Oboustranný malířský stojan

Oboustranný malířský stojan, při kterém
může současně pracovat až šest dětí.
Velká tabule umožňuje kreslit na výkresy
velkých rozměrů. Vyroben je v kombinaci
MDF a laminátových desek. Rozměr:
200 x 70 x 95 cm. Hmotnost: 48 kg.

Výtvarné tabule a malířské stojany

KREATIVITA

50 A0309��������������������������������� 8 400 Kč

Víceúčelový stojan

Může sloužit samostatně jako koutek her
nebo stánek. S dalším příslušenstvím vytváří
divadélko (50 A0580) nebo stojan na malování.
Příslušenství se prodává samostatně.
Rozměr: 84 x 51 x 113,5 cm.

50 A0578���������������������������������������2 480 Kč

Oboustranná tabule s rolkou

Magnetická oboustranná tabule s papírovou rolkou
(20 m), počítadlem a bohatým příslušenstvím. Na černé
straně se nacházejí dětské hodiny a písmena velké
abecedy. Balení obsahuje i houbu, 5 barevných kříd,
magnetické písmena a číslice a fix. Dodatečnou rolku
papíru lze zakoupit pod kódem 1S 20050.
Rozměr tabule: 66 x 40 x 116 cm.

1S 10301������������������������������������������������������ 1 300 Kč

Rám se sklem
do stojanů

Příslušenství k Víceúčelovému
stojanu (50 A0578). Rám se
sklem se lehce upevní do stojanů
a vytváří tak výtvarný koutek. Na
sklo se dají kreslit obrázky podle
vlastní fantazie, anebo podle vzoru
- například tvar osoby, která za
sklem stojí.

Stojan je možné použít
i jako divadélko.
Podrobnosti naleznete
na str. 435.

50 A0581������������������� 1 250 Kč
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Dvojitý malířský stojan

Je přizpůsoben na malování pro dvě děti současně.
Výška: 121 cm.
Rozměr tabulí: 65 x 65 cm.

Výtvarné tabule a malířské stojany

KREATIVITA

50 A1728����������������������������������������������3 130 Kč

Malířský stojan pro čtyři

Je přizpůsoben na malování pro čtyři děti
současně. Výška: 121 cm.
Rozměr tabulí: 130 x 65 cm.

50 A1729��������������������������������4 770 Kč

Jednoduchý malířský stojan

Stojan je stabilní, barevný, vyrobený
z lakovaného dřeva, určený na malování anebo
prezentaci výtvarných prací dětí. V polovině
výšky stojanů je umístěná polička na nástroje.
Stojan je lehký, nastavitelný, lehce se skládá
a kdykoliv je možné ho přemístit na jiné místo.
Rozměr: 164 x 77 cm.

50 A0445���������������������������������������1 380 Kč

Nástěnný stojan Raz, dva, tři

Má kovovou kostru a upevňuje se ke stěně.
Mohou na něm malovat až tři děti současně.
Rozměr: 198 x 108 x 17 cm.

50 A0308���������������������������������������5 350 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Univerzální stojany s panely

Univerzální stojan

Rozměr: 68 x 60 x 120 cm.

50 A1832 - S labyrintem��������������������������� 2 390 Kč
50 A0543 - S počítadlem��������������������������� 3 915 Kč
50 A1831 - S černou tabulí����������������������� 2 200 Kč
50 A1830 - S manipulační hrou ��������������� 2 780 Kč

Výtvarné tabule a malířské stojany

KREATIVITA

Nabízíme Vám stojany, kde na každém z nich je z jedné strany upevněný panel
(labyrint, počítadlo, černá tabule, nebo manipulační hra).
Na druhou stranu je možné upevnit druhý panel z naší nabídky.
Takto si můžete vytvořit vlastní kombinaci dle potřeb. Stojany jsou vyrobeny z březové překližky.

Panely na stojany
Rozměr: 68 x 71 cm.

50 A1836 - S labyrintem��������������������������� 1 700 Kč
50 A1833 - S počítadlem��������������������������� 2 630 Kč
50 A1835 - S černou tabulí����������������������� 1 200 Kč
50 A1834 - S manipulační hrou ��������������� 2 180 Kč
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KREATIVITA

Papírová rolka

Papírová rolka je vhodná na tabuli 1S 10301 z naší
nabídky. Na kreslení jí lze využívat samozřejmě
i samostatně.
Rozměr: 50 cm x 20 m.

1S 20050���������������������������������������������������125 Kč

Zásobník využitelný na papír v roli. Je možné ho
upevnit na stůl, jehož tloušťka nepřesahuje 5 cm.
Součástí je i role papíru.
Rozměr: 16 x 42 x 17 cm (Š x D x V).

99 32133�����������������������������������������������345 Kč

Magnetická oboustranná tabule

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

Magnetické tabule a nástěnky

Kotoučový zásobník papírů

32 83655��������������������������������������������������������720 Kč

Přilnavá magnetická tabule

Panel s magnetickou tabulí
Rozměr: 68 x 71 cm.

50 A0836������������������������������ 1 390 Kč

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

76 88098�����������������������������������������940 Kč

Stojan s magnetickou tabulí
Rozměr: 68 x 120 x 60 cm (ŠxVxH).

50 A0835��������������������������� 2 350 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu

H - EP 2021-2022 - KREATIVITA - 21 Da PRINT.indd 539

539

6. 9. 2021 11:56:01

KREATIVITA

Bílá tabule magnetická

Magnetická tabule v hliníkovém rámu, na kterou
lze psát stíratelnými fixy.

83 L0003 - 60 x 90 cm����������������������������� 920 Kč
83 L0004 - 90 x 120 cm������������������������1 530 Kč
83 L0006 - 100 x 150 cm����������������������1 950 Kč

Magnetické tabule a nástěnky

Korková tabule

Korková tabule v hliníkovém rámu.

83 N0003 - 60 x 90 cm �������������������� 780 Kč
83 N0004 - 90 x 120 cm ���������������1 320 Kč

Velká magnetická tabule

Sada obsahuje tabuli v červeném
rámu, černou na sucho
smývatelnou fixu a houbu k stírání.
Tabule má úchyt k zavěšení na
stěnu. Rozměr: 37,5 x 50,5 cm.

51 3300E������������������������615 Kč

Víceúčelová tabule

Výhodná, oboustranná tabule - z jedné
strany se dá psát křídou a z druhé můžete
psát na sucho stíratelnými fixy. Bílá tabule
je zároveň i tabuli magnetickou.
Rozměr tabule: 30 x 35 cm.
Celková výška: 65 cm.

Magnetická bílá tabule

Bílá magnetická tabule, na kterou se
dá psát stíratelnými fixy.
Rozměr: 40 x 28 cm.

38 50858������������������������������240 Kč

52 10101�������������������������������������430 Kč
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Křídové fixy

14 90509���������������������������������������������������������������������� 345 Kč

KREATIVITA

Fixy, které se díky tenké náplni přizpůsobí k psaní na samolepící
tabule a nebo na jiný hladký povrch. Smažete je stejně jako
běžné křídy - navlhčenou houbou nebo hadříkem. Díky náplní
schované uvnitř se děti neušpiní.
Balení obsahuje 5 ks různých barev.

Fixy
na bílou tabuli ������������������������21 Kč
Jsou vyrobené na alkoholové báze.
Neobsahují xylen, jsou proto šetrné
k životnímu prostředí. Cena je za 1 ks.
Šířka stopy: 2 mm.

Magnetická stěrka
na bílou tabuly

34 35020 - černá
34 35021 - modrá
34 35022 - zelená
34 35023 - červená

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

89 00073���������������������������������139 Kč

Obsahuje: kružítko s přísavkou,
úhloměr (50 cm), metr, 2 trojúhelníky rovnoramenný, rúznoramenný (60 cm),
ukazovátko. Rozměr balení: 105 x 58,5 cm.

38 78118��������������������������������� 2 030 Kč

Magnetická stěrka

Čisticí stěrka na mytí plechové tabule
v praktickém plastovém držáku se
snadno uchytí díky magnetu. Textilní
povrch se vyznačuje vysokou absorpcí.

94 20555����������������������������������� 36 Kč

20 k

Příslušenství k tabulím

Rýsovací sada na tabuli

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

89 73533���������������������������������179 Kč

s

Sada magických tabulek

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

Houba

Houba na stírání tabulí. Dá se používat na sucho
nebo s použitím vody.

89 45108 - hnědá hrubá����������������������������49 Kč
89 77701 - žlutá jemná������������������������������35 Kč
89 45208 - žlutá hrubá������������������������������75 Kč

15 58999���������������������������������������809 Kč

Velké balení!

Stíratelná tabule

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

68 97933��������������������������������������������������������� 470 Kč

SLEVA

Křídy na tabule - 24 sad

Tato položka obsahuje 24 sad po 12 kusech, tzn.
dohromady 288 ks barevných kříd. Délka 1 ks: 8 cm.

15 SP402������������������������������������������������������295 Kč
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Magnetická fólie

Balení obsahuje 7 archů magnetické fólie
v různých barvách. Fólie slouží jako skvělá
pomůcka při didaktických aktivitách - můžete
si vystřihnout jakékoliv tvary a upevnit je na
magnetickou tabuli.
Rozměr: formát A4, tloušťka 0,7 mm.

KREATIVITA

38 73488�������������������������������������������� 315 Kč

Magnetický papír

Balení obsahuje 5 listů magnetického papíru
v bílé barvě. Papír slouží jako skvělá pomůcka při
didaktických aktivitách - můžete si vystřihnout
jakékoliv tvary a upevnit je na magnetickou tabuli.
Papír je vhodný do většiny inkoustových tiskáren.
Rozměr: formát A4, tloušťka 0,3 mm.

Magnety a magnetické fólie

38 73499��������������������������������������������������������190 Kč

Magnetická páska - 1,7 mm

Magnetická páska - 0,7 mm

Páska pro upevnění těžších předmětů.
Tloušťka: 1,7 mm. Šířka: 25 mm.
Délka: 1 m.

Páska pro upevnění lehčích předmětů,
jako je papír, karton atd.
Tloušťka: 0,7 mm. Šířka: 25 mm.
Délka: 1 m.

38 VN101���������������������������� 135 Kč

38 VN099���������������������������� 110 Kč

Magnetická ohebná páska,
která se dá podle potřeby
rozstříhat na menší kousky

Stíratelné průhledné tabulky

Perfektní pomůcka pro učitelé k různorodým úkolům.
Objevte efektivitu práce bez zbytečného plýtvání papírů
a tabulek. Tyto plastové obaly na sucho stíratelné poslouží
stále znovu a znovu. Rozdejte dětem různé úkoly na
papírech, které si vloží do vnitra stíratelných tabulek. Na
ně vyplní úkol a odevzdají. Po vyhodnocení tabulku můžete
smazat a použít na jinou předlohovou úlohu k řešení. Takto
není potřebné dělat nespočetné množství kopií papírových
předloh pro každé dítě - stačí pouze pár pro všechny.
Balení obsahuje 10 průhledných na sucho stíratelných
tabulek v 5-ti barevných rámech.
Rozměr tabulky: 22 x 32 cm.

84 59040��������������������������������������������������������������� 699 Kč

40 magnetek v 4 různých barvách

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

Balení obsahuje 24 ks magnetek ve
tvaru berušek. Průměr: 4,5 cm.

76 42344����������������������������������400 Kč

15 PE131���������������������������� 535 Kč

Magnetky - Berušky

Magnetické Obrázky

Magnetky

Sada magnetek o průměru 30 nebo 20 mm.

38 77657 - průměr 30 mm ��������������������� 270 Kč
38 77656 - průměr 20 mm ��������������������� 210 Kč

Balení obsahuje 196 magnetických
kusů. Velikost cca 13 cm: 10 jablek,
10 hrušek, 10 banánů, 10 krav, 10 koní,
10 psů, 10 koček, 10 balónů, 10 aut,
10 kol, 10 lodí, 10 letadel, 10 chlapců,
10 děvčat. Velikost 5,3 x 5,3 cm:
42 čísel od 0 - 20. Velikost 5,3 x 5,3 cm:
14 interpunkčních znamének.
Balení v pevné kartónové krabici.

38 82177����������������������������2 200 Kč
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Magnetická písmena
a číslice��������������������������������190 Kč

KREATIVITA

Velikost číslic a písmen: 3,5 cm.
44 05461 - písmena velké abecedy
44 05463 - číslice

Plastové

Sušičky na kolečkách
Kovový stojan, který slouží na sušení velkých archů, na kterých jsou koláže, malby nebo akvarelové práce.
Celý stojan je pokrytý epoxidovým lakem.
Stojan na sušení výkresů

17 poschodí na uložení výkresů.
Rozměr: 43 x 33 x 65 cm.

Kovový stojan na kolečkách, který slouží k sušení
výkresů. Obsahuje 25 poliček.
Rozměr: 44,5 x 35,5 x 96 cm.

51 M5455 ����������������1 410 Kč

86 07725�����������������������������������������2 120 Kč

Sušičky výkresů a výtvarné skříňky

Malá sušička
na kolečkách

Velká sušička
na kolečkách

25 poschodí na uložení
výkresů.
Rozměr: 43 x 33 x 90 cm.

51 M5457 ���������1 960 Kč

Skříňka na výtvarné
pomůcky s kolečky

Užitečná a funkční skříňka na
odkládaní výtvarných pomůcek.
Součástí skříňky jsou kartonové
zásuvky a kontejnery.
Rozměr: 90 x 75 x 40 cm.

50 A0781���������������������4 330 Kč

SLEVA

Stolek na výtvarné pomůcky
s kolečky

Díky kolečkům se dá jednoduše přemístit
z třídy do třídy. Vysoké boky poliček zabraňují
vypadávaní malých věcí.
Rozměr: 62,5 x 42 x 67 cm.

50 A0594���������������������������������������2 650 Kč
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KREATIVITA

Tempery
Vodové barvy na bázi emulze, krycí. Všechny
emulze obsahují pojiva tuků a vody. To znamená, že na jejich ředění používáme vodu, ale po
vyschnutí se už nedají rozpustit. Přesto si však
při namočení zachovávají jistou citlivost a proto
můžou na nich vzniknout od vody skvrny, dokonce může dojít i k částečnému rozpuštění. Závisí
to od proporcí použitých pojiv.
Tempery jsou barvy, které kryjí úplně. Když se při
práci používají dostatečně husté barvy, můžeme
získat obraz z povrchovou strukturou, která se
dá zřetelně nahmatat. Touto barvou můžeme
malovat na mnoho druhů papírů, na malířské
plátno, dřevo, překližku a jiné materiály.

Temperové barvy - 6 barev

Temperové barvy s kovovým
efektem �������������������������������������������������������� 190 Kč

Temperové barvy

Tyto barvy zatraktivní dětské práce, protože jim
dodávají stříbrný, zlatý, či bronzový lesk. Lehce se
smývají z rukou i oděvů a jsou netoxické.
Objem každé barvy je 500 ml.
Prodávají se po kusech.
51 R1432 - Stříbrná barva
51 R1431 - Zlatá barva
51 R1433 - Bronzová barva

Temperové barvy v základních barvách na bázi vody se lehce nanášejí
(i prsty) a rychle schnou. Výborně se míchají přičemž tím vytvoří širokou
paletu barev. Jsou netoxické a přizpůsobené potřebám malých dětí. Lehce
se smývají jak z rukou tak i z šatů (vyprat se dají už při teplotě 30 °C). Jsou
určené na malování na papír a plátno, na sádru a dřevo. Jednotlivé barvy
se dají dokupovat samostatně. Složení: 6 lahví základních barev po 1 litru
(červená, modrá, bílá, zelená, hnědá, žlutá).

50 A0802��������������������������������������������������������������������������������������� 850 Kč

Temperové barvy

Souprava temperových barev v tubách. Jednotlivé
odstíny lze vzájemně míchat a vytvářet tak nové
barvy. Objem jedné tuby: 16 ml.

Temperové barvy - základní

Barvy mají stejné vlastnosti jako temperové
barvy 50 A0802. Pestré barvy dávají možnost
vytvořit krásné umělecké díla.
Obsahují: 8 lahví po 500 ml.

95 62510 - 10 barev ������������������������������� 209 Kč
95 16256 - 6 barev ��������������������������������� 129 Kč

51 R1900������������������������������������������ 905 Kč

Temperové barvy���������������������� 155 Kč
Objem každé barvy je 1 l.
51 R0745 - červená
51 R0746 - modrá
51 R0744 - bílá
51 R1000 - černá
51 R0747 - zelená
51 R0749 - hnědá
51 R0748 - žlutá

Brokátové barvy

Barvy na vodovém základu, lehce smývatelné z rukou a oděvu. Po vyschnutí
disponují brokátovým efektem. Jsou mimořádně vhodné na dekorací
a dokončení prací, které byly předtím malované temperovými barvami.
Nejlepší efekt se dá dosáhnout pomalováním tmavých povrchů. Jsou určené
na malování na papír, molitanových fólií, dřeva atd.
Obsahuje: 6 lahví po 250 ml.

51 R1600 ����������������������������������������������������������������������������������� 1 120 Kč
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Barva Dacta Color
- na mistrovské díla �������������������������������������������� 170 Kč

36 02084 - světle zelená
36 02086 - tmavě zelená
36 02088 - hnědá
36 02090 - čierna
36 02091 - bílá
36 02093 - růžová
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Barvy různých druhů

36 02072 - žlutá
36 02075 - červená
36 02078 - cyklamén
36 02079 - fialová
36 02080 - světle modrá
36 02082 - tmavě modrá

KREATIVITA

Vysoce kvalitní plakátová barva na bázi vody. Má vysokou
pigmentaci a tedy také krytí. Můžete jí použít přímo a nebo
zředěnou vodou. Má výbornou přilnavost téměř ke všem
povrchům. Pokud na ní nanesete lak z naší nabídky, stane se
Vaše dílo vodě odolné.
Každá barva je balená v lahvích o objemu 1000 ml.

Jemné pastelové
barvy���������������������������������������������������� 80 Kč
Jemné barvy zkrášlí každé umělecké dílo. Je
možné je použít přímo, a nebo zředěné s vodou.
Je to barva plakátová na bázi vody. Protože
nejde o tmavé barvy, nedoporučujeme je
používat na překrytí tmavých povrchů. Dobře
přiléhá téměř na všechny povrchy. Každá barva
je balená v lahvích o objemu 500 ml.

36 30092 - žlutá
36 30093 - oranžová
36 30094 - růžová
36 30095 - fialová
36 30096 - modrá
36 30097 - zelená

Perleťové
barvy����������������������������������������� 205 Kč
Tyto barvy dodají dílu nádherné barevné
efekty a po vyschnutí získávají saténový
lesk. Jsou odolné vůči vodě a výborné na
dřevo, papír, sklo, či umělou hmotu. Jsou
dodávané v láhvích o objemu 500 ml.
Cena za 1 kus.

36 23421 - žlutá
36 23423 - oranžová
36 23424 - červená
36 23427 - modrá
36 23432 - hnědá
36 23436 - růžová
36 23439 - zlatá
36 23440 - stříbrná

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Malířská paleta

Plastová malířská paleta.
Rozměr: 22,5 x 16,5 cm.

91 21517�����������������������27 Kč
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Barvy různých druhů

KREATIVITA

Vysoce lesklé
barvy����������������������������������������� 185 Kč

Základní temperové barvy������������������������ 85 Kč
Tyto barvy jsou vyrobené na bázi vody a jsou použitelné
pro téměř všechny povrchy. Po vyschnutí mají matný
charakter. Barvy je možné míchat v jakémkoliv poměru.
Jsou dodávané v lahvích o objemu 1000 ml. Cena za 1 kus.

3A 21000 - žlutá
3A 31000 - oranžová
3A 51000 - tmavě červená
3A 91000 - tmavě modrá
3A 71000 - tmavě zelená
3A 10100 - tmavě hnědá
3A 11100 - černá
3A 11000 - bíla
3A 14100 - tělová

Polyvinylové barvy jsou ředitelné vodou
a okamžitě použitelné. Při jejich výrobě
se používají speciální pigmenty, které
dodávají barvám nádherné odstíny. Jsou
vhodné i pro ty nejhladší povrchy a po
vyschnutí si zachovávají vysoce lesklý
a vodě odolný charakter. Děti s barvami
velmi rádi pracují, protože dodávají
každému dílu krásný blýskavý efekt.
Jsou dodávané v láhvích o objemu 500 ml.
Cena za 1 kus.

36 01271 - žlutá
36 01272 - oranžová
36 01273 - červená
36 01274 - fialová
36 01275 - modrá
36 01276 - zelená
36 01277 - hnědá
36 01278 - bíla
36 01279 - černá
36 01280 - růžová

Barvy
na textil ����������������������������������� 145 Kč
Barvy
na textil ������������������������������� 149 Kč
Cena za 1 kus.

36 24039 - zlatá
36 24040 - stříbrná

Akrylové barvy se mohou používat hned
po otevření na jakýkoliv přírodní i umělý
textil. Zářivé barvy zůstanou na textiliích
i při vyprání do 40 °C.
Pro vyšší trvanlivost se doporučuje textil
po vyschnutí přežehlit.
Jsou dodávané v láhvích o objemu 250 ml.
Cena za 1 kus.

36 24021 - žlutá
36 24024 - červená
36 24027 - modrá
36 24029 - zelená
36 24035 - černá

Tuhé barvy na textil

Vysouvací barvičky nabízejí výhody sytých
barev temperek, ale bez vylévání a jiného
zašpinění. Vhodné na textil, přičemž barva
je vypratelná při 60 °C.
Balení obsahuje 12 ks (2x6 barev).

10 52060������������������������������������ 450 Kč

Prstové barvy

Sada 6 prstových barev v kelímcích:
žlutá, hnědá, zelená, modrá, červená,
bílá. Objem 6 x 125 ml.

Temperové barvy PASTEL - Mini sada 10 ks

29 0550S���������������������������� 295 Kč

29 PT520����������������������������������������������������������������������������� 250 Kč

Sada obsahuje 7 temperových barev, štětec, podložku a omalovánku.
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Temperové barvy PASTEL
- 6 x 35 ml

Temperové barvy PASTEL
- 6 x 15 ml

29 P0540�������������������������������� 170 Kč

29 P0507���������������������������������� 185 Kč

29 P0520������������������������������105 Kč

Sada obsahuje 5 x 35 ml barev.

Sada obsahuje 6 x 35 ml barev + štětec.

KREATIVITA

Prstové barvy PASTEL
- 5 x 35 ml

Sada obsahuje 6 x 15 ml barev + štětec.

Výtvarní sada s prstovými barvami
Sada obsahuje různé tvary houbiček, kelímky
s barvou odolné vůči vylití, tiskařský váleček
a šablony. Barvy jsou vyrobené na vodní bázi
a jsou zdraví neškodné. Lehce se smývají.
Ušpiněné oděvy je vhodné vyprat ručně.

Barvy různých druhů

29 S0556��������������������������������������������� 650 Kč

Barva Creall s houbou����������������������66 Kč
Prakticky tvarované láhve s houbou vytvářejí
na papíře zajímavé malby. Houba přepustí jen
potřebné množství barvy a dětem se tím otvírají
nové možnosti pro jejich tvořivost a fantazii. Láhve
můžete po vyprázdnění znovu doplnit.
Štetce a misky na barvy jsou nepotřebné.
Objem každé barvy: 70 ml.

36 35002 - žlutá
36 35006 - červená
36 35015 - zelená
36 35010 - modrá
36 35019 - hnědá
36 35020 - černá

Vodové barvy v lahvích�������������������� 155 Kč
Syté a zářivé barvy jsou připravené k přímému
použití. Jsou vhodné také pro rozprašovací techniky
a jemné transparentní malování. Kombinaci
s olejovými barvami, voskovkami nebo lakem můžete
dosáhnout různých efektů.
Balení: 500 ml
36 04021 - žlutá
36 04024 - červená
36 04026 - fialová
36 04027 - světle modrá
36 04028 - tmavě modrá
36 04029 - světle zelená
36 04030 - tmavě zelená
36 04033 - hnědá
36 04034 - bíla
36 04035 - černá
36 04037 - cyklamén

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Vodové barvy

Kvalitní vodové barvy s vysokou pigmentací
a dobrou přilnavostí. Neblednou, což zaručuje
dlouhodobou barevnost obrázků.

29 83012 - 12 barev ����������������������������������99 Kč
29 83022 - 22 barev ������������������������������� 150 Kč

Vodové barvy

Vodové barvy ve tvaru kulatých disků o průměru
4,4 cm. Balení obsahuje 14 disků v různých
zářivých barvách.

91 C4490�������������������������������������������� 260 Kč

Misky na výtvarnou výchovu

Vodové barvy a tuše

Balení obsahuje 10 ks misek o průměru
13,2 cm a hloubce 3 cm. Jsou vyrobeny
z plastu. Jsou ideální pomůckou při práci
s otiskovacími houbami a barvami.
Je možné je použít i při třídících aktivitách
a počtech.

61 A3500����������������������������������� 179 Kč

Pevná nádoba pro potřeby
malování s válečky

Je vyrobená z pevného plastu. Vhodná
je hlavně při malování s pěnovými nebo
gumovými válečky, přičemž slouží k otírání
nadměrného množství nanesené barvy.
Rozměr: 36 x 23 x 4 cm.

61 110RT����������������������������������������125 Kč

Vodová barva
AquaTint/Tuš�������������������������� 58 Kč

Vodová barva
AquaTint/Tuš��������������������������65 Kč

Barva založená na vodní bázi je vysoce
pigmentovaná. Vhodná k použití
u mnohých metod a na různé absorpční
materiály. Objem lahvičky: 50 ml.

Objem lahvičky: 50 ml.

