JO670

Vopsele acrilice,
6 buc
Preț: 45,9

lei

la pag. 757

AP2452ED

Culori pentru cei
mici
Preț: 59

lei

la pag. 755

AP2357

Compas cu cretă
Preț: 19

lei

la pag. 773

JO1120

Crete - colorate,
100 buc
Preț: 40

lei

la pag. 772

FL22982

Margele - Animale
Preț: 15

lei

la pag. 815

BN83655

Tablă magnetică
față-verso
Preț: 120

lei

la pag. 845
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Vopsele tempera de diverse tipuri

Artă și creație

Culori tempera Basic Color, 500 ml

Culori tempera Basic Color, 1000 ml

NM15000 - alb 11 lei
NM25000 - galben 
11 lei
NM35000 - portocaliu 11 lei
NM45000 - roșu deschis 11 lei
NM55000 - roșu închis 11 lei
NM65000 - verde deschis 11 lei
NM75000 - verde închis 
11 lei
NM85000 - albastru deschis 11 lei
NM95000 - albastru închis 11 lei
NM10500 - maro 11 lei
NM11500 - negru 11 lei
NM12500 - mov 11 lei
NM13500 - roz 11 lei
NM14500 - crem 11 lei
NM15500 - gri 11 lei

NM11000 - alb15 lei
NM21000 - galben
15 lei
NM31000 - portocaliu 15 lei
NM41000 - roșu deschis15 lei
NM51000 - roșu închis15 lei
NM61000 - verde deschis 15 lei
NM71000 - verde închis 
15 lei
NM81000 - albastru deschis 15 lei
NM91000 - albastru închis 15 lei
NM10100 - maro15 lei
NM11100 - negru15 lei
NM12100 - mov15 lei
NM13100 - roz15 lei
NM14100 - crem15 lei
NM15100 - gri15 lei

Aceste vopsele sunt fabricate pe bază de apă, de aceea se pot ușor
curăța. Se pot folosi aproape pe toate suprafețele.
După uscare culorile sunt mate.
Volum: 500 ml.

Aceste vopsele sunt fabricate pe bază de apă, de aceea se pot ușor
curăța. Se pot folosi aproape pe toate suprafețele.
După uscare culorile sunt mate.
Volum: 1000 ml.

NM60500

59 lei

Culori tempera Basic Color, 3000 ml

Setul de culori Basic Color conține 6 vopsele de 500 ml (alb,
galben, roșu deschis, albastru deschis, verde deschis, maro).
Aceste vopsele sunt fabricate pe bază de apă, de aceea se pot
ușor curăța. Se pot folosi aproape pe toate suprafețele.
După uscare culorile sunt mate.
Volum: 6 x 500 ml.
Categoria de vârstă: 3+

NM10006

85 lei

Culori tempera Basic Color, 6000 ml

Setul de culori Basic Color conține 6 vopsele de 1000 ml (alb,
galben, roșu deschis, albastru deschis, verde deschis, maro).
Aceste vopsele sunt fabricate pe bază de apă, de aceea se pot
ușor curăța. Se pot folosi aproape pe toate suprafețele.
După uscare culorile sunt mate.
Volum: 6 x 1000 ml.
Categoria de vârstă: 3+

750

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Vopsele cu luciu intens

HA01271 - galben
32 lei
HA01272 - portocaliu32 lei
HA01273 - roșu
32 lei
HA01274 - violet
32 lei
HA01275 - albastru
32 lei

HA01276 - verde
32 lei
HA01277 - maro32 lei
HA01278 - alb32 lei
HA01279 - neagu32 lei
HA01280 - roz32 lei

Vopsele pastel

Culori cu nuanțe fine pentru realizarea unor lucrări pastelate de
artă. Baza o reprezintă apa, motiv pentru care pot fi aplicate direct
sau, dacă este cazul, să se mai dilueze cu apă.
Nu sunt potrivite pentru acoperirea unor fundaluri întunecate
deoarece sunt culori cu nuanțe deschise.
Avantajul îl constituie buna aderență la diferite suprafețe obișnuite.
Cantitatea fiecărei culori este de 500 ml.

HA30092 - galben14,5 lei
HA30093 - portocaliu14,5 lei
HA30094 - roz14,5 lei
HA30095 - violet14,5 lei
HA30096 - albastru14,5 lei
HA30097 - verde
14,5 lei

Vopsele sidefate

Sunt adecvate pentru decorarea operelor
plastice cărora le adaugă splendide efecte
coloristice. După uscare conferă un luciu de
satin. Sunt rezistente la apă. Adecvate pentru
lemn, hârtie, sticlă și materiale artificiale.
Cantitatea fiecărei culori este de 500 ml.

HA23421 - galben35,9 lei
HA23423 - portocalu35,9 lei
HA23424 - roșu35,9 lei
HA23427 - albastru35,9 lei
HA23432 - maro
35,9 lei
HA23436 - roz35,9 lei
HA23439 - auriu35,9 lei
HA23440 - argintiu35,9 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Vopsele polivinilice care sunt potrivite chiar și pentru suprafețele cele mai netede.
După ce se usucă păstrează un luciu intens, iar suprafața devine rezistentă la
apă. La fabricarea acestora se utilizează pigmenți speciali, care conferă culorilor
nuanțe superbe. Copiii lucrează bucuroși cu aceste vopsele, deoarece ele dau
fiecărei lucrări un luciu intens. Se diluează cu apă și pot fi folosite imediat. Cantitatea fiecărei culori 500 ml.

Culoare tempera Interpaint

Vopsea de bază luminoasă, în recipiente mari de 1 L,
destinată pentru desenul pe hârtie. Culoarea este densă,
se usucă repede și are o bună acoperire. Se poate folosi pe
aproape orice suprafață. Cantitatea fiecărei vopsele: 1000 ml.
Categoria de vârstă: 3+

ED062030
ED062031
ED062033

- auriu60 lei
- argintiu51,5 lei
- bronz61 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 751
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Artă și creație
RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

Culori tempara

Set de culori tempera în tuburi. Nuanțele diferite pot
fi amestecate între ele, formându-se astfel culori noi.
Conținutul unui tub: 16 ml.

Vopsele tempera de diverse tipuri

KH162510 - 10 culori32 lei
KH16256 - 6 culori19,9 lei

SY92779227 lei
Culori Tempera în tuburi, 24 de culori

Setul conține 24 de culori în tuburi din aluminiu. Culorile au
o consistență groasă și acoperire excelentă. Pot fi aplicate
pe toate suprafețele comune, cum ar fi hârtia, cartonul sau
pânza. Volumul tubului: 12 ml.

Culori pentru postere

Setul conține culori intens nuanțate. Culorile
nu sunt toxice, sunt ambalate în recipiente
care pot fi închise.

SY830639 - 6 culori (6 x 20 ml)8,9 lei
SY830648 - 12 culori (12 x 20 ml)17 lei

JO51255 lei
Culori de poster, 12 buc

Culori de poster în recipiente cu închidere.
Volum: 12 x 35 ml.

Culoare de poster sclipitoare,
250 ml
Culori de poster cu efect sclipitor.

JO517/02 - galben 29,5 lei
JO517/06 - portocaliu 29,5 lei
JO517/08 - roz 29,5 lei
JO517/17 - verde29,5 lei
JO517/21 - albastru29,5 lei
JO517/23 - mov29,5 lei
JO517/37 - argintiu 29,5 lei
JO517/38 - auriu 29,5 lei
752

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
HA38001

250 ml

45 lei

Vopsea neagră magnetică

HA34004

HA32002

29 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

O vopsea magnetică extrem de atractivă care
transformă orice suprafață într-o tablă
magnetică. Are o putere foarte bună de acoperire,
se folosește pe carton, lemn, metal, pereți, etc.
După aplicarea a trei straturi încrucișate devine
rezistentă la apă , iar după uscare (24 ore) pe
aceasta se poate aplica o altă vopsea.

18,5 lei

Vopsea fantezie

Vopsea pentru tablă școlară

De culoare neagră închisă, netransparentă,
vopseaua este pe bază de apă.
Este destinată pentru acoperirea picturii
cu creioane colorate cerate sau pe bază
de ulei. După uscare tabloul se poate răzui
după propria imaginație.
Conținutul tubului: 120 ml.

Vopsea acrilică pentru tablă școlară, având o putere de
acoperire foarte bună. Se poate utiliza pe carton, lemn,
metal, pereți, etc. Este necesar să se aplice în două straturi,
după uscare (24 ore) pe aceasta se poate scrie cu creta.
Creta poate fi îndepărtată în mod clasic, precum de pe
tabla școlară. Necesarul pentru un strat este de 100 ml / m².
Conținutul fiecărei vopsele: 250 ml.

BE5206059,9 lei
Culori solide pentru textil

Vopsea pentru textile

Culorile extensibile oferă avantajele
culorilor tempera dar fără vărsare sau altă
murdărire. Ideale pentru textil, iar culoarea
se poate îndepărta prin spălarea la 60 °C.
Pachetul conține 12 buc (2 x 6 culori).
Categoria de vârstă: 4+

Vopsele de înaltă calitate pentru materiale textile în
recipiente de 500 ml, sunt adecvate pentru fibrele sintetice
și naturale. Imaginea de pe textil se fixează ușor prin călcare
cu fierul de călcat pe partea din dos la 150°C, timp de circa
4 minute. Recomandăm spălare la 40°C. Conținutul fiecărei
vopsele: 500 ml. Categorie de vârstă: 3+

ED062260 - galben31,9 lei
ED062261 - albastru
31,9 lei
ED062265 - verde31,9 lei

Vopsele Creall cu burete

Recipientele prevăzute cu o anumită formă și cu burete
crează pe hârtie picturi interesante. Buretele permite
trecerea doar a cantității necesare de culoare și în acest
mod copiilor li se deschid noi posibilități pentru manifestarea
creativității și imaginației acestora. Recipientele pot fi
reumplute după golire. Nu mai sunt necesare pensulele și
cupele pentru culori. Volumul fiecărei culori: 70 ml.

HA35002
HA35006
HA35010
HA35015
HA35019
HA35020

- galben11,5 lei
- roșu
- albastru
- verde
- maro
- negru

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Artă și creație
Acuarele AquaTint

Culori cu o valoare ridicată a pigmentării, sunt
ideale pentru diverse tehnici și sunt potrivite
pentru câteva suprafețe cum ar fi: hârtia,
cartonul, lemnul și toate materialele
absorbante. Grație culorilor strălucitoare veți
obține efecte splendide.
Volumul fiecărei culori: 500 ml.

Vopsele textile, vopsele pe baza de apă

CL50030AQ - galben28,5 lei
CL50011AQ - roșu28,5 lei
CL50021AQ - verde deschis28,5 lei
CL50022AQ - verde închis28,5 lei
CL50002AQ - albastru deschis28,5 lei
CL50003AQ - albastru închis28,5 lei
CL50053AQ - roz saturat (magenta)28,5 lei
CL50056AQ - violet28,5 lei
CL50037AQ - portocaliu28,5 lei
CL50040AQ - maro28,5 lei
CL50063AQ - negru28,5 lei
CL50074AQ - argintiu75,5 lei
CL50070AQ - auriu75,5 lei

Tuș colorat

Tuș școlar destinat pentru pictură, are o excelentă putere de
acoperire. Nu este adecvat pentru stilourile tehnice.
Conținut: 20 g.

KH141728 - alb5,9 lei
KH141722 - negru4,9 lei
KH141723 - galben4,9 lei
KH141724 - roșu4,9 lei
KH141725 - albastru4,9 lei
KH141726 - verde4,9 lei
KH141727 - maro4,9 lei
KH141771 - portocalie4,9 lei
KH141772 - violet4,9 lei
KH141773 - roz
4,9 lei

RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

CR34589

7,9 lei

Paletă pentru culori rotunde

Paleta din plastic conține 6 găuri rotunde
pentru vopsele rotunde.
Diametrul găurii este de 4,5 cm.
Dimensiuni: 16 x 11 x 2 cm.

754

CL4490

49 lei

Acuarele

Blocuri de acuarele cu diferite nuanțe. Culorile
sunt puternic pigmentate și au o excelentă
putere de acoperire. Setul conține 14 culori.
Dimensiuni: înălțime 1,6 cm, diametru 4,4 cm.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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KH1745020 lei
HA28500 

10,5 lei

Acuarele - curcubeu

Pachetul conține 12 culori curcubeu
(fiecare cu diametrul de 2,7 cm) și o
pensulă pentru aplicare.

ED040002

Acuarele

15,5 lei

Culori pentru apă, sunt ideale pentru
desenarea pe hârtie, pânză, obiecte
decorative, dar și ouă de paști.
12 nuanțe luminoase.

Acuarele sidefate

Pachetul conține 12 culori sidefate
și o pensulă pentru aplicare.

CR34236

40 lei

Culori acuarelă cu pensulă
în casetă, 12 buc
Pachet de 12 vopsele diferite de
acuarelă, cu pensulă ambalate într-o
cutie de metal practică.
Dimensiuni: 14 x 9 x 2 cm.

CR34237

65 lei

Culori acuarelă cu pensulă
în casetă, 24 buc
Pachet de 24 de vopsele diferite de
acuarelă, cu pensulă ambalate într-o
cutie de metal practică.
Dimensiuni: 22 x 10 x 2 cm.

AP2452ED59 lei

JR656528,5 lei

Culori pentru cei mici

Culori pe bază de apă,
28 de colori

Pachetul conține 12 buc.
Categoria de vârstă: 3+

Setul conține 28 de culori, de diametru
2,8 cm. Din pachet face parte și o
pensulă. Setul de culori este ideal atât
pentru începători cât și avansați.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Carioci pe bază de apă cu pensulă
SOLO GOYA

Cariocile cu pensulă se pot folosi pentru desen / colorare
pe un suport de hârtie pentru acuarelă. Pachetul conține
vopsea de calitate pe bază de apă. Culorile se pot
combina și pot fi diluate cu apă. Vopseaua se aplică ușor
cu ajutorul pensulei elastice pe hârtie uscată sau umedă.
Intensitatea culorii depinde de straturile de culoare
aplicate. Folosind pensula cu apă puteți crea nuanțe
mai deschise sau mixte. Alegeți din două dimensiuni de
pachet (6 sau 12 buc).

CR34319 - 6 culori
CR34321 - 12 culori

95 lei
195 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Artă și creație
Vopsele pentru pictare
cu degetele
Copiii le aplică cu ușurință pe hârtie
cu ajutorul mâinilor. Dezvoltă intelectul
copilul și îndemânarea acestuia.
Sunt absolut inofensive și se înlătură
ușor prin spălare. Adecvate în special
pentru copiii de peste 3 ani.

JO556

125 lei

Vopsele pentru desenare cu degete / Vopsele acrilice

Set plastic cu vopsele pentru
desenat cu degetele

Setul conține diverse forme de bureți, recipiente cu culori rezistente
împotriva vărsării, rolă de imprimat și șabloane. Vopselele sunt
produse pe bază de apă și sunt inofensive pentru sănătate.
Se îndepărtează ușor prin spălare.
Este potrivit ca îmbrăcămintea pătată să fie spălată manual.

JO550S

6 x 125 ml49 lei

Vopsele pentru desenat cu degetele
Set din 6 vopsele pentru desenat cu degetele cu
urmatoarele culori: galbenă, maro, verde, albastră,
roșie, albă. Cantitate 6 x 125 ml.

