Artă și creație
200 buc

FL2352

13 lei

Forme mici ovale din spumă
de molitan

AP2498FS25 lei
Autocolante din spumă - Flori

200 buc., dimensiuni de la 10 la 54 mm,
culori diferite.

CICS4304

Pachetul conține 3 coli
30 de autocolante diferite.
Categoria de vârstă: 3+

70 lei

Mega pachet cu
cifre și litere din spumă

200 buc

Folie din spumă / Modele sclipitoare

Pachetul conține cca 1500 buc. (250g) de
numere și litere de spumă, de culori diferite.
Înălțimea literelor: 35 - 40 mm.
Grosimea literelor: 2 mm.

CL100EF

10,9 lei

Lipici pentru folie din spumă

Lipiciul produs special pentru folie de spumă.
După uscare rămâne transparent și formează
un strat impermeabil. Nu deteriorează și nu
deformează folia de spumă. Volum: 100 ml.
Categoria de vârstă: 6+

AP37111 lei

AP34612 lei

Floricele și inimioare din spumă

Animăluțe din spumă

Ideale pentru colaje, sau alte activități
artizanale. Pachetul conține cca 250 de forme.

810

Ideale pentru colaje, sau alte activități artizanale.
Pachetul conține cca 100 buc. de animăluțe.

FL2356

13 lei

Inimioare din folie de spumă
Dimensiuni și culori diferite, 200 buc.

PB2470936

25 lei

Mărgeluțe din spumă - Forme și culori
290 buc. de culori și forme diferite,
împachetate în tuburi de plastic.
Categorie de vârstă: 3+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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BE4076249,9 lei
Autocolante din spumă
Pachetul conține 400 de buc.
Dimensiunile cutiei: 11 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

FL23791

13 lei

Inimioare sclipitoare
din folie din spumă

Pachetul conține 40 de autocolante
(inimioare roșii și argintii).

FL12702

FL23792

Pachetul conține 40 de autocolante
(steluțe aurii și argintii).

19,5 lei

Tiv de velur de Crăciun

13 lei

Steluțe sclipitoare
din folie din spumă

Pachetul conține tivuri cu efecte optice
catifelate în trei modele și grosimi diferite.
Sunt autocolante și sunt destinate decorării
felicitărilor sau altor obiecte.
Lungimea unei role: 1 m.

FL12701
Tiv de velur

FL23795

13 lei

Flori și frunze sclipitoare
din folie din spumă

Pachetul conține 40 de autocolante.

19,5 lei

Pachetul conține tivuri cu efecte optice
catifelate în trei modele și grosimi diferite.
Sunt autocolante și sunt destinate
decorării felicitărilor, sau altor obiecte.
Lungimea unei role: 1 m.

FL23794
Conține 40 de autocolante
(pomuleți verzi și fulgi albi
de mărgăritar).

Tiv de hârtie

Benzi autocolante cu efecte optice catifelate
destinate decorării felicitărilor, accesoriilor din
casă sau altor obiecte. Pachetul conține 3
lărgimi și modele diferite. Dimensiune: 3 x 1 m.

FL12703 - flori19,5 lei
FL12704 - vară19,5 lei

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Brazi și fulgi sclipitori
din folie din spumă
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Artă și creație

Forme din fetru
Aceste forme sunt accesoriul perfect pentru
utilizarea în diverse activități creative. Pot fi
folosite ca decorațiuni. Pot fi cusute sau lipite
de materialul suport.
Pachetul conține: 100 buc.

Forme din fetru

AP2462FC - Pui - 2,5 cm17,5 lei
AP2463FH - Inimi - 2 cm17,5 lei
AP2464FF - Flori - 3,8 cm20,5 lei

FL526323 lei
Decorațiune din fetru
- Primăvara
Forme de fetru autocolante de
diferite culori. Pachetul conține 112
buc. Înălțimea: cca 4,5 cm.

FL526423 lei
Decorațiune din fetru
- Obiecte pentru copii
Forme de fetru autocolante de
diferite culori. Pachetul conține
112 buc. Înălțimea: cca 4,5 cm.

KH975911

FL526523 lei
Decorațiune din fetru
- Crăciun
Forme de fetru autocolante de diferite
culori. Pachetul conține 117 buc.
Înălțimea: cca 4,5 cm.

FL5262

23 lei

Cifre de fetru, 120 buc.
Cifre de fetru într-un amestec
de 5 culori diferite.
Dimensiune: 4,5 cm.

36,9 lei

Fetru decorativ, 10 culori

Setul conține pâslă în 10 culori diferite: roșu,
albastru, neagru, maro, verde închis, alb,
portocaliu, portocaliu închis, verde deschis.
Dimensiune: 30 x 20 cm.

812
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Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!
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500* lei din categoriile
Jocuri de rol,
Materiale didactice și jocuri,
Artă și creație,
Educație muzicală și Sport.

lte
Mai mu

ag. 959

info la p

* ( Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul
din spumă. Mai multe informații pe www.nomiland.ro )

Clubul Nomiland

Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM
CLIENȚII FIDELI
Membrii Clubului
NOMILAND primesc gratuit
diverse articole pe tot
parcursul anului.
La fiecare achiziție de produse din
catalogul nostru, veți primi pentru
10 Lei cu TVA facturați - 1 punct în
contul dvs. din Clubul NOMIland.

puteți alege
din peste
9000 de produse

C O N V E R T I Ț I P U N C T E L E A D U N AT E

1.

în produse
din catalogul
nostru

2.

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

La o comandă de peste

în produse
electronice și
accesorii

cu punctele adunate vă puteți
face un cadou sub formă de
electronice de calitate
Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mai multe info la pag. 4 - 7
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Artă și creație

PB2462005

41 lei

Amestec de mărgele - roz

Mărgele colorate de diferite forme
Pachetul conține cca 230 buc. de diferite forme
și culori. Dimensiune: 1,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

PB2470725

26,5 lei

Mărgele din plastic - Kongo

1000 de mărgele de plastic pentru înșirat,
de diferite culori.

Mărgele și nasturi

1000 de mărgele de plastic pentru înșirat,
de diferite culori și forme.

RY218332 lei

PB2470717

26,5 lei

Mărgele în formă de butoiașe
1000 de mărgele de plastic pentru
înșirat, de diferite culori.

PB2470718

26,5 lei

Mărgele în formă de butoiașe
- transparente

1000 de mărgele de plastic pentru înșirat, de
diferite culori.

RY218587 lei
PB2470750

26,5 lei

Mărgele în formă de butoiaș
- pastel
1000 de mărgele de plastic de diferite
culori, pentru înșirat.

814

Mărgele - Cifre

Prin aceste mărgele educative, copii vor
cunoaște numerele și semnele matematice.
Pachetul conține 264 buc.
Dimensiunea numerelor: 2 cm.
Categoria de vârstă: 4+

PB2470751

34,5 lei

Mărgele în formă de butoiașe
- metalice

1000 de mărgele de plastic pentru înșirat,
de diferite culori.

RY218487 lei
Mărgele - Alfabetul mare

Cu ajutorul acestor mărgele educative, copiii
vor face cunoștință cu literele mari de bază
ale alfabetului. Pachetul conține 288 buc.
Dimensiunea literelor: 2 cm.
Categoria de vârstă: 4+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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CR69701

90 lei

Mărgele colorate strălucitoare,
520 buc

120 lei

Mărgele cu dungi , 530 buc

Pachet de mărgele din plastic, în formă de
cuburi, cu luciu color și gaură mare în mijloc.
Conține 520 buc. Ambalat într-un recipient practic
din plastic de 700 ml. Greutate totală: 400 g.
Dimensiuni mărgele: 10 x 10 mm.
Dimensiunea găurii: 4 mm.

CR61763

CR69984

Pachetul conține 530 de bucăți de mărgele
din plastic în diferite combinații, cu dungi viu
colorate. Ambalat e într-un recipient practic
din plastic de 700 ml cu capac.
Greutate totală: 500 g.
Diametru margele: ø 12 mm.
Dimensiunea găurii: 1,5 mm.

115 lei

Margele cu dungi - Cuburi, 950 buc
Mix de mărgele cu dungi din rășină, sub formă
de cuburi, sunt ambalate într-un recipient practic
de 700 ml cu capac. Pachetul conține 950 buc.
Greutate totală: 500 g.
Dimensiunea mărgele: 8 x 8 mm.
Dimensiunea găului: 2,5 mm.

CR571050

85 lei

85 lei

Mărgele din lemn de diferite
forme, 325 buc

Margele de diferite forme, 2200 buc

Pachetul conține 2200 buc de mărgele colorate,
cu forme interesante care se potrivesc una în alta.
Datorită combinațiilor de culori, copiii își pot creea
diferite brățări sau coliere. Ambalat într-un recipient
din plastic practic, de 700 ml, în cantitate de 2200
buc.Greutate totală: 380 g.
Diametru margele: ø 9,5 mm.
Dimensiunea găurii: 1,5 mm.

CR69983

Un amestec vesel de mărgele plate din lemn,
viu colorate, în formă de inimă, buburuză,
floare sau căpșună vor însufleții fiecare
înșirare. Ambalat într-o găleată practică de
700 ml cu capac. Conține 325 buc. Greutate
totală: 235 g.
Dimensiune mărgele: 15 - 20 mm.
Dimensiunea găurii: 1,5 mm.

FL2298215 lei
Margele - Animale

Margele din lemn, 10 buc.
Diametru: 1,8 cm.
Categoria de vârstă: 4+

CR68984

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

Mărgele sport, 220 buc

CR69618

55 lei

Mărgele din argilă - Animale, 200 buc

Mărgele decorative cu diferite tipuri de animale cu gaură orizontală. Pachetul
conține 200 buc de mărgele cu 8 tipuri de animale.
Diametru mărgele: 10 mm.
Dimensiunea găurii: 1,5 mm.

Un mix de mărgele de forme rotunde și ovale,
de mingi sport (fotbal, fotbal american, baschet,
baseball). Fiecare mărgea din plastic are un relief
elaborat cu detalii caracteristice. Ambalat într-o
pungă transparentă din plastic, conținând 220 buc
(270 g). Dimensiune mărgele: 11 - 15 mm.
Dimensiunea găurii: 3 - 4 mm.

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

PB2471173

22 lei

Mărgele din plastic - Cuburi cu litere
300 de mărgele de plastic pentru înșirat.
Dimensiune: 6,5 mm.
Categoria de vârstă: 5+

PB2471174

24,5 lei

Mărgele din plastic - Discuri cu litere
500 de mărgele de plastic pentru înșirat.
Dimensiune: 7,5 mm.
Categorie de vârstă: 5+

PB2471279

23,5 lei

Mărgele din plastic
- Cuburi cu litere negre

Mărgele și nasturi

300 de mărgele din plastic pentru înșirat.
Culori diferite.

PB247069026,5 lei
Cuburi din lemn
cu litere

Conține 300 de cuburi de
lemn. Pachetul conține
și litere din alfabetul
limbilor străine.
Dimensiunea cubului:
0,7 x 0,7 x 0,7 cm.

GO58908

39,9 lei

Litere colorate pentru înșirat

Pachetul conține 325 de cuburi în 11 culori și șireturi
pentru formarea de nume sau diferite cuvinte.
Dimensiunea cubului cu litere: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Categoria de vârstă: 4+

DV2163592 lei
Înșirare - În grădină

Forme colorate din lemn cu găuri pentru înșirare. Multe forme de sortare
pentru o depozitare ușoară. Un instrument excelent pentru exersarea
abilităților motorii fine, învățarea formelor și a culorilor.
Pachetul conține 94 de piese + un set de gumițe.
Dimensiuni: 22,5 x 17,5 x 3 cm. Categoria de vârstă: 3+

816

VN5079475 lei
Cuburi cu litere pentru înșirare

Cutie cu 130 de mărgele alfabet din lemn. Ideale pentru înșirare. Susține
coordonarea ochi-mână, antrenează răbdarea și concentrarea. Cu ajutorul
literelor individuale, copiii vor învăța treptat întregul alfabet prin joacă.
Pachetul conține 130 de cuburi din lemn (1,5 cm) cu litere si 4 șireturi
colorate (1 m). Dimensiune cutie din lemn: 21,5 x 11,5 x 4,5 cm
Categoria de vârstă: 5+

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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PB2470817

PB2470818

29,5 lei

Mărgele din lemn - pastelate
250 g de mărgele de lemn de culori
și forme diferite, pentru înșirat.

MD14169

29,5 lei

PB2470819

Mărgele din lemn,
amestec colorat

250 g de mărgele de lemn
de culori și forme diferite,
pentru înșirat.

100 lei

Mărgele din lemn - Set mare

Pachetul conține mărgele de lemn de diferite
forme și mărimi, pentru înșirat și 8 șireturi
colorate - în total peste 220 de componente.
Totul se află într-o cutie de lemn.
Dimensiune: 28 x 30 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

29,5 lei

Mărgele din lemn,
amestec colorat

250 g de mărgele de lemn
de culori și forme diferite,
pentru înșirat.

MD14175

59 lei

Mărgele din lemn - Set de inimioare

Pachetul conține mărgele de lemn de diferite forme
și mărimi, pentru înșirat și 5 șireturi colorate
în total peste 120 de componente.
Totul se află într-o cutie de lemn.
Dimensiune: 25 x 18 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

VN81685

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

Set mare de mărgele, 10 000 buc.
Setul conține peste 10 000 de mărgele de
culori, forme și mărimi diferite. Găsiți aici
mărgeluțe strălucitoare, inimioare mici,
fluturași și steluțe colorate - toate fiind
ideale pentru înșiruire și confecționare
de brățări, coliere sau alte accesorii.
Categoria de vârstă: 6+
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Artă și creație

JR137792

7 lei

JR137790

Nasturi Animăluțe

Nasturi Art

Mărgele și nasturi

Diametru: 1,5 cm, 30 de buc.

RY214325 lei
Maxi nasturi

Nasturii sunt adaptați prin mărimea sa la mânuțele copiilor. Pachetul conține 30 de nasturi
în 8 forme diferite de culori pestrițe.
Dimensiune: 2,5 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

7 lei

Diametru: 1,5 cm, 20 de buc.

HA17200169 lei
Set de mărgele pentru înșirat

245 de bucăți de mărgele cu un diametru
de 23 mm, 7 forme - sferă, cub, măslină,
cilindru, diamant, cerculeț, con, în 5 culori
strălucitoare și 8 metri de șiret.