91 0574Q - stříbrná
91 0570Q - zlatá

91 0511Q - červená
91 0563Q - černá
91 0556Q - fialová
91 0504Q - hnědá
91 0537Q - oranžová
91 0502Q - světle modrá
91 0521Q - světle zelená
91 0553Q - sytě růžová
91 0503Q - tmavě modrá
91 0522Q - tmavě zelená
91 0530Q - žlutá
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Vodová barva
AquaTint/ Tuš ��������������������� 148 Kč
Barva založená na vodní bázi je vysoce
pigmentovaná. Vhodná k použití u
mnohých metod a na různé absorpční
materiály. Objem lahvičky: 500 ml.

KREATIVITA

91 5011Q - červená
91 5063Q - černá
91 5056Q - fialová
91 5040Q - hnědá
91 5037Q - oranžová
91 5002Q - světle modrá
91 5021Q - světle zelená
91 5053Q - sytě růžová
91 5003Q - tmavě modrá
91 5022Q - tmavě zelená
91 5030Q - žlutá

Vodová barva
AquaTint/ Tuš ��������������������� 395 Kč
Objem lahvičky: 500 ml.

Vodové barvy a tuše

91 5074Q - stříbrná
91 5070Q - zlatá

3D BioColor
barvy�������������������������������������������� 48 Kč
Skvělé barvy na vodní báze se můžou
využívat k různým projektům. Jejich
speciální složení zabezpečuje, že barvy se
spolu nikdy nezmíchají a navíc zůstávají
dlouho zářivé. Objem každé barvy: 100 ml.

91 10001 - světle modrá
91 10003 - tmavě modrá
91 10011 - červená
91 10021 - světle zelená
91 10022 - tmavě zelená
91 10030 - žlutá
91 10037 - oranžová
91 10040 - hnědá
91 10050 - růžová
91 10056 - fialová
91 10063 - černá
91 10066 - bílá

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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3D BioColor
barvy����������������������������������������40 Kč
Skvělé barvy na vodní báze se můžou
využívat k různým projektům. Jejich
speciální složení zabezpečuje, že barvy
se spolu nikdy nezmíchají a navíc
zůstávají dlouho zářivé.
Objem každé barvy: 100 ml.

91 10004 - metalická modrá
91 10023 - metalická zelená
91 10052 - metalická růžová
91 10057 - metalická fialová

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

3D BioColor
barvy�������������������������������������������� 40 Kč
Skvělé barvy na vodní bázi se mohou
využívat na různé projekty. Jejich speciální
složení zabezpečuje, že se barvy nikdy
nesmíchají dohromady a zůstávají dlouho
zářivé.
Objem každé barvy: 100 ml.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

3D BioColor
barvy����������������������������������������� 62 Kč

91 10024 - fluorescenční zelená
91 10031 - fluorescenční žlutá
91 10038 - fluorescenční oranžová
91 10051 - fluorescenční růžová

Skvělé barvy na vodní báze se můžou
využívat k různým projektům. Jejich
speciální složení zabezpečuje, že barvy se
spolu nikdy nezmíchají a navíc zůstávají
dlouho zářivé.
Objem každé barvy: 100 ml.

Vytvořte si speciální barvy

91 10074 - stříbrná
91 10070 - zlatá

Médium k výrobě barev na textil

Pomoci této tekutiny si velmi jednoduše z barev:
- Základní temperové barvy (str. 546) nebo
- Barvy Dacta Color (str. 545) nebo
- Jemné pastelové barvy (str. 545)
vyrobíte barvy textilní. Poměr pro míchání je 1:1.
Pro lepší uchování textilní barvy na textilu použijte
žehličku. Barva vydrží na textile do teploty praní
40 °C.

36 24089���������������������������������������������������189 Kč

Médium k vytváření nálepek

Tato speciální tekutina je vyrobená pro speciální potřeby
dětí. Existují dvě možnosti jejího použití. Při každé
možnosti je však potřebné nanést vrstvu na hladký povrch.
1. Můžete jí použít přímo bez přimíchání jiné barvy a po
vyschnutí můžete výtvor dodatečně vybarvit.
2. Smíchejte s barvami:
- Základní temperové barvy (str. 546) nebo
- Barvy Dacta Color (str. 545) nebo
- Jemné pastelové barvy (str. 545) v poměru 2:1 (dva
dílky média a jeden dílek barvy). Po vyschnutí jednoduše
odloupněte z hladkého povrchu a použijte na jakékoliv jiné
místo. Po vyschnutí se nálepka stane vodě odolnou.

36 23099��������������������������������������������������������������425 Kč

Multimedium

Speciálně vyvinuté médium, pomoci kterého vytvoříte
nekonečné možnosti výtvarných děl a dárků. Po
vyschnutí vytvoří průhlednou, ohybnou a vodě
odolnou vrstvu. Použití je velmi jednoduché. Příklad:
na hladký povrch položte list ze stromu a naneste na
něho vrstvu multimedia tak, aby přečnívalo i přes
okraj a nechejte zaschnout. To samé udělejte také na
druhé straně listu. A sledujte fascinující výsledek! Toto
multimédium je možné smíchat i s jinými základními
barvami, přičemž tyto neztratí nic ze své sytosti.
Pokud použijete Multimedium na pórovitý povrch,
funguje jako dokonalé lepidlo.
Balené je v 1000 ml láhvi.

36 44001������������������������������������������������������ 285 Kč
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Plakátové barvy, 12 ks

Plakátovací barvy v uzavíratelných kelímcích.
Objem: 12 x 35 ml.

29 00512������������������������������������������������299 Kč

Barva svítící ve tmě�������������������192 Kč
Temperová barva po nabití na světle svítí ve
tmě. Pro lepší výsledek nechte obrázek na
jasném místě delší čas, aby se dostatečně nabil.
Objem: 250 ml.

Plakátové barvy / Barvy na obličej a tělo

29 51902 - žlutá
29 51906 - oranžová
29 51908 - růžová
29 51917 - zelená

Barvy svítící ve tmě, sada
Barvy na obličej

Zářivé barvy jsou hned připravené k použití, není
potřeba voda. Mohou se nanášet prsty nebo štětcem. Jsou
zdravotně nezávadné, snadno se smývají z pokožky.

29 J0171 - 6 x 8 ml ��������������������������������������������245 Kč

Temperové barvy po nabití na světle svítí ve tmě. Pro
lepší výsledek nechte obrázek na jasném místě delší čas,
aby se dostatečně nabil. Balení obsahuje 4 barvy: žlutou,
oranžovou, zelenou a růžovou.
Obsah balení: 4 x 55 ml.

29 00504������������������������������������������������������������� 250 Kč

SKVĚLÁ
Třpytivé barvy na tvář

Barvy k malování a zdobení tváře.
Balení obsahuje 5 barev v tyčinkách
a ořezávatko.

2I 10758 ���������������������������� 110 Kč

SLEVA

sob

Do vyprodání zá

Sada tetovaček, 96 ks

Sada obsahuje 2 archy A5
(2x 48 tetovaček). Velké balení je
vhodné pro mateřské školy.
Rozměr: 2,3 x 2,3 cm.

1M 30071 �������������������������� 120 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Barvy na obličej v tyčinkách - základní

Barvy na obličej

Složení barev je velmi příjemné na dotek. Při aplikaci
nešpiní ruce. Z pokožky se snadno odstraní vodou
a mýdlem nebo odstraňovačem make-upu.
Balení obsahuje 5 odstínů.

Balení obsahuje 6 výsuvných barev na
obličej ve výborné kvalitě.

29 J0175 ��������������������������������������������������������� 73 Kč

98 72759 - metalické �����������165 Kč

Barvy na obličej - Výsuvné

Balení obsahuje 6 barev na obličej
v kelímcích. Barvy jsou zdravotně
nezávadné a smývají se snadno z pokožky.
Balení: 6 x 50 ml.

51 E0023����������������������������������� 745 Kč

Barvy na obličej a tělo / Nádoby na malování

Bezpečné malování

Nádobka proti vylití
barvy - 320 ml

Aby se barva při malování udržela bezpečně uvnitř nádoby, nabízíme Vám perfektní řešení
formou našich speciálních nádob zabezpečených proti vyletí barvy.
Je to zabezpečené nálevkovitým vnitřním uzávěrem, který zabrání vylití při převrhnutí nádoby.
Když chcete nádoby s barvou odložit pro pozdější použití, stačí je pouze uzavřít venkovním víčkem.
Pro jednoduchý přenos nádobek slouží pevné plastové misky.
Vybrat si můžete ze dvou nabízených velikostí nádobek a misek.

36 A7050������������������������ 51 Kč

Nádobka proti vylití
barvy - 125 ml

Miska pro čtyři 320 ml
nádobky

Miska pro šest 125 ml
nádobek

36 A7061������������������������ 29 Kč

36 17066��������������������� 105 Kč

36 17064��������������������� 109 Kč

Vzorkovače

Sada obsahuje 6 stěrek, které
zanechají v barvě nebo písku
zajímavé vzory. Rozměr: 7 x 9 cm.

61 00634����������������������� 180 Kč

Pipeta na barvy

Přesně dávkuje barvy a podněcuje děti
na experimentování s barvou. Vhodná na
vytváření mramorového efektu.
Rozměr: 15 cm.

34 62714����������������������������������������������9 Kč

Pevná nádoba pro potřeby
malování s válečky

Je vyrobená z pevného plastu. Vhodná
je hlavně při malování s pěnovými nebo
gumovými válečky, přičemž slouží k otírání
nadměrného množství nanesené barvy.
Rozměr: 36 x 23 x 4 cm.

Malířská paleta

Plastová malířská paleta.
Rozměr: 22,5 x 16,5 cm.

91 21517������������������������������� 27 Kč

61 110RT����������������������������������������125 Kč
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Kreativní štětce
sada 3, 4����������������������������������������265 Kč

KREATIVITA

Balení obsahuje 4 umělecké nástroje
s plastovými rukojeťmi. Každý z nich vytváří
po namočení do barvy jiný vzor.
61 2025T - sada 3 (délka 14 cm)
61 2026T - sada 4 (délka 14 cm)

Kreativní štětce
sada 1, 2����������������������������������� 265 Kč
Balení obsahuje 4 umělecké nástroje
s plastovými rukojeťmi. Každý z nich
vytváří po namočení do barvy jiný vzor.
61 02137 - sada 1 (délka 13 cm)
61 02138 - sada 2 (délka 13 cm)

Štětec s rukojetí

Štětce na vodové barvy

Délka štětců je od 17 - 21 cm v závislosti na
čísle štětce. Číslo neurčuje délku úchytu, ale je
stanovené podle všeobecných norem.
Štětiny jsou vyrobené z koňské hřívy.
Rozměr štětin je stanovený následovně:
délka x průměr (mm).
Balení 12 ks.

51 N0033����������������������������������������������������� 75 Kč

Balení = 12 ks

Balení = 12 ks

34 40073 - č.4, 11 x 6 mm����������������������� 95 Kč
34 40074 - č.5, 13 x 7 mm����������������������� 98 Kč
34 40075 - č.6, 14 x 8 mm�������������������� 105 Kč
34 40076 - č.7, 16 x 9 mm�������������������� 108 Kč
34 40077 - č.8, 18 x 10 mm������������������ 125 Kč
34 40078 - č.9, 20 x 11 mm������������������ 128 Kč
34 40079 - č.10, 24 x 12 mm���������������� 145 Kč
34 40080 - č.11, 26 x 14 mm���������������� 190 Kč
34 40081 - č.12, 28 x 15 mm���������������� 195 Kč

Ploché štětce

Kulaté štětce

34 40145 - č.4, 10 x 8 x 3 mm���������������������75 Kč
34 40146 - č.6, 11 x 10 x 3 mm�������������������79 Kč
34 40147 - č.8, 13 x 12 x 4 mm�������������������85 Kč
34 40148 - č.10, 15 x 14 x 5 mm�����������������95 Kč
34 40149 - č.12, 16 x 16 x 5 mm�������������� 102 Kč
34 40150 - č.14, 20 x 18 x 8 mm�������������� 115 Kč
34 40151 - č.16, 20 x 20 x 10 mm������������ 139 Kč
34 40152 - č.18, 22 x 22 x 10 mm������������ 165 Kč

34 40180 - č.4, 10 x 8 mm���������������������������69 Kč
34 40181 - č.6, 11 x 10 mm�������������������������75 Kč
34 40182 - č.8, 13 x 12 mm�������������������������75 Kč
34 40183 - č.10, 15 x 14 mm�����������������������80 Kč
34 40184 - č.12, 16 x 16 mm�������������������� 115 Kč
34 40185 - č.14, 20 x 18 mm�������������������� 125 Kč
34 40186 - č.16, 20 x 20 mm�������������������� 135 Kč
34 40187 - č.18, 22 x 22 mm�������������������� 145 Kč

SLEVA
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Délka štětců je od 17 - 20 cm v závislosti na čísle
štětce. Číslo neurčuje délku úchytu, ale je stanovené
podle všeobecných norem.
Rozměr štětin je stanovený následovně:
délka x průměr (mm).
Balení: 12 ks.
12

Délka štětců je od 17 - 20 cm v závislosti na čísle
štětce. Číslo neurčuje délku úchytu, ale je stanovené
podle všeobecných norem.
Rozměr štětin je stanovený následovně:
délka x šířka x tloušťka (mm).
Balení: 12 ks.

Štětce různých druhů

91 81144���������������������������������������������������������������������23 Kč

16

Štětce na malování se skládají ze tří různých
materiálů: houbička, pěna a síťka. Zajímavé štětce
vytvoří z malování nový zážitek. Díky různým
strukturám se malba stane atraktivnější a každý
obraz bude originální. Rukojeť štětců je přizpůsoben
i pro nejmenší umělce.
Délka štětce je 9 cm.
Šířka houby je 3 cm.

18

Houbové kreativní štětce

Štětec s barevnou okrouhlou rukojetí, vhodný pro malé děti.
Barevnost v závislosti na skladových zásobách.
Balení obsahuje 1 ks.

Balení = 12 ks
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Speciální štětce

Sada obsahuje 4 štětce se zvláštním
pěnovým zakončením, které po namočení
do barvy a následném malování na papír
zanechávají zajímavé vzory.

KREATIVITA

61 00432����������������������������������� 100 Kč

Sada štětců mix

Sada obsahuje celkem 24 ks kulatých
a plochých štětců. Kulaté: průměr: 4, 8,
12 mm. Výška: 16,7 - 17,9 cm.
Ploché: šířka: 5, 9, 15, 20 mm.
Výška: 16,7 - 18,4 cm.

50 A1035�������������������������������������540 Kč

Kreativní pomůcky

Štětce různých druhů

Sada 4 výtvarných pomůcek
jedinečného vzhledu. Na plastových
držácích jsou pěnové násadky, které
vytvářejí různé vzory.

34 53040���������������������������� 530 Kč

Sada univerzálních štětců

Obsahuje 24 ks univerzálních štětců.
Výška: 18,7 cm, průměr: 11 mm.

50 A1051���������������������������725 Kč

Sada štětců 2

SKVĚLÁ
sob

Sada štětců 1

Do vyprodání zá

12 kulatých a 12 plochých štětců různých
velikostí. Mají kvalitní dřevěnou ručku
a přírodní prasečí štětiny.

06 CS517���������������������������������������� 379 Kč

Set 25 štětců různých barev, velikostí
a druhů - od malých po velké, od
štětinových až po pěnové.

06 CS518���������������������������� 180 Kč

Štětce z houby

Sada obsahuje 3 speciální ploché štětce
vyrobené ze houbičky. Délka: 13,8 - 15,3 cm,
šířka: 2,5 - 7,5 cm.

554
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KREATIVITA

Válečky na barvu ��������������� 285 Kč

Sada 6 valečků. 3 válečky jsou se vzorem
a 3 válečky jsou hladké.

34 07701���������������������������������������79 Kč

Pevné válečky se strukturou
Sada 4 válečků z trvanlivé gumy
k vytvoření nádherných ornamentů.

61 855PE���������������������������� 220 Kč

Sada 3 válečků s různými vzory.
Šířka válečku: 3,5 cm.
Průměr válečku: 5 cm.

61 02141 - sada 1
61 02142 - sada 2

Gumové válečky
se strukturou

Výtvarné válečky různých druhů

Výtvarné válečky

Kreativní válečky
- zima a Vánoce

Sada 4 válečků vyrobených z trvanlivé
gumy k vytvoření různých struktur.
Rozměr válečku: 15,5 x 9 cm.
Rozměr plochy na malování: 4 x 5,5 cm.

V sadě je 5 pěnových válečků
s obrázky zimy a vánoční pohody.
Pomocí barev a válečků si děti
mohou vytvořit vysněné Vánoce.
Šířka válečku je 6,5 cm.

61 705PE���������������������������������220 Kč

61 00732�����������������������152 Kč

Kreativní válečky - jaro

V sadě je 5 pěnových válečků
s obrázky představující jarní
období. Pomocí barev a válečků si
děti mohou vytvořit pestrobarevné
jaro. Šířka válečku je 6,5 cm.

61 00731������������������������ 152 Kč

Kreativní válečky
- krajina okolo nás

V sadě je 5 pěnových válečků
s obrázky toho, co běžně vidíme
kolem nás. Pomocí barev
a válečků si děti mohou vytvořit
vlastní krajinu. S použitím dalších
kreativních válečků a houbiček na
barvy mohou děti naplno využít
svou fantazii.
Šířka válečku je 6,5 cm.

Kreativní válečky
- život ve městě

V sadě je 5 pěnových válečků
s obrázky, které představují život
ve městě. Pomocí barev a válečků
si děti mohou vytvořit vlastní
městečko.
Šířka válečku je 6,5 cm.

61 00729��������������������� 152 Kč

61 00704��������������������� 152 Kč

Pera s gelovou
náplní ������������������������������������������������ 85 Kč
Balení obsahuje 10 per s gelovou náplní
v rozličných barvách.

14 F1911 - metalické barvy
14 F1912 - pastelové barvy
14 F1913 - třpytivé barvy

SLEVA
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KREATIVITA

Kuličková pera, sada

Sada obsahuje 4 ks jednorázových per v barvách
zelená, černá, modrá a červená.

94 S0187����������������������������������������������� 20 Kč

Kuličkové pero Techjob, 12 ks

Kuličkové pero s vyměnitelnou modrou náplní
s mimořádně tenkým hrotem - 0,5 mm. Pero má
plastové tělo a ergonomicky tvarovaný úchop.
Cena je za 1 balení, tj. 12 per.
Délka: 14,5 cm.

Fixy s metalickým efektem,
zlatá a stříbrná

Akrylové fixy na bázi vody s výbornou
krycí schopností, skvělé na tmavý papír
nebo karton, ideální ke zdobení drsných,
ale i hladkých povrchů (dřevo, kov, textil,
samotvrdnoucí hmota, sklo, keramika).
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Rozměry: délka 14,7 cm, průměr 11 mm.

94 J0107 �������������������������������������������� 110 Kč

72 ks

29 1602M ��������������������������������������� 46 Kč

Maxi tříhranné tužky

Tužky různých druhů a barev

Grafitové tužky s ergonomickým
trojůhelníkovým tvarem. Jsou vhodné i pro
nejmenší děti, které se tak naučí jak správně
držet tužku. Balení obsahuje 12 ks tužek.
Délka: 17,5 cm, průměr: 1 cm.

29 73812�������������������������������������������� 160 Kč

Trojhranné tužky černé

Balení obsahuje 6 krabiček s 12 tužkami
s černou HB tuhou - dohromady 72 ks.

288 ks

34 61240�������������������������������������� 435 Kč

Trojhranné tužky barevné
- velké balení

Ekonomické balení, které obsahuje 24
tužek ve 12 barvách - dohromady 288 ks.

34 61267��������������������������������2 050 Kč

Trojhranné pastelky, 60 ks

Balení obsahuje 60 pastelek
v 12 různých barvách. Balené
v praktické kartonové krabičce.
Délka: 17,5 cm; průměr: 10 mm.

Trojhranné tužky
barevné ������������������������������� 90 Kč
Balení obsahuje: 12 tužek jedné barvy.
Délka tužky: 175 mm.
Tloušťka tuhy: 3,7 mm.

50 A1062���������������������������� 540 Kč

34 61250 - žlutá
34 61251 - oranžová
34 61252 - černá
34 61253 - červená
34 61254 - hnědá
34 61255 - světle modrá
34 61256 - tmavě modrá
34 61257 - fialová
34 61258 - světle zelená
34 61259 - tmavě zelená
34 61260 - bílá
34 61261 - růžová

Trojhranné tenké
pastelky, 60 ks

Balení obsahuje 60 pastelek ve
12 různých barvách.
Délka: 17,5 cm. Průměr: 0,8 cm.

50 A1069��������������������� 315 Kč
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KREATIVITA

Trojhranné hrubé barvičky,
krátké 60 ks

Balení obsahuje 60 ks krátkych barviček
v 12 různých barvách. Balené v praktické
kartonové krabičce.
Délka: 8,8 cm; průměr: 1 cm.

Trojhranné pastelky, třídní
balení, 300 ks

Trojhranné
tužky, 24 ks ��������������������������� 165 Kč
Sada jednobarevných barviček.
Balení obsahuje 24 barviček.
Délka tužky: 17,5 cm.

50 A1060����������������������������������290 Kč

Balení obsahuje 300 pastelek
v 12 různých barvách. Balené
v praktické kartonové krabičce.
Délka: 17,5 cm; průmer: 0,66 cm.

50 A1090 - modré
50 A1092 - žluté
50 A1091 - zelené
50 A1093 - červené

50 A1064�������������������������1 340 Kč

Trojhranné hrubé barvičky,
třídní balení, 300 ks

Balení obsahuje 300 ks dlouhých
barviček v 12 různých barvách. Balené
v praktické kartonové krabičce.
Délka: 17,5 cm; průměr: 1 cm.

Tužky různých druhů a barev

50 A1068�������������������������2 960 Kč

PEDAGOGOVÉ
doporučují!

Lakované tužky

Pastelky v 24 jasných barvách.
Baleno v kartonové krabičce.
Obal se může lišit.

Šestihranné pastelky, 12 ks

Dvoubarevné tužky

Balení obsahuje 12 pastelek
dodávaných v papírové krabičce.
Obal se může lišit.

Balení obsahuje 12 kvalitních tužek,
které mají tuhy různých barev na
obou koncích - spolu 24 intenzivních
odstínů.

Balení obsahuje 12 kvalitních
lakovaných tužek, které mají
dobrou krycí schopnost a dají
se použít na různé druhy
papíru.

94 03230���������������������������� 82 Kč

94 03270��������������������������� 39 Kč

98 26159��������������������������� 69 Kč

95 K8756����������������� 175 Kč

Trojhranné pastelky, 24 ks

Trojhranné pastelky, 6 ks
Pastelky v jasných barvách.
Baleno v kartonové krabičce.
Obal se může lišit.

94 03790���������������������������21 Kč

SLEVA

Tužky
- trojhranné, 12 ks

Balení obsahuje 12 ks v různých
barvách.

94 J0380 ���������������������� 45 Kč

Trojhranné neonové pastelky, 6 ks

Balení obsahuje 6 neonových pastelek. Vyrobené
jsou z lipového dřeva černé barvy a jsou odolné
vůči lámaní. Obal se může lišit.

94 03138������������������������������������������������69 Kč
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Extra měkké tužky

Balení obsahuje 12 kvalitních
tužek s měkkou tuhou a také
orezávadlo na tužky.

98 23523��������������������� 155 Kč

KREATIVITA

300 ks

PEDAGOGOVÉ
doporučují!

Tužky - trojhranné, 12 ks

Balení obsahuje 12 ks kvalitních tužek s dobrou
krycí schopností a přilnavostí.
Rozměr: 17,5 x 0,7 cm, tuha 0,3 cm.

95 K3132���������������������������������������������������72 Kč

PEDAGOGOVÉ
doporučují!

Tužky - trojhranné, 24 ks

Pastelky Plasticolor 300 ks

Balení obsahuje 24 ks kvalitních tužek s dobrou
krycí schopností a přilnavostí.
Rozměr: 17,5 x 0,7 cm, tuha 0,3 cm.

11,5 cm, šestihranné, 12 barev.

29 00909�������������������������1 100 Kč

Pastelky, voskovky

95 K3134������������������������������������������������ 135 Kč

300 ks

300 ks
Hrubé voskovky, 300 ks

Voskovky, 300 ks

Balení obsahuje 300 kulatých voskovek ve 12
různých barvách. Průměr: 1,1 cm. Délka: 7,5 cm.

29 00989�������������������������������������������� 1 690 Kč

Balení obsahuje 300 voskovek v 12 různých
barvách. Balené v praktické kartonové krabičce.
Délka: 9 cm; průměr: 1,1 cm.

50 A1065�������������������������������������������� 1 050 Kč

Olejové pastelky XL, 12 ks

Olejové pastelky Oily

Olejové pastelky, 12 ks

Balení obsahuje 12 barevných olejových
pastelek. Tloušťka: 0,8 cm, délka: 9 cm.

Balení obsahuje 12 barevných
olejových pastelek.
Tloušťka: 1,1 cm, délka: 7 cm.

Měkké kvalitní, olejové pastelky s dobrou
krycí schopností. Mohou se používat na
různé malířské techniky. Balení obsahuje
12 různých barev.

51 A1200������������������������������������������� 85 Kč

51 A2930���������������������������� 135 Kč

36 A8540���������������������������������������140 Kč
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Balení obsahuje 12 barevných
pastelek.

94 49133������������������������������� 15 Kč

Voskové pastelky, 24 ks

KREATIVITA

Voskové pastelky, 12 ks

Voskové pastelky, 32 ks

Balení obsahuje 24 barevných
pastelek.

Balení obsahuje 32 barevných
pastelek.

94 49135������������������������������� 30 Kč

94 49136������������������������������� 40 Kč

300 ks

Balení obsahuje 300 pastelek v 12 různých barvách.
Balené v praktické kartonové krabičce.
Délka: 9 cm; průměr: 0,8 cm.

50 A1077������������������������������������������������������ 1 150 Kč

Pastelky Plasticolor, 12 ks

Superměkké pastelky, 12 ks

29 00913�������������������������������� 75 Kč

1M 24019 ���������������������������������� 330 Kč

Kvalitní kulaté pastelky ve 12
odstínech. Pastelky vám nezašpiní ruce,
dají se mazat a jsou neparfémované.
Průměr: 0,8 cm. Délka: 11,7 cm.

