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Koniecznie sprawdź czy klej, który wybierasz,  
jest oryginalny!

•	 szukaj tubek z Pajacykiem  
lub Akcją odnowy szpitala dziecięcego

•	 sprawdź dystrybutora, powinien być  
oznaczony jako KW trade Sp. z o.o.  
(pamiętaj, że w ramach akcji nie przyjmujemy  
innych tubek)

pomoc dzieciom w programie Pajacyk PAH

udział w akcji ekologicznej

gwarancja jakości

Klej AMOS – potrójna korzyść

wspólnie dla środowiska
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KREDKI TRÓJKĄTNE CRICCO JUMBO XXL

KREDKI OŁÓWKOWE FABER-CASTELL SPARKLE

 y grube kredki ołówkowe o trójkątnym kształcie
 y ergonomiczny kształt umożliwia pewne trzymanie i ułatwia rysowanie
 y lakierowane obwoluty kredek zgodnie z kolorem grafitu
 y wszystkie kredki oryginalnie zatemperowane i gotowe do użycia

SZ2927
 y miękki wzmocniony grafit ułatwia kolorowanie
 y pakowane w kolorowe kartoniki z okienkiem i zawieszką
 y w każdym pudełku temperówka i 12 kredek (w tym złota kredka)

SZ2928
 y super miękka struktura zbliżona do kredek woskowych z łatwością przenosi  

barwnik na papier już przy minimalnym nacisku
 y w pudełku kartonowym znajduje się wewnętrzna plastikowa szufladka z miejscem  

na 12 kredek (w tym oryginalny kolor cielisty) i temperówkę

 y ergonomiczny trójkątny przekrój
 y intensywne, nasycone kolory
 y powierzchnia kredek pokryta błyszczącymi punktami
 y wysokiej jakości miękkie drewno łatwe do temperowania pochodzące  

z certyfikowanych plantacji
 y specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu  

(nawet podczas upadku)
 y pokryte lakierem na bazie wody – bezpiecznym dla środowiska i zdrowia dzieci

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2927 CR325K12 Jumbo mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2928 CR335K12 Jumbo Super Soft mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kredki trójkątne

KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED 
COLOR’PEPS STRONG

KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED COLOR’PEPS 
ANIMALS

 y wykonane z żywicy syntetycznej, co wpływa na jakość korpusu - jest elastyczny i giętki
 y trójkątny, ergonomiczny przekrój zapewnia poprawny chwyt
 y wzmocniony grafit o przekroju 3,2 mm (Jumbo - 4 mm) jest wyjątkowo odporny na 

kruszenie i łamanie
 y grafit o 37% bardziej wytrzymały niż w standardowych kredkach Color’Peps
 y intensywne, nasycone kolory
 y kredki są łatwe do temperowania - nie strzepią się i nie zostawiają drzazg
 y wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regulacjami dotyczącymi produktów dla dzieci

 y niespotykane dotąd, wyjątkowe grafiki na obudowie kredek przypominają różne 
gatunki zwierząt i ptaków

 y wykonane z drewna lipowego
 y trójkątny przekrój, intensywne kolory
 y standardowa średnica grafitu 2,9 mm
 y pakowane w kartonowe etui zawierające 12, 18 lub 24 kolory

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3418 862712 Standard mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ3419 862718 Standard mix 18 kol. op. - 18 szt.

SZ3420 862724 Standard mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ3421 863312 Jumbo mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

H4403 201737 FC metalowe 
opakowanie mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4404 201641 FC
metalowe 

opakowanie + 
temperówka

mix 20 kol. kpl. - 21 szt.

H4405 201738 FC rolowany piórnik 
+ akcesoria mix 20 kol. kpl. - 24 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2919 832212 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2920 832218 mix 18 kol. op. - 18 szt.

SZ2921 832224 mix 24 kol. op. - 24 szt.

H4403

H4404

H4405
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Kredki trójkątne

KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED COLOR’PEPS
OOPS ŚCIERALNE Z GUMKĄ

KREDKI TRÓJKĄTNE FABER-CASTELL 
BLACK EDITION

KREDKI TRÓJKĄTNE CRICCO

KREDKI TRÓJKĄTNE CRICCO BLACK 
WOOD METALICZNE

 y kredki ścieralne z białą gumką
 y wykonane z żywicy syntetycznej co wpływa na jakość korpusu - jest elastyczny i giętki
 y trójkątny, ergonomiczny przekrój zapewnia poprawny chwyt
 y łatwe do temperowania - nie strzepią się i nie zostawiają drzazg
 y wzmocniony grafit o przekroju 2,9 mm jest odporny na kruszenie oraz łamanie  

i doskonale się temperują
 y intensywne, nasycone kolory
 y wyprodukowane zgodnie ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi produktów dla dzieci

 y ergonomiczny, trójkątny przekrój
 y intensywne, nasycone kolory
 y spieralne z większości standardowych tkanin
 y specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu  

