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od firmy AMAd

Drodzy klienci,
W oparciu o nasze dwudziestopięcioletnie doświadczenie na rynku 
artykułów biurowych oraz szkolno ‑przedszkolnych, z przyjemnością 
przekazujemy Państwu nasz nowy katalog dedykowany dla naszych 
najbardziej wymagających klientów, czyli dzieci.

Biorąc pod uwagę użytkowników końcowych staraliśmy się wyse-
lekcjonować produkty najwyższej jakości, posiadające wszystkie 
wymagane atesty oraz certyfikaty poświadczające, że produkt jest 
bezpieczny i przeznaczony dla dzieci. 

W katalogu poza podstawowymi artykułami jak kredki, plastelina, 
farby znajdują się też produkty kreatywne, które pomogą opiekunom 
w pełni rozwijać nieokiełznaną wyobraźnię dzieci i doskonale pomogą 
w procesie  dydaktycznym.

Mamy nadzieję, że nasza wysoko wykwalifikowana kadra w postaci 
przedstawicieli handlowych oraz zawsze pomocny dział obsługi 
klienta pozwoli na szybkie zrealizowanie Państwa zamówień, zarówno 
w artykuły zawarte w tym katalogu, jak również inne z bardzo szero-
kiej oferty naszej firmy.

Zapraszamy do składania zamówień:

Mail: zamówienia@amad.pl 

Telefon:  22 864 54 84 
22 864 54 85 
22 751 51 03 

 Fax: 22 864 54 86

02 od fIrMy AMAd tel. 22 751 13 51



Kredki ołówkowe

Kredki ołówkowe
  � ostrzone
  � drewniana, lakierowana oprawa 
  � łatwe do temperowania
  � miękki grafit 
  � 12 żywych kolorów
  � kolejne warstwy 
pokrywają poprzednie

  � przekrój sześciokątny 
  � produkt bezpieczny dla dzieci
  � pakowane w kartonowe, 
kolorowe pudełko

  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów ▌Długość ▌Średnica 
grafitu

PBS1014 12 kol. 17,5 cm 3 mm
PBS2677 12 kol.JUMBO 17,5 cm 4 mm

Kredki ołówkowe 
trójkątne

  � trójkątne kredki ołówkowe
  � idealne do kolorowanek
  � miękki grafit
  � łatwe w temperowaniu
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów ▌Rodzaj
PBS6816 12 kol. normalne
PBS6830 18 kol. normalne
PBS2806 24 kol. normalne
PBS4046 12 kol. z gumką

KR971453

Kredki ołówkowe 
dwustronne

  � dwustronne, trójkątne kredki ołówkowe
  � idealne do kolorowanek
  � miękki grafit
  � łatwe w temperowaniu
  � 12 kredek, 24 kolory
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów
PBS6892 12+12 kol.

DUO

Grube kredki 
Color’peps Jumbo

  � grube kredki Color’Peps JUMBO 
z serii Early Age dla najmłodszych 
od 2 roku życia

  � 12 kolorów
  � wykonane z drewna lipowego
  � trójkątny przekrój
  � intensywne kolory
  � grafit o przekroju 4,7 mm
  � pakowane w kartonowe etui

▌Symbol ▌Opakowanie
MAP0102 12 kol.

plastikowe kredki 
Color’peps Baby

  � plastikowe kredki Color’Peps BABY 
dla najmłodszych

  � dedykowane dla dzieci już 
od 18 miesiąca życia

  � zaokrąglony kształt dopasowany 
do dziecięcej rączki

  � kredki można ze sobą łączyć 
w dowolne zestawy

  � wpływają na poprawę 
koordynacji ruchowej

  � intensywne kolory
  � nietoksyczne – wyprodukowane 
zgodnie z wszystkimi regulacjami 
dotyczącymi produktów dla dzieci

▌Symbol ▌Opakowanie
MAP1064 6 kolorów

Kredki ołówkowe 
trójkątne Super Soft

  � ostrzone
  � przekrój trójkątny
  � długość 17,8 cm
  � lakierowane
  � bardzo miękki grafit
  � intensywne kolory
  � praktyczne opakowanie – po otwarciu 
wygodny dostęp do kredek

  � każda kredka posiada nadruk 
i lakierowaną końcówkę

  � średnica grafitu 3 mm
  � zgodne z normą CE

▌Symbol ▌Opakowanie ▌Śr. grafitu
170‑2186 6 kol. 3 mm
170‑2150 12 kol.+2 gratis 3 mm
170‑2187 18 kol. 3 mm
170‑2188 24 kol. 3 mm
170‑2218 12 kol. JUMBO 5,4 mm

2+
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Kredki ołówkowe

kredki drewniane 
lub elastyczne

  � długość 18 cm
  � miękki wkład rysujący
  � bezpieczne dla dzieci
  � zgodne z europejskimi normami
  � 12 kolorów

COLORAPTOR ELASTYCZNE
  � z materiału odpornego 
na złamania

  � dla dzieci od 3 roku życia
ZĘBOZAURUS ELASTYCZNE

  � bardzo miękki wkład 
  � żywe kolory
  � wytrzymały rysik 
o średnicy 4 mm

  � dla dzieci od 3 roku życia

▌Symbol ▌Profil ▌Rodzaj.
TOM0551 trójkąt drewniane
TOM0554 trójkąt elastyczne
TOM0555 sześciokąt elastyczne

3+

kredki 
STABiLo Trio grube
DLA MAŁYCH ARTYSTÓW

  � drewniane kredki o trójkątnym przekroju
  � nasycone kolory
  � gruby, odporny na złamania rdzeń o średnicy 4,2 mm

▌Symbol ▌Opakowanie
STA3121 12 szt.
STA3183 18 szt.
STA3995 24 szt.
STA3756 92 szt. mini display

▌Symbol ▌Opakowanie / Opis
STA7388 6 szt.
STA5646 10 szt.
STA9429 dedykowana temperówka

kredki 
STABiLo woody 3 w 1

  � 3 w 1:  kredka, kredka akwarelowa i kredka woskowa
  � duża średnica ułatwia trzymanie, a grafit w rozmiarze 
XXL odpowiada aż 8 standardowym kredkom

  � wyjątkowo odporne na złamania dzięki 
dużej ilości pigmentów zawartych w rdzeniu 
co dodatkowo sprawia, że malowana 
powierzchnia jest pokrywana 
z dużą łatwością i widoczna 
nawet na ciemnym tle

  � można nimi rysować 
również po gładkich 
powierzchniach, 
np. szkle

  � idealne dla 
dzieci!

Kredki szkolne trójkątne
  � ergonomiczne kredki ołówkowe 
o trójkątnym przekroju

  � idealnie dopasowują się do małej dłoni dziecka
  � bogata gama kolorów
  � wysoka jakość wykonania

▌Symbol ▌Opakowanie
MAJ2038 12 kolorów
MAJ2670 18 kolorów
MAJ2076 24 kolory

kredki szkolne 
trójkątne dwustronne

  � kredki dwustronne o trójkątnym przekroju
  � bogata gama kolorów
  � kredka złota i srebrna
  � w opakowaniu temperówka gratis

▌Symbol ▌Opakowanie
MAJ4940 12 sztuk / 24 kolory
MAJ4957 18 sztuk / 36 kolorów
MAJ4964 24 sztuki / 48 kolorów

DUO

TEMPERÓWKA GRATIS

Trójkątne kredki 
ołówkowe 

  � 12 kolorów
  � trójkątny przekrój
  � z wysokiej jakości drewna
  � wytrzymały i intensywny grafit, 
co sprawia, że rysowanie 
jest łatwe i przyjemne

  � w zestawie kredka złota!

▌Symbol ▌Opakowanie
PIL7199 12 kolorów

złota
kredka

KredKi ołówKowe tel. 22 751 13 5104



Kredki ołówkowe
Kredki świecowe

Kredki ołówkowe
  � rysowanie, malowanie, szkicowanie
  � odpowiednie dla dzieci od lat 3
  � posiadając kredki ołówkowe Twoje dziecko nie będzie narzekać na nudę
  � dostępne w atrakcyjnych kolorach
  � kolorowymi kredkami Jovi można wykonywać rysunki na białym 
lub kolorowym papierze rysunkowym lub brystolu

  � drewniana obudowa kredki jest gładka co ułatwia ich temperowanie
  � opakowanie zawiera 12 lub 24 kredki

▌Symbol ▌Opak.
JOV730/12 12 kol.
JOV730/24 24 kol.

3+

Kredki świecowe 
+ temperówka

  � niebrudzące, niełamliwe, bezwonne o żywych kolorach
  � dla dzieci pow. 2 lat
  � zawierają małe elementy, które mogą zostać 
połknięte, lub być przyczyną zadławienia

  � nietoksyczne spełniające wymogi bezpieczeństwa 
w/g norm 71/3 (Europejska) i ACMI Standard (USA)

  � 12 kolorów po 5 szt. (60 kredek w kubełku)
  � w zestawie z temperówką

▌Symbol ▌Opakowanie
JOV980/60 5×12 kol. (60 kredek)

2+

Kredki świecowe 
trójkątne

  � 12 kolorów po 6 szt. (72 kredki w kubełku)
  � wysokiej jakości, w ergonomicznym trójkątnym kształcie
  � niebrudzące i niełamliwe, bezwonne
  � lekko rysują, intensywne kolory
  � dla dzieci pow. 2 lat, zawierają małe elementy, które mogą 
zostać połknięte, lub być przyczyną zadławienia

  � nietoksyczne spełniające wymogi bezpieczeństwa 
w/g norm 71/3 (Europejska) i ACMI Standard (USA)

▌Symbol ▌Opakowanie
JOV973/72 6×12 kol. (72 kredki)

2+

Kredki ołówkowe 
maxi – trójkątne

  � rysowanie, malowanie, szkicowanie
  � odpowiednie dla dzieci od lat 3
  � trójkątny kształt ułatwiający trzymanie
  � dostępne w atrakcyjnych kolorach
  � można rysować na białym lub kolorowym papierze lub brystolu
  � drewniana obudowa – ułatwia ich temperowanie
  � opakowanie zawiera 12 kredek

▌Symbol ▌Opak.
JOV735/12 12 kol.

3+
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kredki pastelowe
pastela kredowa

Pojemnik na kredki i pędzelki
pastele olejne
pastele wodne
pastele suche

pastele olejne / wodne
  � idealnie rozprowadzają się 
i przylegają do powierzchni

  � 12 żywych i intensywnych kolorów
  � doskonałe do prac plastycznych 
w szkole i w domu

GRUBE KREDKI PASTELE WODNE
  � dwustronne, okrągłe 
  � w 16 żywych kolorach
  � można mieszać za pomocą 
pędzelka z wodą

  � grubość powoduje, że doskonale 
dostosowują się do ręki dziecka

  � można stosować na wszystkich 
rodzajach papieru

  � łatwo się temperują
  � bardzo wygodne w rysowaniu
  � nie brudzą rąk, bezwonne
  � bardzo łatwo zmywają się 
i spierają z odzieży

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
TOM0581 12 kol. olejne
TOM0585 12 kol. olejne
TOM0587 16 kol. wodne

pastele olejne
REGULAR LUB JUMBO 

  � do malowania i rysowania
  � intensywne kolory 
  � doskonale się rozprowadzają
  � dobrze kryją
  � pozwalają tworzyć m.in. efekt 
cienia lub mieszania kolorów

  � nasycone barwy
  � odporne na blaknięcie
  � neutralny zapach
  � ilość pasteli: 12 lub 24 szt.

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opak.
PIL7403 Regular 12 szt.
PIL7410 Regular 24 szt.
PIL7427 Jumbo 12 szt.
PIL7434 Jumbo 24 szt.

pastela kredowa
  � bez wątpienia kojarzy się z beztroskim dzieciństwem i kolorowymi rysunkami
  � niezwykłe połączenie funkcjonalności kredy oraz pasteli w jednym, 
któremu daliśmy użyteczne opakowanie ułatwiające jej używanie

  � jasne, dobrze kryjące kolory, idealnie sprawdzą się na ścianach, 
ciemnych powierzchniach papierowych, materiałowych, oraz tablicowych, 
zapisując wszystkie pomysły i marzenia, które wpadną do głowy

  � rysunki można zwilżyć wodą w celu uzyskania ciekawego 
efektu rozmytych barw – à la akwarela

  � nie brudzi i nie pyli się, 
  � łatwo się ją usuwa za pomocą wilgotnej ściereczki

▌Symbol ▌Opak.
PIL1561 12 szt.

pojemnik na kredki, 
ołówki i pędzelki

  � sztywny pojemnik, idealny do przechowywania kredek, pędzelków, mazaków
  � dolna część nie przezroczysta, górna przezroczysta 
z dziurkami pomagającymi odprowadzić wilgoć

  � zapobiega połamianu przechowywanych artykułów piśmienniczych
  � dostępne w pastelowych kolorach
  � długość 195 mm
  � średnica 40 mm

▌Symbol
PAN8361

pastele olejne
  � wysokiej jakości, supermiękkie pastele
  � intensywne kolory odporne na światło
  � łatwe rozprowadzanie 
oraz mieszanie kolorów

  � mocno kryjące
  � do stosowania na papierze, 
tekturze, płótnie, drewnie

▌Symbol ▌Opakowanie
170‑2441 12 kolorów
170‑2442 24 kolorów

pastele suche / olejne
PASTELE SUCHE

  � żywe, świetliste i trwałe kolory
  � z wysokiej jakości pigmentów 
zmieszanych z glinką kaolinową

  � zapewniają delikatne efekty
  � dobrze przylegają do podłoża
  � nie brudzą rąk

PASTELE OLEJNE
  � do rysowania i malowania
  � zapewniają grube, tłuste pociągnięcia 
o nasyconych barwach

  � miękną w wyższych temperaturach
  � barwy można optycznie mieszać 
przez kreskowanie czy cieniowanie

  � pokrytą powierzchnię można 
rozcierać wilgotnym palcem

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
AST0412 12 kol. suche
AST0771 12 kol. olejne
AST0788 24 kol. olejne
AST8137 36 kol. olejne

kredkI pAstelowe tel. 22 751 13 5106



Kredki świecowe
kredki Bambino

Kredki świecowe
  � okrągłe, niebrudzące
  � do wszystkich rodzajów 
papieru, brystolu, kartonu, 
jak również do powierzchni 
drewnianych i porowatych

  � łatwo się temperują
  � wygodne w rysowaniu

SOFT
  � miękkie kredki świecowe
  � dla dzieci od 3 roku życia
  � trójkątne

JUMBO
  � lepsza jakość i trwałość
  � grube kredki świecowe 
idealnie dopasowane do 
dziecięcych rączek

  � dla dzieci od 2 roku życia

▌Symbol ▌Opak.
TOM55882 12 kol.
TOM55884 24 kol.
TOM0559 12 kol. SOFT
TOM0588 8 kol. JUMBO

kredki Bambino
WYSOKIEJ JAKOŚCI KREDKI ZNANE OD POKOLEŃ

  � wykonane są z glinki kaolinowej, co podnosi ich walory użytkowe 
względem kredek świecowych, woskowych czy ołówkowych

  � bezpieczne dla dzieci, produkowane w Polsce zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz rozporządzeniem 
Ministerstwa Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

  � intensywne i nasycone kolory
  � do rysowania, wypełniania dużych płaszczyzn i wykonywania miękkich 
przejść pomiędzy kolorami

  � doskonałe krycie powierzchni
  � papierowa ochronna owijka 
z własną grafiką (na każdej 
kredce inne zwierzątko)

▌Symbol ▌Opakowanie
MAJ0225 12 kolorów
MAJ0201 18 kolorów
MAJ0218 24 kolory

Kredki świecowe
  � dobrze kryjące kredki świecowe
  � łatwe w temperowaniu
  � idealne do kolorowanek
  � nietoksyczne

▌Symbol ▌Opak. ▌Średnica
PBS2868 12 kol. 8 mm
PBS2875 24 kol. 8 mm
PBS2899 12 kol. 14 mm

Kredki świecowe
  � wysokiej jakości kredki świecowe 
  � łatwe do temperowania 
  � kolejne warstwy pokrywają poprzednie
  � każda kredka owinięta papierową owijką
  � 12 żywych, intensywnych kolorów
  � doskonałe właściwości kryjące
  � długość: 8,6 cm
  � produkt bezpieczny dla dzieci
  � zgodne z wymaganiami UE
  � posiadają certyfikat EN71
  � pakowane w kartonowe,  
kolorowe pudełko

  � mix kolorów

▌Symbol ▌Opak. ▌Średnica
PBS1045 12 kol. 8 mm

Kredki świecowe 
Color’peps

  � w papierowej otulinie
  � trójkątny przekrój
  � intensywne kolory
  � wysokiej jakości – miękkie rysowanie
  � nietoksyczne – zgodnie ze wszystkimi 
regulacjami dotyczącymi produktów 
przeznaczonych dla dzieci

  � 12, 18 lub 24 kolory
JUMBO

  � kredki z serii EARLY AGE dedykowane 
dla najmłodszych od 1 roku życia

  � 12 kolorów

▌Symbol ▌Opakowanie
MAP3114 12 kol. JUMBO
MAP0113 12 kol. 
MAP0120 18 kol. 
MAP0137 24 kol. 