Pastelky, voskovky

Olejové pastelky, třídní balení, 300 ks
Měkké pastelky s vysokým pigmentem
v 12 svítivých barvách jsou vysouvací
a uzavíratelné s víčkem. Smývatelné vodou.
Délka: 14 cm. Průměr: 1,8 cm.

Voskové pastelky - 10 ks

Balení obsahuje 10 barevných pastelek.
Tloušťka: 1,1 cm, délka: 7,4 cm.

34 61155����������������������������������� 26 Kč

Vysouvací voskovky

Sada 12 voskových pastelek v tubě,
které chrání před roztloukáním. Velmi
dobrá krycí schopnost. Hmotnost
voskovky je 10 g.

51 P6512���������������������������� 390 Kč

Voskové pastelky - 100 ks

Balení obsahuje 10 pastelek v 10 barvách
- dohromady 100 ks.
Tloušťka: 1,1 cm, délka: 7,4 cm.

100 ks
voskovek

7,5 cm

34 61156����������������������������������� 239 Kč

60 ks

Pastelky Jovicolor
- velká sada

Balení obsahuje 60 ks pastelek v různých
odstínech a strouhátko.

29 98060������������������������������������ 330 Kč
1,2 cm

SLEVA
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KREATIVITA

Medvídkové pastelky,
základní barvy

Balení obsahuje 10 ks pastelek
v různých odstínech.

Barvičky na prsty

29 J0941 �������������������������160 Kč

Sada barviček, které si navléknete na prsty
a jednoduše tvoříte. Poskládejte věžičku
z barviček a vytvořte zajímavé kresby. Balení
obsahuje 5 základních barev.
Rozměr barvičky: 5 x 3 cm.

8,2 cm

51 E0035��������������������������������������� 135 Kč

Pastelky, voskovky

72 ks
Medvídkové

Pastelky ve tvaru medvídkové hlavy jsou
vhodné i pro nejmenší děti. Jsou netoxické, bez
zápachu a nezanechávají skvrny. Kreslit se dá
celou plochou pastelky. Mají jasné zářivé barvy
a dobrou krycí schopnost.
Obsah balení: 30 ks pastelek v 10 různých
odstínech.

1,1 cm

29 J0943 �������������������������������������������� 360 Kč

Trojhranné voskovky
Pastelky na textil

Sada obsahuje 8 pastelek, kterými je možné kreslit na
textilie. Děti si tak mohou ozdobit své trička, tašky a jiné
předměty jedinečným motivem. Textilie se po ozdobeni
mohou prát při teplotě 30 °C. Délka: 9 cm.

15 15093������������������������������������������������������������ 49 Kč

Kvalitní voskovky mají ergonomický tvar a jsou vhodné
i pro nejmenší děti. Jsou netoxické a nezanechávají
skvrny. Součástí balení jsou i 2 Ořezávátka.
Obsah balení: 72 ks voskoviek v 12 odstínech. Rozměr:
délka 8,2 cm, tloušťka 1,1 cm.

29 97372�������������������������������������������������������� 390 Kč

96 ks

14 cm

48 ks

0,9 cm

Hrubé fixy - velké balení

Tenké ergonomické fixy

Fixy s pevným a odolným hrotem. Díky náplni
z potravinářských barev jsou netoxické a snadno
se smývají z rukou a z oblečení.
Obsah balení: 48 ks fixů v 12 různých odstínech.
Rozměr: délka 13 cm, průměr 1,3 cm.

29 J1696 ������������������������������������������ 645 Kč

29 J1748 �������������������������������������������� 560 Kč

Balení obsahuje 96 ks fixů s ergonomickým
trojůhelníkovým úchopem v různých jasných
barvách. Průměr hrotu: 3 mm.
Rozměry: délka 14 cm, průměr 9 mm.
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KREATIVITA

Fixy
na bílou tabuli ������������������������21 Kč
Jsou vyrobené na alkoholové báze.
Neobsahují xylen, jsou proto šetrné
k životnímu prostředí. Cena je za 1 ks.
Šířka stopy: 2 mm.

Fixy s razítky, 10 ks

Balení obsahuje 10 barevných fixů,
které mají na konci barevná razítka
různých tvarů: srdíčka, květinky,
motýlky a jiné.

34 35020 - černá
34 35021 - modrá
34 35022 - zelená
34 35023 - červená

51 A4224���������������������������� 235 Kč

Fixy

Fixy na textil 6 ks

Balení obsahuje 6 ks barevných fixů
na textil.

Balení obsahuje 24 kvalitních fixů
v různých barvách.

34 80063������������������������� 59 Kč

Fixy různých druhů

14 AA580���������������������������� 219 Kč

Fixy na textil 12 ks

Balení obsahuje 12 ks barevných
fixů na textil.

14 AA581�����������������������409 Kč

Fixy na textil

Balení obsahuje 10 ks.
Rozměr: 11 x 1,3 cm.

10 40152���������������������������� 245 Kč

Fixy s metalickým efektem, 6 barev

Akrylové fixy na bázi vody s výbornou krycí schopností,
skvělé na tmavý papír nebo karton, ideální ke zdobení
drsných, ale i hladkých povrchů (dřevo, kov, textil,
samotvrdnoucí hmota, sklo, keramika).
Průměr hrotu: 4,2 mm.
Rozměry: délka 14,7 cm, průměr 11 mm.

Perleťové fixy, 8 ks

29 1606M ������������������������������������������������������������� 125 Kč

29 G1608������������������������������������������������175 Kč

SLEVA

Ergonomické tenké fixy s odolným hrotem (3 mm)
v 8 perleťových barvách.
Rozměr: 0,9 x 14 cm.

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Měkký pastel

KREATIVITA

Balení obsahuje 48 ks pastelek
s vysokým obsahem pigmentů, což
zaručuje jasné a intenzivní barvy.

04 AR445���������������������������� 690 Kč

100 ks
Křídové fixy
Fixy, které se díky tenké náplni přizpůsobí k psaní
na samolepící tabule a nebo jiný hladký povrch.
Smažete je stejně jako běžné křídy - navlhčenou
houbou nebo hadříkem. Díky náplní, která je
uschovaná uvnitř se děti neumažou.
Balení obsahuje 5 ks různých barev.

14 90509������������������������������������������������345 Kč
Bezprašné, kompaktní a na dotek velmi
příjemné křídy, které nepoškrábají
tabuli a mají dobrou krycí schopnost.
Rozměr: 0,9 x 8 cm.

Bezprašné, kompaktní a na dotek velmi
příjemné křídy, které nepoškrábají
tabuli a mají dobrou krycí schopnost.
Balení obsahuje 100 kusů kříd v
10 různých barvách. Rozměr: 0,9 x 8 cm.

29 01100������������������������������ 145 Kč

29 01120������������������������������� 215 Kč

Suchý pastel a křídy

PEDAGOGOVÉ
doporučují!

Křídy - barevné, 100 ks

Křídy - bílé, 100 ks

Barevné křídy, 10 ks

Barevné křídy s minimální prašností. Mají
dobrou krycí schopnost a zářivé syté barvy.
Obsah balení: 10 ks kříd v různých barvách.
Rozměr: délka 8 cm, průměr 0,9 cm.

29 J1020 ��������������������������������������������27 Kč

Bílé křídy, 10 ks

Bílé křídy s minimální prašností. Mají dobrou
krycí schopnost.
Obsah balení: 10 ks kříd.
Rozměr: délka 8 cm, průměr 0,9 cm.

Uhlík

Balení obsahuje 6 ks umělého uhlíku
v černé barvě. Je vhodný k stínovaní
a uměleckému kreslení.

29 J1010 ��������������������������������������������21 Kč

95 08673������������������������������� 79 Kč

72 ks
kříd

288 ks
kříd
Křídy na chodník - 12 sád

Tato položka obsahuje 12 sad po 6 kusech,
tzn. dohromady 72 ks barevných kříd.
Délka 1 ks: 11 cm.

15 SP406����������������������������������� 255 Kč

Křídy na tabule - 24 sad

Tato položka obsahuje 24 sad po 12 kusech, tzn.
dohromady 288 barevných kříd. Délka 1 ks: 8 cm.

15 SP402��������������������������������������������������������� 295 Kč
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KREATIVITA

Třpytivé lepidlo v tubách

Toto lepidlo se třpytkami je vyrobené
na bázi vody. Vhodné k dekoraci
papírů, dřeva, kartonů a pod.
V případě nechtěného nanesení na
textil je možné ho vyprat.
Balení obsahuje 6 barevných lepidel
v 100 ml tubách.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

36 09610���������������������������� 579 Kč

Lepidlo s třpytivým
efektem ����������������������������������� 120 Kč

14 00575 - základní
14 00576 - neónové
14 00577 - perleťové

Lepidla různých druhů

Dekorační lepidla v různých barvách
slouží k ozdobování uměleckých děl. Po
uschnutí zanechá jemný barevný odstín
s třpytkami. Balení obsahuje 6 ks.
Objem každé tuby: 10,5 ml.

Třpytivé lepidlo

Balení obsahuje 10 barev
o objemu 9,5 ml.

14 00574����������������� 125 Kč

Třpytivá lepidla

Balení obsahuje 72 ks barevných
lepidel v 12 zářivých barvách.
Objem jedné tuby: 10 ml.

06 S3380���������������������� 430 Kč

Třpytivá lepidla, 16 ks

Třpytivá lepidla, 12 ks

07 24204��������������������������������������������� 105 Kč

07 24205���������������������������������������������� 76 Kč

Lepidla slouží k dekoraci různých uměleckých
a výtvarných děl, kterým dodají krásný lesk.
Požadovaný povrch - papír, výkres - se natře
lepidlem. Po zaschnutí je lepidlo průhledné
a jsou vidět pouze třpytky.
Balení obsahuje 16 lepidel v 6 různých barvách.

Lepidla slouží k dekoraci různých uměleckých
a výtvarných děl, kterým dodají krásný lesk.
Požadovaný povrch - papír, výkres - se natře
lepidlem. Po zaschnutí je lepidlo průhledné
a jsou vidět pouze třpytky.
Balení obsahuje 12 lepidel v různých barvách.

Lepidlo - třídní balení s nádobkami

Zelené lepidlo na ekologické bázi vhodné pro malé děti.
Lepidlo má dobrélepící schopnosti nejen na papír, ale i na
karton. Je snadno omyvatelné. Nádoba na lepidlo obsahuje
dávkovač s pumpičkou, což umožňuje přelít správný poměr
lepidla. Přiložený kartáček umožňuje snadnější manipulaci
s lepidlem. Pumpa se snadno čistí, což zajistí jeho dlouhou
životnost. Objem nádoby s lepidlem je 2 litry. Balení
obsahuje 15 malých lahviček s kartáčky. Doporučená
teplota skladování je 5 - 25 °C.

51 N0031��������������������������������������������������������������750 Kč

SLEVA
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Lak ��������������������������������������������� 335 Kč

KREATIVITA

Je bezpečný pro děti, protože je vyrobený
na bázi vody. Ochraňuje výtvarná díla a po
natření jsou vodě odolná. Po vyschnutí
je lak křišťálově průhledný. Je dodávaný
v láhvích o objemu 1000 ml.
Cena za 1 kus.

36 01099 - lesklý
36 01098 - matný

Lepidlo na sklo

Lepidlo, kterým můžete lepit své výtvarné
papírové díla přímo na sklo. Podle potřeby se dá
snadno odstranit a nezanechává žádné stopy.
Objem: 1000 ml.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

91 C1000�������������������������������������������� 189 Kč

Dekorační lak

Na zvýraznění krásných barevných tónů vašeho
díla je ideální akrylový lak. Tento produkt vytvoří
na malovaném povrchu lesklou ochranní vrstvu
vůči otěru a vodě. Je vhodný na jakýkoliv typ
povrchu. Objem: 250 ml.

29 624JG - s třpytkami ������������������������ 159 Kč

Lepidla různých druhů

Práškové lepidlo

Lepidlo v práškové formě je bez zápachu
a je určené k výrobě většího množství
tekutého lepidla. Snadno se smývá pomocí
vlažné vody. Lepí papír a karton a je
skvělé na tvorbu plastik z papírové změsy.
Z jednoho balení prášku lze vyrobit 15 l
tekutého lepidla. Obsah: 250 g.

Silikonové lepidlo 3D

Transparentní lepidlo je ideální
pro lepení papíru, kartonu, dřeva,
polystyrenu, plastů. Schne i v silné
vrstvě, což je výborné pro vytváření
rozličných 3 rozměrných výtvarných děl.
Objem: 80 ml.

91 PP250������������������������������������160 Kč

91 00803�����������������������������������95 Kč

Lepící hmota

Lepicí hmota s velkým množstvím možnosti
využití. S její pomoci snadno a rychle přilepíte na
stěnu obrázky, plakáty, dekorace nebo hmotou
upevníte předměty, aby držely na místě. Snadno
se aplikuje i odstraňuje.
Obsah: 160 g.

Lepidlo v tubě

Lepidlo je vhodné na papír.
Obsah: 50 g.

95 50502������������������������������� 16 Kč

91 160GT������������������������������������������������ 81 Kč

Lepidlo pro nejmenší

Průhledné lepidlo, které je nehořlavé, bez
rozpouštědel a téměř bez zápachu. Má rychle
schnoucí schopnost a protože je možné vyprat
ho dokonce i ve studené vodě, nemusíte se bát, že
zůstane navždy na šatech Vašich dětí. Je bezpečné
i pro ty nejmenší.

36 09501 - 100 ml����������������������������������� 65 Kč
36 09502 - 1000 ml������������������������������ 265 Kč

Disperzní lepidlo

Lepidlo je vhodné na papír, karton,
dřevo, kůži a textil. Neobsahuje
rozpouštědla. Objem: 120 ml.

1R 28050����������������������������49 Kč
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Dětská lepicí pasta

Pasta je vyrobená z přírodních komponentů,
neobsahuje rozpouštědla ani gluten. Je bezpečná
pro děti. Nanáší se snadno pomoci prstů a nebo
štětce. Je snadno omyvatelná z pokožky a dá se
vyprat při teplotě 40 °C z většiny tkanin.
Obsah: 100 g.

Dětské tekuté lepidlo

Lepidlo je vyrobeno z přírodních komponentů. Neobsahuje
rozpouštědla ani gluten. Dá se snadno umýt z pokožky
a vyprat při teplotě 40 °C z většiny tkanin.

36 10605������������������������������������������������� 59 Kč

36 09545 - 70 ml s houbičkou�������������������������������� 66 Kč
36 09540 - 1000 ml����������������������������������������������130 Kč

Pomůcka na nanášení lepidla
Plastová pomůcka na nanášení lepidla.
Dodáváno v barevnosti v závislosti od
skladových zásob. Délka: 12 cm.

Lepidla různých druhů

34 12210�������������������������������������� 7,00 Kč

Špachtlička
k nanášení lepidla

Krakelovací lepidlo pro nejmenší

Ekologické lepidlo žlutohnědé barvy je přírodní,
nezávadné a po zaschnutí má krakelovou
strukturu. Vhodné na lepení papíru, kartonu a jako
krakelovací médium v barvách na vodní bázi.

Délka: 11 cm.

91 18171������������������������������� 11 Kč

91 01000 - 1000 ml��������������������������������� 219 Kč
91 00100 - 100 ml��������������������������������������51 Kč

Dětské lepidlo v tyčince

Kvalitní lepidlo je bezpečné pro děti, protože
neobsahuje rozpouštědla ani gluten. Rychle
schne a nenechává skvrny. Je snadno
omyvatelné z pokožky a dá se vyprat při
teplotě 40 °C z většiny tkanin.
Obsah: 22 g.

36 12005�����������������������������������������46 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Dětské lepidlo v tyčince - magické

Kvalitní lepidlo je bezpečné pro děti, protože
neobsahuje rozpouštědla ani gluten. Rychle schne
a nezanechává skvrny. Po nanesení je modré,
díky tomu vidíte, kde je nutné ho ještě nanést. Po
zaschnutí je průhledné. Snadno se umývá z pokožky
a dá se při teplotě 40 °C vyprat z většiny tkanin.
Obsah: 22 g.

36 12007����������������������������������������������������� 46 Kč

SLEVA

Ručka k nanášení lepidla
Štětec na lepidlo - plast
Délka: 10 cm.

Umožňuje nanášení lepidla bez
zbytečného ušpinění rukou.
Délka: 13 cm.

34 82014����������������������������������8 Kč

34 22764�������������������������������� 6 Kč
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Ochranné pomůcky na výtvarnou výchovu

KREATIVITA

OCHRANNÉ POMŮCKY
NA VÝTVARNOU
VÝCHOVU

Ochranný plášť

Plášť je vyrobený z odolného nylonu a je vhodnou
ochrannou pomůckou při výtvarních pracích.

34 09127 - červený, věk 3 - 5 let������������������������ 139 Kč
34 09151 - modrý, věk 6 - 9 let�������������������������� 155 Kč
34 09128 - modrý, pro dospělé�������������������������� 245 Kč

Ochranný plášť s kapsou

Plášť je vyrobený z nylonu a je voděodolný. Zapíná
se na suchý zip v zadní části. Je vhodný jako
ochranná pomůcka při výtvarních pracích.

38 81883- S - věk 2 - 5 let ����������������������� 135 Kč
38 50897 - M - věk 4 - 9 let��������������������� 165 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Ochranné ubrusy - 4 ks

Ubrusy jsou vyrobené z polyetylenu a jsou ideální
ochranou stolů při výtvarní činnosti, ale i při různých
oslavách. V balení naleznete 4 různé vzory: tvary,
písmena, číslice a kaňky.
Rozměr: 100 x 150 cm.

06 91207�������������������������������������������������������� 445 Kč

Ochranný hvězdičkový ubrus

Ubrus je vyrobený z polyetylenu a je ideální ochranou
stolů při výtvarní činnosti, ale i při různých oslavách.
Rozměr: 100 x 150 cm.

06 91200�����������������������������������������������������������95 Kč

100 ks
40 x 57 cm

Ochranní podložka

Podložka je vynikající ochrannou pomůckou při
práci s barvami a nebo při modelování. Je vyrobená
z odolného materiálu.

Plastové zástěry na jedno použití v dětské
velikosti. Ochrání oblečení od barev a lepidla.

34 09150 - 40 x 57 cm����������������������������� 255 Kč

06 91240�������������������������������������������� 740 Kč

Jednorázové zástěry, 100 ks

Ochranní podnos

Velký podnos je vynikajícím
pomocníkem při práci s drobivým
materiálem nebo s vodou. Po práci ho
stačí pouze utřít a hned je připravený
na další aktivitu. Díky velkým
rozměrům nabízí prostor pro víc dětí
najednou.
Průměr: 94 cm.

04 01004���������������������������� 795 Kč
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Dětské nůžky

Nůžky mají ocelové čepele a plastové ručky.
Cena je za 1 ks. Délka: 13 cm.

Dětské nůžky Kidicut

38 81548 - pro leváky��������������������������������22 Kč
38 V9410 - pro praváky ����������������������������22 Kč

KREATIVITA

Nůžky se zaobleným hrotem jsou vhodné i pro
malé ručky. Ocelová část je zakrytá plastem pro
zaručení bezpečnosti. Dodávané v barevnosti dle
skladových zásob. Vhodné na stříhání papíru do
250 g/m2. Délka nůžek: 12 cm.

34 76100�������������������������������������������������� 54 Kč

Nůžky pro terapeuty

Speciální nůžky vyrobené pro malé děti
a handikepované. Mají zdvojené otvory na
ručce, takže dítě může být vedeno rukou
terapeuta. Nůžky jsou 17 cm dlouhé, se
zaoblenými špicemi.

Nůžky na cvičení
Nůžky s dvojitým držadlem vhodné
na nacvičování práce s nůžkami. Pro
praváky. Tupý hrot. 17,5 cm.

34 76036������������������������������������� 38 Kč

Nůžky pro leváky

Nůžky pro praváky

Nůžky jsou vhodné pro leváky a jsou 16,5 cm
dlouhé s tupým hrotem a plastovými úchyty.

Nůžky jsou 13,5 cm dlouhé s tupým
hrotem a plastovými úchyty.

24 19230�������������������������������������������89 Kč

24 19220���������������������������������� 43 Kč

Nůžky

24 19250������������������������������������������ 88 Kč

Dekorativní
nůžky����������������������������������������85 Kč
Plastové nůžky s kovovými čepely.
Cena za 1 kus.
24 19000 - Cik cak
24 19010 - Vlnka
24 19020 - Ostrá vlnka
24 19030 - Velká vlnka
24 19060 - Orient
24 19070 - Ozdobná vlnka
24 19090 - Ozdobná vlna
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Děrovače

KREATIVITA

Kovové děrovače v plastovém povrchovém provedení
slouží k vysekávání dírek různých tvarů.
Můžeme je využít při provádění ozdobných prací
nejenom vlastním vysekáváním,
ale i použitím samotných vyseknutých prvků.
Děrovače��������������������������������������220 Kč
Rozměr: 1,5 cm.
14 07009 - vločka / hvězda / jedlička
14 07019 - srdíčko / medvěd / motýlek
14 07024 - ornamenty
14 07020 - sluníčko / list / žába
14 07023 - dáreček / čtyřlístek / stopa
14 07021 - hvězdice / delfín / mořský koník
14 07022 - sloník / vážka / zajíček

Děrovač malý ������������������������������ 125 Kč
23 mm

Děrovače

23 mm

Plastové děrovače s kovovým razidlem.
Cena za 1 kus.
24 47001 - Srdce
24 47002 - Chodidlo
24 47003 - Kruh
24 47004 - Lokomotiva
24 47005 - Slunce
24 47006 - Měsíc
24 47008 - Děvčátko
24 47009 - Chlapec
24 47014 - Javorový list
24 47015 - Čtyřlístek
24 47017 - Holubice
24 47018 - Medvídek
24 47021 - Koník
24 47025 - Jedlička
24 47026 - Hvězda
24 47028 - Anděl
24 47046 - Motýl
24 47053 - Koruna
15 mm

Děrovač střední�������������������������� 199 Kč

Děrovač velký������������������������������������315 Kč

35 mm

Plastový děrovač s kovovým razidlem.
Cena za 1 kus.
24 49014 - Javorový list
24 49026 - Hvězda

15 mm

Plastové děrovače s kovovým razidlem.
Cena za 1 kus.
24 48001 - Srdce
24 48005 - Slunce
24 48014 - Javorový list
24 48015 - Čtyřlístek
24 48022 - Delfín
24 48023 - Zajíček
24 48025 - Vánoční stromeček
24 48027 - Sněhová vločka
24 48046 - Motýl
24 48056 - Tlapa
24 48066 - Autíčko
24 48075 - Růže
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Dekorativní
děrovač rohů�������������������������������� 235 Kč
Dekorativní děrovače okrajů 2
- Řecký ornament

Vyrobené jsou z plastu s kovovým razidlem.
Obsahují po bocích šablonu, aby bylo snadné
udržet kontinuální vzor.
Cena za 1 kus.

24 61076������������������������������������������������� 275 Kč

Plastové děrovače s kovovým razidlem.
Cena za 1 kus.
24 65001 - Srdce
24 65016 - Motýl
24 65018 - Medvěd
24 65025 - Jedle
24 65026 - Hvězda

Vzorovač papíru ����������������� 85 Kč
Pomůcka na vytváření reliéfního vzoru
na papír. Je vhodný na papír o šířce
11 cm.

Vzorovače, Bodce, Podložky

50 K8011 - Srdíčka
50 K8012 - Hvězdičky
50 K8013 - Vlnky

Podložka na propichovací techniku
Podložka na filcovou podložku při využití
propichovací techniky, aby nedošlo k poškození
povrchu při práci s bodcem(34 22761).
Rozměr: 20,5 x 15,5 cm.

34 22762����������������������������������������������������120 Kč

Bodec na výtvarné techniky, plastový

Praktický ergonomický bodec má plastovou rukojeť
a kovový hrot. Délka: 14 cm.

34 22761���������������������������������������������������������11 Kč

Děrovače - čísla

Sada obsahuje 15 ks děrovačů na papír
s motivem číslic a matematických znaků.
Děrovače jsou balené v praktickém
plastovém boxu.

Děrovače - abeceda

Sada obsahuje 29 ks děrovačů na papír
s motivem písmen. Děrovače jsou balené
v praktickém plastovém boxu.

07 28010������������������������������������ 520 Kč

07 28011������������������������������������ 865 Kč

Podložky na práci
s ostrými předměty
Podložka je vyrobená z hrubé gumy speciálně upravené
pro práci s ostrými předměty. Ochráníte tak pracovní
desku před případným poškozením.

24 87200 - Velká, rozměr: 45 x 60 cm ���������� 700 Kč
24 87100 - Střední, rozměr: 30 x 45 cm�������� 325 Kč
24 87000 - Malá, rozměr: 22 x 30 cm������������ 160 Kč
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KREATIVITA

Překreslovací plastické podložky
Tyto podložky jsou všestranně využitelné, jsou zábavné při vytváření uměleckých děl, dají se použít
při vyučování vědy, geografie a dalších. Tento praktický a lehký produkt je možné použit při jakémkoliv typu
učebních koncepcí a projektů. Přidejte na umělecké dílo texturu velmi jednoduše: přeložte papír přes podložku
a otíráním pomocí pastelek, fixu a nebo tužek vytvořte dokonalý povrch. Na papíru se Vám najednou objeví
krásné motivy. Tyto podložky můžete použít i na jejich vyplnění pomocí plastelíny a získáte tak krásné obtisky.
Dalším využitím je jejich naplnění směsí papírů na vytváření modelů. Každý set obsahuje příručku
s nápady na další možné využití podložky.

Překreslovací plastické
podložky - stopy zvířat

Překreslovací plastické
podložky - listy

Balení obsahuje 16 kusů
o velikosti 10 x 13 cm.