(nawet podczas upadku)
 y czarne drewno
 y super miękki grafit odpowiedni do kolorowego i czarnego papieru

 y trójkątne kredki ołówkowe
 y ergonomiczny kształt umożliwia pewne trzymanie i ułatwia rysowanie
 y lakierowane obudowy kredek zgodnie z kolorem grafitu
 y wszystkie kredki oryginalnie zatemperowane i gotowe do użycia
 y pakowane w kolorowe kartoniki z okienkiem i zawieszką 

 y znakomitej jakości kredki ołówkowe w czarnym drewnie w iskrzących się,  
metalicznych kolorach

 y optymalna twardość wkładu zapewnia doskonałe efekty bez konieczności  
dociskania kredki - w szczególności na ciemnym papierze

 y trójkątny ergonomiczny przekrój zapewnia komfort użytkowania
 y w opakowaniu kartonowym z okienkiem i zawieszką

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4406 116412 FC mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4407 116424 FC mix 24 kol. op. - 24 szt.

H4408 116436 FC mix 36 kol. op. - 36 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4381 CR321K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4499 832812 mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4500 832800 mix 18 kol. op. - 18 szt.

H4501 832824 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2922 CR322K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2923 CR322K24 mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ2924 CR322K36 mix 36 kol. op. - 36 szt.

SZ2925 CR322K48 mix 48 kol. op. - 48 szt.
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KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED COLOR’PEPS 
PASTEL

KREDKI TRÓJKĄTNE CRICCO DWUSTRONNE

 y kredki wykonane z drewna 
lipowego

 y trójkątny, ergonomiczny przekrój
 y delikatne ale wyraziste pastelowe 

kolory
 y łatwe do temperowania
 y grafit o przekroju 2,9 mm, odporny 

na kruszenia i łamanie
 y wyprodukowane zgodnie 

z wszystkimi regulacjami 
dotyczącymi produktów dla dzieci

 y pakowane w kartonowe etui

 y jasne, intensywne kolory
 y wysoce napigmentowany wkład
 y drewniana lakierowana obudowa
 y aż 24 kolory w 12 kredkach
 y ergonomiczny, trójkątny przekrój
 y łatwe temperowanie

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4502 832069 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kredki trójkątne

KREDKI TRÓJKĄTNE FIORELLO SUPER SOFT

KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED 
SCHOOL’PEPS W KUBKU

 y ostrzone
 y przekrój trójkątny
 y lakierowane
 y bardzo miękki grafit
 y intensywne kolory
 y praktyczne opakowanie - po otwarciu wygodny dostęp do kredek
 y zestawy 12 kolorów i 24 kolorów dostępne także w opakowaniu metalowym
 y każda kredka posiada nadruk

 y kredki wykonane z żywicy 
syntetycznej co wpływa na jakość 
korpusu - jest elastyczny i giętki

 y trójkątny, ergonomiczny przekrój 
zapewnia poprawny chwyt

 y wzmocniony grafit o przekroju  
3,2 mm jest wyjątkowo odporny  
na kruszenie i łamanie

 y intensywne, nasycone kolory
 y kredki są łatwe do temperowania 

- nie strzepią się i nie zostawiają 
drzazg

 y wyprodukowane zgodnie  
ze wszystkimi regulacjami 
dotyczącymi produktów dla dzieci

 y display w kształcie kubka zawiera  
72 kredki w 12 kolorach  

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2926 CR323K1224 mix 24 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4503 832000 mix 12 kol. op. - 72 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ1209 170-2186 mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ1210 170-2150 mix 14 kol. op. - 12 + 2 szt.

SZ1211 170-2187 mix 18 kol. op. - 18 szt.

SZ1212 170-2188 mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ2912 170-2474 mix 36 kol. op. - 36 szt.
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Kredki trójkątne

