahké uchopenie umožňuje popruh 
na zadnej strane každej pečiatky.

Rôzne
podušky a farby
na pečiatkovanie

nájdete
na str. 859 - 860.

AP350/SDB 7,10 €

Misky na výtvarnú výchovu
Balenie obsahuje 10 ks misiek s priemerom 13,2 cm a 
hĺbkou 3 cm. Sú vyrobené z plastu. Sú ideálnou pomôc-
kou pri práci s otláčacími špongiami a farbami. Je možné 
ich použiť aj pri triediacich aktivitách a počtoch.

AP140/SDB 3,00 €

Misky na výtvarnú výchovu
Balenie obsahuje 4 ks misiek s priemerom 
13,2 cm a hĺbkou 3 cm. Sú vyrobené 
z plastu. Sú ideálnou pomôckou pri práci 
s otláčacími špongiami a farbami. 
Je možné ich použiť aj pri triediacich 
aktivitách a počtoch.
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Pečiatky
Skvelé pomôcky pri rozoznávaní tvarov. Sada  
obsahuje 10 pečiatok z plastu, otláčacia plocha je 
z EVA peny. Priemer: 7,5 cm; výška 4 cm. 
Veková kategória: 3+

1. EPL220032 - Geometrické tvary, plné 11,20 €

2. EPL220033 - Geometrické tvary, obrysy 11,20 €

EPL220108 19,50 €

Obrázkové pečiatky 2 
Balenie obsahuje 20 ks pečiatok s rôznymi 
milými motívmi. Rúčka je vyrobená z plastu, 
otláčacia plocha je z EVA peny.
Priemer: 7,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL220076 7,70 €

Obrázkové pečiatky - Vianoce 
Balenie obsahuje 6 plastových pečiatok. 
Nie je potrebný atrament. Pečiatky obsahujú 
vlastnú farbu. Priemer: 7,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

AP848/FPT  5,70 €

Prstové pečiatky so štruktúrou- Kruhy
Sada obsahuje 8 gumených prstových pečiatok na vytváranie 
rozličných vzorov a textúr. Priemer: 3 cm.

AP861/PPT  6,40 €

Pečiatky so štruktúrou - Kruhy
Sada obsahuje 6 gumených pečiatok na 
vytváranie rozličných vzorov a textúr.
Priemer: 6 cm.

EPL220123 5,80 €

Penové pečiatky - Stopy
Zábavné penové pečiatky v tvare sandálky. Môžete si 
vytvoriť tapetu s motívom podľa vlastného výberu alebo 
označiť únikový východ. Balenie obsahuje 6 sandálok. 
Rozmer: 7,5 x 12 cm. 
Veková kategória: 3+
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EPL220034 17,50 €

Pečiatky - Zvieratá a ich stopy 
Náučné pečiatky zoznámia deti s lesnými 
zvieratkami a ich stopami. Balenie obsahuje
6 pečiatok zvierat (otláčacia plocha je z gumy) 
a 6 pečiatok zvieracích stôp (otláčacia plocha je 
z EVA peny). Priemer: 7,5 cm, výška 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

ED530410 19,30 €

Veľké pečiatky - Dopravné prostriedky 
Balenie obsahuje 10 plastových pečiatok veľkých 
rozmerov. Priemer: 7,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

EPL220051 20,50 €

Pečiatky - Listy a plody stromov 
Náučné pečiatky pomôžu deťom rozoznávať 
stromy podľa listov a plodov. Balenie obsahuje 
10 pečiatok z plastu. Otláčacia plocha je z gumy.
Priemer: 7,5 cm; výška 4 cm.
Veková kategória: 3+

RY55010 23,20 €

Pečiatky - Stopy zvierat 
Detailné pečiatky vyrobené 
z tvrdenej peny. Balenie obsahuje 
24 rôznych pečiatok.
Rozmer: 9,5 x 13 cm.
Veková kategória: 4+ 

AP640 5,60 € 

Maliarske náprstníky
Sada pozostáva z 24 gumených maliarskych 
náprstníkov v šiestich rôznych vzoroch. 
Jednoducho si ich nasaďte na prsty, namočte 
do farby a otláčajte na papier. 

24 ks v 6 rôznych 
vzoroch
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EPL220091 6,70 €

Mega pečiatka - Zajačik 
Skvelá pomôcka na sviatočné dekorácie. 
Stačí len opečiatkovať papiere pre všetky 
deti v triede a deti sa už samé postarajú o ich 
vymaľovanie. 
Rozmer: 14 x 19 cm.
Veková kategória: 3+

EPL220043 19,90 €

Pečiatky s počasím 
Pečiatky so symbolmi rôzneho počasia. Balenie obsahuje 10 
pečiatok z plastu, otláčacia plocha je z gumy.
Priemer: 7,5 cm, výška 4 cm. Veková kategória: 3+ 

EPL220116 9,00 €

Pečiatky - Počasie 
Balenie  obsahuje 12 pečiatok s 
motívmi počasia. Môžete sa zahrať na 
rosničky a predpovedať počasie, alebo 
si zaznamenávať počasie počas celého 
školského roka. Pečiatky sú z dreva, 
otláčacia plocha je z gumy.
Rozmer: 4 x 3 x 3 cm. 
Veková kategória: 3+

ED90100 23,80 €

Písmenkové pečiatky 
Sada drevených pečiatok s písmenkami pomôže deťom precvičiť si abecedu, skladanie 
slov a pri obťahovaní odtlačkov si zlepšia grafomotorické schopnosti. Obsahuje 26 pečiatok 
s písmenkami, čiernu a červenú podušku na pečiatky.
Rozmer balenia: 21 x 12 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL220077 8,90 €

Pečiatky - Vianoce 
Pečiatky so sviatočnými motívmi sú skvelou pomôckou pri 
výrobe dekorácií. Stačí opečiatkovať papiere pre všetky 
deti v triede a nechať ich, aby vzory vyzdobili podľa vlastnej 
fantázie. Balenie obsahuje 6 pečiatok.
Rozmer: priemer 7,5 cm, rúčka 4 cm.
Veková kategória: 3+

EPL220098 8,60 €

Drevené veľkonočné pečiatky, 6 ks
6 krásnych veľkonočných motívov. 
Materiál: drevo, guma. Priemer: 4,5 cm. 
Výška: 3,8 cm.
Veková kategória: 3+
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Drevené pečiatky
Pečiatky majú na drevenom držadle laserom 
vyrytý obrázok motívu, čo uľahčuje prácu 
s pečiatkami. Odtlačky pečiatok slúžia ako 
pomôcky pri rôznych didaktických aktivitách 
a na vyfarbovanie. Balenie obsahuje 12 ks.
Rozmer: 5 x 4 cm.

1. NS2627DN - Zelenina 16,00 €

2. NS2628DN - Ovocie 16,00 €

3. NS2631DN - ZOO 16,00 €
4. NS2625DN - Dopravné prostriedky 16,00 €

NS2621DN 16,00 €

Pečiatky - Listy stromov
Pečiatky listov zo stromov, ktoré môžu deti vidieť v 
parku: javor, gaštan, buk, dub, lipa a ginko. Vďaka 
využívaniu tušov rôznych farieb môžu deti jednoducho 
vytvoriť koruny stromov vo farbách štyroch ročných 
období.
6 ks. Rozmer: 6,5 x 7 cm.

VN88474 7,00 €

Pečiatky - Emócie 
Balenie obsahuje 4 drevené pečiatky 
s gumovou plochou s motívmi emócií.
Rozmer odlačku: 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20546 20,90 €

Maxi pečiatky - Emócie 
Sada obsahuje 10 ks veľkých pečiatok 
s rôznymi emóciami. Rozmer: 4 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL220105 8,50 €

Pečiatky - Emócie 
Balenie obsahuje 10 pečiatok s rôznymi výrazmi 
tváre. Na každom drevenom držadle je vytlačený 
motív. Otláčacia plocha je vyrobená z gumy. 
Priemer: 2,5 cm, výška 3,5 cm.
Veková kategória: 3+
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Čarovné pečiatky
Balenie obsahuje 25 rôznych motívov Rozmer: 4 x 4 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

NM040001 - Sada 1 19,00 €

NM040002 - Sada 2 19,00 €

NM040003 - Sada 3 3,10 €

Čarovné pečiatky
Drevené pečiatky s gumenou otláčacou plochou sú balené v kartónovej krabici. 
Balenie obsahuje 25 rôznych motívov (sada 3 obsahuje 3 motívy). Motívy sú 
identické s motívmi fréz, ktoré sú používané na našom špeciálnom nábytku 
„Čarovný nábytok“ a zároveň s motívmi Nálepiek Čarovný svet (NM0555).

Pečiatky je možné používať ako pečiatky na odmeňovanie, avšak vďaka jemným 
linkám sú vhodné hlavne na vyfarbovanie a vytváranie rôznych výtvarných diel.

Rozmer pečiatky: 4 x 4 x 4 cm.

Motívy
na pečiatkach
sú IDENTICKÉ
s motívmi fréz 
Čarovného 
nábytku a s 
motívmi Nálepiek 
Čarovný svet 
(nájdete ich v 
Katalógu 
2021/2022 
Nábytok).

l Spoľahlivý partner vašej materskej školy l

Katalóg
2021/2022

jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školy

Nábytok
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Drevené pečiatky
Balenie obsahuje 15 ks drevených pečiatok
s rôznymi tematickými motívmi, 1 podušku 
s čiernou a 1 podušku s červenou farbou na 
pečiatky.
Rozmer pečiatok: 2 x 2 x 2 cm.
Veková kategória: 3+

1. EPL220045 - Pre chlapcov (15 ks) 7,90 €

2. EPL220046 - Pre dievčatá (15 ks) 7,90 €

AP300SES 6,45 €

Pečiatky - Vzory
Balenie obsahuje 6 ks. Pečiatky sú 
umývateľné a odolné na opakované 
použitie. Veľkosť: 6 cm x 6 cm. 
Rozmer balenia: 18 x 15,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

JE1713000 27,50 €
Pochvalné pečiatky - Smile 1
Pečiatky so smajlíkmi, ktoré sa môžu dávať za odmenu 
- za splnenú úlohu, za dobré správanie, alebo len tak - 
pre zábavu. Balenie obsahuje 12 ks pečiatok s rôznymi 
vzormi  v plastovej krabičke. Rozmer pečiatky: 3,5 x 3 cm. 
Veková kategória: 4+ 

MD13798 23,00 €

Pečiatková sada - Zvieratká
Sada 16 detailných drevených 
pečiatok, 7 farbičiek, farebnej podušky 
s umývateľným modrým netoxickým 
tušom. Balené v drevenom boxe.
Rozmer: 22 x 20 x 4 cm.
Veková kategória: 4+

LH13264 17,00 €

Motivačné pečiatky Smiley 
Ideálne pre učiteľov na motivovanie 
žiakov a uďeľovanie pochvál. 
Priemer otlačeného symbolu: 1,5 cm. 
Rozmer pečiatky: 6,5 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MD12306 18,90 €

Pečiatky s drevenou rukoväťou Deluxe
Dlhá rukoväť zabraňuje, aby sa deti zašpinili od 
atramentu. Sada obsahuje 10  pečiatok s drevenou 
rukoväťou, podušku so 6 farebnými a umývateľnými 
atramentami, 5 farbičiek a praktické drevené balenie. 
Rozmer balenia: 25 x 19 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

MD12415 8,50 €

Pečiatková sada
- Motýliky a srdiečka
Sada obsahuje 8 drevených pečiatok s rôznymi srdiečkami 
a motýlikmi a dvojfarebnú podušku s atramentom (ružovú a 
fialovú). Sú balené v praktickom drevenom balení. 
Rozmer balenia: 13 x 15 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

MD11639 8,50 €

Pečiatková sada - Mláďatká na farme
Sada obsahuje 8 drevených pečiatok s rôznymi zvieratkami z farmy 
a štvorfarebnú podušku s umývateľným atramentom. Sú balené v 
praktickom drevenom balení. Rozmer balenia: 13 x 15 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

MD12390 25,50 €

Moja prvá pečiatková sada - Farma
Pečiatková sada s farmárskymi zvieratkami. Obsahuje 8 
drevených pečiatok so zvieratkami (kohút, kravička, koník, 
prasiatko, ovečka, koza, sliepky a kačky) a dvojfarebnú 
podušku s umývateľným atramentom (hnedý a zelený).
Rozmer balenia: 28 x 21 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+

MD12391 25,50 €

Moja prvá pečiatková sada 
- Dopravné prostriedky
Pečiatková sada sdopravnými prostriedkami. 
Obsahuje 8 drevených pečiatok s obľúbenými 
vozidlami (vlak, požiarne auto, policajné auto, 
lietadlo, traktor, loď, školský autobus a nákladiak) a 
dvojfarebnú podušku s umývateľným atramentom 
(červený a modrý). Rozmer balenia: 28 x 21 x 4,5 cm. 
Veková kategória: 3+

MD12407 11,20 €

Pečiatky s drevenou rukoväťou 
Pečiatky sú uložené v drevenej krabičke. Balenie obsahuje 6 
pečiatok a viacfarebnú podušku na pečiatkovanie.
Rozmer balenia: 19 x 13,5 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 
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Kreatívne pečiatky - veľké
Veková kategória: 3+

DZ85100 - Safari  17,50 €

DZ85102 - Domáce zvieratá 17,50 €

DZ85123 - Dinosauria rodinka 17,50 €

DZ55277 - Lesné zvieratká 17,50 €

Safari

Domáce
zvieratá

Detské kreatívne pečiatky
Okrem pečiatkovania a vytvárania odtlačkov pečiatky prinášajú širokú paletu možností na výtvarnú tvorbu, ale i poučnú hru.
Otlačené veľké obrázky môžete vyfarbovať, vystrihovať, vytvárať koláže, pohľadnice, vianočné ozdoby a rozličné darčeky.

Pomocou odtlačkov z pečiatok je možné vytvárať príbehy, rozprávky, ale i rozličné hry. K dispozícii máte aj farebné podušky, ktoré sú 
dokonale prispôsobené pre malé detské rúčky. Prostredníctvom nich vytvoríte farebné odtlačky.

Obrovskou výhodou je, že farba na pečiatkovanie je 100% vyprateľná a z rúk ju jednoducho umyjete.
Ponúkame sady pečiatok v atraktívnych baleniach, ktorých obsahom je okrem pečiatok aj poduška na farbu.

100% kreatívne
  100% vyprateľné
    100% umývateľné

Dinosauria 
rodinka 

Lesné zvieratká 
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V rozprávke Jednorožci

Kreatívne pečiatky - veľké
Veková kategória: 3+

DZ85114 - V rozprávke   17,50 €

DZ85145 - Jednorožci 17,50 €

Z ilustračného obrázku je
názorné, aké veľké sú pečiatky 

v porovnaní k minci.

DZ03201 16,90 €

Pečiatky - Sada smajlíkov
Sada obsahuje 38 ks a podušku.
Priemer pečiatky je cca 2,2 cm.
Veková kategória: 3+

Písmena

DZ85111 17,50 €

Kreatívne pečiatky - veľké
- Písmená
Veková kategória: 4+

DZ55398 17,50 €

Kreatívne pečiatky
veľké - Vianoce
Veková kategória: 3+
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Pečiatková farba Gamadat
Farba s aplikátorom vhodná pre rôzne pečiatky.
Obsah: 20 g.