RY20208
PB2470913

33,9 lei

Nasturi de diferite culori
și forme
500 g.
Categoria de vârstă: 3+

42 lei

Maxi nasturi - transparenți

Pachetul conține 30 de nasturi în 8 culori
transparente, ideali pentru mânuțele mici. Creați
culori noi prin suprapunerea a doi nasturi. Un
material auxiliar adecvat pentru recunoașterea
culorilor, formelor, pentru socotit și clasificare.
Dimensiune: 5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL120516215 lei
VN50550119 lei
Set de mărgele colorate

Setul conține 650 de mărgele de culori
și forme diferite (2 cm) și 6 șireturi.
Ambalate în găletuță de plastic.
Categoria de vârstă: 4+

Forme colorate transparente
de introducere a șiretului
Forme transparente în culoarea
curcubeului, pentru întroducerea sforii.
Pachetul conține 144 de componente și
6 șireturi a căror lungime este de 60 cm.
Dimensiune: ø 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN41341112 lei
Mărgele mici

818

În timpul jocului, copiii pot învăța să distingă forme
și culori și își îmbunătățesc coordonarea ochi-mână.
Containerul mobil de plastic conține 360 de mărgele
de forme și culori diferite, ca și 8 șireturi colorate
pentru înșirat. Dimensiune: cca 1,7 cm, lungimea
șireturilor 90 cm. Categoria de vârstă: 3+

RY215230 lei
Tuburi de înșirare

Formele simple de înșirare se potrivesc și pentru copiii
mici. Prin înșirare, copiii își dezvoltă motorica fină.
În afară de înșirare, copiii pot să clasifice și să numere
tuburile colorate. Pachetul conține 218 buc.
Lungimea tuburilor: 2,50 cm.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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10 x 1 m

36 lei

MI3177110,8 lei

Set de șireturi pentru dantelare

Set de zece șireturi

Pachetul conține 20 de șireturi pentru desen
dantelat. Furnizat în culori diferite în
funcție de stocul din depozit.
Un șiret = 100 cm.
Categorie de vârstă: 3+

Șireturi rezistente, de culoare deschisă,
cu lungimea de 1 metru.
Ambele capete ale șiretului sunt
cauciucate, pentru ușurarea înșirării.
Categoria de vârstă: 3+

MI31778
CI40212

50 lei

Set de șireturi pentru
înșirarea de diferite feluri

Un set interesant de diferite șireturi și sfori, care este și
un material auxiliar pentru înșirarea mărgelelor.
Conține o sfoară elastică de aur și de argint, lungi de 9 m,
cordoanele negru, alb și de neon satiniu de 4,5 m și un
cordon negru și galben-maroniu de piele, lung de 1,8 m.

RY560124 lei
Ac de plastic pentru înșirare

Set: 32 de ace, ce sunt adecvate pentru mânuțele
copiilor și care ușurează operațiile cu diferite obiecte ce
se filetează. Datorită vârfului bont, folosirea lor nu este
periculoasă. Lungime acului: 7 cm.
Categoria de vârstă: 4+

100 lei

Set 8 corzi tubulare din plastic

Ghemul cu lungimea de 20 de metri în 4 culori
de bază (roșie, verde, galbenă, albastră).
Se potrivește pentru înșirări, brodat și crearea
obiectelor de artă. Datorită faptului că sunt
goale pe dinăuntru, sunt ușor flexibile și până
și copiii cei mai mici pot lucra cu ele ușor.
Pachetul conține 8 bucăți de diferite culori.
Categoria de vârstă: 3+

FL13701

18 lei

Benzi elastice de filetat
Pachet cu 4 benzi elastice
pentru activitate creativă.
Dimensiune: 4 x 5 m.

Cordon elastic - 5 m

Lungime: 5 m. Setul AP2369 conține 6 x 5 m.
Categoria de vârstă: 3+

AP2363 - galben20 lei
AP2364 - albastru20 lei
AP2365 - verde20 lei
AP2366 - roz20 lei
AP2367 - mov20 lei
AP2368 - portocaliu20 lei
AP2369 - set de 6 culori20 lei

Ață pentru brodat

Pachetul conține 6 suluri de bumbac în
diverse nuanțe a culorii de bază.
Lungime: 8 m.
Categoria de vârstă: 5+

PB2470993 - roșu6 lei
PB2470997 - maro6 lei
PB2470998 - galben/portocaliu6 lei
PB2470996 - verde6 lei
PB2470995 - albastru6 lei
PB2470994 - roz/lila6 lei
PB2470999 - negru/alb6 lei

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

EPL120287

FL1370418 lei
Gumițe colorate, 4 culori
4 x 5 m.
Categoria de vârstă: 4+
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EPL210200

455 lei

MEGA război de țesut

Accesorii și unelte pentru înșirare

Războiul de țesut îi va interesa cu siguranță pe toți copiii
creativi, care își vor putea astfel confecționa covorașe
colorate, pături și alte produse. Munca cu războiul
de țesut este foarte simplă, firele din cadru se ridică
și coboară, cu ajutorul unui buton rotativ. Naveta de
lemn cu fire se trece printre firele de pe război, iar cu
ajutorul unei bare de lemn se presează firele din partea
inferioară - ca la un război adevărat. În timpul țesutului,
copii își exersează motorica fină și concentrarea.
Pachetul conține cadru, două navete de lemn, 4 ghemuri
de lână colorată. Dimensiune: 40 x 64 x 125 cm.
Rucsacul este confecționat din lemn de cauciuc
Categoria de vârstă: 3+

LE7490

GO5878336,9 lei
Război de țesut cu bumbac

Dezvoltă creativitatea, anduranța și
abilitățile motorii fine. Pachetul conține
războiul de țesut și 7 fire colorate de
bumbac. Dimensiune: 18 cm.
Categorie de vârstă: 6+

95 lei

Război de țesut

Instrument clasic din vremurile de demult,
exersează abilitățile copiilor. Mai întâi
învață să fixeze firele în cadru, iar apoi
nimic nu-i va opri să-și dezvolte creativitatea.
Dimensiune: 46 x 33 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY1540138 lei
Hârtie perforată

Această hârtie țesută este potrivită pentru
desen și pentru brodat. Pachetul conține 24
de bucăți.
Dimensiuni: 25,5 x 18 cm.

PB2470617

29 lei

Cadru de îmbinare
Cadru de lemn pentru tricotarea
diferitelor motive.
Dimensiune: 23 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO58988

45 lei

Războiul de țesut

6 componente. Dimensiune: 19 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 6+

RY16024

37 lei

Stele de hârtie pentru brodat

Confecționați-vă modele geometrice
frumoase cu aceste stele brodate.
Apoi puteți uni aceste stele în diferite feluri.
Dimensiune: 11 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 4+

820
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EI9279

255 lei

XXL - Set de desenul cu ața

EPL120168

90 lei

Desenul cu ața - mega tăbliță

Tăbliță mare, oferă un spațiu considerabil pentru
creativitatea copiilor. Figuri create cu ajutorul unei
penițe speciale cu șiret, se pot înlătura ușor de pe
tăbliță și se aplică alte creații noi. Pachetul conține o
tăbliță (confecționată din plastic moale ), 16 șireturi
în 4 culori (roșiu, galben, verde, albastru), 4 penițe
speciale. Dimensiunea tăbliței: 50 x 35 cm. Categoria
de vârstă: 3+

EPL120286

25 lei

Penițe de desen
cu ața, 12 buc.

Peniță de rezervă din plastic pentru
desenul cu ața. În pachet se află 12 buc.
Dimensiune: 11 cm.
Categorie de vârstă: 3+

EI3645

95 lei

Set de desen cu ața

Creați propriile modele, sau urmăriți modele oferite și desenați un
vaporaș, un fluture, o pisică, o mașină, și multe alte figuri. Ajunge să
alegeți culoarea șiretului, să-l introduceți în peniță și apoi prin brodare
să creați motivul dorit. Desenul cu ața este adecvat copiilor de la
vârsta de 3 ani și îi ajută să exerseze coordonarea ochilor și mâinilor,
capacitățile motorii, socotitul și multe altele. Pachetul conține tăblița
de desen, penița, 18 șireturi colorate, 16 cartele cu modele.
Categoria de vârstă: 3+

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

Un set mare pentru clase, ce conține: 3 tăblițe
fixe pentru desen, 3 penițe, 54 șireturi în
9 culori și 24 cartele cu două suprafețe cu
modele. Categoria de vârstă: 3+

AP2489/LCS25 lei
Înșiretare - Oi

Pachetul conține 5 oi pentru înșiretare, (5
modele diferite), 5 ace din plastic și 6
fire. Ajutor adecvat pentru dezvoltarea
coordonării mână-ochi și abilităților motorii.
Dimensiuni: 22 x 16 x 0,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

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

CI25310

20 lei

CI25230

Paiete - fulgi de
zăpadă colorați

Material decorativ - Confetti, Paiete / Zurgălăi, clopoței

Pachetul conține o doză de
200 ml.

Pachetul conține o doză de
200 ml.

JR137050

3,5 lei

Fluturi decorativi

Dimensiune: 1,1 cm. Pachetul conține: 14 g.

FL2510

20 lei

Set de paiete colorate
în formă de steluțe

Pachet de 25 de g, conține steluțe
de culori și forme diferite.

CI29105

25 lei

Paiete în formă de steluțe
100 g. Culoarea aurie și argintie.

822

20 lei

Paiete în formă de
steluțe

CI25240

Pachetul conține o doză de
200 ml.

3,5 lei

Frunze decorative

17,5 lei

Paiete în formă de
steluțe

Paiete - floricele

JR137030

Pachetul conține o doză de
200 ml.

JR137046

3,5 lei

Smiley decorativi

Dimensiune: 1,5 x 0,9 cm.
Pachetul conține: 14 g.

Dimensiune: 1,5 cm. Pachetul conține: 14 g.

FL2507

19 lei

Set de paiete de forme diferite
- amestec pentru tot anul
Pachetul de 40 g, conține forme
și culori diferite.

JR137001

PB2470248

20 lei

3,5 lei

Steluțe decorative

Dimensiune: 1,5 cm.
Conținutul pachetului: 14 g.

FL2508

19 lei

Set de forme de paiete - Crăciun
Pachet de 40 g, conține diferite forme și
culori cu motivul Crăciunului.

JR137012

3,5 lei

Inimioare decorative
Dimensiune: 1,5 cm.
Conținutul pachetului: 14 g.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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PB2470211

CI1585551

9,5 lei

Zurgălăi

PB2470214

39 lei

Set decorativ mare de pietricele
Setul conține peste 800 de diferite
pietricele decorative.

PB2470726

32,5 lei

Clopoței aurii

120 g cu diametrul de 6-30 mm,
culoare aurie și argintie.

25 buc, diametrul de 1,5 cm.

FL12619

20 lei

Zurgălăi

100 buc, mărimi diferite.

18,9 lei

Pietricele decorative rotunde
Diverse culori și forme. 1000 buc.
Categoria de vârstă: 3+

FL1240

14,9 lei

Pietricele decorative
Diferite mărimi și culori.
800 de bucăți.

Pietricele autoadezive

Pachetul conține 80 buc. Material: acrilic.
Diametru: 0,6 - 1 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL360041 - galben 10,9 lei
EPL360042 - roșu 10,9 lei
EPL360043 - verde 10,9 lei
EPL360044 - albastru 10,9 lei

FL12419

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

Set decorativ mare

Setul conține peste 800 de diferite
forme decorative. Printre altele
conține și inimioare decorative,
steluțe, jumătăți de perle, etc.
Dimensiunea pachetului:
19 x 18,5 x 1 cm.

FL1242

15 lei

Floricele decorative
Diferite mărimi și culori.
200 de bucăți.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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PB2470599

26,9 lei

Nisip decorativ pastelat - set
Nisip fin cu brocart pentru arte plastice.
Set de 6 bucăți a 20 g.

PB2470600

25 lei

Material decorativ - Sclipici, Pamglici / Forme din polistiren

Sclipici - culori de bază

FL57807

Setul conține 6 culori diferite de praf
sclipitor, care luminează și perfecționează
fiecare imagine sau operă de artă.
Ajunge dacă pe suprafața aleasă se
întinde lipiciul și apoi se presară sclipiciul.
Rezultatul va fi unul fascinant.
Pachetul conține 6 x 20 g.

FL579

Pachetul conține 10 doze cu praf strălucitor
de culori diferite. Ajunge să întindeți lipiciul
pe locul dorit și apoi să presărați praful.
Conținutul unei doze: 14 g.

31 lei

FL578

Set de brocart

Setul de creație, oferă copiilor posibilitatea ca
prin intermediul diferitelor elemente colorate să
creeze figuri fermecate. Setul conține 6
flacoane de culori sclipitoare, câte un flacon de
steluțe aurii și argintii, un flacon cu inimioare
roșii, un flacon cu fulgi de zăpadă de culoarea
perlei și un lipici străveziu de 90 g.

63 lei

Sclipici - colorat

39 lei

Set de brocart

FL599
Perle decorative

31 lei

Set de 10 sticluțe cu perle colorate
și un lipici de 90 g.

Setul conține 30 de borcane cu
pudră de brocart strălucitoare
în diferite culori. Tot ce trebuie
să faceți este să aplicați
adezivul și pulberea.
Conținutul unei doze: 3g.

A
B
D

C

E
F
G
H

Pamglică de satin
Dimensiune: 30 m x 1 cm.

FL36019

50 lei

Penițe de atomizare

Penițe colorate decorative, care formează bule și
sunt destinate decorațiunii hârtiei, textilei, lemnului
sau a ceramicii. Pachetul conține 6 penițe (30 ml)
de culori metalizate și mate atractive.

824

Cutii de depozitare din
plastic, ideale pentru
păstrarea articolelor de
creație!
GĂSIȚI LA
PAGINA 857.

A. PB2470522 - albastră7 lei
B. PB2470524 - roz7 lei
C. PB2470525 - alb7 lei
D. PB2470527 - argintiu7 lei
E. PB2470526 - auriu7 lei
F. PB2470520 - galben7 lei
G. PB2470523 - verde7 lei
H. PB2470521 - roșu7 lei

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

VA213735,5 lei
Decorațiune
transparentă - lacrimă

VA212047 lei
Decorațiune
transparentă - pomișor

Diametrul: 11 cm.

Înălțime: 11 cm.

VA212096,5 lei
Decorațiune
transparentă - inimă
Dimensiune: 8 cm.

Figurine din polistiren

Copii le pot decora cu diverse culori, fetru, pene, șamd... Vor crea astfel cadouri
perfecte pentru diverse ocazii, sau decorațiuni în jocurile tematice.
Forme din polistiren

Formele 3D sunt fabricate din polistiren și servesc ca figurine
decorative. Copii le pot decora după propria fantezie - pot să le
coloreze cu diverse culori, să le adauge sclipici, fetru, pene ...