Vopsea pentru degete, 750 ml

JO562/01 - alb36 lei
JO562/03 - galben36 lei
JO562/06 - portocaliu 36 lei
JO562/07 - roșu 36 lei
JO562/08 - roz36 lei
JO562/12 - maro36 lei
JO562/17 - verde36 lei
JO562/21 - albastru36 lei
JO562/23 - mov36 lei
JO562/30 - negru36 lei

KH9738727 lei
Culori pentru sticlă, 7 culori

Culori pentru desen pe sticlă, oglindă, faianță, sau
alte suprafețe netede. Mai întâi, culoarea se aplică
pe folie, iar după uscare se îndepărtează cu grijă folia
și culoarea se poate aplica pe suprafața dorită. Setul
conține 7 recipiente (galben, roșu, albastru închis,
verde închis, maro și conturator auriu și negru).
Volum: 7 x 10,5 ml.
Categoria de vârstă: 3+

756

Creioane cerate pentru sticlă

Creioanele cerate au destinații multiple: pentru sticlă,
oglindă, ceramică, porțelan, placări etc.
Nu murdărește mâinile, poate fi îndepărtată de pe
suprafață prin spălare cu apă și săpun.
Dimensiuni: lungime 14 cm, diametru 14,7 cm.

JO1906 - 6 culori de bază45 lei
JO1904N - 4 culori neon34 lei
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Vopsea acrilică, 250 ml

HA33606 - galben24,5 lei
HA33609 - portocaliu24,5 lei
HA33610 - roșu24,5 lei
HA33613 - magenta (roz)24,5 lei
HA33630 - albastru24,5 lei
HA33635 - turcoaz24,5 lei
HA33650 - verde24,5 lei
HA33667 - maro24,5 lei
HA33681 - alb
24,5 lei
HA33685 - roz24,5 lei
HA33699 - negru24,5 lei
Vopsele acrilice metalice

Vopselele acrilice pe bază de apă oferă un efect
netradițional, metalic.Vopselele au o compoziție de
calitate și sunt aderente pe aproape orice suprafață
non-grasă. Se usucă rapid și după ce se usucă sunt
rezistente la apă și au un luciu mătăsos.
Nuanțele se pot amesteca și astfel puteți obține
diferite culori interesante.
Cantitatea fiecărei culori (tuburi): 250 ml.

HA33619 - auriu
HA33620 - argintiu
HA33621 - aramiu
HA33622 - bronz

JR48701

22 lei

Vospele pe bază de ulei

AN1508

16 lei

Vopsele de suflat - 6 buc.

Set din 12 vopsele cu o putere mare de
acoperire care se poate aplica pe toate
suporturile obișnuite.
Conținutul pachetului: 12 x 12 ml.

JR48700

30,5 lei
30,5 lei
30,5 lei
30,5 lei

Ornați hârtia, lemnul, stofă sau alte
materiale cu aceste vopsele prin
suflare. Imaginea pictată trebuie
lăsată să se usuce bine. Apoi se
încălzește cu feonul sau cu fierul de
călcat până când vopseaua se suflă
în mod uniform. Sunt 6 nuanțe diferite.
Conținut: 6 x 10,5 ml.

22 lei

Vospele acrilice

Set din 12 vopsele care se pot aplica pe toate
suporturile obișnuite precum hârtia, cartonul
sau pânza. Vopselele se diluează cu apă.
Conținutul pachetului: 12 x 12 ml.

SY92345515,5 lei
Vopsele de ulei în tub, 12 culori

Un set de vopsele de ulei ideale pentru desenul pe pânză
sau tablă. Culorile sunt dense și au putere mare de acoperire.
Pachetul conține 12 culori în tuburi de aluminiu (12 ml).

JO67045,9 lei
Vopsele acrilice, 6 buc

Conține 6 vopsele acrilice în
recipiente cu închidere și pensulă.
Volum: 6 x 55 ml.
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Vopsele acrilice pe bază de apă sunt diluate cu
apă. Au o compoziție de calitate și sunt aderente pe
aproape orice suprafață non-grasă. Se usucă rapid
și sunt rezistente la apă. După ce se usucă prind
un luciu mătăsos. Nuanțele se pot amesteca pentru
obținerea unor noi culori.
Cantitatea fiecărei culori (tuburi): 250 ml.
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Artă și creație

CL250VL

22 lei

Adeziv de bază

Adeziv alb care, după uscare, devine
transparent. Este adecvat pentru
protecția și lăcuirea picturilor și a
altor opere plastice. Este potrivit și
pentru utilizarea pentru puzzle
în calitate de fixator.
Fabricat pe bază de apă.
Cantitate: 250 ml.

ED062670

1000 ml37,9 lei

Lac Interpaint

Lac pentru protecția lucrărilor plastice.
Categoria de vârstă: 3+

ADECVAT
PENTRU HÂRTIE,
CARTON, LEMN,
STICLĂ, PLASTIC,
PÂSLĂ..

Lipici alb

Lipici

Lipici transparent

Lipici pe bază de apă, fără miros,
ușor de spălat și de pe îmbrăcăminte.
Lipește hârtie, carton, plută, lemn,
pâslă, polistiren și matrial plastic ușor.

Lipici de culoare albă, de calitate, pe bază de
apă. Nu are miros, se usucă rapid și se poate
îndepărta ușor prin spălare de pe îmbrăcăminte.
Lipește hârtie, carton, plută, lemn, pâslă,
polistiren,textile și matrial plastic ușor.

CL100KC - 100 ml5,9 lei
CL1000KC - 1000 ml19 lei

CL100KB - 100 ml6 lei
CL1000KB - 1000 ml19 lei

Lipici de dispersare Wurstol

758

Lipici de culoare albă fără dizolvanți,
este potrivit pentru lipirea hârtiei,
cartonului, fotografiilor, lemnului,
produselor din piele și textilelor.
Conținut: 120 ml.

20 g3,5 lei

Lipici Glue stick

Lipici transparent, ușor de îndepărtat prin
spălare ,cu o excelentă putere de lipire.
Acest lipici cu uscare rapidă nu conține
dizolvanți. Potrivit pentru hârtie,
fotografii, carton.
Categoria de vârstă: 3+

11,9 lei

Lipici de culoare albă pentru textile
și pâslă care, după uscare, devine
transparent și rămâne flexibil.
Nu are miros. Este destinat în
principal pentru lipirea pâslei de
diferite materiale. Cantitate: 100 ml.

Pasta de lipit cu degetele, având în compoziție elemente naturale,
a fost special concepută pentru copiii de peste doi ani. Se aplică cu
ușurință fie cu ajutorul degetelor, fie cu pensula. La o spălare la 40°C
pasta se îndepărtează cu ușurință de pe majoritatea materialelor,
se spală cu ușurință de pe piele. Este inofensivă pentru sănătate
și respectă normele europene de securitate. Conținut: 100 g.

ED081060

CL1000LECO - 1000 ml39,5 lei
CL100LECO - 100 ml8,5 lei

Lipici flexibil pentru pâslă

Pastă de lipit cu degetele

8,5 lei

Un adeziv ecologic de culoare galben-maronie, este
natural, inofensiv, iar după uscare are o structură de
crapare. Adecvat pentru lipirea hârtiei, cartonului,
iar în calitate de medium de crapare la vopselurile
pe bază de apă. Categoria de vârstă: 3+

CL100CF

HA1060010 lei

KP528050

Adeziv de crapare pentru
cei mai mici

HA12007

8 lei

Lipici pentru copii în batoane - magic

Lipiciul de calitate este sigur pentru copii, deoarece nu conține
nici dizolvanți și nici gluten. Se usucă rapid și nu lasă pete.
După aplicare este albastru, grație acestui fapt se poate vedea
unde mai trebuie aplicat. După uscare devine transparent.
Este ușor de spălat de pe piele, iar de pe majoritatea
țesăturilor se elimină prin spălare la 40°C. Cantitate: 22 g.
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PB2470924

37,5 lei

PB2470923

Timpul de topire este de 3 - 5 minute.
Pistolul se încălzește la 101°C (în
interiorul pistolului, unde se așează
batoanele, se lucrează la temperatura
de 80°C). Batoanele se încălzesc la
temperatura de 40°C. Pistolul de lipit
solicită supravegherea unei persoane
adulte. Conține o fișă de curent pentru
tipul european de prize - 240 V (nu pentru
Marea Britanie).
Pentru pistol sunt potrivite Batoanele
PB2470944 (se comandă separat).
Dimensiune: 17 x 14 cm.

20 lei

Pistol mic de lipit

Timpul de topire este de 3 - 5 minute. Pistolul se încălzește la
101°C (în interiorul pistolului, unde se așează batoanele, se
lucrează la temperatura de 80°C). Batoanele se încălzesc la
temperatura de 40°C. Pistolul de lipit solicită supravegherea unei
persoane adulte. Conține o fișă de curent pentru tipul european
de prize - 240 V (nu pentru Marea Britanie). Pentru pistol sunt
potrivite Batoanele PB2470925 (se comandă separat).
Dimensiune: 11 x 10,5 cm.

PB2470925

6 lei

Batoane pentru pistolul
mic de lipit - 18 buc

Pachetul conține 18 buc. Sunt
executate din ceară parafinată.
Sunt adecvate pentru Pistolul mic
de lipit (PB2470924).
Diametrul batoanelor: 7 mm.
Lungimea batoanelor: 10 cm.

PB2470944

14,5 lei

Batoane pentru pistolul mare
de lipit - 8 buc

Pachetul conține 8 buc. Sunt executate
din ceară parafinată. Sunt adecvate
pentru Pistolul mare de lipit (PB2470924).
Diametrul batoanelor: 11 mm.
Lungimea batoanelor: 25 cm.

HA09610105 lei
Lipici colorat cu sclipici

Lipiciul este adecvat pentru decorarea hârtiei,
lemnului, cartonului etc. Este fabricat pe bază
de apă. În cazul unei aplicări nedorite pe
material textil, aceasta se poate îndepărta cu
ușurință prin spălare. Pachet: 6 buc. x 100 ml.

PB2420005

13 lei

PB2420004

Lipici cu sclipici

Adezivul servește la decorarea diferitelor
lucrări plastice și artistice cărora le
conferă o frumoasă strălucire. Suprafața
solicitată - hârtie, desen - se dă cu adeziv.
După uscare lipiciul devine transparent și
se poate vedea doar sclipiciul.
Pachetul conține 12 adezivi în 6 culori diferite.

Pensulă din plastic pentru lipit

ED082014

10 cm1,5 lei

16,5 lei

Lipici cu sclipici

FL574

21 lei

Lipici cu sclipici
9,5 ml la fiecare baton.
10 culori cu sclipici.

Adezivul servește la decorarea diferitelor
lucrări plastice și artistice cărora le conferă
o frumoasă strălucire. Suprafața
solicitată - hârtie, desen - se dă cu adeziv.
După uscare lipiciul devine transparent și se
poate vedea doar sclipiciul.
Pachetul conține 16 adezivi în 6 culori diferite.

CL160GT

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pistol mare de lipit

14,5 lei

Material adeziv 160 g

Material adeziv cu nenumărate
posibilități de utilizare. Cu ajutorul
acestuia reușiți să lipiți de perete
imagini, afișe, decorațiuni sau
cu ajutorul acestui material fixați
obiecte ca să stea pe loc. Se
aplică și se înlătură cu ușurință.
Cantitate: 160 g.
Categoria de vârstă: 6+
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Artă și creație
JO1799205 lei
Carioci grosiere, 96 buc

Cariocile au un vârf foarte puternic și durabil.
Sunt umplute cu cerneală alimentară, care
se spală ușor de pe mâini și haine. Pachetul
conține 96 de carioci în 12 culori.
Grosimea vârfului: 5,8 mm.

Carioci grosiere

Carioci grosiere rotunde în 10 culori.
Categoria de vârstă: 3+
10 buc20,9 lei

227 lei

120 buc

JO1696

130 lei

14 cm

ED080037
ED080039

Carioci fine ergonomice,
96 buc.

Pachetul conține 96 buc. carioci cu
prindere triunghiulară, ergonomică, în
diverse culori luminoase.
Diametrul vârfului: 3 mm.
Dimensiuni: lungime 14 cm,
diametru 9 mm.

Carioci de toate tipurile

BE52010

0,9 cm

39,9 lei

Carioci multifuncționale

Cariocile pot fi utilizate pe diferite suprafețe:
material textil, lemn, hârtie, material plastic,
ceramică sau tablă.
Dimensiuni: diametru 1,6 cm, lungime 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED08006310 lei
JO1724

49 lei

Carioci grosiere - 24 buc.
Pachetul conține 24 buc. de
carioci în diverse nuanțe.

Carioca

Carioci subțiri și rotunde de calitate excelentă în ambalaj din
material plastic. Se spală ușor. Pachet cu 24 buc de diferite
culori. Categoria de vârstă: 3+

Creioane colorate cu șase laturi, în tub

JO1624M90 lei
Carioci cu efect metalic, 24 buc

760

Carioci acrilice pe bază de apă, cu acoperire
excelentă. Pachetul conține: 6 buc - argintiu și
auriu; 3 buc - roșu, mov, albastru, verde.
Diametrul vârfului: 4,2 mm.
Dimensiuni: 0,11 x 14,7 cm.

Creioane creative care pot fi folosite la ambele capete, vârfurile lor ajută la o folosite
ușoară, la colorare, desenare, schițare și stilizare. Cerneală foarte pigmentată, care
rezistă timp îndelungat, se usucă ușor și este rezistentă la decolorare.
Vârf pensulă: dimensiunea urmei 1 mm. Vârf oblic: dimensiunea urmei 1 - 4 mm.
Dimensiuni: diametru 15 cm.

JR80015 - 6 buc19 lei
JR80012 - 12 buc36 lei
JR80013 - 24 buc71 lei
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Carioca

Carioca cu trei muchii cu număr diferit de culori în funcție
de pachet. Pot fi spălate cu ușurință de pe îmbrăcăminte.

KH266754
KH26678
KH266846

JO1810
JO1608G32,5 lei
Carioci sidefate, 8 buc

Carioci ergonomice subțiri cu vârf rezistent
(3 mm) în 8 culori sidefate.
Dimensiuni: 0,9 x 14 cm.

6 buc4,5 lei
12 buc7,9 lei
24 buc16,5 lei

25 lei

Marker cu gel

Marker cu gel în patru culori strălucitoare.
O nouă modalitate de deschidere.
Markerele au un vârf larg rotunjit, conțin culori
inofensive, iar textul marcat se usucă rapid.
Pachetul conține 4 culori.
Dimensiune: lungime 13,2 cm, diametru 1,5 cm.

JO141042,9 lei
Carioci pentru textile, 12 buc
Pachetul conține 12 carioci pentru textile.
Grosimea vârfului: 4,8 mm.
Dimensiuni: 1,18 x 13,8 cm.

JO1602M

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

9 lei

Carioca cu efect metalic,
auriu și argintiu
Carioci lavabile, fluorescente

Carioci potrivite pentru desenarea pe suprafețe
neporoase. Culoarea se poate șterge ușor cu o cârpă
umedă. Diametrul vârfului: 1 mm.
Categoria de vârstă: 3+

TS03190AR - 6 buc78 lei
TS10187AR - 30 buc355 lei

Cariocile acrilice pe bază de apă cu o excelentă
putere de acoperire, sunt strălucitoare pe o hârtie
sau carton de culoare închisă, ideale pentru
ornarea suprafețelor poroase dar și netede
(lemn, metal, textile, material care se
auto-întărește, sticlă, ceramică).
Diametrul vârfului: 4,2 mm.
Dimensiuni: lungime 14,7 cm, diametru 11 mm.
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1 cm

Artă și creație

6 cm

JO176

10 buc22,5 lei

Vopsea pentru față în batoane

1 cm

Pachet cu 10 culori x 4 g.

6 cm

JO175

14 lei

Vopsele de bază pentru față în batoane
Compoziția vopselelor este foarte plăcută la atingere.
La aplicare mâinile nu se murdăresc. Se îndepărtează
de pe piele cu ușurință prin spălare cu apă și săpun
sau cu ajutorul produselor demachiante.
Pachetul conține 5 nuanțe.