KH142521 - čierna 3,70 €

KH142522 - červená 3,70 €

KH142523 - modrá 3,70 €

NS2635DN 16,00 €

Pečiatky - Čísla 
Balenie obsahuje 10 pečiatok. Rozmer: 5 x 4,5 cm.

Pečiatky s písmenkami
Sada pečiatok s písmenkami, s ktorými 
deti môžu skladať svoje prvé slová. Každé 
balenie obsahuje 34 ks.
Rozmer: 2,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

LR0597 - veľká abeceda 15,50 €

LR0598 - malá abeceda 15,50 €

aj pre

aj pre

AP2336EGN 11,30 €

Pečiatky - Čísla,10 ks
Sada 10 ks. Čísla: 0-9.
Sú navrhnuté špeciálne pre malé deti a majú 
ľahko uchopiteľné rukoväte, ideálne pre malé 
ruky. Pečiatky poskytujú zábavnú učebnú 
pomôcku pre aktivity v oblasti počítania 
a sú ideálnym spôsobom, ako pomôcť 
pri rozpoznávaní čísel. Použite s farbou 
pripravenou na zmiešanie. Plne umývateľné, 
môžu sa používať znova a znova.
Rozmer balenia: 15 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

AP2342EG 28,50 €

Pečiatky - Písmená, 26 ks
Balenie obsahuje 26 ks. Ľahko uchopiteľné rukoväte, 
špeciálne navrhnuté pre malé ruky. 
Priemer: 40 mm.

Poduška na pečiatky
Rozmer: 15 cm.
Veková kategória: 3+

AP488GIP - modrá 4,30 €

AP489GIP - oranžová 4,30 €

AP490GIP - fialová 4,30 €

AP492GIP - ružová 4,30 €

AP493GIP - zelená 4,30 €

AP494GIP - červená 4,30 €

AP495GIP - žltá 4,30 €

AP615GIP - čierna 4,30 €

AP735GIP - hnedá 4,30 €

AP496GIP - zlatá 4,80 €

AP497GIP - strieborná 4,80 €

AP639GIP - viacfarebná 6,20 €

AP2286GIP - biela 4,30 €

AP667GV - žiarivá oranžová 4,80 €

AP668GV - žiarivá žltá 4,80 €

AP669GV - žiarivá ružová 4,80 €

AP670GV - žiarivá zelená 4,80 €
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Veľké podušky na pečiatky
Podušky s farbou na pečiatky. Rôzne farby.
Rozmer: 14 x 14 cm.
Veková kategória: 3+

EPL220024 - modrá 3,95 €

EPL220025 - žltá 3,95 €

EPL220026 - červená 3,95 €

EPL220085 - čierna 3,95 €

EPL220086 - ružová 3,95 €

EPL220087 - oranžová 3,95 €

EPL220088 - hnedá 3,95 €

EPL220090 - zelená 3,95 €

EPL220007 4,85 €

Viacfarebná poduška na pečiatky 
Šesťfarebná poduška s farbou na pečiatky.
Rozmer: 14 x 14 cm.
Veková kategória: 3+

Poduška na pečiatkovú farbu
Veľká biela poduška na pečiatkovú farbu.
Veková kategória: 3+

EPL220069 - Obdĺžnik (20 x 15 cm) 3,80 €

EPL220070 - Šesťuholník (14 x 14 cm) 2,90 €

VN81533 13,90 € 

Obrovské vankúšiky s farbou
Sada 3 vankúšikov pre kreatívne dizajny a plagáty. Vankú-
šiky majú priemer 15 cm a sú dostatočne veľké na otlačky 
rúk a nôh (farba sa ľahko zmýva). Ideálne pre kombináciu
s abecednými, číselnými a obrázkovými pečiatkami.
Veková kategória: 6+

Pečiatkovacia poduška
Rozmer: 7 x 11 cm.

ED132030 - červená 3,15 €

ED132031 - modrá 3,15 €

ED132033 - čierna 3,15 €

Poduška na pečiatkovanie
Nenapustená pečiatková poduška, určená 
na napustenie pečiatkovými farbami.

KH701032- veľká (15,5 x 8 cm) 4,90 €

KH701034 - stredná (12 x 6 cm)  3,80 €

KH701036 - malá (7,5 x 5 cm) 2,50 €

aj pre

MD11637 8,50 €

Dúhová pečiatková poduška 
Šesťfarebná poduška s farbou na pečiatky.
Rozmer: 16 x 13,5 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR4275 15,00 €

Veľká poduška na pečiatky 
Sedemfarebná poduška s umývateľnou 
farbou na pečiatky.
Rozmer: 16,35 x 14,6 cm.
Veková kategória: 4+ 
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CD2166 4,50 €

Nálepky - Zlaté hviezdy
Motivačné a hodnotiace nálepky. Ideálne ako 
odmena za dobré správanie alebo úlohu. 810  
ks nálepiek v zlatej farbe.
Priemer: 10 mm.
Veková kategória: 4+ 

CD2175 4,50 €

Nálepky - Usmievavé hviezdy
Motivačné a hodnotiace nálepky. Ideálne ako 
odmena za dobré správanie alebo úlohu. 810 
ks nálepiek v 5 farbách.
Priemer: 10 mm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre

Metalické 3D nálepky
Nálepky majú metalický trojrozmerný vzhľad.
Rozmer balenia: 10 x 21,5 cm.

FL19402 - Písmená, 54 ks 1,90 €

FL19403 - Čísla, 61 ks 1,90 €

Samolepky - malé hviezdičky
Balenie obsahuje 288 nálepiek na 
ohodnotenie detí za rôzne aktivity.
Rozmer: 1,3 cm.
Veková kategória: 5+

PB2550000 - zlaté 0,95 €
PB2550002 - strieborné 0,95 €

Samolepky - veľké hviezdičky
Balenie obsahuje 108 nálepiek na 
ohodnotenie detí za rôzne aktivity.
Rozmer: 2,5 cm.
Veková kategória: 5+

PB2550001 - zlaté 0,95 €

PB2550003 - strieborné 0,95 €

Nálepky z ryžového papiera
Nálepky sú matné a polopriesvitné. Najlepšie 
priľnú na hladkom povrchu ako kov a sklo, 
ale držia aj na papieri alebo stene. Ľahko sa 
odlepujú a môžu byť znova použité. Rolka 
obsahuje 200 nálepiek.

1. FL26501 - Lupene ružové 3,30 €

2. FL26502 - Lupene modré 3,30 €

3. FL26503 - Srdiečka 3,30 €

4. FL26506 - Tropický set 3,30 €

CD148003 8,50 €

Motivačné tabuľky s nálepkami
- Preteky
Sledujte úspechy detí. Sada obsahuje 630 ks 
farebných nálepiek a 30 tabuliek.
Rozmer: 12,7 x 12 cm.
Veková kategória: 3+
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NA321325 9,90 €

Nálepky - Zvieratká 
z farmy 
Balenie obsahuje 12 hárkov 
- spolu 500 samolepiek. 
Výška nálepky: 2 - 3,5 cm.

NA321401 9,90 €

Nálepky - Domáce 
zvieratká 
Balenie obsahuje 12 hárkov 
- spolu 550 samolepiek. 
Výška nálepky: 1,2 - 3 cm.

Živicové nálepky
Nálepky s 3D efektom.

A. FL16101 - Sada 1 2,90 €
B. FL16103 - Sada 2 2,90 €

C. FL16201 - Sada 9 2,90 €

D. FL16202 - Sada 10 2,90 €

E. FL16205 - Sada 12 2,90 €

MD19500 7,00 €

Trblietavé penové nálepky - Priateľstvo
Sada 23 trblietavých nálepiek na 5 listoch. Stačí odlepiť 
biely krycí papier, vybrať si ľubovoľnú nálepku, hocikde 
ju prilepiť a na záver už len stiahnuť krycí papier.
Rozmer: 21 x 29,5 x 1 cm.
Veková kategória: 5+

FL23781 3,00 €

Trblietavé nálepky - Veľká noc 
Penové nálepky s trblietavým povrchom. 
Balenie obsahuje 40 ks.
Veková kategória: 3+ 

FL23784 3,00 €

Trblietavé nálepky - Vianoce 1 
Penové nálepky s trblietavým povrchom. 
Balenie obsahuje 38 ks.
Veková kategória: 3+  

FL23785 3,00 €

Trblietavé nálepky - Vianoce 2 
Penové nálepky s trblietavým povrchom. 
Balenie obsahuje 46 ks.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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RY48239 19,00 €

Podložky na prekresľovanie 
- textúry 
Jedinečný doplnok pre koláže s rôznymi typmi 
stavieb. Či ide o zámok, tajné záhrady alebo 
stredoveké chrámy, pomocou podložiek presne 
vystihnete štruktúru stavby. Široká škála zahŕňa 
textúry od dlaždíc, tehál až po vodu a skaly. 
Obsahuje 10 podložiek s 12 textúrami.
Rozmer: 15,2 x 21,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY5815 13,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- listy
Balenie obsahuje 16 podložiek. 
Rozmer: 10 x 13 cm.

RY5804 13,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- kvety
Balenie obsahuje 16 podložiek. 
Rozmer: 11 x 17 cm.
Veková kategória: 4+

Podložky na prekresľovanie
Zábavné, a veľmi jednoducho použiteľné podložky dokážu inšpirovať deti v každom veku. Položte papier na podložku a 
preneste motív na podložke prostredníctvom pasteliek, ceruziek, či farbičiek na papier. Podložky je možné použiť aj pri 

práci s modelovacími hmotami, ktoré nanesením na podložku získaju rozličné odtlačky a povrchy. 
Vďaka množstu ponúkaných motívov si deti môžu vytvoriť tie najoriginálnejšie výtvarné a umelecké diela a okrem toho aj 
spoznať prírodu a svet okolo nás. Ďalšou možnosťou je použitie podložiek pri rôznych dotykových hrách, kde prostredníc-

tvom dotyku dieťa určuje, čo sa na podložke asi nachádza. Podložky sú vyrobené z pevného plastu.  

RY48234 12,50 €

Podložky na prekresľovanie
- snehové vločky 
S vlastnoručne vyrobenými vločkami sa vám 
podarí zasnežiť celú triedu. Krásne tvary 
vyzdobte farbami alebo farbičkami, ozdobte 
trblietkami a krásny výzdoba je hotová. 
Balenie obsahuje 6 podložiek.
Rozmer: 18 x 18 cm.
Veková kategória: 4+ 
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AP341/PEP  5,20 €

Pretláčacie podložky - tvary
Balenie obsahuje 4 obojstranné podložky 
- 8 dizajnov. Vhodné na pretláčanie alebo 
prefarbovanie na papier. 
Rozmer podložky: 15 x 15 x 0,3 cm.

RY48236 13,50 €

Podložky na prekresľovanie Junior 
- Veselé tváre
Kombinujte a vytvárajte rôzne veselé výrazy tváre. 
Balenie obsahuje 18 veľkých prekresľovacích 
podložiek s rozličnými výrazmi a doplnkami a 2 
pomocné podložky tváre, ktoré zaručia, aby sa 
prekresľovacie podložky pri kreslení nešmýkali.
Rozmer podložiek do: 15,5 x 21 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY48231 15,50 €

Podložky na prekresľovanie Junior
Vďaka jednoducho zobrazeným zvieratkám sú vhodné 
aj pre maličké deti. Zábavné, a veľmi jednoducho použi-
teľné podložky dokážu inšpirovať deti v každom veku. 
Položte papier na podložku a preneste motív na podlož-
ke prostredníctvom pasteliek, ceruziek, či farbičiek na 
papier. Podložky je možné použiť aj pri práci s modelo-
vacími hmotami, ktoré nanesením na podložku získaju 
rozličné odtlačky a povrchy. Balenie obsahuje 
6 podložiek vyrobených z pevného plastu. 
Rozmer: 22 x 28 cm. Veková kategória: 2+

RY48235 15,50 €

Pretláčacie podložky 
- prehistorické jaštery
Pretlačte a následne prefarbite na papier unikátne textúry 
jednotlivých prehistorických jašterov. Balenie obsahuje 
6 vzorov: brontosaurus, t-rex, plesiosaurus, pterodactyl, 
stegosaurus a triceratops. Rozmer: 21,5 x 28 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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RY5843 12,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- hmyz
Balenie obsahuje 6 podložiek.
Rozmer: 18 x 18 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY5841 12,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- optická ilúzia
Balenie obsahuje 6 podložiek.
Rozmer: 18 x 18 cm.
Veková kategória: 4+

RY5837 13,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- stopy zvierat
Obsahuje 16 podložiek. Balenie obsahuje stopy 
týchto zvieratiek: veverička, mačka, zajac, kačka, 
pes, jelen, rys, vlk, dikobraz, puma, bobor, lasička, 
vydra, moriak, medvedík čistotný, vačica.
Rozmer: 10 x 14 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY5817 12,50 €

Podložky na prekresľovanie 
- koža
Balenie obsahuje 6 podložiek.
Rozmer: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 4+

RY48230 14,90 €

Podložky na prekresľovanie - tvary 
Zábavné a ľahko použiteľné podložky sú navrhnuté tak, aby inšpirovali deti 
všetkých vekových skupín a zručností. Položte papier na podložku a preneste 
motív na podložke prostredníctvom pasteliek, ceruziek či farbičiek na 
papier. Podložky je možné použiť aj pri práci s modelovacími hmotami, ktoré 
nanesením na podložku získajú rozličné odtlačky a povrchy. Obsahuje 16 
podložiek s rôznymi vzormi. Rozmer: 10 x 13 cm.
Veková kategória: 4+ 

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   865 9. 8. 2021   12:37:33



866
POŠTOVNÉ ZDARMA

KUSY

pri objednávke nad 99 €

Výtvarná výchova
Ša

b
ló

n
y

Šablóny
Rôznorodá tematika šablón umožňuje vykonávanie zaujímavých zadaní pri využití 

rozličných výtvarných techník, napr.: zobraziť na kartón vzor zo šablóny špongiovým štetcom 
alebo obkresliť tvar pastelkami. Vyrezané obrysy motívov sa dajú dodatočne dotvárať tak, 

že na ne prilepíte rôzne materiály, ako sú molitanová fólia alebo pijavý papier a pod. 
Šablóny sú vyrobené z plastu. Rôzne rozmery.

RY58622 12,90 €

Šablóny - Snehové vločky
Balenie obsahuje 12 šablón snehových vločiek v rôznych 
tvaroch a veľkostiach, pričom zobrazujú reálne tvary z prírody. 
Vytvorte si zasneženú dekoráciu v triede alebo snehovú ná-
dielku na rozličných výtvarných dielach. Vyrobené z plastu.  
Rozmer: 23 x 23 cm.
Veková kategória: 4+

RY58621 10,90 €

Šablóny - Číslice
Sú vyrobené z odolného plastu, ktorý 
vydrží roky používania. Balenie obsahuje 
číslice 0 - 9 (spolu 10 ks).
Rozmer: 13 x 23 cm.
Veková kategória: 4+

RY58623 12,90 €

Šablóny - Listy 
Balenie obsahuje 12 šablón, podľa ktoých sa vám podarí nakresliť 
skutočné listy. Obkreslite ceruzkou šablónu a potom list vyfarbite.
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY52040 16,50 €

Šablóny - Rodinné portréty 
Vyskladajte si portrét Vašej rodiny.
Balenie obsahuje 9 šablón a 4 podložky na 
prekreslovanie.
Rozmer: 13 x 27 cm.
Veková kategória: 4+ 

RY55402 19,50 €

Človek v pohybe - šablóny
Spoznávajte ľudské telo prostredníctvom umenia. 
Šablóny majú pohyblivé kĺby v oblasti krku, pásu, kolien 
a členkov, vďaka čomu ich môžete poskladať do akej-
koľvek polohy a obkresliť ich. Šablóny sú vyrobené 
z ľahkého materiálu, ktorý je priehľadný a ľahko sa čistí. 
Balenie obsahuje 3 šablóny a nápady na použitie. 
Dĺžka poskladanej šablóny: 34 cm.
Veková kategória: 6+ 

POSLEDNÉ
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Šablóny
Šablóny sú určené na obkresľovanie. 
Balenie obsahuje 1 ks. Rozmer: 13 x 25 cm.