VA21298 - Iepuraș (înălțime 24 cm) 20 lei
VA21320 - Peștișor (înălțime 13 cm)14 lei
VA21388 - Melc (înălțime 10,5 cm)13 lei
VA21461 - Cățeluș (înălțime 24 cm)22 lei
VA21429 - Găinușă (înălțime 15 cm)18 lei
VA21460 - Cocoș (înălțime 20 cm)18 lei
VA21387 - Moș Craciun (înălțime 17,5 cm)22 lei

PB2470294
VN81790 

99 lei

Biluțe de polistiren - set

Setul de biluțe de polistiren pentru crearea de diferite
opere de artă. Setul conține 100 de biluțe cu diametru
de 30, 50, 70 și 80 mm. Categoria de vârstă: 4+

46,5 lei

Ouă de polistiren
- 25 buc.
Dimensiune: 7 x 10 cm.

25 buc

CL100ST

11 lei

Lipici pentru polistiren
Lipiciul produs special pentru
polistiren. Are proprietăți ridicate
de a lipi, are acțiune imediată și
nu deformează polistirenul.
Volum: 100 ml.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Decorațiunile din plastic, care se compun din două părți.
Se pot colora și de asemenea se pot depozita în ele
obiecte decorative.
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CI259970

PB2470246

11 lei

Pene decorative, mix de culori

Pene cu picățele

100 g.
Categoria de vârstă: 3+

Material decorativ - Pene, sârmulițe, ciucuri

7 g, de diferite culori.

CR51846012,9 lei
Pene lungi colorate, 18 buc.

Pachetul conține 6 seturi de câte 3 pene în
culori diferite.
Dimensiuni: 11 - 17 cm.

CI29140113,5 lei
Sârmă creativă, în culori pastel
Pachetul conține 100 de buc de sârmă în
culori pastelate.
Dimensiuni: 30 x 0,6 cm.

FL77809
10 bucăți, 10 culori.
Diametrul 8 mm, lungime 50 cm.

826

CR5166135 lei
Pene colorate, 50 g

Pachetul conține 50 g de pene colorate.
Dimensiuni: 7 - 8 cm.

Sârmulițe creative - extra groase
10 culori diferite.
Dimensiune: lungime 50 cm, diametrul 2 cm.

FL772109 - 10 buc.12 lei
FL772509 - 50 buc.53 lei

7 lei

Sârmulițe creative

24 lei

ED036050

42 lei

Fire maleabile
Adecvate pentru crearea de diferite
elemente și colaje: floricele, stele, pot
fi cusute, prinse cu ace, sau lipite.
200 de bucăți în zece culori diferite,
lungime 50 cm, grosime 6 mm.
Categoria de vârstă: 3+

CI259990

13,5 lei

Pene

28 g, de culori și
mărimi diferite.

CR5182120,5 lei
Pene colorate din poliester,
10 buc
Pachetul conține 10 pene în 5 culori
diferite. Dimensiuni: 15 x 8 cm.

PB2470395

5 lei

Sârmulițe creative
- extra subțiri

100 buc. Culori diferite.
Dimensiune: lungime 15 cm,
diametrul 0,3 cm.

Sârmulițe creative

Pachetul conține 100 de buc.
Dimensiuni: lungime 30 cm, diametru 6 mm

PB2470047 - culori de bază
PB2470048 - roșu
PB2470049 - verde
PB2470054 - auriu

9,9 lei
9,9 lei
9,9 lei
12,5 lei
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PB2470039

8,5 lei

PB2470006

Ciucuri - cu strălucire opalizată

9,5 lei

Ciucuri - culori de bază

100 buc., diferite culori și mărimi.

100 buc., diferite culori și mărimi.

Ciucuri, 100 buc

Pachetul conține 100 buc de ciucuri de diferite mărimi.

1. CI0100DLPH - culorile de bază23 lei
2. CI811030 - culori curcubeu23 lei
3. CI859560 - culori ale animalelor23 lei
4. CI25700D - cu tematică de Crăciun, conțin sclipici23 lei
5. CI1859577 - de Crăciun23 lei
6. CI0100DLPG - culori de bază, cu sclipici23 lei
7. CI29137 - culori pastel23 lei
8. CI25710 - culori neon23 lei
9. CI257610 - galben23 lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EPL17033132,5 lei
Bulgări de zăpadă - mingi de bumbac

AP2362FB41 lei
PB2470008

9,5 lei

Ciucuri - culori neon

100 buc., diferite culori și mărimi.

Biluțe de pâslă

Pachetul conține 25 de biluțe de pâslă,
de diferite culori. Diametrul: 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Bulgări de zăpadă din bumbac, adecvate nu numai
pentru anotimpul de iarnă. Avantajul lor constă în faptul
că nu se vor topi niciodată, iar bătaia cu bulgări devine
distractivă. Puteți să le folosiți pentru decorare sau să
le agățați în pomul de Crăciun. Sunt îndrăgite și de
copiii cu mobilitate redusă. Sunt produse din vată de
poliester. Pachetul conține 20 de bulgări.
Dimensiune: ø 7,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

PB2470962

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

Set decorativ MEGA

Setul conține o mulțime de elemente decorative ciucuri, ochi, sârmulițe, forme de spumă - în total
până la 550 de buc.
Categoria de vârstă: 3+
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AP2048/SBWE

39 lei

Ochișori mobili alb-negru

Ochișorii sunt de diferite mărimi
și sunt oferite într-un tub. Tubul se
compune din 5 compartimente individuale și conține în total 500 de
ochișori.
Diametrul ochișorilor: 0,5 - 2 cm.

AP2345FFS27 lei
FL750007

Componente autocolante ale feței

12,5 lei

Pachetul conține 1350 de componente
autocolante ale feței, rulate pe o bandă.
Categoria de vârstă: 3+

Ochișori mișcători rotunzi

Material decorativ - Ochișori, sârmulițe

Diametrul: 7 mm. 100 buc.

BE52006

19 lei
AP2145

Ochi autocolanți

Banda autocolantă conține 500 de perechi de
ochișori în 6 designuri diferite - cu gene, rotunzi,
ovali și alții. Ochișorii se dezlipesc pur și simplu
de pe bandă, iar apoi se lipesc pe lucrarea
aleasă. Categoria de vârstă: 2+

Pachetul conține 2000 de ochișori autocolanți
de diferite culori, rulați pe o bandă.
Lățimea benzii: 4,2 cm.

Sârmulițe groase de aluminiu

Sârmulițe creative colorate

Se pot folosi pentru diferite decorațiuni. Sârmuliței
moi i se pot da ușor diferite forme. Pachetul conține
5 m de sârmuliță de grosimea 2 mm.

Se pot folosi pentru aranjamente și tehnici de
decorare. Sunt produse din sârmă de cupru
inoxidabilă, care are culoarea adecvată.
Pachetul conține 80 m de sârmuliță, de
grosime 0,3 mm.

FL79620 - roșu11,9 lei
FL79633 - albastru11,9 lei
FL79644 - de cupru11,9 lei
FL79651 - verde11,9 lei
FL79660 - argintiu11,9 lei
FL79665 - auriu11,9 lei
FL79690 - negru11,9 lei

FL79220 - roșu18,9 lei
FL79235 - albastru18,9 lei
FL79244 - de cupru18,9 lei
FL79251 - verde18,9 lei
FL79290 - negru18,9 lei

1

2

3

4

30 lei

Ochișori autocolanți

5

6

7

Sârmulițe creative

Sârmulițe pentru ambalarea cadourilor mici, închiderea
pungilor sau crearea de ornamente sau figurine.
Lungime: 50 cm. 10 buc. cu diametrul de 8 mm.

1. FL77891 - galben7 lei
2. FL77892 - roșu7 lei
3. FL77893 - albastru7 lei
4. FL77894 - verde7 lei
5. FL77895 - Crăciun7 lei
6. FL77896 - toamnă7 lei
7. FL77897 - pastelat7 lei
828
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Clubul Nomiland
Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

R Ă S P L ĂT I M
CLIENȚII FIDELI

Membrii Clubului NOMILAND primesc gratuit
diverse articole pe tot parcursul anului.
La fiecare achiziție de produse din catalogul nostru, veți primi pentru
10 Lei cu TVA facturați - 1 punct în contul dvs. din Clubul NOMIland.
...deoarece la noi aveți posibilitatea să beneficiați
de ceva în plus pentru achizițiile făcute!

C O N V E R T I Ț I P U N C T E L E A D U N AT E

1.

puteți alege
din peste
9000 de produse

ra
edu b
c
o
Pr chim u
c
s
de ctelor
e:
un
a p rodus
p

în produse
din catalogul
nostru

cu punctele adunate
vă puteți face un
cadou sub formă
de electronice
de calitate

2.

în produse
electronice și
accesorii

Pentru o procedură detaliată cu
privire la modul de schimbare al
punctelor cu produsele din catalog,
vă rugăm să vizitați site-ul nostru
www.nomiland.ro

Mai multe informații vă putem oferi la nr. de telefon:

Mai multe info la pag. 4 - 7

0356 630 006
829
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Rafie naturală

Rafie în diferite culori reprezintă un ajutor excelent
pentru creativitatea copiilor. Pachete de 50 g.

FL9010 - culoare naturală
FL9012 - galben
FL9020 - roșu
FL9036 - albastru
FL9054 - verde

AP2015/SL

8,5 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei

9,5 lei

Frunzulițe decorative

Material decorativ - Rafie, saci de iută, diverse forme

Pachetul conține 20 de frunzulițe de
diferite culori și forme. Se potrivesc
pentru decorarea ierbarelor, sau
crearea de lucrări de artă plastică.

Sfoară de hârtie
Săculețul de iută cu imagine

FLJ650 - 17 x 25 cm
FLJ300 - 35 x 50 cm

RY15648

7 lei
17 lei

Sfoară în 5 culori diferite, ce se potrivește
pentru diferite lucrări de creație.
Lungime: 25 m.

FL12220 - naturală10 lei
FL12221 - colorată10 lei

56 lei

Forme de hârtie

Cu ajutorul formelor de hârtie vă puteți
compune diferite imagini și colaje.
Pachetul conține 1500 de forme, culori și
mărimi diferite. Dimensiune maximă: 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY211145 lei
Paste decorative multicolore

Forme nostime și culori strălucitoare, sunt
ideale pentru crearea de colaje sau pentru
înșirare. Copiii își pot confecționa coliere,
brățări, sau lațuri interminabile de paste.
Pachetul conține 454 g.
Categoria de vârstă: 4+

830
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CL100MZ

10 lei

Lipici pentru mozaic

PB2471163

17 lei

Biluțe de sticlă

150 de biluțe. Dimensiune: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOGM150

8,5 lei

Biluțe de sticlă, 50 buc.

50 de biluțe de sticlă cu motivul ochi
de pisică. Dimensiune: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

FL55020

8,5 lei

FL550914 lei

Compoziție de îmbinare

Mozaic mic din ceramică

Material alb, 250 g.

GOTT101

300 de bucăți, 10 x 10 mm, 200 g.

13,5 lei

Mozaic de cerculețe din lemn

Cerculețe din lemn de diferite mărimi.
Copiii le pot lipi pe hârtie, sau pot crea din
acestea diferite lucrări. De asemenea le pot
colora cu ajutorul vopselelor sau a markerelor.
Pachetul conține cca 100 buc.
Categoria de vârstă: 4+

AP401AP55 lei
Forme oglinzi, 36 buc
Pachetul conține 4 coli
- în total 36 de forme.
Categoria de vârstă: 3

FL5920915 lei
Mozaic strălucitor 10 x 10 mm

Pachetul conține 190 de pătrățele, în 20 de culori
strălucitoare diferite. Pătrățelele sunt produse
din rășină sintetică de calitate superioară.
Dimensiunea pătrățelelor: 10 x 10 mm.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Lipiciul alb devine transparent după
uscare. Se usucă repede și este
rezistent la apă. Se folosește pentru
lipirea mozaicului de sticlă sau ceramică.
Volum: 100 ml.
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ED0621236,9 lei
Puzzle alb A4

Se poate folosi pentru crearea individuală de imagini, cu
ajutorul culorilor, creioanelor colorate sau a markerelor.
Conține 30 de elemente. Categoria de vârstă: 3+

RY5206246 lei
Puzzle creativ

EF54653

5 lei

Colaje și mozaicuri

Pictează-ți propriul puzzle - Căsuță

Un puzzle de carton, gol, pe care copiii și-l pot decora
singuri. Cu ajutorul creioanelor colorate, creioanelor
de ceară, a markerelor sau a vopselelor, pot desena
pe acesta un motiv după ideile lor proprii. Conține 11
elemente albe, goale. Dimensiunea: 16 x 22,5 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EF54652

5 lei

WD9072121,9 lei

Pictează-ți propriul puzzle - Pătrat

Lipici cu burete pentru puzzle

Un puzzle de carton, gol, pe care copiii și-l pot orna
singuri. Cu ajutorul creioanelor colorate, a creioanelor
de ceară, a markerelor sau a vopselelor, pot desena pe
acesta un motiv după ideile lor proprii. Conține 20 de
elemente albe, goale. Dimensiunea: 25 x 25 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EF54650

Pachetul conține 30 de piese de puzzle mari, pe
care copiii le pot decora după propria lor imaginație
și folosind diverse metode creative. Este posibil să
desenați litere pe piese individuale și să puneți cuvinte
împreună. Piesele pot fi decorate pe ambele părți.
Dimensiune: 24 x 23 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Lipiciul trebuie aplicat pe partea superioară a unui puzzle
compus deja și apoi trebuie lăsat să se usuce.
Astfel elementele individuale se vor uni iar suprafața
devine protejată față de impurități. Un lipici ajunge pentru
cca 4000 de componente de puzzle.
Lipiciul este produs pe bază de apă. Volum: 70 ml.

5 lei

Pictează-ți propriul puzzle - Cerc

Un puzzle de carton, gol, pe care copiii și-l pot decora
singuri. Cu ajutorul creioanelor colorate, a creioanelor
de ceară, a markerelor sau a vopselelor, pot desena pe
acesta un motiv după idei proprii.
Conține 9 elemente albe, goale.
Dimensiunea: diametrul de 28 cm, grosimea de 0,4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EF546515 lei
Pictează-ți propriul puzzle - Dreptunghi
Un puzzle de carton, gol, pe care copiii și-l pot decora
singuri. Cu ajutorul creioanelor colorate, a creioanelor
de ceară, a markerelor sau a vopselelor, pot desena
pe acesta un motiv după ideile lor proprii. Conține 12
elemente albe, goale. Dimensiunea: 21 x 30 x 0,4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Colorează-ți propriul puzzle!

Pachetul conține 10 bucăți de puzzle cu un singur motiv.
Produs din carton dur. Dimensiune: 14 x 14,5 cm.