Kredki świecowe
  � jaskrawe, wyraziste kolory
  � kryjące – kolejne 
warstwy dokładnie 
pokrywają poprzednie

  � owijki w kolorze kredek
  � średnica kredki 8 mm
  � zgodne z normą CE, 

KREDKI JUMBO:
  � średnica kredki 
okrągłej 14 mm

  � średnica kredki 
trójkątnej 10 mm

▌Symbol ▌Opakowanie ▌Średnica
170‑1383 12 kolorów 8 mm
170‑1385 16 kolorów 8 mm
170‑1386 24 kolory 8 mm
170‑1387 32 kolory 8 mm
170‑1384 12 kol. JUMBO

okrągłe
14 mm
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Kredki świecowe
kredki woskowe

Kredki świecowe 
wykręcane Twist-it

  � okrągłe, niebrudzące, w 12 żywych kolorach
  � w plastikowej transparentnej obudowie, z której można je delikatnie wykręcać
  � nie wymagają ostrzenia, wykręcona część sama się ostrzy podczas rysowania
  � obudowa dopasowana do dziecięcych dłoni
  � do papieru nie satynowego, brystolu, kartonu, 
drewna i porowatych powierzchni

  � łatwo się na siebie nakładają, 
tworząc fantastyczne 
kompozycje 

  � kreślą łagodne i 
jednolite linie

  � dla dzieci w 
każdym wieku

  � wygodne w 
rysowaniu

  � nie brudzą rąk
  � bezwonne

▌Symbol ▌Rodzaj
TOM0570 jumbo
TOM0571 normalne

Kredki świecowe Jumbo
  � nadadzą tęczowych barw 
każdemu rysunkowi

  � miękkie
  � intensywne, żywe kolory
  � zapewniają dokładne krycie 
powierzchni kartki

  � nie wymagają temperowania
  � nie pylą
  � nie brudzą rąk
  � ilość kredek: 36 szt.

▌Symbol ▌Opak.
PIL7397 36 szt.

Kredki świecowe
  � rysowanie kredkami rozwija wyobraźnię, pobudza 
kreatywność i gwarantuje świetną zabawę

  � nadadzą tęczowych barw każdemu rysunkowi
  � wysoka jakość daje gwarancję bezpiecznego użytkowania
  � intensywne, żywe kolory
  � miękkie
  � dokładnie kryją
  � 24 kolory

▌Symbol ▌Opak.
PIL6949 24 szt.

Kredki świecowe 
trójkątne

  � wysokiej jakości kredki świecowe dla dzieci
  � ich ergonomiczny, trójkątny kształt sprawia, że są one idealne dla 
rąk dziecka i świetnie sprawdzają się przy nauce rysowania

  � rysują całą powierzchnią
  � można kolorować powierzchnią boczną większe obszary
  � nie brudzą
  � mają neutralny 
zapach

  � dobrze kryją
  � ilość kredek: 24 szt.

▌Symbol ▌Opak.
PIL7373 24 szt.

Kredki świecowe
  � 8 lub 12 kolorów

SUPER JUMBO
  � średnica: 14 mm
  � długość: 100 mm

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
AST2893 12 kol. trójkatne
AST2930 8 kol. jumbo
AST2978 12 kol. jumbo

kredki woskowe
  � kredki woskowe Premium

▌Symbol ▌Opak.
AST0719 12 kol.
AST0726 18 kol. 
AST0733 24 kol.

KredKi świecowe tel. 22 751 13 5108



pastele olejne
kredki akwarelowe
Kredki ołówkowe

pastele olejne GHt

  � pastele olejne grubsze w przekroju
  � zawierają o 50% więcej materiału 
niż standardowe pastele PHN. 

  � łatwo i wygodnie się je trzyma 
i starczają na dłużej.do ścierania

  � numer 1 wśród pasteli! 
  � bardzo miękka, kremowa konsystencja 
podatna na zabiegi artystyczne.

pastele olejne pHn
v v

kredki akwarelowe
  � Zestaw do tworzenia 
wodno‑kolorowych ilustracji

  � W zestawie: kredki akwarelowe CB9 
w 12 kolorach, pędzelek wodny FRH 
oraz bloczek akwarelowy 15 arkuszy.

  � Zestaw do nauki rysowania.
  � W zestawie: kredki ołówkowe CB8 
w 24 kolorach, ołówek automatyczny 
AX127 + gumka ołówkowa

  � Książeczka z kursem rysowania 
postaci krok pro kroku. 

Kredki ołówkowe

▌Symbol ▌Nazwa ▌Opakowanie
PEN2047 GHT‑12 mix 12 kol.
PEN2085 GHT‑24 mix 24 kol.

▌Symbol ▌Nazwa ▌Opak.
PEN3573 PHN‑12 12 kol.
PEN3580 PHN‑16 16 kol.
PEN3597 PHN‑25 25 kol.
PEN3603 PHN‑36 36 kol.
PEN3610 PHN‑50 50 kol.

▌Symbol ▌Nazwa zestawu ▌Opakowanie
PEN1480 CB9‑12‑FRH‑B kredki akwarelowe, pędzelek + bloczek

▌Symbol ▌Nazwa zestawu ▌Opakowanie
PEN1473 CB8-24 KURS kredki ołówkowe, ołówek, gumka + kurs rysowania

pAstele I kredkI pentelwww.amad.pl 09



pastele do tkanin

pts7 / pts15 
PASTeLe do TKANiN

ZeSTAw MiNi, Z TorBĄ,  
KoSZULKĄ LUB PiórNiKieM

  � Pastele do tkanin do ozdabiania t‑shirtów, toreb bawełnianych czy worków na buty.
  � Ich miękka i kremowa konsystencja pozwala na bardzo łatwą i przyjemną 
aplikację pełną soczystych odcieni i wyrazistych kresek.

  � Jaskrawe kolory pasteli gwarantują zaskakujące i trwałe efekty.
  � Dzięki nim w prosty i przyjemny sposób można stworzyć autorską 
garderobę dla siebie lub na prezent dla całej rodziny!

PTS‑15
SKŁAD ZESTAWU Z KOSZULKĄ

  � Pastele do tkanin PTS 15 kolorów
  � Długopis żelowy do tkanin
  � Koszulka bawełniana biała
  � 5 gotowych szablonów

SKŁAD ZESTAWU MINI
  � Pastele do tkanin PTS 15 kolorów
  � Długopis żelowy do tkanin BN15

PTS‑7
SKŁAD ZESTAWU Z PIÓRNIKIEM

  � Pastele do tkanin PTS 7 kolorów
  � Długopis żelowy do tkanin BN15
  � Piórnik szkolny
  � Gotowe szablony

SKŁAD ZESTAWU Z TORBĄ
  � Pastele do tkanin PTS 7 kolorów
  � Długopis żelowy do tkanin BN15
  � Torba bawełniana w kolorze ecru
  � 4 gotowe szablony z alfabetem 

▌Symbol ▌Nazwa ▌Opakowanie
PEN4044 PTS-7 7 kolorów
PEN4051 PTS-15 15 kolorów

▌Symbol ▌Nazwa ▌Zestaw
PEN1701 PTS‑7-BN15-P z piórnikiem
PEN0209 PTS‑7-BN15-T z torbą
PEN0063 PTS‑15-BN-K z koszulką
PEN1299 PTS‑15-BN15 mini, z długopisem żelowym

pAstele do tkAnIn pentel tel. 22 751 13 5110



ołówki
Gumki do ścierania

ołówki 
STABiLo eASYgraph

  � dla prawo i leworęcznych
  � kod kolorystyczny umożliwia rozpoznanie 
wersji: żółty kolor końcówki dla leworęcznych, 
czerwony dla praworęcznych

  � ergonomiczne, o trójkątnym przekroju zapewniają 
wygodny chwyt podczas rysowania

  � specjalny lakier zabezpieczający przed 
brudzeniem strefy uchwytu

  � nawet po zatemperowaniu palce znajdują 
wygodną pozycję do trzymania

  � średnica grafitu 3,15 mm, twardość HB

▌Symbol ▌Kolor ▌Ręka
STA8817 petrol L
STA4601 różowy L
STA4625 niebieski L
STA8831 petrol P
STA4687 pomarańczowy P
STA4700 zielony P

HB

Gumka – zwierzątka
  � Strigo stworzyło tak urocze gumki do ścierania, że mogłyby zostać 
talizmanem, bez którego nie zechcesz się nigdzie ruszyć! 

  � do ścierania grafitu
  � bardzo dobrze ścierają
  � nie pozostawiają śladów
  � wielokolorowe
  � mają kształt zwierzątek (króliczki, sowy, koale),  
przez co dodadzą uroku każdemu piórnikowi

▌Symbol ▌Kształt ▌Opak.
PIL7250 króliczki 3 szt.
PIL1837 sowy 3 szt.
PIL1844 koale 3 szt.

Gumka ołówkowa

▌Symbol ▌Nazwa ▌Wielkość ▌Kolor
PEN7571 ZEH‑03 mała biała
PEN0505 ZEH‑05 średnia biała
PEN3008 ZEH‑05CM średnia mix 4 kol.

ZEH-05CM

ZEH-03
ZEH-05

  � idealna do stosowania na papierze
  � wyciera ołówek, nie naruszając 
struktury papieru

  � bardzo miękka, nie wymaga 
dociskania do powierzchni

  � nie twardnieje i nie pęka 
z upływem czasu

  � jakość certyfikowana atestem 
PZH HŻ/12985/01

ZEH‑05CM
  � Kolorowa alternatywa dla białych gumek!

Gumka uniwersalna
  � gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka lub kredki
  � wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opakowanie
PBS5035 ślimak 2 szt. na blistrze
PBS3328 potwór 3 szt. na blistrze
PBS5282 ryba 3 szt. na blistrze
PBS3571 wąsy 3 szt. na blistrze
PBS2561 kaleidoscope heksagonalna 24 szt. na displayu
PBS2554 kaleidoscope trójkątna 24 szt. na displayu

ołówek drewniany
  � twardość HB
  � trójkątny
  � szary

▌Symbol ▌Rodzaj
PBS2776 z gumką
PBS2783 bez gumki

HB
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temperówki
Uchwyty do ołówków

temperówka elektryczna
OŁÓWEK W KSZTAŁCIE IGŁY W MNIEJ NIŻ 3 SEKUNDY? 
Z NASZĄ NEONOWĄ TEMPERÓWKĄ TO MOŻLIWE! 
Wiórki natomiast zbierzesz do przestronnego pojemniczka. 
Uważaj – ostrzenie kredek i ołówków może uzależnić ;)

  � temperówka zasilana  
dwoma bateriami AA

▌Symbol ▌Kolor
PIL1660  niebieski
PIL1677  różowy
PIL1684  fioletowy
PIL1691  zielony

temperówka 
dwuotworowa

  � temperówki w przyjaznych, neonowych kolorach
  � gumka w zestawie (model ES05)
  � podręczny pojemniki na wiórki
  � do ostrzania ołówków oraz kredek o normalnej oraz dużej średnicy
  � miks kolorów

▌Symbol ▌Opis
PIL6970 dwuotworowa
PIL6987 dwuotworowa z gumką

ES05

SS04

temperówka
  � pojedyńcza, podwójna 
lub potrójna

  � z pojemnikiem
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Nazwa ▌Rodzaj ▌Materiał
PBS2226 Ripple pojedyńcza plastik
PBS2233 Ripple podwójna plastik
PBS2264 Robby podwójna aluminium
PBS2271 Tri 3 potrójna plastik

KR971297

KR971431

KR971095

KR971098

Temperówka elektryczna
  � temperówka elektryczna
  � praktyczne, wygodne 
i bezpieczne ostrzenie 
kredek i ołówków

  � temperówka posiada elektryczny 
silnik zasilany bateriami (AA)

  � do użytku biurowego oraz 
domowego pakowana w blister

  � mix kolorów
  � zapasowe ostrze GRATIS

▌Symbol
PBS9571

Uchwyt na ołówek 
Gr-F3U

  � ułatwia naukę prawidłowego trzymania ołówka
  � termoplastyczna guma
  � miks kolorów
  � pakowany po 3 sztuki w woreczku

▌Symbol ▌Opcje
160‑2102 mix kolorów

temperówka 
automatyczna eG-5161

  � dwuotworowa
  � do ołówków o średnicy 
6‑8 i 9‑12 mm

  � bezpieczny dla dzieci 
przełącznik rozmiaru ołówka

  � trwały mechanizm z dwoma 
wysokiej jakości ostrzami 
ze stali węglowej

  � ostrza wymienne
  � na baterie AA 
(4 szt., nie dołączono)

  � 3 lata gwarancji

▌Symbol ▌Kolor
130‑1850 biały
130‑1851 czarny

teMperówkI tel. 22 751 13 5112



flamastry
pisaki

flamastry
  � flamastry szkolne
  � doskonale sprawdzają 
się dla uczniów

  � mix kolorów

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
PBS2905 6 kol. standard
PBS7681 12 kol. standard
PBS7407 12 kol. jumbo
PBS2929 12 kol. dwustronne

flamaster biurowy
  � końcówka o grubości 1 mm 
odporna na rozwarstwianie

  � plastikowa obudowa w kolorze 
atramentu/tuszu

  � wentylowana skuwka
  � atrament/tusz nie wysychający 
bez skuwki przez okres 7 dni

  � do wszystkich rodzajów 
papieru; tusz na bazie wody

  � fibrowa końcówka
  � nietoksyczne, bezpieczne dla dzieci
  � opakowanie: 10 szt.

▌Symbol ▌Kolor
PBS7529  czarny
PBS7468  niebieski
PBS7505  czerwony
PBS7482  zielony

flamastry
  � flamastry szkolne
  � końcówka o grubości 1 mm odporna na rozwarstwianie
  � do wszystkich rodzajów papieru; tusz na bazie wody, bezwonny
  � doskonale sprawdzają się dla uczniów
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Opak.
PBS2219 6 kol.

▌Symbol ▌Opak.
PBS1076 12 kol.

flamastry Color’peps 
Jumbo

  � flamastry z linii EARLY AGE przeznaczone dla dzieci od pierwszego roku życia
  � 12 sztuk w kartonowym etui
  � wentylowana skuwka
  � bezpieczna, gruba końcówka o średnicy 5 mm
  � tusz łatwo zmywalny ze skóry i tekstyliów
  � mocna, gruba końcówka jest wytrzymała na nacisk
  � intensywne kolory

▌Symbol ▌Opakowanie
MAP0206 12 kol.

pisaki

  � końcówka z włókien 
polietylenowych 
o grubości 2 mm

  � grubość linii 1,5–2 mm
  � tusz na bazie wody
  � bezpieczna wentylowana 
zatyczka umożliwia 
oddychanie w przypadku 
połknięcia

  � zgodne z normą CE

▌Symbol ▌Opak.
160‑1387 6 kol.
160‑1382 12 kol.

pisaki brokatowe 
i metaliczne
BROKATOWE:

  � jasne, żywe, nieblaknące kolory
  � tusz wodoodporny, 
nie zawiera metali ciężkich

  � brokat nie wykrusza się
METALICZNE:

  � marker z permanentnym 
tuszem metalicznym

  � dobrze pokrywa powierzchnię
  � do kartonu, drewna, materiału itp.
  � szybkoschnący
  � końcówka wyposażona w 
blokadę – nie ma możliwości 
wciśnięcia jej do środka

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opak. ▌Okrągła 
końcówka

▌Grubość 
linii

160‑1998 brokatowe 6 kol. 5,4 mm 1,5 mm
160‑1999 metaliczne 6 kol. 5,5 mm 2–3 mm
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Cienkopisy
flamastry

Mazaki

flamastry szkolne

FLAMASTRY SZKOLNE 
ZĘBOZAURUS 
SPIERALNE

  � 12 kolorowe
  � cienka końcówka

▌Symbol ▌Opak.
TOM0590 12 kol.

flamastry 
STABiLo Power
BEZ SKUWKI NIE 
ZASYCHAJĄ PRZEZ 8 TYGODNI

  � bardzo mocna końcówka odporna na złamanie
  � łatwospieralny oraz odporny na wysychanie tusz, 
umożliwia łatwe zmywanie go z dłoni oraz ubrań

  � kartonowe etui z zawieszką:12, 18, 24 szt.

▌Symbol ▌Opak.
STA0122 12 szt.
STA0184 18 szt.
STA0245 24 szt.

flamastry zapachowe 
stABIlo trio fruttI
STWORZONE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  � każdy kolor z odmienną nutą zapachową
  � nadruki na obudowie odpowiadają zapachom (np. cytryna ‑ zapach cytryny)

▌Symbol ▌Opak.
STA0747 12 szt.
STA0785 18 szt.

Cienkopis 
STABiLo Point 88

  � do pisania, podkreślania, 
kreślenia i kolorowania

  � mocna końcówka oprawiona 
w metal odporna na złamania 
i rozwarstwienia

  � grubość linii – 0,4 mm (F)
  � wentylowana skuwka
  � cienkopis dostępny 
aż w 47 kolorach, 
w tym 6 neonowych

  � pozostawiony bez skuwki 
nie zasycha przez długi czas

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
STA3451 6 szt. neonowe
STA3499 8 szt. pastelowe
STA7842 10 szt. podstawowe

F

flamastry
  � wysokiej jakości zmywalny tusz na bazie wody sprawia, 
że można go łatwo usunąć ze skóry i sprać z odzieży

  � produkt powinien 
znaleźć się w każdej 
wyprawce szkolnej

  � idealny zarówno 
do wielogodzinnej 
zabawy jak i nauki

  � 12 żywych kolorów

▌Symbol ▌Opak.
PIL7267 12 kol.

Mazaki dla dzieci 
– trójkątne

  � wysokiej jakości flamastry 
w 12 kolorach

  � niewciskana i wydajna 
końcówka 3 mm

  � wentylowana skuwka, bez 
której wytrzymują do 96 h

  � tusze z barwników spożywczych, 
bez alkoholu, zmywalne z rąk i ubrań, 
dlatego nadają się dla dzieci od 3 lat

  � do rysowania na wszystkich 
rodzajach papieru, z wyjątkiem tych 
mocno satynowanych i porowatych

  � dobrze się wchłaniają i nie rozmazują

▌Symbol ▌Opak.
JOV1612 12 kol.