1. KH749054 - Zvieratká 1 1,15 €

2. KH749056 - Zvieratká 2 1,15 €

3. KH749058 - Zvieratká 3 1,15 €

4. KH749060 - Zvieratká 4 1,15 €

Šablóny
Šablóny sú určené na obkresľovanie. 
Balenie obsahuje 1 ks.
Rozmer: 31,5 x 20 cm.

1. KH9821001 - Safari 1,35 €

2. KH9822001 - Farma 1,35 €

3. KH9823001 - Oceán 1,35 €

4. KH9824001 - Vianoce 1,35 €

Šablóny
Sada šablón je ideálna na použitie 
s pastelkami, pečiatkami alebo inými 
spôsobmi. Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 14 x 15 cm. 

1. AP2301WSF - Rozprávkové motívy 2,90 €

2. AP2302WSP - Piráti 2,90 €

RY5859 12,50 €

Šablóny - Emócie 
Balenie obsahuje 6 šablón s chlapčenskými i dievčenskými tvárami. Obkresľujte ich na 
papier a rôzne kombinujte časti tváre. Rozmer: 20 x 20 cm. Veková kategória: 4+ 

NS0914 5,90 €

Šablóny - Emócie 2 
Balenie obsahuje 6 emócií: radosť, zlosť, 
strach, smútok, prekvapenie a neutrálny 
výraz tváre. Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 4+ 

AP2334SS 2,80 €

Šablóny - Vesmír, 6 ks
Sady šablón ideálne na použitie s pastelkami, pečiatkami, 
ale aj ostatnými druhmi maľby. Plne zmývateľné pre 
opätovné použitie. Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 14 x 15 cm.
Veková kategória: 3+
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2. Šablóny - ovocie 
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP028          6 ks 2,60 € 

1. Šablóny - zelenina 
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP256          6 ks 2,40 € 

5. Šablóny - hmyz
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP030         6 ks 2,80 € 

6. Šablóny - les
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP053         6 ks 2,80 €

4. Šablóny - Afrika
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP042         6 ks 2,80 € 

10. Šablóny 
- urobme si masky  
Sada 10 šablón, ktoré sa dajú použiť 
ako predlohy na tvorbu vlastnej masky.
Rozmer: 24 x 34 cm.

AP303         10 ks 7,10 €

11. Šablóny 
- vianoce 6 ks  
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP040/WSX         6 ks 2,80 €

7. Šablóny 
- postavy v pohybe  
Rozmer: 19,5 x 20,5 cm.

AP160         12 ks 6,50 € 

9. Šablóny - polomasky  
Sada 8 šablón, ktoré sa dajú využiť 
ako podklad na vytvorenie polomasiek. 
Rozmer: 30,5 x 23 cm.

AP027          8 ks 4,70 € 

8. Šablóny 
- dopravné prostriedky
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP036          6 ks 2,80 € 

3. Šablóny - zvieratá 
Rozmer: 14 x 15 cm.

AP034          6 ks 2,80 € 

Šablóny
Sady šablón sú ideálne na použitie 
s pastelkami, pečiatkami, ale aj ostatnými 
druhmi maľby. Plne zmývateľné pre 
opätovné použitie.
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Šablóny
Sada šablón je ideálna na použitie s pastelkami, pečiatkami alebo 
inými spôsobmi. Balenie obsahuje 6 ks. Rozmer: 14,5 x 15 cm. 

1. AP038WSD - Dinosauri  2,80 €

2. AP2012WSE - Veľká noc  2,80 €

AP241BS 3,60 €

Šablóny - okrajové
Balenie obsahuje 4 ks. Motív: srdiečka, rybky, 
hviezdičky, kvety. Rozmer: A4.
Veková kategória: 3+

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   869 9. 8. 2021   12:37:56



870
POŠTOVNÉ ZDARMA

1

5

2

6 7

4

8

3

ZDARMAPOŠTOVNÉ
U  N Á S  M Á T E

pri objednávke nad 99 €

Výtvarná výchova
D

ie
rk

o
va

n
ie

Dierkovače
Rozmer: 1,5 cm.

1. FL7009 - vločka/ hviezda/ jedlička 8,90 €

2. FL7019 - srdce/ medveď/ motýlik 8,90 € 
3. FL7024 - ornamenty 8,90 €
4. FL7020 - slniečko/ javorový list/ lístok  8,90 €

5. FL7023 - darček/ štvorlístok/ stopa 8,90 € 
6. FL7021 - hviezdica/ delfín/ morský koník 8,90 €

7. FL7022 - sloník/ vážka/ zajačik 8,90 €

8. FL7025 - tulipán/ kvietok/ kvietok 8,90 €

Dierkovače
Kovové dierkovače v plastovom

vonkajšom vyhotovení slúžia
na vysekávanie dierok

rôznych tvarov. Možno ich využiť pri 
uskutočňovaní ozdobných prác nielen

samotným vysekávaním, ale aj použitím 
samotných vyseknutých prvkov.

 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 1215
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PB2800033 16,90 €

Dierovače - sada 
Balenie obsahuje 4 dierovače: hviezda, 
motýľ, kvet a srdce. 
Rozmer vyseknutého prvku: 2,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

PB2800010 19,30 €

Dierkovače - čísla
Sada obsahuje 15 ks 
dierkovačov na papier  s 
motívmi číslic a matematických 
znakov. Dierkovače sú balené 
v praktickom plastovom boxe.  

Dierkovače
Kovové dierkovače v plastovom vonkajšom vyhotovení slúžia na vysekávanie 

dierok rôznych tvarov. Možno ich využiť pri uskutočňovaní ozdobných prác nielen
samotným vysekávaním, ale aj použitím samotných vyseknutých prvkov.

PB2800011 33,00 €

Dierkovače - abeceda
Sada obsahuje 29 ks dierkovačov na papier  
s motívmi písmen. Dierkovače sú balené
v praktickom plastovom boxe.  

Dierkovače
Rozmer vyseknutého prvku je približne 1,8 cm.

A. NS1813KE - Stromček 1,90 €

B. NS1830KE - Javorový list 1,90 €

C. NS1821KE - Štvorlístok 1,90 €

D. NS1819KE - Kvietok 1,90 €

E. NS1805KE - Motýlik 1,90 €

F. NS1809KE - Medvedík 1,90 €

G. NS1826KE - Tulipán 1,90 €

H. NS1833KE - Snehová vločka 1,90 €

I. NS1811KE - Zajačik 1,90 €

Dierkovače
Rozmer vyseknutého prvku je približne 2,5 cm.

A. NS2529KE - Anjelik 3,60 €

B. NS2501KE - Stromček 3,60 €

C. NS2533KE - Cukrík 3,60 €

D. NS2512KE - Javorový list 3,60 €

E. NS2511KE - Kvietok 1 3,60 €

F. NS2528KE - Kvietok 2 3,60 €

G. NS2521KE - Motýlik 3,60 €
H. NS2516KE - Srdiečko 3,60 €

I. NS2503KE - Slniečko 3,60 €

J. NS2502KE - Snehová vločka 3,60 €

Dierkovače
Rozmer vyseknutého prvku je približne 3,2 cm. 

A. NS3216KE - Stromček 5,90 €

B. NS3201KE - Hviezdička 5,90 €

C. NS3221KE - Kvietok 5,90 €

D. NS3213KE - Slniečko 5,90 €

E. NS3217KE - Tulipán 5,90 €

FL23004 6,35 €

Pomôcka na prehýnanie papiera 
Výtvarná pomôcka aj pre deti, ktoré ešte 
nemajú silu v ruke na ohýbanie papiera 
alebo kartónu.
Rozmer: 15 x 2 cm.

VA10585 4,20 €

Dierkovač - pomôcka na vyšívanie 
- Hviezdičky
Tento dierkovač slúži na vytvorenie pomocných 
dierok do papiera, podľa ktorých deti vyšívajú 
rôzne vzory. Dierkovač funguje ako valček, stačí 
prejsť cez papier. S pomocou jedného dierkovača 
sa dajú vyšiť rozličné vzory.

POSLEDNÉ
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Bodec na výtvarné techniky - super
Ergonomický a veľmi praktický bodec je vyrobený 
z plastu s kovovou špičkou. Špeciálny tvar 
zabezpečuje jednoduché používanie a nedovoľuje, 
aby sa bodec skotúľal po stole. Dĺžka: 14 cm. 
Veková kategória: 3+

ED522762 4,75 €

Podložka na prepichovaciu techniku 
Podložka na filcovú podložku pri využití 
prepichovacej techniky, aby nedošlo k poškodeniu 
povrchu pri práci s bodcom (ED522761, ED522318).
Rozmer: 20,5 x 15,5 cm
Veková kategória: 3+ 

ED083002 1,15 €

Filcová podložka 
na prepichovaciu techniku 
Filcová podložká vhodná s použitím Podložky
na prepichovaciu metódu (ED522762).
Rozmer: 20 x 15 x 0,9 cm
Veková kategória: 3+ 

AK20010 12,50 €

Sada ergonomických bodcov 
Špeciálny bodec zabezpečuje bezpečné používanie 
a spĺňa zásadné ergonomické vlastnosti pre výučbu 
základov písania.Vhodné pre pravákov aj ľavákov. 
Balenie obsahuje 20 bodcov.
Rozmer: 120 x 70 mm.
Veková kategória: 3+

AK20015 42,50 €

Sady na rozvoj písania s ergonomickým bodcom 
Každá sada obsahuje jednu tabuľku s ergonomickým bodcom a samolepiacou filcovou 
plochou pre bezpečné používanie a spĺňa zásadné ergonomické vlastnosti pre výučbu 
základov písania. Sady je možné používať so šablónami ale aj bez nich na rôzne techniky, 
pri ktorých je potrebné používať bodec. 
Rozmer tabuľky: 25,5 x 21,5 cm.
Veková kategória: 3+

1. filcovú plochu 
nalepíme na tabuľku 

a na ňu položíme 
prázdny papier, ktorý 
chceme prepichovať

2. samolepiacim 
suchým zipsom 

(je súčasťou sady) 
pripevníme rám

3. do rámu vložíme 
šablónu

4. prepichujeme 
bodcom tvary 

zobrazené 
na šablóne

Podložka na rezanie
Výborná výtvarná pomôcka na rôzne výtvarné techniky, 
ktoré používajú ostré predmety. Dokonale chráni stôl 
alebo iný pracovný povrch pred porezaním. Je vyrobená 
zo špeciálneho gumeného materiálu. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových zásob.

FL2341 - 30 x 45 cm 10,20 €

FL2342 - 45 x 60 cm 21,50 €

FL2343 - 60 x 90 cm 37,50 €

CR11444 80,00 €

Dierkovače, sada 36 ks 
Balenie obsahuje 36 ks dierkovačov 
(18 rôznych motívov).
Veľkosť motívu: 9 mm. 

LH13204 36,90 €

Dekoratívny dierkovač s násadkami 
Do rukoväte sa vkladajú násadky s rôznym 
vzorom. Potom stačí jednoducho stlačiť 
a dierkovač vyreže do papiera otvor vo vybranom 
tvare. Balenie obsahuje 12 násadiek (holubica, 
Santa Klaus, delfín, labuť, koruna, vážka, psík, 
stromček, zajac, anjel, tulipán, muchotrávka).
Rozmer: 14 x 6,5 x 3,2 cm.
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FL23002 6,80 €
Kreatívny rezák
Rezák s 3 výmennými čepieľkami, 
umožňujúcimi rôzny vzhľad rezov
- rovný, vlnitý a perforovaný.

FL23001 3,60 €

Kreatívny nožík
Ostrý hliníkový nožík s 3 náhradnými 
čepieľkami. Je možné ho používať iba 
s dohľadom dospelej osoby!

VN81548 0,95 € 

Nožnice detské pre ľavákov 
S oceľovými čepeľami a plastovými
rúčkami. Dĺžka: 13 cm. 
Cena za 1 ks. Pre ľavákov.
Veková kategória: 6+

VN9410 0,95 € 

Nožnice detské pre pravákov
S oceľovými čepeľami a plastovými
rúčkami. Dĺžka: 13 cm. 
Cena za 1 ks. Pre pravákov.
Veková kategória: 6+

VN9525 1,85 € 
Nožnice na cvičenie - pravá
Nožnice môžu držať naraz dve dlane, 
čím sa uľahčuje pohyb potrebný 
na strihanie. Pre pravákov.
Veková kategória: 6+

VN52365 2,35 € 

Nožnice na cvičenie - ľavá
Nožnice môžu držať naraz dve dlane, 
čím sa uľahčuje pohyb potrebný 
na strihanie. Pre ľavákov.
Veková kategória: 6+

Detské nožnice
Veselé nožnice majú rúčku v tvare zieratok, čo ich 
zatraktívňuje pre deti. Čepel je  zaoblená a vyrobená z 
nerezovej ocele. Vhodné pre pravákov aj ľavákov.
Dĺžka čepele: 5 cm. 
Veková kategória: 5+

1. DC1382 - Panda 4,00 €

2. DC1378 - Rybka 4,00 €

3. DC1381 - Lienka 4,00 €

4. DC1379 - Včielka 4,00 €

Detské nožnice
Nožnice sú ideálne na nácvik strihania a 
podporu jemnej grafomotoriky. Čepeľ je
z nehrdzavujúcej ocele. Dĺžka: 13 cm.
Veková kategória: 5+

1. DZ42025 - Líška 4,25 €

2. DZ42030 - Panda 4,25 €

3. DZ42017 - Slon 4,25 €

PB2471446 6,90 €

Nožnice, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 ks detských nožníc.
Veková kategória: 3+ 

FL23003 12,50 €

Kúzelné pravítko
Pravítko s podložkou ktoré reže, perforuje
a vytvára vlnku. Obsahuje 3 vymeniteľné 
čepele na vyrezávanie tvarov. Dĺžka 35 cm.

POSLEDNÉ
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FL799/2 3,30 €

Nožnice na dekorácie
2 ks, nožnice s odlišnými vzormi.

FL799/6 9,00 €

Nožnice na dekorácie 2
6 ks, nožnice s odlišnými vzormi.