Vopsele pentru față și corp

Vopselele pentru față și tatuare
sunt ideale pentru perioada
petrecută la carnaval. Costumele
și măștile de la costum le puteți
găsi la pag. 470-477.

RB10758
AN6504

19 lei

Vopsele cu sclipici pentru față

32 lei

Vopsele pentru pictarea și machiajul feței.
Pachetul conține 5 vopsele în batoane
și o ascuțitoare.

Vopsele pentru față

Set din 6 vopsele lavabile pentru față.
Cantitate: 6 x 4,7 g.

1
Creioane colorate pentru
față și corp

SF3780326 lei

Culori lavabile pentru față și corp.
Conținut: 6 x 2,5 g.

Creioane colorate
retractabile pentru față

1. AN6589 - sidefat10 lei
2. AN6588 - basic9 lei

Pachetul conține 8 culori.

JO171

49 lei

Vopsea pentru față - 6 x 8 ml

Culorile strălucitoare, sunt pregătite imediat pentru
utilizare, nu este nevoie de apă. Se pot aplica cu ajutorul
degetelor sau cu pensula. Din punctul de vedere al
sănătății sunt inofensive, se spală ușor de pe piele.

762
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JO191

53,9 lei

Creioane colorate pentru față TWIST
Culori nontoxice pentru față. La aplicare, mâinile
nu se murdăresc. Se îndepărtează de pe piele
prin spălare cu apă și săpun sau cu produse de
demachiere. Pachetul conține 6 buc.

NR172759
1,5 cm

Creioane colorate pentru față
- retractabile - metalic

Pachetul conține 6 creioane colorate pentru față, de calitate
excelentă. Categoria de vârstă: 3+

Tatuaje

Pachetul conține 4 coli cu tatuaje pentru copii, în
total 100 tatuaje cu diverse motive colorate drăguțe.
Dimensiune: 15 x 23 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD12947 - pentru baieți29 lei
MD12946 - pentru fete29 lei

EPL130071

30 lei

18 lei

Set de tatuaje, 96 buc.

Setul conține 2 coli A5 (2 x 48 tatuaje).
Pachetul mare este adecvat pentru
grădiniță. Dimensiuni: 2,3 x 2,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006
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Spray pentru păr

Spray colorat pentru păr, se spală cu ușurință, cu apă și șampon.
Cantitate: 125 ml.

SF052W - alb9 lei
SF052B - albastru9 lei
SF052PK - roz9 lei
SF052GN - verde9 lei
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Artă și creație
Creioane cerate cu aspect plăcut
Creioane cerate solide sub forma unui cap de ursuleț, care nu pătează,
sunt fără miros și au o excelentă putere de acoperire.
Creioanele cerate au o formă ergonomică și se potrivesc mâinilor copiilor.
Cu partea largă a creioanelor cerate se pot colora cu ușurință suprafețe mari.
Dacă doriți să folosiți creioanele cerate în mod clasic, puteți utiliza partea îngustă.
Creioanele cerate sub formă de ursuleț sunt atractive în special pentru copii.

Ambalaj de depozitare

JO943

67 lei

Creioane cerate cu aspect
plăcut - în ambalaj de depozitare

Creioane cerate

Pachetul conține 30 buc în 10 nuanțe diferite.

ED061155

100 buc.
creioane
cerate

10 buc4,5 lei

Creioane colorate cerate

Creioanele colorate cerate în 10 culori luminoase
garantează multe ore frumoase petrecute cu
desenatul. Cutie cu 10 buc.
Diametru: 14 mm, lungime: 74 mm.
Categoria de vărstă: 3+

ED061156

100 buc.42,5 lei

Creioane cerate colorate - economic

Cutie cu 100 buc. creioane colorate de diferite culori.
Diametru: 14 mm, lungimea 74 mm.
Pachet de câte 10 buc din 10 culori.
Categoria de vârstă: 3+

CREIOANE
CERATE

144 buc
ED010002
JO989315 lei
Creioane cerate, 300 buc

Pachetul conține 300 de creioane cerate
rotunde în 12 culori diferite.
Diametru: 1,1 cm. Lungime: 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

764

99 lei

Creioane cerate

300 buc

Creioane colorate cerate în culori luminoase.
Au o excelentă putere de acoperire.
Pachetul conține 144 creioane cerate
în 12 nuanțe diferite.
Dimensiuni: lungime 116 mm, diametru 14 mm.
Categoria de vârstă: 3+
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JR49133

3 lei

Creioane cerate, 12 buc

Creioanele colorate cerate în 12 culori
sunt destinate folosirii în scopuri artistice și
plastice. Sunt ambalate într-o cutie de carton.

JR49135

5 lei

Creioane cerate, 24 buc

Creioanele colorate cerate în 24 culori
sunt destinate folosirii în scopuri artistice și
plastice. Sunt ambalate într-o cutie de carton.

JR49136

6,5 lei

Creioane cerate, 32 buc

Creioanele colorate cerate în 32 culori
sunt destinate folosirii în scopuri artistice și
plastice. Sunt ambalate într-o cutie de carton.

300 buc

JO979

ED031015

295 lei

Creioane cerate triunghiulare
- ambalaj școlar

Creioane colorate pe bază de ulei în culori
luminoase cu o excelentă putere de acoperire.
Pachetul conține 12 creioane colorate
în diferite nuanțe.
Dimensiune: lungime 71 mm, diametru 11 mm.
Categoria de vârstă: 3+

Ambalajul școlar conține laolaltă 300
creioane cerate în 12 culori reprezentative.
Dimensiune: 1,1 x 8,2 cm.

JR49142

25 lei

Creioane colorate rotunde pe bază de ulei

5 lei

Creioane colorate pe bază de ulei

12 buc. creioane colorate pentru cei mai mici.
Creioanele colorate au un mecanism retractabil, rotativ, o compoziție mai moale, care asigură
o excelentă putere de acoperire și
luminozitate a culorilor.
Dimensiuni: 19,5 x 15 x 2,5 cm.

NR54368

37 lei

Floppy Kids - creioane
cerate lavabile, 12 culori

Pachetul conține 12 culori. Creioanele
cerate se pot îndepărta ușor de pe o
suprafață lavabilă prin utilizarea unei
lavete uscate, nu se pot șterge de pe
hârtie. Nu sunt toxice.

HA08540
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23,5 lei

Creioane colorate Oily
pe bază de ulei

Creioane colorate de calitate, moi, pe bază
de ulei, cu o bună putere de acoperire.
Se pot folosi pentru diferite tehnici de
pictat. Pachetul conține 12 culori diferite.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 765

765

26. 7. 2021 10:31:39

Artă și creație

288 buc

KH021933

14,5 lei

Plasticolor, 12 culori

Set de 12 creioane colorate pastel cu grosimea
de 7,8 mm în ambalaj de plastic.
Dimensiunea pachetului: 14,5 x 10,5 x 0,9 cm.

CR38139

170 lei

Creioane cerate, 288 buc

Creioane cerate

Creioane cerate de calitate în 12 culori, într-un pachet
practic. Lungime: 10 cm, diametru 11 mm.
Categoria de vârstă: 3+

JO97320 lei
Creioane cerate triunghiulare, 12 buc
Diametru: 1,2 cm. Lungime: 8,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+

CR95240
Creioane cerate - nuanțe ale
tenului, 8 buc

14 lei

Pachetul conține 8 creioane cerate
în 8 nuanțe de ten diferite. Ideale pentru
desenarea personajelor din diferite culturi
în funcție de tonul pielii.
Lungimea creionului: 10 cm.
Grosime creion: 1,5 cm.
Dimensiuni pachet: 12 x 10,5 x 1,5 cm.

NR25471910 lei
Creioane de ceară
JUMBO, 12 buc

Setul conține 12 creioane de
ceară super moi, în 12 culori
intense, care nu se rup și nu
sunt toxice. Creioanele au
proprietăți bune de acoperire și
nu pătează mâinile.
Categoria de vârstă: 5+

SY457509,5 lei
Creioane ulei, 24 de culori

23 culori de ulei, intens colorate și o culoare albă.

766

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.

J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 766

26. 7. 2021 10:31:47

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

JO91313,9 lei
Creioane colorate Plasticolor, 12 buc
Creioane colorate de calitate, rotunde, în 12 nuanțe.
Nu murdăresc mâinile, pot fi șterse și nu sunt
parfumate. Diametru: 0,8 cm. Lungime: 11,7 cm.

Creioane colorate plasticolor,
hexagonale

Creioane colorate de calitate, nu murdăresc
mâinile, pot fi șterse și nu sunt parfumate.
Dimensiuni: 0,8 x 11,5 cm.

72 buc

JO973/72
Creioane cerate triunghiulare
- 72 buc.

JO912 - 12 buc12.5 lei
JO924 - 24 buc22,9 lei

80 lei

În pachet intră de asemenea și două ascuțitori.
Pachetul conține 72 buc. creioane colorate
în 12 nuanțe. Dimensiune: 11 x 82 mm.

GO15093

7,2 lei

Creioane cerate pentru textile

Creioane colorate pentru material textil. Cu ajutorul acestora puteți
da un aspect unic genții, tricoului dvs. sau oricărui obiect.
Textilele ornate pot fi spălate la o temperatură de 30°C.
Cutia conține 8 creioane colorate. Lungimea: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

Creioane cerate triunghiulare

Creioane colorate cerate cu un număr diferit
de culori în funcție de ambalaj, sunt destinate
scopurilor artelor plastice și celor de creație.
Sunt ambalate în cutie de carton.

KH8271006001KS - 6 culori2,5 lei
KH8272012001KS - 12 culori4,5 lei
KH8274024001KS - 24 culori8,9 lei

NR127422

Creioane colorate cerate de foarte bună
calitate, cu o înaltă putere de acoperire.
Pachetul conține 12 buc. creioane colorate
în diferite nuanțe intense.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 767

5 lei

Creioane colorate cerate

767

26. 7. 2021 10:31:52

Artă și creație

Creioane colorate triunghiulare Goldline
O formă ergonomică unică a creioanelor care ajută la
dezvoltarea abilităților motorii ale copiilor și la prinderea
corectă a creionului. Pachet: 12 creioane de o singură
culoare, lungime 175 mm, grosimea minei 3,7 mm.
Categoria de vârstă: 3+

Creioane colorate

ED061250
ED061251
ED061252
ED061253
ED061254
ED061255
ED061256
ED061257
ED061258
ED061259
ED061260
ED061261

- galben16,5 lei
- portocaliu16,5 lei
- negru16,5 lei
- roșu16,5 lei
- maro16,5 lei
- albastru deschis16,5 lei
- albastru închis16,5 lei
- violet16,5 lei

NM06000

- verde deschis16,5 lei
- verde închis16,5 lei

Creioane colorate hexagonale de
calitate în 6 culori, executate
din lemn de tei.
Diametrul minei 3 mm.
Categoria de vârstă: 3+

- alb16,5 lei
- roz16,5 lei

JO739

3 lei

Creioane colorate, 6 buc.

165 lei

Creioane colorate JOVI
- ambalaj pentru depozitare

144 buc

Ambalaj pentru toată clasa.
Conține 144 buc creioane colorate în nuanțe
diferite.
Diametrul minei: 7,5 mm.

JO730/12

16 lei

Creioane colorate
JOVI, 12 buc.
12 culori diferite

1 cm

17,5 cm

JO73512
JR0379

31 lei

Creioane colorate triunghiulare
MAXI

3,5 lei

Creioanele colorate sunt destinate celor mai
mici copii la care, prin forma lor ergonomică,
sprijină asimilarea unei corecte prinderi.
Pachetul conține 12 culori

Creioane colorate
triunghiulare, 6 buc.

6 culori luminoase. Ambalajul poate
fi diferit.

NR123523

29 lei

Creioane colorate super moi

JR0327

8 lei

Creioane colorate
hexagonale 12 buc.

Creioane colorate de mare calitate,
triunghiulare, cu mină moale în 12 culori
luminoase, strălucitoare, diferite.
În pachet este inclusă și o ascuțitoare
pentru creioanele colorate.

12 culori diferite. Ambalajul poate diferi.
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17,5 lei

Creioane colorate
triunghiulare JUMBO,
12 buc.

JR3683453 lei

Creioane colorate groase în 12
culori luminoase, potrivite pentru
cei mai mici copii.
Ambalajul poate fi diferit.
Dimensiune: 18 x 1 cm.

Creioane colorate în cutie de tablă,
12 buc - pastelate

Creioane colorate pătrate în cutie de tablă. Setul conține 12 creioane
colorate în nuanțe pastelate. Lungimea unui creion colorat este de 175
mm, grosimea 6,9 mm, grosimea minei 3 mm.
Dimensiuni: 10,5 x 18,5 x 1,2 cm.

Creioane colorate triunghiulare

JR0323

15 lei

Creioane colorate triunghiulare,
24 buc.

24 culori luminoase. Ambalajul poate fi diferit.

Creioane colorate triunghiulare cu mină de calitate,
care are o excelentă aderență la diferite tipuri de
hârtie. Creioanele colorate au o înaltă putere de
acoperire.
Dimensiune: 17,5 x 0,7 cm, diametrul minei 0,3 cm.

JR0380

KH3132 - 12 buc14,5 lei
KH3134 - 24 buc27,5 lei

12 culori diferite. Ambalajul poate fi diferit.

Creioane cerate triunghiulare Milan

Creioane cerate, cu culori vibrante, rezistente la rupere.
Datorită colțurilor rotunjite pot fi folosite cu ușurință și de
copii mici.

JR80007 - 6 buc7,5 lei
JR49139 - 24 buc27 lei

Creioane colorate lăcuite Progreso

Creioane colorate de calitate având suprafața lăcuită.
Se pot ascuți ușor cu ascuțitoarea clasică pentru creioane.
Are o foarte bună capacitate de acoperire și o bună
aderență la diferite tipuri de hârtie.

KH8756 - 12 buc. culori intense30,9 lei
KH8758 - 24 buc. culori intense63 lei
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NR2544428,5 lei
Creioane colorate JUMBO,
triunghiulare, 12 buc

Setul conține 12 creioane moi în culori
intense și o ascuțitoare.
Categoria de vârstă: 5+

NR25921919 lei
Creioane colorate MINI JUMBO,
triunghiulare, 12 buc

Setul conține 12 creioane moi în culori intense și o ascuțitoare.
Dimensiune: 17 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 5+

Creioane colorate hexagonale în tub

Creioanele colorate sunt destinate preșcolarilor și
școlarilor. Formă clasică cu șase laturi și corp lăcuit.
Livrat într-un ambalaj practic.
Dimensiuni: diametru 18,5 cm.

Creioane colorate, creioane simple

JR36828 - 48 buc37 lei
JR36827 - 36 buc29 lei
JR34361 - 24 buc19 lei
JR34362 - 18 buc15 lei
JR34363 - 12 buc10,5 lei

Creioane colorate, rotunde

Creioane colorate rotunde, din lemn, cu vârf
rezistent. Dimensiuni: 0,75 x 17,5 cm.

JO734/12 - 12 buc (12 culori)7,5 lei
JO734/24 - 24 buc (24 culori)14 lei
JO734/84 - 84 buc (12 culori)47,5 lei
JO734/288 - 288 buc (12 culori)146,5 lei

NR25927110 lei
Creioane colorate super moi,
triunghiulare, 12 buc

Setul conține 12 creioane super moi, în 12
culori intense. Lungime: 17,5 cm;
diametru 7 mm.
Categoria de vârstă: 5+
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JO730/2426,5 lei
Creioane colorate JOVI, 24 buc
24 de nuanțe diferite.
Dimensiuni: 0,75 x 17,5 cm.