FL23101 - Peștișor (21 componente)31 lei
FL23102 - Tractor (20 componente)31 lei
FL23103 - Cetate (25 componente)31 lei
FL23104 - Bufniță (22 componente)31 lei
832
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2

3

Cărți de colorat Jumbo

50 de coli de colorat extra mari, pe hârtie
groasă, ideale pentru colorat cu creioane,
creioane pastelate, culori sau markere.
Dimensiune: 35,5 x 28 x 1 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1. MD14200 - Animăluțe35 lei
2. MD14205 - Mijloace de transport35 lei
3. MD14263 - Prințese și zâne35 lei

Pictează cu apă MINI

Pentru obținerea unor culori de apă
strălucitoare, trebuie mai întâi umplut stiloul cu
apă și apoi pot începe primele experimente
cu culori. După uscarea paginii, imaginea
poate fi pictată din nou.
Dimensiune: 15,5 x 25,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1

2

1. MD15376 - Animăluțe45 lei
2. MD19441 - Safari45 lei
3. MD19485 - Ferma - unește punctele45 lei
4. MD19232 - Ferma45 lei
5. MD19444 - Culori și forme45 lei
6. MD15375 - Mijloace de transport45 lei

3

4

5
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ED523194

121 lei

Căsuță de carton - Ferma

Crează-ți propriul puzzle, ornamente

Căsuță solidă de carton, se poate
asambla ușor și fără lipici.
Înălțime: 88 cm.
Categoria de vârstă: 2+

RY1604645 lei
Confecționează-ți o mașinuță!

Confecționați-vă mașinuțe de carton, ce stau
singure. Setul conține componente pentru
confecționarea a 24 de mașinuțe.
Dimensiunea mașinuței: 16,5 x 33 cm.
Categoria de vârstă: 3+

RY16035

55 lei

Dinopark de carton

FL2313

Decorați-vă dinozauri rezistenți din carton,
după propriul gust. Fiecare dinozaur
are stativul propriu. Pachetul conține 25
de dinozauri din carton, 25 de stative,
instrucțiuni. Dimensiune: 19 x 32 cm.
Categoria de vârstă: 3+

14 lei

Crează-ți un cadou! Calendar

Calendarul puteți să-l creați după propriul
gust. Conține 13 pagini de mărimea A4
și configurează un număr de 3 ani.
Categoria de vârstă: 4+

1

2

Cutiuțe naturale

Pachetul conține un număr de 10 cutiuțe din carton
natural, de o singură dimensiune.
Categoria de vârstă: 4+

1. FL3320 - Cerc (8 x 4 cm)62 lei
2. FL3324 - Inimă (8 x 7,5 x 4 cm)62 lei

24 buc
RY7540189 lei
Prietenul meu de hârtie

834

Pachetul conține 24 de figurine predecupate,
care pot fi pictate și ornate conform ideilor
proprii. Astfel, fiecare copil din clasă poate
să-și confecționeze un prieten propriu sau
chiar o dublură proprie. Pentru colorat se
potrivesc culori pentru degete.
Material: hârtie.
Dimensiune: 46 x 89 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE53103

11,9 lei

Fă-ți un cadou ! Un set de coșulețe

Setul conține 2 coșulețe (1 pătrat, 1 oval),
confecționate din carton. Se pot folosi pentru
păstrarea lucrurilor mărunte, de Paște se pot
crea aranjamente cu ouă de Paște, sau se pot
folosi pentru strângerea de castane, sau de fructe
uscate. Originalitatea lor poate fi asigurată prin
ornarea lor, cu propriile mâini.
Dimensiune: 10,8 x 7,5 x 10,8 cm.
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32 buc

RY52093

49 lei

Lampioanele ornate personal înviorează
orice serbare sau festivitate a copiilor.
Se pot colora cu vopsele, markere sau
creioane colorate, se pot lipi cu hârtie
transparentă sau cu folie. Apoi trebuie
doar amplasate în forma dorită, asigurată
împotriva deschiderii involuntare și
distracția poate să înceapă.
Pachetul conține 32 de lampioane.
Dimensiune: 9 x 9 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY5202069 lei
Literele mari ale alfabetului

Îndrumați copiii spre cunoașterea literelor mari ale alfabetului.
Literele sunt produse din carton ondulat, foarte rezistent.
Datorită dimensiunilor mari, sunt ideale pentru circumscriere,
colorare și ornare. Dimensiunea literelor: 23 cm.
Pachetul conține 26 de litere.
Categoria de vârstă: 3+

Măști de carton

Pachetul conține un număr de 6 măști cu diferite motive de
animale, pe care copiii și le vor orna singuri. Fiecare mască
are și un elastic pentru fixarea pe față. Sunt produse dintr-un
carton rezistent. Dimensiunea pachetului: 21 x 36,5 cm.
Categoria de vârstă:3+

FL23259 - Animale de pădure20 lei
FL23269 - Animale exotice20 lei

RY42280

85 lei

Fă-ți un cadou - Dream Catcher

Decorați ramele de carton cu creioane colorate, pastelate
și cu modele, încă înainte de a introduce sfoara prin
orificiile create dinainte. Captatorul de vise creat puteți
să-l decorați cu mărgele și pene. Pachetul conține 12
captatoare de vise, 12 ace de plastic, sfoara - 40 m și
mărgele. Dimensiune: 13 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 4+

RY510801
Ornamente suspendate

40 lei

Ornamentele de carton rezistent sunt
indicate pentru decorațiunile de sezon.
Pregătiți-le după propriul gust și apoi
suspendați-le. Pachetul conține 30 de
ornamente de diferite tipuri și instrucțiunile.
Dimensiunea ornamentului: 20 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 4+

FL2330920 lei
Coroana de carton, 6 buc

Pachetul conține un număr de 6
coronițe de carton, în 3 design-uri
ce pot fi ornate după propriul gust.
Dimensiunea pachetului: 15 x 30,5 cm.
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MARCĂ DE CALITATE, LONGEVITATE ȘI
SIGURANȚĂ!
Produsele Beleduc sunt fabricate din materiale
naturale. Aceste produsele inovatoare sunt
concepute în funcție de nevoile copiilor și le oferă
o bază importantă pentru dezvoltarea lor.

BE40929

13,9 lei

Fă-ți un cadou!
- Boneta lui Cook

Înălțime: 22 cm - cu lățimea reglabilă.
Categoria de vârstă: 3+

BE4091112,9 lei
Șorț de copil

Confecționați-vă un șorț cu
motiv propriu. Figura este
ilustrativă; șorțul se vinde
nedecorat.
Dimensiune: 43 x 55 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE51107

9,9 lei

Crează-ți propriu cadou

Confecționează-ți un cadou
- Portchei

Portcheiul ornat cu propriile mâini ar
face fericit pe orice părinte sau bunic.
Este produs din pânză curată și pentru
ornarea sa se pot folosi diferite creioane
colorate sau marker textil, mărgele sau
paiete - imaginației nu-i poți pune piedici.
Dimensiune: 11,8 x 7,2 x 0,4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOPA057

4,9 lei

Plasă naturală din bumbac
Confecționați-vă o plasă cu temă
proprie. Produsă din
material de bumbac.
Dimensiune: 23 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 4+

BE4090510,9 lei
Penar

Dimensiune: 23 x 11,5 cm. Categoria de vârstă: 3+

FL230219,9 lei
Bandă uscată

Bandă autocolantă uscată.
Pachetul conține 2 m de bandă
uscată cu lățimea de 20 mm.

GO58611

31 lei

Confecționează-ți un
cadou - Geantă practică

Geantă de umăr cu lungime
ajustabilă. Este produsă din bumbac
și copiii o pot orna conform propriei
imaginații - vopsele, marker textil
cu sclipici sau nasturi.
Creativitatea nu poate fi limitată.
Dimensiune: 27 x 19 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO5863711,5 lei
Portofelul

Dimensiune:12 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

836

GOPA0567,5 lei
Plasă naturală din bumbac (38 x 42 cm)
Confecționați-vă o plasă cu un motiv personal. Produsă
din material de bumbac. Dimensiune: 38 x 42 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Confecționați cadouri împreună cu copiii și savurați distracția comună!

GO15093

7,2 lei

Creioanele colorate pentru textile.
Cu ajutorul lor puteți obține un aspect unic
al genții voastre, al tricoului sau oricărui alt
obiect. Textilele ornate se pot spăla la o
temperatură de 30°C. Cutia conține
8 creioane colorate. Lungime: 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Vopsea pentru textile

Vopselele de înaltă calitate pentru textile în sticluțe de
500 ml se pot folosi pentru fire sintetice și naturale.
Figura de pe textilă se fixează ușor prin călcarea părții
dorsale la 150°C, timp de 4 min. Recomandăm spălarea
la 40°C.Volumul fiecărei culori: 500 ml.
Categoria de vârstă: 3+

ED062260 - galben31,9 lei
ED062261 - albastru
31,9 lei
ED062262 - roșu
31,9 lei
ED062263 - negru
31,9 lei
ED062264 - alb
31,9 lei
ED062265 - verde31,9 lei

HA24045

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

Creioane colorate pentru textile

BE40152

32 lei

Markere pentru textile
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiune: 11 x 1,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

155 lei

Vopsea pentru textile - set

Vopsea acrilică pentru textile, care este
pregătită pentru folosire imediată. Se poate
folosi practic pentru orice fel de textile
naturale sau sintetice. Pentru rezistența mai
îndelungată a vopselei de textile o puteți călca. Vopseaua nu se estompează. Se poate
spăla la temperatura de 30°C. Pachetul
conține 6 culori cu un volum de 250 ml.

BE52010

39,9 lei

Markere multifuncționale
Markerele se pot folosi pentru diferite
suprafețe - textile, lemn, hârtie, sticlă, plastic,
ceramică, sau pentru table. Dimensiune:
diametrul 1,6 cm, lungime 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Spray
- vopsea pentru textil

După uscare culoarea rezistă la spălare
de pâna la 60 °C, fără a fi nevoie de
aplicarea fierului de călcat. Flacon de
110 ml.

KP35575 - galben
KP35582 - roșu
KP35599 - albastru
KP35605 - verde
KP35612 - maro
KP35629 - negru

16 lei
16 lei
16 lei
16 lei
16 lei
16 lei

BE5206059,9 lei
Culori solide pentru textil

Culorile extensibile oferă avantajele culorilor saturate
tempera, dar fără a fi riscul de vărsare.
Potrivite pentru textil, iar culoarea poate fi spălată la
temperatura de 60 °C. Pachetul conține 12 buc (2 x 6
culori). Categoria de vârstă: 4+
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Clipsuri din lemn

GOTT101

13,5 lei

Mozaic de inele din lemn

Crează-ți propriu cadou

Inelele din lemn de mărimi diferite. Copiii le pot lipi pe hârtie,
sau să realizeze diferite creații. De asemenea le pot colora
cu ajutorul vopselelor sau markerelor. Pachetul conține cca
100 buc. Categoria de vârstă: 4+

Pachetul conține 100 buc.

PB2470206 - 45 mm18 lei
PB2470107 - 25 mm17 lei

EPL200004

9 lei

Bețișoare de înghețată - colorate
Pachetul conține 50 de bețișoare de
înghețată de lemn în diferite culori.
Dimensiune: 15 x 2 x 0,18 cm.
Categoria de vârstă: 3+

200 buc
WX66704

4,5 lei

Bețișoare de bambus, 200 buc.
Bețișoare de bambus ascuțite.
Dimensiune: 20 cm, diametrul 3 mm.

AP2199BS30 lei
Stele din lemn, 20 buc

Stelele sunt făcute din scoarță de copac. Nicio stea nu este identică, ceea ce le
face interesante și unice. Pachetul conține 20 de bucăți.
Dimensiuni: 10 x 20 x 4 cm.

EPL2102888,9 lei
Medalie din lemn

Medalia din lemn cu grosimea de 3 mm poate fi decorată
pe ambele părți folosind creion de pirogravură - sau
desigur, poate fi vopsită în mod tradițional.
Material: lemn, inel metalic, șnur din nailon.
Diametru: Ø 5,2 cm. Lungime: 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+

838

EPL21025722,9 lei
Nasturi din lemn pe clemă, 10 buc

Nasturii din lemn sunt universali pentru jocuri, sarcini și inscripții.
Clema de pe spate face posibilă atașarea de îmbrăcăminte sau obiecte.
Material: lemn, placaj. Dimensiune: 5 x 4 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Bețișoare

Bețișoarele din lemn se pot folosi pentru diferite
colaje, sau la compunerea unor obiecte
decorative. Pachetul conține 1000 buc.
Dimensiune: 0,2 x 0,2 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL200007 - colorate14 lei
EPL200008 - naturale13 lei

PB2470108
AP662/PS12 lei

Pachetul conține 100 de inimioare din lemn
subțire care se pot folosi la diferite decorațiuni.
Dimensiune: 3 - 5 cm.

Confecționează o paiață pe bețișor
Pachetul conține 10 bețișoare de lemn în
formă de fetiță și băiețel.
Dimensiune: 13 cm.

AP766WS

16,5 lei

Inimioare din lemn

65 lei

Linguri din lemn pentru
crearea operei - set 24 buc.
Creați-vă un prieten dintr-o lingură de
lemn cu ajutorul mărgelelor, culorilor,
sau un alt material decorativ. Pachetul
conține 24 buc. Lungime: 23 cm.

BE40750

5,9 lei

Confecționează un cadou! - Ramă foto

Ramă mică din lemn pentru fotografie, care poate fi ornată de copii
conform propriei imaginații. O pot completa cu decorațiuni autocolante
care se află în pachet. Unui asemenea cadou nu îi poate rezista nimeni! Dimensiune: 11 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

PB2470689

31,5 lei
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Litere din lemn

Pachetul conține 300 de litere din
lemn subțire. Înălțime: 2,2 cm.

BE40781

10,9 lei

Confecționează un cadou! - Suport pentru creioane

Suportul din lemn pentru creioane cu ramă pentru fotografie, pe care
copiii și le pot orna conform imaginației proprii. Cele 5 decorațiuni
autocolante se pot amplasa și colora după cum se dorește.
Dimensiune: 4,5 x 9,5 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Obiecte de lemn pentru vopsit

1

Confecționează un cadou!