ED009132     7,95 € 
Stojan na nožnice    
Drevený stojan na nožnice 
s 12 dierkami.
Veková kategória: 3+

DC8233 9,00 €

Nožnice so vzormi - ZOO, 
sada 3 ks 
Balenie obsahuje 3 nožnice s rôznymi 
vzormi - hroch, ťava, ježko. Vhodné 
pre pravákov aj ľavákov. 
Veková kategória: 5+

DC8231 9,00 €

Nožnice so vzormi 
- Vo vode, sada 3 ks 
Balenie obsahuje 3 nožnice s rôznymi 
vzormi - krokodýl, had, žaba. Vhodné 
pre pravákov aj ľavákov.
Veková kategória: 5+ 

Nožnice s ostrým hrotom
Kancelárske nožnice s čiernou rukoväťou 
z PVC. Dĺžka čepeľe závisí od typu. 

JR0788 - 14 cm 0,75 €

JR0789 - 16,2 cm 0,90 €

Nožnice s ostrým hrotom
Kancelárske nožnice s čiernou  rúčkou 
s rôznou dĺžkou čepele podľa typu.

SY45310 - 15 cm 0,85 €

SY45320 - 21 cm 1,25 €
SY45330 - 25 cm 1,55 €

ED076100 1,95 €

Detské nožnice Kidicut 
Nožnice so zaobleným hrotom sú vhodné 
aj pre malé rúčky. Oceľová časť je zakrytá 
plastom na zaručenie bezpečnosti. Dodávané 
vo farbe podľa skladových zásob. Vhodné na 
strihanie papiera do 250 g/m2.
Dĺžka nožníc: 12 cm.
Veková kategória: 3+

DCF9512 11,50 €

Skladacie nožnice 
Nožnice sa dajú zložiť do malého rozmeru. 
Určené pre ľavákov aj pravákov.
Dĺžka rozložených nožníc: 15 cm.

ED076036 1,70 €

Nožnice na cvičenie
Nožnice s dvojitým držadlom 
vhodné na nacvičovanie práce 
s nožnicami. Pre pravákov.
Tupý hrot. 17,5 cm.
Veková kategória: 3+

FL781 1,00 € 
Nožnice s pravítkom
13,5 cm dlhé s naznačeným 
pravítkom a zaoblenými koncami.
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JO71S 21,00 €

Plastelína - 15 farieb              
15 x 150 g.

Plastelína
Materiál vysokej kvality vyrobený na báze vosku. Naša plastelína je vhodná pre deti 

s alergiami, nepodlieha tepelným vplyvom, nefarbí, nerozmazáva sa, nevysychá,
 je ľahko oddeliteľná, farebne miešateľná, vhodná na vytváranie reliéfov a jej objem

je oproti bežnej plastelíne o 25% väčší, široká škála farieb, výhodné balenia.

JO72B 46,00 €

Maxi plastelína - 5 farieb                  
15 x 350 g.

JO71B 21,00 €

Plastelína - 5 farieb                 
15 x 150 g.

JO72S 46,00 € 

Maxi plastelína - 15 farieb                
15 x 350 g.

JO70S 15,50 €

Plastelína - dúhové farby 
Vysoko tvarovateľná, netvrdnúca plastelína, ktorá 
je vyrobená hlavne z rastlinného materiálu. Je mi-
moriadne pružná, ľahko sa vyberá z formičiek a drží 
tvar. Farby sa môžu miešať dokopy. Balenie obsa-
huje 30 ks plastelínových hranolov o hmotnosti 
50 g v 15 rôznych odtieňoch.  

VN81622 21,90 € 
Plastelína do triedy
2500 g: 1000 g červená, 500 g modrá,
500 g žltá, 500 g zelená.
V priesvitnej krabici.
Veková kategória: 6+

Červená plastelína
500 g.

VN81577 3,00 € 

Modrá plastelína
500 g.

VN81578 3,00 €

Zelená plastelína
500 g.

VN81579 3,00 €

Žltá plastelína
500 g.

VN81580 3,00 € 

Plastelína
Veľmi ľahko tvarovateľná
- ideálna pre malé deti.

Netvrdne. 
Veková kategória: 6+

NR253293 2,65 €

Plastelína s príslušenstvom 
Sada obsahuje 24 farieb, 3 formy a valec. 
Plastelína nevysychá a netvrdne.
Hmotnosť: 300 g.
Veková kategória: 5+ 

NR253309 2,50 €

Plastelína vo vedierku, 12 ks
Plastelína bez lepku v 12 intenzívnych 
farbách, balená v plastovom praktickom 
vedierku. Plastelína je netoxická, bezpečná 
a nešpiní ruky.Hmotnosť: 200 g.
Veková kategória: 5+ 

POSLEDNÉ
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Plastelína
Balenie obsahuje plastelínu v rôzmych 
farbách v závislosti od balenie. 
Cena je za 1 balenie. 

SY45680 - 6 farieb 0,60 €

SY45700 - 12 farieb 1,05 €

JO28F 2,60 €

Plastelína JOVI 
- fluorescenčná 
8 x 15 g. 

JO28 2,40 €

Plastelína JOVI 
8 x 15 g. 

Plastelína
Každé balenie obsahuje 5 kelímkov plastelíny. Sada 1 obsahuje farby: červená, 
žltá, modrá, zelená, oranžová. Sada 2 obsahuje farby: ružová, fialová, zelená, biela, 
čierna. Obsah: 5 x 141 g. 

SY88319 - Sada 1 6,25 €

SY831000 - Sada 2 6,25 €

NS2011TM 15,50 €

Plastelina - maxi balenie 2.4 kg 
Kvalitná a ľahko tvarovateľná plastelína
v jasných intenzívnych farbách.
Balenie obsahuje  180 valčekov
v 12 rôznych farbách.   

MAXI balenie !

aj pre

JO90/15 3,75 €

Plastelína 
15 farieb x 15 g.

CR786950 1,65 €

Mäkká plastelína 
Mäkká, ľahko tvarovateľná plastelína je 
ideálna pre detské rúčky. V balení je 12 
valčekov plastelíny rôznych farieb.
Hmotnosť: 200 g.
Veková kategória: 3+

CR78690 5,50 €

Mäkká plastelína 
Mäkká modelovacia plastelína v 5 základných 
farbách v praktickom vedierku. 
Hmotnosť: 5 x 80 g.
Veková kategória: 3+
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JO410S 12,90 €

Blandiver - 10 základných farieb
Balenie obsahuje mäkké cesto, 10 x 110 g.

JO405 7,00 €

Blandiver  
Mäkké cesto 5 x 125 ml.

Blandiver - jemná hmota pre najmenších
Blandiver je veľmi jemné cesto na vodnom základe vhodné pre malé ruky. 
Produkt je na prírodnej báze, nepríjemná chuť zabraňuje vkladaniu do úst. 

Cesto je miešateľné - možnosť vytvárať nové farby. Je dobre čistiteľné.
Po hraní by sa malo uzatvoriť do nádob, aby nedoško k vysýchaniu. 

JO474 23,90 €

Blandiver - Kreatívna sada 1 
Sada obsahuje 5 x 50 g mäkkého cesta, 
podložku, lis na modelovaciu hmotu, 3 
špachtle a vykrajovátka: písmená - 26 ks, 
čísla - 11 ks.
Veková kategória: 2+ 

JO475 23,90 €

Blandiver - Kreatívna sada 2 
Sada obsahuje 5 x 50 g mäkkého cesta, 
podložku, 4 striekačky na cesto, 3 špachtle 
a 12 vykrajovátiek.
Veková kategória: 2+ 

JO476 23,90 €

Blandiver - Kreatívna sada 3 
Sada obsahuje 5 x 50 g, podložku, 4 striekačky 
na cesto, 3 špachtle a 12 vykrajovatiek.
Veková kategória: 2+ 

Blandiver 
6 x 460 g.
Veková kategória: 2+

JO460/6 - základné farby 31,50 €

JO460/6F - neónové farby 35,00 €

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   877 9. 8. 2021   12:38:46



878
POŠTOVNÉ ZDARMA pri objednávke nad 99 €

Výtvarná výchova
P

la
st

e
lín

a
 /

 M
o

d
e

lo
va

c
ie

 h
m

o
ty

Creall - ultra jemná modelovacia hmota 
Ultrajemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný a tak ideálny pre malé deti. Ne-
schne, ostáva permanentne tvarovateľný, a tak ponúka nekonečné možnosti použitia. 
Je len na detskej fantázii ako skombinujú žiarivé farby, ktoré sa navyše dajú spolu 
miešať. Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení 1750 g.

HA25011  - červená 27,50 €

HA25012  - zelená 27,50 €

HA25013  - modrá 27,50 €

HA25014  - žltá 27,50 €

HA25015  - biela 27,50 €

HA25090 27,50 €

Creall - ultra jemná modelovacia hmota
- Safari mix, 5 farieb
Ultra jemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný a 
preto ideálny pre malé deti. Neschne, zostáva permanentne 
tvarovateľný a tak ponúka nekonečné možnosti použitia. Je 
len na detskej fantázii, ako skombinujú žiarivé farby, ktoré sa 
naviac dajú spolu miešať. Materiál je bezpečný, bez zápachu 
a neobsahuje glutén. V balení 1750 g.

Creall - ultra jemná modelovacia hmota
Ultra jemný modelovací materiál je ľahko tvarovateľný a preto ideálny pre malé deti. 
Neschne, zostáva permanentne tvarovateľný a tak ponúka nekonečné možnosti 
použitia. Je len na detskej fantázii, ako skombinujú žiarivé farby, ktoré sa naviac dajú 
spolu miešať. Materiál je bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén. V balení 500 g.

HA25201 - červená 5,90 €

HA25202 - zelená 5,90 €

HA25203 - modrá 5,90 €

HA25204 - žltá 5,90 €

HA25205 - biela 5,90 €

HA25206 - oranžová 5,90 €

HA25207 - fialová 5,90 €

HA25208 - ružová 5,90 €

HA25209 - čierna 5,90 €

HA25210 - hnedá 5,90 €

HA03015 13,20 €

Therm - modelovacia hmota
-  mix 5 farieb
Mäkká hmota s ktorou sa ľahko pracuje, nelepí sa na ruky. Farby 
sa dajú medzi sebou miešať. Hmota je zdravotne nezávadná, 
neobsahuje glutén. Hotové dielo sa môže upiecť
v kuchynskej rúre pri teplote 130 °C. 
V balení 500 g.

KL50030 1,20 €

Piesok 
Doplnkové balenie pre prácu 
s podnosom.
Hmotnosť: 1 kg.  

KL50029 43,00 €

Podnos na piesok + piesok 
Podnos je vyrobený z bukového lakovaného dreva. Jeho rám bezpečne 
zabráni vysypaniu piesku. Deti si pri hre s podnosom precvičujú jemnú 
motoriku a pripravia sa na výučbu písania. Okrem toho je tento produkt 
vynikajúcou pomôckou na rozvoj predstavivosti a tvorivého myslenia. 
Balenie obsahuje aj 1 kg piesku. Rozmer: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Zábavná forma výučby !
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KH131717 2,50 €

Plávajúca plastelína, 10 farieb 
Ľahká modelovacia hmota, ktorá pláva na 
hladine vody. Balenie obsahuje 10 farieb.

Creall - Modelovacia hmota
Na vzduchu schnúci modelovací materiál pre deti dostupný 
vo farbách biela alebo terakota. Na priame použitie. 
Po vyschnutí sa môže zdobiť pomocou farieb. Ak materiál 
obschol, trochu vody ho opäť oživí. 

HA26005 - 1000 g - terakota 4,65 €

HA26010 - 500 g - biela 2,60 €

HA26025 5,50 €

Ultra ľahká modelovacia hmota
Táto hmota je veľmi ľahká a preto vhodná aj pre 
menšie deti. Schne priamo na vzduchu. Je dobre 
priľnavá k väčšine povrchov, nelepí sa však na 
ruky. Po zaschnutí je možné hmotu maľovať.
Dostupná je v bielej farbe.
Hmotnosť balenia: 250 g.

JO380 6,20 €

PatMaché 
Ľahká čistá modelovacia hmota na výrobu 
papiermaché, ktorá schne pri izbovej 
teplote. Je vhodná na výrobu figúrok, 
alebo na ploché tvary. Po vyschnutí 
sa dá namaľovať, alebo ináč ozdobiť. 
Nezanecháva fľaky. Nepoužitá hmota sa 
uloží späť do obalu, ktorý zabraňuje jej 
vysušeniu. Hmotnosť: 680 g. 

JO088 2,30 €

Modelovacia hmota samotvrdnúca 
hnedá - 500 g
Hmota je vhodná na výrobu figuriek alebo iné 
ploché tvary. Po vyschnutí sa dá namaľovať 
či ozdobiť. Nepoužitá hmota sa uloží späť do 
obalu, ktorý zabraňuje jej vysušeniu. Balenie 
obsahuje 500 g samotvrdnúcej hmoty.

Modelovacia hmota samotvrdnúca
Hmota je vhodná na výrobu figuriek alebo iných 
plochých tvarov. Po vyschnutí (24 - 48 hodín na 
teplom suchom mieste) sa dá namaľovať či ozdobiť. 
Nepoužitá hmota sa uloží späť do obalu, ktorý 
zabraňuje jej vysušeniu.
Obsah: 500 g.

JO085 - biela 2,30 €

JO085G - sivá 2,30 €

Pláva na 
vode

Creall - Modelovacia hmota HAPPY
Na vzduchu schnúci modelovací materiál pre deti, dostupný vo 
farbách biela a terakota. Po vyschnutí sa môže zdobiť pomocou 
farieb. Bezgluténové zloženie bez konzervantov.

HA26200 - 1000 g - biela 5,00 €

HA26201 - 1000 g - terakota 5,00 €

HA26210 - 500 g - biela 3,00 €

POSLEDNÉ
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DS191102 10,20 €

Modelovací podnos
Vynikajúci spôsob, ako dať deťom voľnosť pri modelovaní. 
Podnos je dlhý 27 cm, široký 27 cm a hlboký 6 cm. Na spod-
nej časti je vybavený protišmykovou vrstvou, ktorá chráni 
povrchy stolov pred poškriabaním. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Veková kategória: 3+

DS130011 70,00 €

Shape It ! - 9100 g
- biela
 Veľké balenie pre predškolské zariadenia.
Veková kategória: 3+

Plastové kontajnery 
ideálne na odkladanie 
výtvarných pomôcok!

NÁJDETE
na str. 1015.

EPL210287 32,50 €

Tekutý piesok, sada 4 ks 
Tekutý piesok sa nepráši, nerozpadá sa a nikdy nevysychá. Piesok 
má kinetické vlastnosti, nelepí sa na ruky ani na povrch. Hra s 
pieskom podporuje jemné motorické schopnosti.
Sada: 4 plechovky po 380 g, svetlozelená, ružová, fialová a modrá.
Rozmer balenia: 8,4 x 8,4 x 9,9 cm.
Veková kategória: 3+ 

Tekutý piesok 1 kg
Tekutý piesok sa nepráši, nerozpadá sa 
a nikdy nevysychá. Piesok má kinetické 
vlastnosti a nelepí sa na ruky ani na povrch. 
Hra s pieskom podporuje jemné motorické 
schopnosti.
Rozmer balenia: 21 x 21 x 2,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL200146 - natur 9,50 €

EPL200148 - oranžový 9,50 €

EPL200150 - zelený 9,50 €

EPL200152 - fialový 9,50 €

EPL200147 - červený 9,50 €

EPL200149 - žltý 9,50 €

EPL200151 - ružový 9,50 €

EPL200153 - modrý 9,50 €
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Hmota,
ktorá zabaví deti

na celé hodiny

Mad Mattr
Hmota Mad Mattr je super jemná modelovacia hmota, s ktorou vytvoríte takmer čokoľvek. 