84 A5815������������������������������� 355 Kč

Balení obsahuje 16 kusů ve velikosti 10 x 14 cm.
Balení obsahuje stopy těchto zvířátek: veverka,
kočka, zajíc, kachna, pes, jelen, rys, vlk,
dikobraz, puma, bobr, lasička, vydra, krocan,
mýval, vačice.

Překreslovací
podložky - kůže

Balení obsahuje 6 kusů
o velikosti 19 x 19 cm.

84 A5817��������������������� 355 Kč

Překreslovací podložky

84 A5837��������������������������������������������355 Kč

Překreslovací plastické podložky
- prehistoričtí ještěři

Překreslovací
podložky - iluze

Balení obsahuje 6 kusů
o velikosti 18 x 18 cm.

84 A5841��������������������� 355 Kč

Protlačte a následně probarvěte na papír
unikátní textury jednotlivých prehistorických
ještěrů. Balení obsahuje 6 vzorů:
brontosaurus, t-rex, plesiosaurus, Pterodactyl,
stegosaurus a Triceratops.
Rozměr: 21,5 x 28 cm.

Překreslovací plastické
podložky - brouci

Balení obsahuje 6 kusů
o velikosti 18 x 18 cm.

84 A5843���������������������������� 355 Kč

84 48235�����������������������������������������415 Kč

Překreslovací plastické
podložky Junior

Balení obsahuje 6 podložek
vyrobených z pevného plastu. Díky
jednoduše zobrazeným zvířátkům jsou
vhodné i pro maličké děti.
Rozměr: 22 x 28 cm.

84 48231�����������������������������415 Kč

Překreslovací plastické
podložky - tvary

Překreslovací plastické
podložky - květy

Balení obsahuje 16 kusů
o velikosti 11 x 17 cm.

84 A5804��������������������� 355 Kč
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Balení obsahuje 4 oboustranné
podložky (8 vzorů) o velikosti
15 x 15 cm.

61 341EP������������������������ 129 Kč
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Překreslovací plastické
podložky - vločky

Balení obsahuje 6 podložek o rozměru
18 x 18 cm.

84 48234���������������������������� 330 Kč

Počasí

Razítka - Emoce 2

Sada razítek, která slouží jako skvělá pomůcka
při třídních aktivitách - děti si mohou každý den
zaznamenat, jaké je počasí, zda prší, nebo svítí sluníčko,
jaká je teplota vzduchu a podobně.
Obsah balení: 10 razítek o průměru 7,5 cm.

51 N2634���������������������������� 410 Kč

1M 20043 ��������������������������������������������������������� 465 Kč

Razítkování

Balení obsahuje 6 razítek s emocemi:
radost, hněv, strach, smutek,
překvapení a neutrální výraz.
Rozměr: 6,5 x 7 cm.

Razítka - Stopy

Velké pěnové razítka vyrobené přímo
na velikost dětské dlaně. Obsahuje
6 motivů stop zvířat. Lehké uchopení
umožňuje popruh na zadní straně
každého razítka.

61 A0663���������������������������� 110 Kč

Razítka s dřevěnou rukojetí
Deluxe

Dlouhá dřevěná rukojeť zabraňuje, aby se děti
ušpinily od inkoustu. Sada obsahuje 10 razítek,
podušku se 6 barevnými a omyvatelnými
inkousty, 5 barviček a praktické dřevěné
balení.
Rozměr balení: 25 x 19 x 4 cm.

Razítka - Zábava

Razítka - Džungle

61 A0664���������������������������� 110 Kč

61 A0833���������������������������� 110 Kč

Velké pěnové razítka vyrobené přímo
na velikost dětské dlaně. Obsahují
6 zábavních motivů. Lehké uchopení
umožňuje popruh na zadní straně
každého razítka.

1H 12306������������������������������������������ 470 Kč

Velké pěnové razítka vyrobené přímo
na velikost dětské dlaně. Obsahuje
6 motivů zvířat z džungle. Lehké
uchopení umožňuje popruh na zadní
straně každého razítka.

Razítka - Vánoce

Razítka - Emoce

Balení obsahuje 10 ks razítek s gumovou
plochou k tištění. Na dřevěné rukojeti je
zobrazený motiv. Průměr: 2,5 cm.
Výška: 3,5 cm.

1M 20105 ������������������������������������������189 Kč
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Velké pěnové razítka vyrobené přímo na
velikost dětské dlaně. Obsahují 6 motivů
Vánočních svátku. Lehké uchopení
umožňuje popruh na zadní straně každého
razítka.

61 A0665����������������������������������� 110 Kč
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Razítkování
Razítkování je výtvarná technika, která se řadí mezi grafické techniky. Pomoci razítkování můžou děti získat
rychlý a zároveň kvalitní výsledek své práce. Tato technika je proto zvlášť oblíbená mezi dětmi
a hlavně mezi těmi, kterým výtvarná výchova způsobuje problémy.
Správná manipulace s razítkem, jeho správné umístění na pozadí i ve vztahu k ostatním prvkům kompozice
rozvíjí zrakově-pohybovou koordinaci a orientaci v prostoru výkresu. Rozmístění, plánování a vytváření
uspořádání vede k situacím, které jsou vhodné na zajímavé jazykové cvičení.
Získané obtisky motivují děti k jejich následovnému vymalování.
Razítka jsou zvlášť vhodné na vytváření dekorací a ozdobných ornamentu na pozvánkách,
gratulacích a kartičkách k různým událostem.
Pomocí razítek je možné ilustrovat výrazy, věty, příběhy, pohádky a také vytvářet vzory, soubory,
rébusy a obrázkové příběhy. Razítka jsou zároveň vynikajícím prostředkem na tvorbu her
jako je domino nebo pexeso, a to díky možnostem rozmnožovat jednotlivé obtisky.

Razítkování

Razítka z této série jsou na ručce označené motivem obrázku.
Označení bylo realizované laserovou technikou, což zaručuje jeho
trvanlivost a čitelnost. Tyto razítka určitě ulehčí práci dětem i učitelům
a nabízí hodiny zábavného učení. Všechny soubory razítek jsou balené
do bezbarevných ekologických obalů. Každá krabička je vyplněná
přihrádkou, která je přizpůsobená velikostem razítek,
díky čemuž se razítka lehce odkládají po ukončené práci.

Razítka
- Dopravní prostředky

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

Razítka - Cesta

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

Razítka - ZOO

51 N2625��������������������� 415 Kč

51 N2643��������������������� 415 Kč

51 N2631��������������������� 415 Kč

Razítka
- Počasí a čas

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

9 kusů o rozměru: 5 x 4,3 cm.
2 kusy o rozměru: 2,5 x 12 cm.

Razítka
- Pohádkové motivy

Všechny razítka mají tradiční
dřevěnou ručku. Rozměr: 6 x 7 cm.

Razítka
- Červená Karkulka

51 N2646��������������������� 415 Kč

50 A3025���������������������������� 395 Kč

50 A3026��������������������� 395 Kč

Všechny razítka mají tradiční
dřevěnou ručku. Rozměr: 6 x 7 cm.

Razítka
- Listy stromů

Razítka listů stromů, které můžou děti vidět v parku:
javor, kaštan, buk, dub, lípa, a ginko. Díky využívání tuše
různých barev mohou děti jednoduše vybarvit koruny
stromů v barvách čtyřech ročních období. 6 kusů
Rozměr: 6,5 x 7 cm.

51 N2621�����������������������������������������������������������415 Kč
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Soubor razítek, na kterých je
obrázek nakreslený dvojitou linkou,
což zvyšuje jejich hodnotu a je to
velkou výhodou pro grafomotorická
cvičení.
Obrázek z razítka je možné
zvětšit na kopírce.

Razítka - Zelenina
12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

51 N2644��������������������� 415 Kč

51 N2627��������������������� 415 Kč

51 N2628��������������������� 415 Kč

Razítka - Hospodářství

Razítka - Květy

Razítka - Zvířata kolem nás

51 N2647��������������������� 415 Kč

51 N2626��������������������� 415 Kč

51 N2630����������������������������������� 415 Kč

Razítka - Les

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

Razítka - Ovoce

Razítkování

Razítka - Zahrada

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm.

Razítka - Lidové motivy

6 kusů
Rozměr: 5 x 8,5 cm.

Razítka - Hračky

51 N2645��������������������� 415 Kč

51 N2649��������������������� 390 Kč

51 N2629��������������������� 415 Kč

12 kusů.
Rozměr: 5 x 4 cm.

Razítka - Velikonoce

12 kusů
Rozměr: 5 x 4 cm a 5 x 8,5 cm.

51 N2648����������������� 415 Kč

Razítka - Vánoce
6 kusů.
Rozměr: 6,5 x 7 cm.

51 N2622����������������� 415 Kč
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Razítka

Sady obsahují razítka s různou tématikou
a 2 podušky - červenou a černou. Razítka mají
dřevěnou rukojeť a gumovou tiskací plochu.
Rozměr: 2 x 2 x 2 cm.

KREATIVITA

1M 22045 - Pro kluky (15 ks)����������������� 199 Kč
1M 22046 - Pro holky (15 ks)����������������� 199 Kč

Razítkování

Razítka - Listy a plody stromů

Balení obsahuje 10 plastových razítek
s gumovou plochou k tištění
Průměr: 7,5 cm. Výška: 4 cm.

1M 20051 ������������������������������������ 530 Kč

Podlouhlá razítka - příroda
Sada razítek s veselými motivy.
Rozměr razítka: 12,5 x 2,8 cm.
Balení obsahuje 7 ks.

51 N2657�������������������������������������370 Kč

Moje první razítková sada
- Dopravní prostředky
Razítková sada s dopravnými prostředky. Obsahuje 8 dřevěných
razítek s oblíbenými vozidly (vlak, požární auto, policejní auto,
letadlo, traktor, loď, školní autobus a náklaďák) a dvoubarevnou
podušku s omyvatelným inkoustem (červený a modrý).
Rozměr balení: 28 x 21 x 4,5 cm.

1H 12391�����������������������������������������������������������������������650 Kč

Moje první razítková sada - Farma
Razítková sada s farmářskými zvířátky. Obsahuje 8 dřevěných
razítek se zvířátky (kohout, kravička, koník, prasátko, ovečka,
koza, slepice a kachny) a dvoubarevnou podušku s omyvatelným
inkoustem (hnědý a zelený).
Rozměr balení: 28 x 21 x 4,5 cm.

1H 12390���������������������������������������������������������������������� 650 Kč
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Razítka Smile

KREATIVITA

Razítka, které mohou sloužit k hodnocení
práce dětí, nebo na dekoraci různých
výtvarných děl. Plastová krabička
obsahuje 12 ks razítek.

37 13000����������������������������������685 Kč

Barvy na obtiskování

Tři velké polštářky s barvami jsou ideální na obtiskování rukou
a nohou, nebo pro použití různých razítek. Barva se snadno
smývá z pokožky. Průměr polštářků: 15 cm.

38 81533���������������������������������������������������������������������350 Kč

Poduška na razítkové barvy
Cena je za 1 ks.

1M 20069 - Obdélník (20 x 15 cm)�������������������94 Kč
1M 20070 - Šestiúhelník (14 x 14 cm) �������������72 Kč

Razítkování

Velká poduška na razítka

Sedemfarebná poduška s omyvatelnou barvou
na razítka. Rozměr: 16,5 x 13 cm.

67 A4275�����������������������������������������405 Kč

Misky

Razítkovací
podložka ���������������������� 75 Kč

4 plastové barevné misky mohou sloužit jako nádobky
na vodu nebo barvy při výtvarných pracích, nebo při
jiných aktivitách - např. při třídění, počítání.
Průměr: 13,2 cm. Hloubka: 3 cm.

Rozměr: 7 x 11 cm
34 32030 - červená
34 32031 - modrá
34 32033 - černá

61 SD140��������������������������������������������������������� 77 Kč

Duhová razítková poduška
Šestibarevná poduška s barvou na razítka.
Rozměr: 16 x 13,5 x 2 cm.

1H 11637���������������������������������������� 245 Kč

SLEVA

Barevná poduška
k razítkování

Otiskovací houbičky - Velikonoce, 5 ks

1M 22007 ���������������125 Kč

61 S2011������������������������������������������������������ 165 Kč

Poduška obsahuje 6 ploch
s různou razítkovací barvou.
Rozměr: 14 x 14 cm.

Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír,
výkres nebo jiný požadovaný povrch. Balení obsahuje
5 ks. Zahrnuje vajíčko, jehňátko, kuřátko, králíčka a
kvítek. Tloušťka houby: 5 cm.

5% na první objednávku z tohoto katalogu

H - EP 2021-2022 - KREATIVITA - 21 Da PRINT.indd 575

575

6. 9. 2021 12:00:56

KREATIVITA

Lidé

Sada hub rozličných tvarů, vhodných na
rozvoj myšlení dětí při vytváření siluet lidí.
Tvary zahrňují kalhoty, sukničky, boty,
kozačky, ponožky, příruční tašku, klobouky,
šortky dlaně, tváře. Ideální pro použití
s barvou a inkoustem.

61 A0148�������������������������������������� 235 Kč

Houby na obtiskování�������������������������������������������� 145 Kč
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír, výkres a
nebo jiný požadovaný povrch. Tloušťka houbiček: 5 cm.

Houby na obtiskování

61 13SPA - Zvířátka - 5 ks (max 10 x 6 cm)
61 12SPT - Dopravní prostředky - 5 ks (max 12,5 x 11,5 cm)
61 721SP - Halloween - 5 ks (max 12,5 x 10,5)
61 760SP - Ovoce - 6 ks (max 13 x 7,5 cm)
61 761SP - Zelenina - 6 ks (max 14 x 6 cm)

Otiskovací houbičky - Mořský svět, 5 ks

Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na papír, výkres
nebo jiný požadovaný povrch. Balení obsahuje 5 ks.
Tloušťka houby: 5 cm.

61 SP014����������������������������������������������������������������� 145 Kč

Pěnová razítka - Stopy

Zábavná pěnová razítka ve tvaru sandálky.
Můžete si vytvořit tapetu s motivem dle
vlastního výběru nebo označit únikový východ.
Balení obsahuje 6 sandálků.
Rozměr: 7,5 x 12 cm.

1M 20123 ���������������������������������������145 Kč

Šablony na procvičování tvarů

Použijte tyto plastové šablony na různorodé účely a na široký okruh různých
výtvarných a uměleckých projektů. Začněte obkreslením vnitřních tvarů ze šablon.
Takto můžete využít šablony dvojím způsobem. V tomto setu se dá pracovat na
3 možných úrovních:
1. Čtvercové šablony jsou nejlehčí a představují základní geometrické tvary.
2. Obloukové šablony zlehka přecházejí do komplikovanějších tvarů.
3. Šikmé šablony jsou nejvíce zajímavé při vytváření různých projektů.
Nechejte děti pracovat s každým druhem šablon na rozvíjení jejich vnímání a na jejich
postupné zlepšování. Součástí souboru je i učitelská příručka s doporučeními. Balení
obsahuje 27 šablon.

84 58620���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 505 Kč
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Šablony

Šablony - Květy

Použitím libovolné výtvarné techniky,
například malování barvami po šabloně
nebo obkreslováním, získáme obrázky
šesti krásných květů.
Vyrobené v pevném plastu.
Balení obsahuje 6 kusů: leknín, narcis,
krokus, šafrán, konvalinka a růže.
Rozměr: 15 x 15 cm.

KREATIVITA

Soubor šablon s různou tématikou. Zvlášť vhodné pro výtvarné práce, gratulace a pozvánky a na kartičky k různým událostem.
Mohou se využívat na tvorbu obrázku na archu papíru nebo ozdob
a dekorací na krabičkách, obalech dětských prací či i přímo na stěnu
v místnosti, čímž vzniká originální nástěnná dekorace. Motiv, který je
vyřezaný do šablony se dá obkreslit křídami nebo zamalovat barvami,
přičemž je možné použít válečky štětce nebo houbičky. Obkreslené tvary mohou sloužit jako podklad k dalším výtvarným dětským pracím
například papírovým nebo plastelínovým kolážím. Šablony jsou vyrobené z pevného a elastického plastu s bezpečnými hranami a ideálně
přiléhají k papíru. Hladký a lehce smývatelný povrch umožňuje jejich
mnohonásobné použití.
Maxi šablony - tváře rodiny

Balení obsahuje 6 kusů ve formátu A4.

50 A0911������������������������������������������ 290 Kč

50 A3020���������������������������������145 Kč

Šablony - Listy stromů

Šablony různých tvarů

Balení obsahuje listy šesti druhů stromu:
kaštan, buk, dub, lípa, javor a ginko.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0913����������������������������������� 145 Kč

Šablony - Zelenina

Balení obsahuje 6 vzorů: mrkev, rajče, salát,
paprika, červená řepa a hrášek.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0922�������������������������������������� 145 Kč

Šablony - Zahrada

Balení obsahuje 6 vzorů: motýl, tulipán,
konvice, slimák, tykev a slunečnice.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0916���������������������������������145 Kč

Šablony - Ovoce

Balení obsahuje 6 vzorů : banán, švestka,
jahoda, višeň, hruška a jablko.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0920���������������������������������145 Kč

Šablony - Ptáci

Balení obsahuje 6 vzorů: holub, krocan,
kačena, husa, slepice a kohout.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0921����������������������������������� 145 Kč

Šablony - Farma

Balení obsahuje 6 vzorů: kůň, kráva, prase,
beran, kocour a pes.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0925����������������������������������� 145 Kč

Šablony - Les

Balení obsahuje: lišku, ježka, divoké
prase, srnku, brouka roháče a sovu.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0915���������������������������������145 Kč

SLEVA
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KREATIVITA

Šablony - Vánoce

Balení obsahuje šest vzorů: svíčka, jedlička,
jesličky, mikulášská ponožka, vánoční baňka
a sněhulák.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0918������������������������������������������ 145 Kč

Šablony
- Vánoční ozdoby

Balení obsahuje 6 vzorů o rozměrech:
15 x 15 cm.

50 A0910���������������������������������145 Kč

Šablony - Velikonoce

Balení obsahuje 6 vzorů: beránek,
zajíček, skořápka s kuřátkem, košík,
malované vajíčko a jarní květy.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0919���������������������������������145 Kč

Šablony - Savana

Šablony různých tvarů

Balení obsahuje 6 vzorů: zebra, slon, lev, hroch,
nosorožec, a žirafa.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0924������������������������������������������ 145 Kč

Šablony - Hračky

Balení obsahuje 6 vzorů: zajíček, pes,
medvídek, letadlo, autíčko a kačenka.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0923���������������������������������145 Kč

Šablony - Symboly

Balení obsahuje 6 vzorů: hasicí přístroj,
místo pro tělesně postižené, obal odhoď
do smetí, výrobek není škodlivý pro
prostředí, výrobek je možné žehlit,
recyklovatelný obal.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0917���������������������������������145 Kč

Šablony
- Dekorativní motivy

Balení obsahuje 6 vzorů:
rybky, listy, motýli, květy,
domeček se stromy a noty.
Rozměr: 10,5 x 30 cm.

50 A0926����������������205 Kč

Šablony - Emoce

Balení obsahuje 6 emocí: radost, zlost,
strach, smutek, překvapení a neutrální
výraz tváře.
Rozměr: 15 x 15 cm.

50 A0914���������������������������� 145 Kč

Šablony - okrajové

Balení obsahuje 4 ks. Motiv:
srdíčka, rybky, hvězdičky,
květiny. Rozměr: A4.

61 BS241�����������������95 Kč
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Šablony - Čísla

Balení obsahuje 10 šablon (čísla 0 - 9)
vyrobených z odolného plastu.
Rozměr: 13 x 23 cm.

KREATIVITA

84 58621���������������������������� 290 Kč

Šablony - Vločky

Balení obsahuje 12 plastových šablon
vloček s reálními tvary.
Rozměr: 23 x 23 cm.

Šablony různých tvarů

84 58622���������������������������� 345 Kč

Šablony
- Karnevalové masky

Balení obsahuje 6 kusů
v různých vzorech.

50 A0966������������������� 220 Kč

Šablony - Rámečky

Balení obsahuje 6 vzorů: valentínský,
s motivem květu, podzimní motiv,
tulipán, vánoční motiv a zvířata.
Formát A4.

50 A0927���������������������������������325 Kč

Šablony - Masky zvířat v ZOO
Balení obsahuje 6 kusů
v různých vzorech.

50 A0965������������������������������������������ 220 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Šablony - Člověk v pohybu

Šablony - Rodinný portrét

Plastové šablony jsou vhodné na vytvoření portrétu celé
rodiny. Obkreslíte všechny členy rodiny a využijte speciální
překreslovací podložky na vytvoření vzorů pro oblečení.
Součástí je i příručka nápadů. Balení obsahuje 9 šablon
o velikosti do 13 x 27 cm a 4 překreslovací podložky.

Poznávejte lidské tělo prostřednictvím umění. Šablony mají
pohyblivé klouby v oblasti krku, pasu, kolen a kotníků, díky
čemuž je můžete poskládat do jakékoliv polohy a obkreslit je.
Šablony jsou vyrobeny z lehkého materiálu, který je průhledný
a snadno se čistí. Balení obsahuje 3 šablony a nápady k použití.
Délka poskládané šablony: 34 cm.

84 52040���������������������������������������������������������������������400 Kč

84 55402���������������������������������������������������������������������520 Kč

SLEVA
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KREATIVITA

Šablony - Příroda

Krásný set plastových šablon pro kreativní děti. Detailní tvary jsou ideální
pro překreslovaní a následné vybarvování. Použitelné jsou hrany i rohy,
s kterými se dají vytvořit zajímavé rámy a obrysy. Součásti je i příručka
nápadů. Balení obsahuje 10 motivů ve velikosti do 19 x 19 cm.

Šablony - Vesmír, 6 ks

84 A5615��������������������������������������������������������������������������������������380 Kč

61 S2334������������������������������������������������������������������� 75 Kč

Sady šablon ideální pro použití s pastelkami, razítky, ale
i ostatními druhy malby. Plně smývatelné pro opětovné
použití. Balení obsahuje 6 ks. Rozměr: 14 x 15 cm.

Stříkačky na barvu

Nádherné výtvarné díla se dají vytvořit pomoci těchto
jednoduchých pumpiček. Stačí dovnitř přidat pár kapek
temperové barvy a stlačením vyfouknout jemný prášek.
Výsledek je fantastický. Součástí je i příručka nápadů.
Balení obsahuje 3 stříkačky o délce 9 cm.

Šablony různých tvarů

84 A5419�������������������������������������������������������������������� 330 Kč

Šablony - Výrazy tváře

Emoce v plastových šablonách jsou perfektní pomůckou při
procvičování výrazů a mimiky tváře. Komplet obsahuje jak
chlapecké tak i dívčí tváře. Je možné vytvořit více emocí zmixováním
jednotlivých částí tváří. Obkreslíte šablony a vytvoříte víc jak
30 různých kombinací. Součástí je i příručka nápadů.
V balení je 6 šablon o velikosti cca 20 x 20 cm.

84 A5859����������������������������������������������������������������������������� 425 Kč

Šablony - Listy

Balení obsahuje 12 šablon, podle kterých se
Vám podaří nakreslit skutečné listy. Tužkou
obkreslete šablonu a pak list vybarvěte.
Rozměr: 20 x 20 cm.

84 58623�������������������������������������������� 350 Kč

Šablony

Sada šablon je ideální pro použití s pastelkami, razítky a nebo pro jiné způsoby.
Balení obsahuje 6 ks. Rozměr: 14 x 15 cm.
61 2301W - Pohádkové motivy�������������������������������������������������������������������� 70 Kč
61 2302W - Piráti���������������������������������������������������������������������������������������� 70 Kč
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Ultra lehká
modelovací hmota

KREATIVITA

Tato hmota je velmi lehká a proto
vhodná i pro menší děti. Schne přímo
na vzduchu. Dobře přilne k většině
povrchů, ale na ruce se nelepí. Po
zaschnutí je možné hmotu ještě
vymalovat. Dostupná je v bílé barvě.
Hmotnost balení: 250 g.

36 26025���������������������������� 145 Kč

PLAVE NA
VODĚ

Creall - Modelovací hmota

Na vzduchu schnoucí modelovací materiál pro
děti dostupný v barvách bílá nebo terakota.
K přímému použití. Po vyschnutí se může zdobit
pomocí barev. Když materiál obschne, trochu vody
ho znovu oživí.

BÍLÁ

Modelovací hmoty různých typů

36 26000 - 1000 g - bílá ������������������������115 Kč
36 26005 - 1000 g - terakota ����������������115 Kč
36 26010 - 500 g - bílá ���������������������������� 65 Kč

TERAKOTA

Modelovací hmota
samotvrdnoucí bílá - 500 g

Modelovací hmota
samotvrdnoucí hnědá - 500 g

29 00085�����������������������������������������������������������56 Kč

29 00088�����������������������������������������������������������56 Kč

Hmota je vhodná k výrobě figurek a nebo jiných
plochých tvarů. Po vyschnutí se dá namalovat nebo
ozdobit Nepoužitou hmotu uložte zpět do obalu, který
zabraňuje jejímu vyschnutí.
Balení obsahuje 500 g samotvrdnoucí hmoty.

Hmota je vhodná k výrobě figurek a nebo jiných
plochých tvarů. Po vyschnutí se dá namalovat nebo
ozdobit. Nepoužitou hmotu uložte zpět do obalu, který
zabraňuje jejímu vyschnutí.
Balení obsahuje 500 g samotvrdnoucí hmoty.

PatMaché

Lehká, čistá modelovací hmota k výrobě papírmache, která
schne při pokojové teplotě. Je vhodná k výrobě figurek nebo na
ploché tvary. Po vyschnutí se dá namalovat, nebo jinak ozdobit.
Nezanechává fleky. Nepoužitá hmota se uloží zpět do obalu,
který zabrání jejímu vyschnutí. Hmotnost: 680 g.