3
2

Crează-ți propriu cadou

Decorațiuni

Decorațiunile din lemn cu motive de primăvară sunt potrivite pentru vopsire
și decorare după propriile idei.
Categoria de vârstă: 3+

1. BE50480 - Flori din lemn, 3 buc. (8,5 x 4 x 1,7 cm)9 lei
2. BE50440 - Decorațiunile iepurașului, 3 buc. (9,5 x 5,4 x 2 cm)4,5 lei
3. BE50450 - Decorațiunile iepurașului, 1 buc. (9,5 x 4 x 18,5 cm)4,5 lei

Suport pentru mesaje

Suportul din lemn cu o clamă pentru mesaje sau fotografii.
Copiii îl pot vopsi cu culori sau orna după propria imaginație.
Categoria de vârstă: 3+

BE50220 - steluță (9 x 3,5 x 14,5 cm)7,2 lei
BE50210 - inimioară (9 x 3,5 x 13,5 cm)7,2 lei

BE504204,5 lei
Pasăre din lemn

Decorațiunile din lemn sunt potrivite pentru
vopsire și decorare după propriile idei.
Dimensiune: 13 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Decorațiuni de Crăciun

Decorațiunile din lemn cu motive de Crăciun sunt potrivite pentru vopsire și
decorare după propriile idei.
Categorie de vârstă: 3+

1. BE50520 - Decorațiuni de Crăciun, 3 buc (7 x 7 x 7,8 cm)7 lei
2. BE50530 - Sfeșnic de Crăciun, 1 buc (16 x 12,5 x 0,9 cm)9 lei
3. BE50540 - Sfeșnic de Advent 1 buc (22 x 6,5 x 1 cm)9 lei
4. BE50550 - Cunună de Crăciun, 1 buc (30 x 30 x 0,2 cm)9 lei
5. BE50400 - Stea din lemn, 1 buc (ø 10,5 x 1 cm)7 lei
6. BE40742 - Sfeșnic - Stea, 1 buc (ø 13,5 x 1 cm)5,9 lei
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EPL21029010 lei

12,9 lei

Ouă din lemn, 6 buc

Confecționează un cadou! - Hrănitoare

Ouăle de Paște pot fi decorate și vopsite în funcție de propriile
abilități ale copiilor. Decor frumos pentru fereastră, tufa de
Paște și cadouri. Pachetul include, de asemenea, un șnur
pentru agățare. Material: placaj. Dimensiune: 5 x 8 x 0,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

În această hrănitoare se pot pune diferite bunătăți
pentru păsări, mai ales pe timp de iarnă.
Dimensiune: 17 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE40712

5,9 lei

Confecționează un cadou! - Iepuraș
Setul de 3 iepurași în pantaloni nostimi, care pot
fi colorați conform propriei imaginații.
Dimensiune: 8,5 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL210069

45 lei

Confecționează un cadou! - Set de flori

EPL210246

10 lei

Confecționează un cadou
- colivie pentru păsări

Flori frumoase din lemn subțire care se pot orna
după propria imaginație. Se poate folosi ca un
cadou de ziua mamelor, sau puteți să vă înveseliți
grădina. Pachetul conține 6 flori diferite.
Înălțime: 25 cm. Categoria de vârstă: 3+

O colivie de păsărele cu agățătoare,
pentru decorare.
Dimensiune: 7 x 7 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL210094

14 lei

Globuri de Crăciun din lemn,
4 buc.

Confecționați-vă propria decorațiune pentru
pomul de iarnă din ornamente din lemn
în formă de glob, groase de 3 mm.
Diametrul: 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE50139
Confecționează un cadou
- Clopoțel

5,9 lei

Clopoțelul pentru brodare oferă mai multe
posibilități de ornare conform propriei
imaginații și poți crea propria decorațiune
originală. Dimensiune: 12 x 15 cm.

BE50280

8,9 lei

Fă-ți un cadou!
- Stick-ul de tragere - Ursul

Decorațiunea care poate fi completată de
copii conform propriului plac.
La tragerea șnurului, ursulețul desface
mâinile și picioarele.
Dimensiune: 21 x 14 x 1,5 cm
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BE50230

6,9 lei

Suport lumânare Cometă

Suportul pentru lumânare este
din lemn. Va crea o adevărata
atmosferă de Crăciun. Dimensiune:
20 x 10 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE503806,9 lei

Crează-ți propriu cadou

Confecționează-ți un cadou - Steluța cu clopoței
Steluță din lemn cu motiv, are un clopoțel.
Ornați steluța conform propriei imaginații.
Dimensiune: 11,5 x 4,5 x 15 cm.

BE40754

13,9 lei

Confecționează un cadou!
- Căsuță pentru chei

Copiii își pot decora o căsuța din lemn conform
propriei imaginații care permite ca toate cheile
să fie tot timpul la locul lor.
Dimensiune: 19,5 x 17 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE50270

8,9 lei

Fă-ți un cadou! - Stick de tragere - Santa

Decorațiune cu motive de Crăciun, pe care copiii o pot orna
după propriile idei. Trăgând de șnur, Santa va desface mâinile
și picioarele. Dimensiune: 21 x 14 x 1,5 cm.

BE50290

4,9 lei

Confecționează un cadou
- Decorațiuni de Crăciun, 3 buc.

842

Setul conține 3 accesorii cu motive de Crăciun.
Copii le pot orna după propriile idei.
Dimensiune: 7 x 7 x 0,5 cm.

AN4860

6 lei

Decorațiuni de crăciun, 3 buc

Pachetul conține 3 piese pentru decorare.
Diametru: 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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BE504109,9 lei
Confecționați-vă o ramă pentru fotografia
voastră preferată. Rama foto cu motiv de
Crăciun este produs din lemn subțire, iar copiii
și-o pot orna după propriile idei.
Dimensiune: 15 x 13 x 5 cm.

BE50340

4,9 lei

Confecționează un cadou
- Decorațiune - Stele, 3 buc.

Setul conține 3 decorațiuni în formă de steluțe,
care pot fi ornate de copii după ideile lor proprii.
Dimensiune: 6 x 10 cm.

AP2441PCD39 lei
Decorațiuni de Crăciun, 8 buc
Pachetul conține 8 buc. Ideale pentru
decorarea ferestrelor.
Dimensiuni: 14 x 10 x 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BE50310

7,9 lei

Confecționează un cadou - Ramă
foto - Iarnă
Confecționați-vă o ramă pentru fotografia
voastră preferată. Rama foto cu motiv de
Crăciun este produsă din lemn subțire, iar
copiii și-o pot orna conform propriilor idei.
Dimensiune: 15 x 13 x 5 cm.

FL9394

45 lei

Trenulețul de “Advent”

Pachetul conține 60 de
componente din care se
compune trenulețul cu 24 de
cutii mici de cadouri.
Dimensiune trenuleț: 75 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 4+

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 2 Vytvarna-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 843

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

Confecționează un cadou
- Ramă foto - Iarnă

843

26. 7. 2021 10:56:27

Artă și creație

TY20035

18 lei

Sul de hârtie, 35 cm x 20 m

Sulul de hârtie se potrivește pentru table
de tipul TY10300 din oferta noastră.
Pentru desen se poate folosi și fără tablă.
Dimensiune: 35 cm x 20 cm.

Pânză de pictat

Pânză pentru pictură cu ramă de lemn.

TSA4ACM - A423 lei
TSA3ACM - A335 lei

TY10202

Table, Stative pentru desen

Tabla magnetică față-verso cu
numeroase accesorii. Pe fiecare
parte se află un ceas pentru copiii cu
arătătoarele mobile și literele mari
ale alfabetului. Pachetul conține
și burete, 5 crete colorate, litere și
numere magnetice, marker .
Dimensiune: 37 x 65,5 x 110 cm.

TY10300

159 lei

Tabla față - verso cu sul de hârtie

Tabla magnetică fața-verso cu sul de hârtie (20 m), abac și
numeroase accesorii. Pe partea neagră se află un ceas și literele
mari ale alfabetului. Pachetul mai conține un burete, 5 crete
colorate, litere și numere magnetice și un marker.
Dimensiune: 45 x 40 x 100 cm.

844

205 lei

Tablă față-verso

TY10200

99 lei

Tablă față - verso
Pe o parte a tablei magnetice se poate
scrie cu markere ce se pot șterge iar pe
cealaltă parte cu cretă. Pachetul mai
conține și burețele, 5 crete colorate,
setul de litere magnetice și marker.
Dimensiune: 46 x 43 x 78 cm.

TY10301

220 lei

Tabla față - verso
cu sul de hârtie

Tabla magnetică fața-verso cu sul de hârtie (20m), abac
și numeroase accesorii. Pe partea neagră se află un
ceas și literele mari ale alfabetului. Pachetul mai conține
un burete, 5 crete colorate, litere, cifre magnetice și un
marker. Dimensiune: 66 x 40 x 116 cm.
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BN83655120 lei
Tablă magnetică față-verso
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Tablă reglabilă pe înălțime. Pachetul conține de
asemenea, puzzle-uri (22 buc), crete (12 buc),
markere (3 buc) și radieră (1 buc.).
Dimensiuni: 40 x 80 x 42,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

TY10152108 lei
TY10153295 lei
Stativ pentru pictat, cu sticlă de siguranță
Stativ mare și stabil cu sticlă de siguranță, care permite
desenul cu marker ce se pot șterge, sau cu vopsele.
Copiii pot desena diferite forme, figuri, fețe, etc. Pachetul
mai conține și vase pentru vopsele, amplasate pe polițe,
marker ce se poate șterge, prosopel și clamă pentru hârtie.
Dimensiune: 112 x 65 x 59 cm.

Stativ de masă pentru pictat 3 în 1

Stativul conține 2 table comutabile.
O tablă este cu sticla de siguranță, pe care se poate desena cu
markere ce se pot șterge sau cu vopsele. Cealaltă tablă este
față - verso, iar o parte este cu suprafața albă magnetică
(pentru desene cu markere ce se pot șterge), iar cealaltă parte
este suprafața neagră pentru desene cu cretă. pachetul mai
conține: 5 crete colorate, clamă pentru hârtie, litere magnetice,
marker și prosopel. Dimensiune: 45,5 x 40 x 20 cm.

Table față - verso glisante

Tablele pe roți sunt utile pentru diferite prezentări, dar și pentru folosirea cotidiană, în grădinițe, gimnazii sau licee.
Tablele se pot roti cu 360 grade iar roțile permit o deplasarea foarte simplă.
Vă oferim variantele față - verso, care sunt cele mai căutate și cele mai practice.
Pe o parte este tabla albă magnetică, pe care se scrie cu markere ce se pot șterge.
Pe partea cealaltă este sau o tablă magnetică verde, pe care se scrie cu cretă, sau o tablă de plută, pe care puteți să o
folosiți pentru prezentarea lucrărilor copiilor.
Tabla conține polițe pentru depozitarea accesoriilor.

Table glisante față - verso

Dimensiunea tablei (a spațiului de scris) 150 x 90 cm.
Înălțimea totală: 168 cm.

YC005GW - alb / verde699 lei
YC005WK - alb / plută699 lei
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BN8365178 lei
Tablă de perete față - verso

Table, Stative pentru desen

Tablă magnetică cu litere. Într-o parte
este albă pentru scriere cu marker și
cealaltă parte este pentru scriere cu
cretă. Tabla albă este magnetică.
Dimensiune: 42 x 1,5 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN50858

40 lei

Tablă magnetică

Tabla magnetică cu margine colorată, pe care se poate
scrie și cu markere speciale. Dimensiune: 40 x 28 cm.

MI9792968 lei
Tablă față - verso, cu accesorii

Tabla este amplasată într-o ramă de plastic de dimensiuni 30 x 26 cm.
Setul conține și un marker ce poate fi șters, buretele de șters și cutia
cu crete. Markerul se poate folosi pentru o parte a tablei, care e albă
și se poate șterge, iar cretele sunt destinate celeilalte părți.
Ambele părți sunt acoperite cu un strat metalic deci se pot folosi magneții.
Această tablă este de calitate superioară!
Categoria de vârstă: 3+

45 x 200 cm

FL39009045 lei
Folie de tablă în formă de sul

846

Se poate folosi pe orice suprafață netedă și
se poate scrie pe ea cu aceleași mijloace de
scris ca și pe o tablă obișnuită.
Pachetul mai conține în afară de folie de
tablă și 10 crete ( 5 albe și 5 colorate).
Dimensiunea foliei: 45 x 200 cm.

LR6370109 lei
Tăblițe magnetice

Set de 4 buc. de tăblițe magnetice cu
margini colorate, adecvate pentru scriere,
desen și alte activități.
Categoria de vârstă: 5+
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GO58999

129 lei

Set de tăblițe magice

Pe aceste tăblițe copiii vor putea să scrie sau să
deseneze cu o peniță specială (în pachet). Apoi ajunge
să se tragă de partea marcată iar tăblița se curăță și
e pregătită de o nouă creație. Pachetul conține un
număr de 20 de tăbliță cu peniță.
Dimensiune: 27 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MI97933

20 buc

78,5 lei

Tăbliță ce se poate șterge

Tabla ce se poate șterge, în ediție pragmatică
pentru călătorii. Pachetul mai conține 6 cărți cu
sarcini, stilou și 3 ștampile (pătrat, triunghi, elipsă).
Lățime: 39 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Tăbliță pentru scris și desenat

Tăblița color LCD este un nou tip de jucărie educativă pentru copii mai
mici. O soluție care le permite copiilor ore lungi de desenat precum și
exersarea abilităților manuale. Instrument util pentru învățarea scrisului și
desenului. Școlarii o pot folosi pentru a exersa scrisul, a face calcule sau
a lua notițe. Dimensiunea tăbliței: 17,5 x 12,5 cm.
Dimensiunile pachetului: 27 x 17 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MPH001NY - verde 175 lei
MPH003NY - albastru 175 lei
MPH004NY - roz175 lei

Cartonașe pentru Mini placa luminoasă
Cartonașe solide concepute pentru Mini placa ușoară
(TS10006EY, TS10426EY). Ele ajută la exersarea
scrisului.
Dimensiune: A5.

TS10079EY - Pregătire pentru scris (20 buc)45 lei
TS10080EY - Litere mici (26 buc)45 lei
TS10081EY - Numere 1-20 (20 buc)45 lei
TS10082EY - Litere mari (20 buc)45 lei
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Mini placă luminoasă

Set de 6 plăci ușoare potrivite pentru desen și
dezvoltarea abilităților motorii. Pentru pregătirea
pentru scris sunt potrivite cartonașele TS10079EY,
TS10080EY, TS10081EY, TS10082EY (nu fac
parte din pachet). Pentru scris poate fi folosit orice
pix conceput pentru scris uscat. Pentru curățare
folosiți doar o cârpă moale umedă. Necesită 3
Baterii AAA (nu sunt incluse).
Dimensiune: A5
Categoria de vârstă: 3+

TS10006EY - 6 buc, fără pixuri520 lei
TS10426EY - 6 buc, cu pixuri (6 buc)580 lei

Pixuri uscate lavabile

Pix cu vârf subțire potrivite pentru scris
și desenat pe Mini placa luminoasă
(TS06939EY). Vârful solid este rezistent la
presiune. Încărcatura nu conține xilen.
Categoria de vârstă: 3+

TS10020EE - 10 buc55 lei
TS10022EE - 50 buc245 lei
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Table de plută - colorate
Îndeplinesc toate funcțiile tablelor de plută și sunt oferite în 5 culori, contribuind la înfrumusețarea spațiilor.
Tablele sunt puse într-o ramă de lemn.
Se montează direct în perete cu ajutorul materialelor de montare adecvate.
Tablele le puteți folosi dea-latul sau dea-lungul.
Vă oferim 4 dimensiuni.