3+

flAMAstry / CIenkopIsy tel. 22 751 13 5114



Markery

Markery pilot pintor
Z OKRĄGŁĄ KOŃCÓWKĄ

  � pisze po każdej powierzchni (metal, 
plastik, szkło, drewno, folia, fibra itp.)

  � szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się
  � wytrzymała końcówka wykonana 
z włókna akrylowego

  � polipropylenowa obudowa
  � przyjazny dla środowiska, 
nie zawiera ksylenu i toluenu

  � występuje w 24 kolorach
  � średnica końcówki piszącej 
2,9 mm (F) lub 4,5 mm (M)

  � grubość linii pisania  
1 mm (F) lub 1,4 mm (M)

▌Symbol (F) ▌Symbol (M) ▌Kolor
PIL1544 PIL2022  biały
PIL1421 PIL1902  czarny
PIL1476 PIL1957  brązowy 
PIL1438 PIL1919  czerwony
PIL1506 PIL1988  pomarańczowy 
PIL1483 PIL1964  jasny pomarańczowy
PIL1513 PIL1995  różowy 
PIL1520 PIL2008  fioletowy 
PIL1445 PIL1926  niebieski 
PIL1537 PIL2015  jasny niebieski
PIL1452 PIL1933  zielony 
PIL1469 PIL1940  jasny zielony
PIL1490 PIL1971  żółty 

▌Symbol (F) ▌Symbol (M) ▌Kolor
METALICZNE

PIL1636 PIL2114  metaliczny zielony
PIL1643 PIL2121  metaliczny niebieski
PIL1629 PIL2107  metaliczny różowy
PIL1650 PIL2138  metaliczny fioletowy
PIL1612 PIL2091  srebrny
PIL1605 PIL2084  złoty

PASTELOWE
PIL1568 PIL2046  pastelowy zielony
PIL1575 PIL2053  pastelowy niebieski
PIL1599 PIL2077  pastelowy różowy
PIL1582 PIL2060  pastelowy fioletowy
PIL1551 PIL2039  pastelowy żółty
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farby plakatowe

farby plakatowe
PRODUKT POLSKI

  � intesywne barwy, odporne na działanie światła i ścieranie
  � idealnie rozprowadzają się na papierze, kartonie, 
drewnie i wielu inny powierzchniach

  � bezpieczne dla dzieci
  � pojemność: 12×20ml
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów
PBS6539 12 kol.

farby plakatowe Basic Jovi
  � malowanie farbami plakatowymi 
nigdy Ci się nie znudzi

  � bogactwo kolorów pobudzi Twoją wyobraźnię
  � łącząc kolory otrzymasz taki, o jakim marzyłeś
  � do malowania na każdej powierzchni, 
na papierze, kartonie, drewnie, 
glinie czy ciastoplastelinie

  � używając akcesorii typu pędzel, 
szpatułka, gąbka czy wałek, można 
osiągnąć jeszcze lepsze efekty

  � butelka 500 ml lub 1000 ml

▌Symbol 
500 ml

▌Symbol 
1000 ml

▌Kolor

JOV50801 JOV50901  biały
JOV50802 JOV50902  żółty
JOV50806 JOV50906  pomarańczowy
JOV50807 JOV50907  czerwony
JOV50808 JOV50908  różowy
JOV50812 JOV50912  brązowy
JOV50817 JOV50917  seledynowy
JOV50819 JOV50919  zielony
JOV50821 JOV50921  niebieski
JOV50823 JOV50923  fioletowy
JOV50830 JOV50930  czarny
JOV50809 JOV50909  cielisty

farby plakatowe

Farby plakatowe w tubach

▌Symbol ▌Kolor
AST0430  pomarańczowa
AST0416  różowa
AST0300  biała
AST0393  brązowa
AST0386  brązowa jasna
AST0355  ciemna niebieska
AST0379  ciemna zieleń
AST0317  cytrynowa
AST0409  czarna
AST0348  czerwona ciemna
AST0331  czerwona jasna
AST0362  jasna zieleń
AST0447  niebieska
AST0324  żółta

  � 6 tubek po 30 ml jednego koloru w opakowaniu
  � 14 kolorów

fArBy plAkAtowe tel. 22 751 13 5116



farby plakatowe
farby 3d

farby temperowe

  � czyste i nasycone barwy, po wyschnięciu wymalowanie jest matowe, 
barwy intensywne, odporne na działanie światła i ścieranie

  � mogą być stosowane bez użycia wody, nie skraplają się na podłożu
  � rozprowadzają się na papierze, kartonie, drewnie, ceramice, kamieniu
  � mogą być stosowane do malarstwa witrażowego
  � w opakowaniu 6, 10, 12+1 lub 24 kol.
  � bezpieczne dla dzieci  
– produkowane zgodnie 
z dyrektywą UE

farby plakatowe 
Bambino

▌Symbol ▌Opak. ▌Poj.
MAJ1598 6 kol. 20 ml
MAJ5008 10 kol. 20 ml
MAJ1581 12 kol. + cielista gratis 20 ml
MAJ2885 24 kol. 10 ml

Zestaw farbek 3d
  � farbki w tubkach, do malowania z efektem 3D
  � możesz ozdabiać i dekorować 
cokolwiek chcesz: papier, 
drewno, kamień czy tkaniny

  � wystarczy nanieść farbkę na 
powierzchnię, którą chcemy 
dekorować i zostawić do 
całkowitego wyschnięcia 
(od 10 do 48 godzin)

  � wysychają bez konieczności 
zapiekania czy używania suszarki

  � rozwijają wyobraźnię i 
zdolności manualne

  � świetna zabawa dla całej rodziny

▌Symbol ▌Opak.
PIL8802 4 kol.

farby plakatowe
  � zmywalne
  � intensywne kolory
  � pakowane w plastikowe 
pojemniki po 20 ml

  � wyprodukowane w Polsce
  � zgodne z normą CE

▌Symbol ▌Opakowanie
170‑1869 6 kolorów
170‑1634 12 kolorów

  � gęsta, wydajna farba o pięknym czystym kolorze
  � do malowania papieru, kartonu, drewna, gliny, szkła, 
metalu, plastiku, masy solnej i modelarskiej

  � wysoka zawartość pigmentu zapewnia intensywny 
kolor po wyschnięciu

  � do utrwalenia koloru można użyć werniksu (np. akrylowego)
  � dobre właściwości kryjące
  � łatwo zmywalna ze skóry rąk i większości tkanin
  � farbę można rozcieńczać z wodą, mieszać z innymi 
farbami oraz nakładać wielowarstwowo

  � bezpieczna (norma EN‑71), nietoksyczna, o delikatnym zapachu
  � przeznaczona dla dzieci (od lat 3) i młodzieży
  � idealna na zajęcia szkolne
  � pojemności 500 ml, 1000 ml oraz 300 ml kolor złoty i srebrny

farby tempera premium

▌Symbol ▌Kolor
300 ml

HAP7337  złoty
HAP7344  srebrny

500 ml
HAP7139  biały
HAP5657  ecru
HAP7146  żółty
HAP7153  cytrynowy
HAP7160  pomarańczowy
HAP7941  ciemnopomarańczowy
HAP7184  czerwony
HAP7207  różowy
HAP7191  magenta
HAP7214  cyklamenowy
HAP7958  ciemnoczerwony
HAP7177  rudy
HAP6111  bordowy
HAP7269  niebieski
HAP5664  błękitny
HAP5831  granatowy
HAP7276  turkusowy
HAP7290  zielony
HAP7934  pastelowy zielony
HAP7283  jasnozielony
HAP7306  ciemnozielony
HAP7238  fioletowy
HAP7245  lawendowy
HAP7965  śliwkowy
HAP7313  brązowy
HAP5671  ciemnobrązowy
HAP5688  grafitowy
HAP7320  czarny

3+

▌Symbol ▌Kolor
1000 ml

HAP3028  biały
HAP5695  ecru
HAP3035  żółty
HAP3042  cytrynowy
HAP3059  pomarańczowy
HAP7989  ciemnopomarańczowy
HAP3073  czerwony
HAP3097  różowy
HAP3080  magenta
HAP3103  cyklamenowy
HAP7996  ciemnoczerwony
HAP3066  rudy
HAP6128  bordowy
HAP3158  niebieski
HAP5701  błękitny
HAP5848  granatowy
HAP3165  turkusowy
HAP3189  zielony
HAP7972  pastelowy zielony
HAP3172  jasnozielony
HAP3196  ciemnozielony
HAP3127  fioletowy
HAP3134  lawendowy
HAP8016  śliwkowy
HAP3202  brązowy
HAP5718  ciemnobrązowy
HAP5725  grafitowy
HAP3219  czarny
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farby tempery temperowe
Farby witrażowe

farby tempery
  � doskonałe do rozwijania zdolności plastycznych
  � w metalowych tubkach
  � pojemność tubki: 10 ml lub 12 ml
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów ▌Poj. tubki
PBS4626 5 kol. 10 ml
PBS3445 12 kol. 12 ml

farba tempera w sztyfcie
  � na bazie wody
  � szybko schnące i nie 
wymagające wcześniejszego 
przygotowania podłoża

  � nie wymagają wody
  � zapewniają czyste ręce u dzieci 
i czystość miejsca pracy

  � nie pozostawiają odcisku 
pędzla na powierzchni

  � sztyft zapewnia 
wygodne aplikowanie

  � nakrętka choni przed 
wyschnięciem i brudzeniem

  � nie pękają po wyschnięciu
  � blistrowe pudełko ułatwia 
prezentację produktu na półce

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opak.
PAN7111 normalna 6 kol.
PAN7319 normalna 12 kol.
PAN3212 metaliczna 6 kol.
PAN1218 metaliczna 12 kol.
PAN4318 fluo 6 kol.

farba tempera 
w sztyfcie do tkanin

  � do malowania na materiałach tekstylnych
  � na bazie wody
  � szybko schnące i nie wymagające wcześniejszego przygotowania podłoża
  � nie wymagają wody
  � zapewniają czyste ręce u dzieci i czystość miejsca pracy
  � nie pozostawiają odcisku pędzla na powierzchni
  � sztyft zapewnia wygodne aplikowanie
  � nakrętka choni przed wyschnięciem i brudzeniem
  � nie pękają po wyschnięciu
  � blistrowe pudełko ułatwia prezentację produktu na półce
  � konieczność zaprasowania przez papier (3‑4 minuty)
  � można prać w temp. do 60°C

▌Symbol ▌Opak.
PAN4011 6 kol.
PAN4615 12 kol.

farby tempery
  � wodorozcieńczalne tempery
  � idealne do nauki i do prac grupowych
  � do malowania na wszystkich 
porowatych powierzchniach: papierze, 
kartonie, drewnie, polistyrenie itp.

  � łatwo zmywalne, bezzapachowe
  � można je dowolnie mieszać, co pozwala 
uzyskać nowe kolory i odcienie

  � możliwość warstwowego malowania i korekt
  � gotowe do użycia bez dodawania wody
  � przechowywać w temperaturze 10–40°C
  � zgodne z normą CE

▌Symbol 
500 ml

▌Symbol 
1000 ml

▌Kolor

170‑2353 170‑1440  biały
170‑2278 170‑1449  łososiowy
170‑2366 170‑1453  żółty
170‑2367 170‑1864  żółty cytrynowy
170‑2361 170‑1448  pomarańczowy
170‑2359 170‑1444  czerwony
170‑2362 170‑2303  różowy
170‑2357 170‑1865  ciemnoróżowy
170‑2276 170‑1445  fioletowy
170‑2277 –  granatowy
170‑2354 170‑1442  błękitny
170‑2360 170‑1446  jasnoniebieski
170‑2365 170‑1451  zielony morski
170‑2364 170‑1866  jasnozielony
170‑2363 170‑1450  zielony
170‑2356 170‑1867  jasnobrązowy
170‑2355 170‑1441  brązowy
170‑2358 170‑1443  czarny
170‑2216 –  srebrny
170‑2217 –  złoty

  � wysokiej jakości farby witrażowe 
przeznaczone do samodzielnego 
wykonania witraży oraz 
dekoracji szkła, porcelany, 
luster, płytek ceramicznych 
i tworzyw sztucznych

  � wyraziste kolory 
  � łatwa aplikacja farb
  � odklejalne gotowy, wyschnięty 
wzór można przenosić z folii 
na inne powierzchnie

  � możliwe jest łączenie farb 
witrażowych z innymi 
technikami: klejem 
z brokatem, Ciasto‑Plasto

  � zgodne z normą CE 
i z wymaganiami ACM 
Institute INC. USA

▌Symbol ▌Zawiera ▌Poj. ▌Kod
170‑1044 czarny kontur, 5 kolorów farb, folie i wzorniki 10,5 ml GD10P6
170‑1692 czarny kontur, 9 kolorów farb, folie i wzorniki 10,5 ml GD10P10
170‑1045 czarny kontur, złoty kontur, 10 kolorów 

farb, klej w sztyfcie 8 g, folie i wzorniki 
10,5 ml GD10P12R

Farby witrażowe

GD10P12R

GD10P12R

GD10P6

fArBy teMpery tel. 22 751 13 5118



Farby witrażowe
Pędzle

Farby witrażowe
  � wodne farby witrażowe, przeznaczone do tworzenia motywów na okna, lustra, 
szklanki, wazony oraz np. na lodówki i inne lakierowane powierzchnie

  � po wyschnięciu farbki dają piękny efekt przezroczystości, 
który można podkreślić podświetlając motyw

  � wybrany motyw maluje się na specjalnej folii
  � po wyschnięciu i ściągnięciu z folii obrazek sam 
przylega do gładkich i czystych powierzchni

  � tubka zawiera 10,5 ml farby

▌Symbol ▌Opak.
TOM0750 9 kol.

Pędzelki drewniane
ZESTAW  
6 DREWNIANYCH PĘDZELKÓW

  � pędzle są łatwe w czyszczeniu
  � idealnie nadają się do tworzenia 
wyraźnych, kolorowych wypełnień

▌Symbol ▌Opakowanie
PIL7441 6 pędzli

Pędzelek wodny
  � zmyślny pędzelek ze zbiorniczkiem na wodę
  � do wszelkich technik akwarelowych
  � wysokiej jakości nylonowa końcówka, która nie 
odkształca się nawet po wielu godzinach pracy

  � bardzo wygodny, estetyczny i kompaktowy
  � niezastąpiony w podróży
  � dostępny w 3 rozmiarach  
końcówek

▌Symbol ▌Rozmiar
PEN2023 cienki
PEN9033 średni
PEN2030 gruby F M B

Pędzelki drewniane 
z naturalnego włosia

  � metalowa skuwka 
  � drewniany uchwyt
  � pędzle w rozmiarze 
włosia: 2, 4, 6, 8, 10

  � 100% naturalnego 
końskiego włosia

  � blister (po 3 lub 5 szt.)

▌Symbol ▌Opak. ▌Rozmiary
PBS7260 3 szt. No. 4‑6‑10
PBS7239 5 szt. No. 2‑4‑6‑8‑10

Pędzle szkolne w tubie
  � do farb akwarelowych, 
plakatowych i temper

  � włosie kozy
  � plastikowa rękojeść, 
metalowe okucie

  � okrągłe, szkolne
  � opak. tuba 72 szt.