29 00380���������������������������������������������������������������������155 Kč

SLEVA
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KREATIVITA

Sádra, 5 kg

Plastelína JOVI

Plastelína JOVI - fluorescenční

29 00028�������������� 63 Kč

29 F0028�������������������������������������� 70 Kč

8 x 15 g.

8 x 15 g.

Modelářská bílá sádra se používá k odlévání do
formiček. Vytvořit si můžete různé produkty, které
se dají i ručně vymodelovat a následně nabarvit
nebo ozdobit. Jednoduchá technika vhodná pro děti
podporuje kreativitu a jemnou motoriku.
Balení obsahuje 5 kg sádry.

50 A0505������������������������������������������������������ 215 Kč

Plastelína - balení

Modelovací hmoty různých typů

Balení obsahuje 2 červené plastelíny,
1 modrou, 1 zelenou a 1 žlutou
plastelínu. Každá je o hmotnosti 500 g.
Dodáváno v praktické průsvitné krabici.

38 81622������������������������������� 565 Kč

Super jemná plastelína
mix barev

Velmi měkká plastelína, s kterou
se jednoduše pracuje a modeluje.
Neschne na vzduchu a zůstává měkká.
Je ideální i pro ty nejmenší děti.
Balení obsahuje 5 zářivých barev:
červená, zelená, modrá, žlutá a bílá.
Objem: 450g.

36 25070���������������������������� 335 Kč

Creall - ultra jemná
modelovací hmota������������������������� 670 Kč
Ultrajemný modelovací materiál je lehce
tvarovatelný a tak ideální pro malé děti. Neschne,
zůstáva permanentně tvarovatelný a tak nabízí
nekonečné možnosti použití. Je jen na dětské
fantazii, jak zkombinují zářivé barvy, které se
navíc dají spolu míchat. Materiál je bezpečný, bez
zápachu a neobsahuje glutén.
V balení 1750 g.

36 25011 - červená
36 25012 - zelená
36 25013 - modrá
36 25014 - žlutá
36 25015 - bílá
36 25090 - Safari mix
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KREATIVITA
Modelovací hmoty různých typů

Creall - ultra jemná modelovací
hmota ������������������������������������������������� 149 Kč
Ultra jemný modelovací materiál je lehce
tvarovatelný a proto ideální pro malé děti.
Neschne, zůstává permanentně tvarovatelný,
a tak nabízí nekonečné možnosti použití. Je jen
na dětské fantazii, jak zkombinují zářivé barvy,
které se navíc dají spolu míchat. Materiál je
bezpečný, bez zápachu a neobsahuje glutén.
V balení 500 g.

36 25201 - červená
36 25202 - zelená
36 25203 - modrá
36 25204 - žlutá
36 25205 - bílá
36 25206 - oranžová
36 25207 - fialová
36 25208 - růžová
36 25209 - černá
36 25210 - hnědá

Plastelína ����������������������������������������� 155 Kč
Každé balení obsahuje 5 kelímků plastelíny. Sada
1 obsahuje barvy: červená, žlutá, modrá, zelená,
oranžová. Sada 2 obsahuje barvy: růžová,
fialová, zelená, bílá, černá. Obsah: 5 x 141 g.

2K 88319 - Sada 1
2K 83100 - Sada 2

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Plovoucí plastelína, 10 barev

Lehká modelovací hmota, která pluje na
hladině vody. Balení obsahuje 10 barev.

95 31717��������������������������������������� 65 Kč

PEDAGOGOVÉ
doporučují!

Blandiver
60 g.

29 04606 - základní barvy ������� 810 Kč

Modelovací hmoty různých typů

29 F0460 - neonove barvy ������� 905 Kč

Plastelína

15 barev x 15 g.

29 09015����������������� 99 Kč

Pracovní karty k modelování z plastelíny

Balení obsahuje 24 karet, na kterých je znázorněný postup krok
za krokem, jak si vyrobit z plastelíny různé figurky. Karty jsou
v 3 úrovních složitosti, které jsou označené hvězdičkami. Jedna karta
znázorňuje, jak si vyrobit zmícháním plastelin různých barev další
barvu. Rozměr karty: 23 x 11 cm.

50 A4202�������������������������������������������������������������������������������� 415 Kč

VELKÉ
BALENÍ!
Plastelína, velké balení

Balení pro
CELOU TŘÍDU!

Kvalitní, dobře tvarovatelná plastelína z rostlinných materiálů.
Je pružná, nelepí se na ruce a dobře drží tvar. Jednotlivé barvy
se mohou míchat. Obsah balení: 30 ks hranolů v 15 různých
barvách. Hmotnost 1 hranolu: 50 g.

Plastelína, 2,4 kg

29 S0070���������������������������������������������������������������������� 390 Kč

50 T2011�������������������������������������������� 405 Kč

Velké třídní balení kvalitní plastelíny obsahuje
180 praktických válečků v 12 různých barvách celkově 2,4 kg.
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KREATIVITA

Blandiver - Kreativní sada 1

Sada obsahuje 5 x 50 g měkkého těsta,
podložku, lis na modelovací hmotu, 3 špachtle a
vykrajovátka: písmena - 26 ks, čísla - 11 ks.

29 00474������������������������������������������� 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 2

Sada obsahuje 5 x 50 g měkkého těsta,
podložku, 4 stříkačky na těsto, 3 špachtle
a 12 vykrajovátek.

Modelovací hmoty různých typů

29 00475���������������������������������� 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 3

Sada obsahuje 5 x 50 g, podložku, 4 stříkačky
na těsto, 3 špachtle a 12 vykrajovátek.

29 00476�������������������������������������������615 Kč

Plastelína PASTEL
- Mini sada 11 ks

Sada obsahuje 7 ks plastelíny, 2 vykrajovátka,
podložku a omalovánku.

29 PT090��������������������������������������������� 250 Kč

Voskovky PASTEL
- Mini sada 10 ks

Sada obsahuje 6 ks voskovek, ořezávátko, gumu,
podložku a omalovánku.

29 PT080��������������������������������������������� 250 Kč

SLEVA
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Vykrojovátka
na plastelínu���������������������������� 59 Kč

Pomůcky na modelování

KREATIVITA

Balení obsahuje 6 ks plastových
vykrojovátek v různých tvarech a barvách.
Největší rozměr: cca 11 x 6 x 1,5 cm.

61 FC746 - Ovoce
61 AC025 - Domácí zvířátka
61 JC075 - Divoká zvířátka

Vykrojovátka na plastelínu
- Zelenina

Vykrojovátka - Čísla

Plastové formičky ve tvaru zeleniny.
Balení obsahuje 6 ks formiček.

29 J007V �������������������������������������� 99 Kč

Vykrojovátka - Písmena

Balení obsahuje 11 plastových
vykrojovátek na plastelínu ve tvaru
čísel.

Balení obsahuje 26 plastových
vykrojovátek na plastelínu ve tvaru
písmen.

29 N0007������������������������������� 90 Kč

29 A0007���������������������������� 100 Kč

Plastové špachtle - balení

Sada plastových špachtlí pro práci
s modelovacími hmotami. Délka každé z nich je
cca 14 cm. Balení obsahuje 14 špachtlí.

36 03905�������������������������������������������125 Kč

Vykrajovátka - Vánoce, 6 ks
Vyrobeno z pevného plastu.
Balení obsahuje 6 ks.
Rozměr: 15,5 x 14,5 x 3 cm.

61 XC003������������������������������������� 65 Kč

Modelovací stříkačky

Modelovací razítka

Balení obsahuje 4 dřevěná razítka pro
práci s plastelínou, hlínou a nebo pískem.
Průměr 5,5 cm, délka 11 cm.

61 597CS����������������������������������� 180 Kč

Slouží k vytvoření různých tvarů
z modelovacích hmot. Sada obsahuje
4 stříkačky z plastu o délce 8 cm.

Sada nářadí na plastelínu

29 00424��������������������������������������80 Kč

68 95251����������������������������������������������210 Kč

Sada obsahuje 5 ks plastového nářadí k práci
s plastelínou. Délka plochy válečku: 8,46 cm.
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Formy na odlévání

Les

Zahrada

Listy

50 A0929���������������������������� 105 Kč

50 A0931���������������������������� 105 Kč

50 A3018���������������������������� 350 Kč

Balení obsahuje formy: srnka, divočák,
sova, ježek, veverka a liška.
Rozměr: 17 x 21 cm.

Balení obsahuje formy: kráva, pes,
kůň, kočka, slimák, beránek.
Rozměr: 17 x 21 cm.

KREATIVITA

Formy slouží k výrobě sádrových odlitků, které po uschnutí můžete
vymalovat barvami a vytvořit si tak krásná trvalá díla.

Balení obsahuje formy ve tvaru 6 listů
různých stromů.
Rozměr: 17 x 21 cm.

Srdce

Pomůcky na modelování

Balení obsahuje formu ve tvaru srdce.
Rozměr: 10 x 10 cm.

51 A4350������������������������������� 90 Kč

Formy na výrobu plastik

Formy se dají použít na sádru a jiné
modelovací hmoty. Balení obsahuje 12 ks.
Rozměr jedné formy: 4,5 x 6 cm.

29 J0008 ������������������������������������ 79 Kč

Modelovací válečky

Sada obsahuje 4 válečky vhodné k použití při
práci s plastelínou a nebo modelovacím
pískem. Vyrobené z pevného plastu.
Rozměr válečku: 13,5 x 5 cm.
Rozměr plochy na válení: 3,8 x 3,2 cm.

Lis na plastelínu
a modelovací hmoty

61 379PR������������������������������������� 140 Kč

Slouží k vytváření různých tvarů z modelovacích
hmot pomoci jednoduchého protlačování přes
šablony. Rozměr: 8,5 x 21 x 6,5 cm.

29 00420�����������������������������������������������������159 Kč

Dřevěný váleček
na modelování

Váleček je určený na použití
s modelovacími hmotami
a plastelínami. Díky jeho
lakovanému povrchu se nelepí
a je možné ho lehce čistit.
Rozměr části k válení: 15 cm
o průměru 4,7 cm.

36 03912�������������������� 135 Kč

SLEVA
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Váleček na plastelínu

KREATIVITA

Plastový váleček pro modelování
s plastelínou.
Šířka válečku: 6,5 cm.
Průměr válečku: 4,5 cm.

61 0354R��������������������������������35 Kč

Váleček na modelování
Délka 10 cm, průměr 3,5 cm.

29 0155R������������������������������� 35 Kč

PlayFoam - modelovací hmota
PlayFoam je magická hmota na modelování. Nevysychá , nelepí se k povrchu, lehce se formuje.
Je netoxická, krásně barevná a kombinovatelná s jinými dekorativními prvky.

ORIGINÁL!!!

Modelování s PlayFoam

PlayFoam, 8 barev

Balení obsahuje 8 hmot PlayFoam v různých
barvách. Hmota se nelepí na ruce a je netoxická.
Děti si ji oblíbí díky její kuličkové konzistenci.
Šířka jedné tobolky: 9,5 cm.

PlayFoam, 20 ks

67 E1906�������������������������������������������� 305 Kč

67 E1907�������������������������������������������� 805 Kč

Balení obsahuje 20 plastových tobolek s hmotou
PlayFoam v 8 jasných a zářivých barvách.
Šířka jedné tobolky: 9,5 cm.

PlayFoam, 16 ks

PlayFoam, 6 barev

Balení obsahuje 6 různých barev hmoty
PlayFoam balených v cihličkách.
Rozměr jedné cihličky: 7 x 10 cm.

Balení obsahuje 16 cihliček s hmotou
PlayFoam v 11 různých barvách - 8 klasických
a 8 třpytivých barev.
Rozměr jedné cihličky: 13 x 18 cm.

67 E9264�������������������������������������������� 320 Kč

67 E9268�����������������������������������������1 990 Kč

Podnos s pískem

Při hře s pískem si děti rozvíjejí představivost a tvořivé myšlení, současně hra
pozitivně působí k zlepšení pohyblivostí prstů, k rozvoji motoriky rukou a procvičuje
zrakově-pohybovou koordinaci. Podnos zabrání dětem, aby jemný písek roznesly po
celé třídě. Rám je vyrobený z lakovaného bukového dřeva.
Balení obsahuje písek. Rozměr: 69 x 56 cm.

42 50029����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 150 Kč

Písek - jemný
Hmotnost: 1 kg.

42 50030����������������� 33 Kč
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Mad Mattr

KREATIVITA

Hmota Mad Mattr je super jemná modelovací hmota, se kterou vytvoříte téměř cokoli.
Její unikátní a netoxické složení na přírodní bázi způsobuje, že hmota se při natahování nerozpadá,
ale vytváří strukturu, která je podobná žvýkačce, či pavučině.
Hmota Mad Mattr dokonale spojuje vlastnosti pěnoviny Bubber a písku Kinetic Sand - kreativní díla drží dokonale
svůj tvar, jako v případě Bubber a zároveň při modelování se hmota natahuje a přelévá, jako při Kinetic Sand.
Je to kreativní hmota do interiéru, která nevysychá, nerozsypává se, není mastná a nezanechává nepořádek.
Zároveň působí antistresově, má relaxační účinky a procvičuje jemnou motoriku.
Neobsahuje alergeny ani lepek.

Mad Mattr���������������������������������� 420 Kč
Balené v praktických uzavíratelných sáčcích.
Váha: 283 gramů.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm

Modelování s Mad Mattr

88 21030 - červená
88 21040 - růžová
88 21050 - fialová
88 21060 - modrá
88 21070 - zelená
88 21080 - tyrkysová

Podnos k modelování

Pomůcka při práci s plastelínou a jinými
modelovacími hmotami. Podnos má
protiskluzovou spodní vrstvu, která
zároveň chrání stůl před poškrábáním.
Rozměr: 27 x 27 x 6 cm. Dodáváno ve
barevnosti v závislosti od skladových
zásob.

88 91102����������������������������������� 285 Kč

SLEVA
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KREATIVITA

Náčrtník A4 - 40 listů

Obsahuje 40 čistých listů. Dodáváno
v designu v závislosti od skladových
zásob. Cena je za 1 ks.

Nový design

Nový design

2B 0044N���������������������������� 32 Kč

Náčrtník A4 - 20 listů

Obsahuje 20 čistých listů. Dodáváno
v designu v závislosti od skladových
zásob. Cena je za 1 ks.

2B 0042N������������������������������� 23 Kč

Náčrtníky a barevné papíry

Nový design

Náčrtník A3 - 20 listů

Obsahuje 20 čistých listů. Dodáváno
v designu v závislosti od skladových
zásob. Cena je za 1 ks.

Náčrtník A5 - 40 listů

2B 0032N�������������������������������� 39 Kč

Obsahuje 40 čistých listů. Dodáváno
v designu v závislosti od skladových
zásob. Cena je za 1 ks.

2B 0054N������������������������������� 17 Kč

Barevný papír na
vystřihování - 120 g/m2

Barevný papír v 18 různých barvách.
Balení obsahuje 180 archů o rozměru
21 x 29,7 cm.

34 20602���������������������������� 440 Kč

Barevné výkresy - 225 g/m2

Balení obsahuje 50 archů v 10 různých
barvách.

2B 00902 - A4����������������������105 Kč
2B 00903 - A3����������������������209 Kč

Barevné papíry A4 v bloku
Obsahuje 20 barevných listů.

2B 020FP������������������������������� 25 Kč

Barevné výkresy - 125 g/m2

Balení obsahuje 50 archů v 10 různých barvách.

590

2B 00905 - A4��������������������������������������������65 Kč
2B 00906 - A3����������������������������������������� 135 Kč

Barevný papír

20 archů, 10 barev, 130/m2.
Rozměr A4.

14 00600������������������������������� 59 Kč
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Barevný karton

10 archů, 10 barev, 300 g/m2.
Rozměr: 22 x 33 cm.

KREATIVITA

14 00606���������������������������������75 Kč

Barevný papír zlatý
a stříbrný

10 archů, 130/m2.
Rozměr A4.

14 00601������������������������� 69 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Papír s třpytkami o rozměru 23 x 33 cm.
Balení obsahuje 10 barev, 70 g/m2.

14 30409����������������������������������� 135 Kč

Samolepící holografický
papír

Papíry různých barev a typů

Papír s třpytkami

Balení obsahuje 25 archů.
Rozměr: 25 x 25 cm.

06 98217���������������������������� 135 Kč

Nový design

Samolepící barevný papír

Lesklý papír na
vystřihování, 50 ks

Velké archy barevného papíru
s lesklým povrchem. Zadní strana je
v bílé barvě. Balení obsahuje 50 archů
v různých barvách.
Rozměr: 35 x 50 cm.

Rozměr: 23,8 x 16,7 cm. Výborná pomůcka pro
nejmenší děti. Na spodní části papíru je fólie,
která po oddělení od papíru umožňuje papír
přilepit bez použití lepidla.

2B 008SP������������������������������������������������40 Kč

14 07100���������������������������� 375 Kč

Barevný lesklý papír
pogumovaný
Lepící barevný papír A4

Lepí bez použití lepidla, pouze za pomoci
vody. Voda se jemně nanese na spodní část
papíru, čímž se papír stane lepivým.

2B 008LP�������������������������������������������28 Kč

SLEVA

Archy barevného papíru s lesklým
povrchem. Po navlhčení zadní strany
se dají nalepovat. Balení obsahuje
10 archů v různých barvách.
Rozměr: 18,5 x 29,7 cm.

14 00750������������������������������� 65 Kč
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Barevný papír - 25 barev

Krásně zbarvené papíry na kreslení a malování
o plošní hmotnosti 130 g/m2. Speciálně
impregnovaný papír má vysoký barevný lesk.
Balení obsahuje 50 listů v 25 rozličných barvách
o rozměru 24 x 34 cm.

KREATIVITA

24 22000�������������������������������������������������� 275 Kč

Barevné papíry

Barevný kreslící papír

24 33099������������������������������� 90 Kč

24 21346������������������������������100 Kč

Papíry různých barev a typů

10 archů v 10 barvách 220 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

20 archů v deseti barvách.
Rozměr: A4, 130 g/m2.

Zářivý barevný papír na kreslení

Duhový lesklý papír

10 archů v různých barevných kombinacích. 115 g/m .
Rozměr: 23 x 33 cm.
2

24 19199������������������������������������������������������������ 95 Kč

Duhový papír na kreslení - oboustranný
100 archů v různých barevných kombinacích.
Rozměr: A4, 130 g/m2.

24 24699������������������������������������������������������������������ 605 Kč

10 archů v 5 barvách. 140 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 15099�������������������������������������������������� 115 Kč

Transparentní duhový papír

Přehledný duhový papír je pevný 130 g/m2. Balení
obsahuje 10 listů v různých barevných variacích
o rozměrech 20,5 x 33 cm.

24 80099�������������������������������������������������� 130 Kč
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Kartón s motivy - květiny

10 archů s pěti různými motivy, 270 g/m2.
Obloha, dešťové kapky, gerbery, hyacinty,
růže. Rozměr: 50 x 70 cm.

KREATIVITA

14 04609��������������������������������������� 280 Kč

Sada dekoračních
kartonů - Zahrádka
13 archů, 270 g/m2.
Rozměr: 50 x 70 cm.

14 47109������������������������������ 370 Kč

Papíry různých barev a typů

Náčrtník v černém, A4

Obsahuje 20 čistých černých listů,
100 g/m2 vhodných k použití
s gelovým perem.

14 00193������������������������������� 79 Kč

Tečkovaný karton

10 archů, potištěných oboustranně.
5 barev, 300 g/m2. Rozměr: 25 x 35 cm.

14 05989����������������������������������������� 99 Kč

Banánový papír

Přírodní papír je vyrobený z banánovníku a má
plošnou hmotnost 35 g/m2.
Balení obsahuje 10 listů rozdělených
do 10-ti barev o velikosti 21 x 31 cm.

24 65099��������������������������������������������� 165 Kč

Lesklý lepicí papír

10 archů v 10 různých barvách. 80 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 82499���������������������������������119 Kč

Mix přírodních papírů

Duhový třpytivý papír

Balení obsahuje 5 archů papíru
(220 g/m2). Papír je potištěný z jedné
strany. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 60242��������������������������������� 225 Kč

Balení obsahuje všechny druhy přírodních
papírů a to:
3 barevné listy papíru z morušového dřeva
5 barevných listů banánového papíru
2 různé listy z květinového papíru
3 barevné listy v dizajnu měsíčního kamene
5 barevných listů z morušového papíru
Rozměry papírů jsou 23 x 33 cm.

24 69000������������������������������������������ 240 Kč

Kreativní sada na celý rok

Sada pro 25 dětí obsahuje různé kreatívní
pomůcky na celý rok pro celou třídu.
Štětce, nůžky, lepidlo, barvičky, pastelky,
plastelínu, temperové barvy, ozdobné
drátky, Pompon, krepový papír, výkresy
A4, A3, barevný karton, vlnitou lepenku,
papír na kreslení, papírové proužky,
barevný papír, samolepicí pěnovou fólii,
láhve na barvu s dávkovačem, děrovačky,
pořadače na výkresy.

51 T2010���������������������������� 10 350 Kč

SLEVA
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KREATIVITA
Papíry různých barev a typů

SKVĚLÁ

SKVĚLÁ

b

so
Do vyprodání zá

sob

Do vyprodání zá

Přírodní papír vytvořený z recyklace

Tento ručně vyrobený papír je vyrobený z přírodní
bavlny a má plošnou hmotnost 250 g/m2.
Balení obsahuje 7 barevných listů
o rozměru 23 x 33 cm.

24 48099����������������������������������������������������� 139 Kč

Tepelně reagující papír
napodobňující proud řeky

Tento speciální papír je rozdělený do 10 barev
o rozměru 23 x 33 cm a plošní hmotnosti 120 g/m2.

Transparentní papír s texturou

Balení obsahuje 24 archů transparentních papírů
v různých barvách a s různými texturami.
Rozměr: 14 x 22 cm.

84 15257����������������������������������������������������� 230 Kč

Maxi soubor papírů

164 archů papírů v různých barvách, barevných
motivů a gramáží.

24 79199�������������������������������������������������� 335 Kč

24 69799�������������������������������������������������������� 195 Kč

Papírová sada „Benzinová stanice“

40 archů papírů v různých velikostech, barvách,
barevných motivech a gramážích.
Součásti jsou i nůžky a tuba lepidla.

Papírová sada „Vánoce“

53 archů z různých materiálů a v různých barvách
a vzorech doplňuje rámeček a instrukce.

24 29099�������������������������������������������������� 269 Kč

24 28099��������������������������������������������������350 Kč

Velký papírový set - Velikonoce

Tento set obsahuje 27 listů rozdělených do papírů různé
kvality, barvy, a motivu. Všechny však mají jedno společné,
a to: že vytvoříte jejich prostřednictvím dekorace Jara
a Velikonoc. Papíry jsou o rozměrech 23 x 33 cm.

24 11799���������������������������������������������������������������285 Kč

Papír ve stavebním designu

Balení obsahuje 32 archů lesklého papíru
s realistickým potiskem stavebních
materiálů. Rozměr: 21,5 x 28 cm.

84 15313���������������������������������������265 Kč
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Papírová sada „Klaun Felix“

Sada na vytvoření okýnek

10 okenních rámečku v 10 barvách a 5 tvarech.
Vyrobené z kartonu s gramáží 260 g/m2.

13 archů papíru v různých barvách a vzorech na
vytvoření Klauna Felixe s výškou 55 cm. Součástí
jsou 4 pohyblivé plastové oči a vzorový arch.

24 52099�������������������������������������������������� 150 Kč

24 30099�������������������������������������������������� 195 Kč

Výběr barevných papírů „ZOO“

26 archů s různými motivy v třech tloušťkách
papírů. Rozměr: 23 x 33 cm.

Tvrdé papíry různých barev a typů

24 89099��������������������������������������������� 240 Kč

Výběr vzorovaných barevných papírů 1
50 archů s různými motivy. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 77700����������������������������������������������������� 275 Kč

Výběr vzorovaných barevných papírů 2

Výběr vzorovaných barevných papírů 3

24 77800����������������������������������������������������� 280 Kč

24 77900���������������������������������������������������������280 Kč

40 archů s různými motivy. Rozměr: 23 x 33 cm.

40 archů s různými motivy. Rozměr: 23 x 33 cm.

Barevné papíry s veselými motivy
10 archů s 3 různými motivy. 220 g/m2.
Rozměr: 49,5 x 68 cm.

24 52299�����������������������������������������369 Kč

Barevné papíry s dětskými motivy
10 archů s odlišnými motivy. 220 g/m2.
Rozměr: 49,5 x 68 cm.

24 42299������������������������������������������ 369 Kč

SLEVA
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Fotokarton s motivem podzimu

Fotokarton
v duhových barvách

12 archů ve 12 barvách a motivech. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

Fotokarton s pruhovaným potiskem

10 archů v 10 barevných kombinacích. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

50 archů v různých barevných
kombinacích. 300 g/m2.
Rozměr: A4

24 57099��������������������������������������������� 155 Kč

24 12299������������������������������������������������125 Kč

24 34699���������������������540 Kč

Fotokarton s károvaným potiskem

10 archů v 5 barevných kombinacích. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 12499�������������������������������������������������� 129 Kč

Tvrdé papíry různých barev a typů

Fotokarton s motivy
květů a broučků

10 archů s 5 motivy. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 12799������������������������ 159 Kč

Fotokarton s motivem hvězd

Fotokarton s motivy jara

12 archů ve 12 barvách a motivech. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

10 archů v 5 barevných kombinacích.
300 g/m2. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 12599������������������������������� 169 Kč

24 14099�������������������������������������������������� 155 Kč

Fotokarton se vzory zvířecí kůže
10 archů s 10 motivy. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 91099�������������������������������������������������� 155 Kč

Fotokarton s tečkovaným motivem

10 archů v 10 barevných kombinacích s odlišnou
barvou na druhé straně. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 12399�������������������������������������������������� 129 Kč

Fotokarton přírodní motivy

Fotokarton je oboustranně potištěný různými motivy přírody
o plošní hmotnosti 300 g/m2 a formátu 23 x 33 cm.
Balení obsahuje 10 listů rozdělených do 5 motivů:
Hvězdná obloha, Oblaka, Voda, Louka a Listy podzimu.