Jej unikátne a netoxické zloženie na prírodnej báze spôsobuje, že hmota sa pri naťahovaní nerozpadáva, 
ale vytvára štruktúru, ktorá je podobná žuvačke, či pavučine. 

Hmota Mad Mattr dokonale spája vlastnosti penoviny Bubber a piesku Kinetic Sand - kreatívne diela držia dokonale 
svoj tvar, ako v prípade Bubber a zároveň pri modelovaní sa hmota naťahuje a prelieva, ako pri Kinetic Sand.

Je to kreatívna hmota do interiéru, ktorá nevyschýna, nerozsypuje sa, nie je mastná a nezanecháva neporiadok. 
Zároveň pôsobí antistresovo, má relaxačné účinky a precvičuje jemnú motoriku. 

Neobsahuje alergény, ani lepok.

Mad Mattr
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch.
Váha: 283 gramov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Veková kategória: 3+

DS210300 - Červená 15,00 €

DS210400 - Ružová 15,00 €

DS210500 - Fialová 15,00 €

DS210600 - Modrá 15,00 €

DS210700 - Zelená 15,00 €

DS210800 - Tyrkysová 15,00 €

Revolučná 
modelovacia hmota

LH40403 29,50 €

Kinetický piesok Sand Alive - 5 kg 
Veľké balenie ideálne pre predškolské zariadenia. 
Piesok sa presýpa medzi prstami, no zároveň 
je pevný na kreatívne a zábavné tvarovanie a 
stavanie. Rozmer balenia: 18 x 14 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

LH40402 10,20 €

Kinetický piesok Sand Alive - Sada
Sada obsahuje: 1 kg piesku, 4 formičky svetových stavieb a 5 
nástrojov na modelovanie. Piesok sa presýpa medzi prstami, no 
zároveň je pevný na kreatívne a zábavné tvarovanie a stavanie.
Rozmer balenia: 18 x 14 x 8 cm. Rozmer formičiek: 14 x 14 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DS194100 11,80 €

Hmota Mad Mattr - Sada tvaroviek 
Sada obsahuje formy na vytváranie rôznych tvarov: 
trojuholník, šesťuholník, štvorec, hviezda, kruh, domček. 
Z nich si môžete vytvárať rozličné 3D diela. 
Rozmer balenia: 9,5 x 12 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

DS220800 41,20 €

Hmota Mad Mattr - Box pomôcok 
Sada obsahuje 20 rozličných pomôcok na vytvorenie rozličných 
typov tehličiek. Súčasťou je aj cca 140 g červenej a cca 140 g 
modrej hmoty Mad Mattr. Všetko je to balené v praktickom 
úložnom boxe. Veková kategória: 3+  

Madd Mattr
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch. 
Váha: 283 g.
Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

DS210200 - oranžová 15,50 €

DS210100 - žltá 15,50 €

DS220914 35,00 €

Mad Mattr - Sada s formičkami 
Sada obsahuje: 397 g hmoty Mad Mattr v zelenej 
a modrej farbe, 2 formy na vytváranie stavebných 
tehličiek, 6 tvaroviek na vytváranie rôznych tvarov 
(trojuholník, šesťuholník, štvorec, hviezda, kruh, 
domček) a bezpečný nôž na krájanie.
Veková kategória: 3+

Mad Mattr - Žiarivé farby
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch. 
Váha: 283 g.
Veková kategória: 3+

DS210410 - žiarivá ružová 15,50 €

DS210710 - žiarivá zelená 15,50 €

DS210610 - žiarivá modrá 15,50 €

DS210310 - žiarivá červená 15,50 €

DS210510 - žiarivá fialová 15,50 €
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DS192101 11,50 €

Formičky na modelovanie - hrad 
Vytvorte detailnú stavbu hradu použitím 
formičiek. Postavte veže, schody a hradby 
okolo hradu. Súbor sa skladá z ôsmich 
plastových formičiek.
Veková kategória: 3+

AP357DCPW 2,30 € 

Vyrezávače
Sada 3 vyrezávačov s vrúbkovaným profilom.

JO420 6,25 €

Lis na modelovaciu hmotu        
Lis na vytvorenie rôznych tvarov
z modelovacích hmôt.
Rozmer: 8,5 x 21 x 6,5 cm.

JO424 3,00 € 

Plastové striekačky 4 ks 
Na vytvorenie rôznych tvarov 
z modelovacích hmôt. Sada obsahuje 
4 striekačky z plastu. Dĺžka: 8 cm.

MI95251 7,50 € 

Príslušenstvo k modelovaniu
Kompletné príslušenstvo, ktoré potrebuje každé 
dieťa pri práci s mäkkou plastelínou. Rozmerovo 
sú vhodné pre detskú ruku. Dĺžka plochy na 
valcovanie pri valčeku je 8,46 cm.
Veková kategória: 3+

ED046132 8,30 € 

Gumené štetce na maľovanie a modelovanie
Gumené nástroje s veľmi elastickým a trvácnym zakončením 
z mäkkej gumy. Štetce vytvárajú nové možnosti pri maľovaní. 
Umožňujú naberanie farieb rôznej konzistencie a ich ďalšie 
tvarovanie, čo pridáva plastickým prácam nové črty - spojenie 
techniky maľovania prstami a štetcom. Nástroje sú vhodné aj na 
modelovanie z mäkkých hmôt ako sú modulit, hlina a papierová 
hmota. Obsah: 5 štetcov, každý z nich je zakončený v inom tvare.
Veková kategória: 3+

JO5 2,40 €

Modelovacie špachtle   
5 ks v sade. Dlžka 18 cm. 

HA03905 5,15 €

Plastové špachtličky
Sada plastových špachtličiek rôznych
tvarov, pre prácu s modelovacími hmotami. 
Dĺžka každej špachtličky je cca 14 cm.
Balenie obsahuje 14 ks.

AP2115 1,15 €
Nožnice na plastelínu 
Ideálna pomôcka pri práci s plastelínou.
Dĺžka: 12,5 cm.

AP2411MTK 7,10 €

Rezáky na plastelínu 
Balenie obsahuje 2 rôzne typy 
plastových rezákov po 3 ks. Vhodné 
na plastelínu.
Veková kategória: 3+ 
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JO155R 1,30 € 

Valček na modelovanie                                                           
Dĺžka 10 cm, priemer 3,5 cm.

AP379/CPR 5,65 €

Sada valčekov
Vyrobené z pevného plastu. Sada obsahuje 
4 valčeky vhodné na použitie s plastelínou, 
alebo modelovacím pieskom. 
Rozmer valčeka: 13,5 x 5 cm.
Rozmer plochy na valcovanie: 3,8 x 3,2 cm.

AP330/WRP 11,30 €
Vzorované valčeky z dreva 
Valčeky s tromi vzormi na rôzne použitie, 
na ozdobovanie prác z plastelíny, hliny alebo 
na hry s pieskom. Rozmer: dĺžka 20 cm.

AP597/WPCS  7,20 € 

Pečiatky so vzormi 
4 rôzne vzory na ozdobovanie prác 
z plastelíny, hliny alebo na hry s pieskom. 
Priemer 5,5 cm, dĺžka 11 cm.

AP2091 7,50 €

Tvarovacie pečiatky 
Sada obsahuje 4 pečiatky, ktoré vytvárajú rôzne 
motívy. Sú vyrobené z gumy, pričom úchyty 
sú vyformované pre detské rúčky. Sú výbornou 
pomôckou pri práci s modelovacími hmotami.
Priemer úchytu: 3,3 cm. Priemer pečiatky: 4,5 cm.

AP2090 8,20 €

Valčekové pečiatky - zvieracie tvary 
Sada obsahuje 4 pečiatky, ktoré vytvárajú rôzne 
zvieracie motívy. Sú vyrobené z gumy, pričom 
úchyty sú vyformované pre detské rúčky.
Priemer úchytu: 3,3 cm. 

AP354R 1,35 €

Valček na plastelínu
Plastový valček na modelovanie 
s plastelínou.
Šírka valčeka: 6,5 cm.
Priemer valčeka: 4,5 cm.

Rozličné typy
modelovacích

a ochranných podložiek  
nájdete na str. 844.

MD10165 24,50 €

Sada pomôcok
na modelovanie 
Farebná sada drevených 
nástrojov na modelovanie. 
Obsahuje 5 drevených 
pečiatok, 3 valčeky, 4 
kelímky s modelovacou 
hmotou a formou na 
vrchnáku (červená, žltá, 
modrá a zelená).
Rozmer: 24 x 24 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 
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AP718WPH 9,30 €

Vzorované kladívka 
Balenie obsahuje 5 kladieviek
s rôznymi vzormi. Vhodné na použitie 
s plastelínou. Vyrobené 
z dreva. Veková kategória: 3+ 

Vykrajovátka na plastelínu 6 v 1
Vykrajovátka v tvare kocky obsahujú z každej 
strany inú formičku na plastelínu. Vyrobené 
z plastu. Rozmer: 9 x 9 x 9 cm.

AP2327DCD - Dinosaury 5,00 €

AP2328DCJ - Džungla 5,00 €

JO008 3,10 €

Formy na výrobu plastík 
a sádrových odliatkov
Formy sa dajú použiť na sadru a iné 
modelovacie hmoty. Balenie obsahuje 12 ks. 
Rozmer jednej formy: 4,5 x 6 cm.

JO7/24 6,30 € 

Vykrajovače
24 ks vykrajovačov vo 
vedierku.

MI95229 3,15 €

Príslušenstvo k modelovaniu 2 
5 dielna sada, ktorú potrebuje každé dieťa pri práci s 
mäkkou plastelínou. Rozmerovo sú vhodné pre detskú 
ruku. Výška: 14 cm. Veková kategória: 3+ 

JO09B 13,90 €

Modelovacie špachtle 
16 ks farebných modelovacích špachtlí.

AP747VC 6,30 €

Formičky na plastelínu
Vyrobené z pevného plastu. Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 13 x 19 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

AP003XCS 2,45 €

Vykrajovátka
- Vianoce, 6 ks
Vyrobené z pevného plastu. 
Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 15,5 x 14,5 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

AP2492CS 4,50 €

Vykrajovátka, 36 ks (5 cm)
36 rôznych tvarov. Veľkosť: 5 cm.
Vyrobené z umývateľného odolného plastu.
Rozmer balenia: 18 x 15 x 4 cm.
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AP746/FC  2,40 €

Formičky na plastelínu - Ovocie
Vyrobené z pevného plastu. 
Balenie obsahuje 6 ks. 
Rozmer najväčšej: 11 x 6 x 1,5 cm.

AP075/JC  2,45 €

Formičky na plastelínu - Džungľa
Vyrobené z pevného plastu. 
Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer najväčšej: cca 11 x 6 x 1,5 cm.

AP025/AC  2,45 €

Formičky na plastelínu - Farma
Vyrobené z pevného plastu. 
Balenie obsahuje 6 ks. 
Rozmer najväčšej: 9 x 6 x 1,5 cm.

JO007N 2,45 €

Vykrajovátka na plastelínu
- Číslice 
Plastové vykrajovátka na plastelínu 
s motívom číslic. Balenie obsahuje 11 číslic.

JO00021 2,40 €
Vykrajovátka na plastelínu
- Geometrické tvary 
Plastové vykrajovátka na plastelínu 
s motívom geometrických tvarov. 
Balenie obsahuje 8 tvarov.

JO007A 3,80 €

Vykrajovátka na plastelínu
- Abeceda 
Plastové vykrajovátka na plastelínu 
s motívom veľkej abecedy. 
Balenie obsahuje 26 písmen.

AP082GC 2,30 €

Vykrajovátka na plastelínu 
- Panáčikovia, 3 ks
Vyrobené z pevného plastu. 
Balenie obsahuje 3 ks. 
Rozmer: 9 x 11,5 cm.

JO007V 4,00 €

Formičky na plastelínu
- Zelenina
Plastové formičky v tvare zeleniny. 
Balenie obsahuje 6 ks formičiek.

NS4202 16,50 €

Pracovné karty na modelovanie 
z plastelíny 
Balenie obsahuje 24 kariet, na ktorých je 
znázornený postup krok za krokom, ako si vyrobiť 
z plastelíny rôzne figúrky. Karty sú v 3 úrovniach 
zložitosti, ktoré sú označené hviezdičkami. Jedna 
karta znázorňuje, ako si vyrobiť zmiešaním plastelín 
rôznych farieb ďalšiu farbu.
Rozmer karty: 23 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 
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EI9268 75,90 €

Pena na hranie, balenie pre triedu 2
Praktické veľké balenie pre celú triedu obsahuje 
16 tehličiek s rozmermi 13 x 18 cm s penou 
v 11 jasných farbách. 8 odtieňov je trblietavých 
a 8 klasických.  

PlayFoam - pena na hranie
PlayFoam - pena na hranie. Sú to guličky z ľahkej peny 

predstavujúce spojenie ryže s tvarovacími schopnosťami 
hrnčiarskej hliny, ktoré môžete stláčať, naťahovať, modelovať 

a vytvárať si tak rôzne modely podľa vlastnej fantázie. 
Guličky nie sú toxické, nikdy sa nevysušia, neprilepia 

k povrchu podložky a dajú sa tak používať znova a znova.
Veková kategória: 3+

Zažite zábavu 
s penou 

PlayFoam

EI9264 11,90 €

Pena na hranie,
základné balenie 2 
Balenie obsahuje 6 praktických tehličiek 
s rozmermi 7 x 10 cm s penou 
v 6 jasných farbách.  

Zapojte do modelovania 
celú triedu

EI1906 11,90 €

Pena na hranie, balenie 8 ks 
Balenie obsahuje 8 pien v žiarivých
odtieňoch. Pena je netoxická, nelepí sa na 
ruky ani na podložku, dá sa tvarovať
a naťahovať a zabaví deti na dlhú dobu.
Balené v tobolkách so šírkou 9,5 cm.  

EI1907 31,50 €

Pena na hranie, balenie 20 ks 
Balenie obsahuje 20 toboliek s priemerom
9,5 cm s penou v 8 jasných farbách. Pena sa 
nevysuší a dá sa používať opakovane.  

Originál 
je len jeden ! 

EI1918 17,90 €

Penová čiselná sada 
Sada obsahuje osem farebných penových kvádrov 
a 13 obojstranných kariet na precvičovanie počtov, 
postupnosti a tvorby čísel.
Rozmer 1 farba: 6 x 5 x 2,5 cm. 
Rozmer karty: 13 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

EI1917 17,90 €

Play Foam - Písmená 
Sada obsahuje osem farebných penových 
kvádrov a 13 obojstranných kariet na 
precvičovanie tvaru písmen.
Rozmer 1 farba: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozmer karty: 13 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Sme priateľmi prírody.
Ponúkame produkty, ktoré nezaťažujú

životné prostredie !