SY8399557,9 lei
Creioane triunghiulare fără lemn,
12 culori
12 creioane în culori vii fabricate din plastic.
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Pachetul conține 12 creioane de aceeași culoare.
Categorie de vârstă: 3+

ED061086

auriu

26 lei

ED061087

argintiu

26 lei

JR10290

8 lei

Set de creioane 2

Set din 3 buc. creioane triunghiulare
cu mină, cu duritate HB, B, 2B,
ascuțitoare și radiere moi sintetice.
Dimensiuni: 24,7 x 10,5 x 1,5 cm.

KH89156

SY83350755 lei
Creioane cu radieră, 48 buc

Creioane triunghiulare de duritate HB cu
radieră colorată.

28 lei

Creioane lăcuite cu mină, 6 buc.

17,5 cm

Set de creioane fără lemn în gradația 8B, 6B, 4B,
2B, HB și creioane acuarelă.
Dimensiuni: lungimea:15,3 cm, diametru: 7,6 mm.

1 cm

JO73812B
MR592504

Creion triunghiular
cu mină MAXI

245 lei

Dispozitiv pentru prinderea
corectă a creionului

ED061065

Un ajutor inovativ în cazul scrierii de mână, care oferă
o prindere confortabilă a creionului și sprijină plasarea
corectă a degetelor. Pentru stângaci și dreptaci.
Setul conține 12 bucăți.

1. Desenați o imagine
cu ajutorul gumei și
lăsați-o la uscat în jur
de 1-2 minute.

CR34345

10,5 lei

Creioane Goldline hexagonale
cu mină neagră
Cutie cu 12 buc cu mină HB.
Categoria de vârstă: 3+

2. Pictați imaginea cu creioane
colorate, creioane de ceară,
carioci sau vopsele tempera sau
pe bază de apă, și apoi lasați-o să
se usuce complet.

31 lei

Creionul este destinat pentru cei mai
mici copii la care, prin forma sa ergonomică, sprijină învățarea prinderii corecte,
iar prin aceasta înlesnește pregătirea
grafomotorie.
Pachetul conține 12 creioane.
Dimensiuni: lungimea 17,5 cm;
diametrul 1 cm.
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Creioane metalizate hexagonale

3. Cu vârful degetelor treceți
peste imaginea de gumă. Stratul
de gumă se va șterge și va
rămâne imaginea incoloră cu
împrejurimile colorate.

29 lei

Gumă de colorat

Guma de colroat cu lichid de mascare este un instrument excelent pentru a crea diferite opere de artă. Este potrivită
pentru desenarea imaginilor și detaliilor pe care doriți să apară mai târziu pe hârtie. Cu ajutorul gumei de colorat în formă
de pix desenați imaginea dorită și apoi colorați-o în funcție propria imaginație. Puteți utiliza tuș sau vopsele pe bază de
apă. După uscarea completă îndepărtați stratul de gumă pentru a dezvălui zonă curată ascunsă. Imaginea este gata.
Dimensiunea pachetului: 16 x 11 x 0,5 cm.
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KP653003402,9 lei
Radiere Clasic

KP653006403,5 lei
Radiere combinate

Radieră pentru ștergerea liniilor lăsate de
mină, textelor dactilografiate și a cernelei.
Prețul este pentru 2 buc.
Dimensiune: 55 x 18 x 6 mm.

KH477004

2 lei

Radieră din material plastic

Radiera este destinată pentru ștergerea liniilor
minei. Dimensiune: 6 x 1,8 x 1,2 cm.

KPA520
KH909592

1,5 lei

Ascuțitoare dublă din plastic
Ascuțitoarea este adecvată pentru
creioanele cu diametrul de 8 și 11 mm.

8 lei

KH9095

Ascuțitoare pentru creioanele din
grafit

Ascuțitoare dublă pentru creioane colorate
cu diametrul de 8 și 11 mm cu un container
practic. Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.

8 lei

Ascuțitoare pentru
creioane colorate

KH909594

NR121536

4 lei

Ascuțitoarea este adecvată pentru
creioanele cu diametrul de 8 și 11 mm.

6 lei

Ascuțitoare DUO cu container

Ascuțitoare cu mâner moale
ideală pentru ascuțirea creioanelor
colorate. Se livrează în funcție de
culorile aflate pe stoc.

Ascuțitoare dublă metalică

2,5 lei

Ascuțitoare dublă cu container

Ascuțitoare cu mâner moale, ideală pentru ascuțirea
creioanelor din grafit. Se livrează în funcție de
culorile aflate pe stoc.

KPA522

Ascuțitori, radiere / Cretă

Radieră moale pentru
ștergerea liniilor obișnuite
ale creioanelor.
Prețul este pentru 2 buc.
Dimensiune: 35 x 22 x 7 mm.

Ascuțitoare dublă pentru creioane colorate
cu un container practic. Livrată în funcție
de culorile din stocurile din depozit.

VN1247959 lei
Ascuțitoare electrică
- Orificiu dublu

Se utilizează la ascuțirea creioanelor
clasice sau a celor jumbo (diametrul
orificiilor este 6 și 12 mm).
Conține un recipient mare pentru
deșeurile de pe urma răzuirii.
Alimentare de la baterii 4 AA (nu intră
în set). Executat din material plastic.
Dimensiune: 8 x 10 x 7,5 cm.

JO0492,9 lei
Ascuțitori de creioane, 1 buc

Ascuțitoare pentru creioane. Se livrează în
funcție de culorile disponibile în stoc.

ED03505599,5 lei
Ascuțitoare de birou
pentru creioane

Adecvată pentru toate tipurile de
creioane (inclusiv cele triunghiulare)
până la grosimea maximă de 112
mm. Cu ascuțitoarea se poate
regla grosimea vârfului creionului
de la 0,5 până la 4,8 mm.

JR1458

59 lei

Ascuțitoare de masă cu baterie

Ascuțitoare practică de masă pe baterie cu
rezervor, fabricată dintr-un material plastic de
calitate. Se livrează la culoare în funcție de
stocurile existente în depozit.
Bateriile nu sunt incluse în set.
Dimensiune: 11,5 x 6,5 x 8,5 cm.

JO112040 lei
Crete - colorate, 100 buc

Fără prăfuire, compacte și plăcute la atingere.
Nu zgârie tabla și au putere bună de acoperire.
Pachetul conține 100 de bucăți de cretă în 10
culori diferite. Dimensiuni: 0,9 x 8 cm.
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SY8958725,9 lei
Creioane uscate,
12 culori

Setul conține 11 culori intens
colorate și o culoare albă.

JO110026,5 lei
Crete - albă, 100 buc

Fără prăfuire, compacte și foarte plăcute la
atingere. Nu zgârie tabla și au putere bună
de acoperire. Dimensiuni: 0,9 x 8 cm.

AP235719 lei
Compas cu cretă

Setul conține 1 compas și 3 crete.
Categoria de vârstă: 3+

100 buc
20 buc

BZ74947A08

SY8830212,5 lei
Cretă în cutie, 20 buc

Cretă rotundă pentru asfalt într-o cutie
practică. Pachetul conține 20 de crete în
6 culori diferite.

16,5 lei

Cretă rotundă, albă

Cretă de calitate, care se ține ușor în mână, și cu care se scrie ușor pe
fiecare tablă. Sunt rezistente și nu fac praf. Se poate desena cu ele și
pe trotuare. Pachetul conține 100 de buc. de cretă albă.
Dimensiuni: diametru 9 mm, lungime 8,2 cm.
Categoria de vârstă: 6+

Crete colorate pătrate
Pastel uscat

Pachetul conține un număr diferit de culori
în funcție de ambalaj. Potivit pentru tablă.
Dimensiuni: 1,2 x 1,2 x 10 cm.

KH85116 - 6 buc.15 lei
KH851212 - 12 buc.31,9 lei

KH112505 - 6 culori7 lei
KH112506 - 12 culori9,5 lei

Set de crete artistice potrivite pentru un suport de hârtie.
Dimensiuni: lungimea 7,5 cm; diametru 10 mm.

FL390509
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59 lei

Carioca cu cretă

Carioca specială care amintește de cretă, este
potrivită pe orice fel de suprafață netedă cu
deosebirea că prin intermediul acestora se poate
scrie și mai subțire spre deosebire de cretele
obișnuite. Se poate șterge simplu cu un burete
sau o lavetă umezită ca și în cazul cretei obișnuite.
Avantajul constă în aceea că scrisul cu această
cariocă cu cretă nu îi murdărește pe copii.
Pachetul conține 5 culori.

72 buc
GOSP40641 lei
Cretă colorată pentru desenat pe alee
- 12 seturi
Lungime: 11 cm, 6 buc. într-un pachet. Prețul este
pentru 12 pachete - 72 buc. crete.
Categoria de vârstă: 3+
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AP432/PPMT

13,5 lei

Pensulă fantezie

Set de patru instrumente colorate
cu mânere și vârf din spumă.
Fiecare crează un alt model.
Este suficient să fie introduse în vopsea.

AP125/DS

AP123/SBR

7 lei

Pensulă cu burete - 25 mm

Set cu trei pensule cu burete și cu mânere.
Lungime: 13,8 - 15,3 cm;
Lățimea: 2,5 - 7,5 cm.

4,5 lei

Pensulă cu burete

Diverse pensule pentru artă, desen

Set format din trei pensule cu
burete și mânere.
Dimensiune:lungime 12,2 cm;
lățime 1,5 cm.

CL600MM

11 lei

Stilou pentru desenat - 6 mm

Stiloul este formidabil pentru utilizare curată și
economică. Stiloul cu mărimea peniței de 6 mm
se poate umple și cu adeziv.
Volumul este de 50 ml.

RY5320

39 lei

Pensule creative

Prin tragere, amprentare sau răsucire veți obține mereu un model
diferit. Conține 6 pensule de diferite grosimi și dimensiuni și un
cartonaș cu idei. Categoria de vârstă: 4+

3
1

2

4

Pensule creative

Pachetul conține 4 instrumente artistice cu mânere din plastic.
După introducerea în vopsea, fiecare dintre acestea
crează un alt model.

1. AP2137 - set 1 (lungime 13 cm) 39 lei
2. AP2138 - set 2 (lungime 13 cm)39 lei
3. AP2025TW1 - set 3 (lungime 14 cm)38 lei
4. AP2026TW2 - set 4 (lungime 14 cm)38 lei

CR28523

23,9 lei

Buretele de deget

Buretele se prinde pe deget. Este
compus dintr-un cap de burete și mâner din
plastic. Pachetul conține 10 buc.
Înălțimea buretelui: 2,8 cm.
Diametru burete: 2 cm.
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ED530400

92 lei

Auxiliare creative

RY57015

39 lei

Mistrii de modelare

Mistrii pentru crearea diverselor efecte
și motive cu culori sau aplicații de
lipici. Conține 20 de mistrii.
Dimensiuni: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

CL81144

4,6 lei

Pensulă cu mâner

Mânerul rotunjit înlesnește ținerea pensulei de către copilul
mic. Lungimea 10 cm. Se livrează pe culori în funcție de
stocul existent în depozit. Preț pentru 1 buc.

JO806

1 buc3,9 lei

Pensulă subțire pentru copii

Nu se rostogolește, nu cade de pe
masă. Lungime 17,5 cm; diametrul
părului de porc 0,6 cm.

MD1411837,5 lei
Pensule JUMBO, 4 buc

Datorită dimensiunilor și formei rotunde,
acestea ușurează chiar și începătorilor să le
țină și să le manevreze. Pensulele sunt ușor
de curățat cu apă.
Dimensiuni: 22 x 4 x 17 cm.
Categoria de vârstă: 2+

JO807
CR10404

17,9 lei

Pensule cu mâner aspru, 3 buc

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Set din patru accesorii de artă plastică cu un aspect
unic. Pe mânerele din plastic sunt învelitori din
spumă care formează diferite modele.

1 buc7,9 lei

Pensulă aspră pentru copii

Nu se rostogolește, nu cade de pe masă.
Lungime: 16,5 cm, diametrul periei: 1 cm.

Pachetul conține 3 bucăți de pensule cu
mâner aspru și perii mai rigide. Este format
din 3 grosimi diferite de pensule.
Grosimea periilor: 11, 14, 17 mm.
Dimensiunile pachetului: 20 x 7 x 1,5 cm.
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Set de pensule

Set de pensule de diferite mărimi.

preț pentru 12 buc

Pensule pentru artă, desen / Recipiente

SY833495 - plate, 4 buc.5,5 lei
SY833492 - rotunde, 6 buc.7 lei
SY837895 - plate si rotunde, 6 buc.9,5 lei

Pensule pentru vopsele
pe bază de apă

Pensule excelente pentru lucru cu vopsele pe
bază de apă. Mânerele impregnate din lemn
de culoare roșie au o prindere din aluminiu
a părului de porc. Lungimea pensulelor este
de la 17 până la 21 cm în funcție de numărul
pensulei. Pachetul conține 12 buc.
Categoria de vârstă: 3+

Pensule cu mânere scurte
(prindere rotundă - păr de porc)

Lungimea pensulei este de la 17 la 20 cm în
funcție de numărul pensulei. Pachetul conține 12 buc. Categoria de vârstă: 3+

ED040180 nr. 4
ED040181 nr. 6
ED040182 nr. 8
ED040183 nr. 10
ED040184 nr. 12
ED040185 nr. 14
ED040186 nr. 16
ED040187 nr. 18

12 buc.

ED040070 nr. 1
ED040071 nr. 2
ED040072 nr. 3
ED040073 nr. 4
ED040074 nr. 5
ED040075 nr. 6
ED040076 nr. 7
ED040077 nr. 8
ED040078 nr. 9
ED040079 nr. 10
ED040080 nr. 11
ED040081 nr. 12

11,5 lei

12 buc.12,5 lei
12 buc.13,5 lei
12 buc.

14,5 lei

12 buc.20,5 lei

20,5 lei
24,9 lei
25,5 lei

12 buc.
12 buc.
12 buc.

preț pentru 12 buc

12 buc.

12 lei

12 buc.14,5 lei
12 buc.15 lei
12 buc.

16,5 lei

12 buc.17 lei
12 buc.18,5 lei
12 buc.

19 lei
21,5 lei
12 buc.22 lei
12 buc.25,5 lei
12 buc.34 lei
12 buc.35 lei
12 buc.

JR4909

4,5 lei

Set de pensule plate - 4 buc.

Conține pensulele nr.4, 8, 10, 12 cu mâner
nelăcuit din lemn.

ED082014

1,5 lei

Pensulă sintetică
pentru lipit
Lungime: 10 cm.

JR4917

4,5 lei

Set de pensule rotunde - 4 buc.

CR10344

17,5 lei

Conține pensulele nr.4, 6, 8, 10 cu mâner
nelăcuit din lemn.

Mix de pensule pentru
copii, 5 buc

JR4918

7 lei

Set de pensule Mix - 6 buc.

Conține pensulele nr. 2, 4, 6, 8 - rotunde,
10 și 12 plate cu mâner nelăcuit din lemn.

776

Set de pensule cu perii mai dure și
mâner mai scurt din plastic are un
mâner adecvat chiar și pentru cei
mai mici copii. Pachetul conține
5 pensule: 3 pensule plate
(dimensiuni: 8, 12, 18) și 2 buc de
pensule rotunde (dimensiuni: 8, 12).
Pensula cea mai lungă: 15,5 cm.
Cea mai scurtă: 14,5 cm.
Dimensiuni pachet: 22,5 x 6,8 x 1 cm.

JR4950

11 lei

Set de pensule - 5 buc.

Conține pensulele plate nr. 2 x 2, 4, 2 x 6
cu mâner din plastic.
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CL21517

4,9 lei

Paletă pentru culori

Paletă din plastic pentru vopsele
tempera. Dimensiuni: 22,5 x 16,5 cm.