100x200
100x150
90x120

60x90

Tabla de plută - color 1

Table de plută / Stringuri

Dimensiune: 60 x 90 cm.

KOR69001 - violet95 lei
KOR69002 - albastru95 lei
KOR69003 - verde95 lei
KOR69004 - galben95 lei
KOR69005 - rușu95 lei

Tabla de plută - color 2
Dimensiune: 90 x 120 cm.

KOR91201 - roz189 lei
KOR91202 - albastru189 lei
KOR91203 - verde189 lei
KOR91204 - galben189 lei
KOR91205 - roșu189 lei

Tabla de plută - color 3

Tabla de plută - color 4

KOR10151 - roz265 lei
KOR10152 - albastru265 lei
KOR10153 - verde265 lei
KOR10154 - galben265 lei
KOR10155 - rușu265 lei

KOR10201 - roz410 lei
KOR10202 - albastru410 lei
KOR10203 - verde410 lei
KOR10204 - galben410 lei
KOR10205 - roșu410 lei

Dimensiune: 100 x 150 cm.

60x90

poziție
tip peisaj
90x60

sau
portret

Dimensiune: 100 x 200 cm.

2

1
Tabla de plută

Tabla este într-o ramă de aluminiu.
Oferim 2 dimensiuni:

1. YC003N - 60 x 90 cm120 lei
2. YC004N - 90 x 120 cm215 lei

LE7760

45 lei

Clipsuri din lemn colorate 1
Set de 24 buc. Designul poate fi diferit
de cel din imagine.
Dimensiune: 7,5 x 2,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

848

LE1780

49 lei

Clipsuri din lemn colorate 2
Set de 24 buc. Designul poate fi diferit
de cel din imagine.
Dimensiune: 7,5 x 2,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Stringuri

Proiectele vesele
luminează
pereții fiecărei
clase

Stringuri de perete

Servesc la decorarea peretelui și de asemenea
pentru expunerea lucrărilor artistice ale copiilor.

LM12301 - veveriță (51 x 95 cm)
LM12302 - bufniță (50 x 95 cm)
LM12303 - pisică (35,5 x 95 cm)
LM12304 - papagal (50 x 95 cm)
LM12305 - iarbă cu flori (45 x 95 cm)
LM12306 - urs (40 x 95 cm)

270 lei
270 lei
270 lei
270 lei
270 lei
270 lei

O gamă largă de sfori
găsiți la pag. 866
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O serie de panouri frumoase cu șnur sau lanț înfrumusețează pereții
și în același timp, oferă posibilitatea expunerii artei copiilor.
Design-urile sunt comandate în bucăți, permițându-vă să le combinați.
Fiecare design vine cu 8 cârlige pentru atașarea ușoară a oricărui șir.
Cârligul este conceput pentru a vă potrivi
înălțimea 4 x A4 cu o suprapunere de câțiva centimetri.
Plăcile sunt realizate din MDF si sunt destinate montajului pe perete.
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3
2
1
Tablă magnetică albă

Pe tablă se poate scrie cu markere ce se pot șterge.
Tabla este amplasată într-o ramă de aluminiu și are și
spațiu de păstrare ale markerelor. Oferim 3 dimensiuni.

1. YC003L - 60 x 90 cm130 lei
2. YC004L - 90 x 120 cm240 lei
3. YC006L - 100 x 150 cm309 lei

KP35636

Table magnetice, accesorii

KP34080

12 lei

Marker pentru tablă - set 6 culori

Markere pentru tablă albă pe bază de alcool. 6 culori
diferite. Grosimea vârfului 1 - 2 mm.

VN75626922,5 lei

11 lei

Șervețele umede
pentru tablă albă,
100 buc

Spray de curățat
pentru table
magnetice

Distribuitorul practic vă permite
să scoateți un singur șervețel
simultan. În pachet sunt 100
de șervețele pentru curățare.
Dimensiune: 7,6 x 18 cm.

Lichid de curățat pentru
tablele magnetice în recipient
cu dispersor. Cantitate 110 ml.

Markere pentru tabla albă

KP36596

Produse pe bază de alcool. Fără xilen și propice pentru mediul
înconjurător. Linia de scriere este de 2 mm.
Prețul este pe bucată. Categoria de vârstă: 3+

15 lei

Markere pentru tablă - set 4 + 1

ED165020 - negru4 lei
ED165021 - albastru4 lei
ED165022 - verde4 lei
ED165023 - roșu4 lei

Markere pentru tablă albă și suprafețe
neporoase pe bază de alcool. Pachetul
conține 4 culori și burete. Grosimea vârfului
2,5 mm

Crete colorate pătrate

RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

Pachetul conține numere diferite de culori de
la pachet la pachet. Adecvate pentru table.
Dimensiune: 1,2 x 1.2 x 10 cm.

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

Crete rotunde

Creta este compactă, plăcută la contact și nu
produce praf. Nu zgârie tabla și au o calitate de
acoperire bună. Pe mâini rămâne doar o cantitate minimă de praf. Pachetul conține 10 buc.
Dimensiune: lungime 80 mm, diametrul 9 mm.

JO1010 - alb3,5 lei
JO1020 - colorat (culori deschise, vii)5,5 lei

FL37120935 lei
Pixuri de cretă, 12 buc.

Se pot folosi pentru scriere pe tablă,
geamuri, porțelan, hârtie și alte
suprafețe netede. Se dizolvă în apă.
Pachetul conține 12 culori.

850
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Magneți
Setul în săculeț de plastic conține
40 de magneți în 4 culori diferite.
Set magneți A
Diametrul: 20 mm.

VN77656

35,5 lei

Set magneți B

VN77657

PB9080001

46 lei

23 lei

Suluri magnetice

Pachetul conține 10 buc. de coli.
Dimensiune: 10 x 15 cm.

VN73499

33 lei

Hârtie albă magnetică

Din această hârtie puteți să vă confecționați materiale didactice proprii. Pur și
simplu tăiați forma de care o doriți și scrieți pe ea informațiile cerute. Hârtia poate fi
folosită și în cea mai mare parte a tipografiilor pe cerneală. Este rezistentă la apă.
Pachetul conține 5 suluri de hârtie de format A4, de culoare albă. Grosimea hârtiei
este de 0,3 mm. Categoria de vârstă: 8+

Bandă magnetică

Bandă magnetică flexibilă, aderentă.
Se poate tăia în bucăți mai mici.

VN99

18 lei

Bandă magnetică 0,7 mm

Grosime: 0,7 mm - pentru hârtie, carton, etc.
Lățime: 25 mm. Lungime: 1 m.

VN101

23 lei

Bandă magnetică 1,7 mm

Grosime: 1,7 mm - pentru obiecte mai grele.
Lățime: 25 mm. Lungime: 1 m.

LR3807

89 lei

Boxe de depozitare magnetice

Set de 4 boxe colorate din plastic, cu magnet în spate. Sunt ideale pentru depozitarea
materialelor didactice cotidiene, precum stilouri, creioane, suporturi, etc.
Boxa poate sta și individual în caz de nevoie.
Dimensiune: 9 x 5 cm. Se recomandă și pentru gimnaziu. Categoria de vârstă: 3+

EPL110398145 lei
Magneți colorați, 72 buc

Magneții puternici țin coli de hârtie mari sau
până la 8 foi A4. Conținut: 12 magneți în 6
culori, ambalate într-o cutie practică - ideală
pentru depozitare. Material: magnet, plastic.
Dimensiune: Ø 21 mm. Categoria de vârstă: 3+

GOPE131

99,5 lei

Distincție cu magnet - Buburuze

Copiii îndeplinesc cu plăcere tot felul de
cerințe, mai ales dacă sunt recompensați.
Acești magneți în formă de buburuze sunt ca și
născuți pentru recompense - cine o să adune
mai mulți la sfârșitul săptămânii? Pachetul
conține 24 de magneți cu diametrul de 4,5 cm.

PB9080002

7 lei

Magneți rotunzi

Pachetul conține 24 de magneți, cu care se
pot crea diferite lucrări artistice sau produse.
Diametrul: 15 și 20 mm.
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Diametrul: 30 mm.
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Artă și creație
DULĂPIOR PENTRU ACCESORII DE ARTĂ PLASTICĂ
Puteți alege un dulăpior cu nuanță de fag sau de arțar care va da un aer vesel și deosebit
spațiilor din clase prin imprimarea plăcilor laterale.

Dulăpiorul conține 3 polițe suprapuse, care servesc
la păstrarea diferitelor accesorii de artă
plastică. Părțile frontale ale rafturilor nu permit ca
lucrurile să cadă. Dulăpiorul este pe rotile, ceea
ce permite mutarea cu ușurință dintr-o încăpere în
alta. Dimensiune: 74 x 40 x 70 cm (L x A x Î).

MOTIVUL COLORAT
AL URSULEȚULUI
ESTE IMPRIMAT
PE AMBELE FEȚE!
IMPRIMARE DE
CALITATE CU
UN LAMINAT
UV LUCIOS,
CARE ASIGURĂ
LONGEVITATE
ȘI REZISTENȚĂ
CULORILOR!

74

ROTILELE PRACTICE
PERMIT DEPLASAREA
UȘOARĂ

Mica bibliotecă mobilă cu motivul animat al bufniței,
care se asortează ca design cu dulăpiorul pentru
articolele de artă plastică, cu motivul ursulețului,
o găsiți în Catalogul 2021 - 2023,
la pag. 211.

74

852

cm

UTILIZARE
PRACTICĂ

70 cm

Dulapuri pentru articolele de creație

UZ10602 - fag625 lei
UZ10603 - arțar625 lei
UZ106031 - arțar cu imprimeuri725 lei

70 cm

Dulăpior pentru accesorii
de artă plastică

cm
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Bibliotecă / Cărucior 2 în 1
Cărucior multifuncțional, care se poate folosi nu doar ca bibliotecă dar și pentru depozitarea articolelor pentru creație,
a jocurilor, sau a altor lucruri necesare în grădinițe. Biblioteca / Căruciorul 2 în 1 este împărțită în două părți, iar în fiecare dintre ele este
destul spațiu de depozitare pentru cele necesare. Fiecare parte se poate muta datorită rotilelor în orice loc. Două rotile din cele 4 sunt
prevăzute cu frână, ceea ce ajută la blocarea fiecărei părți în locul dorit. Aplicațiile frumoase de pe cărucior vor înveseli fiecare clasă.
Corpul este fabricat plăci melaminate de calitate tip PAL, și este disponibil în nuanțele Fag sau Arțar.

Corpul este produs din PAL melaminat de
calitate, în nuanța arțar.
Dimensiune: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiune 1 / 2: 70 x 48 x 107 cm (L x A x Î).

LM12501 - Ursuleț1330 lei
LM12502 - Maimuță1330 lei
LM12503 - Pui1330 lei
LM12504 - Cățel1330 lei
LM12505 - Bufniță1330 lei
LM12500 - Fag 1/2525 lei

LM12601 - Ursuleț1330 lei
LM12602 - Maimuță1330 lei
LM12603 - Pui1330 lei
LM12604 - Cățel1330 lei
LM12605 - Bufniță1330 lei
LM12600 - Arțar 1/2525 lei

cm

Bibliotecă / Cărucior 2 în 1 Arțar

Corpul este produs din PAL melaminat
de calitate, în nuanța fag.
Dimensiune: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiune 1 / 2: 70 x 48 x 107 (L x A x Î).

48

Bibliotecă / Cărucior 2 în 1 Fag

70 cm

FAG

70

ARȚAR
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Vă punem la dispoziție și Biblioteca / Căruciorul 2 în 1 fără aplicații în varianta achiziției unei singure părți - puteți
să vă alegeți din două nuanțe: Fag, Arțar. Dimensiunea completă: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiuni 1/2: 70 x 48 x 107 cm (L x A x Î).

m

96 c

cm
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Artă și creație

DULAPURI PENTRU ARTICOLELE DE CREAȚIE
Structura dulapurilor este din PAL în nuanța Arțar. Părțile laterale sunt fabricate din păci
melaminate de calitate de tip MDF pe care este aplicată folie rezistentă la zgârieturi,
care se poate șterge cu o cârpă umedă. În funcție nevoile dvs. vă puteți alege
din opt culori de bază și până la 53 de modele de frezări, pe care puteți
să le răgăsiți la pag. 855. Datorită rotilelor, dulapurile se pot muta ușor.
(Parte a dulapului sunt și 4 rotile, dintre care 2 sunt cu frână)..

SO2/cod culoare/cod freză

675 lei

Dulap - pentru articolele
de creație
73,5 cm

Dulapul conține o poliță compartimentată în
partea superioară, pentru păstrarea în
siguranță a obiectelor în timpul mutării.
Dimensiune: 78 x 40 x 73,5 cm.

Dulapuri pentru articolele de creație

Cod
culoare

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural
alb

W
Cod
frezare

Oferta o puteți
regăsi la pag. 855

Cărucior pentru articolele de creație
Am pregătit pentru dvs. Căruciorul pentru articolele de creație în dimensiuni perfecte și utilitate
maximă. Partea superioară prezintă o poliță compartimentată care ține în siguranță articolele de
creație în timpul mutării (sticle, pahare cu apă, șamd.).

80 cm

Căruciorul se poate muta cu ușurință datorită rotilelor, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână. Partea
posterioară a căruciorului este ideală pentru coalele de hârtie mai mari (Dimensiunea raftului: 60 x
44 cm (L x A)). Rafturile mici pot fi folosite și pentru plasarea cutiilor de depozitare mici.
Polița laterală este ideală pentru depozitarea sulurilor de hârtie, sau a hărților. Căruciorul este
fabricat din plăci de calitate, melaminate, tip PAL, în nuanța FAG.