FI516179 18,00 €

Fischer Tip XL - Premium
Obsah: 1000 farebných častíc Tip, 
špongia, nástroj na rezanie, farby 
a lepidlo, stavebná formička, 
2 šablóny, pilníček, 15 paličiek.
Rozmer balenia: 38 x 11,6 x 27 cm.
Veková kategória: 3+

FI49114  54,00 €

Fischer Tip XXL - 5000
Obsah: 5000 farebných častíc Tip, 8 
stavebných prvkov - formičiek, 8 špongií, 
8 plastových nožov, 1 lepenkový podklad 
s obrázkami, 25 paličiek. 
Veková kategória: 3+

Fischer Tip
Fisher Tip je stavebný materiál pre všetky vekové kategórie. Stavebné diely sú vyrobené z nasiakavého materialu, ktorého základom je 

zemiakový škrob. Sú farbené potravinovým farbivom a teda 100% prírodné. Deti môžu samostatne pracovať, stavať, rezať, lepiť a maľovať 
podľa svojich želaní. Valčeky môžete používať do úplného zničenia. Prvky sa spojujú bez lepidla, iba za pomoci ľahko navlhčenej handričky. Na 
tu priložíme valček, ľahko pritlačíme a namočenou stranou potom spojíme s iným valčekom. Drží okamžite i na kartóne. Navlhčené diely môžete 
stlačením trvale zformovať. Valčeky sa dajú taktiež strihať nožnicami. Pri maľovaní vodovými farbami a fixami docielite scvrknutie. S pomocou 

doplnkov získame daľšie stavebné efekty. Valčeky možete taktiež prevŕtať a vytvoriť tak klbové pohyblivé elementy: kvetiny, záhrady, ľudí, ale aj 
domy, zvieratá a technické prvky. Vďaka jednoduchej  technike lepenia, strihania a tvarovania  je stavebnica vhodná pre deti už od troch rokov.

V NEMECKU

FI533784 17,90 €

Fischer Tip vo vedierku, 1200 
Praktické plastové vedierko obsahuje: cca 
1200 farebných častíc Tip, 1 špongiu, 
1 plastový nôž, inštrukcie. Po skončení hry 
môžete všetky zvyšné častice Tip a náradie 
odložiť späť do vedierka. 
Veková kategória: 3+ 

FI533782 11,00 €

Fischer Tip vo vedierku, 600 
Praktické plastové vedierko obsahuje: 
cca 600 farebných častíc Tip, 1 špongiu, 
1 plastový nôž, inštrukcie. Po skončení hry 
môžete všetky zvyšné častice Tip a náradie 
odložiť späť do vedierka. 
Veková kategória: 3+ 

FI540824 9,00 €

Fischer Tip - Jednorožec 
Vyrobte si dúhového jednorožca. 
Balenie obsahuje: 600 farebných častí, 
špongiu, plastový nôž a inštrukcie. 
Veková kategória: 5+ 

CR78930 13,50 €

Foam Clay - základné farby
Pena na hranie v metalických farbách a v praktickom 
balení. Pena sa nelepí na ruky ani na podložku a 
je ľahko tvarovateľná. Nepoužitú penu je potrebné 
skladovať vo vzduchotesnej plastovej nádobe.
Hmotnosť: 10 x 35 g.
Veková kategória: 3+

CR78811 5,90 €

Foam Clay - metalické farby          
Pena na hranie v metalických farbách a v praktickom balení. 
Pena sa nelepí na ruky ani na podložku a je ľahko tvarovateľná. 
Nepoužitú penu je potrebné skladovať vo vzduchotesnej 
plastovej nádobe.
Hmotnosť: 6 x 14 g.
Veková kategória: 3+

POSLEDNÉ
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NT0042/N  0,80 €

Náčrtník A4 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých listov. 
Dodávané v dizajne v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0032/N  1,55 €

Náčrtník A3 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých listov. 
Dodávané v dizajne v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0044/N 1,25 €

Náčrtník A4 - 40 listov
Obsahuje 40 čistých listov. 
Dodávané v dizajne v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

NT0054/N 0,65 €

Náčrtník A5 - 40 listov
Obsahuje 40 čistých listov. Dodávané v dizajne 
v závislosti od skladových zásob. Cena je za 1 ks.

aj pre

NT0042/S  1,50 €

Skicár A4 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých listov. Do-
dávané v dizajne v závislosti od 
skladových zásob

NT0032/S  2,80 €

Skicár A3 - 20 listov
Obsahuje 20 čistých listov. Dodávané v dizajne 
v závislosti od skladových zásob 

NT0042/FP 1,50 €

Farebný skicár, 130 g/m2 
Obsahuje 20 čistých farebných listov.
Cena je za 1 ks.
Formát: A4. 

NT0032/FP 2,90 €

Farebný skicár, 130 g/m2 
Obsahuje 20 čistých farebných listov.
Cena je za 1 ks.
Formát: A3. 
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ED120602 17,60 €

Farebný papier na vystrihovanie - 120 g/m2 
Farebný papier v 18 rôznych farbách. Balenie 
obsahuje 180 hárkov o rozmere 21 x 29,7 cm.   
Veková kategória: 3+

NT0020/FP  0,90 €

Farebné papiere A4 v bloku
Obsahuje 20 farebných listov.

FL600 2,25 €

Farebný papier
20 hárkov, 10 farieb, 130 g/m2.  
Rozmer: A4.

FL7100 15,20 €

Lesklý papier na vystrihovanie, 50 ks 
Veľké hárky farebného papiera s lesklým povrchom. 
Zadná strana je v bielej farbe. 
Balenie obsahuje 50 hárkov v rôznych farbách. 
Rozmer: 35 x 50 cm. 

NT0008/LP  1,05 €

Lepiaci farebný papier A4
Lepí bez použitia lepidla, iba za pomoci vody. 
Voda sa jemne nanesie na spodnú časť 
papiera, čim sa papier stane lepivým.

NT0008/SP  1,45 €

Samolepiaci farebný papier
Rozmer: 23,8 x 16,7 cm. Výborná pomôcka pre najmenšie deti. 
Na spodnej časti papiera je fólia, ktorá po oddelení od papiera 
umožňuje papier nalepiť bez použitia lepidla.

FL750 2,45 €

Farebný lesklý papier pogumovaný 
Hárky farebného papiera s lesklým povrchom.
Po navlhčení zadnej strany sa dajú nalepovať.
Balenie obsahuje 10 hárkov v rôznych farbách. 
Rozmer: 18,5 x 29,7 cm.  

RY15419 21,50 €

Prekresľovací farebný papier
Použitím prekresľovacích hárkov vnesiete do kresieb 
farby. Na čistý hárok papiera položte prekresľovací 
papier ľubovoľnej farby a kreslite, obkresľujte rôzne 
tvary a motívy.  Obsahuje 96 hárkov, vo 8 farbách. 
Rozmer: 23 x 33 cm.
Veková kategória: 4+ 
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CI98217 4,90 €

Samolepiace holografické hárky, 25 ks 
Balenie obsahuje 25 hárkov.
Rozmer: 25 x 25 cm.

CI98206 4,90 €

Samolepiace metalické hárky,
zlaté a strieborné, 25 ks 
Balenie obsahuje 25 hárkov.
Rozmer: 25 x 25 cm. 

Metalický kartón
Balenie obsahuje 50 hárkov 230 mikrónového kartónu
v 2 farbách veľkosti A5.  

CI75870 - červený/zelený 4,50 €

CI75880 - strieborný/zlatý 4,50 €

RY15409 19,80 €

Metalický papier 
Sada obsahuje 64 hárkov s 8 rôznymi vzormi.
Rozmer: 21,5 x 28 cm.

FL601 2,75 €

Farebný papier zlatý a strieborný
10 hárkov, 130 g/m2.
Rozmer: A4.

CIP9509 4,70 €

Multikultúrna papierová sada 
Balenie obsahuje 50 hárkov papiera v rôznych tónoch 
farby pleti. Rozmer: 22,7 x 30,6 cm.

CI75960 6,90 €

Výkres s perlovým leskom
50 výkresov rozličných farieb veľkosti 
A4 s perlovým leskom. 
200 g/m2, 230 mikrónov. 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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NT0020/V4  10,50 €

Výkresy A4
- ekonomické balenie
Obsahuje 200 výkresov 
(180 g/m2). 

NT0020/V3  20,00 €

Výkresy A3
- ekonomické balenie
Obsahuje 200 výkresov (180 g/m2). 

NT10A2R/180 27,60 €

Rysy A2
- ekonomické balenie
Obsahuje 100 rysov (180 g/m2). 

Výkresy, 180 g/m2

Balenie obsahuje 10 ks výkresov.

KP31801 - A3 1,20 €

KP41801 - A4 0,60 €

FL193 3,10 €

Náčrtník v čiernom, A4 
Obsahuje 20 čistých čiernych listov, 
100g/m2 vhodných na použitie 
s gélovými perami. 

JR11643395 6,25 €

Uhľový papier, A4 
Čierny kopírovací papier do písacích strojov 
alebo na ručné prepisovanie. Balenie 
obsahuje 100 hárkov.
Rozmer: A4

Čierny výkres
200 g/m2, 230 mikrónov. Balenie veľkosti A4 obsahuje 
100 Ks. Balenie veľkosti A3 obsahuje 50 Ks. 

CI75900 - A3 5,60 €

CI75910 - A4 5,60 €

aj pre

RY15420 19,90 €

Čiernobiely vzorovaný papier 
Balenie obsahuje 208 hárkov papiera s 
čiernobielymi 
vzormi - 16 rôznych motívov.
Rozmer: 14 x 22 cm.

RY15418 21,90 €

Papier v odtieňoch šedej
Balenie obsahuje 108 hárkov papiera v 9 
rôznych odtieňoch (biela - šedá - čierna).
Rozmer: 21 x 28 cm.

POSLEDNÉ
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FL606 2,60 €

Farebný kartón
10 hárkov, 10 farieb, 300 g/m2. 
Rozmer: 22 x 33 cm.

Farebné výkresy - 125 g/m2

Balenie obsahuje 50 hárkov v 10 rôznych farbách.

NT0905 - A4 2,60 €

NT0906 - A3 5,20 €

Farebné výkresy - 225 g/m2

Balenie obsahuje 50 hárkov v 10 rôznych farbách.

NT0902 - A4 4,10 €

NT0903 - A3 8,10 €

Farebné výkresy, 225 g/m2

Balenie obsahuje 50 ks.
Formát: A4.

NT09141 - žlté 4,10 €

NT09142 - červené 4,10 €

NT09143 - ružové 4,10 €

NT09144 - svetlomodré 4,10 €

NT09145 - svetlozelené 4,10 €

NT09146 - čierne 4,10 €

NT09147 - hnedé 4,10 €

Farebné výkresy, 225 g/m2

Balenie obsahuje 50 ks.
Formát: A3.

NT09161 - žlté 8,15 €

NT09162 - červené 8,15 €

NT09163 - ružové 8,15 €

NT09164 - svetlomodré 8,15 €

NT09165 - svetlozelené 8,15 €

NT09166 - čierne 8,15 €

NT09167 - hnedé 8,15 €

aj pre

FL880409 7,10 €

Trblietavý papier, 170 g/m2 
Balenie obsahuje 10 hárkov papiera 
s trblietkami z jednej strany v 10 farbách. 
Rozmer: 24 x 34 cm. 

FL830409  5,35 €

Papier s trblietkami
Papier s trblietkami o rozmere 23 x 33 cm. 
Balenie obsahuje 10 farieb, 70 g/m2.
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FL6089 3,75 € 
Pásikovaný kartón
10 hárkov potlačených po oboch 
stranách. 5 farieb, 300 g/m2. 
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL5989 3,60 €

Bodkovaný kartón
10 hárkov potlačených po oboch stranách. 
5 farieb, 300 g/m2. Rozmer: 25 x 35 cm. 

FL4609 10,80 €

Kartón s motívmi - Kvety
10 hárkov v piatich rôznych motívoch, 
270 g/m2. Obloha, dažďové kvapky, gerbery, 
hyacinty, ruže. Rozmer: 50 x 70 cm.

Kartón so vzorom
10 hárkov potlačených po oboch stranách. 
10 rôznych farieb. 300 g/m².
Rozmer: 50 x 70 cm.

1. FL47209 - bodky 11,50 €

2. FL47309 - pásiky 11,50 €

3. FL47409 - štvorce 11,50 €

FL48249 6,50 €

Sada s motívmi - Základné vzory 
Balenie obsahuje 20 hárkov kartónu, 270 g/m2 
s rôznymi motívmi. Rozmer: 24 x 34 cm.

RY15679 13,00 €

Mozaikové štvorce 
Obsahuje 2000  jednofarebných a 2000 
viacfarebných kartónových štvorcov, 
pomocou ktorých dokážete vytvárať 
rozmanité farebné diela.
Rozmer štvorčeka: 2 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 
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FL5889 4,75 €

Kartón so zlatými
hviezdičkami
10 hárkov potlačených po 
oboch stranách. 
5 farieb, 300 g/m2.
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL611 4,30 € 
Farebný kartón zlatý
a strieborný
10 hárkov, 300 g/m2. 
Rozmer: 22 x 33 cm.

FL5789 3,60 €

Kartón zvieracia koža
9 hárkov potlačených
po oboch stranách. 
9 rôzných motívov, 300 g/m2. 
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL64649 8,25 €

Sada papierov a kartónov 
s potlačou - Vianoce 
30 hárkov (15 kartónov a 15 papierov).
Rozmer: 24 x 34 cm.

FL47109 14,50 €

Sada dekoračných 
kartónov - Záhradka 
13 hárkov, 270 g/m2.
Rozmer: 50 x 70 cm.

FL88409 2,90 € 
Transparentný papier - motív Vianoce
5 hárkov v piatich rôznych vzoroch, 115 g/m2.
Rozmer: 23 x 33 cm.

FL89409 2,90 €

Transparentný papier - motív Zima
5 hárkov v piatich rôznych vzoroch, 115 g/m2.
Rozmer: 23 x 33 cm.
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FL785 3,30 €

Transparentný 
dúhový papier
10 hárkov potlačených 
obojstranne, 100 g/m2.
Rozmer: 22 cm x 32 cm.

FL83409 2,90 € 
Transparentný papier
- motív Elementy
5 hárkov v piatich rôznych vzoroch,
115 g/m2. Rozmer: 23 x 33 cm.

FL84409 2,90 € 
Transparentný papier
- mix motívov
5 hárkov v piatich rôznych vzoroch, 115 g/m2.
Rozmer: 23 x 33 cm.

FL87409  4,70 €

Transparentný pevný papier
Farebný transparentný papier na výrobu rozličných 
umeleckých diel a zábavných predmetov. 
Obsahuje 10 hárkov A4, 115 g/m2.

RY15257 9,00 €

Transparentný papier s textúrou 
Balenie obsahuje 24 hárkov transparentných
papierov v rôznych farbách a s rôznymi textúrami.
Rozmer: 14 x 22 cm.  

US954699 8,30 €

Vianočný kartón 
Balenie obsahuje 10 hárkov A4.10 motívov 
potlačených z jednej strany. 250 g/m2.

POSLEDNÉ
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Priehľadná fólia
Fólia sa môže použiť na rôzne dekoračné 
účely - na koláže, okenné ozdoby a iné.
Balenie obsahuje 1 rolku.
Rozmer: 50,8 cm x 4,5 m.

CI73301 - bezfarebná 1,90 €

CI73311 - červená 1,90 €

CI73321 - žltá 1,90 €

CI73331 - oranžová 1,90 €

CI73341 - zelená 1,90 €

CI73351 - modrá 1,90 €

CI77361 - ružová 1,90 €

CI73371 - fialová 1,90 €

FL2997010 2,35 €

Transparentná darčeková fólia 
Silná tansparentná darčeková fólia navinutá 
na papierovej rolke.
Rozmer: 70 cm x 10 m.