ED512268

AP2066CP29 lei

125 ml3 lei

Recipient sigur pentru vopsea

Recipiente cuplate pentru vopsele

Recipientul este executat din material plastic
transparent, iar capacul împiedică vărsarea
vopselei și în cazul când recipientul se
răstoarnă. Recipient de 125 ml.
Categoria de vârstă: 3+

Pachetul conține 6 farfurioare pentru vopsele care se
pot cupla între ele. Se pot utiliza în calitate de suport
pentru diverse nevoi plastice.
Dimensiune: 10 x 8 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AP634/SPT

28 lei

Spatulă de fasonare

Instrument special pentru utilizare cu nisip
sau vopsele, care creează diverse motive.
În set sunt 6 modele diferite.
Dimensiune: 7 x 9 cm.

JO125/303,5 lei
Recipiente pentru vopsea, 30 buc
Recipiente din plastic pentru vopsea, care se
pot închide. Volum: 125 ml.

AP350/SDB28 lei
Farfurioare pentru educația plastică

Pachetul conține 10 buc. recipiente cu diametrul de
13,2 cm și o adâncime de 3 cm. Sunt executate din
material plastic. Reprezintă un accesoriu ideal pe
timpul lucrului cu bureți de imprimare și vopsele. Se
poate utiliza și la activitățile de la clasa.

ED062714
ED047001

18,5 lei

Creați o ploaie de culori !

Un cadru din plastic grație căruia puteți creea pe
hârtie, cu ajutorul vopselelor, o ploaie coloristică.
Dimensiune: 9 x 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

2 lei

Pipetă pentru vopsea

Dozează cu exactitate vopselele și
îndeamnă copiii pentru experimente
cu vopselele. Adecvată pentru crearea
efectului de marmură.
Dimensiune: 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AP110/RT

19 lei

Recipient pentru scurgere, cu rola
Vas din plastic cu trei compartimente.
Potrivit pentru lucrul cu rolele.
Dimensiune: 36 x 23 x 4 cm.
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100 x 150 cm

CI91200

14 lei

Față de masă pentru educație
plastică
Este executată din polietilenă, prin
urmare are o suprafață sintetică, ceea ce
înseamnă că protejează perfect suprafața
mesei pe timpul pictării sau modelării.
Grație designului atractiv cu steluțe
poate de asemenea fi folosită cu ocazia
aniversărilor și a petrecerilor. Dimensiune:
100 x 150 cm.

TS1004

115 lei

Elemente de protecție, Șorțuri / Role

Tavă pentru jocuri

O tavă mare constituie un excelent auxiliar pentru jocurile
cu piese mărunte sau cu apă. După joc este suficient ca
acestea să fie doar șterse și sunt deja pregătite pentru
activitatea următoare. Grație dimensiunilor mari oferă spațiu
pentru mai mulți copii în același timp. Diametru: 94 cm.

Pelerine de lucru

Elemente de modelare

Potrivit pentru modelarea, crearea și
transportarea operelor plastice, precum și
pentru expunerea acestora. Dimensiune: A4.

Aceste pelerine impermeabile de lucru cu
mâneci lungi sunt executate din nylon. În
spate se închid cu un scai. În partea din față
se găsește un buzunar pentru
culori și pensule.

VN50897 - M, pentru copii de 4-9 ani27,9 lei
VN81883 - S, pentru copii de 2-5 ani23 lei

JR00110 - galben3,5 lei
JR00066 - alb3,5 lei
JR01421 - albastru3,5 lei
JR00837 - roșu3,5 lei

Față de masă pentru educație plastică

CI91240

AP077SY - galben30 lei
AP717SAB - albastru30 lei
AP079SR - roșu30 lei

Șorțuri din material sintetic de unică folosință
cu mărimi pentru copii.
Protejează îmbrăcămintea de vopsele și adeziv.

Dimensiuni: 150 x 150 cm.

778

115 lei

Șorțuri de unică folosință 100 buc
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AP2090

32 lei

Ștampile rolă - forme de animale

Setul conține 4 ștampile care crează diferite motive.
Sunt executate din cauciuc, mânerele sunt
concepute pentru mâinile copiilor.
Diametrul mânerului: 3,3 cm.

ED07701513 lei
Role plastice

Setul este alcătuit din 6
role. 3 role sunt cu model,
iar 3 role sunt netede. Categoria de vârstă: 3+

12 buc

CI9085048 lei
Role cu modele, 5 buc

Pachetul conține 5 role cu modele.
Diametru rolă: 2,5 cm.
Lungime rolă: 20 cm.

CI2907492 lei
Role cu modele, 12 buc
Pachetul conține 12 role cu 6
modele.
Diametru rolă. 5,5 cm.
Lățime rolă: 6,5 cm.

AP732FPRC33 lei
Role cu figuri - Crăciun
Set din 5 role cu figuri.
Lățimea: 6,5 cm.

AP705/PE

33 lei

Role din cauciuc cu imprimeu

Set din 4 role executate din cauciuc
rezistent pentru crearea diferitelor structuri.
Dimensiunea rolei: 15,9 x 9 cm.
Dimensiunea suprafeței de pictat: 4 x 5,5 cm

AP874PRT32 lei
Role - Texturi

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

4,9 cm

Pachetul conține 3 buc. Conceput special
pentru utilizarea de către copii, ușor de
prins de mânere pentru mâini mici. Aceste
role sunt ideale pentru utilizarea cu vopsele
sau pentru modelarea plastilinei.
Dimensiunea ambalajului: 18 x 11 x 6 cm.

AP110/RT

19 lei

Recipient pentru dozarea vopselei
Recipient din plastic cu trei compartimente.
Potrivit pentru lucrul cu rolele.
Dimensiune: 36 x 23 x 4 cm.

AP113/SR

Role din burete cu un mâner din
material sintetic fără structură.
Lățimea 7 cm.
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Bureți pentru imprimare
Sunt executați din bureți rezistenți, se folosesc foarte ușor, iar rezultatul este excelent!
Îl puteți înmuia în vopsea și să îl utilizați ca pe o ștampilă, sau în adeviz, iar amprenta să fie astfel ornată cu sclipici, cu orez colorat
decorativ și alte materiale decorative.

2

1

(max 10 x 6 cm)

3

(max 12,5 x 10,5 cm)

(max 12,5 x 11,5 cm)

Bureți pentru imprimare

Înmuiați bureții în vopsele și creați imprimeuri pe hârtie,
coli de desen sau altă suprafață dorită.
Grosimea bureților: 5 cm.

Bureți pentru imprimare / Ștampile

4

(max 13 x 7,5 cm)

5

(max 14 x 6 cm)

1. AP013SPA - Animale - 5 buc.23 lei
2. AP012SPT - Mijloace de transport - 5 buc.23 lei
3. AP721SPH - Halloween - 5 buc.23 lei
4. AP760SPF - Fructe - 6 buc.23 lei
5. AP761SPF - Legume - 6 buc.23 lei

EPL22009835 lei
Ștampile de Paști din lemn, 6 buc
6 motive frumoase de Paște.
Material: lemn, cauciuc. Diametru: 4,5 cm.
Înălțime: 3,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

24 buc

AP663/PPN17 lei
Ștampile - Urme

Ștampile mari din spumă executate nemijlocit pentru
mărimea palmelor copiilor. Conține 6 motive de urme
ale animalelor. Prinderea ușoară este permisă de
curelușa din partea posterioară a fiecărei ștampile.

AP64021 lei
Degetare pentru pictat

Setul este alcătuit din 24 degetare din
cauciuc pentru pictat în șase modele diferite.
Se așează simplu pe degete, se înmoaie în
vopsea și se imprimă pe hârtie.

AP665/PPC18 lei
Ștampile - Crăciun

Ștampile mari din spumă executate pentru
mărimea palmelor copiilor. Conține 6
motive pentru sărbătorile de Crăciun. Prinderea
ușoară este permisă de curelușa din partea
posterioară a fiecărei ștampile.

AP140/SDB12 lei
Recipiente pentru educația
plastică

780

Pachetul conține 4 buc. de farfurioare cu
diametrul de 13,2 cm și adâncimea de 3
cm. Sunt executate din material plastic.
Constituie un accesoriu ideal la lucrul cu
bureții de imprimare și vopselele.
Se pot utiliza și la activitățile de la clasă.

Diferite tușiere și vopsele
pentru ștampilare le găsiți la
pagina 784.
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1

2

Ștampile

Accesorii excelente pentru recunoașterea
formelor. Setul conține 10 ștampile din material
plastic, suprafața pentru imprimare este din spumă
EVA. Diametrul: 7,5 cm; înălțimea: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL220108

89 lei

EPL220051

Ștampile cu figurine 2

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

1. EPL220032 - forme geometrice, pline50 lei
2. EPL220033 - forme geometrice, contururi51 lei

89 lei

Ștampile - Frunzele și roadele pomilor

Pachetul conține 20 buc. ștampile cu diferite
motive drăguțe.Mânerul este executat din
material plastic, suprafața de imprimat este
din spumă EVA. Diametrul: 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Ștampilele didactice ajută copiii să recunoască
pomii după frunzele și fructele acestora.
Pachetul conține 10 ștampile din material plastic.
Suprafața de imprimare este din cauciuc.
Diametru: 7,5 cm; înălțimea: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AP861/PPT

26,5 lei

Ștampile cu imprimeu - Cercuri
Setul conține 6 ștampile din cauciuc pentru
crearea diferitelor modele și texturi.
Diametru: 6 cm.

EPL220076

32 lei

Ștampile cu figurine - Crăciun
Pachetul conține 6 ștampile din material
plastic. Cerneala nu este necesară.
Ștampilele conțin propria vopsea.
Diametrul: 7,5 cm.
Categoria de vârstă:3+

EPL220034

Ștampilele fac copiilor cunoștință cu animalele sălbatice
și cu urmele lăsate de către acestea. Pachetul conține
6 ștampile cu animale (suprafața de imprimare este din
cauciuc) și 6 ștampile ale urmelor de animale
(suprafața de imprimare este din spumă EVA).
Diametru: 7,5 cm; înălțime: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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EPL220077

41 lei

Ștampile - Anul Nou

Ștampilele cu motive de sărbătoare reprezintă
accesorii minunate la executarea decorațiunilor.
Este suficient să fie ștampilate hârtiile pentru toți
copiii din clasă și să îi lăsați să orneze modelele
după propria lor fantezie. Pachetul conține
6 ștampile. Dimensiunea: diametru: 7,5 cm,
mânerul: 4 cm. Categoria de vâstă: 3+

ED90100105 lei
Ștampile cu litere

Setul de ștampile din lemn cu litere îi va ajuta
pe copii să exerseze alfabetul, să compună
cuvinte și prin conturarea literelor își
îmbunătățesc abilitățile grafomotorii. Conține
26 de ștampile cu litere, o tușieră neagră și
una roșie pentru ștampile.
Dimensiunile pachetului: 21 x 12 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Ștampile

MD13798100 lei
Set de ștampile - Animale

Set alcătuit din 16 ștampile detaliate din
lemn, 7 culori, tușieră colorată cu tuș
de culoare albastră, lavabil, netoxic.
Ambalat într-o cutie din lemn.
Dimensiunea: 22 x 20 x 4 cm.
Categoria de vârstă:4+.

AP2336EGN49 lei
Ștampile - Numere, 10 buc

AP2342EG125 lei
Ștampile - Litere, 26 buc
Pachetul conține 26 buc.
Mânere ușor de prins, special
concepute pentru mâini mici.
Diametru: 40 mm.

Set de 10 buc. Numere: 0-9. Acestea sunt
concepute special pentru copii mici și au
mânere ușor de prins, ideale pentru mâini
mici. Ștampilele oferă distracție și reprezintă
un ajutor didactic pentru activități de numărare
și sunt modalitatea perfectă de a ajuta la
recunoașterea numerelor. Se utilizează cu
vopsele gata amestecate.
Complet lavabil, pot fi refolosite.
Dimensiunea ambalajului: 15 x 14 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LH1326485 lei
Ștampile motivaționale Smiley

Ideale pentru învățătoare pentru motivarea
școlarilor și pentru acordarea laudelor.
Diametrul simbolului ștampilat: 1,5 cm.
Dimensiunea ștampilei: 6,5 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL220116

40 lei

Ștampilă - Vremea

Pachetul conține 12 ștampile cu motive referitoare la vreme. Puteți să
mizați pe semne populare și să prognozați vremea sau să înregistrați
vremea pe parcursul întregului an școlar. Ștampilele sunt din lemn,
suprafața de ștampilare este din cauciuc .
Dimensiune: 4 x 3 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Ștampile magice

Ștampile din lemn cu suprafață gravată din cauciuc, ambalate în cutie de carton.
Pachetul conține 25 motive diferite (setul 3 conține 3 motive). Motivele sunt
identice cu motivele frezărilor, care sunt utilizate la mobilierul nostru special
intitulat ”Mobilier magic” și în același timp cu motivele abțibildurilor” Universul
magic”(NM0555). Ștampilele se pot folosi în calitate de recompense însă, grație
liniilor fine, sunt potrivite în special pentru colorarea și crearea de
lucrări plastice. Dimensiunea ștampilei: 4 x 4 x 4 cm.

Motivele de pe ștampile
sunt IDENTICE cu motivele
frezărilor Mobilierului
magic și, în același timp,
cu motivele abțibildurilor
”Universul magic” (le găsiți în
Catalogul 2021 - 2023).

k
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setul 1

setul 2

Ștampile magice

Pachetul conține 25 motive diferite.
Dimensiune: 4 x 4 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NM040001 - Setul 1100 lei
NM040002 - Setul 2100 lei
NM040003 - Setul 316,5 lei

setul 3

VN88474

EPL220105

32 lei

Ștampile - Emoție

Pachetul conține 4 ștampile din lemn cu o
suprafață din cauciuc cu motive emoționale.
Dimensiunea amprentei: 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AK20546
Maxi ștampile - Emoție

Setul conține 10 buc. ștampile mari cu
diferite emoții. Dimensiune: 4 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

85 lei

Pachetul conține 10 ștampile cu diferite expresii
ale feței. Pe fiecare mâner din lemn este marcat un
motiv. Suprafața pentru imprimare este executată
din cauciuc. Diametru: 2,5 cm; înălțime 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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MD12390100 lei
Primul meu set de ștampile - Ferma

Set de ștampile cu animale de la fermă. Conține 8
ștampile de lemn cu animale (cocoș, văcuță, căluț,
purcel, oiță, capră, găină și rață) și tușieră pentru două
culori, cu tuș care se poate spăla (maro și verde).
Dimensiunea pachetului: 28 x 21 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD12391100 lei
Primul meu set de ștampile
- Mijloace de transport

Set de ștampile cu mijloace de transport. Conține 8 ștampile de
lemn cu cele mai întâlnite vehicule (tren, mașină de pompieri,
mașină de poliție, avion, tractor, vapor, autobus școlar și camion)
și tușieră pentru două culori (roșu și albastru).
Dimensiunile pachetului: 28 x 21 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL220007

20,5 lei

Tușieră multicoloră pentru ștampilă

Ștampile, tușiere

Tușieră cu șase culori pentru ștampilă.
Dimensiune: 14 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD1163735 lei
Tușiere pentru ștampilă curcubeu
Suport pentru ștampilă
Dimensiune: 7 x 11 cm

Tușiere cu șase culori pentru ștampile.
Dimensiune: 16 x 13,5 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 4+

ED132030 - roșu13,9 lei
ED132031 - albastru13,9 lei
ED132033 - negru13,9 lei

Tușiere mari pentru ștampile
Tușiere cu vopsea pentru ștampile.
Culori diferite. Dimensiune: 14 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Vopsea de ștampilă Gamadat

Vopsea cu aplicator adecvată pentru diferite ștampile.
Cantitate: 20 g.