▌Symbol ▌Rozmiar
170‑1428 1–6
170‑1429 7–12

  � pędzel z naturalnej szczeciny
  � do farb plakatowych, olejnych, 
temper i do klejów

  � wysokiej jakości włosie świńskie
  � gruby, krótki drązek zapewnia 
pewniejszy chwyt

  � 10 sztuk w opakowaniu

GRUBY, KRÓTKI  
DRĄŻEK

SZCZECINA

OKRĄGŁY

Pędzel przedszkolaka

▌Symbol
HAP3834
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farby do malowania palcami
farby do malowania twarzy

farba w sztyfcie 
do malowania twarzy

  � do make‑up i malowania twarzy
  � aplikator zapewnia dokładny 
rysunek bez brudzenia rąk

  � bezbieczne i łatwe w użyciu
  � jakość produktu kosmetycznego
  � zgodny z normami EU dotyczącymi 
produktów kosmetycznych rejestrowany 
w portalu z sygnaturą CPNP REF.1875609

  � zgodny z GMP (Dobre Praktyki Produkcji)
  � testowany dermatologicznie 
i mikrobiologicznie

  � wolny od zagrożeń większości alergii
  � nie zawiera środków petrochemicznych
  � bez tłuszczów – nie wymaga 
płynów do czyszczenia twarzy

  � łatwo się usuwa przy 
pomocy wody i mydła

▌Symbol ▌Rodzaj
PAN0015 zwykłe
PAN0114 metalizowane

farby Color’peps 
do malowania palcami

  � farby Color’Peps do malowania 
palcami z linii EARLY AGE

  � opakowanie zawiera 4 wysokopigmentowe, 
świetliste kolory

  � gładka i kremowa konsystencja
  � pakowane w kubeczki zawierające 80 g farby
  � wygodna w użyciu przykrywka chroni farby
  � testowane dermatologicznie
  � odpowiednia dla dzieci od 1 roku życia
  � spieralne
  � okres trwałości 3 lata

▌Symbol ▌Opakowanie
MAP5105 4 kolory

farby do malowania palcami
  � farby do malowania palcami
  � farby wodne o konsystencji galaretowatej
  � nieszkodliwe i łatwe do czyszczenia
  � używając własnych palców, jako pędzla, nabieramy farbę wybranego 
koloru i malujemy na przygotowanej powierzchni

  � farby wyprodukowane na bazie naturalnych składników, aksamitne w dotyku
  � ze względu na łatwość zastosowania i całkowitą nieszkodliwość farby do malowania 
palcami doskonale nadają się do zapoznania dziecka z techniką malowania

  � dla dzieci od 2 roku życia
  � opakowanie zawiera 5 pojemników po 35 ml

▌Symbol ▌Opakowanie ▌Pojemność
JOV0540 5 kolorów 5×35 ml

2+

  � gęsta, wydajna farba o pięknym, czystym kolorze
  � łatwo zmywalna ze skóry rąk i większości tkanin
  � nietoksyczna o delikatnym zapachu
  � polecana dla dzieci od 2 roku życia
  � zastosowano bezpieczny gorzki 
dodatek denatonium benzoate, w celu 
zniechęcenia dzieci do spożycia farby

  � pojemność 300 ml

farba do 
malowania palcami

▌Symbol ▌Kolor
HAP5879  biały
HAP5886  żółty
HAP5909  czerwony
HAP5616  różowy
HAP5930  niebieski

2+

▌Symbol ▌Kolor
HAP5893  pomarańczowy
HAP5947  zielony
HAP5923  fioletowy
HAP5954  ciemnobrązowy
HAP5961  czarny
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farby szkolne

Farby szkolne, metaliczne, perłowe, brokatowe, fluorescencyjne
  � farby wodne o konsystencji półpłynnej
  � wygodne i szybkie w użyciu
  � nie wymagają rozcieńczania wodą
  � do malowania na papierze, kartonie, drewnie

▌Symbol ▌Kolor
Pojemność 250 ml

AST8148  biała
AST8223  cytrynowa
AST8216  żółta
AST8186  różowa
AST8179  czerwona
AST8193  zielona jasna
AST8209  zielona ciemna
AST8155  niebieska
AST8162  niebieska ciemna
AST8254  brązowa jasna
AST8247  brązowa
AST8230  czarna
AST8339  śliwkowa
AST8261  fioletowa
AST8322  turkusowa
AST8315  szmaragdowa
AST8308  cielista
AST8292  różowa jasna
AST8285  pomarańczowa
AST8278  błękitna
AST8131  limonkowa
AST8124  czerwona ciemna

▌Symbol ▌Kolor
Metaliczne 250 ml

AST8384  metaliczna złota
AST8391  metaliczna srebrna
AST8407  metaliczna miedziana
AST8414  metaliczna zielona

Perłowe 250 ml
AST8438  perłowa różowa
AST8421  perłowa zielona
AST8445  perłowa niebieska

Brokatowe 250 ml
AST8452  brokatowa turkusowa
AST8476  brokatowa fioletowa
AST8469  brokatowa zielona
AST8483  brokatowa czerwona

Fluorescencyjne 250 ml
AST8346  fluorescencyjna cytrynowa
AST8353  fluorescencyjna pomarańczowa
AST8360  fluorescencyjna zielona
AST8377  fluorescencyjna różowa

▌Symbol ▌Kolor
Pojemność 500 ml

AST0043  biała
AST0050  cytrynowa
AST0067  żółta
AST0081  różowa
AST0074  czerwona
AST0111  zielona jasna
AST0128  zielona ciemna
AST0098  niebieska
AST0104  niebieska ciemna
AST0142  brązowa jasna
AST0135  brązowa
AST0159  czarna
AST0272  śliwkowa
AST0203  fioletowa
AST0265  turkusowa
AST0258  szmaragdowa
AST0241  cielista
AST0234  różowa jasna
AST0227  pomarańczowa
AST0210  błękitna
AST8117  limonkowa
AST8100  czerwona ciemna

▌Symbol ▌Kolor
Pojemność 1000 ml

AST8513  biała
AST8599  cytrynowa
AST8582  żółta
AST8551  różowa
AST8544  czerwona
AST8568  zielona jasna
AST8575  zielona ciemna
AST8520  niebieska
AST8537  niebieska ciemna
AST8629  brązowa jasna
AST8612  brązowa
AST8605  czarna
AST8704  śliwkowa
AST8636  fioletowa
AST8698  turkusowa
AST8681  szmaragdowa
AST8674  cielista
AST8667  różowa jasna
AST8650  pomarańczowa
AST8643  błękitna
AST8506  limonkowa
AST8490  czerwona ciemna
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farby akwarelowe

farby akwarelowe 
z pędzelkiem

  � Farby akwarelowe to farby wodne, które 
służą do malowania po papierze

  � są gotowe do użycia po zwilżeniu wodą
  � jest to produkt dedykowany osobom, 
które chcą tworzyć prace plastyczne 
z wykorzystaniem efektów rozmycia 
konturów czy gry światła

  � akwarelę można łączyć z innymi 
technikami np. malowaniem farbami 
plakatowymi czy kredkami świecowymi

  � pozwalają one na uzyskanie 
ciekawych efektów głównie przy 
malowaniu pejzaży i portretów

  � 12 intensywnych kolorów sprawi, 
że powstające przy ich użyciu prace 
będą wyglądały jak ożywione

▌Symbol ▌Opakowanie
PIL7328 12 kol. + pędzel

FARBY SOCZYSTE JAK OWOC
  � kolory od jaskrawych po stonowane
  � łatwe w eksploatacji, tuby zużywają 
się do ostatniej kropli

  � wysychają równomiernie, nie blakną, 
nie pękają i nie łuszczą się

  � kolory pozostają na zawsze takie same
  � można łączyć z pastelami olejnymi 
i kredkami ołówkowymi

CERAMIKA I SZKŁO
  � mogą być 
stosowane do 
zdobienia szkła 
i elementów 
ceramicznych

  � w kompletach 
12, 15, 18 i 24 
sztukowych

Akwarele w tubach wfrs

▌Symbol ▌Opak.
PEN5643 12 kol.
PEN5667 15 kol.
PEN5681 18 kol.
PEN5704 24 kol.

farby akwarelowe
  � szkolne farby akwarelowe, 
w plastikowym pudełku

  � bardzo przydatne w edukacji 
plastycznej dzieci

  � w zestawie pędzelek
  � zawieszka

▌Symbol ▌Kolorów
PBS6691 8 kol.
PBS6707 12 kol.

farby wodne
FARBY AKWARELOWE

  � zmywalne
  � jaskrawe kolory
  � w zestawie pędzelek 
z nylonowym włosiem

  � zgodne z normą CE

▌Symbol ▌Opakowanie
170‑1012 12 kolorów
170‑1014 24 kolory

Farby akwarele (22 mm)
  � farby wytwarzane z naturalnych pigmentów i spoiwa 
z gumy arabskiej, rozpuszczonych w wodzie

  � w stanie stałym, po rozcieńczeniu w wodzie nakłada się 
na wybraną powierzchnię przy pomocy pędzelka

  � w postaci sprasowanych guziczków o średnicy 22 mm, 2,9 g
  � w 24 esencjonalnych kolorach z dużą zawartością pigmentu
  � do malowania akwarelami polecamy papier o większej 
gramaturze dzięki czemu unikniemy falowania i zagnieceń

  � nietoksyczne, bezpieczne dla dziecka
  � od 3‑go roku życia
  � łatwo zmywalne i spieralne.”

▌Symbol ▌Opak.
JOV800/12 12 kol.

3+

farby akwarelowe

▌Symbol ▌Kolory ▌Średnica ▌Opakowanie
AST0212 12 kol. Æ 23,5 mm zamykane + pędzel
AST0182 12 kol Æ 30 mm paletka

fArBy AkwArelowe tel. 22 751 13 5122



Akcesoria do malowania
kubek do malowania
fartuszki malarskie

Ceratki ochronne
Podkładki ochronne

fartuszek malarski
  � dla dzieci
  � zabezpiecza ubranie przed 
zachlapaniem farbą

  � zapinany z tyłu
  � z rękawkami oraz 
kieszonkami na akcesoria

  � odpowiedni dla dziecie 
w wieku 3‑6 lat

  � kolor transparentny

▌Symbol
PBS6812

Zestaw do prac 
plastycznych
OPAKOWANIE ZAWIERA

  � plastikową deseczkę w formacie B5 lub A4
  � zestaw trzech narzędzi do modelowania
  � każda szpatułka posiada różne zakończenia ułatwiające 
krojenie, uzupełnianie ubytków w rzeźbie oraz ozdabianie

  � zapobiega ciężkim zabrudzeniom na biurku po pracach plastycznych
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Rozmiar
PAN7363 B5
PAN7570 A4

Ceratka ochronna
  � wykonana folii
  � chroni przed wytarciem i zabrudzeniem biurka
  � certyfikaty dla folii potwierdzają bezpieczeństwo dla dzieci
  � dla dzieci od 3 roku życia
  � wymiary: 65×45 cm

▌Symbol
PAN8256

Podkładka ochronna
  � do zajęć plastycznych
  � rozmiar 420×265 mm
  � z grubej wysokoprzezroczystej folii
  � antypoślizgowa
  � bezpieczna dla dzieci powyżej 3 r.ż.
  � dwa rodzaje nadruku: krówka lub słoneczko

▌Symbol ▌Opis
PAN7655 krówka
PAN7662 słońce

kubek niekapek
  � zapobiega wylewaniu się wody
  � przykrywka ma specjalne miejsce na wygodne odłożenie pędzelka
  � mix kolorów

DOSTĘPNE ROZMIARY
  � z jednym otworem
  � z dwoma otworami

▌Symbol ▌Rozmiar
PAN7549 mały
PAN7556 duży

Kubeczek z blokadą 
wylania

▌Symbol
AST0261

  � do płukania pędzli
  � ze specjalną pokrywką z blokadą wylania
  � i miejscem na odłożenie 4 pędzelków
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Bloki rysunkowe

Blok rysunkowy A4  
biały 

  � wklejony po krótkim boku
  � gładki
  � format: A4
  � ilość kartek: 20
  � gramatura: 70 gsm
  � kolor: biały

▌Symbol
PBS6577

Blok rysunkowy A4 
mix kolorów

  � klejony po krótkim boku
  � gładki
  � format: A4
  � ilość kartek: 20
  � gramatura: 70 gsm
  � mix kolorów

▌Symbol
PBS6614

Blok rysunkowy 
biały A4 / A3

  � 20 białych kartek
  � wysokiej jakości papier
  � całość na podkładzie z grubej tektury
  � kolorowe okładki z papieru kredowego, przyciągające uwagę dzieci

▌Symbol ▌Format
INT0006 A4
INT0013 A3

Blok rysunkowy 
kolorowy A4 / A3

  � 20 kolorowych kartek 
barwionych w masie

  � wysokiej jakości papier
  � całość na podkładzie z grubej tektury
  � kolorowe okładki z papieru kredowego, 
przyciągające uwagę dzieci

▌Symbol ▌Format
INT8304 A4
INT8311 A3

Blok rysunkowy A4 / A3 
biały

  � idealnie biały, wysoka gramatura 100 g/m²
  � odporny na wielokrotne wymazywanie i poprawki
  � do rysowania kredkami, ołówkiem, pastelami oraz malowania farbami wodnymi
  � polecany do zajęć w szkole i przedszkolu
  � zawiera 20 arkuszy
  � formaty: A3 i A4

▌Symbol ▌Format
HAP6606 A4
HAP6613 A3

Blok rysunkowy A4 / A3 
kolorowy

  � wysokiej jakości papier barwiony w masie, gramatura 80 g/m²
  � nie zmienia koloru podczas malowania i wymazywania
  � daje kolorowe krawędzie przy wycinaniu i składaniu
  � bezkwasowy, o gładzonej powierzchni
  � do rysowania, wycinanek, wydzieranek i prac manualnych
  � 15 kolorowych arkuszy
  � formaty: A3 i A4

▌Symbol ▌Format
HAP6620 A4
HAP6637 A3

BlokI rysunkowe tel. 22 751 13 5124



Bloki techniczne

Blok techniczny A4 / A3 
biały 

  � klejony po krótkim boku
  � gładki
  � format: A4 lub A3
  � ilość kartek: 10
  � gramatura: 150 gsm
  � kolor: biały

▌Symbol ▌Format
PBS6652 A4
PBS6775 A3

Blok techniczny A4 / A3 
mix kolorów 

  � klejony po krótkim boku
  � gładki
  � format: A4 lub A3
  � ilość kartek: 10
  � gramatura: 150 gsm
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Format
PBS6690 A4
PBS6775 A3

Blok techniczny 
biały A4 / A3

  � 10 białych kartek z offsetu 170 g/m²
  � całość na podkładzie z grubej tektury
  � kolorowe okładki z papieru kredowego, przyciągające uwagę dzieci

▌Symbol ▌Format
INT0005 A4
INT0012 A3

Blok techniczny 
kolorowy A4 / A3

  � 10 kolorowych kartek 
barwionych w masie

  � gramatura 160 g/m²
  � całość na podkładzie z grubej tektury
  � okładki z papieru kredowego, 
przyciągające uwagę dzieci

▌Symbol ▌Format
INT0029 A4
INT0811 A3

Blok techniczny A4 / A3 
biały

  � wysokiej jakości 
śnieżnobiały papier

  � dzięki gładzonej powierzchni 
idealny do precyzyjnego 
rysunku technicznego

  � odporny na wielokrotne 
wymazywanie gumką

  � doskonały do rysowania 
i malowania, ołówkiem, 
kredkami, pisakami

  � zawiera 10 arkuszy 
  � gramatura 170 g/m²
  � formaty: A4 i A3

▌Symbol ▌Format
HAP6415 A4
HAP6422 A3

Blok techniczny A4 / A3 
kolorowy

  � wysokiej jakości papier 
barwiony w masie

  � nie zmienia koloru podczas 
malowania i wymazywania

  � daje kolorowe krawędzie 
przy wycinaniu i składaniu

  � bezkwasowy, o gładzonej 
powierzchni

  � idealny do wycinanek, 
rysowania, składania

  � polecany do zajęć 
w szkole i przedszkolu

  � zawiera 10 arkuszy (10 kolorów) 
lub 20 arkuszy (20 kolorów)

  � gramatura 170 g/m²
  � format A3 i A4

▌Symbol ▌Format ▌Arkuszy
HAP6439 A4 10
HAP6446 A3 10
HAP7009 A4 20
HAP7023 A3 20
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Brystole
kartony kolorowe

  � barwiony w masie
  � format B2 (50×70 cm)
  � gramatura papieru 
• kolorowego: 230 g/m² 
• białego: 250 g/m²

karton kolorowy B2

▌Symbol ▌Kolor
TYP9404  biały
TYP9589  ecru
TYP9466  żółty jasny
TYP9459  żółty
TYP9428  błękitny
TYP9435  niebieski
TYP9572  niebieski ciemny
TYP9480  zielony jasny
TYP9497  seledynowy
TYP9503  zielony
TYP9596  zielony ciemny
TYP9411  pomarańczowy jasny

▌Symbol ▌Kolor
TYP9510  pomarańczowy
TYP9527  różowy jasny
TYP7530  różowy
TYP9541  czerwony
TYP9602  bordowy
TYP7622  fioletowy
TYP7639  fioletowy ciemny
TYP9619  brązowy
TYP9473  szary
TYP9565  czarny
TYP5671  srebrny
TYP9664  złoty

  � barwiony w masie
  � o lekko gładzonej powierzchni
  � znajduje szerokie zastosowanie w biurze, 
drukarnii, szkole i domu

  � doskonale sprawdza się jako podłoże 
podczas tworzenia laurek, dekoracji, kartek 
okolicznościowych, zaproszeń i karnecików

  � wyróżnia go szeroka gama barw oraz soczyste kolory
  � produkowany w Polsce
  � format B1 (70×100 cm)
  � ilość w opakowaniu: 20 arkuszy
  � gramatura papieru: 270 g/m²

Brystol B1

▌Symbol ▌Kolor
MAJ9015  beżowy 101
MAJ9022  żółty 102
MAJ9039  ciemnożółty 103
MAJ9094  pomarańczowy 104
MAJ9053  ceglasty 105
MAJ9060  czerwony 106
MAJ9077  bordo 107
MAJ9084  różowy 108
MAJ9091  ciemnoróżowy 109
MAJ9107  fioletowy 110
MAJ9114  ciemnoniebieski 111

▌Symbol ▌Kolor
MAJ9121  jasnoniebieski 112
MAJ9138  niebieski 113
MAJ9145  granatowy 114
MAJ9152  jasnozielony 115
MAJ0169  zielony 116
MAJ9176  ciemnozielony 117
MAJ9183  szary 118
MAJ9190  brązowy 119
MAJ9206  czarny 120
MAJ9213  mix kolorów 101
MAJ9220  biały

Brystole tel. 22 751 13 5126



papiery kolorowe
Papiery do origami

papier kolorowy A4 / A3

kolorowy papier 
czarny A4 / A3

  � format A4 lub A3
  � mix 5 lub 4 kolorów: mieszanych, pastelowych, 
intensywnych, neonowych 

  � gramatura 80 g/m²
  � opakowanie 100 arkuszy (4×25 ark. lub 5×20 ark.)

  � format A4 lub A3
  � kolor czarny barwiony w masie
  � gramatura 80 g/m² lub 160 g/m²
  � opakowanie 50 arkuszy

▌Symbol ▌Format ▌Kolory ▌Gramatura ▌Opakowanie
PAPIERY KOLOROWE KSERO

TYP7301 A4 mix 5 kol. mieszanych 80 g/m² 100 ark.
TYP7318 A4 mix 5 kol. pastelowych 80 g/m² 100 ark.
TYP7325 A4 mix 5 kol. intensywnych 80 g/m² 100 ark.
TYP7332 A4 mix 4 kol. neonowych 80 g/m² 100 ark.
TYP7363 A3 mix 5 kol. mieszanych 80 g/m² 100 ark.
TYP7370 A3 mix 5 kol. pastelowych 80 g/m² 100 ark.
TYP7387 A3 mix 5 kol. intensywnych 80 g/m² 100 ark.
TYP7394 A3 mix 4 kol. neonowych 80 g/m² 100 ark.