44

Prețul căruciorului
este fără cutiile
de depozitare din
plastic. Puteți să
le comandați
individual, astfel vă puteți
alege culoarea.

cm
75 cm

UZ100101

675 lei

Cărucior pentru articolele de creație

854

Dimensiune: 75 x 80 x 44 cm (L x A x Î)

Regăsiți
la pag. 857.
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frezări

53
modele

100

101

409

410

411

102

103

104

200

201

202

203

204

205

206

207

302

209

210

300

301

208

211

212

213

214

303

304

305

306

400

401

402

403

404

405

406

407

408

500

501

502

503

504

505

600

601

602

603

604

605

606

607

00
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fiecare model de frezare în 7 culori
și în nuanța NATURAL!
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Artă și creație
Măsuță multifuncțională pentru
cutiile de depozitare

Măsuță practică, cu spațiu de depozitare, fabricată din plăci melaminate tip PAL în nuanța ARȚAR. Masa de
lucru prezintă o placă detașabilă care se poate scoate pentru introducerea cutiei de depozitare din plastic, în
care puteți ține ustensilele pentru activitățile de creație sau jucăriile. După terminarea cursurilor sau a jocului
cutia de depozitare se poate plasa în spațiul de sub masă destinat acesteia, iar placa detașabilă se poate
așeza înapoi la locul ei, astfel masa de lucru revenind la dimensiunea inițială.

UZ41001

850 lei

Măsuță multifuncțională
pentru cutiile de depozitare
Dimensiuni: 90 x 58 x 76 cm (L x Î x A).

76

cm

58 cm

Dulapuri pentru articolele de creație

Masa de lucru
prezintă o placă
detașabilă care se
poate scoate pentru
introducerea cutiei
de depozitare din
plastic

90

cm

Relocare simplă
a cutiei de
depozitare

În masă se pot introduce cutii de depozitare
Mici sau Mijlocii în aceste cantități:
- 2 Mici și 1 una mijlocie
- sau doar 4 Mici
- sau 2 mijlocii
Alegeți culoarea cutiilor de
depozitare după nevoile dvs.
Le regăsiți la pag. 857.

așezarea a 2
măsuțe spate
la spate

76

cm

76

856

cm

m

90 c
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Cutii de depozitare din plastic

Cutie depozitare mică

Cutie depozitare mijlocie

Cutie depozitare mare

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 7,5 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 15 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 23 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

G127
G119
G147
G101
G136
G106
G105
G110
G109
G102
G107
G126
G120
G120L
G120B
G120S
G120G

G227
G219
G247
G201
G236
G206
G205
G210
G209
G202
G207
G226
G220
G220L
G220B
G220S
G220G

G2527
G2519
G2547
G2501
G2536
G2506
G2505
G2510
G2509
G2502
G2507
G2526
G2520
G2520L
G2520B
G2520S
G2520G

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei

ofertă diversă de culori

Compararea mărimilor recipentelor:
Mică
Mijlocie

+

Mică

Trei culori
noi
gri închis

gri deschis

alb

Mică
Mică

+

Mică

+

Mică

Mare

portocaliu

verde deschis

roșu

galben

transparent

lime
transparent

albastru

mov

verde

Mare

Mijlocie

+
roșu fucsia

Capac practic
potrivit pentru
orice cutie
de depozitare

albastru deschis

albastru
transparent

portocaliu
transparent

mov
transparent
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Aceste cutii practice servesc la depozitarea diverselor accesorii, cărți, jucării, șamd. Utilitatea lor este
nelimitată. Vă oferim o gamă largă de culori, care va asigura unicitatea design-ului oricarui mobilier. În oferta
noastră veți găsi cutii de depozitare în culorile de bază, dar și în culori transparente. Montarea cutiilor de
depozitare este simplă datorită glisierelor din plastic, care se prind în găurile deja pregătite din dulapuri.
(pentru o mai mare stabilitate, se pot fixa cu ajutorul uni șurub).

Pentru flexibilitatea folosirii
cutiilor noastre de depozitare din
plastic GLISIERELE DIN PLASTIC
se achiziționează separat

Separatoare pentru cutia de depozitare din plastic mică

GLF1

18 lei

Capac pentru cutie
depozitare plastic

GP5W

12 lei

Glisiere de plastic - pereche

Sunt ideale pentru folosirea împreună cu
cutiile noastre de depozitare din plastic.

GIN3 - 3 compartimente
GIN4 - 4 compartimente
GIN6 - 6 compartimente
GIN8 - 8 compartimente

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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70,5 cm

Artă și creație

Dulapuri pentru articolele de creație / Uscătoare desene

rotilele oferă
posibilitatea mutării
ușoare a căruciorului
la locul dorit

40

MH11122

74

cm

UZ10604

650 lei

Cărucior pentru articolele de creație
Căruciorul conține 3 rafturi, care servesc la
depozitarea articolelor de creație. Prezintă rotile
ceea ce permite o mișcare ușoară a acestuia.
Dimensiuni: 74 x 70,5 x 40 cm (L x Î x A).

cm

Prețul căruciorului este fără cutiile de depozitare
din plastic. Puteți să le comandați separat de la
pag. 857, astfel vă puteți alege culoarea.

535 lei

Cărucior universal pentru accesorii

Cărucior practic pe rotile, care se poate folosi pentru cele
mai diverse accesorii - pentru artă și creație, pentru muzica,
sport, șamd... Căruciorul este fabricat din PAL în nuanța
FAG. Dimensiunional este proiectat să fie folosit împreună
cu cutiile de depozitare de plastic pe care le regăsiți la
pag. 857. Dimensiuni: 90 x 47,5 x 94 cm (L x A x Î).

Cărucior pentru diverse întrebuințări
Căruciorul este fabricat din PAL melaminat în nuanța Arțar.
În funcție de nevoile dvs. vă puteți alege părțile laterale fie din MDF colorat, fie din PAL în nuanța arțar.

Cărucior pentru diverse întrebuințări

În funcție de nevoile dvs. vă puteți alege căruciorul cu părțile
laterale din plăci melaminate tip MDF, sau nuanța arțar din
plăci melaminate tip PAL. Dimensiuni: 56 x 40 cm (Î x A).
Lățimea în cazul plăcilor tip PAL: 79 cm.
Lățimea în cazul plăcilor tip MDF: 78 cm.

LM12200 - Arțar (părțile laterale din PAL)450 lei
LM12201 - Galben (părțile laterale din MDF) 450 lei
LM12202 - Portocaliu (părțile laterale din MDF)450 lei
LM12203 - Roșu (părțile laterale din MDF) 450 lei
LM12204 - Verde (părțile laterale din MDF) 450 lei
LM12205 - Albastru (părțile laterale din MDF)450 lei
LM12206 - Crem (părțile laterale din MDF) 450 lei

LM12101

LM12213

460 lei

Cărucior pentru diverse întrebuințări
- Floare
Cărucior cu părțile laterale din MDF melaminat, cu
aplicație. Dimensiune: 80,4 x 59 x 40 cm (L x Î x l).

205 lei

Poliță pentru micul artist

Polița este ideală pentru articolele de creație.
Datorită compartimentelor din interior, articolele
de creație nu se vor amesteca în timpul mutării.
Folosiți-o în combinație cu Căruciorul pentru
diverse întrebuințări sau alt dulap cu dimensiuni
similare .Dimensiune: 74,5 x 8 x 35 cm (L x Î x l).

858

LM12200
+
LM12101
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Uscător de perete

Uscătorul se fixează pe perete.
Polițele se pot orienta în mai multe feluri pentru
economisirea spațiului. Uscătorul se poate folosi
pentru desenele de dimensiune A2.
Dimensiunea unei polițe: 50 x 39 cm.

RT1160 - 15 desene (50 x 41 x 46 cm)375 lei
RT1162 - 20 desene (50 x 41 x 61 cm)495 lei

840 lei

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

RT1168

Uscător pentru desene cu 2 fețe
Uscătorul este potrivit pentru 40 de desene
cu dimensiunea A3. Datorită roților se
deplasează cu ușurință la locul dorit.
Dimensiunea unei polițe: 30 x 40 cm.
Dimensiunea uscătorului: 67 x 40 x 107 cm.

RT1164

469 lei

Uscător pentru 20 de desene

Uscător cu două fețe pentru desene
de dimensiunea A2.
Polițele se pot demonta în caz de nevoie.
Dimensiunea unei polițe: 50 x 39 cm.
Dimensiunea uscătorului: 75 x 50 x 36 cm.

cel mai bun
preț pentru
uscător

DL7725

390 lei

Uscător pentru desene

Uscător de desene metalic, are 25 de
compartimente, pe care amplasăm desenele
pentru uscat. Uscătorul are montate roți cu
ajutorul cărora se deplasează cu ușurință.
Dimensiune: 44,5 x 35,5 x 96 cm.

puteți usca
25 buc a3
sau 50
buc a4
de desene
deodată

VN50394

În acest uscător de carton se pot amplasa 14
desene pentru uscat. Polițele sunt produse
din carton rezistent la apă. Este furnizat în
ambalaj cu indicații de montare.
Dimensiune: 110 x 46 x 33 cm.
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Memo block

Blocuri mici lipite doar pe o parte, ce se pot rupe și
nu sunt autocolante. Pachetul conține cca 750 de foi.
Dimensiune: 9 x 9 x 9 cm. Coloritul foilor poate să fie
diferit de cele de pe fotografii.
Prețul este pentru un pachet.

KP3083040215 lei
Cubul Auro Neon

FL8912 - alb14 lei
FL8812 - colorat14 lei

Pachetul conține 400 de coli colorate
autocolante. Prețul este pentru 1 pachet.
Dimensiune: 75 x 75 mm.

KP308301702,9 lei
Notițe autoadezive NEON

8 lei

Notițe autoadezive
TESA Neon

Pachetul conține 3 x 80 buc. de blocuri
mici colorate. Prețul este pe pachet.
Dimensiune: 40 x 50 mm.

Notebook-uri, Post-ituri / Hârtie de copiator

Conține 160 de semne auto-adezive, în
patru culori neon. Prețul este pe pachet.
Dimensiune: 15 x 15 mm

KP30056001

KP7000020429 lei
Block Flip Chart

Pachetul conține 5 blocuri a câte 20
de coli albe. Prețul este pe pachet.
Dimensiune: 95 x 68 cm.

KP1041009028,5 lei
Hârtie de xerox Alabaster

Hârtie albă, 80 g/m2. Se potrivește pentru toate
tipurile de imprimante, aparate fax și copiatoare.
Pachetul conține 500 de coli A4.
Prețul este pe pachet.

860

KP1140842945 lei
Hârtie xerox colorată
- Color Mix Strong

Hârtie xerox colorată, 80 g/m2.
Pachetul conține un amestec de cinci culori a
câte 50 de coli A4. Prețul este pe pachet.

FL8000/2513 lei
Hârtie translucidă - A4

Hârtie translucidă folosită și de arhitecți,
80 g/m2. Conține 25 de coli.
Prețul este pe pachet.

Folie laminare

Pachetul conține 100 de bucăți.
Dimensiune: A4

JR585036 - 80 micr.106 lei
JR3200723 - 125 micr.159 lei

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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Biblioraft Rainbow A4 - 50 mm

Biblioraft de carton colorat, cu pârghie.
Are în spate o etichetă descriptivă autocolantă.
Lățimea spatelui: 50 mm. Prețul este pe buc.

Tușieră pentru ștampilat

Tușieră de ștampilat uscată, ce trebuie
saturată cu tuș pentru ștampilat.

KH701032 - mare (15,5 x 8 cm)20 lei
KH701034 - medie (12 x 6 cm) 15,5 lei
KH701036 - mică (7,5 x 5 cm)10,5lei

KP2505613510 lei
Folii de protecție, A4

Folii de protecție mate, transparente,
din polipropilenă, ce se introduc de
sus. Grosimea foliei : 40 microni.
Prețul este pe pachet.
Pachetul conține 100 buc.

Tuș Gamadat pentru ștampile
RECOMANDAT
DE PEDAGOGIi
DIN INSTITUȚIILE
PREȘOLARE!

Tuș cu aplicator, adecvat pentru diferite ștampile.
Conținut: 20 g.

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

Stativ
Stativul se poate folosi pentru
depozitarea desenelor, sau a
diferitelor documente.
Este produs din carton tare, lăcuit la
suprafață. Lățimea spatelui: 8 cm.

KP2021602 - alb6,5 lei
KP2021603 - roșu6,5 lei
KP2021604 - verde6,5 lei
KP2021606 - albastru6,5 lei

Dosar de plastic cu elastic A3

EPL11039730 lei

Dosarele de plastic sunt prevăzute cu elastice,
ținând în siguranță documentele. Se recomandă
pentru documente de dimensiune A3.
Prețul este pe buc.

Plicuri colorate pentru
dosare, 5 buc
Plicurile transparente pentru documente
pot fi prinse și închise cu ajutorul clemei
dosarului. Buzunarul deschis vă permite
să introduceți și să scoateți rapid
documente. Grosime: 0,15 mm.
Dimensiuni: 31 x 23,5 x 0,8 cm.

FL6990 - alb13 lei
FL6992 - galben
13 lei
FL6993 - roșu 13 lei
FL6994 - albastru13 lei

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

KP2017924 - negru13,9 lei
KP2017920 - albastru13,9 lei
KP2017921 - roșu13,9 lei
KP2017922 - verde13,9 lei
KP2017923 - galben13,9 lei

KP2410020210,5 lei
Clasificator / Ordonator A4 12
compartimente

AL30407

1,5 lei

Etichetă autoadezivă
Dimensiune: 6 x 9 cm.

Clasificator / ordonator din carton rezistent.
Paginile sunt de culori diferite și au găuri perforate,
compatibile și cu biblioraft cu pârghie și cu cerc.
Prețul este pe pachet.

La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
J - RO - 2 Vytvarna-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd 861

861

26. 7. 2021 10:59:08

Artă și creație

KP6387224010 lei
Markere Centropen

Markere cu cerneală reflectorizantă, sunt
destinate scrierii pe toate tipurile de hârtie.
Au vârful ascuțit, cu o lățime a liniei de
scriere de 1-4 mm. Setul conține 4 culori.
Prețul este pentru 1 set.

KP627284696,5 lei
Marker permanent

Markerele permanente sunt produse pe bază
de alcool. Se poate scrie cu ele pe materiale
plastice, sticlă, filme. Lățimea liniei de scriere
este de 1 mm. Setul conține 4 culori.
Prețul este pentru 1 set.

KP637281196,5 lei
Marker cu vârf subțire

Markerele sunt utilizate pe scară largă.
Lățimea liniei de scriere este de 0,3 mm.
Setul conține 3 culori.
Prețul este pentru 1 set.

Articole de papetărie, consumabile de birou

SY830149

3 lei

Pix inscripționare CD,
cu două capete

Pix negru de inscripționare
CD-uri, cele două capete
având dimensiuni diferite.
Grosimea vârfului:
0,6 mm / 1,2 mm.

Pixuri cu gel

Pachetul conține 10 pixuri în culori diferite.
Prețul este pe pachet.