KH142521 - negru15 lei
KH142522 - roșu15 lei
KH142523 - albastru15 lei
784

EPL220024 - albastru17 lei
EPL220025 - galben
17 lei
EPL220026 - roșu17 lei
EPL220085 - negru17 lei
EPL220086 - roz17 lei
EPL220087 - portocaliu17 lei
EPL220088 - maro17 lei
EPL220090 - verde17 lei

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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Ștampile creative pentru copii

În afară de ștampilare și crearea unor amprente, ștampilele aduc o paletă largă de posibilități în domeniul creației artelor plastice, dar și
un joc instructiv. Figurile mari imprimate pot fi colorate, decupate, se pot alcătui colaje, ilustrate, ornamente de Crăciun și diferite cadouri.
Cu ajutorul amprentei de pe ștampilă se pot creea istorioare, basme, dar și diverse jocuri. Aveți la dispoziție și tușiere care sunt perfect
adaptate pentru mânuțele mici ale copiilor. Cu ajutorul acestora puteți crea imprimări colorate. Un mare avantaj îl constituie faptul că
vopseaua pentru ștampilare se poate înlătura 100% prin spălare, iar de pe mâini se poate îndepărta simplu prin spălare.
Vă oferim seturi de ștampile în ambalaje atractive care conțin, pe lângă ștampile, și o tușieră pentru vopsea.
Ștampile creative - mari

DZ85100 - Safari79 lei
DZ85111 - Litere79 lei
DZ85102 - Animale domestice79 lei
DZ55277 - Animale sălbatice
79 lei

100% CREATIVE
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DE
ză
ea
rt
pă
de
100% SE în

10

+1

Safari

26

+1
Litere

MARI
28

+1

Animale sălbatice

MARI
Animale
domestice

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 785

10

+1

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Categoria de vârstă:3+
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Artă și creație
Șabloane
Tematica diversă a șabloanelor permite crearea unor subiecte interesante prin utilizarea diferitelor tehnici
plastice, ca de exemplu: să se înfățișeze pe carton un model de pe șablon cu ajutorul unei pensule cu burete
sau să se copieze o formă cu creioanele colorate. Pe contururile decupate ale motivelor se pot lipi diferite
materiale, cum ar fi folia din spumă sau hârtia absorbantă etc.
Șabloanele sunt executate din material plastic. Au dimensiuni diferite.

RY5862251 lei
Șabloane - Fulgi de zăpadă

RY52040

65 lei

Șabloane - Portrete de familie

Șabloane

Executați un portret al familiei dvs. Pachetul conține 9 șabloane
și 4 suporturi. Dimensiune: 13 x 27 cm.
Categoria de vârstă: 4+

Pachetul conține 12 șabloane ale fulgilor de zăpadă în diferite
forme și dimensiuni, înfățișând totodată formele reale din natură.
Puteți crea o atmosferă de iarnă în clasă sau o ninsoare pe
diverse lucrări plastice. Executate din material plastic.
Dimensiune: 23 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY5540275 lei
Om în mișcare - șabloane

Cunoașteți corpul uman prin intermediul artei. Șabloanele
au articulații mobile în zona gâtului, mijlocului, genunchilor
și coatelor, grație cărora le puteți așeza în orice poziție și
le puteți schița.Șabloanele sunt executate dintr-un material
ușor, care este transparent și se poate curăța cu ușurință.
Pachetul conține 3 șabloane și idei pentru utilizare.
Lungimea șablonului asamblat: 34 cm.
Categoria de vârstă: 6+

AP241BS15,5 lei
Șabloane - ramă

Pachetul conține 4 buc. Tema: inimi, pești,
stele, flori. Dimensiune: A4.
Categoria de vârstă: 3+

1

2

Șabloane

Șabloanele sunt destinate pentru copierea
conturului. Pachetul conține 1 buc.
Dimensiune: 31,5 x 20 cm.

1. KH9821001 - safari5,5 lei
2. KH9822001 - ferma5,5 lei
3. KH9823001 - ocean5,5 lei
4. KH9824001 - Crăciun5,5 lei
786
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Cartoanele pentru redesenare

6 buc

RY48231

59 lei

Suporturi pentru redesenare Junior

Datorită animăluțelor afișate în mod simplu sunt ideale și pentru copii mici.
Distractive și foarte ușor de folosit, aceste suporturi vor reuși să inspire
copii de orice vârstă. Așezați hârtia pe suport și transpuneți motivul de pe
suport pe hârtie cu ajutorul creioanelor simple sau creioanelor colorate.
Suporturile se pot folosi și pentru materialele de modelare, care aplicate
pe suport vor căpăta diverse forme. Pachetul conține 6 suporturi din
plastic solid. Dimensiuni: 22 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY15419

82 lei

Hârtie colorată pentru redesenare

Prin folosirea hârtiei de redesenare puteți da culoare desenelor dvs.
Puneți hârtia de redesenare pe o coală de hârtie curată, iar apoi,
desenați pe ea diferite forme și motive. Conține 96 de coli, în 8 culori.
Dimensiune: 23 x 33 cm.
Categorie de vârstă: 4+

RY48236

55 lei

Suporturi pentru redesenare
- Fețe vesele

Combinați și creați diferite expresii vesele ale
fețelor. Pachetul conține 18 suporturi mari cu
diferite expresii și suplimente și 2 suporturi
auxiliare ale feței care asigură ca suporturile
mari să nu alunece pe timpul desenării.
Dimensiunea suporturilor max.: 15,5 x 21 cm.
Categorie de vârstă: 4+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cartoane distractive și foarte simplu de utilizat, reușesc să inspire copiii la orice vârstă. Așezați hârtia pe carton și transferați motivul
pe carton cu ajutorul creioanelor colorate, a creioanelor sau a acuarelelor pe hârtie. Suporturile pot fi utilizate și pe timpul lucrului cu
materiale de modelare care, prin aplicare pe suport, capătă diferite amprente și suprafețe. Grație cantității motivelor propuse ,copiii pot
crea acele lucrări plastice și artistice de cea mai mare originalitate, iar în afară de aceasta , pot cunoaște natura și lumea
înconjurătoare. Alte posibilități le constituie utilizarea suporturilor la diferite jocuri de contact unde, prin intermediul atingerii,
copiii spun ce se află pe suport. Suporturile sunt executate dintr-un material plastic tare.

RY584350 lei
RY583755 lei
Suporturi pentru redesenare - urme de animale
Pachetul conține 16 suporturi. Dimensiune: 10 x 14 cm.
Categorie de vârstă: 4+

Suporturi pentru redesenare - insecte
Pachetul conține 6 suporturi.
Dimensiune: 18 x 18 cm.
Categorie de vârstă: 4+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Artă și creație
Perforatoare

1

2

Perforatoare / Foarfece

Perforatoare

Perforatoare metalice cu suprafață din
material plastic, servesc la executarea de
orificii cu diferite forme.
Le putem utiliza la efectuarea
opeațiunilor de ornare nu doar prin
efectuare manuală de orificii, ci și prin
utilizarea elementelor de perforat.

Dimensiune: 1,5 cm

1. FL7009 - fulg de nea / steluță / brăduț38 lei
2. FL7019 - inimioară / urs / fluture
38 lei
3. FL7024 - ornamente
38 lei
4. FL7020 - soare / frunză de arțar / frunză 38 lei

4

3

PB2800010
PB2800011

139 lei

Perforator - alfabet

Setul cuprinde 29 de buc de perforatoare pentru
hârtie cu motive de litere. Perforatoarele sunt
ambalate într-o cutie practică din material plastic.

ED5227612 lei
Vârf ascuțit pentru tehnica plastică
- super

Acul ergonomic și extrem de practic este executat
din material plastic cu vârf metalic. Forma specială
asigură o utilizare ușoară și nu permite
rostogolirea pe masă. Lungimea: 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

81,5 lei

Perforator - cifre

Setul cuprinde 15 buc de perforatoare
pentru hârtie cu motive de cifre și
semne matematice. Perforatoarele
sunt ambalate într-o cutie practică
din material plastic.

PB280003375 lei
Perforator - set

Pachetul conține 4 perforatoare: stea,
fluture, floare și inimă. Dimensiunea
elementului secționat: 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1

2

3

Foarfecă pentru copii

Foarfecele sunt ideale pentru exersarea tăierii cu
foarfeca și sprijinirea grafomotricității fine. Tăișul
este executat din oțel inoxidabil. Lungimea 13 cm.
Categoria de vârstă: 5+

1. DZ42025 - Vulpe19 lei
2. DZ42030 - Panda19 lei
3. DZ42017 - Elefant19 lei
788
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Foarfece cu vârful ascuțit

FL799/6

FL781

41,5 lei

Foarfecă de birou cu mâner negru din PVC.
Lungimea tăișului este în funcție de tip.

4,5 lei

Foarfece cu riglă

Foarfece pentru decorațiuni 2

JR0788 - 14 cm3,5 lei
JR0789 - 16,2 cm4,5 lei

Lungime de 13,5 cm cu riglă
marcată și capete rotunjite.

6 buc. foarfeci cu diferite modele.

1
3

ED076100

8,5 lei

Foarfece pentru copii Kidicut

Foarfecele cu vârful rotunjit sunt potrivite
și pentru micile mâini. Partea din oțel
este acoperită cu material plastic pentru
asigurarea siguranței. Se livrează la
culoare în funcție de stocurile existente în
depozit. Adecvate pentru tăierea hârtiei de
max. 250 g/m2. Lungimea foarfecii: 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

2
4

Foarfecă pentru copii

Foarfecă veselă care are mânerul sub forma unor animăluțe,
ceea ce reprezintă o atracție pentru copii. Tăișul este rotunjit
și executat din oțel inoxidabil. Este potrivit atât pentru dreptaci,
cât și pentru stângaci. Lungimea tăișului: 5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

1. DC1382 - panda17,9 lei
2. DC1378 - peștișor17,9 lei
3. DC1381 - gărgăriță17,9 lei
4. DC1379 - albinuță17,9 lei

VN81548

4,5 lei

Foarfecă pentru copiii stângaci
Cu tăișuri din oțel și mânere din material
plastic. Lungimea: 13 cm.
Preț pentru 1 buc. Pentru stângaci.
Categoria de vârstă: 6+

VN9410

4 lei

Foarfecă pentru copiii dreptaci
Cu tăișuri din oțel și mânere din material
plastic. Lungimea: 13 cm.
Preț pentru 1 buc. Pentru dreptaci.
Categoria de vârstă: 6+

ED009132 

36 lei

Suport pentru foarfece
Suport din lemn pentru
foarfece cu 12 orificii.
Categoria de vârstă: 3+

VN9525

10 lei

Foarfecă pentru exerciții - dreapta
Foarfeca poate fi ținută în același timp cu două
palme, fapt prin care se ușurează mișcarea
necesară pentru operațiunea de tăiere.
Pentru dreptaci.
Categoria de vârstă: 6+

VN52365

11 lei

Foarfecă pentru exerciții - stânga
Foarfeca poate fi ținută în același timp cu două
palme, fapt prin care se ușurează mișcarea
necesară pentru operațiunea de tăiere.
Pentru stângaci.
Categoria de vârstă: 6+
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Artă și creație
Plastilina
Material de înaltă calitate, executat pe bază de ceară. Plastilina noastră este potrivită
pentru copiii cu alergii, nu se supune influențelor termice, nu colorează, nu se întinde,
nu se usucă, se poate separa cu ușurință, culori amestecabile, adecvată pentru
reliefare. În comparație cu plastilina obișnuită are un volum
cu 25 % mai mare. Scară largă de culori, ambalaj corespunzător.

JO71S92 lei

JO71B98 lei

Plastilină - 15 culori

Plastilină - 5 culori

15 x 150 g.

15 x 150 g.

Plastilină

Plastilină, Materiale de modelare

Se modelează extrem de
ușor, ideală pentru copiii mici.
Nu se întărește.
Categoria de vârstă: 6+
Plastilină de culoare roșie
500 g.

VN81577

13 lei

Plastilină de culoare albastră
500 g.

VN81578
JO72B219 lei

13 lei

Plastilină de culoare verde

Maxi plastilină - 5 culori

500 g.

15 x 350 g.

VN81579

13 lei

Plastilină de culoare galbenă
500 g.

VN81580

13 lei

VN81622

92 lei

JO72S219 lei
Maxi plastilină - 15 culori
15 x 350 g.

JO70S

75 lei

Plastilină - culori curcubeu

Plastilină cu grad ridicat de modelare, nu se întărește,
este executată în special din material vegetal. Este de
o elasticitate extraordinară, se scoate cu ușurință din
forme și își menține forma. Culorile se pot amesteca
laolaltă. Pachetul conține 30 buc. dreptunghiulare de
plastilină cu greutatea de 50 g, în 15 nuanțe diferite.

790

Plastilină pentru clasă

2500 g: 1000 g roșie, 500 g albastră,
500 g galbenă, 500 g verde.
Ambalată într-o cutie transparentă.
Categoria de vârstă: 6+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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JO474115 lei
Blandiver - Set creativ 1

Setul conține 5 x 50 g de aluat moale, suport,
presă pentru modelarea aluatului, 3 spatule și
forme de decupare: litere - 26 buc, numere - 11
buc. Categoria de vârstă: 2+

JO475115 lei
Blandiver - Set creativ 2

Setul conține 5 x 50 g de aluat moale, suport,
4 seringi pentru aluat, 3 spatule și 12 forme de
decupare. Categoria de vârstă: 2+

HA0301553 lei
Therm - produs de modelat
- mix 5 culori

Produs ușor cu care se lucrează fără probleme, nu
se lipește de mâini. Culorile se pot amesteca între
ele. Produsul este inofensiv din punctul de vedere
al sănătății, nu conține gluten. Lucrarea finită poate
fi pusă în cuptorul de bucătărie la o
temperatură de 130°C. Pachet de 500 g.

JO28

12 lei

Plastilină JOVI
8 x 15 g.

KH131717

10,5 lei

Plastilină plutitoare, 10 culori

Produs ușor de modelat, care plutește pe
suprafața apei. Pachetul conține 10 culori.

Blandiver

6 x 460 g.
Categoria de vârstă: 2+

JO460/6 - culori de bază150 lei
JO460/6F - culori neon169 lei
Creall - produs de modelare ultra fin

Material ultra fin de modelare, se poate modela cu ușurință,
fiind astfel ideal pentru copiii mici. Nu se usucă, rămâne în
permanență maleabil , oferind în acest mod posibilități infinite
de utilizare. Ține doar de fantezia copiilor cum să combine
culorile strălucitoare care, în plus, se mai pot și amesteca.
Materialul este unul sigur, nu are miros și nu conține gluten.
Pachet de 500 g.

HA25201 - roșu26 lei
HA25202 - verde26 lei
HA25203 - albastru26 lei
HA25204 - galben26 lei
HA25205 - alb26 lei
HA25206 - portocaliu26 lei
HA25207 - violet26 lei
HA25208 - roz26 lei
HA25209 - negru26 lei
HA25210 - maro26 lei
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Artă și creație

LH40402

LH40403

50 lei

159 lei

Nisip kinetic Sand Alive - 5 kg.

Nisip kinetic Sand Alive - Set

Pachet mare ideal pentru instituțiile preșcolare. Nisipul se prelinge
printre degete dar, în același timp, firele de nisip se lipesc unele
de altele, fiind rezistent pentru construirea și modelarea creativ distractivă. Dimensiunea pachetului: 18 x 14 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Setul conține: 1 kg nisip, 4 forme pentru construcții și 5
instrumente pentru modelare. Nisipul se prelinge printre degete
dar, în același timp, firele de nisip se lipesc unele de altele, fiind
rezistent pentru construirea și modelarea creativ - distractivă.
Dimensiunea pachetului: 18 x 14 x 8 cm.
Dimensiunea formelor: 14 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Nisip kinetic, pastă de modelare

Formă distractivă de
învățare !