24 73099��������������������������������������������������������������������� 155 Kč
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Extra pevné výkresy

Výkresy

Jsou vyrobené z extra pevného papíru pro
výtvarnou výchovu v jasně bílé barvě.
Balení obsahuje 30 výkresů.

24 38246 - Výkres A4, 25 listů �������������������99 Kč
24 38346 - Výkres A4, 50 listů ���������������� 180 Kč
24 38540 - Výkres A3, 10 listů �������������������85 Kč
24 38340 - Výkres A3, 50 listů ���������������� 320 Kč
24 38228 - Výkres A2, 25 listů ���������������� 315 Kč

24 84046 - Extra pevný výkres A4 �������������90 Kč
24 84040 - Extra pevný výkres A3 ���������� 160 Kč

Výkresy jsou jasné bílé barvy
a jejich plošná hmotnost je 150 g/m2.

Výkresy A4
- ekonomické balení

Výkresy A3
- ekonomické balení

2B 020V4���������������������������� 255 Kč

2B 020V3���������������������������� 500 Kč

Obsahuje 200 výkresů (180 g/m2).

Skicáky

Výkresy

200 KS

Obsahuje 200 výkresů (180 g/m2).

Jsou vyrobené z výběrového bílého papíru. Jsou
vhodné pro tužku, uhlík, křídu, voskové pastelky.
Balení obsahuje 50 listů.

24 88146 - Bílý skicák A4������������������������ 140 Kč
24 88240 - Bílý skicák A3������������������������ 235 Kč

Vykrojené gratulační kartičky
190 g/m2 s obálkami ��������������������155 Kč

Hrací karty malé
- vytvoř si vlastní!

Vytvoř si vlastní karty obrázkové, pexesové,
s otázkami a odpověďmi nebo se stejnými
symboly, které je třeba spárovat. Takto si
můžete vytvořit úplně novou hru! Balení
obsahuje 60 karet. Rozměr: 6 x 9 cm.

84 75301�������������������������������������� 125 Kč

SLEVA

Vyrobené jsou z bílého kartonového papíru. Balení
obsahuje 10 karet o velikosti DIN A6 a 10 a k nim
příslušné obálky. Výřez si můžete objednat podle
naší nabídky: ovál, čtverec, obdélník, kruh.
Cena za 1 kus.

24 72900 - ovál
24 73000 - čtverec
24 73100 - obdélník
24 73200 - kruh

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Bílý karton s vyseknutými
tvary na puzzle

Prázdné puzzle připravené na dotvoření
podle dětské fantazie. Formát A4, 30 prvků.

KREATIVITA

24 82500������������������������������������� 125 Kč

Bílé puzzle

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého papíru.
Skládá se z 30 dílků. Rozměr: A4.

34 62123��������������������������������������37 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Prázdné karty na pexeso

Vlastní kalendář

24 82900������������������������������140 Kč

14 02313�������������������������������� 80 Kč

Bílé puzzle

60 bílých karet na pexeso, z druhé
strany jsou karty v modré barvě.
Rozměr: 6 x 6 cm, tloušťka: 1 mm.

Kalendář, který si vyzdobíte dle
vlastního vkusu. Obsahuje 13 stran
o velikosti A4 a zobrazuje 3 roky.

Bílé puzzle - Obdélník

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Skládá se z 12 dílků.
Rozměr: 21 x 30 x 0,4 cm.

92 54651�������������������������������������30 Kč

Bílé puzzle - Domeček

Bílé puzzle - Čtverec

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 9 dílků. Průměr: 28 cm.

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 11 dílků.
Rozměr: 16 x 22,5 x 0,3 cm.

92 54650������������������������������� 30 Kč

92 54653������������������������������� 30 Kč

92 54652������������������������������� 30 Kč

Bílé puzzle - Kruh

Na výrobu vlastního puzzle obrázku.
Vyrobené z tvrdého kartonu.
Skládá se z 20 dílků.
Rozměr: 25 x 25 x 0,3 cm.

Vybarvi si puzzle!����������������������������189 Kč
Balení obsahuje 10 ks puzzle s jednoduchým motivem. Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Rozměr: 14 x 14,5 cm.

14 23101 - Rybička (21 dílků)
14 23102 - Traktor (20 dílků)
14 23103 - Hrad (25 dílků)
14 23104 - Sova (22 dílků)
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Prázdné karty na domino

KREATIVITA

Do vyprodání zá

Hliníková fólie s potiskem
- Hvězdy, 6 ks

60 bílých karet na domino, z druhé strany jsou karty
v modré barvě. Rozměr: 4,5 x 9 cm, tloušťka: 1 mm.

Balení obsahuje 6 rolí fólie v různých barvách.
Rozměr jedné role: 1,5m x 50 cm.

24 82800�����������������������������������������������������180 Kč

06 98215��������������������������������������������������230 Kč

Průsvitný překreslovací papír

Transparentní papír je vhodný pro všechny
začátečníky jako pomůcka při překreslovaní
obrázků.
Jeho plošní hmotnost je 115 g/m2.
Balení je v roli o šířce 63 cm a délce 5 m.

Průsvitný papír, Hliníková fólie

24 54400�������������������������������������� 309 Kč

Elektrostatická barevná fólie

Fólie jsou vhodné na výzdobu oken, zrcadel
a jiných hladkých povrchů. Velmi snadno
se odstraňují a skladují pro další použití.
Balení obsahuje 10 listů v různých barvách
o rozměru 23 x 33 cm.

14 55409�������������������������������������� 265 Kč

Transparentní pevný papír

Barevný transparentní papír na výrobu
různých uměleckých děl a zábavných
předmětů. Obsahuje 10 archů A4, 115 g/m2.

14 87409�����������������������������������������119 Kč

Transparentní papír motiv
- Elementy

5 archů s pěti různými vzory,
115 g/m2. Rozměr: 23 x 33 cm.

14 83409������������������������������� 75 Kč

SLEVA

Transparentní duhový papír

10 archů oboustranně vpotištěných,
100 g/m2. Rozměr: 23 x 32 cm.

14 00785�����������������������������������������80 Kč
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SKVĚLÁ
Papír včelí plást „Duo“

5 archů v 5 různých barvách.
Rozměr: 23 x 33 cm.

sob

Do vyprodání zá

Vlnitý karton duhový

10 archů. Rozměr: 25 x 35 cm.

14 70409����������������������������������� 125 Kč

Včelí plást / Vlnitá lepenka

24 53099��������������������� 250 Kč

Papír včelí plást „Vánoce“

5 archů v 5 barvách.
Rozměr: 23 x 33 cm.

Papír včelí plást������������������65 Kč
1 arch
Rozměr: 23 x 33 cm.
Cena za 1 kus.

24 10099���������������������������� 260 Kč

24 16300 - bílý
24 16312 - citrónový
24 16314 - zlatožlutý
24 16323 - karmínový
24 16334 - tmavomodrý
24 16358 - zelený
24 16372 - hnědý
24 16390 - černý

Duhová vlnitá lepenka

10 archů v různých barevných
kombinacích. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 92899�������������������� 180 Kč

Duhová vlnitá lepenka 3D

10 archů v různých barevných kombinacích.
260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 07099�����������������������������������������250 Kč

Soubor vlnitých lepenek

20 archů 6 druhů lepenek s různými
barevnými vzory. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 77400������������������������������� 290 Kč
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Vlnitý karton barevný 3D

24 64099�������������������������������������������������� 145 Kč

14 40409������������������������������ 119 Kč

Zlatá a stříbrná vlnitá lepenka
10 archů. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 23099�����������������������������������������235 Kč

Zářivá vlnitá lepenka

10 archů v 5 různých barvách. 260 g/m2.
Zářivé fosforové barvy. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 03099�������������������������������������������������� 169 Kč

Zlatá a stříbrná vlnitá lepenka 3D
10 archů. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 11099�������������������������������������������������� 260 Kč

SLEVA

10 archů v 10 barvách.
Rozměr: 25 x 35 cm.

Vlnitý karton duhový 3D
10 archů. Rozměr: 25 x 35 cm.

14 40477������������������������������ 179 Kč

Vlnitý karton zlatý a stříbrný 3D
10 archů, 5 zlatých a 5 stříbrných.
Rozměr: 25 x 35 cm.

14 40460��������������������������������������������� 165 Kč

Barevná vlnitá lepenka 3D

10 archů v 10 různých barvách. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 01099�������������������������������������������������� 175 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Vlnitá lepenka

10 archů v 10 různých barvách. 260 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

KREATIVITA

Vlnitá lepenka 10 barev
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KREATIVITA

Dírkovaný karton na vyšívání

Barevné čtverce na origami

8 archů (17 x 24 cm) s předtiskem a 2 archy
bez předtisku (23 x 33 cm) s gramáží
300 g/m2 na vyšívání.
Součástí je i jehla a nit.

72 listů papíru v sytých barvách
a jednoduchých vzorech.
Rozměr: 15 x 15 cm.

84 15204�������������������������������� 300 Kč

24 15260�������������������������������������190 Kč

Sady na proplétání

Naviják pásků

Proplétací pásky

Speciální nástroj k úpravě papírových pásků
různé tloušťky do zatočených tvarů. Má kovovou
rukojeť a hrot, který umožňuje jeho kreativní
všestranné využití.

Balení obsahuje 200 pásků
v 10 různých barvách.
Rozměr: 50 x 1,5 cm.

14 A1280������������������������������������������������ 95 Kč

14 70215���������������������������� 165 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Tečkované proplétací pásky

Jehly k proplétání

Balení obsahuje 168 pásků v 6 barevných
provedeních a 3 šířkách (1, 1,5 a 2 cm).
Délka: 50 cm.

Balení obsahuje 50 kovových jehel
k proplétání.
Délka: 19,5 cm.

14 29501�������������������������������������� 170 Kč

14 07002���������������������������������459 Kč

Papírové pásky tenké

Sada na proplétání - Duha

Balení obsahuje 72 archů s perforovanými pásky,
které se po odejmutí z archu proplétají přes vzniklé
otvory. 12 různých barevných provedení.
Rozměr: 18 x 18 cm.

84 16004���������������������������������������������������� 319 Kč

Balení obsahuje 400 dekoračních
pásků v 20 různých barvách. Délka
pásků je 16 cm, tloušťka 3 mm.
Jsou vhodné pro vytváření různých
tvůrčích děl.

14 01290������������������������������75 Kč
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Sada na proplétání s motivy

KREATIVITA

8 archů s různými motivy vyrobených z papíru
o hmotnosti 130 g. Balení obsahuje také
8 archů s proužky na proplétání, vyrobené
z lesklého papíru a pomůcku k proplétání
(bezpečná pružinová jehla).

24 54699�����������������������������������������185 Kč

Velká sada na proplétání s motivy

Balení obsahuje 48 barevných archů s 8 motivy
vyrobených z papíru o hmotnosti 130 g. Použijte
proužky na proplétání a vytvořte si vždy jiný
obrázek!

B
U
L
K
Edu

a
l
p
ca

Využijte naplno
výhody členství
v klubu
Educaplay

y

Sady na proplétání

24 64699���������������������������������������������������405 Kč

- - - Možnosti výměny klubových bodů - - -

1.

2.

3.

výměna bodů
za elektronické
spotřebiče

výměna bodů
za nákupní

výměna bodů
za zboží
z aktuálního
katalogu

poukázky

Sbírejte body
a vyberte si ze široké
nabídky dárků od
nás pro Vás
Více info o možnosti výměny klubových bodů naleznete na str. 4-5 nebo na www.educaplay.cz

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Kartonový domeček Farma

KREATIVITA

Pevný kartónový domeček je lehce
složitelný bez použití lepidla.
Výška: 88 cm.

34 52319���������������������������� 695 Kč

Botanické výstřižky

Na vytváření nádherných koláží, plakátů, dekorací
a 3D květů. Široký sortiment listů a květů, které je
jednoduché vybrat z dvojbarevného tvrdého papíru.
Balení obsahuje 96 listů a 114 květů.
V balení je celkem 18 archů.

84 15333������������������������������������������������������339 Kč

Origami papír - Zvířecí motivy
Balení obsahuje 72 papírů se zvířecím
motivem na obou stranách.
Rozměr: 15 x 15 cm.

Papírové modely

84 15220������������������������������������������ 305 Kč

Papírové listy

Různorodé nádherné listy jsou vytištěné na speciálním,
vysoce-kvalitním oboustranném papíru. Vytvořte si
s dětmi přírodní motivy. Výborně se hodí na tvorbu
plakátů a nebo na sezónní dekorace.
Obsahuje příručku nápadů.
Balení obsahuje 28 papírů s lístky.

84 15334�������������������������������������������������������� 350 Kč

Papírové tvary

Z papírových tvarů si můžete poskládat
různé obrázky a koláže. Balení obsahuje
1500 různých tvarů, barev a velikostí.
Rozměr: max 6 cm.

84 15648������������������������������������������380 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Papírové kvety

Papírová sada - Stromy

14 82319�������������������������������������������������������� 270 Kč

84 15294�������������������������������������������������������� 299 Kč

Sada obsahuje všechny části, které potřebujete k výrobě
papírových květů - 5 barevných hrubých krepových
papírů, 1 lepící pásku a 15 drátků. Sada stačí k výrobě
11 květů. V obrázkovém návodu najdete podrobný
postup. Rozměr balení: 18 x 29 x 3 cm.

Motivy stromů jsou vytištěny na kvalitních tvrdých
papírech. Na jedné straně je zobrazena struktura dřeva
a na druhé odpovídající kůra. Balení obsahuje 32 listů
s 8 oboustrannými motivy.
Rozměr: 22 x 28 cm.
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KREATIVITA

Papír na skládání - dvoubarevný

Origami papír

Balení obsahuje 50 listů papíru, přičemž každá
strana má jinou barvu v 10 designech. 80 g/m2.
Rozměr: 10 x 10 cm.

Balení obsahuje 96 listů v 10 barvách
vhodných na origami se zadní stranou bílou.
80 g/m2. Rozměr: 10 x 10 cm.

14 91010���������������������������������������������������79 Kč

Papírové modely

14 09100��������������������������������������������75 Kč

Papírové koule - Domácí mazlíčci

Papírové koule - Divoká zvířátka

24 25099������������������������������������������������ 305 Kč

24 23270������������������������������������������������������ 305 Kč

Sada obsahuje potřebný materiál k výrobě
6 papírových koulí s milým motivem.
Průměr koule: 7 cm.

Sada obsahuje potřebný materiál k výrobě
6 papírových koulí s milým motivem.
Průměr koule: 8 cm.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Papírové koule - Vánoce

Papírové koule - Dračí příběh

Sada obsahuje potřebný materiál k výrobě 6 papírových
koulí s milým motivem.
Průměr koule: 7 cm.

Sada obsahuje potřebný materiál k výrobě 6 papírových
koulí s milým motivem.
Průměr koule: 7 cm.

24 32099������������������������������������������������������������ 300 Kč

24 90099��������������������������������������������������������� 305 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA
Papírové modely

Sada s motivy - Grafiti

Balení obsahuje 20 listů kartonu, 270 g/m2 s
různými motivy. Rozměr: 24 x 34 cm.

14 48349��������������������������������������������165 Kč

Vyrob si hodiny������������������� 230 Kč
Sada obsahuje vše potřebné k výrobě
skutečných funkčních hodin. Stačí vybarvit
obrázek na pevném kartonovém kruhu
a nasadit hodinový strojek a ručičky.
Baterie nejsou součástí balení.
Průměr: 25 cm.

24 24500 - Pirát
24 24510 - Princezna

Vyrob si album

Album je vyrobeno z tvrdého pevného kartonu o tloušťce 1
mm. Děti si do alba můžou nalepit fotografie a ozdobit jej
podle vlastní fantazie. Album obsahuje 6 prázdných stran,
které jsou spojené pomocí kovových kroužků.

24 15023 - Čtverec (16 x 15,2 cm) �������������������������� 135 Kč
24 15024 - Květinka (16 x 16 cm)��������������������������� 130 Kč
24 15034 - Autíčko (20,2 x 15,2 cm)������������������������ 149 Kč
24 15035 - Stromeček (15,3 x 20 cm)���������������������� 150 Kč

Papírové figurky��������������������89 Kč
Balení obsahuje materiál potřebný
k výrobě 3 figurek, které mají pohyblivé
části téla. Jsou vyrobené z tvrdého papíru.

24 15051 - Ptáček (16 x 25 cm)
24 15052 - Pejsek (19,5 x 20,5 cm)
24 15053 - Kočička (17 x 22 cm)
24 15054 - Zajíc (17 x 25 cm)
24 15055 - Beruška (17,5 x 20 cm)
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KREATIVITA

Tady bydlíme my

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

Adventní kalendář

38 53202�������������������������������������������� 355 Kč

Sada obsahuje krabičky, které si děti
snadno poskládají a ozdobí přiloženou
stužkou a nálepkami. Krabičky mají tvar
zasněžených domečků ve třech designech.
Slouží na odkládání malých dárečků.
Balení dohromady obsahuje 26 dílů.
Rozměr balení: 25 x 33 cm.

Dekorační
košíčky������������������������������������� 235 Kč

Papírové modely

14 09391����������������������������������269 Kč

Balení obsahuje 24 košíčků ve 3 různých
motivech. Snadno je poskládáte bez
použití lepidla.
14 75224 - průměr: 14,5 cm
14 75124 - průměr: 11,5 cm

Udělej si dáreček! - Sada košíčků

SKVĚLÁ

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

10 53103��������������������������������������� 70 Kč

sob

Do vyprodání zá

Velký strom čtyř ročních
období
Papírové vlajky

Vlajky z tvrdého papíru se můžou
ozdobit pomocí barev, pastelek,
třpytivých lepidel - podle fantazie
dětí. Můžou se použít i k didaktickým
účelům při náuce o státech. Balení
obsahuje 24 ks vlajek.
Rozměr: 28 x 22 cm.

24 ks

84 52035��������������������������265 Kč

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

84 49132���������������������������� 645 Kč

Hodiny na učení

Balení obsahuje kulatý ciferník, stojan
a hodinové ručičky. Děti si mohou
vyrobit své vlastní hodiny na učení se
času. Všechny části jsou vyrobeny z
tvrdého kartonu.

14 02300���������������������������������79 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

24 ks

24 ks

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Vytvořme si dvojníka!

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

84 52004������������������������������������������ 255 Kč

Vytvoř si papírového kamaráda

24 předvystřižených velkých postav na které můžete
použít jakékoliv barvy a vytvořit si tak kamaráda
podle vlastní představy. Ideální je vybarvit ho
prstovými barvami! Balení obsahuje 24 postav
o rozměru 46 x 89 cm.

84 75401��������������������������������������������������� 615 Kč

Papírové modely

Papírové masky naleznete
na str. 641.

40 ks

Tak toto jsem já!

Použijte barvy, fixy a jiné materiály
na to, aby výsledná tvář se Vám
nebo Vašemu kamarádovi co nejvíce
podobala. Balení obsahuje 40 šablon.
Rozměr: 15,5 x 23 cm.

84 52095���������������������������� 379 Kč

SKVĚLÁ
sob

Papírové postavičky

Do vyprodání zá

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

84 53001�������������������������������������������� 370 Kč

Lapač snů

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

84 42280������������������������ 605 Kč
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Soubor pro vytváření
lampiónu Halloween

KREATIVITA

Soubor se skládá z 1 lampiónu
s vyraženými vzory, 4 kusů okenní
fólie 13 x 17 cm, 1 držáku na lampión
a 1 stojanu na svíčku.
Rozměr: 18 x 13,5 cm (V x Š).

24 80041���������������������������105 Kč

Lampión Vánoce 2

Soubor se skládá z 1 lampiónu
s vyraženým vzorem, 10 archů průsvitného
papírů v 10 barvách, 1 držáku na lampión
a 1 stojanu na svíčku.
Rozměr: 24 x 16,5 cm (V x Š).

Lampión Vánoce

24 12099����������������������������������� 190 Kč

Soubor se skládá z 1 lampiónu
s vyraženými vzory, 10 archů průsvitného
papírů v 10 barvách, 1 držáku na lampión
a 1 stojanu na svíčku.
Rozměr: 24 x 16,5 cm (V x Š).

Lampióny

24 40099����������������������������������� 190 Kč

Soubor na vytvoření lampiónu
Měsíc a hvězdy

Lampiony

Soubor se skládá z jednoho lampiónu
s vyraženými vzory, 4 kusů okenní fólie
13 x 17 cm, 1 držáku na lampión a stojanu
na svíčku. Rozměr: 18 x 13 cm (V x Š).

Lampiony z kartonu můžou sloužit jako
dekorace při různých příležitostech. Děti si
je samy ozdobí pomocí barviček, fixů a nebo
barev a jednoduše je poskládají podle
návodu. Balení obsahuje 32 lampionů.
Rozměr: 9 x 9 x 14 cm.

24 49022�����������������������������������������70 Kč

84 52093�������������������������������������330 Kč

Sady k vytvoření
lampiónu������������������������������������ 109 Kč
Balení obsahuje papír 115 g s motivem,
který si děti mohou vybarvit dle vlastních
představ. Nedoporučují se vodové barvy,
jelikož papír má tendenci se zvlnit.
V balení dále naleznete podstavu a nádobu
k vytvoření základu pro lampión vyrobenou
z kartonu, dřevěnou hůlku, stojánek na
svíčku v podobě kovového plíšku, držák
z drátku a voskovou svíčku.
24 68200 - Princezna
24 68300 - grilování s drakem
24 68400 - Mořská panna
24 68500 - Pirát

SLEVA
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KREATIVITA
Okenná fólie / Vyřezávané tvary

Kamarádi na okno

Balení obsahuje 36 rámečků ve tvaru
postaviček. Jsou vhodné na další zdobení,
např. průhlednou fólií, krepovým papírem
apod. Rozměr: 13 x 21 cm.

Lepící papír
s vyseknutými tvary

84 52069����������������������������������������� 319 Kč

24 15699�������������������������������������������������� 139 Kč

Vyseknuté tvary z fólie na okna - Karneval
4 archy, 29 prvků. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 15140�������������������������������������������������������������� 155 Kč

10 archů pogumovaného papíru ve 12 různých
barvách. 80 g/m2. Rozměr: 14 x 20 cm.

Vyseknuté tvary z fólie na okna
- Svět kolem nás
3 archy, 50 prvků. Rozměr: 23 x 33 cm.

24 15150������������������������������������������ 125 Kč

Transparentní okenná fólie

Vysekané stříbrné části - Zima

Transparentní barevná fólie
na okno

Táto okenní fólie je umyvatelná, propouští
světlo a je možné ji nalepit na jakýkoliv
hladký povrch bez použití lepidla.
Balení obsahuje 20 listů v 10 barvách
o rozměrech 23 x 33 cm.

Tyto tvary si můžete vyloupnout z této
mikronové hologramové fólie. Balení
obsahuje 3 listy ve stříbrné barvě o rozměrech
23 x 33 cm, z kterých je možné vyloupnout
75 nádherných zimních částí.

Umyvatelná a opakovaně použitelná fólie
přilne bez lepidla na všechny hladké povrchy.
7 archů v 7 barvách.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 84499����������������������������������� 600 Kč

24 51799������������������������������������������ 150 Kč

24 24799����������������������������������������260 Kč
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Hologramová fólie

24 21099�������������������������������������������������� 150 Kč

24 44099���������������������������������������������������150 Kč

6 archů, 6 barev, 59 prvků, 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

KREATIVITA

Velikonoční tvary
vysekané do barevného papíru

Táto fólie přidá Vaším výtvorům netradiční, luxusní,
3D efekt. Balení obsahuje 5 fólií v různém designe
o rozměrech 23 x 33 cm.

Aluminiová oboustranná fólie Vánoční

10 archů v 10 barvách. 700 vyseknutých prvků.
300 g/m2. Rozměr: 23 x 33 cm.

Vyřezávané tvary

Písmena a čísla
- karton s vyseknutými tvary

Táto fólie je vhodná hlavně pro vytváření různých vánočních
motivů, protože je barevná z obou stran a v balení se nachází
hlavně barvy Vánoc. Balení obsahuje 10 barevných listů
o rozměrech 23 x 33 cm.

24 80799���������������������������������������������������������������������� 140 Kč

24 79799���������������������������������������������150 Kč

Vlnitý karton s motivy Vánoc

Vhodný k ozdobě dárečků nebo stromku.
3 archy, 39 motivů zlaté a stříbrné barvy.
Rozměr: 25 x 35 cm.

14 74019������������������������������������������� 89 Kč

Alumíniová fólie s vyseknutými
prvky Vánoce
5 archů, 65 motivů v pěti barvách.
Rozměr: 25 x 35 cm.

14 59019���������������������������������������� 149 Kč

Bílý karton s vyseknutými
tvary „Jaro“
6 archů, 59 prvků. 300 g/m2.
Rozměr: 23 x 33 cm.

24 21010�������������������������������140 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Papír na vyškrabování

KREATIVITA

Papír na jednu z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších výtvarných technik pro děti.
Podle síly a hustoty tahů při vyškrabování se obrázek může barevně lišit.
Originálními papíry vytvoříte množství zajímavých děl dle vlastní fantazie.
Naučte děti pracovat s touto technikou a zajistíte si jejich velký zájem.

SKVĚLÁ
sob

Sada na vyškrabávání

Do vyprodání zá

Balení obsahuje 2 duhové archy,
šablonu a jednu dřevěnou
tyčinku na vyškrabávání.
Rozměr: 15 x 11,5 cm.

15 15530��������������������� 30 Kč

Vyškrabovací záložky do knihy

Balení obsahuje 12 záložek, 12 stužek
a 12 tyčinek na vyškrabování.
Rozměr balení: 16 x 25 x 1,5 cm.