KP4580065211 lei

FL1911 - metalice17 lei
FL1912 - pastelate17 lei
FL1913 - cu sclipici17 lei

Suport pentru pixuri
Înălțimea: 14 cm.

Markere pentru tablă

Sunt pe bază de alcool. Ele nu conțin xilen, fiind
ecologice. Lățimea liniei de scriere este de 2 mm.
Prețul este pentru o bucată.

ED165020 - negru4 lei
ED165021 - albastru4 lei
ED165022 - verde4 lei
ED165023 - roșu4 lei

KH77600

1,5 lei

Corector - 1 buc.

Corector pentru ștergerea urmelor
de cerneală sau a petelor.

JR005101,5 lei
Încărcătoare clasice, 6 buc

Încărcătoare pentru stilourile de cerneală, cu
cerneală albastră. Pachetul conține 6 buc.
Dimensiunile pachetului: 5 x 4 x 1 cm

862

KH01415

5 lei

Cerneală pentru stilouri

Cerneală albastră pentru stilouri.
Conținut: 50 g.

JR5175GE10,5 lei
Stilou școlar

Stilou din plastic cu imprimeu, pentru cartușe
cu cerneală. Nu sunt incluse cartușele. Livrat în
funcție de culorile disponibile pe stoc.

REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.
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KP621002553,5 lei

KP620207001,5 lei

Creion mecanic

Mine pentru creioane
mecanice

Creion mecanic din plastic, cu radieră și
vârf retractabil. Grosimea minei: 0,5 mm.
Prețul este pentru o bucată.

Cutia conține 30 de mine
de duritate HB.
Grosimea minei: 0,5 mm.
Prețul este pe cutie.

KP622011812,5 lei
Pixul cu bilă are o culoare transparentă,
cu mâner din cauciuc cu rezervă albastră
detașabilă. Bila are un diametru
de 0,5 mm. Prețul este pe buc.
Culori disponibile în funcție de stoc.

Pix corector Pilot

Pixul cu cerneală specială, care se poate
șterge. Textul scris devine invizibil dacă este
încălzit la o temperatură de 65°C, care se
poate obține prin frecarea vârfului de plastic
al pixului, de hârtie (ștergere). Textul poate să
reapară la o temperatură mai mică de -15°.
Textul poate fi șters și transcris în același loc
de câte ori este nevoie. Dimensiune: 14,5 cm.

Rezervă pentru pixul corector
Pilot, 4 buc.

Rezerva cu cerneala specială, care se poate
șterge, ideală pentru pixul corector Pilot.
Diametrul: 0,7 mm. Dimensiune: 14,5 cm

KP622001924 lei

JR5215B - albastru13 lei
JR5215R - roșu13 lei
JR5215G - verde13 lei

JR0545B - albastru25 lei
JR0545R - roșu25 lei
JR0545G - verde25 lei

Pix de plastic cu 4 culori, cu rezervă care se
înlocuiește. Conține culori: albastru, verde,
roșu, negru. Prețul este pentru o bucată.

KH477004

Pix cu 4 culori

2 lei

Radieră de plastic

Radiera este destinată ștergerii urmelor de
mină de grafit. Dimensiune: 6 x 1,8 x 1,2 cm.

JR0107
JR10290

8 lei

Set de creioane 2

Set de 3 creioane grafit triunghiular, de duritate
HB, B, 2B, ascuțitoare și radieră sintetică moale.
Dimensiune: 24,7 x 10,5 x 1,5 cm.

KP653003402,9 lei
Radieră Klasik

Radieră moale, pentru înlăturarea
urmelor obișnuite de creion.
Prețul este pentru 2 bucăți.
Dimensiune: 35 x 22 x 7 mm.

ED0860374,9 lei
Corector lichid pentru birou
Corector alb, ce se usucă extrem de
repede și are o acoperire excelentă.
Nu este nociv. Conținut: 20 ml.
Preț pentru o bucată.

Pix cu bilă, cu corp de plastic și mâner de
cauciuc ergonomic, cu rezervă albastră
care se înlocuiește. Lățimea liniei de scriere:
0,5 mm. Lungimea cca 14,5 cm.
Prețul este pe pachet = 12 buc.

TSFELT110 lei
KP5510307327 lei
Calculator Citizen

Calculator de buzunar cu afișaj de 8 cifre
și oprire automată. Alimentat cu o baterie
LR54. Are funcții standard.
Dimensiune: 8,7 x 5,8 x 1,2 cm.

Radiere

Radiere foarte rezistente pentru curățarea
amprentelor digitale de pe diferite suprafețe.
Pachetul conține 30 de bucăți.
Dimensiuni: 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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ED0250434,5 lei
Agrafe colorate

Articole de papetărire, consumabile de birou

Cutia conține 100 de agrafe colorate
pentru birouri. Lungime: 26 mm.
Prețul este pe cutie.

KP654000301,9 lei
Riglă, 30 cm

KH9095

Riglă de plastic transparent - 30 cm.
Prețul este pentru o
bucată.

O riglă triunghiulară transparentă de 16 cm,
cu perpendiculară. Prețul este pentru o bucată.

JR41011

Ace nichelate, lungime 38 mm, ambalat în
cutie din plastic a câte 100 de buc.

JR0746 - mic (lățimea lamei: 9 mm) 1,5 lei
JR0750 - mare (lățimea lamei: 18 mm)2 lei

Cutia conține 100 de agrafe de birou.
Lungime: 30 mm. Prețul este pe cutie.

Riglă

Ace cu gămălii colorate, 100 buc

Lama cuterului este din oțel inoxidabil.
Prețul este pe buc.

Agrafe de birou 30

KP654004572,9 lei

JR120383,9 lei

Cuter de decupare

ED0250372 lei

Ascuțitoare dublă pentru creioane cu
diametru de 8-11 mm, cu un recipient practic.
Disponibilă în culorile existente în stoc.

18 lei

Capsator M&G pentru 20 de coli
Capsator modern pentru 20 de coli, cu
capse de dimensiunea 26/6.
Disponibil în culorile existente în stoc.
Dimensiune: 12,5 x 3,5 x 6,5 cm.

JR1458

2,5 lei

Ascuțitoare dublă cu rezervor

KH909592

1,5 lei

Ascuțitoare dublă
din plastic

Ascuțitoarea este potrivită
pentru creioane cu un
diametru de 8-11 mm.

59 lei

Ascuțitoare de birou cu baterii

KP429750143 lei
Decapsator

Decapsator pentru înlăturarea ușoară
a capselor din documentele capsate.
Potrivit pentru toate tipurile de capse.
Disponibil în culorile existente în stoc.

Ascuțitoare practică de birou, pe baterii.
cu rezervor mare pentru reziduri, produsă
din plastic de calitate. Disponibil în culorile
existente în stoc. Bateriile nu se află în
pachet. Dimensiune: 11,5 x 6,5 x 8,5 cm.

EPL240204480 lei
Ascuțitoare electrică pentru
creioane

Când introduceți un creion cu un
diametru de până la 11 mm, procesul de
ascuțire începe automat - și se oprește
automat atunci când instrumentul de
scriere este gata de utilizare.
Dotări: tăietor vertical din oțel pentru
rezultate precise, recipient transparent
cu închidere automată de siguranță la
scoatere, cablu de alimentare de 50
cm, funcționare la 220V, protecție la
supraîncălzire.
Material: plastic.
Dimensiuni: 8,5 x 10,5 x 17,5 cm.
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ED03505599,5 lei
Ascuțitoare de birou pentru
creioane

Se potrivește pentru toate tipurile de
creioane (și cele triunghiulare), cu grosimea de maxim 12 mm. Ascuțitoarea se
poate calibra pentru grosimea
vârfului creionului între 0,5 și 4,8 mm.
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1 leu

Super Glue, 3g

Lipici universal ce lipește într-o
secundă. Destinat lipirii porțelanului,
metalelor, cauciucului, pieii, lemnului
sau plasticului. Volum: 3 g.

PB2470944

14,5 lei

Bețișoare pentru pistolul
mare de lipit - 8 buc.

Pachetul conține 8 bucăți. Sunt produse
din ceară de parafină. Potrivite pentru
Pistolul mare de lipit (PB2470924).
Diametru bețișoare: 11 mm.
Lungimea bețișoarelor: 25 cm.

WX67702

12 lei

Bandă dublu adezivă

5,5 lei

Bandă adezivă transparentă

Bandă adezivă adecvată pentru lipirea
obiectelor mai mici, cum ar fi decorațiunile
pentru petreceri.
Dimensiune: 38 mm x 25 m.

PB2470924

WX67048

Bandă de lipit adecvată pentru lipirea
mărfurilor de orice fel, cutii sau cadouri.
Dimensiune: 48 mm x 66 m.

37,5 lei

Pistol de lipit

Timpul de topire este de 3-5 minute. Pistolul se
încălzește la 101°C ( în interior unde se introduc
bețișoarele temperatura este de 80°C). Bețișoarele se
încălzesc la temperatura de 40°C. Pistolul de lipit se
folosește doar sub supravegherea adulților.
Pentru pistol sunt compatibile bețișoarele PB2470944
(se comandă separat).
Dimensiune: 17 x 14 cm.

ED07500518 lei
Stativ și cuter pentru benzi
adezive mici
Este dotat cu o parte inferioară
antiderapantă. Se potrivește pentru
benzi adezive cu o lungime de 10 sau
33 m și cu o lățime de până la 19 mm.

Bandă adezivă textilă

Este rezistentă la apă, iar bucata dorită se
poate rupe cu mâna. Se poate folosi pentru
lipirea cărților, marcarea paginii dintr-o carte,
marcarea rutei pe o hartă, sau pentru
alte scopuri creative.
Dimensiune: 4 m x 3,8 cm.

CL3801TT - albastru15,5 lei
CL3810TT - roșu15,5 lei
CL3830TT - galben15,5 lei
CL3863TT - negru15,5 lei
CL3866TT - alb15,5 lei
CL3820TT - verde15,5 lei
CL3860TT - gri15,5 lei
CL3840TT - maro15,5 lei

ED07500421,9 lei
Bandă adezivă 33m - set

Pachetul conține 10 role cu o lungime
de 33 m și lățime de
15 mm. Preț per pachet.

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

JR0913

Bandă adezivă cu sclipici
Disponibilă în diverse culori.
Dimensiune: 1,5 x 5 m.

FL28001 - argintiu9 lei
FL28002 - auriu9 lei
FL28004 - violet închis9 lei
FL28005 - violet deschis9 lei
FL28509

63 lei

Benzi adezive cu sclipici
10 bucăți de bandă adezivă din
hârtie cu sclipici, ideale pentru
decorare și ambalare.
Dimensiune: 1,5 cm x 5 m.

FL230219,9 lei
Bandă cu scai

Pachetul conține 2 m de bandă,
cu o lățime de 20 mm.
Prețul este pe pachet.
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Consumabile de birou pentru ambalare / Produse pentru igiena

SOLUȚIE SIMPLĂ, PRACTICĂ,
REVOLUȚIONARĂ!

BH401913135 lei
Tape Tac

Rezervă Tape Tac

Rezervă adecvată pentru Tape Tac. Număr bucăți
bandă: 825, împreună mosorul măsoară 33 m.

ARK26784

19 lei

KP5412520211 lei

Sfoară - Sisal

Sfoară de in

Sfoară specială, care se poate folosi și
pentru producerea obiectelor decorative.
ø 2 mm, 250 g, 125 m, 2000 fibră textilă.

ARK22713

Conține 200 g.
Prețul este pentru o bucată.

10 lei

Sfoară - Alimentară

Sfoară specială de in, care poate
intra în contact cu alimente.
ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 105 x 6 fibră
textilă.

ARK26785

10 lei

Sfoară - Tricolor

Sfoară de in, tricoloră, care este bună
și pentru legarea documentelor. ø 1,25
mm, 40 g, 60 m, 200 x 3 fibră textilă.

ARK1841

14 lei

Sfoară - Iuta 50/50

ø 1,75 mm, 250 g, 150 m,
500 x 3 fibră textilă.

866

BH40191421 lei

O soluție revoluționară de lipire cu bandă
adeziv. Fiecare Tape Tac conține benzi cu
lățimea de 4 cm. Număr benzi: 825, împreună
cu mosorul având 33 m.

ARK2333

6 lei

Sfoară - Colorată PP 100/80

Sfoară din fibră sintetică .ø 2,3 mm,
100 g, 80 m, 12500 fibră textilă.
Disponibilă în funcție de stocul existent
(galben, portocaliu, roșu, verde,
mov, albastru).

ARK3100

13 lei

Sfoară - Colorată PP 250/120

Sfoară din fibră sintetică .ø 3,15 mm, 250
g, 120 m, 20 000 fibră textilă. Disponibilă
în funcție de stocul existent (galben,
portocaliu, roșu, verde, mov, albastru).

KP5570815042 lei
Hârtie pentru ambalat

Hârtie maro de ambalat, 70 g/m2.
Dimensiune: 81 cm x 50 m.
Prețul este pentru un sul.

FL2997010

9,9 lei

Folie transparentă pentru cadouri
O folie rigidă și transparentă pentru cadouri,
rulată pe un mosor de hârtie.
Dimensiune: 70 cm x 10 m.
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Produse de igienă pentru grădinițe

JR5943

6,5 lei

Spray pentru ecran

KP87230013

20 lei

Coș de gunoi pentru hârtie
De plastic, cu grilaj. Volum: 11 l.

KP87240013

25 lei

Coș de gunoi din plastic
Volum: 13 l.

KP87220271

54 lei

Coș de gunoi cu capac
Din plastic. Volum: 15 l.

Spray antistatic, pentru curățarea
ecranelor. Se potrivește pentru
ecrane, monitoare, ochelari și geamul
copiatoarelor. Nu conține alcool.
Volum: 100 ml.

TR40033

169 lei

Trusă albă de prim ajutor
- pentru perete

Trusă de prim ajutor pentru perete, produsă
din lemn, este dotată cu echipament
obligatoriu pentru fiecare grădiniță. Trusa
este dotată cu o încuietoare și 2 chei.
Trusa este fabricată din PAL. Dimensiune:
40 x 33 x 13 cm
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Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!
La o comandă de peste
500* lei din categoriile
Jocuri de rol,
Materiale didactice și jocuri,
Artă și creație,
Educație muzicală și Sport.

lte
Mai mu

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

În oferta noastră veți găsi produse de igienă de bază, necesare nu numai în locuințe ci și în grădinițe.
Veți găsi produse de curățenie, articole de baie și toaletă, precum și coșuri de gunoi și altele.

ag. 959

info la p

* (Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul
din spumă. Mai multe informații pe www.nomiland.ro)
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