PAPIERY KOLOROWE CZARNE
TYP7707 A4 czarny 80 g/m² 50 ark.
TYP7714 A4 czarny 160 g/m² 50 ark.
TYP7752 A3 czarny 80 g/m² 50 ark.
TYP7769 A3 czarny 160 g/m² 50 ark.

papier kolorowy A4
  � doskonały do wydruków 
lub prac kreatywnych

  � gramatura: 80 gsm
  � format: A4
  � 100 arkuszy w j.s.
  � mix kolorów neonowych 
lub pastelowych

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Kolory
PBS0810 neonowy mix 10 kol.
PBS0780 pastelowy mix 5 kol.

origami
  � kolorowy papier do tworzenia origami
  � wymiary 10×10 cm, 14×14 cm oraz 20×20 cm
  � 100 kartek
  � mix kolorów, fluo i pastelowe

▌Symbol ▌Format
INT4965 10×10
INT5351 20×20
INT4989 14×14

FLUO + PASTELE
INT4972 10×10
INT5368 14×14
INT4996 20×20

papier kolorowy A4
  � jednorodność kolorów i struktury powierzchni
  � odporność na światło
  � barwniki zgodne z europejska normą bezpieczeństwa zabawek
  � bez metali ciężkich
  � certyfikat FSC®

  � w pełni biodegradowalny
  � format A4
  � gramatura 80 g/m²

▌Symbol ▌Nazwa ▌Kolor × Arkusz
IGP3357 Neon mix 4×50 ark.
IGP3340 Trend mix 5×50 ark.

▌Symbol ▌Nazwa ▌Kolor × Arkusz
IGP3081 Intensive mix 5×50 ark.
IGP3074 Pastel mix 5×50 ark.

Neon

Trend
Intensive

Pastel
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papiery kolorowe
kleje

Zeszyty papierów kolorowych
tektura falista

Zeszyt papierów 
kolorowych 
samoprzylepnych B4

  � format B4
  � 8 kolorowych samoprzylepnych kartek 80 g/m²
  � kolory: złoty, żółty, różowy, czerwony, zielony, błękitny, brązowy i czarny
  � okładka kredowa 115g/m² wykorzystuje motywy BAMBINO
  � dla podkreślenia, jakości wykończenia okładka jest dodatkowo nabłyszczana

▌Symbol
MAJ1819

Zeszyt papierów 
kolorowych 
nabłyszczanych A4

  � format A4
  � 10 kolorowych nabłyszczanych kartek o gramaturze 90 g/m²
  � zestaw kolorów to złoty, srebrny, żółty, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, błękitny, fioletowy, brązowy i czarny

  � okładka kredowa o gramaturze 115g/m² wykorzystuje motywy Bambino
  � dla podkreślenia, jakości wykończenia okładka jest dodatkowo nabłyszczana

▌Symbol
MAJ1802

Klej z gumową rolką
  � bezzapachowy, zmywalny 
klej w płynie

  � do papieru i kartonu
  � wyposażony w zmyślną, 
silikonową, bardzo wygodną 
oraz łatwą w użytkowaniu rolkę, 
która dozuje wypływ kleju

  � niezastąpione narzędzie podczas 
zabaw kreatywnych z dziećmi 
– kształtuje i rozwija zdolności 
manualne najmłodszych

  � nie zawiera substancji szkodliwych
  � jakość certyfikowana atestem 
PZH HŻ/12985/01

▌Symbol ▌Opak.
PEN8660 30 ml

Zeszyt papierów 
kolorowych A5 / A4

  � 10 kolorowych kartek z kredy 115 g/m²
  � sklejone na podkładzie z tektury
  � kolorowe okładki z kredy, przyciągające uwagę dzieci
  � produkt idealny do wszelkich prac kreatywnych

▌Symbol ▌Format
INT0009 A5
INT0016 A4

Zeszyt kolorowy 
samoprzylepny B5 / B4

  � 8 kolorowych (intensywnych lub fluorescencyjnych) 
kartek z papieru samoprzylepnego

  � sklejone na podkładzie z tektury
  � kolorowe okładki z kredy, przyciągające uwagę dzieci
  � idealny do wszelkich prac kreatywnych

▌Symbol ▌Format
INT1252 B5
INT2280 B4
INT7346 B5 FLUO

INT7339 B4 FLUO

FLUO

tektura falista

▌Symbol ▌Format (mm) ▌Opakowanie
INT9158 B4 (250×350) mix kolorów (10 kol. po 1 ark.)
INT9165 B4 (250×350) złote/srebrne (2 kol. po 5 ark.)
INT9172 B4 (250×350) tęczowe (5 arkuszy)
INT8168 13×700 mix kolorów (6 kol. po 5 pasków)

pApIery kolorowe tel. 22 751 13 5128
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kleje

Klej w sztyfcie / w płynie
  � do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
  � nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
  � przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
  � usuwalny za pomocą wody
  � prosty w użyciu

KLEJ W SZTYFCIE
  � na bazie PVA
  � szybkoschnący
  � kolor biały, po naniesieniu bezbarwny

KLEJ W PŁYNIE 
  � wyposażony w gąbczastą końcówkę
  � nie zawiera rozpuszczalników
  � bezzapachowy
  � nietoksyczny

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opak.
PBS9753 sztyft 10 g
PBS9784 sztyft 15 g
PBS9814 sztyft 22 g
PBS9845 sztyft 36 g
PBS6297 płyn 50 ml
PBS0539 płyn 125 ml

klej w sztyfcie
  � klej w sztyfcie SCOTCH® Office
  � wysokiej jakości klej biurowy do lekkich prac
  � umożliwia trwałe sklejanie papieru 
i cienkich kartonów

  � nie zawiera rozpuszczalników
  � przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
  � prosty w użyciu
  � gramatura: 8 g, 21 g, 40 g
  � kolor biały

▌Symbol ▌Opak.
PBS4058 8 g
PBS4051 21 g
PBS4044 40 g

Kleje Magic

▌Symbol ▌Szer. klejenia ▌Opak.
130‑1810 15 mm 8 g

  � duża siła klejenia po wyschnięciu 
  � łatwy w użyciu 
  � niebrudzący, zmywalny 
  � nie zawiera kwasów 
ani rozpuszczalników 

  � zawiera PVP 
  � kolor niebieski zanika 
w miarę wysychania kleju 

kleje z brokatem

  � dekoracyjny bezbarwny 
klej w płynie zawierający 
drobinki brokatu 

  � wygodny: namaluj 
wzór za pomocą kleju 
i poczekaj aż zaschnie

  � nie wymaga dodatkowych 
akcesoriów, nie brudzi, 
nie rozsypuje się

  � po zaschnięciu drobinki 
brokatu nie wykruszają się

  � przeznaczony do dekoracji 
papieru, kartonu, drewna 
i innych powierzchni

▌Symbol ▌Kolory ▌Opak.
170‑2262 2 x 6 kol. 60 ml
170‑2263 2 kol. 75 ml

klej wikol premium
PROFESJONALNY KLEJ DO DREWNA 
ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH

  � klei także papier, karton, filc, korek, styropian, 
folie aluminiową, ceramikę, skórę

  � gęsta konsystencja kleju zapewnia 
wytrzymałą, elastyczną spoinę odporną 
na kruszenie oraz odrywanie

  � po wyschnięciu całkowicie przezroczysty
  � nakładać pędzlem, wałkiem, patyczkiem 
na czyste i suche powierzchnie

  � do klejenia na zimno
  � butelka z aplikatorem (pojemność 100 g, 250 g)
  � butelka zakręcana (pojemność 500 g, 1000 g)
  � wiaderko (pojemność 250 g, 500 g)

▌Symbol ▌Opakowanie
HAP8207 butelka 100g
HAP8191 butelka 250g
HAP8184 butelka 500g
HAP8177 butelka 1000g
HAP8238 wiaderko 250g
HAP8221 wiaderko 500g

  � uniwersalny klej do papieru, brystolu, 
kartonu, drewna, filcu, korka, styropianu, 
folii aluminiowej, ceramiki, kaszerowania

  � idealny do decoupage po 
rozwodnieniu w proporcji 1:1

  � do wszystkich technik hobbystycznych, 
modelarskich, scrapbookingu 
oraz tworzenia biżuterii

  � wytrzymała, elastyczna spoina 
odporna na kruszenie

  � po wyschnięciu całkowicie przezroczysty
  � nakładać pędzelkiem, wałkiem, patyczkiem 
na czyste i suche powierzchnie

  � do klejenia na zimno

Klej magiczny 
uniwersalny

▌Symbol ▌Opakowanie
HAP6651 butelka 500 g
HAP6644 butelka 1000 g
HAP8160 wiaderko 250 g
HAP8153 wiaderko 500 g
HAP4633 butelka 3000 g
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kleje

Klej żelowy super mocny
  � żelowy klej w sztyfcie
  � transparetny
  � do klejenia papieru, 
kartonu, fotografii 
oraz tworzenia różnych 
kompozycji plastycznych 
– m.in. tzw. wyklejanek

  � w opakowaniach od 8–21 g

▌Symbol ▌Opak. ▌Kolor
TOM0470 8g transparentny
TOM0472 15g transparentny
TOM0473 21g transparentny

klej w sztyfcie
  � klej bez solwentowy
  � w pełni ekologiczny
  � całkowicie recyklingowany
  � nie marszczy papieru ▌Symbol ▌Opak.

PAN3112 10 g
PAN3111 20 g
PAN0010 40 g
PAN3010 100 g

Brokatowy metaliczny / 
neonowy klej (butelka)

  � w płaskiej butelce
  � z efektem 3D przestrzennym
  � do różnych powierzchni
  � po wyschnięciu tworzy 
wzory wg kreacji twócy

  � do tworzenia SLIM‑ów
  � blister 6 butelek
  � zgodny z wszystkimii nomami EU

KLEJ Z BROKATEM
  � pojemność 180 ml (6 kolorów)
  � z metalicznym brokatem

KLEJ FLUORESCENYJNY
  � pojemność 147 ml (3 kolory)
  � świeci w ciemnych pomieszczeniach

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opakowanie ▌Kolory
PAN2719 brokat. 6×180 ml mix 6 kol.
PAN2715 fluoresc. 6×147 ml mix 3 kol.

Brokatowy metaliczny / 
neonowy klej (aplikator)

  � w wygodnych apilkatorach 
(6 różnych kolorów po 
10,5 ml) na blistrze

  � z efektem 3D przestrzennym
  � do różnych powierzchni
  � po wyschnięciu tworzy 
wzory wg kreacji twócy

  � do tworzenia SLIM‑ów
  � zgodny z wszystkimii 
nomami EU

KLEJ Z BROKATEM
  � z metalicznym brokatem

KLEJ FLUO
  � intensywne neonowe kolory

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opakowanie ▌Kolory
PAN2214 brokatowy 6×10,5 ml mix 6 kol.
PAN2313 fluo 6×10,5 ml mix 6 kol.

Płynny klej z aplikatorem
  � płynny klej bez solwentowy
  � w pełni ekologiczny
  � z dwustronnym aplikatorem do cienkiej jak 
i szerokiej aplikacji kleju – umożliwia to 
ekonomiczne i dokładne dozowanie produktu

  � biały lub przezroczysty
  � opakowanie 35 ml

▌Symbol ▌Rodzaj
PAN7715 biały
PAN7616 przezroczysty

klej dwustronny 
bezbarwny / biały

  � wysokiej jakości klej w płynie
  � 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni 
i wąska do precyzyjnego dozowania

  � zgodny z normą CE
KLEJ BEZBARWNY:

  � niebrudzący
  � zmywalny
  � nie zawiera kwasów

KLEJ BIAŁY WHITE CRAFT:
  � zmywalny
  � elastyczny po wyschnięciu – nie kruszy się
  � do papieru, drewna i tkanin 

▌Symbol ▌Poj. ▌Kolor
130‑1855 34 ml bezbarwny, bezwonny
130‑1488 34 ml biały

kleJe tel. 22 751 13 5130



kleje

Akcja ekologiczna 
dla placówek 

oświatowych:

zbierz 120 tubek 

po kleju AMOS, 

a otrzymasz 

30 klejów 
GRATIS!

www.najlepszyklej.pl

kleje w sztyfcie
  � wysokiej jakości klej w sztyfcie  
  � bezbarwny i bezwonny  
  � zmywalny i niebrudzący  
  � zawiera PVP 
  � nie zawiera kwasów ani 
rozpuszczalników 

  � przeznaczony do papieru, 
fotografii, tektury i tkanin 

  � zgodny z normami ASTM oraz CE 
  � przebadany w The Art & Creative 
Materials Institute, INC. USA

▌Symbol ▌Szer. 
klejenia

▌Opak.

130‑1071 15 mm 8 g
130‑1068 19 mm 15 g
130‑1069 23 mm 22 g
130‑1070 26 mm 35 g
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Artykuły kreatywne
Bibuły

Bloki z motywami
filc dekoracyjny

Bibuły

Bibuła marszczona
  � bibuła marszczona w rolce
  � pakowane w foliową zgrzewkę
  � mix kolorów
  � 10 szt. w j.s.

▌Symbol ▌Wymiary
PBS8603 25×200 cm (krótka)
PBS8260 50×200 cm

Bibuła gładka
  � bibuła gładka w składkach
  � 24 arkusze
  � rozmiar arkusza 50×70 cm
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Wymiary
PBS1106 50×70 cm

Bibuła dekoracyjna 
marszczona

  � wymiary arkusza: 200×50 cm
  � marszczenie: 60%
  � spełnia normy dot. zawartości nonylphenolu
  � opak. 10 rolek

▌Symbol ▌Opakowanie
170‑1605  zestaw 1 (10 kolorów)
170‑1606  zestaw 2 (10 kolorów)
170‑1614  biały
170‑1987  jasnożółty
170‑1612  żółty
170‑2307  ciemnożółty 
170‑1878  łososiowy
170‑2308  jasnopomarańczowy
170‑1617  pomarańczowy
170‑1984  ciemnopomarańczowy
170‑1607  czerwony
170‑2309  ciemnoczerwony
170‑1988  bordowy
170‑1608  jasnoróżowy
170‑1609  różowy
170‑1985  ciemnoróżowy
170‑1877  fioletowy
170‑2310  chabrowy
170‑1980  ciemnofioletowy
170‑1982  jasnoniebieski
170‑2311  błękitny
170‑1616  niebieski
170‑1983  ciemnoniebieski
170‑1615  granatowy
170‑1986  jasnozielony
170‑1611  zielony
170‑1610  ciemnozielony
170‑2313  oliwkowy
170‑2312 morski
170‑1981  jasnobrązowy
170‑1876  brązowy
170‑1613  czarny
170‑2314  szary
170‑1619  srebrny
170‑1618  złoty

zestaw 1

zestaw 2

Bibuła gładka
  � wymiary arkusza: 50x35 cm
  � rolka: 12 arkuszy gładkiej bibuły (12 kolorów)
  � opak. 5 rolek

▌Symbol
170‑1989

BiBUłY tel. 22 751 13 5132



BiBUłY / KreATYwNe

Artykuły kreatywne
Bibuły

Bloki z motywami
filc dekoracyjny

Bibuły

  � bibuła marszczona w szerokiej gamie kolorów
  � doskonale nadaje się do prac ręcznych
  � idealna do tworzenia kwiatów, stroików wycinanek, kostiumów
  � format 50×200 cm
  � dostępna w pojedynczych kolorach i dwóch miksach kolorystycznych
  � 10 rolek w opakowaniu

Bibuła

▌Symbol ▌Kolor
HAP5227  biały
HAP5234  waniliowy
HAP5241  żółty
HAP6316  złoty
HAP5258  cytrynowy
HAP5265  czerwony
HAP5272  różowy
HAP5289  amarantowy
HAP5296  jasnoczerwony
HAP5302  fuksja
HAP6309  rudy
HAP5319  karminowy
HAP5326  niebieski
HAP5333  lazurowy
HAP5340  turkusowy pastel
HAP5357  kobaltowy
HAP5364  atramentowy
HAP5371  miętowy
HAP5388  pomarańczowy
HAP5395  łososiowy
HAP5401  zielony
HAP5418  seledynowy
HAP5425  jasnozielony
HAP5432  ciemnozielony
HAP6392  zielona oliwka
HAP5449  oliwkowy
HAP5456  fioletowy
HAP5463  liliowy
HAP5470  biskupi
HAP5487  jagodowy
HAP5494  brązowy
HAP5500  czekoladowy
HAP6293  jasnoszary
HAP6323  srebrny
HAP5517  czarny
HAP3493  arbuzowy
HAP1078  słoneczny
HAP1085  wiśniowy
HAP1092  granatowy
HAP5401  zielony wiosenny
HAP5524  miks A
HAP5531  miks B

MIKS A

MIKS B

  � filc dekoracyjny z włókniny akrylowej w intensywnych kolorach
  � łatwy do sklejania i zszywania
  � grubość 1,5 mm, format 20×30 cm, 10 arkuszy w opakowaniu
  � dostępny w pojedynczych kolorach lub miksach

filc dekoracyjny

▌Symbol ▌Kolor
HAP4093  miks 10 kolorów
HAP2107  miks żółty
HAP2124  miks czerwony
HAP2121  miks niebieski
HAP2138  miks zielony
HAP4833  miks jesień
HAP4000  biały
HAP4123  cytrynowy
HAP4147  żółty
HAP4208  czerwony
HAP4222  ciemnoczerwony
HAP4239  różowy
HAP4260  jasnoróżowy

▌Symbol ▌Kolor
HAP9704  błękitny
HAP4314  fioletowy
HAP4321  morski
HAP4352  niebieski
HAP4369  ultramaryna
HAP4406  pomarańczowy
HAP4420  cielisty
HAP4512  jasnozielony
HAP4581  ciemnozielony
HAP4802  szary
HAP9441  szary stalowy
HAP4857  czekoladowy
HAP4901  czarny

  � do tworzenia tematycznych dekoracji, laurek, zaproszeń, 
kartek okolicznościowych, scrapbookingu

  � 27–30 wzorów w jednym bloku, dwa różne motywy na każdej kartce
  � dopasowane tak, aby można było je dowolnie łączyć i tworzyć nowe kompozycje
  � gramatura 80 g/m², format A4, 15 arkuszy w bloku

Bloki z motywami

▌Symbol ▌Nazwa ▌Ilość
HAP4305 Colors 27 motywów
HAP4299 Love 30 motywów
HAP4329 Red 30 motywów
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naklejki ozdobne
litery samoprzylepne
Artykuły kreatywne

naklejki  
piankowe

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Opakowanie
PBS7006 owady 100 szt.
PBS0686 motyle 102 szt.
PBS2187 owoce 120 szt.
PBS7594 pogoda 96 szt.
PBS7600 farma 96 szt.
PBS1546 las 105 szt.
PBS8838 transport 108 szt.
PBS7617 dżungla 96 szt.