Papír na vyškrabování

1H 15906�������������������������������������� 240 Kč

Vyškrabovací
klíčenky

Udělejte si originální klíčenky
- pro sebe nebo jako dárek
pro rodiče. Balení obsahuje
6 klíčenek s vyškrabovacím
papírem a 6 tyčinek na
vyškrabování.Rozměr balení:
25,5 x 16 x 0,6 cm.

Balení obsahuje 4 archy
a tyčinku na vyškrabování.
Rozměr balení: 16 x 25 x 1 cm.

1H 15921������������������ 265 Kč

1H 15956�������������������179 Kč

Vyškrabovací obrázky
- Louka

Proužky krepového papírů

Vyrobené z vysoce nehořlavého papírů o plošné
hmotnosti 36 g/m2. Balení obsahuje 10 roliček v 10tich barvách. Rozměr jedné roličky je 5 cm x 10 m.

24 39199�������������������������������������������������������190 Kč

Vyškrabovací kartičky

Balení obsahuje 125 kartiček v 5 tvarech a tyčinku na
vyškrabování. Rozměr kartičky: 9 x 9 cm

1H 42042 - Příroda���������������������������������������� 310 Kč
1H 42041 - Moře�������������������������������������������� 310 Kč
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KREATIVITA

Krepový papír

Rozměr: 250 x 50 cm. Cena je za 1 ks.

24 20379 - 1 zlatá rolička������������������������������ 115 Kč
24 20389 - 1 stříbrná rolička ������������������������ 115 Kč
24 20399 - 10 roliček v běžných barvách������ 269 Kč

50 Z0760 - Zebra
50 Z0770 - Tygr
50 Z0790 - Kráva
50 Z0780 - Leopard

32 g/m2. Rozměr: 50 cm x 2,5 m.

Krepový papír / Filcový materiál

Krepový papír ������������������������25 Kč

Krepový papír - pásky

Balení obsahuje 10 ks v různých barvách.
Rozměr: 200 x 50 cm.

50 Z0004����������������������������������������205 Kč

Krepový papír - tečky

Balení obsahuje 10 ks v různých barvách.
Rozměr: 200 x 50 cm.

50 Z0003����������������������������������������205 Kč

Vánoční filc s třpytkami
červeno-stříbrnými

Vánoční filc s třpytkami
bílo-zlatými

24 20280��������������������������179 Kč

24 24099��������������������������179 Kč

V balení je 5 bílých archů o velikosti
20 x 30 cm se zlatými motivy:
stromeček, hvězda, sob, vločka,
anděl.

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Filcové písmenka, 150 ks

Filcové čísla, 120 ks

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

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

Barevné tvary z filcu

14 05261����������������������������������� 140 Kč

14 05262����������������������������������� 140 Kč

14 05252���������������������������������125 Kč

Různé barvy a velikosti 170 ks. 170 g/m2.

Tvary z filcu Vánoce
Jsou samolepící.

Filcový materiál

24 34099����������������� 185 Kč

Tvary z filcu Celoroční
Jsou samolepící.

24 20330�������������������185 Kč

Plst

10 archů v 10 různých barvách,
140 g/m2.
Rozměr: 20 x 30 cm.

24 17099������������������������������� 170 Kč

Pěnové tvary

200 tvarů různých barev
a velikostí, tloušťka 2 mm.

24 38099��������������������� 180 Kč

Pěnové kroužky

200 kroužků v různých barvách
a velikostech, tloušťka 2 mm.

24 37099����������������� 180 Kč

Filc dekorativní s dírkami

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

14 21419�������������������������������������� 145 Kč

614
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
H - EP 2021-2022 - KREATIVITA - 21 Da PRINT.indd 614

6. 9. 2021 12:04:08

Dekorační pěnová
fólie ���������������������������������������������� 99 Kč

98 70373
98 72674

KREATIVITA

Pěnová fólie v různých provedeních
a krásných barvách je vhodná pro různé
výtvarné aktivity.
Každé balení obsahuje 8 ks o velikosti A4.

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Malé oválné tvary z molitanu

Balení obsahuje 3 archy po 30 různých nálepkách.

61 F2498�������������������������������������������������145 Kč

200 ks, rozměr od 10 do 54 mm, různé barvy.

14 02352������������������������������������������� 79 Kč

Pěnový materiál

Pěnové nálepky - Kvítky

Pěnová fólie

10 archů různých barev.
Rozměr: 20 x 29 cm.
Tloušťka 2 mm.

14 23100��������������������� 119 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Neonová pěnová folie

Balení obsahuje 5 různě barevných
archů o rozměru 29 x 40 cm.

14 33909���������������������������� 140 Kč

SLEVA

Samolepící pěnová folie

Balení obsahuje 10 různě barevných
archů o rozměru 22,8 x 30,5 cm.

51 C0150���������������������������� 155 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Lepidlo na pěnovou fólii

Lepidlo vytvořené speciálně na
pěnovou fólii. Po zaschnutí je
průhledné a vytváří vodě odolnou
vrstvu. Nepoškozuje a nedeformuje
pěnovou fólii. Objem: 100 ml.

Pěnová fólie

Rozměr: 20 x 30 cm, tloušťka 2 mm.

91 EF100������������������������������� 61 Kč

24 84099

10 archů v různých barvách������������������������ 190 Kč

24 36099

Pěnový materiál

20 archů v různých barvách������������������������ 385 Kč

Pěnové písmenka

Pěnové číslice

150 číslic v 5 barvách, tloušťka 2 mm.

24 47099���������������������������������������������95 Kč

Pěnové ruce a nohy

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

61 HF372������������������������������������� 75 Kč

130 písmenek v 5 barvách,
tloušťka 2 mm.

24 46099�����������������������������������95 Kč

Srdíčka
z pěnové fólie

Různé velikosti a barev. 200 kusů.

14 A2356������������������������� 79 Kč
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KREATIVITA

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Pěnové čtverečky

Balení obsahuje 500 ks pěnových čtverečků
v různých barvách. Rozměr: 10 x 10 mm.

06 C4338������������������������������������������ 85 Kč

Pěnové srdíčka a květinky

Květinky a motýli
z pěnové fólie

Přibližně 250 tvarů v různých barvách.

61 AP371������������������������������������������ 72 Kč

Různé velikosti a barev. 200 kusů.

Třpytivé stromečky
a vločky z pěnové fólie

Balení obsahuje 40 ks samolepek
(zelené stromečky a bílé perleťové
vločky).

Třpytivé hvězdičky
z pěnové fólie

Balení obsahuje 40 ks samolepek.
(zlaté a stříbrné hvězdičky).

Pěnový materiál

14 A2358������������������������� 80 Kč

Třpytivé srdíčka
z pěnové fólie

Třpytivé květinky a lístky
z pěnové fólie

Balení obsahuje 40 ks samolepek
(červené a stříbrné srdíčka).

Balení obsahuje 40 ks samolepek.

14 23794���������������������������65 Kč 14 23792������������������������� 65 Kč 14 23795���������������������������65 Kč

14 23791������������������������� 65 Kč

Pěnové korálky Tvary a barvy

290 ks, různé barvy a tvary, balené
v plastové tubě.

07 70936����������������������������������150 Kč

400 ks

Pěnové nálepky

Balení obsahuje 400 kousků.
Rozměry krabice: 11 x 15 cm.

10 40762����������������� 330 Kč

Pěnové zvířátka

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

61 A3460����������������������������������������� 71 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

A

B

C

D

E

F

Pěnové mozaiky��������������������� 115 Kč
Barevný obrázek je zobrazený na kartonu.
V balení jsou samolepící barevné kousky
vyrobené z pěnové gumy (384 ks) a 15 ks
dekorativních kamínků. Úkolem dítěte je vzít
si barevný arch a poskládat na karton kousky
podle příslušného označení a barvy. Je to velmi
jednoduché a výsledkem je krásná barevná
mozaika.
24 70001 - Kvítek
24 70002 - Motýlek
24 70003 - Slon
24 70004 - Žirafa
24 70005 - Loďka
24 70006 - Autíčko
24 70008 - Děda Mráz
24 70009 - Vánoční stromeček

H

Pěnový materiál

G

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Dekorační sada MEGA

Sada obsahuje množství různých
dekoračních prvků - bambule, očka, drátky,
pěnové tvary (dohromady cca 550 ks).

07 70962���������������������������������������230 Kč

Pěnová abeceda

400 samolepících písmen v různých barvách.
Výška: 25 mm.

10 40767�������������������������������������������� 365 Kč
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Kreativní drátky super tenké

Počet: 100 ks. Různé barvy.
Rozměr: délka 15 cm, průměr 0,3 cm.

KREATIVITA

07 70395�������������������������������������32 Kč

Ozdobné drátky proužkované
- 50 ks

Kreativní drátky - extra silné

Délka: 30 cm. Průměr: 6 mm.

10 různých barev.
Rozměr: délka 50 cm, průměr 2 cm.

07 P0005�������������������������������������38 Kč

14 77210 - 10 ks ��������������������������������69 Kč
14 77250 - 50 ks �����������������������������299 Kč

Ozdobné drátky hrubé
- 50 ks
07 P0227�������������������������������������68 Kč

Ozdobné drátky tenké
- 50 ks
Délka: 30 cm. Průměr: 6 mm.

07 P0001���������������������������38 Kč

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

Ozdobné drátky

Délka: 28 cm. Průměr: 16 mm.

Kreativní drátky

07 70047 - základní barvy��������������������59 Kč
07 70048 - červené��������������������������������59 Kč
07 70049 - zelené ����������������������������������59 Kč
07 70054 - zlaté ������������������������������������77 Kč

Ozdobné drátky

Balení obsahuje 100 ks. Délka: 30 cm.
Průměr: 0,7 cm.

07 P0051 - bílá ���������������������������� 50 Kč
07 P0050 - žlutá �������������������������� 50 Kč
07 P0052 - černá�������������������������� 50 Kč
07 P0055 - stříbrná����������������������70 Kč

Citlivá příze

Vhodná na vytváření různých prvků a koláží:
kvítky, hvězdice, dá se přišít, přišpendlit nebo
přilepit. 200 kusů v 10 různých barvách, délka
50 cm, tloušťka 6 mm.

34 36050�������������������������������������������235 Kč

Kreativní drátky
- zlaté a stříbrné

10 ks. Průměr: 8 mm, délka: 50 cm.

14 77860������������������������������������������ 55 Kč

Sada k vytvoření
zvířátek 2
07 P0253���������������������� 350 Kč

SLEVA

Kreativní drátky

10 ks. Průměr: 8 mm, délka: 50 cm.

14 77809������������������������������������������ 40 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Plstěné kuličky

Pompony

Pompony neonové

Balení obsahuje 100 ks různě barevných
pomponů.

Balení obsahuje 25 plstěných
kuliček v různých barvách.
Průměr: 2 cm.

Balení obsahuje 100 ks v různých
neonových barvách.

07 P0006��������������������������������������� 50 Kč

61 2362F������������������������260 Kč

07 P0008������������������������������� 55 Kč

Vlněné bambule ����������������125 Kč

Ozdobné pompony, lýka...

Balení obsahuje 24 ks bambulí v 6 různých
barvách. Průměr: 3 cm.
14 50241 - Party
14 50242 - Pastel
14 50243 - Elegant

Bambule ���������������������������������������62 Kč
30 ks, různé odstíny a velikosti (10 - 50 mm).

14 50391 - žluté odstíny
14 50392 - červené odstíny
14 50393 - modré odstíny
14 50394 - zelené odstíny
14 50395 - vánoční odstíny
14 50396 - podzimní odstíny
14 50397 - pastelové odstíny
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Kreativní sada

KREATIVITA

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

07 71227���������������������������� 230 Kč

Přírodní lýko�������������������������������������������78 Kč

Třpytivé lýko�������������������������������������������85 Kč

Vyrobeno z listů palmy. Klubko má 50 g.
Cena za 1 kus.

Lýko je vyrobené na bázi viskózy. Všechny jsou
stejné tloušťky, třpytivých barev a je to složený
jeden kus. Je vhodné pro široké využití na výtvarné
díla, dekorace apod.
Délka každého třpytivého lýka je 30 m.
Cena za 1 kus.

24 00012 - citrónověžluté
24 00013 - tmavěžluté
24 00022 - červené
24 00033 - modré
24 00034 - tmavěmodré
24 00051 - světlezelené
24 00053 - zelené
24 00055 - tmavězelené
24 00074 - hnědé
24 00090 - černé

Ozdobné pompony, lýka...

24 52012 - žluté
24 52021 - červené
24 52063 - fialové
24 52079 - zlaté
24 52089 - stříbrné
24 52046 - růžové
24 52038 - tyrkysové

Třpytivé pompony

Balení obsahuje 100 ks pomponů.
Průměr: 12 mm.

06 G0100���������������������������������������������145 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Kreatívní soubor

Balení obsahuje 144 ks dekoračních prvků
rozličných tvarů a barev.

Plastový box obsahuje: barevná pírka o délce 15 cm (100 g),
barevné pompóny o průměru 1 - 5 cm (100 ks), třpytivé kamínky
(800 ks), barevné korálky (35 g), pohyblivá očka (100 ks),
barevné flitry (100 g), barevné ozdobné drátky (100 ks).

07 P0105�����������������������������������������179 Kč

89 57123��������������������������������������������������������������������� 1 030 Kč

Dekorační prvky

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu

H - EP 2021-2022 - KREATIVITA - 21 Da PRINT.indd 621

621

6. 9. 2021 12:04:48

KREATIVITA

Samolepící rty

Samolepící nosy

61 M2324 �������������������������� 155 Kč

61 N2323���������������������������� 155 Kč

Balení obsahuje 600 různých nosů
natočených na pásce.

Balení obsahuje 600 různých typů rtů
natočených na pásce.

Samolepící očka
na pásce
Barevné očka

Očka / Ozdobné pírka

Pohyblivé barevné očka balené v praktické tubě
rozdělené na 5 částí podle velikosti a barvy oček.
Balení obsahuje celkem 500 ks oček o průměru
0,5 - 2 cm.

61 02049�������������������������������������������� 195 Kč

Samolepící oči

Balení obsahuje 150 očí různých tvarů
a barev.

100 kusů s průměrem 10 mm�������������� 169 Kč

24 96300

100 kusů s průměrem 15 mm�������������� 245 Kč

61 02145�������������������180 Kč

84 03338���������������������������� 135 Kč

Oválná plastová pohyblivá očka
24 96100

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

Okrouhlá plastová pohyblivá očka

Plastová pohyblivá očka
s řasami

24 85400�����������������������������������������175 Kč

24 96900��������������������������305 Kč

100 kusů s průměrem 14 mm.

100 kusů s průměrem 15 mm

Hebká pírka

100g. Různé barvy.
Velikost 10 až 20 cm.

14 53109���������������������������305 Kč

Pastelové pírka

14 53219
10 g���������������������������������������������������������60 Kč
14 53209
100 g���������������������������������������������������� 320 Kč

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

14 55109���������������������������269 Kč
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KREATIVITA

SKVĚLÁ
sob

SKVĚLÁ

Do vyprodání zá

sob

Pastelové pírka

Pírka s puntíky

Balení obsahuje 14 g pírek
v pastelových barvách.

Balení obsahuje 7 g pírek.
Mix barev.

06 C0003������������������������������52 Kč

06 C9970������������������������������65 Kč

Barevné pírka

Balení obsahuje 28 g pírek.
Mix barev a velikostí.

06 C9990���������������������� 80 Kč

Ozdobné pírka / Třpytivý a dekorační materiál

Do vyprodání zá

Metalické hvězdičky - 50 g ��������110 Kč
Obsah balení: 50 g.

61 ST111 - různé barvy
61 GS257 - stříbrné
61 GS258 - zlaté

Vlasy a brada

Příze k dekoračním účelům.
Obsah balení: 25 g.

07 70097������������������������������� 45 Kč

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

14 02507������������������������� 110 Kč

SLEVA

Velká dekorační sada
kamínků

Dekorační perličky

Sada obsahuje víc než 800 různých
kamínků.

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

14 12619����������������������� 225 Kč

14 00599���������������������������������179 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Dekorační písek �������������������65 Kč

KREATIVITA

Barevný dekorační písek, kterým si děti
mohou ozdobit různé povrchy. Stačí je
natřít lepidlem, posypat dekoračním
pískem a výsledek bude okouzlující.
Obsah láhve: 275 g.

91 27520 - zelený
91 27537 - oranžový
91 27510 - červený
91 27563 - černý
91 27566 - bílý
91 27501 - modrý
91 27532 - hnědý

Třpytivá sada

Sada obsahuje různé prvky pro vytváření
dárečků a dekoračních předmětů. Balení
obsahuje: 6 ks třpytivých barev, zlaté
a stříbrné hvězdičky, červené srdíčka,
perličkové sněhové vločky a 90 gramové
průhledné lepidlo.

14 00579����������������������������������������155 Kč

Třpytivý písek

Balení obsahuje 6 nádobek s pískem rozličných
barev. Jedna nádobka obsahuje 20 g.

07 P0599�������������������������������������������� 118 Kč

Flitrové hvězdičky

Třpytivý a dekorační materiál

Balení obsahuje 25 g flitrů - hvězdiček
s různou velikostí a tvarem.

14 A2510����������������������������������120 Kč

Třpytivý
prášek��������������������������������������� 135 Kč
Třpytivý prášek nasypte do barvy nebo
lepidla dokud je vlhké. Po uschnutí se vaše
dílo bude krásně třpytit.
Objem každé láhve: 150 ml.

91 15001 - modrá
91 15010 - červená
91 15020 - zelená
91 15050 - fialová
91 15070 - zlatá
91 15074 - stříbrná

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Barevné flitry, velikonoční mix

Flitry - hvězdičky

Perleťové flitry

Flitry v pastelových barvách v různých tvarech.
Obsah balení: 200 ml.

Balení obsahuje 100 g flitrů ve
zlaté a stříbrné barvě.

Balení obsahuje perleťové flitry ve tvaru
hvězdiček a sněhových vloček.
Obsah balení: 200 ml.

06 P8635������������������������������������������ 125 Kč

07 P0248��������������������� 105 Kč

06 25210����������������������������������������125 Kč
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Flitry - Vánoční tvary

Balení obsahuje 40 g flitrů
rozličných tvarů a barev.

KREATIVITA

14 F2508����������������� 110 Kč

Ozdobné tvary ����������������85 Kč
Balení obsahuje různé barvy
a velikosti tvarů.

14 F1240 - Kamínky (800 ks)
14 F1243 - Hvězdičky (350 ks)
14 F1242 - Květinky (200 ks)

Dekorativní hvězdy

Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

94 13701������������������������������21 Kč

Hvězdičkové flitry
Obsah balení: 200 ml.

06 25230����������������120 Kč

SKVĚLÁ
sob

Flitry různých tvarů

Do vyprodání zá

Dekorativní srdíčka

Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

94 13712������������������������������21 Kč

Dekorativní motýli

Rozměr: 1,1 cm. Obsah balení: 14 g.

94 13750������������������������������21 Kč

Dekorativní listy

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

Dekorativní smajlíci

94 13730������������������������������21 Kč

94 13746������������������������������21 Kč

Rozměr: 1,5 cm. Obsah balení: 14 g.

Velká dekorační sada

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

14 12419�������������������������������������������������� 220 Kč

SLEVA

Různé velikosti a barvy, 450 kusů.

Balení obsahuje 370 kusů různých
velikostí a barev.

14 01241������������������������������� 85 Kč

14 01247������������������������������� 85 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

Dekorativní barevné
kamínky

Dekorativní třpytivé hvězdičky

Dekorativní třpytivé srdíčka

Rozměr: 1,1 x 0,9 x 0,9 cm.
Obsah balení: 56 ks.

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

Balení obsahuje 160 kusů barevných
třpytivých srdíček. Kromě dekorování je
možné je také použít k navlékání.

14 01251�������������������100 Kč

14 01261������������������������������������������� 85 Kč

14 01260�������������������������������������85 Kč

Barva ve spreji��������������������� 85 Kč
Vánoční sprej na ozdobu různých
materálů jako je papír, látka apod.
Objem: 150 ml.

Vánoční sprej,
bílý sníh

Dekorativní prvky, Přírodní pytlíky, Rolničky

2T AA110 - zlatá
2T AA111 - stříbrná
2T AA112 - měděná

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

94 15160��������������������� 55 Kč

Dekorativní průhledné
kamínky

Rozměr: 1,3 x 0,9 x 1,4 cm. Obsah
balení: 56 ks.

14 01250����������������������� 100 Kč

Velurové vánoční krajky

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

14 12702����������������������������������125 Kč

Přírodní jutový pytlík s obrázkem

Vyrobený je z nebělené přírodní juty. Na přední
straně je zobrazený Santa Klaus. Součastí je
i červená šňůra na převázaní pytlíku.
Rozměr: 17 x 25 cm.

24 52200�����������������������������������������������������39 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Velurové krajky

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

14 12701����������������������������������125 Kč

Rolničky

Balení obsahuje 120 g rolniček v zlaté
a stříbrné barvě v různých velikostech.
Průměr: 6 - 30 mm.

06 85551����������������������������������120 Kč

Rolničky - zlatě-stříbrné

Balení obsahuje 26 ks ve 3 různých
velikostech. Rozměr balení: 9 x 11 cm.

14 12620����������������������������������110 Kč
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Set obsahuje 20 kuliček s průměry:
3, 5, 6, 7 a 8 cm.

38 81790���������������������������������580 Kč

KREATIVITA

Polystyrénové kuličky 100 ks

Barevné polystyrénové koule
- 6 cm, 20 ks
Balení obsahuje 20 kusů vhodných
k vytváření různých uměleckých děl.
Rozměr: 6 cm.

Dekorace z polystyrenu a plastu, Zvonečky

61 02530������������������������������������������190 Kč

Velikonoční vajíčka

Plastová velikonoční vajíčka, které si děti mohou
ozdobit podle vlastní fantazie. Vytvoří si tak
krásnou nerozbitnou dekoraci. Balení obsahuje
50 ks vajíček o rozměru 6 x 4,5 cm.

89 81704�������������������������������������������� 390 Kč

Polystyrenová hvězda
- 25 ks

Polystyrénové vajíčka
25 ks

Rozměr: 7 cm.

Rozměr: 7 x 10 cm.

07 70279������������������������129 Kč

07 70294��������������������������225 Kč

Transparentní dekorace

Vyrobené z plastu a složené ze dvou částí na
uschování drobností.

1C 21209 - Srdce, 8 cm ������������������������������39 Kč
1C 21204 - Stromeček, 11 cm��������������������45 Kč
1C 21311 - Čižma, 10 cm����������������������������45 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Polystyrenové Stromky
- 8,5 cm, 10 ks
Zlaté zvonečky

100 ks, různé velikosti.

07 70214����������������������������������200 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Balení obsahuje 10 kusů vhodných k
vytváření různých uměleckých děl.
Rozměr: 8,5 x 2,7 cm.

61 02527���������������������������������������45 Kč
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Fixy

KREATIVITA

Balení obsahuje 24 kvalitních fixů
v různých barvách.

34 80063������������������������� 59 Kč

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

1M 10290 �������������������������������������������������� 65 Kč

Korunky ze dřeva

Balení obsahuje 30 tenkých
dřevěných korunek s výškou
4, 5 a 9 cm.

SKVĚLÁ

07 P0104������������������������ 79 Kč

sob

Do vyprodání zá

Tahací medvídek

Dekorace ze dřeva

Dekoraci si můžete vyzdobit podle
vlastní fantazie. Po potáhnutí šňůrky
medvídek hýbe rukami a nohami.
Rozměr: 21 x 14 x 1,5 cm.

10 50280������������������������������� 50 Kč

Krmítko pro ptáčky

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Do krmítka se vkládají různé
pochoutky pro ptáčky.
Rozměr: 17 x 18 cm.

10 40709������������������������������� 79 Kč

Domeček na klíče

Dřevěný domeček, který slouží
k odkládání klíčů.
Rozměr: 19,5 x 17 x 2 cm.

10 40754������������������������������� 80 Kč

Panáček na špejli

SKVĚLÁ

Balení obsahuje 10 dřevěných paliček
ve tvaru děvčátka a chlapce.
Výška: 13 cm.

prodání zásob

Do vy

61 662PS������������������������������� 62 Kč

Udělej si svůj vlastní Tangram

Dřevěná ptačí budka

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

1H 13101���������������������������������������520 Kč

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

38 51565����������������������������������������������������� 36 Kč
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KREATIVITA

Kuličky s obličejem

Balení obsahuje 20 ks
kuliček s dírkou uprostřed.
Průměr 2,2 cm.

100 ks

07 P0576������������������������ 80 Kč

Srdíčka ze dřeva

Kuličky s obličejem

Balení obsahuje 20 ks
kuliček s dírkou uprostřed.
Průměr 3 cm.

07 P0577��������������������� 125 Kč

Balení obsahuje 100 ks tenkých
dřevěných srdíček o velikosti 3 - 5 cm.

07 P0108������������������������������� 100 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Šišky, 125 ks

300 ks

Balení obsahuje 125 přírodních
šišek různého tvaru a velikosti.

Dekorace ze dřeva

07 71486������������������������335 Kč

100 ks
Písmenka ze dřeva

Balení obsahuje 300 ks tenkých
dřevěných písmen
o výšce 2,2 cm.

07 P0689��������������������� 200 Kč

Kroužky ze dřeva

Balení obsahuje 100 ks tenkých dřevěných
kroužků s různou velikostí. Dají se nalepovat
a nebo různě ozdobovat.

15 TT101������������������������������������������������85 Kč

Dřívka od nanuků - barevná

Balení obsahuje 50 ks nanukových dřívek
v různých barvách.
Rozměr: 15 x 2 x 0,18 cm.

1M 20004 ��������������������������������������� 55 Kč

SLEVA
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5000 ks

KREATIVITA

Dřevěné paličky

Balení obsahuje 5000 ks dřevěných paliček.
Délka: 11,3 cm. Šířka: 1 cm.

34 36211������������������������������������� 1 320 Kč

Dřevěné paličky

Dekorace ze dřeva

Paličky se používají k výrobě různých koláží nebo
při dekoraci předmětů. Balení obsahuje 1000 ks
paliček.
Rozměr: 0,2 x 0,2 x 4,5 cm.