KL50029

169 lei

Tavă pentru nisip + nisip

Tava este executată din lemn de fag lăcuit. Cadrul acesteia împiedică
vărsarea nisipului. Prin jocul cu tava copiii își exersează motricitatea
fină și se pregătesc pentru învățarea scrierii. În afară de acestea,
produsul constituie un excelent accesoriu pentru dezvoltarea
imaginației și gândirii creative. Pachetul conține de asemenea 1 kg
de nisip. Dimensiuni: 60 x 79 x 4,5 cm (Lățime x Lungime x Înălțime).

KL50030

5 lei

Nisip

Pachet suplimentar.
Greutate: 1 kg.

Mad Mattr - Culori strălucitoare
Ambalat în pungi resigilabile practice.
Greutate: 283 g.
Categoria de vârstă: 3+

DS210410 - roz strălucitor 83 lei
DS210710 - verde strălucitor 83 lei
DS210610 - albastru strălucitor83 lei
DS210310 - roșu strălucitor83 lei
DS210510 - violet strălucitor 83 lei

DS220914189 lei

Madd Mattr

Ambalat în pungi resigilabile practice. Greutate: 283 g.
Dimensiune pachet: 18,4 x 21,6 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DS210200 - portocaliu 83 lei
DS210100 - galben83 lei
792

Mad Mattr - Set cu forme

Setul conține: 397 g de nisip Mad Mattr de culoare
verde și albastru, 2 matrițe pentru construcția
cărămizilor, 6 matrițe pentru crearea diferitelor forme
(triunghi, hexagon, pătrat, stea, cerc, casă) și un cuțit
sigur pentru tăiere.
Categoria de vârstă: 3+
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EPL210287135 lei
Nisipul kinetic nu prăfuiește, nu se dezintegrează și nu se
usucă niciodată. Nisipul are proprietăți cinetice, curge, în
același timp ține împreună și nu se lipește de mâini sau de
suprafețe. Jocul cu acest nisip sprijină abilitățile motorii fine.
Set: 4 conserve a câte 380 g, verde deschis, roz, violet și
albastru.
Dimensiunile pachetului: 8,4 x 8,4 x 9,9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Nisip kinetic 1 kg

Nisipul kinetic nu prăfuiește, nu se dezintegrează și nu se
usucă niciodată. Nisipul are proprietăți cinetice, curge, în
același timp ține împreună și nu se lipește de mâini sau de
suprafață. Jocul cu acest nisip sprijină abilitățile motorii fine.
Dimensiunea pachetului: 21 x 21 x 2,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL200146 - natural39 lei
EPL200148 - portocaliu39 lei
EPL200150 - verde39 lei
EPL200152 - violet39 lei
EPL200147 - roșu 39 lei
EPL200149 - galben39 lei
EPL200151 - roz 39 lei
EPL200153 - albastru39 lei

PLUTESC
PE APĂ

Pastă de modelaj autoîntăritoare

Pasta este potrivită pentru alcătuirea figurinelor
sau altor forme plate. După ce se usucă
(24 - 48 ore la loc uscat și cald) se poate picta
sau orna. Pasta neutilizată se pune din nou în
ambalajul care preîntâmpină uscarea acesteia.
Pachetul conține 500 g.

JO085 - alb11 lei
JO085G - gri11 lei

JO088

11 lei

Pastă de modelaj autoîntăritoare,
maro - 500 g

Pasta este potrivită pentru alcătuirea figurinelor
sau altor forme plate. După ce se usucă se
poate picta. Pasta neutilizată se pune din nou în
ambalajul care preîntâmpină uscarea acesteia.
Pachetul conține 500 g.

HA2602525 lei
Lut pentru modelare foarte ușoară
Pastă de modelaj ultra ușoară, motiv pentru
care este potrivită și pentru copiii mai mici. Se
usucă la aer. Are o bună aderență la majoritatea
suprafețelor, dar nu se lipește de mâini. După
uscare aceasta poate fi pictată. Este disponibilă
în culoarea albă. Geutatea pachetului: 250 g.

Creall - pastă de modelare HAPPY

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Nisip kinetic, set 4 buc

Material de modelare care se usucă la aer,
disponibil în culoarea alb și teracotă. După
uscare, poate fi decorat cu vopsele. Compoziție
fără gluten, fără conservanți.

HA26200 - 1000 g - alb22 lei
HA26201 - 1000 g - teracotă22 lei
HA26210 - 500 g - alb13,5 lei
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MD10165100 lei
Set de ajutoare de modelare

Set colorat de instrumente de modelare din
lemn. Conține 5 ștampile din lemn, 3 role, 4
recipiente cu nisip de modelare, iar pe capac
au o matriță (roșu, galben, albastru și verde).
Dimensiune: 24 x 24 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI9525132 lei
Accesorii pentru modelare

Accesorii complete de care are nevoie orice
copil pe timpul lucrului cu plastilina moale.
Dimensiunile sunt adecvate pentru mâinile
mici ale copiilor. Lungimea suprafeței rolei
este de 8,46 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AP718WPH36 lei
Ciocănele cu modele

Unelte pentru modelare

Pachetul conține 5 ciocănele cu diverse modele.
Sunt potrivite pentru a fi utilizate la plastilină.
Executate din lemn.
Categoria de vârstă: 3+

AP379/CPR

27,5 lei

Set de role

Executat din material plastic rezistent.
Setul este alcătuit din 4 role potrivite
pentru utilizare pe timpul lucrului cu
plastilina, argilă sau la jocurile cu nisip.
Dimensiune: 13,5 x 5 cm.
Dimensiunea suprafeței de roluire:
3,8 x 3,2 cm.

AP597/WPCS35 lei
Ștampilă cu modele

4 modele diferite pentru ornamentat
pe timpul lucrului cu plastilina.
Diametru: 5,5 cm; lungimea: 11 cm.

AP2411MTK27 lei
Accesorii pentru tăiatul
plastilinei

Pachetul conține 2 tipuri diferite de accesorii
de tăiat din material plastic, câte 3 buc.
Potrivite pentru plastilină.
Categoria de vârstă: 3+

JO155R6,5 lei
Rolă pentru modelare

Lungime 10 cm., diametru 3,5 cm.

ED046132

36,9 lei

Pensule din cauciuc pentru desenare și modelare

794

Instrumente din cauciuc cu capete fasonate extrem de elastice
executate din cauciuc moale. Pensulele creează noi posibilități pe
timpul desenării. Permit luarea vopselelor de consistență diferită și
fasonarea ulterioară. Acest fapt conferă noi caracteristici lucrărilor
plastice - asocierea tehnicii de pictat cu degetele și pensula.
Instrumentele sunt potrivite și pentru modelarea din materiale moi
precum sunt moduritul, argila sau hârtia mărunțită. Conținut: 5
pensule, fiecare dintre acestea are la capăt o altă formă.
Categoria de vârstă: 3+

AP2115

5 lei

Foarfece pentru plastilină
Accesoriu ideal pe timpul lucrul cu
plastilina.
Lungimea: 12,5 cm.

JO09B67 lei
Spatule pentru modelare

16 bucati de spatule colorate pentru
modelat.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.

J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 794

26. 7. 2021 10:34:43

JO007N

JO007A

11 lei

16,5 lei

Instrumente pentru decupat
plastilina - Alfabet

Instrumente pentru decupat
plastilina - Cifre

Instrumente de decupat pentru plastilină
din material plastic având ca motive
literele mari ale alfabetului.
Pachetul conține 26 litere.

Instrumente de decupat pentru plastilină
din material plastic având ca motive cifre.
Pachetul conține 11 cifre.

JO007V

JO00021

11 lei

Instrumente pentru decupat
plastilina - Forme geometrice

Instrumente de decupat pentru plastilină
din material plastic având ca motive
diverse forme geometrice.
Pachetul conține 8 forme.

18,5 lei

Instrumente pentru decupat
plastilina - Legume
Forme din material plastic înfățișând
diferite legume.
Pachetul conține 6 buc.

AP082GC

10 lei

Instrumente pentru decupat
plastilina - păpuși, 3 buc.
Executate din material plastic rezistent.
Pachetul conține 3 buc.
Dimensiune: 9 x 11,5 cm.

AP025/AC

10 lei

Forme pentru plastilină
- Fermă
Executat din material plastic
rezistent.
Pachetul conține 6 buc.
Dimensiunea formei celei mai
mari: 9 x 6 x 1,5 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006
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AP2492CS20 lei
Matrițe, 36 buc (5 cm)

AP746/FC

10 lei

36 de forme diferite. Dimensiune: 5 cm.
Fabricat din plastic durabil, lavabil.
Dimensiunea ambalajului: 18 x 15 x 4 cm.

Forme pentru plastilină - Fructe
Executat din material plastic rezistent.
Pachetul conține 6 buc.
Dimensiunea formei celei mai mari:
cca 11 x 6 x 1,5 cm.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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NT0054/N

3 lei

Caiet de schițe A5 - 40 file

Caiete pentru schițe / Hârtii colorate

Conține 40 de file albe. Design livrat în
funcție de stocurile existente în depozit.
Prețul este pentru 1 buc.

NT0044/N

6,5 lei

Caiet de schițe A4 - 40 file

Conține 40 de file albe.
Design livrat în funcție de stocurile existente în
depozit. Prețul este pentru 1 buc.

NT0042/S

6,9 lei

Caiet de schițe A4 - 20 file

NT0032/S

Conține 20 de file albe.
Design livrat în funcție de stocurile
existente în depozit.

13,5 lei

Caiet de schițe A3 - 20 file
Conține 20 de file albe.
Design livrat în funcție de stocurile
existente în depozit.

200 buc

Coli de desen, 180 g/m2

NT0020/V4

KP31801 - A35,5 lei
KP41801 - A43 lei

Conține 200 coli de desen (180 g/m2).

Pachetul conține 10 buc. coli de desen.

Coli de desen A4
- pachet economic

48 lei

NT0020/V3

96 lei

Coli de desen A3
- pachet economic

Conține 200 coli de desen (180 g/m2).

MD1410243,5 lei
Hârtie de desen
Rolă de hârtie

Rolă de hârtie, din hârtie de înaltă calitate.
Ideală pentru colorarea cu creioane, carioci
și vopsele.

50 de coli de hârtie de calitate,
ideală pentru șevaletele de
desenat.
Dimensiuni: 43,2 x 50,8 cm.

MD18559 - 31 cm x 2 m37,9 lei
MD11486 - 45 cm x 2 m43,5 lei
796
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FL600

10 lei

Hârtie colorată

NT0020/FP

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

20 de coli, 10 culori, 130 g/m2.
Format: A4.

4,5 lei

Hârtie colorată A4 în bloc
Conține 20 de coli colorate.

NT0042/FP

NT0008/SP

7,5 lei

Dimensiuni 23,8 x 16,7 cm. Un accesoriu excelent pentru
cei mai mici copii. În partea inferioară a hârtiei este o folie
care, după îndepărtarea hârtiei, permite lipirea hârtiei fără
utilizarea altui adeziv.

Caiet colorat de schițe, 130 g/m2
Conține 20 de file colorate curate.
Prețul este pentru 1 buc.
Format: A4.

ED120602

7,5 lei

Hârtie colorată autocolantă

79 lei

Hârtie colorată pentru decupare - 120 g/m2
Hârtie colorată în 18 culori diferite. Pachetul conține
180 de coli cu dimensiunea de 21 x 29,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Coli colorate de desen - 125 g/m2
Pachetul conține 50 de coli în 10 culori diferite.

NT0905 - A412,5 lei
NT0906 - A324 lei

Coală de desen neagră

200 g/m2, 230 microni. Pachetul de format A4 conține
100 buc. Pachetul de format A3 conține 50 buc.

CI75900 - A323,5 lei
CI75910 - A423,5 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 1 Vytvarna-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd 797

797

26. 7. 2021 10:35:03

Artă și creație

FL830409

23 lei

Hârtie cu sclipici

CI98206

21,5 lei

Coli holografice autocolante,
aurii și argintii, 25 buc.

Hârtia cu sclipici are dimensiunea
de 23 x 33 cm.
Pachetul conține 10 culori, 70 g/m2.

Pachetul conține 25 coli.
Dimensiune: 25 x 25 cm.

FL606

CI75960

30 lei

Coală de desen cu luciu sidefiu
50 coli de desen cu diverse culori și format
A4 având luciu sidefat.
200 g/m2, 230 microni.

11 lei

Carton colorat

Coli colorate, Hârtie cu sclipici / Carton colorat

10 coli, 10 culori, 300 g/m2.
Dimensiune: 22 x 33 cm.

FL5989

19 lei

Carton punctat

10 coli, imprimate pe ambele
părți. 5 culori, 300 g/m2.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

FL6089

18,5 lei

Carton în dungi

10 coli, imprimate pe ambele părți. 5
culori, 300 g/m2.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

FL4824927,5 lei
Set cu motive - modele de bază

Pachetul conține 20 foi de carton, 270 g/m2
cu motive diferite. Dimensiune: 24 x 34 cm.

FL611

20 lei

Carton colorat auriu
și argintiu

10 coli, 300 g/m2 .
Dimensiune: 22 x 32 cm.

798
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FL785

14 lei

Hârtie transparentă
curcubeu

FL5889

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

10 coli, imprimate pe
ambele părți , 100 g/m2.
Dimensiune: 23 x 32 cm.

20,5 lei

Carton cu steluțe aurii

10 coli, imprimate pe ambele părți.
5 culori, 300 g/m2.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

FL47109

62 lei

FL64649

Set de cartoane
decorative - Grădină

36 lei

Set de hârtii și cartoane
cu imprimeuri de Crăciun

13 coli, 270 g/m2.
Dimensiune: 50 x 70 cm.

30 coli (15 cartoane și 15 hârtii).
Dimensiune: 24 x 34 cm.

FL83409

12,5 lei

Hârtie transparentă cu motive
de elemente
5 coli, în cinci modele diferite, 115 g/m2.
Dimensiune: 23 x 33 cm.

FL89409
5 coli, în cinci modele diferite, 115 g/m2.
Dimensiune: 23 x 33 cm.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Folie transparentă

Folia se poate utiliza în diverse scopuri
decorative, la colaje, ornarea geamurilor și altele.
Pachetul conține 1 rolă.
Dimensiune: 50,8 cm x 4,5 m.

CI73301 - incolor8,5 lei
CI73311 - roșu8,5 lei
CI73321 - galben8,5 lei
CI73331 - portocaliu8,5 lei
CI73341 - verde8,5 lei
CI73351 - albastru8,5 lei
CI77361 - roz8,5 lei
CI73371 - violet8,5 lei

FL2997010

9,9 lei

Folie transparentă pentru cadouri
Folie transparentă rezistentă pentru cadouri
înfășurată pe o rolă de hârtie.
Dimensiune: 70 cm x 10 m.

FL45540945 lei
Folie colorată electrostatică

Foliile sunt adecvate pentru ornarea geamurilor,
oglinzilor și altor suprafețe netede.
Se îndepărtează foarte ușor și se strânge pentru o
utilizare viitoare. Pachetul conține 10 foi în diferite
culori transparente cu dimensiunea de 23 x 33 cm.

Folie transparentă / Hârtie holografică

EPL110172

149 lei

Folie statică albă, 24 buc.

Pachetul conține 24 buc. de folii albe în
format A1. Folia este adecvată pentru
orice suprafață netedă la care aderă prin
intermediul electricității statice, nu sunt
necesare alte adezive sau elemente
de prindere. În acest fel, fotografiile și
hârtia stau pe folie cu ajutorul electricității
statice. Puteți șterge vopseaua pe bază
de apă și urmle de la stilou pe de folie și
folosi din nou. Carioca și vopselele rămân
permanente. Dimensiune: A1.

FL810409

14 lei

Folie 3D cu efect holografic
5 coli în 5 culori.
Dimensiune: 23 x 33 cm.
Folia are efect tridimensional.

FL306

14,5 lei

Benzi autocolante holografice
Pachetul conține 6 benzi colorate cu
dimensiune de 12 mm x 2 m.