  � mix kolorów

litery / Cyfry 
samoprzylepne piankowe

▌Symbol ▌Rodzaj ▌Ilość
PBS0834 litery piankowe 600 szt.
PBS8133 cyfry piankowe 740 szt.

  � mix  
kolorów

samoprzylepne 
mini kryształki

▌Symbol
PBS2132

  � mix  
kolorów

diamenciki samoprzylepne
  � błyszczące diamenciki samoprzylepne
  � można naklejać pojedyncze elementy lub całe paseczki
  � w różnych kolorach i rozmiarach
  � idealne do zdobienia projektów scrapbookingowych, 
kartek okolicznościowych, pudełek oraz wszelkich prac kreatywnych

  � zgodne z wymaganiami UE

▌Symbol ▌Kolor
170‑2391  czerwony
170‑2392  niebieski
170‑2393  złoty
170‑2394  srebrny
170‑2395  różowy (2 odcienie)
170‑2396  miks kolorów
170‑2397  zielony (małe)
170‑2398  złoty (małe)
170‑2399  miks kolorów (małe)
170‑2400  jasnoróżowy (małe)
170‑2401  różowy (paski)
170‑2402  błękitny (paski)
170‑2403  granatowy (paski)
170‑2404  miks kolorów (paski)

kreAtywne / plAstyCZne tel. 22 751 13 5134



naklejki ozdobne
Balony
Cekiny

Artykuły kreatywne

Balony emoty / tradycyjne
  � wykonane w 100% z wytrzymałego naturalnego lateksu
  � opak. 12 szt., rozmiar 12" lub 10"

▌Symbol ▌Rozm. ▌Rodzaj ▌Kolor
170‑2328 12” zwykły emoty
170‑2347 12” metalic buzie
170‑1587 10” metalic  czerwony
170‑2122 10” metalic  różowy
170‑1566 10” metalic  ciemnozielony
170‑1685 10” metalic  jasnozielony
170‑1676 10” metalic  żółty
170‑1562 10” metalic  biały perłowy
170‑1589 10” metalic  kremowy
170‑1565 10” metalic  niebieski
170‑1568 10” metalic  złoty
170‑1678 10” metalic  miks kolorów
170‑1588 12” metalic  czerwony
170‑2121 12” metalic  różowy
170‑1585 12” metalic  ciemnozielony
170‑1683 12” metalic  jasnozielony
170‑1682 12” metalic  żółty
170‑1578 12” metalic  biały perłowy
170‑1582 12” metalic  kremowy
170‑1646 12” metalic  niebieski
170‑1586 12” metalic  złoty
170‑1684 12” metalic  miks kolorów
170‑1673 10” pastele  miks kolorów
170‑1681 12” pastele  miks kolorów
170‑1604 10” neonowe  miks kolorów
170‑2451 10” metalic  miks kolorów
170‑2452 10” neonowe  miks kolorów
170‑2453 10” pastele  miks kolorów
170‑2455 12” metalic  miks kolorów
170‑2454 12” pastele  miks kolorów

ruchome oczka
  � samoprzylepne oczka z ruchomymi czarnymi źrenicami

▌Symbol ▌Średnica ▌Ilość
170‑2269 7 mm 150 szt.
170‑2270 12 mm 80 szt.
170‑2429 15 mm 40 szt.
170‑2430 20 mm 15 szt.

Cekiny confetti
  � zgodne z wymaganiami UE

▌Symbol ▌Waga ▌Rozmiar ▌Opis ▌Nazwa
170‑2271 14 g 10x10 mm rozetka GR-C14-10
170‑2272 14 g 13x13 mm kwiatek GR‑C14‑13
170‑2273 14 g 14x14 mm kwiatek GR-C14-14
170‑2240 14 g 15x15 mm gwiazdki GR-C14-15
170‑2274 14 g miks wiosenne kwiaty GR-C14-M
170‑2241 14 g 7x7 mm kółko łamane GR-C14-7
170‑2242 14 g 8x8 mm kółko łamane GR-C14-8
170‑2265 14 g 18x18 mm śnieżynki GR-K142
170‑2266 14 g 19x19 mm gwiazdki GR‑K143
170‑2267 14 g 12x13 mm serduszka GR-K144
170‑2243 5x2 g miiks gwiazdy GR-K251
170‑2244 5x2 g miks gwiazdki, księżyce, kwiatki GR-K252
170‑2471 miks fiolki: serca, gwiazdki GR-K8B8
170‑2380 80 g miks gwiazdki GR-K80R6

GR-C14-10 GR-C14-13

GR-C14-14

GR-C14-15 GR-C14-M GR-C14-7 GR-C14-8

GR-K142 GR-K143
GR-K144

GR-K251 GR-K252

GR-K8B8 GR-K80R6
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Artykuły kreatywne
Masy plastyczne

węgiel do rysowania

  � wykonana z miękkiej, 
elastycznej pianki 

  � stanowi świetny materiał 
do prac plastycznych z dziećmi

  � łatwa do cięcia, 
zszywania i klejenia

  � z piankowych arkuszy 
z łatwością można 
przygotować płaskie, a także 
przestrzenne dekoracje 
do domu, szkoły i przedszkola

  � mix kolorów
GŁADKA I Z NADRUKIEM

  � charakteryzuje się 
gładkością w dotyku

BROKATOWA
  � jedna ze stron pokryta 
jest brokatem

folia piankowa

▌Symbol ▌Opis ▌Opak.
MAJ2099 gładka 12 ark.
MAJ3560 brokatowa 10 ark.
MAJ3584 z nadrukiem 10 ark. MAJ3560 MAJ3584

kreatywna pianka – sowa
  � masa piankowa, z której 
możesz stworzyć dwie wersje 
kolorystyczne sowy

  � jeśli chcesz, możesz stworzyć 
z niej dowolne kształty

  � tworzenie rozmaitych kształtów 
jest bardzo łatwe i gwarantuje 
świetną zabawę dla całej rodziny

  � pianka pobudza kreatywność, 
rozwija wyobraźnię i 
zdolności poznawcze

  � nie wysycha – można ją do woli 
modelować i przekształcać

  � nie brudzi rąk

▌Symbol
PIL7076

wodne koraliki
  � niezwykłe koraliki sklejają się ze sobą pod wpływem wody
  � specjalne arkusze umożliwiają stworzenie ciekawych wzorów
  � możesz tworzyć dowolne kształty
  � układanie wzorów jest bardzo łatwe i jest to świetna zabawa
  � wystarczy ułożyć figurkę, spryskać wodą i odczekać kilkanaście minut
  � wyjątkowa zabawka dla każdego
  � pobudza kreatywność, rozwija wyobraźnię 
i zdolności poznawcze

▌Symbol ▌Opis
PIL8956 zestaw 450 szt.
PIL7171 biedronka + instrukcja

koronki papierowe

  � dekoracyjna taśma 
papierowa 

  � samoprzylepna 
  � bardzo łatwa w użyciu 
  � 3 wzory: kwiaty
  � długość: 1 metr / rolka
  � mix kolorów

▌Symbol
PBS0416

piasek kinetyczny
  � łatwy w modelowaniu i ugniataniu
  � można formować kształty za pomocą foremek i tworzyć budowle
  � nie traci właściwości plastycznych nawet po wielokrotnym użyciu
  � nie wysycha, nie twardnieje
  � oryginalne opakowanie przedłuża zachowanie dobrej jakości
  � wrażliwy na wilgoć, do zabawy w suchych pomieszczeniach
  � opakowanie 1 kg (w kolorze naturalnym także opakowanie 2 kg)

▌Symbol ▌Kolor
AST8988  naturalny
AST8995  naturalny (2 kg)
AST8889  niebieski
AST8896  czerwony
AST8902  ciemno różowy 
AST8919  zielony 

węgiel naturalny Artea
  � do rysowania i szkicowania 
na różnych powierzchniach

  � prace zabezpieczyć fiksatywą
NATURALNY

  � miękki i naturalny
  � dostępny w średnicach 
6‑8 mm oraz 3‑6 mm

PRASOWANY
  � kwadratowy przekrój – 1×1×8 cm
  � trzy różne twardości: 
miękki, średni i twardy

  � odporny na złamania i kruszenie

▌Symbol ▌Opis ▌Opakowanie ▌Średnica / Twardość
AST9042 Węgiel naturalny rysunkowy 6 sztuk Æ 6–8 mm
AST9059 Węgiel naturalny rysunkowy 10 sztuk Æ 3–6 mm
AST9066 Zestaw węgli prasowanych 3×4 sztuki miękki, średni, twardy

kreAtywne / plAstyCZne tel. 22 751 13 5136



kredy

Kreda biała / kolorowa
  � niepyląca
  � specjalny proces produkcji 
pozwala uzyskać wyjątkowo 
dużą gęstość produktu, 
co czyni go bardziej 
trwałym i ekonomicznym 
w użytkowaniu od innych

  � dzięki unikalnej powłoce 
pokrywającej każdą 
pałeczkę, rece są zawsze 
czyste, a otoczenie jest 
wolne od pyłu kredowego

ZALETY: 
  � idealna biel oraz 
atrakcyjne kolory

  � doskonały kontrast i łatwość 
pisania nawet po starych 
tablicach szkolnych

▌Symbol ▌Kolor ▌Opak. 
TOM80200  biała 100 szt.
TOM80201  kolorowa 100 szt.
TOM80200  biała 10 szt.
TOM80201  kolorowa 10 szt.

kreda chodnikowa XXl
20 SZTUK W WIADERKU

  � w plastikowym wiaderku z rączką
  � do rysowania na placach zabaw
  � stożkowy kształt, z lekko zaokrągloną jedną końcówką
  � długość: ok. 105 mm
  � średnica: ok. 25 mm
  � nie zaleca się korzystania 
przez dzieci poniżej 
3 roku życia

  � mix kolorów

▌Symbol ▌Opak.
PBS0322 20 szt.

Kreda kwadratowa biała / kolorowa / w owijce / wiaderku
KWADRATOWA

  � miękko pisząca
  � nie drapiąca
  � niskopyląca
  � do wszelkiego rodzaju tablic
  � łatwo zmywalna
  � nadaje się jako kreda chodnikowa
  � intensywnie wybarwiona
  � wykonana z naturalnej kredy bez użycia gipsu
  � widoczna na mokrej powierzchni
  � znak CE potwierdzony aktualnymi badaniami 
zgodnowści z normami PN‑EN 71‑1+A3:2014, 
PN‑EN 71‑2:2011, PN‑EN 71‑3:2013, PN‑EN 71‑9:2007

▌Symbol ▌Opis ▌Opak.
PAN9604 B4 kwadratowa biała 50 szt.
PAN9628 B6 kwadratowa kolorowa 50 szt.
PAN3069 kwadratowa kolorowa 12 szt.
PAN3076 kwadratowa kolorowa w owijce 12 szt.
PAN9635 kwadratowa kolorowa w wiaderku 33 szt.

kreda chodnikowa
  � grube pałeczki o przekroju okrągłym: średnica 2–2,5 cm
  � długość min. 10,5 cm
  � 15 sztuk w opakowaniu
  � plastikowe wiaderko z uchwytem
  � kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, liliowy

▌Symbol
170‑2295

Kreda biała / kolorowa
  � niepyląca, zwarta i przyjemna w dotyku
  � kryjąca, rysuje miękko, nie rysuje powierzchni woskowych
  � przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych

▌Symbol ▌Kolory ▌Opakowanie
JOV1100 biała 100 lasek
JOV1120 kolorowa 100 lasek
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plasteliny

  � wysokiej jakości masa plastyczna
  � wykonana na bazie wosku
  � miękka i elastyczna
  � nie klei się do rąk
  � barwy żywe i nasycone
  � nie wysycha na powietrzu
  � idealna do szkoły, domowych 
i przedszkolnych zabaw oraz 
do zajęć terapeutycznych

  � konsystencja pozwalająca na 
łączenie podstawowych kolorów 
dla uzyskania szerokiej palety barw 

  � laski długości 7,5 cm

Plastelina w laseczkach luzem 1 kg

▌Symbol ▌Kolor
MAJ4179  biały
MAJ4186  cielisty
MAJ4193  szary
MAJ4209  żółty

▌Symbol ▌Kolor
MAJ4216  ugier
MAJ4223  pomarańczowy
MAJ4230  czerwony
MAJ4247  fioletowy

▌Symbol ▌Kolor
MAJ4254  turkusowy
MAJ4261  brązowy
MAJ4278  czarny
MAJ4285  jasnoniebieski

▌Symbol ▌Kolor
MAJ4292  ciemnoniebieski
MAJ4308  jasnozielony
MAJ4315  ciemnozielony
MAJ4322  ciemnoróżowy

plastelina zapachowa
PACHNĄCA PLASTELINA W 12 KOLORACH

  � masa jest pachnąca, elastyczna, nie przywiera 
do podłoża i nie brudzi rąk

  � jest idealna zarówna do zabawy, jak i nauki 
modelowania w przedszkolu i szkole

  � plastelina posiada intensywne i żywe kolory

▌Symbol ▌Opak.
PIL7274 12 kol.

plastelina
PRODUKT POLSKI

  � do zabawy i nauki modelowania
  � nie klei się do rąk
  � idealna do użytku w szkołach, 
przedszkolach oraz 
pracowniach plastycznych

  � bezpieczna dla dzieci
  � nietoksyczna
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Kolorów
PBS6492 12 kol.

Plastelina w kostkach 50 g
  � masa do modelowania
  � nietwardniejąca
  � przyjemna w dotyku
  � bardzo plastyczna i niezbyt ciągliwa
  � wykorzystuje napełniacz roślinny, 
dzięki czemu ten sam ciężar produktu 
posiada o 33% więcej objętości

  � zwiększona plastyczność 
i niezwykle żywe kolory

  � nietoksyczna, bezpieczna dla dziecka
  � dla dzieci od 3 roku życia

▌Symbol ▌Opakowanie ▌Masa ▌Kolorów
JOV070S 30 kostek 30×50 g 15 kolorów po 2 kostki
JOV70/10S 10 kostek 10×50 g 10 kolorów po 1 kostce

3+
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plasteliny

Plastelina 500 g / 1 kg
  � miękka i delikatna w dotyku
  � intensywne kolory
  � łatwa w modelowaniu
  � do wielokrotnego użytku
  � nie brudzi rąk
  � 12 kolorów 500 g + 3 kolory metaliczne
  � 24 kolory 1 kg

▌Symbol 1 kg ▌Symbol 500 g ▌Kolor
AST0125 AST8711  biała
AST0132 AST8728  żółta
AST0873 AST8735  cielista
AST0149 –  cytrynowa
AST0156 AST8759  pomarańczowa
AST0163 AST8766  czerwona
AST0170 –  różowa jasna
AST0187 –  różowa
AST0859 –  purpurowa
AST0194 –  fioletowa
AST0200 –  fioletowa jasna
AST0217 AST8827  niebieska
AST0224 AST8834  niebieska jasna
AST0866 –  błękitna
AST0231 AST8858  zielona
AST0248 AST8865  zielona jasna
AST0880 –  seledynowa
AST0897 –  oliwkowa
AST0255 –  zielona ciemna
AST0262 –  brązowa jasna
AST0903 –  terakota
AST0279 AST8926  brązowa
AST0286 AST8933  popielata
AST0293 AST8940  czarna
– AST8742  metaliczna złota
– AST8773  metaliczna srebrna
– AST8780  metaliczna miedziana

▌Symbol ▌Opakowanie
AST7504 12+1 kolor złoty gratis
AST0651 24 kolory (w tym 3 metaliczne)

plastelina
  � dodatkowe kolory 
metaliczne 

  � miękka i delikatna
  � intensywne kolory
  � łatwa w modelowaniu
  � do wielokrotnego użytku
  � nie brudzi rąk

plastelina brokatowa 
/ pastelowa zapachowa

  � pastelowe kolory o zapachu limonki lub intensywne kolory z brokatem
  � miękka i delikatna
  � łatwa w modelowaniu
  � do wielokrotnego użytku
  � nie brudzi rąk

▌Symbol ▌Opakowanie
AST1276 12 kolorów pastelowych o zapachu limonki
AST0637 12 kolorów z brokatem

Plastelina w wiaderku
  � 6 kolorów w wiaderku 
  � miękka i delikatna
  � intensywne kolory
  � łatwa w modelowaniu
  � do wielokrotnego użytku
  � nie brudzi rąk

▌Symbol ▌Opakowanie
AST0620 6 kolorów
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Masy plastyczne
Modeliny

Gliny rzeźbiarskie

Glina rzeźbiarska
  � do modelowania, lepienia, odciskania 
i odlewania w formach gipsowych

  � po wysuszeniu można malować farbami
  � można poddać procesowi wypalania w temperaturze 850–1200°C

▌Symbol ▌Opak.
AST0059 520 g
AST0172 1000 g

Modelina 1 kg
  � wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo 
plastyczne w intensywnych kolorach

  � mięknie pod wpływem ciepła dłoni
  � nie brudzi rąk
  � utwardzać w piekarniku w temperaturze 
100–110°C przez 15–20 minut

▌Symbol ▌Kolor
AST0322  cielista
AST0339  brązowa
AST0346  fioletowa
AST0353  różowa
AST0360  zielona jasna
AST0377  pomarańczowa
AST0384  czarna
AST0391  zielona
AST0407  czerwona
AST0414  niebieska
AST0315  żółta
AST0308  biała
AST5930  popielata
AST5954  grafitowa

Modelina zwykła / 
pastelowa / z brokatem

  � termoutwardzalne 
tworzywo plastyczne

  � mięknie pod wpływem 
ciepła dłoni

  � nie brudzi rąk

▌Symbol ▌Nazwa ▌Kolory
AST0179 zwykła 12 kol.
AST5022 pastelowa 12 kol.
AST2268 pastelowa z brokatem 6 kol.