1M 20007 - barevné ������������������������������� 85 Kč
1M 20008 - přírodní������������������������������� 79 Kč

Vařečky, 24 ks

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

61 00766�������������������������������������������� 339 Kč

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

10 50420����������������������������������������������� 32 Kč

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

2J 66704 ����������������������������������������������� 26 Kč
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KREATIVITA

Rámečky na fotky, 3 ks

10 40654������������������������������� 59 Kč

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

10 50360���������������������������������������������������� 50 Kč

Dekorace ze dřeva

Balení obsahuje 3 ks rámečků
vyrobených z tenkého dřeva. Lze je
ozdobit pomocí různých dekoračních
materiálů. Kolíky slouží jako stojany.
Rozměr: 7,2 x 7,2 x 0,6 cm.

Dekorace

Dřevěné dekorace s jarními motivy jsou vhodné na pomalování
a ozdobení podle vlastních představ.

10 50480 - Dřevěné kvítky, 3 ks (8,5 x 4 x 1,7 cm)�����������������55 Kč
10 50440 - Zajíčkové ozdoby, 3 ks (9,5 x 5,4 x 2 cm) �������������28 Kč
10 50450 - Zajíčkův stojan, 1 ks (9,5 x 4 x 18,5 cm)���������������28 Kč

Držák na vzkazy ��������������������51 Kč
Dřevěný držák s kovovým klipem na
vzkazy a nebo fotografie. Děti ho můžou
namalovat barvami a nebo ozdobit dle
vlastní fantazie.

10 50220 - Hvězdička (9 x 3,5 x 14,5 cm)
10 50210 - Srdíčko (9 x 3,5 x 13,5 cm)

SLEVA

Rámeček na fotku

Rámeček je vyrobený z tenkého
dřeva. Lze ho ozdobit pomocí různých
dekoračních materiálů. Balení
obsahuje i samolepící dekorace.
Rozměr: 11 x 11 cm.

10 40750�������������������������������� 40 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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SKVĚLÁ
sob

KREATIVITA

Do vyprodání zá

Housenka na svíčky

Housenka je vyrobená z tenkého dřeva. Skládá
se z 5 částí. Děti si jí mohou ozdobit podle vlastní
fantazie. Rozměr: 46 x 1,9 x 9,5 cm.

10 50129������������������������������������������������105 Kč

Zásuvky na maličkosti

Dřevěné zásuvky slouží k odkládání
různých maličkostí.
Rozměr: 8 x 7,5 x 11 cm.

10 50141������������������������������� 80 Kč

SKVĚLÁ
sob

Dekorace ze dřeva

Do vyprodání zá

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

10 50250������������������������������55 Kč

Foto rámeček - Zima

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

10 50310���������������������������� 52 Kč

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

1M 21022 ��������������������������������������������������� 95 Kč
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Dřevěná hvězdička se vzorem má na sobě malý zvoneček.
Vyzdobte si hvězdičku podle vlastní fantazie.
Rozměr: 11,5 x 4,5 x 15 cm.

10 50380������������������������������������������������������������������� 40 Kč

KREATIVITA

Vyrob si dárek - Hvězdička se zvonečkem

Dřevěný Zajíček

Sada 3 zajíčků ve veselých kalhotkách,
které můžete vybarvit dle vlastní fantazie.
Rozměr: 8,5 x 11 cm.

10 40712��������������������������������������40 Kč

Udělej si dáreček!
- Vánoční ozdoby 3

Balení obsahuje 50 dřevěných vánočních
dekorací k ozdobení dle vlastní fantazie.
Rozměr: 5 x 7 cm.

Dekorace ze dřeva

61 397PX�������������������������������������������� 159 Kč

Držák na tužky

Dřevěný držák na tužky s rámečkem na fotku, který si mohou
děti vydekorovat dle vlastní fantazie. 5 samolepících dekorací je
možné libovolně umístit a vybarvit.
Rozměr: 4,5 x 9,5 x 12,5 cm.

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

10 50410�������������������������������������������������� 69 Kč

10 40781��������������������������������������������������������������������������75 Kč

Vyrob si dárek - Hvězda

Vyrob si dárek - Zvonek

Dřevěný kalendář

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

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

10 40630������������������������������� 79 Kč

10 50138����������������������������������������� 35 Kč

10 50139������������������������������������������ 35 Kč

Jednoduchý dřevěný kalendář,
který může sloužit i jako didaktická
pomůcka. Rozměr: 7,5 x 14 x 4 cm.

SLEVA
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KREATIVITA

Korálkové soudky - průhledné

Korálkové soudky - barevné

06 C0054�����������������������������������������159 Kč

06 C0023�����������������������������������������129 Kč

Balení obsahuje 1000 ks korálků v různých
barvách.
Rozměr: 6 x 9 mm.

Balení obsahuje 1000 ks korálků v různých
barvách.
Rozměr: 6 x 9 mm.

SKVĚLÁ
sob

Korálky a knoflíky na provlékání

Do vyprodání zá

Korálkový mix - průsvitné

Korálkový mix

07 70718������������������������������� 159 Kč

07 70717���������������������������� 159 Kč

1000 ks plastových korálků
k navlékání, různé barvy.

1000 ks plastových korálků
k navlékání, různé barvy.

Dřevěné korálky,
barevný mix

250 g dřevěných korálků k navlékání,
různé barvy a tvary.

07 70818�����������������������������165 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Korálkové tyčinky

Korálkové zvířátka

300 ks plastových korálků
k navlékání, různé barvy a tvary.

250 ks plastových korálků k navlékání,
různé barvy a tvary.

07 70705�����������������������������150 Kč

07 70722�����������������������������225 Kč

Korálkový mix 4

Korálkový mix
- modrozelený

Korálkové soudky - metalické

07 70713�����������������������������465 Kč

07 62004�����������������������������245 Kč

07 70751�������������������������������������205 Kč

5300 ks plastových korálků
k navlékání, různé barvy a tvary.

1000 ks plastových korálků
k navlékání, různé tvary a barvy.

1000 ks plastových korálků na navlékání,
různé barvy.
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KREATIVITA

Velký korálkový mix

Balení obsahuje více než 10 000 ks plastových
korálků přehledně uspořádaných do jednotlivých
přihrádek. Mix různých tvarů a barev.

Korálky a knoflíky na provlékání

38 81685���������������������������������������������� 505 Kč

Korálky s velkými dírkami

Plastový kbelík s krytem ukrývá 1200 ks korálků
v různých barvách s velkou dírkou uprostřed,
což usnadňuje jejich navlékání.

07 P5991�������������������������������������������� 260 Kč

Dřevěné korálky - pastelové

250 g dřevěných korálků na navlékání, různé
barvy a tvary.

07 70817�������������������������������������������� 180 Kč

3400 ks
Dřevěné korálky, přírodní mix
250 g dřevěných korálků na navlékání,
různé barvy a tvary.

07 70819�������������������������������������������� 195 Kč

Dřevěné korálky

Velké balení dřevěných korálků
v různých barvách a velikostech.
Obsahuje 3400 ks. Průměr: 4 - 15 mm.

89 55232���������������������������� 825 Kč

Vyrob si motýla

Balení 24 motýlích těl ve 4 barvách,
které se následně dozdobí křídly dle
vlastní fantazie. Vyrobené z plastu.
Délka: 58 mm.
Průměr hlavičky: 15 mm.

61 2319M �������������������������� 145 Kč

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Super velké knoflíky

KREATIVITA

Perfektní velikost pro malé dětské ručky. Je
velmi jednoduché je provlékat. Obsahuje
8 základních tvarů v pestrých barvách. Velikost
knoflíků je cca 2,5 x 2,5 cm.
Balení obsahuje 30 kusů.

84 A2143������������������������������������������ 175 Kč

Maxi knoflíky - průhledné

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

Korálky a knoflíky na provlékání

84 20208���������������������������289 Kč

Knoflíky - tvary

Knoflíky lze použít k počítání,
barevnému rozlišování a výtvarní
výchovu. Můžou se využít k navlékání
na šňúrky, lepení, přišívání a k jiným
kreativním účelům. Balení obsahuje
454 g. Rozměr: cca 4 x 3,5 cm.

84 20100������������������������������� 309 Kč

Knoflíky je možné použít
i na provlékání.
Více knoflíků, korálky
a informace k provlékání
naleznete na str. 215 - 225.

Knoflíky Art

Průměr: 1,5 cm. 20 ks.

94 37790��������� 35 Kč

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

94 37792���������������39 Kč
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KREATIVITA

Korálky - Zvířátka

Korálky - Tváře

Dřevěné korálky, 10 ks.
Průměr: 1,8 cm.

Dřevěné korálky, 15 ks.
Průměr: 1,5 cm.

14 22982���������������������������������79 Kč

14 22981���������������������������������49 Kč

Zažehlovací korálky na hru plnou barev

Korálky Hama

Tyto korálky můžete podle návodu, a nebo vlastní fantazie ukládat na různé
podložky, následně překrýt zažehlovacím papírem a přežehlit.
S korálky můžete hýbat až do chvíle, pokud nejsou zažehlené.
Po zažehlení už nemohou být korálky znovu použité. Podložky a zažehlovací
papír však můžete využívat i nadále.
Tyto korálky mohou děti i navlékat nebo jednoduše vytvářet na podložkách stále
nové a nové obrazce. Pokud se jim jejich výtvor líbí, mohou si ho uchovat
zažehlením - takto se s nim můžou děti hrát nekonečné hodiny.
Děti si při hře s korálky rozvíjejí fantazii, jemnou motoriku, trpělivost, učí se počítat, poznávají barvy
a geometrické útvary.
Postup při zažehlování:
1. Vložte zažehlovací korálky na podložku podle návodu,
a nebo vlastní fantazie.
2. Přiložte zažehlovací papír na vytvořený motiv a zažehlíte.
Vyzkoušejte si zažehlování nejdříve na malém vzorku.
Při větších motivech zatižte zažehlené korálky (například knihou)
až do jejich úplného vychladnutí.
ZAŽEHLOVÁNÍ VŽDY MUSÍ PROVÉST DOSPĚLÁ OSOBA!
3. po vychladnutí korálků vyjměte obrázek z podložky.

SLEVA

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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MAXI Korálky

KREATIVITA

Korálky maxi vhodné pro děti starší 3 let a to hlavně pro rozvoj jemné motoriky. Rozměr korálků je cca 10 mm.
Nejvíce se tyto korálky využívají v mateřských školách a družinách.

Maxi korálky v kyblíku
- pastelové barvy 600

Maxi korálky v kyblíku
- neónové barvy 600

Maxi korálky v kyblíku
- základní barvy 600

49 A8571������������������������ 325 Kč

49 A8572����������������������������������325 Kč

49 A8570������������������������ 325 Kč

Plastový kyblík obsahuje 600 korálků
v nádherných neónových barvách.

Korálky Hama

Plastový kyblík obsahuje 600
korálků v pastelových barvách.

Plastový kyblík obsahuje 600
korálků v základních barvách.

Zažehlovací papír

Je to tak jednoduché právě
díky tomuto papírů!

49 AA224�������������� 65 Kč

Podložky MAXI �������������������������62 Kč
Podložky jsou vhodné pro korálky MAXI.
Prodáváno po kusech.

49 A8217 - Nákladní auto
49 A8219 - Šašek
49 A8220 - Kruh

Podložky MAXI������������������������62 Kč
Podložky jsou vhodné pro korálky MAXI.
Prodáváno po kusech.

49 A8214 - Čtverec
49 A8206 - Srdíčko
49 A8204 - Medvídek
49 A8207 - Děvčátko
49 A8208 - Chlapeček
49 A8201 - Slon
49 A8218 - Motýlek
49 A8210 - Želva
49 A8205 - Auto
49 A8216 - Letadlo
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Korálky MIDI

KREATIVITA

Korálky midi určené pro děti od 4 let. Průměr korálků je 5 mm. Tyto korálky se nejvíce využívají
ve školce a na prvním stupni základních škol, v různých kroužcích a školských klubech.

Mega balení korálků MIDI
- základní barvy

Box obsahuje 10 000 korálků v základních
pestrých barvách.

Korálky Hama

49 20267����������������������������������� 412 Kč

Midi korálky 1000

Plastový sáček obsahuje 1000 korálků.

49 20701 - bílé ������������������������������������������55 Kč
49 20767 - základní ����������������������������������55 Kč
49 20750 - pastelové����������������������������������55 Kč
49 20751 - neonové������������������������������������55 Kč
49 20754 - s flitry ��������������������������������������55 Kč
49 20755 - svítící ve tmě����������������������������75 Kč

Midi korálky
- základní barvy 6000

Plastový sáček obsahuje 6000 korálků
v základních barvách.

49 20567���������������������������� 225 Kč

Midi korálky
- pastelové barvy 6000
Plastový sáček obsahuje 6000
korálků v pastelových barvách.

49 20550�����������������������225 Kč

Zažehlovací papír

Je to tak jednoduché právě
díky tomuto papíru!

49 AA224��������������������� 65 Kč

SLEVA
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Podložky MIDI���������������������������50 Kč

Korálky Hama

KREATIVITA

Podložky jsou vhodné pro korálky MIDI.
Prodáváno po kusech.

49 A0234 - Čtverec
49 A0221 - Kruh
49 A0233 - Velké srdce
49 A0236 - Malé srdce
49 A0269 - Velká hvězda
49 A0270 - Malá hvězda
49 A0225 - Žabka
49 A0237 - Zajíček
49 A0258 - Princezna
49 A0260 - Vajíčko
49 A0280 - Kravička
49 A0281 - Koník
49 A0285 - Děvčátko
49 A0286 - Chlapeček
49 A0287 - Pes
49 A0288 - Kočka
49 A0291 - Slon
49 A0292 - Žirafa
49 A0293 - Lev
49 A0294 - Velbloud
49 A0295 - Nosorožec
49 A0298 - Motýl
49 A0299 - Kvítek
49 A0300 - Delfín
49 A0302 - Veverka
49 A0304 - Děvče
49 A0305 - Drak
49 A0306 - Dům
49 A0311 - Auto
49 A0314 - Nákladní auto
49 A0315 - Jednorožec
49 A0317 - Víla
49 A0319 - Slůně
49 A0320 - Papoušek
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KREATIVITA

Kartonové masky - škrabošky

Dětský kufřík na ozdobování,
bez potisku

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

Kartonový kufřík, který si děti mohou
ozdobit dle vlastního vkusu.
Rozměr: 24,5 x 18,5 x 8,5 cm.

14 23229�������������������������������������120 Kč

1M 10201 ������������������������������������210 Kč

Papírové masky - divoká zvířata

Tyto papírové masky se velmi lehce dají poskládat
a vybarvit barvami, pastelkami a nebo fixy. Vytvořte
si vlastní safari. Součástí je také příručka.
Balení obsahuje 30 motivů.
Rozměry masek: Slon: 29,50 x 43 cm
Opice: 26 x 24 cm, Tygr: 33 x 30,50 cm
Hroch: 30 x 24 cm, Žaba: 25 x 23 cm
Koala: 40 x 24 cm

Papírové kšilty
s gumičkami

25 kartonových kšiltů s gumičkou.
Rozměr: 12 x 25 cm.

24 17010���������������������� 205 Kč

Udělej si masku!

84 52083���������������������������������������������������379 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

30 ks

Kartonová koruna, 6 ks

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

14 23309������������������������ 120 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

SKVĚLÁ

40 ks
Papírové škrabošky

Škrabošky můžete vybarvit, nebo jinak ozdobit
a vytvořit si tak originální masku na karneval.
Balení obsahuje 40 škrabošek.
Rozměr: 11 x 21 cm.

84 22020������������������������������������������������� 205 Kč

SLEVA

sob

Do vyprodání zá

40 ks

Papírové masky

Masky můžete vybarvit, nebo jinak ozdobit
a vytvořit si tak originální masku na karneval.
Balení obsahuje 40 masek.
Rozměr: 21 x 27 cm.

84 52076������������������������������������������������� 250 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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KREATIVITA

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Magnetky - Motýlci

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

Vymaluj si pokladničku! - Prasátko

Řemeslná sada obsahující prasátko z pryskyřice, lepidlo se
třpytkami, nálepky, 4 barvy a štětec.
Rozměr: 15 x 20,5 x 8,5 cm.

1H 19515���������������������������������������215 Kč

Výroba textilních dárků

1H 18862������������������������������������������������������������������265 Kč

Adventní kalendář z ponožek

Vyrob si dárek - Clona do auta

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

Rozměr: 44,5 x 36,5 x 0,3 cm.

10 53110��������������������������������������� 55 Kč

1M 30048 �������������������������������������������������460 Kč

Plastové odznaky

Balení obsahuje 24 plastových
odznaků a 48 papírových kartiček
určených k výzdobě. Kartičku stačí
vložit do odznaku a originální ozdoba
je na světě.

Přírodní bezbarevný penál - set

Sada obsahuje 2 kusy pouzdra vyrobeného
z bavlněné látky. Použijte barvy nebo fixy na
textil k jeho dekoraci. Rozměr: 23 cm.

15 15041��������������������������������������������285 Kč

51 H0022���������������������������� 350 Kč

Přírodní bezbarevná
peněženka
Rozměr: 12 x 15 cm.

15 58637��������������������� 75 Kč

Udělej si dárek!
- Závěs na oslavu

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá

Závěs na oslavu vhodný pro malování dle vlastní
fantazie. Délka: 110 cm.

15 58636����������������������������������������������������� 65 Kč

Přírodní bezbarevná klíčenka

Klíčenka z přírodního materiálu, kterou děti
mohou samy vyzdobit podle vlastní fantazie.
Skvělý nápad na dárek pro rodiče.
Rozměr: 11,8 x 7,2 x 0,4 cm.

10 51107����������������������������������������� 69 Kč

642
Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
H - EP 2021-2022 - KREATIVITA - 21 Da PRINT.indd 642

6. 9. 2021 12:06:43

Přírodní bezbarevná taška
Rozměr: 23 x 21 cm.

KREATIVITA

15 PA057������������������������������� 30 Kč

Přírodní bezbarevná
kapsa přez rameno
Rozměr: 27 x 19 x 10 cm.

15 58611��������������������� 185 Kč

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

10 40922����������������������������������������� 80 Kč

Bezbarvá čepice, kterou si děti samy
mohou vyzdobit barvami na textil.
Čepice má nastavitelný obvod.
Výška: 22 cm.

10 40929������������������������������89 Kč

Přírodní bezbarevný vak

SKVĚLÁ

Výroba textilních dárků

Čepice pro kuchaře

sob

Do vyprodání zá

Potah na polštářek

Bavlněný povlak na polštářek, vhodný
na vymalování barvami na textil,
které nejsou součástí balení.
Rozměr: 40 x 40 cm.

Každý si může vak vybarvit svým
vlastním stylem a tak získá jeho
jedinečnost. Vyrobený je z bavlněné
látky. Posíláme v barvě od závislosti
našich skladových zásob.
Rozměr: 26 x 33 cm.

1M 23004 ����������������������������89 Kč

15 15042�����������������������������205 Kč

Dřevěná medaile
Dřevěnou medaili můžete ozdobit
jakoukoliv technikou Materiál: dřevo,
kovové očko, nylonový řemínek.
Průměr: Ø 5,2 cm. Délka: 40 cm.

1M 10288 ������������������������������ 59 Kč

Dekorační set
na ponožkové maňásky

Ozdobte si ponožkové kamarády.
Sada obsahuje 24 velkých knoflíků, 24 plastových
jehel, 56 filcových vlasů, 24 filcových jazyků,
24 filcových uší, malé knoflíky a návod.

84 22008���������������������������������������������������� 745 Kč

SLEVA
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Zástěra na vaření

Bezbarvá dětská zástěra, kterou si děti
samy mohou vyzdobit barvami na textil.
Rozměr: 43 x 55 cm.

10 40911����������������������������������� 79 Kč
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Barvičky na textil

Sada obsahuje 8 barviček, kterými je možné kreslit
na textilie. Děti si tak mohou ozdobit své trička, tašky
a jiné předměty jedinečným motivem. Textilie se po
ozdobeni mohou prát při teplotě 30 ° C. Délka: 9 cm.

KREATIVITA

15 15093�����������������������������������������������������������49 Kč

Barvy
na textil ����������������������������������145 Kč

Fixy na textil 6 ks

Balení obsahuje 6 ks barevných fixů
na textil.

14 AA580���������������������������� 219 Kč

Akrylové barvy se mohou používat
hned po otevření na jakýkoliv přírodní
i umělý textil. Zářivé barvy zůstanou
na textiliích i při vyprání do 40 °C. Pro
vyšší trvanlivost se doporučuje textil po
vyschnutí přežehlit.
Jsou dodávané v láhvích o objemu 250 ml.
Cena za 1 kus.

36 24021 - žlutá
36 24024 - červená
36 24027 - modrá
36 24029 - zelená
36 24035 - černá

Barvy na textil / Tkalcovské stavy

Barvy na textil
- zlatá/stříbrná ������������������� 149 Kč
Cena za 1 kus.

36 24039 - zlatá
36 24040 - stříbrná

Barevné bavlnky

Tkalcovský stav

Balení obsahuje 25 ks bavlnek
k vyšívání. Délka: 8 m.

07 P0642�������������������� 110 Kč

Dřevěný tkalcovský stav v zmenšené
verzi. Balení obsahuje 6 dílů.
Rozměr: 19 x 22 cm.

15 58988��������������������������250 Kč

Oslavte s námi
Světový den vody

Textilní banner

Banner k různým příležitostem. Děti
si jej můžou ozdobit při narozeninové
oslavě, při přivítání nebo při jiných
akcích. Kovové očka slouží k jeho
bezpečnému zavěšení.
Rozměr: 130 x 62 cm.

1M 30030 �������������������������� 169 Kč

Velký tkalcovský stav

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

1M 10200 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2 600 Kč
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- - - - - - - - - - - - - - Možnosti výměny klubových bodů - - - - - - - - - - - - - - - -

Využijte naplno
výhody členství
v klubu
Educaplay

1.

2.

3.

výměna bodů
za elektronické
spotřebiče

výměna bodů
za nákupní

výměna bodů
za zboží
z aktuálního
katalogu

poukázky

Reklama

Sbírejte body
a vyberte si ze široké
nabídky dárků od
nás pro Vás
Více info o možnosti výměny klubových bodů naleznete na str. 4-5 nebo na www.educaplay.cz

již nad

1 999

Kč

JIŽ při objednávce
drobného zboží z kategorií
Didaktika, Tematika,
Kreativita a Pohyb
nad 1 999 Kč
za DOPRAVU a BALNÉ

Více info na str. 718

SLEVA
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Pera s gelovou náplní�����������������������85 Kč

KREATIVITA

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

14 F1911 - metalické
14 F1912 - pastelové
14 F1913 - s třpytkami

Kuličkové pero

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

1R 01181�������������������������������������������13 Kč

Zvýrazňovače Edding

Kancelářské potřeby

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

1R 34504������������������������������������������105 Kč

Kuličková pera, sada 4 ks

Sada jednorázových kuličkových per ve
čtyřech barvách - zelená, černá, modrá,
červená. Barva vršku a zakončení je
shodná s barvou náplně.

94 S0187�������������������������������� 20 Kč

Gelové zvýrazňovače

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

29 S1810���������������������������������������� 135 Kč

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

Špendlíky, 450 ks

94 12038�������������������������������������� 20 Kč

94 12115�������������������������������������� 15 Kč

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

Zvýrazňovače Centropen

Ořezávátko dvojité
s kontejnerem

Dvojité ořezávátko na pastelky
o průměru 8 a 11 mm s praktickým
kontejnerem. Dodáváno v barevnosti
v závislosti od skladových zásob.

95 09095������������������������������� 14 Kč

Plastové nádobky na
drobnosti, 4 ks

Plastové sklenice s uzávěrem na uložení
drobností: flitrů, korálků, kostek a jiné.
Balení obsahuje 4 ks.
Rozměr: 8 x 7,5 cm.

51 B9624���������������������������������195 Kč

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

1R 72240������������������������������� 59 Kč
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Připínáčky, 30 ks

Balení obsahuje 30 ks
připínáčků s barevnou
hlavičkou.

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

94 12083��������������������13 Kč

34 25043��������������������25 Kč

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

KREATIVITA

Barevné
kancelářské spony

Dvojité kovové
ořezávátko

Ořezávátko je vhodné pro tužky
o průměru 8 a 11 mm.

34 25037���������������������13 Kč

95 09594����������������������� 23 Kč

Guma kombinovaná

Guma na mazání grafitových čar,
strojopisu a inkoustu. Cena je za 2 ks.
Rozměr: 55 x 18 x 6 mm.

1R 00640������������������������������� 17 Kč

Rychleschnoucí bílý korektor
s výborným krytím. Neškodný
vůči životnímu prostředí.
Obsah: 20 ml. Cena za 1 ks.

34 86037�������������������� 27 Kč

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

Guma Klasik

Měkká guma na mazání čar
běžných tužek. Cena je za 2 ks.
Rozměr: 35 x 22 x 7 mm.

1R 00340����������������������� 17 Kč

Kancelářské potřeby

Tekutý kancelářský
korektor

94 70209�������������������������������������� 25 Kč

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

94 04115������������������������������� 75 Kč

Odstraňovač spojovačů

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

94 87201�������������������������������������� 29 Kč

Drátky do sešívačky

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

94 05590 - 24/6 ������������������������������������������ 8 Kč
94 09611 - 26/6 ����������������������������������������10 Kč

Odstraňovač je určen k jednoduchému
odstránení spojovačů ze sešitých
dokumentů. Je vhodný na všechny typy
spojovačů. Dodáváno v barevnosti
v závislosti od skladových zásob.

1R 75014��������������������������������������19 Kč

Odlamovací nůž

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

94 00746 - malý (šířka čepele: 9 mm) ������������ 11 Kč
94 00750 - velký (šířka čepele: 18 mm) ���������� 13 Kč

SLEVA
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