FL300409

16,9 lei

Carton holografic

Pachetul conține 5 coli de carton holografic
multicolor cu dimensiune de 25 x 35 cm.

800
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FL570409

23 lei

Hârtie de dud

FL910409

18 lei

Hârtie mătăsoasă

10 coli, 10 culori, 25 g/m2.
Dimensiune 23 x 32 cm.

FL540409

33,9 lei

Hârtie velur

Pachetul conține 10 coli în culori diferite.
130 g/m2. Dimensiune: 23 x 33 cm.
Categoria de vârstă:4+

FL61349

CI2585055 lei
Hârtie de fetru - set pentru clasă
Pachetul conține 40 file hârtie de fetru în
10 culori cu dimensiunea A4.

36 lei

Set de hârtii și cartoane cu imprimeu

Set de hârtii tari cu imprimeuri frumoase pentru crearea
lucrărilor artistice.
Pachetul conține 15 cartoane imprimate și 15 hârtii diferit colorate.
Dimensiunea: 24 x 34 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Hârtie executată manual, 5 coli, 5 culori,
100 g/m2. Dimensiune 25 x 38 cm.

FL5630940 lei
Hârtie de plută - autocolantă
Pachetul conține 3 buc. hârtie
autocolantă de plută în 3 designuri.
Dimensiune: 20 x 30 cm.
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NM90001

635 lei

Set creativ pentru 24 de copii

Acest set avantajos include: coli albe A4 - 400 buc, coli albe A3 - 400 buc,
coli colorate A4 - 100 buc, hârtie creponată - 12 culori (alb, galben, portocaliu,
roșu, roz, maro, albastru deschis, albastru închis, violet, verde deschis, verde
închis, negru) lipici - 1l, hârtie A4 pentru desen - 500 buc, hârtie color A4 200 buc, plastilină - 12 culori - 180 de batoane, culori tempera în sticlă - 6 x
1l (alb, galben, roșu, albastru, verde, maro),
perii - 24 buc (plat și rotund), creioane cerate - 100 buc, creioane - 24 buc.

NM90002

26,5 lei / copil
pentru
de 24 copii

852 lei

Set creativ pentru 24 de copii

Acest set avantajos include: coli A4 - 400 buc, coli A3 - 400 buc,
coli colorate A4 - 100 buc, hârtie creponată - 12 culori (alb, galben,
portocaliu, roșu, roz, maro, albastru deschis, albastru închis, violet, verde
deschis, verde închis, negru), lipici - 1l, hârtie A4 pentru desen - 500 buc,
hârtie colorată A4 - 200 buc, plastilină - 12 culori - 180 de batoane, culori
tempera în sticlă - 6 x 1l (alb, galben, roșu, albastru, verde, maro), creioane
cerate - 100 buc, sârmă creativă - 100 buc, hârtie lucioasă colorată - 100 buc,
foarfece - 24 buc, ciucuri creativi - 200 buc, inimi din folie de spumă - 200 buc,
pene colorate - 56 g.

802

35,5 lei / copil
pentru
de 24 copii
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RY1528968 lei
Hârtie cu model textil

FL922

33,5 lei

Cufărul creativ - Crăciun
110 buc. conform imaginii.

FL930

35 lei

Cufărul creativ
- pentru un an întreg
110 buc. conform imaginii.

FL933

32 lei

Cufărul creativ
- Primăvara / Paște
110 buc. conform imaginii.

FL50915/1

65 lei

Cufărul creativ Maxi
107 bucăți conform imaginii.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Creați-vă propria linie de modă cu ajutorul unei
scale largi de hârtii cu modele care imită 40
textile diferite. Conține 200 file.
Dimensiuni: 28 x 14 cm.
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RY1533450 lei
Lucrări din frunze

Aceste frunze din hârtie arată ca și cum le-am
fi cules după o plimbare prin pădure.
Sunt imprimate pe o hârtie specială, de calitate,
pe ambele părți. Pachetul conține 28 frunze.
Categoria de vârstă: 4+

RY15294

45 lei

Set de hârtie cu motive de pomi

Motive naturale pentru lucrările de creație

Motivele cu pomi sunt imprimate pe hârtii tari
de calitate. Pe o parte sunt înfățișate structura
lemnului, iar pe cealaltă coaja corespunzătoare.
Pachetul conține 32 foi cu 8 motive pe ambele părți.
Dimensiune: 22 x 28 cm.

RY1533349 lei
Luncă plină cu flori

Pe diferite foi de hârtie tari se găsesc frunze
și flori care, grație formei predecupate,
se pot scoate cu ușurință din hârtie.
Hârtia este în două culori.
Pachetul conține 18 coli (96 file și 114 flori)
cu ajutorul cărora formați o luncă
plină de flori și culoare.
Categoria de vârstă: 6+

RY15256

40 lei

Set de hârtie cu motive de animale

Motivele animaliere imprimate pe hârtii tari de calitate,
fiind suficientă îndoirea acestora după linii
și animalele sunt gata în culori frumoase.
Pachetul conține 40 coli cu 8 motive diverse.
Dimensiune: 22 x 28 cm.

804

RY15313

36 lei

Hârtie cu design de construcții
Pachetul conține 32 coli de hârtie luciosă
cu imprimeuri realiste ale materialelor
de construcții.
Dimensiune: 21,5 x 28 cm.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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22 lei

Alcătuiește un fluture

Pachet cu 24 corpuri de fluturi în 4 culori
cărora li se vor adăuga ulterior aripi după
propria fantezie. Executate din material plastic.
Lungimea: 58 mm.
Diametrul capului: 15 mm.

Hârtie difuză

Hârtie care, prin structura sa interesantă, amintește de o
stofă, asigură rezultate minunate. Turnați pe hârtie vopsele
lichide pe bază de apă și urmăriți cum vopselele încep să
se reverse și să formeze diverse modele. După uscare vă
puteți orna creația cu carioca, creioane colorate sau cu
sclipici. Pachetul conține 50 de coli.
Categoria de vârstă: 4+

RY15212 - 30 x 46 cm45 lei
RY15213 - 23 x 30 cm35 lei

CI71602
PB2470481

Frunze din autocolant ondulat, 120 buc.

40 lei

Frunze colorate din autocolant ondulat tare, în diverse
culori de toamnă care servesc la executarea
diferitelor decorațiuni.
Pachetul conține 120 frunze - 15 buc. cu 8 forme.

Flori din hârtie, 30 buc.

3600 buc., culori și dimensiuni diferite.
Categoria de vârstă: 3+

RY2442

43 lei

Frunze din hârtie difuză

42 lei

Aplicați vopsele lichide și observați cum se
revarsă pe hârtie. În acest fel frunzele colorate
constituie o minunată decorațiune.
Pachetul conține 80 flori din hârtie difuză.
Dimensiune: 18 x 23 cm.

RY2440

39 lei

Frunze din hârtie difuză

Aplicați vopsele lichide și observați cum
se revarsă pe hârtie. În acest fel frunzele
colorate constituie o decorațiune minunată.
Pachetul conține 80 flori din hârtie difuză.
Dimensiune: 19 cm.

AP2204BLSG30 lei
Frunze din coajă

Material decorativ executat din coajă.
Pachetul conține 20 buc.
Dimensiune: 4,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

CI2893426 lei
Frunze transparente - colorate
Pachetul conține 120 de buc. frunze de
diferite culori în diverse scopuri decorative.
Dimensiune: 7 - 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

AP2319MB

AP2423DL9 lei
Frunze colorate

Greutate: 50 g.
Dimensiunea pachetului:
17 x 20 cm.
Categoria de vârstă:3+
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Artă și creație
Hârtie de răzuit

Răzuirea constituie o tehnică creativă și în același timp simplă, pe care copiii din întreaga lume o iubesc.
După răzuirea stratului de culoare neagră iese la iveală fundalul colorat. În funcție de forța și densitatea efectuării
operațiunii de răzuire, figura poate fi diferită în privința culorii.
Folosind o hârtie specială veți putea crea o mulțime de lucrări plastice originale sau interesante cadouri.
Pur și simplu copiii iubesc acestă tehnică!

MD15906

35 lei

Hârtie de răzuit / Origami

Semne de carte pentru răzuit

Pachetul conține 12 semne, 12 panglici
și 12 batoane pentru răzuit.
Dimensiunea pachetului: 16 x 25 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MD15921

39 lei

Brelocuri de răzuit

Executați brelocuri originale, atât pentru voi
cât și cadouri pentru părinți. Pachetul conține
6 brelocuri cu hârtie de răzuit și 6 bastonașe
pentru răzuit. Dimensiunea pachetului: 25,5 x
16 x 0,6 cm. Categoria de vârstă: 4+

MD15956

28,5 lei

Figuri de răzuit - Luncă

Pachetul conține 4 coli și batoane pentru
răzuit.
Dimensiunea pachetului: 16 x 25 x 1 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MD15801

Pachetul conține 4 coli, șabloane
și batoane pentru răzuit.
Dimensiunea pachetului: 16 x 25,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MD1594549 lei

GO15530

Hârtii pentru răzuire

Set pentru răzuit

Pachetul conține 125 de hârtiuțe și un băț de
răzuit. Ambalat într-o cutie practică.
Dimensiunea foilor: 9,5 x 9,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

29 lei

Coli de răzuit - negre

5,5 lei

Pachetul conține 2 coli curcubeu, un
șablon și un baton din lemn pentru răzuit.
Dimensiune: 15 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL1302619 lei
Set pentru răzuit

Fundalul este de culoare neagră, iar cu o
baghetă veți desena un motiv după propria
voastră imaginație. Suprafața răzuită arată
treptat culorile de bază și opera de artă iese la
lumină.
Pachetul conține 4 fundaluri și 10 baghete din
lemn. Dimensiunea fundalului: 14 x 10 x 0,1 cm.
Dimensiunea baghetei din lemn:
diametru 0,5 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Origami

RY15204

42 lei

Pătrățele colorate pentru origami
72 de file în culori saturate și modele simple.
Dimensiunea: 15 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 5+

FL910012 lei
Hârtie pentru origami

Pachetul conține 96 file în 10 culori potrivite
pentru origami, având partea din
spate de culoare albă. 80 g/m2.
Dimensiune: 10 x 10 cm.

FL3250080 lei
Hârtie pentru compus - transparentă
Pachetul conține 500 file în 10 culori adecvate
pentru origami. 42 g/m2.
Dimensiune: 10 x 10 cm.

PB2471476

43,9 lei

Hârtiuțe pentru origami - 70 g/m2
Hârtiuțe în 10 culori. 500 buc (15 x 15 cm).
Categoria de vârstă: 5+

FL499101013 lei
Hârtie pentru compus - în două culori

Pachetul conține 50 file de hârtie, fiecare parte
având o altă culoare în 10 designuri. 80 g/m2.
Dimensiune: 10 x 10 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Origami constituie o tehnică interesantă de compunere care oferă extrem de multe posibilități. Poate reprezenta un excelent exercițiu de
compoziție, de divertisment, de relaxare sau de liniștire. În lucrul cu hârtia copiii apelează la mai multe simțuri, grație cărora își dezvoltă
gândirea creativă, capacitatea de a construi, își îmbunătățesc puterea de observare, orientarea în spațiu, capacitățile manuale,
sensibilitatea față de lumea înconjurătoare, își dezvoltă imaginația și independența în procesul de creație. În afară de aspectul distractiv,
oferă copiilor desfășurarea unor activități care le formează personalitatea și conduc spre recunoașterea propriei valori.
La compunere, origami solicită precizie,fapt care ajută la dezvoltarea unei gândiri logice.
Categoria de vârstă:3+.

B
A
Hârtie pentru compus

Pachetul conține 500 file în 10 culori intense
adecvate pentru origami. . 70 g/m2.

FL8960 - 10 x 10 cm16,5 lei
FL08958 - Ø 8 cm21 lei
FL08962 - Ø 12 cm31 lei
FL08966 - Ø 16 cm42 lei
FL8982 - Ø 6 x 12 cm24 lei

Pătrate pentru origami - 70 g/m2
500 buc.

A. FL8955 - 5 x 5 cm 12 lei
B. FL8958 - 8 x 8 cm14 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Artă și creație

FL740409

18 lei

FL740460/65

Carton ondulat colorat
10 coli în 10 culori.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

Carton ondulat / Folie din spumă

24,5 lei

Carton ondulat auriu și argintiu
10 coli în 5 culori aurii și 5 culori argintii.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

FL741010
FL940460/65

33 lei

Carton ondulat auriu și argintiu 3D
10 coli în 5 culori aurii și 5 culori argintii.
Dimensiune: 25 x 35 cm.

FL82009

42 lei

Tapet ondulat natur

FL940409

22 lei

Carton ondulat colorat 3D

10 coli în 10 culori. Dimensiune: 25 x 35 cm.

ED083116

34 lei

Tapetul ondulat în culoare naturală are diferite posibilități de utilizare.
Pachetul conține 10 coli cu dimensiunea
de 50 x 70 cm.

24 lei

Hârtie creponată - set

Hârtie creponată

Hârtie creponată de calitate cu motive
de piei de animale.
Pachetul conține 6 buc. cu diverse motive.
Dimensiune 1 buc: 50 x 250 cm.
Categoria de vârstă: 3+

10 role în 10 culori.
Dimensiune: 2,5 x 50 cm.

Hârtie creponată

Calitate excelentă 27 g/m2.
Dimensiune: 50 x 250 cm.
Preț pentru 1 buc.
Categoria de vârstă: 3+

50 X 250 cm
Hârtie creponată - metal
Dimensiune: 50 x 250 cm.
Prețul este pentru 1 buc.
Categoria de vârstă: 3+

ED083171 - auriu3,5 lei
ED083172 - argintiu3,5 lei
808

ED083103 - alb1,9 lei
ED083104 - galben1,9 lei
ED083105 - portocaliu1,9 lei
ED083106 - roșu1,9 lei
ED083107 - roz1,9 lei
ED083108 - maro1,9 lei
ED083109 - albastru deschis1,9 lei
ED083110 - albastru închis1,9 lei
ED083111 - violet1,9 lei
ED083112 - verde deschis1,9 lei
ED083113 - verde închis1,9 lei
ED083114 - negru1,9 lei
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FL129014 lei
Benzi subțiri din hârtie

FL70202

FL70215

28 lei

Benzi pentru împletituri mari

Benzi în zece culori.
Lățimea benzii: 1,5 cm; lungimea: 50 cm.

32,9 lei

Set de împletit

50 de coli în diferite culori.
Dimensiune: 12 x 17 cm.
Lățimea benzii este de 1 cm.

FL128017 lei
Derulator de bandă

Dispozitiv special pentru ajustarea
benzilor de hârtie de diferite grosimi
în forme înfășurate. Are un mâner
metalic și un vârf care permite
utilizarea sa în mod
creativ și multilateral.

NR170373

17 lei

NR172674

Folie decorativă din
spumă - nr. 3

18 lei

Folie decorativă din
spumă - nr. 9

Folie din spumă în diferite
variante și culori frumoase,
este potrivită pentru diverse
activități din domeniul plastic.
Fiecare pachet conține 8 buc.
în format A4.

Folie din spumă în diferite
variante și culori frumoase,
este potrivită pentru diverse
activități din domeniul plastic.
Fiecare pachet conține 8
buc. în format A4.

FL233909

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pachetul conține 400 benzi decorative
în 20 de culori diferite. Lungimea
benzii este de 16 cm, grosimea 3 mm.
Sunt potrivite pentru crearea
diferitelor lucrări .

24 lei

Folie neon din spumă

Pachetul conține 5 coli de folie
în diverse culori neon.
Dimensiune: 29 x 40 cm.

FL231009

20 lei

Folie din spumă

10 coli de culori diferite. Dimensiune: 20 x 29 cm.
Grosimea: 2 mm.
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