Glina samoutwardzalna
  � gotowa do użycia, twardniejąca na powietrzu masa plastyczna
  � masę można zwilżyć wodą
  � czas wysychania zależy od grubości przedmiotów oraz warunków suszenia
  � po wyschnięciu można malować farbami
  � do tworzenia małych form rzeźbiarskich

▌Symbol ▌Kolory ▌Opak.
AST0066 biała 460 g
AST0073 terakota 460 g

Modelina 
„cukiernicza zabawa”

  � termoutwardzalne 
tworzywo plastyczne

  � mięknie pod wpływem 
ciepła dłoni

  � nie brudzi rąk

▌Symbol ▌Smak
AST4902 malinowa
AST4819 waniliowa
AST4926 karmelowa
AST4933 cytrynowa
AST4990 mleczna czekolada

MAsy plAstyCZne tel. 22 751 13 5140



Masy plastyczne
pasty modelarskie

Ciastoplastoliny

  � do modelowania, do wykonywania figurek ze stelażem 
wewnętrznym lub figurek płaskich

  � gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania
  � czysta i lekka
  � nie plami
  � rozwija sprawność manualną oraz zmysł estetyczny i dekoracyjny
  � wysycha w temperaturze pokojowej
  � po wyschnięciu może być ozdabiana poprzez 
malowanie farbami plakatowymi Mona

  � niewykorzystana masa może być przechowywana w swoim 
plastikowym opakowaniu, które chroni ją przed wyschnięciem

Masa papierowa

▌Symbol ▌Opak.
MAJ0333 420 g

Masa plastyczna 
ciasto-Plasto

  � masa plastyczna przeznaczona 
dla dzieci powyżej 4 lat

  � łatwo poddaje się modelowaniu
  � dostępna w żywych kolorach, które 
mogą być dowolnie mieszane

  � miękka i lekka, nawet 
po wyschnięciu 

  � nie brudzi rąk i powierzchni
  � nie łamie się, nie pęka i nie kruszy
  � odbija się od różnych 
powierzchni jak piłka

  � nie wymaga wypalania ani 
wypiekania, wysycha pod 
wpływem powietrza

  � nie zawiera glutenu
  � zgodne z normą CE i 
z wymaganiami ACM 
Institute INC. USA”

▌Symbol ▌Nazwa ▌W zestawie
170‑2208 IC18P4 4 kolory, instrukcja – pojemność: 4 x 18 g
170‑2227 IC18P4S 4 kolory (niebieski, neonowy zielony i różowy, 

fluorescencyjny biały), instrukcja – pojemność: 4 x 18 g 

pasta modelarska
  � masa do modelowania wykonana z gliny
  � twardniejąca na powietrzu, nie wymaga wypalania
  � nadaje się do użytku w czasie zajęć szkolnych 
lub dla artystów plastyków, jako wprowadzenie do rzeźby

  � przechowywać w szczelnym pojemniku
  � przedmioty wykonane z pasty modelarskiej Jovi 
można malować farbami Jovi decor, farbami 
plakatowymi lub po prostu lakierem w celu 
zabezpieczenia i nadania połysku figurze

  � masa netto: 500 g

▌Symbol ▌Kolory
JOV0085 biała
JOV0088 terracota

Ciastoplastolina

  � ciastoplastolina jest naturalnym, całkowicie bezpiecznym produktem, 
masą do modelowania o bardzo miękkiej i świeżej teksturze

  � wykonana z mączek spożywczych, soli i wody
  � powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych 
tubach, aby zapobiec wysychaniu

  � jeżeli straci plastyczność owiń ją w wilgotny materiał – po godzinie powinna 
odzyskać dawną konsystencję (o ile nie pozostawała w tym stanie zbyt długo)

▌Symbol ▌Opak. ▌Kolory ▌Masa
JOV0405 5 kol. normalne 5×110 g
JOV0405F 5 kol. neonowe 5×110 g

FIMO® AIR BASIC
  � glinka do szybkiego i łatwego modelowania, która wysycha 
na powietrzu bez konieczności wypalania (min. 24 h)

  � zawiera 97% substancji naturalnych i ma 
neutralny zapach – idealna dla dzieci

  � przyjemna w dotyku, nie klei się do rąk
  � delikatna konsystencja umożliwia 
uzyskanie precyzyjnych detali

  � doskonała do tworzenia większych 
modeli, odciskania struktur i wzorów

  � nie zmienia objętości 
w czasie wysychania, kurczy 
się zaledwie o ok. 7%

  � po wyschnięciu przedmioty można 
szlifować, nawiercać, malować 
farbami wodnymi i akrylowymi

  � idealna glinka do szkoły 
i przedszkola, dla hobbistów 
i artystów

Masa modelarska

▌Symbol ▌Kolor
HAP6484  biały
HAP6514  cielisty
HAP6576  terracota

Masa papierowa / solna
MASA PAPIEROWA

  � materiał plastyczny o 
konsystencji gotowego ciasta

  � dobrze przywiera do 
innych materiałów

  � do nakładania warstwa 
po warstwie

  � po wyschnięciu materiał można 
rzeźbić, szlifować i malować

  � do tworzenia małych form 
lub prac na konstrukcjach

MASA SOLNA
  � gotowa do użycia po 
dodaniu wody

  � w zestawie 6 kolorów farb
  � dobrze łączy się z 
innymi materiałami

  � do tworzenia ozdób, biżuterii 
i innych przedmiotów

▌Symbol ▌Opak. ▌Rodzaj
AST0042 420 g papierowa
AST0080 450 g solna
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Nożyczki / Podkładki

Nożyczki
stemple dla dzieci

Nożyczki szkolne
  � nożyczki szkolne
  � cechują się niezwykle 
wytrzymałą rączką odporną 
na pęknięcia i odpryski

  � uniwersalne – do cięcia 
papieru, kartonu, 
tektury, zdjęć, taśmy 
samoprzylepnej, itp.

  � rozmiar: 15 cm
  � mix kolorów

SECURITY
  � posiadają zaokrąglone ostrza
  � rozmiar: 12,5cm
  � mix kolorów

▌Symbol ▌Rozmiar
PBS7405 15 cm
PBS1609 12,5 cm SECURITY

KR970962

KR971675

Nożyczki dla dzieci
  � trwałe ostrze, ze 
stali nierdzewnej

  � posiada miękkie uchwyty
  � idealne do cięcia papieru, 
zdjęć, wszelkiego rodzaju 
prac plastycznych

  � rozmiar: 12 cm
KOLOR NIEBIESKI”

  � zaokrąglone 
końcówki ostrzy

  � bezpieczne dla dzieci
KOLOR ZIELONY

  � spiczaste końcówki ostrzy

4+ 6+
▌Symbol ▌Rozmiar ▌Kolor ▌Końcówka ▌Wiek

PBS7770 12 cm  niebieskie zaokrąglona 4+
PBS7787 12 cm  zielone szpiczasta 6+

Nożyczki
  � ostrze ze stali 
nierdzewnej

  � plastikowy uchwyt
  � sprzedawane 
na blistrze”

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Opis
PAN2117 13 cm dla dzieci
PAN2148 13,5 cm z nakładką (niebieskie)

Nożyczki szkolne 
essentials puls 
dla leworęcznych

  � wykonane ze stali nierdzewnej
  � grawerowane ostrza z zaokrąglonymi 
końcami – Æ 10 mm

  � plastikowe uchwyty profilem 
dostosowane do dziecięcej dłoni

  � długość 13 cm
  � miks 3 kolorów; niebieskie, 
zielone i różowe

  � blister 1 szt.

▌Symbol ▌Rozmiar
MAP3108 13 cm

Stempelki / pieczątki 

  � zestaw pieczątek z wzorami
  � do ozdabiania zeszytów, prezentów, zaproszeń, listów, prac plastycznych
  � nasączone kolorowym tuszem
  � odciśnięte kontury można pokolorować kredkami

▌Symbol ▌Nazwa ▌Opis ▌Opak.
170‑2350 GR-FP-26 Zwierzaki 26 szt.
170‑2431 GR-FF-26 Buźki 26 szt.
170‑2433 GR-FC-10 Cyferki 10 szt.
170‑2432 GR‑FL‑32 Literki 32 szt.

steMple dlA dZIeCI

NożYcZKi / PodKłAdKi tel. 22 751 13 5142



Liczydła
patyczki do liczenia

klipy kolorowe
szpilki
pinezki

Masy mocujące

pinezki metalowe 
złote / kolorowe

  � pudełko 
z zawieszką

  � 1 op. w j.s.

▌Symbol ▌Kolor ▌Opakowanie
PBS5930  złoty 150 szt. 
PBS5992  mix kolorów 50 szt.

Liczydło szkolne
Patyczki do liczenia

LICZYDŁO SZKOLNE
  � wykonane z tworzywa 
sztucznego

  � stabilna podstawa
  � szerokość 142 mm, 
wysokość 155 mm

PATYCZKI 
DO LICZENIA

  � wykonane z tworzywa 
sztucznego

  � przekrój kwadratowy
  � opak. 100 szt.

▌Symbol ▌Nazwa
130‑1854 Liczydło
130‑1493 Patyczki

klipy kolorowe
  � sprężyste, o wysokiej trwałości
  � powłoka lakierowana, kolorowa, odporna na zadrapania

▌Symbol ▌Nazwa ▌Opak.
110‑1637 19 mm 24 szt. 6H

pinezki tablicowe 
kolorowe

  � kolorowe
  � do tablic korkowych

▌Symbol ▌Opak.
110‑1419 30 szt. T4
110‑1116 50 szt. T4
110‑1656 100 szt. T4

szpilki kolorowe
  � szpilki z kolorowymi główkami
  � miks kolorów w pudełku
  � 3,8 mm x 15 mm

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Opak.
110‑1670 3,8×33 mm 100 szt.
110‑1671 3,8×15 mm 100 szt.
110‑1672 6,0×11 mm 100 szt.

PATAFIX UHU
  � samoprzylepna, biała
  � zastępuje pinezki, 
gwoździki lub taśmę

  � do czystego, wielokrotnego 
łączenia drobnych 
przedmiotów z praktycznie 
wszystkimi powierzchniami 
tj.: drewno, karton, gips, 
szkło, plastik, porcelana

  � powierzchnie na które 
chcemy nakleić masę 
muszą być czyste i suche

  � opakowanie zawiera 80 porcji
  � przebadana dermatologicznie

Masa do klejenia

▌Symbol
HAP5009
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kartony ozdobne
dyplomy

teczki ozdobne

kartony/papiery ozdobne A4

Teczki z ozdobną ramką 
/ z napisem „dyplom”

Arkusze brokatowe 
samoprzylepne

  � tłoczone i gładkie kartony do przygotowania zaproszeń, dyplomów, 
wizytówek, kartek okolicznościowych, menu w formacie A4

  � karton z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych
  � karton Gładki, Millenium oraz papier Płótno do drukarek atramentowych i laserowych
  � karton 200–250 g/m², 20 arkuszy w opakowaniu, papier 120 g/m², 50 arkuszy w opakowaniu

UNIWERSALNE TECZKI LUB TECZKI NA DYPLOMY 
  � z nacięciami w czterech narożnikach przytrzymującymi arkusz w formacie A4
  � Opakowanie 10 szt.

  � dzięki warstwie z klejem znajdą zastosowanie w wielu pracach plastycznych, 
zdobieniu kartek okolicznościowych oraz pudełek na prezenty

  � dostępne w wielu kolorach pakowanych pojedynczo oraz w miksie
  � opakowanie 10 ark.
  � gramatura 150 g/m²
  � format A4

▌Symbol ▌Nazwa ▌Kolor
KARTON

ARG4936 Czerpany biały
ARG4929 Czerpany kremowy
ARG9681 Floryda biały
ARG9704 Floryda kremowy
ARG1917 Gładki biały
ARG1645 Gładki kremowy
ARG4950 Len biały
ARG4943 Len kremowy

▌Symbol ▌Nazwa
ARG5165 uniwersalna

▌Symbol ▌Kolor
ARG4922  mix kolorów
ARG7534  srebrny
ARG7527  złoty

▌Symbol ▌Nazwa ▌Kolor
ARG9629 Millenium biały
ARG6347 Millenium kremowy
ARG5229 Płótno biały
ARG5236 Płótno kremowy
ARG9255 Sawanna biały
ARG9262 Sawanna kremowy

PAPIER
ARG5370 Płotno biały
ARG2266 Płotno kremowy

CZERPANY 230 g/m²

MILLENIUM 220 g/m²

FLORYDA 220 g/m²

PŁÓTNO 230 g/m²

GŁADKI 250 g/m²

SAWANNA 200 g/m²

LEN 230 g/m²

PŁÓTNO 120 g/m²

dyplomy A4
  � 25 arkuszy w opakowaniu
  � format A4 

▌Symbol ▌Nazwa
ARG1176 Amber
ARG0255 Antyk
ARG0026 Arkady N
ARG2587 Arnika
ARG0538 Bajka
ARG5691 Biret
ARG2594 Chaber
ARG1237 Classic
ARG8687 Elementarz
ARG5813 Green
ARG0590 Igrzyska
ARG4060 Klasa
ARG2570 Papirus
ARG4339 Prymus C
ARG3227 Sport
ARG8731 Symbol
ARG5365 Szkoła
ARG3210 Złoto

AMBER

GREEN

ANTYK

IGRZYSKA

ARKADY N

KLASA

ARNIKA

PAPIRUS

BAJKA

PRYMUS C

BIRET

SPORT

CHABER

SYMBOL

CLASSIC

SZKOŁA

ELEMENTARZ

ZŁOTO

▌Symbol ▌Nazwa
ARG5172 z napisem "Dyplom"

  � najwyższej jakości papier do drukarek laserowych i atramentowych
  � wydrukuj eleganckie certyfikaty, dyplomy, menu, podziękowania, cenniki, itp.

ArGo / GAlerIA pApIeru tel. 22 751 13 5144



druki akcydensowe
świadectwa

Arkusze ocen
dzienniki
Indeksy

Legitymacje
Gilosze
Księgi

rejestry

druki akcydensowe

▌Symbol ▌Opis
ŚWIADECTWA

TYP02600 MEN – I/1/1 dla uczniów klas I–III szkoły podst. i młodzieży
TYP02601 MEN – I/3a/2 dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
TYP02602 MEN – I/3a‑w/2 dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej 

dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem
TYP02626 MEN – I/3/1 dla uczniów klas IV i VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
TYP02627 MEN – I/4‑w/1 dla uczniów klas  IV i VII szkoły podstawowej 

dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem
TYP02629 MEN – I/5/1 dla uczniów klas VII odziałów przysposabiających do 

pracy orgaznizowanych w szkołąch podst. dla dzieci i młodzieży
TYP02629 MEN – I/6/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkownym lub znacznym do klas I–VII szkoły podst.
TYP02622 MEN – I/13b/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla 

dzieci i młodieży oraz dla słuchaczy dotychczasowegi gimnazjum 
dla dorosłych, zawierjącego graficzny znak PRK II

TYP02623 MEN – I/13b‑w/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci 
i młodzieży z wyróżnieniem oraz dla słuchaczy dotychczasowegi 
gimnazjum dla dorosłych, zawierjącego graficzny znak PRK II

TYP02624 MEN – I/13/2 dla uczniów liceum ogólnokształcego
TYP02635 MEN – I/14‑w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcego 

dla młodieży z wyróżnieniem
TYP02636 MEN – I/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcego dla młodieży 

oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłch
TYP02637 MEN – I/17‑w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego 

dla młodzieży z wyróżnieniem
TYP02638 MEN – I/19/2 dla uczniów technikum (promocyjne)
TYP02639 MEN – I/20‑w/2 dla uczniów technikum z wyróżnieniem (promocyjne)
TYP02640 MEN – I/21/2 świadectwo ukończenia technikum
TYP02641 MEN – I/22‑w/2 świadectwom ukończenia technikum z wyróżnieniem
TYP02642 MEN – I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
TYP02643 MEN – I/24‑w/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem
TYP02868 MEN – I/33/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży 

oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE

TYP02767 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia VI/7
TYP02768 Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka VI/18
TYP02769 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka VI/19
TYP02326 Zaświadczenie uczniowskie (potwierzdenie, ze jest uczniem)
TYP02087 Karta katalogowa B143/144
TYP02088 Karta książki B 170 A7
TYP02089 Karta czytelnika B171 A6
TYP02090 Księga inwenatrzowa księgozbioru B123 (oprawa introligatorska)
TYP02777 Księga inwentarzowa księgozbioru B123 (oprawa miękka)
TYP02256 Rejestr ubytków biblioteki B 126
TYP02778 Załącznik do protokołu skontrum B 162
TYP02779 Arkusz kontroli B171
TYP02780 Rejestr przybytków B 121 a
TYP02781 Protokół komisji B 125
TYP02782 Upomnienie B 173 (karton)
TYP02783 Rewers wypożyczeń B 181 (bloczek)
TYP02102 Karta biblioteczna B 191 (karton)
TYP02269 Karta zapisu – zobowiązania B192 (karton)
TYP02791 Kieszonka do karty czytelnika A6
TYP02792 Kieszonka do karty książki A7