FL450230 7,40 €

Elektrostatická priehľadná fólia
Fólie sú vhodné na výzdobu okien, zrkadiel
a iných hladkých povrchov. Veľmi ľahko sa
odstraňujú a uskladňujú na ďalšie použitie.
Balenie obsahuje 10 hárkov 
o rozmere 23 x 33 cm.

FL455409 10,60 €

Elektrostatická farebná fólia
Fólie sú vhodné na výzdobu okien, zrkadiel 
a iných hladkých povrchov. Veľmi ľahko sa
odstraňujú a uskladňujú na ďalšie použitie.
Balenie obsahuje 10 hárkov v rozličných
farbách o rozmere 23 x 33 cm. 

EPL110172 35,00 €

Biela statická fólia, 24 ks 
Balenie obsahuje 24 ks bielej fólie formátu A1. Fólia je vhodná na 
každý rovný povrch, ku ktorému priľne pomocou statickej elektriny, 
nie je potrebné lepidlo ani špendlíky. Fotografie a papiere na nej 
držia tiež pomocou statickej elektriny. Vodou rozpustné farby a perá 
je možné z fólie zotrieť a použiť ju tak znova. Permanentné fixy a 
farby na fólii zostávajú natrvalo.  
Rozmer: A1

CI98215 8,50 €

Hliníková fólia s potlačou 
- Hviezdy, 6 ks 
Balenie obsahuje 6 roliek fólie v rôznych farbách.
Rozmer jednej rolky: 1,5 m x 50 cm.

aj pre

FL440230 6,70 €

Priehľadná fólia - 23 x 33 cm
Transparentná PVC fólia pre permanentnú 
výzdobu. Je ideálna na maľovanie pohyblivých 
obrázkov, ktoré sa potom môžu zavesiť ako 
veterný mlyn. Obrázok nemôže byť z fólie už 
odstránený. V balení je 10 hárkov.
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FL300409 3,65 € 

Holografický kartón
Balenie obsahuje 5 hárkov rôznofarebného 
holografického kartónu o rozmere 25 x 35 cm.

FL306  3,15 €

Holografické samolepiace pásky
Balenie obsahuje 6 farebných pások 
o rozmere 12 mm x 2 m.

FL810409 3,10 €

3D fólia s holografickým 
efektom
5 hárkov v 5 farbách. 
Rozmer: 23 x 33 cm.
Fólia má trojrozmerný efekt. 

FL910409 3,30 €

Hodvábny papier
10 hárkov, 10 farieb. 25 g/m2. 
Rozmer: 23 x 32 cm.

FL570409 5,20 € 
Morušový papier
Ručne vyrábaný papier. 5 hárkov, 
5 farieb. 100 g/m2.
Rozmer: 25 x 38 cm.
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FL540409 7,50 €

Velúrový papier 
Balenie obsahuje 10 hárkov v rôznych 
farbách. 130 g/m2. Rozmer: 23 x 33 cm
Veková kategória: 4+ 

FL58231809 7,40 €

Prírodný papier - rôzne druhy
Balenie obsahuje 18 hárkov rôznych typov 
papiera: 3 x morušový, 5 x hodvábny, 5 x 
banánový, 2 x kvetinový, 3 x hrboľatý papier.
Rozmer: 23 x 33 cm.

CI25850 12,90 €

Filcový papier
- triedna sada 
Balenie obsahuje 40 hárkov 
filcového papiera v 10 farbách 
veľkosti A4.

FL56309 9,25 €

Korkový papier - samolepiaci 
Balenie obsahuje 3 ks samolepiaceho 
korkového papiera v 3 dizajnoch.
Rozmer: 20 x 30 cm.

RY15413 18,50 €

Dotykový papier 
Unikátny papier na stimuláciu hmatu, ktorý si deti 
vedia vyfarbiť farbičkami alebo prstovými farbami. 
Môžu preskúmať 6 rôznych vzorov (kruhy, štvorce, 
oblúky, vlny). Obsahuje 36 hárkov.
Rozmer: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 2+ 
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FL4849 6,50 € 
Sada s motívmi - Vianoce
Spolu 30 hárkov s rozmerom 24 x 34 cm. 
Obsahuje: 
- 10 hárkov kartóna s 5 rôznými motívmi, 270 g/m2 
- 10 hárkov transparentného papiera 
s 5 rôznými motívmi, 115 g/m2

- 10 hárkov papierov v 10 odlišných farbách, 130 g/m2

FL4649 6,40 €

Sada s motívmi - Kvety
Spolu 30 hárkov s rozmerom 24 x 34 cm. 
Obsahuje:
- 10 hárkov kartóna
   s 5 rôznými motívmi, 270 g/m2. 
- 10 hárkov transparentného papiera
   s 5 rôznými motívmi, 115 g/m2.
- 10 hárkov papierov
   v 10 odlišných farbách, 130 g/m2.

FL933  6,00 €

Kreatívny kufrík
Jar / Veľká noc
110 kusov podľa obrázku.

FL930  6,00 € 
Kreatívny kufrík
Na celý rok
110 kusov podľa obrázku.

RY15289 17,50 €

Papier s textílnym vzorom 
Vytvorte si vlastnú módu pomocou širokej škály 
vzorovaného papiera imitujúceho 40 rôznych 
textílii. Obsahuje 200 hárkov.
Rozmer: 28 x 14 cm.
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FL922  6,00 € 
Kreatívny kufrík Vianoce
110 kusov podľa obrázku.

FL50915/1 14,50 €

Kreatívny kufrík Maxi
107 kusov podľa obrázku.

FL944 12,60 € 
Výtvarný súbor Vianoce
69 kusov rôznych papierov, výtvarných 
a dekoratívnych pomôcok.

FL942 11,90 €

Výtvarný súbor
Tvorivosť
114 kusov rôznych papierov, výtvarných 
a dekoratívnych pomôcok.

FL61349 8,25 € 

Sada papierov a kartónov s potlačou
Sada krásnych potlačených tvrdých papierov
na vytváranie umeleckých diel.
Balenie obsahuje 15 potlačených kartónov
a 15 jednoliatych farebných papierov.
Rozmer hárkov: 24 x 34 cm.
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FL940 12,50 € 
Kreatívny súbor
na celý rok
323 kusov podľa obrázku.

FL48349 6,45 €

Sada s motívmi - Grafiti 
Balenie obsahuje 20 hárkov kartónu, 
270 g/m2 s rôznymi motívmi. 
Rozmer: 24 x 34 cm.

Obrázky na okno a stenu
Sada obsahuje materiál na plochu 79 x 41 cm. Vhodné 
na použitie na okno alebo stenu. Balenie obsahuje 5 
hárkov s vyseknutými tvarmi na oboch stranách, lepiace 
podložky a krúžky, inštrukcie. 
Rozmer: 25 x 33 cm.

1. US212599F - Jar 7,50 €

2. US212699F - Leto 7,50 €

3. US212799F - Jeseň 7,50 €

4. US212899F - Zima 7,50 €
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NA
VÝTVARNÉ

DIELA

Neblednúci papier na výtvarné diela
Rozmer: 1218 mm x 3,6 m.

CI57038 - červená 6,50 €

CI57088 - žltá 6,50 €

CI57128 - zelená 6,50 €

CI57168 - modrá 6,50 €

CI57338 - fialová 6,50 €

Neblednúci papier na výtvarné diela
Vysoko kvalitný papier bol vyvinutý špeciálne na dlhodobú farebnú odolnosť a preto 

je vynikajúcou pomôckou nielen na tvorbu rozličných výtvarných diel, ale tiež na 
vyhotovenie nástenných dekorácií, pretože farby nevyblednú a zostanú dlhodobo 

žiarivé aj keď sú vystavené neustálemu slnečnému žiareniu.
Ponúkame 11 farieb v rolke 1218 mm x 3,6 m.

RY15256 9,55 €

Papierová sada so zvieracími motívmi 
Motívy zvierat sú vytlačené na tvrdých kvalitných 
papieroch, ktoré stačí len poskladať podľa čiar 
a zvieratká v krásnych farbách sú hotové. Balenie 
obsahuje 40 hárkov s 8 rôznymi motívmi. 
Rozmer: 22 x 28 cm.  

RY15313 9,50 €

Papier v stavebnom dizajne 
Balenie obsahuje 32 hárkov lesklého papiera 
s realistickou potlačou stavebných materiálov.
Rozmer: 21,5 x 28 cm.

aj pre

Bordúra
Vzorovaná bordúra je po strede prestrihnutá 
vlnovkovým vzorom. Používa sa na dekoráciu stien 
v interiéri alebo pri rôznych umeleckých dielach. 
Šírka rolky: 11 cm.
Dĺžka rolky: 7,5 m (2 x 3,75 m pásy).

1. CI37600 - Odtlačky rúk 4,90 €

2. CI37680 - Jesenné listy 4,90 €

3. CI37910 - Jarné kvety 4,90 €

4. CI37720 - Štvorce 4,90 €

5. CI37740 - Kruhy 4,90 €

6. CI37750 - Včely 4,90 € 
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Neblednúci papier
Unikátny neblednúci papier so 
zaujímavou potlačou je dodávaný v 
rolke.  Rozmer: 1,2 x 3,6 m.

1. CI56388 - Sneh 8,90 €

2. CI56468 - Oblaky 8,90 €

RY15334 13,00 €

Diela z listov
Tieto papierové listy vyzerajú ako by ste ich práve 
nazbierali na prechádzke v lese. Sú vytlačené 
na špeciálnom, kvalitnom obojstrannom papieri. 
Balenie obsahuje 28 hárkov.
Veková kategória: 4+

RY15294 11,20 €

Papierová sada s motívom stromov 
Motívy stromov sú vytlačené na kvalitných 
tvrdých papieroch. Na jednej strane je zobrazená 
štruktúra dreva a na druhej odpovedajúca kôra. 
Balenie obsahuje 32 hárkov s 8 obojstrannými 
motívmi. Rozmer: 22 x 28 cm.

RY15333 12,50 €

Lúka plná kvetov
Na jednotlivých hárkoch tvrdého 
papiera sa nachádzajú listy 
a kvety, ktoré je vďaka predvy-
strihnutým tvarom ľahké z papie-
ra vybrať. Papier je dvojfarebný. 
Balenie obsahuje 18 hárkov 
(96 listov a 114 kvetov), pomocou 
ktorých si vytvoríte lúku plnú 
kvetov a farieb.
Veková kategória: 6+

FL82319 10,90 €

Papierové kvety 
Sada obsahuje všetky časti potrebné na 
výrobu papierových kvetov - 5 farebných 
hrubých krepových papierov, 1 lepiacu 
pásku a 15 drôtikov. Sada stačí na 
výrobu 11 kvetov. V obrázkovom návode 
nájdete podrobný postup.
Rozmer balenia: 18 x 29 x 3 cm. 
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Papierové kvety, 30 ks
Kvietky pre elegantné, jednofarebné alebo pestrofarebné 
zdobenie blahoželaní, rôznych výtvorov, darčekov atď. 
Rozmer: mix 2 - 5,5 cm.

FL12800 - biele 4,00 €

FL12801- farebné 4,00 €

PB2470481 9,45 €

Papierové kvietky 
3600 ks, rôzne farby a veľkosti.
Veková kategória: 3+ 

RY2440 9,20 €

Kvety z difúzneho papiera 
Naneste tekuté farby a pozorujte, ako sa  
vpíjajú do papiera. Takéto farebné kvietky 
sú skvelou dekoráciou. Balenie obsahuje 80 
kvetov z difúzneho papiera.
Rozmer: 19 cm. 

RY2442 11,20 €

Listy z difúzneho papiera 
Naneste tekuté farby a pozorujte, 
ako sa  vpíjajú do papiera. Takéto 
farebné listy sú skvelou dekoráciou. 
Balenie obsahuje 
80 listov z difúzneho papiera.
Rozmer: 18 x 23 cm.

CI71602 9,70 €

Listy z vlnitej lepenky, 120 ks 
Farebné listy z tvrdej vlnitej lepenky v jesenných farbách slúžia 
na výrobu rôznych dekorácií. Balenie obsahuje 120 listov - 15 ks 
z ôsmych tvarov.

AP2423DL 2,20 €

Farebné listy 
Váha: 50 g. Rozmer balenia: 
17 x 20 cm.
Veková kategória: 3+ 

PB2471486 13,00 €

Šišky, 125 ks 
Balenie obsahuje 125 prírodných šišiek 
rôzneho tvaru a veľkosti.

POSLEDNÉ
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Difúzny papier
Papier, ktorý svojou zaujímavou štruktúrou 
pripomína látku, zaručuje nádherné výsledky. 
Na papier nalejte tekuté vodové farby a sleduj-
te, ako sa farby začnú rozlievať a vytvárať roz-
ličné vzory. Po zaschnutí si svoj výtvor môže-
te ozdobiť fixami, pastelkami, alebo trblietka-
mi. Balenie obsahuje 50 hárkov.
Veková kategória: 4+

RY15212 - 30 x 46 cm 10,50 €

RY15213 - 23 x 30 cm 9,00 €

RY15675 12,90 €

Veľké papierové drahokamy 
Nádherné drahokamy ideálne na dekorácie 
alebo koláže. Balenie obsahuje 400 kusov 
papierových drahokamov v 20 rôznych 
dizajnoch. Rozmer: 3,8 x 6,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

AP2204BLSG 7,80 €

Listy z kôry 
Dekoračný materiál 
vyrobený z kôry. 
Balenie obsahuje 20 ks.
Rozmer: 4,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

CI28934 5,90 €

Transparentné listy - farebné 
Balenie obsahuje 120 ks listov rozličnej 
farby na rôzne dekoračné účely.
Rozmer: 7 - 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

  Vyškrabávacie papiere
Vyškrabávanie je kreatívna a pritom jednoduchá technika, 

ktorú obľubujú deti na celom svete. 
Po vyškriabaní čiernej vrstvy sa objaví farebný podklad.

Podľa sily a hustoty ťahov pri vyškrabávaní sa obrázok môže 
farebne líšiť. Prácou so špeciálnym papierom si dokážete 

vytvoriť množstvo originálnych výtvarných diel, 
alebo zaujímavých darčekov. 

Deti túto techniku jednoducho milujú !

Vyškrabávacie kartičky
Balenie obsahuje 125 kartičiek v 5 tvaroch a tyčinku na vyškrabávanie.
Rozmer kartičky: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 4+

MD42042 - Príroda 11,20 €

MD42041 - More 11,20 €
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DJ08319 9,80 €

Nauč sa kresliť 2 
Sada naučí deti kresliť obrázky podľa postupu. 
Obsahuje 24 kartičiek s obrázkami a postupom ako 
ich nakresliť, 1 stierateľnú tabuľku na kreslenie 
a 1 stierateľnú fixu. Karty sú vyrobené z pevného 
kartónu. Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ08321 9,80 €

Nauč sa kresliť 3 
Sada naučí deti kresliť obrázky podľa postupu. 
Obsahuje 24 kartičiek s obrázkami a postupom 
ako ich nakresliť, 1 stierateľnú tabuľku na kreslenie 
a 1 stierateľnú fixu. Karty sú vyrobené z pevného 
kartónu. Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

Papierová rolka na kreslenie
Balenie obsahuje 1 rolku papiera - čistú, na 
kreslenie alebo s potlačou, na vyfarbovanie 
obrázkov.

FL83900 - čistá (30 cm x 6 m) 7,20 €

FL83901 - s potlačou (30 cm x 4 m) 7,20 €

DJ08325 9,80 €

Nauč sa kresliť 4
Sada naučí deti kresliť obrázky podľa postupu. Obsahuje 
24 kartičiek s obrázkami a postupom ako ich nakresliť, 1 
stierateľnú tabuľku na kreslenie a 1 stierateľnú fixu. Karty 
sú vyrobené z pevného kartónu.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 4+ 

DJ08320 9,80 €

Nauč sa kresliť 1 
Sada naučí deti kresliť obrázky podľa postupu. 
Obsahuje 24 kartičiek s obrázkami a postupom 
ako ich nakresliť, 1 stierateľnú tabuľku na kreslenie 
a 1 stierateľnú fixu. Karty sú vyrobené z pevného 
kartónu. Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 
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  Vyškrabávacie papiere
Vyškrabávanie je kreatívna a pritom jednoduchá technika, 

ktorú obľubujú deti na celom svete. 
Po vyškriabaní čiernej vrstvy sa objaví farebný podklad.

Podľa sily a hustoty ťahov pri vyškrabávaní sa obrázok môže 
farebne líšiť. Prácou so špeciálnym papierom si dokážete 

vytvoriť množstvo originálnych výtvarných diel, 
alebo zaujímavých darčekov. 

Deti túto techniku jednoducho milujú !

MD15921 8,00 €

Vyškrabávacie kľúčenky
Vyrobte si originálne kľúčenky - pre 
seba alebo ako darček pre rodičov. 
Balenie obsahuje 6 kľúčeniek 
s vyškrabávacím papierom a 6 
tyčiniek na vyškrabávanie. Rozmer 
balenia: 25,5 x 16 x 0,6 cm.
Veková kategória: 4+ 

MD15906 8,00 €

Vyškrabávacie záložky do knihy 
Balenie obsahuje 12 záložiek, 12 stužiek
a 12 paličiek na vyškrabávanie.
Rozmer balenia: 16 x 25 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

MD15801 7,50 €

Vyškrabávacie hárky - čierne
Balenie obsahuje 4 hárky, šablóny 
a tyčinku na vyškrabávanie.
Rozmer balenia: 16 x 25,5 cm.
Veková kategória: 4+

MD15956 6,90 €

Vyškrabávacie obrázky - Lúka 
Balenie obsahuje 4 hárky a tyčinku 
na vyškrabávanie.
Rozmer balenia: 16 x 25 x 1 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO15530 1,30 €

Súprava na vyškrabávanie 
Balenie obsahuje 2 dúhové hárky, šablónu a jednu 
drevenú tyčinku na vyškrabávanie. 
Rozmer: 15 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD15981 16,50 €

Vyškrabávacie obrázky - Rôzne farby
Balenie obsahuje 16 hárkov s farebným podkladom, 
3 stojany, 1 hárok so šablónami, 2 tyčinky na 
vyškrabávanie a 2 pásky na zavesenie obrázkov.
Rozmer: 35,5 x 25 x 4 cm.
Veková kategória: 4+

MD15804 6,90 €

Vyškrabávacie obrázky 
- Rôzne farby
Balenie obsahuje 4 hárky s dúhovým 
holografickým podkladom, šablóny a tyčinku na 
vyškrabávanie. Rozmer: 15,9 x 25,4 x 0,76 cm.
Veková kategória: 4+

EPL130261 2,05 €

Sada na vyškrabávanie 
Podložka je čiernej farby a drevenou 
paličkou kreslíte motív podľa vlastných 
predstáv. Vyškrabaný povrch postupne 
odhalí základné farby a umelecké dielo je na 
svete. Balenie obsahuje 10 podložiek a 10 
drevených paličiek.
Rozmer podložky: 14 x 10 x 0,1 cm. 
Rozmer drevenej paličky: Ø 0,5 x 14 cm.
Veková kategória: 3+

MD15945 12,00 €

Vyškrabávacie lístočky 
Balenie obsahuje 125 lístočkov a tyčinku 
na vyškrabávanie. Balené v praktickej 
škatuľke. Rozmer lístočka: 9,5 x 9,5 cm.
Veková kategória: 4+ 
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FL940409 5,00 €

Vlnitý kartón farebný 3D
10 hárkov v 10 farbách. Rozmer: 25 x 35 cm.

FL740460/65 6,40 €

Vlnitý kartón zlatý a strieborný
10 hárkov, 5 zlatých a 5 strieborných.
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL740499 5,95 € 
Vlnitý kartón svietiací
10 hárkov v 5 farbách. Rozmer: 25 x 35 cm.

FL940477 7,00 €

Vlnitý kartón dúhový 3D
10 hárkov. Rozmer: 25 x 35 cm.

FL940460/65 7,00 € 
Vlnitý kartón zlatý a strieborný 3D
10 hárkov, 5 zlatých a 5 strieborných.
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL741010 9,65 €
Vlnitá lepenka natur 
Vlnitá lepenka v prírodnej farbe má rôzne 
možnosti využitia. Balenie obsahuje
10 hárkov s rozmermi 50 x 70 cm.

POSLEDNÉ
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FL740409 4,15 €

Vlnitý kartón farebný
10 hárkov v 10 farbách. 
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL770409 5,30 € 
Vlnitý kartón dúhový
10 hárkov. Rozmer: 25 x 35 cm.

CI71590 7,70 €

Tvary z vlnitej lepenky, 250 ks 
Farebné tvary z tvrdej vlnitej lepenky sú 
vhodné na výrobu rôznych dekorácií. Balenie 
obsahuje 250 tvarov - 50 ks z piatich tvarov 
(motýľ, lienka, vážka, rybka a kvietok.

Tvary z vlnitej lepenky
Balenie obsahuje 100 tvarov z vlnitej lepenky v rôznych farbách.

A. CI71603 - Dopravné prostriedky 5,60 €

B. CI71604 - Hmyz 5,60 €

C. CI71606 - Vesmírne telesá 5,60 €

AP2319MB 5,60 €

Vyrob si motýľa 
Balenie 24 motýlích tiel v 4 rôznych farbách, 
ktoré sa následne dozdobia krídlami podľa 
vlastnej fantázie. Vyrobené z plastu.
Dĺžka: 58 mm. Priemer hlavičky: 15 mm.

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ

J1- Vytvarna-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   910 9. 8. 2021   12:42:56



911

50 X 250 cm

KUSY

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

FL74019 3,30 € 
Vlnitý kartón s motívmi Vianoc
Vhodné na ozdobu darčekov alebo stromčeka. 
3 hárky, 39 motívov v zlatej a striebornej farbe. 
Rozmer: 25 x 35 cm.

FL59019 5,65 €

Hliníková fólia s vysekanými
prvkami Vianoce
5 hárkov, 65 motívov v piatich farbách.
Rozmer: 25 x 35 cm.

RY15667 17,90 €

Obojstranné farebné tvary 
Vytvorte žiarivé koláže so základnými tvarmi ako sú štvorec, 
obdĺžnik, trojuholník, kruh, ovál, šesťuholník, srdce a hviezda. 
Balenie obsahuje obojstranné karty v 14 farbách,
8 tvaroch a 3 veľkostiach. Rozmer: 7,6 cm. Veková kategória: 3+ 

Krepový papier - metal
Rozmer: 50 x 250 cm. 
Cena za 1 ks.
Veková kategória: 3+

ED083171  - zlatý 0,60 €

ED083172  - strieborný 0,60 €

FL82109 6,50 € 
Rolky krepového papiera
10 roliek v 10 farbách.
Rozmer rolky: 5 cm šírka, 10 m dĺžka.

ED083116 5,30 €

Krepový papier - sada
Kvalitný krepový papier s motívmi 
zvieracej kože. Balenie obsahuje
6 ks rôznych motívov.
Rozmer 1 ks: 50 x 250 cm.
Veková kategória: 3+  

FL82009 7,50 € 
Krepový papier
10 roliek v desiatich farbách. 
Rozmer: 2,5 m x 50 cm.

Krepový papier 
Výborná kvalita 27 g/m2. 
Rozmer: 50 x 250 cm. 
Cena za 1 ks.
Veková kategória: 3+

ED083103  - biely 0,35 €

ED083104  - žltý 0,35 €

ED083105  - oranžový 0,35 €
ED083106  - červený 0,35 €

ED083107  - ružový 0,35 €

ED083108  - hnedý 0,35 €

ED083109  - svetlomodrý 0,35 €

ED083110  - tmavomodrý 0,35 €

ED083111  - fialový 0,35 €

ED083112  - svetlozelený 0,35 €

ED083113  - tmavozelený 0,35 €

ED083114  - čierny 0,35 €

POSLEDNÉ
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Štvorce na origami - 70 g/m2 
500 ks.

A. FL8955 - 5 x 5 cm  2,60 €

B. FL8958 - 8 x 8 cm 2,60 €

Origami
Origami je zaujímavá technika skladania, ktorá ponúka veľmi veľa možností. Môže byť vynikajúcim kompozičným, zábavným, relaxačným 

alebo upokojujúcim cvičením. Pri skladaní papiera dieťa využíva veľa zmyslov, vďaka čomu rozvíja tvorivé myslenie, schopnosť
konštruovať, zlepšuje si postreh, priestorovú predstavivosť, manuálne schopnosti, citlivosť k okolitému svetu, rozvíja fantáziu

a samostatnosť pri tvorbe. Okrem zábavy poskytuje dieťaťu činnosti, ktoré formujú jeho osobnosť a vedú k poznaniu vlastnej hodnoty.
Origami vyžaduje precíznosť pri skladaní, koncentráciu, vykonávanie jednotlivých činností v presne stanovenom poradí,

čo pomáha rozvíjať logické myslenie. Veková kategória: 3+

aj pre

FL4991010 3,00 €

Papier na skladanie - dvojfarebný 
Balenie obsahuje 50 hárkov papiera, pričom každá 
strana má inú farbu v 10 dizajnoch. 80 g/m2.
Rozmer: 10 x 10 cm.

FL9100 2,90 €

Origami papier 
Balenie obsahuje 96 hárkov v 10 farbách vhodných 
na origami so zadnou stranou bielou. 80 g/m2.
Rozmer: 10 x 10 cm. 

FL8251010 5,35 €

Papier na skladanie - transparentný 
Balenie obsahuje 500 hárkov v 10 farbách 
vhodných na origami. 42 g/m2.
Rozmer: 10 x 10 cm.

Papier na skladanie
Balenie obsahuje 500 hárkov v 10 intenzivných 
farbách vhodných na origami. 70 g/m2.

FL8960 - 10 x 10 cm 3,30 €

FL08958 - Ø 8 cm 4,35 €

FL08962 - Ø 12 cm 6,70 €

FL08966 - Ø 16 cm 8,70 €

FL8982 - Ø 6 x 12 cm (elipsa) 5,70 €

RY15204 10,90 €

Farebné štvorce na origami 
72 hárkov papiera v sýtych farbách a 
jednoduchých vzoroch.
Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 5+ 

PB2471476 9,50 €

Papieriky na origami 
Papieriky v 10 farbách, 500 ks. 
Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 5+ 

RY15220 11,50 €

Origami papier - Zvieracie motívy 
Balenie obsahuje 72 papierov so zvieracim 
motívom na oboch stranách.
Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ
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FL1290 2,90 €

Papierové pásiky tenké
Balenie obsahuje 400 dekoračných 
pásikov v 20 rôznych farbách.
Dĺžka pásikov je 16 cm, hrúbka 3 mm. 
Sú vhodné pre vytváranie rozličných 
kreatívnych diel.

FL70215 6,35 € 
Prúžky na prepletanie veľké
200 pásikov v desiatich farbách.
Šírka pásika 1,5 cm, dĺžka 50 cm.

FL129501 6,80 €

Tematické prúžky - bodky 
Papierové prúžky na tvorbu rôznych umeleckých 
diel. Balenie obsahuje 168 pásikov v 6 farebnch 
prevedeniach a 3 šírkach (1, 1,5 a 2 cm).
Dĺžka: 50 cm. 

FL7002 18,20 €

Ihly na prepletanie, 50 ks
Balenie obsahuje 50 kovových ihiel na prepletanie.
Dĺžka: 19,5 cm.

RY16004 12,50 €

Dúhové prepletanie 
Vytvárajte krásne žiarivé dúhové obrazy. Balenie 
obsahuje 72 hárkov v 12 farebných prevedeniach. Hárky 
majú perforované pásiky, ktoré sa odoberú z hárka 
a prepletajú sa cez vzniknuté otvory. 
Rozmer: 18 x 18 cm. Veková kategória: 4+ 

FL70202 7,80 €

Prepletacia sada
50 hárkov v rôznych farbách.
Rozmer: 12 x 17 cm.
Šírka pásikov je 1 cm.

FL1283 3,60 €

Navijáčik hrubých pásikov 
Špeciálny nástroj na úpravu aj hrubších 
papierových pásikov do zatočených 
tvarov. Má kovovú rúčku a hrot. Je 
určený na kreatívne využitie. 

POSLEDNÉ
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FL231009 4,60 €

Penová fólia
10 hárkov v rôznych farbách.
Rozmer: 20 cm x 29 cm.
Hrúbka 2 mm.

Penová fólia
Každé balenie obsahuje 10 hárkov v rôznych 
odtieňoch jednej farby.
Rozmer: 20 x 29 cm.

1. FL231091 - odtiene žltej 4,65 €

2. FL231092 - odtiene červenej 4,65 €

3. FL231093 - odtiene modrej 4,65 €

4. FL231094 - odtiene zelenej 4,65 €

FL233909 5,70 €

Neónová penová fólia 
Balenie obsahuje 5 hárkov fólie v rôznych 
neónových farbách.
Rozmer: 29 x 40 cm. 

Penová fólia dekoračná
Penová fólia v rozličných 
prevedeniach a krásnych farbách je 
vhodná na rozličné výtvarné aktivity. 
Každé balenie obsahuje 8 ks vo 
veľkosti A4.

1. NR170373 - č. 3 3,00 €

2. NR172674 - č. 9 3,95 €

FL1280 3,70 €

Navijáčik pásikov
Špeciálny nástroj na úpravu papie-
rových pásikov rozličnej hrúbky do 
zatočených tvarov. Má kovovú rúčku 
a hrot, ktorý umožňuje jeho kreatív-
ne všestranné využitie.
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 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 1215

Všetky potrebné informácie ohľadom KLUBU NOMILAND sú zverejnené aj na našej internetovej stránke www.nomiland.sk. Viac info na str. 1215

ODMEŇUJEME
V E R N Ý C H

Z Á K A Z N Í K O V

Členovia Klubu NOMIland
získavajú zdarma pomôcky počas 

celého roka.

Pri každom nákupe produktov 
z nášho katalógu získavate za každé 

1 € s DPH kúpeného tovaru
30 bodov na Váš osobný účet

v Klube NOMIland.

Každá materská, základná alebo špeciálna škola sa automaticky stáva členom klubu už pri prvom nákupe!

Zameňte si Vaše nazbierané body za: 

za množstvo 
produktov                                                            
z nášho 
katalógu

za spotrebnú 
elektroniku 

a príslušenstvo

Vyberte si z viac
ako 9000

produktov.

Vyberte si  
darček v podobe 

kvalitnej spotrebnej 
elektroniky.

za TESCO 
poukážky

za poštovné
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