▌Symbol ▌Opis
ARKUSZE OCEN

TYP02677 MEN I/37a/2 Arkusz ocen dla uczniów klas II–VI szkoły podstawowej 
TYP02671 MEN I/53b/2 Arkusz ocen dla uczniów klas VII–VIII szkły podstawowej
TYP02672 MEN I/36/1 Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej 
TYP02820 MEN I/37/1 Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkownym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podst.
TYP02821 MEN I/39/2 Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego 
TYP02828 MEN I/40/2 Arkusz ocen dla uczniów technikum
TYP02687 MEN /41/2 Arkusz ocen dla uczniów szkoły brańzowej I stopnia
TYP02689 MEN I/43/2 Arkusz ocen dla uczniów szkoły 

policelanej i słuchaczy szkoły policealnej
TYP02685 MEN I/44/2 Arkusze ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 

z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla młodzieży.
DZIENNIKI

TYP02123 MEN I/1 Dziennik zajęć przedszkola
TYP02138 MEN V/1 Dziennik żywieniowy przeszkola
TYP02122 MEN I/2A Dziennik lekcyjny dla klas I–III szkoły podstawowej
TYP02097 MEN I/3 Dziennik lekcyjny – ośmiogodzinny – dla klas IV–VIII 

szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących 
oraz szkół zawodowych wszystkich typów 

TYP02329 MEN I/3 Dziennik lekcyjny – jedenastogodzinny – dla klas 
IV–VIII szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących 
oraz szkół zawodowych wszystkich typów 

TYP02323 MEN I/4 Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych 
TYP02253 MEN I/5 Dziennik zajęć wychowawczych 
TYP02190 MEN I/6 Dziennik zajęć pozalekcyjnych 
TYP02175 MEN I/8 Dziennik biblioteki szkolnej 
TYP02302 MEN I/9 Dziennik placówki wypoczynku 
TYP02215 MEN I/10 Dziennik zajęć pedagoga szkolnego 
TYP02204 MEN I/31 Dziennik internatu 
TYP02182 Księga ewidencji dzieci do końca szkoły podstawowej 
TYP02177 MEN I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół 
TYP02304 MEN VII/1 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
TYP02246 MEN VII/2 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno – wyrównawczego 
TYP02250 MEN VII/3 Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupy 
TYP02318 MEN VII/4 Dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
TYP02212 MEN VII/5 Dziennik indywidualnego nauczania 
TYP02210 MEN VII/6 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej 
TYP02211 MEN VII/7Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych 
TYP02350 Okładka na dziennik lekcyjny pvc 180 μm 
TYP02349 Okładka na dziennik pozalekcyjny pvc 180 μm 

INDEKSY, LEGITYMACJE, KARTY
TYP02703 MEN I/48/2 Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 
TYP02826 MEN I/1 Legitymacja dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół 
TYP02829 MEN I/3‑N Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych 
TYP02871 Gilosz do legitymacji szkolnej 
TYP02872 Gilosz do legitymacji szkolnej z jednostronnym nadrukiem 
TYP02314 Karta rowerowa A7 (numerowana)
TYP02724 MEN III/1 Zaświadczenie dla osób, które ukończyły kurs 
TYP02725 Zaświadczenie o ukończeniu… 
TYP02726 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego 
TYP02727 Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych 
TYP02728 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

GILOSZE
TYP02690 Gilosz A4 – dwustronny (niebieski) 
TYP02691 Gilosz A4/w – dwustronny z wyróżnieniem (niebieski)
TYP02692 Gilosz A4 – dwustronny (pomarańczowy)
TYP02693 Gilosz A4/w – dwustronny z wyróżnieniem (pomarańczowy)
TYP02694 Gilosz A4 – dwustronny (różowy)
TYP02695 Gilosz A4/w – dwustronny z wyróżnieniem (różowy)
TYP02696 Gilosz A4 – dwustronny (żółty) 
TYP02697 Gilosz A4/w – dwustronny z wyróżnieniem (żółty)
TYP02698 Gilosz A4 – dwustronny (brązowy)
TYP02699 Gilosz A4 – dwustronny (zielony)
TYP02700 Gilosz A3 – czterostronny (różowy)

KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY
TYP02139 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu A5
TYP02152 Dziennik praktyki zawodowej A5
TYP02213 Dzienniczek nauczyciela w‑f A5
TYP02198 Książka protokołów Rady Pedagogicznej 200k A4
TYP02793 Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców 96k A4
TYP02154 Księga zarządzeń 96 k A4
TYP02178 Księga zastępstw 200 k A4
TYP02179 Księga uchwał Rady Pedagogicznej 200k A4
TYP02795 Księga absolwentów A4
TYP02796 Księga absolwentów szkoły zawodowej A4
TYP02798 Księga wychowanków A4
TYP02797 Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego A4
TYP02800 Rejestr wydanych indeksów 96 k A4
TYP02801 Rejestr wydanych zaświadczeń 96 k A4
TYP02802 Rejestr wydanych legitymacji 96 k A4
TYP02803 Rejestr wydanych świadectw 96 k 
TYP02804 Rejestr wydanych dyplomów zawodowych 96 k A4
TYP02805 Rejestr wydanych świadectw zawodowych 96 k A4
TYP02806 Rejestr zatrudnionych nauczycieli 96 k A4
TYP02807 Rejestr zatrudnionych pracowników 96 k A4
TYP20808 Rejestr wydanych legitymacji nauczyciela 32 k A4
TYP02811 Zeszyt zajęć praktycznych A5
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Zestawy interaktywne
tablice szkolne

  � tablica interaktywna ésprit ST 80”
  � projektor krótkoogniskowy 
Optoma X308ST 
• typ: DLP 
• jasność: 3600 ANSI lm 
• rozdzielczość: 1024×768 (XGA) 
• kontrast: 18 000:1

  � uchwyt do projektora US1

ekonomiczny zestaw 
interaktywny

▌Symbol
ZSI18

tablice szkolne
  � powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub suchościeralna)
  � rama aluminiowa UKF wykończona popielatymi narożnikami z plastiku
  � tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną
  � półka o długości 30 cm
  � gwarancja: 2 lata; 10 lat na powierzchnię

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Rodzaj
TSU8510 100×85 suchościeralna
TSU1710 170×100 suchościeralna

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Rodzaj
TKU8510 100×85 kredowa
TKU1710 170×100 kredowa

tablice obrotowe szkolne
  � dwustronna tablica obrotowa 
(360° wokół osi poziomej)

  � powierzchnia lakierowana 
magnetyczna (kredowa 
lub suchościeralna) 
w ramie aluminiowej UKF

  � konstrukcja aluminiowa
  � tablicę można zablokować 
w dowolnej pozycji

  � podstawa jezdna 
wyposażona w kółka z 
systemem blokującym

  � w zestawie: 2 uniwersalne 
uchwyty AS139 
do zawieszenia bloku, 
półka na markery

  � rozmiar: 170×100
  � gwarancja: 2 lata; 10 lat 
na powierzchnię

▌Symbol ▌Rodzaj
TOS1710  suchościeralna
TOK1710  kredowa

tablica dwustronna 
mobilna dla dzieci

  � tablica w ramie z profilu UKF, osadzona na stabilnym 
stojaku mobilnym o stałej wysokości 120 cm

  � trzy powierzchnie magnetyczne do wyboru: suchościeralna/kredowa, 
suchościeralno‑magnetyczna 
i kredowa

  � wymiary tablicy 60×90 cm
  � w zestawie: półka na 
markery i inne akcesoria

  � gwarancja: 2 lata; 10 lat 
na powierzchnię

▌Symbol ▌Rodzaj
 TDSK96 suchościeralna/kredowa
 TDSS96 suchościeralna
 TDKK96 kredowa

tablice szklane
  � tablice szklane magnetyczne 2×3 to nienaganny design, 
nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie

  � świetnie nadają się do biura, restauracji, kuchni, holu, a także salonu i łazienki
  � tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG, pokryte od spodu 
warstwą farby) i zespojonej z nią na całej powierzchni blachy ocynkowanej

  � w przypadku tablic o rozmiarach 45×45, 60×40 i 80×60 cm blacha 
została wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym 
materiale, tablice w pozostałych rozmiarach nie posiadają otworów, 
montowane są za pomocą specjalnych metalowych zawieszek

  � dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu
  � powierzchnia suchościeralna pozwala na tradycyjne prowadzenie notatek, tablice 
mogą być również bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza

  � bardzo łatwy i szybki montaż

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Kolor
TSZ64 R 60×40  czerwony
TSZ64 N 60×40  niebieski
TSZ64 G 60×40  zielony
TSZ86 B 80×60  czarny
TSZ86 W 80×60  biały
TSZ86 R 80×60  czerwony

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Kolor
TSZ86 N 80×60  niebieski
TSZ86 G 80×60  zielony
TSZ1010 W 100×100  biały
TSZ129 B 120×90  czarny
TSZ129 W 120×90  biały
TSZ129 R 120×90  czarny

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Kolor
TSZ129 N 120×90  niebieski
TSZ1510 W 150×100  biały
TSZ1510 B 150×100  czarny
TSZ1510 R 150×100  czerwony
TSZ1510 N 150×100  niebieski
TSZ1020 W 200×100  biały

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Kolor
TSZ4545 B 45×45  czarny
TSZ4545 W 45×45  biały
TSZ4545 R 45×45  czerwony
TSZ4545 N 45×45  niebieski
TSZ4545 G 45×45  zielony
TSZ64 B 60×40  czarny
TSZ64 W 60×40  biały

UCHWYT US1

TABLICA INTERAKTYWNA

Optoma X308ST

produkty 2×3 tel. 22 751 13 5146



Akcesoria do tablic
ścianki moderacyjne

tabliczki przydrzwiowe
ekrany projekcyjne

Zestaw startowy 
do tablic As111

  � do tablic suchościeralno‑magnetycznych
W KOMPLECIE: 

  � 4 markery
  � holder magnetyczny do markerów
  � płyn czyszczący 200 ml
  � wycierak magnetyczny
  � wymienne filce i magnesy: 
10×20 mm

▌Symbol
AS111 N

ścianki moderacyjne

  � idealna podczas wystaw i galerii zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju 
ogłoszeń. Mogą być również wykorzystane w miejscach, gdzie istnieje 
potrzeba fizycznego przedzielenia przestrzeni w estetyczny sposób

  � ścianka moderacyjna to konstrukcja do samodzielnego montażu, 
w dowolnej konfiguracji i według własnego uznania

  � tablice dostępne są w wersji o powierzchni 
suchościeralnej, korkowej lub tekstylnej

  � rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami

  � panele przymocowane są do systemu za pomocą specjalnych, wytrzymałych 
uchwytów. Tablice dostępne są w różnych rozmiarach, dlatego też możliwe jest 
zawieszanie ich zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb

  � całość umocowana jest na specjalnych nogach, 
zapewniające stabilność systemu

  � powierzchnia tekstylna dostępna w 5 kolorach: szarym, 
niebieskim, ciemnoczerwonym, czerwonym, zielonym

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Opis
TMS123 120×30 powierzchnia suchościeralno‑magnetyczna
TMS126 120×60 powierzchnia suchościeralno‑magnetyczna
TMS129 120×90 powierzchnia suchościeralno‑magnetyczna
TMS1212 120×120 powierzchnia suchościeralno‑magnetyczna
TMS1218 120×180 powierzchnia suchościeralno‑magnetyczna

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Opis
TMC126 120×60 powierzchnia korkowa
TMC129 120×90 powierzchnia korkowa
TMC1212 120×120 powierzchnia korkowa
TMC1218 120×180 powierzchnia korkowa
TMT126 120×60 powierzchnia tekstylna

▌Symbol ▌Rozmiar ▌Opis
TMT129 120×90 powierzchnia tekstylna
TMT1212 120×120 powierzchnia tekstylna
TMT1218 120×180 powierzchnia tekstylna
NTM160 h 160 noga
NTM190 h 190 noga
NTMU – uchwyt do tablic
NTK – kółka z hamulcem 

(klucz w komplecie)

tabliczki przydrzwiowe
TABLICZKI ZATRZASKOWE (TZW):

  � profile o szerokości 25 mm
  � rama w kolorze srebrnym anodowanym
  � system zatrzaskowy OWZ, 
zapewniający szybką i łatwą 
wymianę grafiki informacyjnej

  � tylna ściana ze specjalnego, 
trwałego materiału

  � folia antyrefleksyjna

▌Symbol ▌Rozmiar
 TCWA6  148×105 
 TCWA5  210×148 
 TCW5215  52×150 
 TZW5014  148×50 
 TZWA6  148×105 
 TZW1029  297×105  
 TZWA5  210×148 
 TZWA4  297×210 
 TZW14  148×148 
 TZW75  750×148 
 TZW45  500×400 

przymiary tablicowe
  � czytelne i lekkie
  � wykonane z odpornego PCV z wygodnymi uchwytami
  � wyposażone w magnesy umożliwiające przytwierdzenie 
narzędzi do tablic z powierzchnią magnetyczną

W ZESTAWIE: 
  � cyrkiel z przyssawką silikonową
  � ekierka 60°
  � ekierka 45°
  � linijka 100 cm
  � kątomierz.

▌Symbol
AS140 

ekrany eMp / etp
  � biała, matowa powierzchnia Matt White
  � czarna rama dla lepszego kontrastu

EMP (PRZENOŚNY NA TRÓJNOGU)
  � do zamontowania na ścianie lub suficie
  � ręcznie rozwijany 
  � cichy mechanizm zwijający
  � regulacja wysokości
  � kasetka zabezpieczająca przed 
szkodliwymi czynnikami

  � szeroki kąt widzenia
  � wytrzymała konstrukcja

ETP (RĘCZNY, ŚCIENNY LUB SUFITOWY)
  � ergonomiczny uchwyt do wygodnego 
przenoszenia i regulacji wysokości

  � ramię do ustawienia ekranu pod kątem
  � lekki, składany stelaż
  � metalowy trójnóg
  � gumowe nóżki

▌Symbol EMP ▌Symbol ETP ▌Przekąt. ▌Pow. użytk.
EMP1216/43 ETP1216/43 84’’ 165×122 cm
EMP1419/43 ETP1419/43 100’’ 195×145 cm

Convex (TCW)
ZATRZASKOWE TZW

TABLICZKI CONVEX (TCW):
  � bazę tabliczki stanowi 
profil aluminiowy w kolorze 
srebrnym (anodowany)

  � boczne ranty z czarnego plastiku
  � folia antyrefleksyjna
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niszczarki
laminatory
obcinarki

Bindownice
papiernie
Gilotyny

Najlepsza jakość za rozsądną cenę.

MA AGI KO OL RÓW!
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2 ramiona!

niszczarka przybiurkowa 
ideal Shredcat 8220

niszczarka biznesowa 
opus cS 2208 AF

laminator popularny 
opus Unilam A3 Basic

Bindownica do grzbietów 
plastikowych opus Bingo

opus Piękna Papiernia

obcinarki nożycowe 
Ideal 1133 | 1145

Szerokość cięcia: 4×40 mm (cross‑cut)
  � niszczy maks. kartek: 4*
  � poziom bezpieczeństwa: P‑4 | F‑1
  � pojemność kosza: 16 l

szerokość cięcia:  
 4×30  mm (cross‑cut)

  � niszczy maks. kartek: 8*
  � poziom bezpieczeństwa:  
P‑4 | Tx‑2 | Ex‑2

  � pojemność kosza: 22 l

maks. szerokość laminacji: A3 (320 mm)
  � maks. grubość folii: 80‑125 μm
  � czas nagrzewania: 3‑5 min
  � prędkość laminacji: 300 mm/min
  � 2 wałki

format: A4
  � dziurkuje maks. kartek: 8*
  � oprawia maks. kartek: 150
  � ogranicznik formatu

dyplomy, papiery ozdobne, 
okładki na dyplomy 

  � kilkadziesiąt wzorów Classic
  � wersje Premium (złocenia, lakier UV)
  � szlachetne papiery czerpane
  � okładki w 4 kolorach

Długość cięcia:  
 340 mm (1133) 
 430 mm (1145)

  � maks. przecina kartek: 15*
  � ergonomiczna dźwignia
  � formaty robocze 
wydrukowane na blacie

NASZ HIT!
  � zerowy pobór prądu 
w trybie stand‑by

  � wyjątkowo cichy 
silnik indukcyjny

  � blokada przy 
przeciążeniu

POLECAMY!
  � niszczy karty kredytowe 
i płyty CD/DVD

  � automatyczny podajnik 
papieru (do 60 arkuszy)

ATRAKCYJNA CENA!

DOBRA JAKOŚĆ,

NISKA CENA!

MODNE WZORY!
Odwiedź naszą galerię:

www.opus.pl

DOBRY WYBÓR!
  � bezpieczny nóż 
nie wymaga osłony

▌Symbol ▌Model
OPU0817 Ideal Shredcat 8220

▌Symbol ▌Model
OPU0313 Ideal Shredcat 8220

▌Symbol ▌Model
OPU0287 Opus Unilam A3 Basic

▌Symbol ▌Model
OPU0156 Opus Bingo

▌Symbol ▌Model
OPU0208 Ideal 1133
OPU5470 Ideal 1145

SHREDCAT by

A3

  *) próby wykonano na papierze 80 g/m2  

48 produkty opus tel. 22 751 13 51
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AMAD Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31

05-092 Łomianki

 tel. 22 864 54 84 
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