Kredki sześciokątne

Kredki okrągłe

KREDKI TRÓJKĄTNE MAPED COLOR’PEPS STAR

KREDKI SZEŚCIOKĄTNE FABER-CASTELL ZAMEK

KREDKI TRÓJKĄTNE HEYKKA 
CLASSY

KREDKI TRÓJKĄTNE TETIS 
KT003 I KT005-DWUSTRONNE

KREDKI TETIS KO002 JUMBO

 y kredki wykonane z drewna lipowego
 y trójkątny, ergonomiczny przekrój
 y intensywne kolory, łatwe do temperowania
 y grafit o przekroju 2,9 mm, odporny na kruszenia i łamanie
 y wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regulacjami dotyczącymi produktów dla dzieci
 y 72 różne kolory pakowane w kartonowe etui

 y sześciokątny przekrój
 y jasne, nasycone kolory
 y spieralne z większości standardowych tkanin
 y specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu
 y wysokiej jakości drewno – gwarancja łatwego temperowania przy użyciu 

standardowych temperówek
 y w zestawie: kredki 1-kolorowe + 3 kredki dwustronne + temperówka

 y kredki ołówkowe wykonane z najwyższej 
jakości drewna topoli, są niezwykle lekkie  
i łatwe w temperowaniu

 y trójkątny kształt kredki ułatwia prawidłowy 
chwyt i późniejszą naukę pisania

 y klejenie grafitu na całej długości kredki 
zapewnia wysoką odporność na złamania  
(Anti-Break Thick Leads)

 y nasycone kolory oraz doskonałe 
właściwości kryjące

 y średnica grafitu: 4 mm
 y złota i srebrna kredka w zestawie
 y temperówka dołączona do opakowania
 y plastikowa tacka ułatwia wyjmowanie  

kredek z opakowania i utrzymuje je  
w porządku

 y nietoksyczne, zgodne z EN71

 y trójkątny kształt
 y miękki grafit o średnicy: 3 mm
 y wymiary kredki: długość: 178 mm, 

średnica: 7,5 mm

 y okrągły kształt
 y miękki grafit o średnicy 5 mm
 y wymiary kredki: długość: 150 mm, średnica: 10 mm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2931 110312 FC mix 18 kol. kpl. - 16 szt.

SZ2932 110324 FC mix 30 kol. kpl. - 28 szt.

SZ2933 110336 FC mix 42 kol. kpl. - 41 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4504 832072 mix 72 kol. op. - 72 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4493 609007 mix 14 kol. op. - 14 szt.

H4494 609008 mix 26 kol. op. - 26 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2915 KT003-AB jednostronne mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2916 KT005-AB dwustronne mix 24 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2929 KO002-JB mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2930 KO002-JD mix 18 kol. op. - 18 szt.
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KREDKI ŻELOWE CRICCO 3W1 TWIST

KREDKI ŚWIECOWE WYKRĘCANE TETIS KT010

 y super miękkie kredki żelowe w wykręcanym sztyfcie
 y intensywne, jasne kolory, które łatwo się mieszają
 y okrągła plastikowa obudowa gwarantuje wygodny chwyt  

i zapobiega brudzeniu się rąk
 y sprawdzają się jako zwykłe kredki, pastele olejne oraz kredki 

akwarelowe - możne je rozmywać za pomocą wilgotnego 
pędzelka

 y 6 kolorów w kasecie plastikowej, 12 kolorów w wiaderku 
plastikowym

 y okrągły kształt
 y łatwo rozprowadzają się po powierzchni
 y nie wymagają dużego nacisku podczas użytkowania

Kredki świecowe

KREDKI ŚWIECOWE CRICCO

KREDKI ŚWIECOWE HEYKKA TWISTER

 y żywe, intensywne kolory
 y doskonałe właściwości kryjące
 y miękkie, nie kruszą się podczas rysowania
 y odporne na złamania
 y papierowa obwoluta zapobiega brudzeniu się rąk
 y opakowanie kartonowe

 y kredki świecowe o nasyconych kolorach i o doskonałych 
właściwościach kryjących

 y system Twist Up pozwala na łatwe i szybkie wykręcenie wkładu
 y plastikowa osłonka nie tylko chroni ręce przed zabrudzeniem,  

ale również zabezpiecza kredkę przed złamaniem
 y wysoka wydajność – wkład na całej długości kredki
 y bezzapachowe i nietoksyczne, zgodne z EN71

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4495 610201 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ2945 CR351K6 mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ2946 CR352PB12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ2942 CR341K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2943 CR341K24 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ0158 KT010-AB mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ0159 KT010-AE mix 20 kol. op. - 20 szt.
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Kredki świecowe

Kredki świecowe dla dzieci 1+

KREDKI ŚWIECOWE HEYKKA CLASSY

KREDKI CARIOCA BABY MISIAKI DLA DZIECI 1+

KREDKI ŚWIECOWE Y-PLUS+ PEANUT

 y wytrzymałe kredki świecowe w intensywnych kolorach i o doskonałych właściwościach kryjących
 y wykonane na bazie wysokiej jakości pigmentów i niekruszących się wosków
 y odpowiednia grubość i lekkość kredki pozwala  

kreślić łagodne i jednolite linie
 y optymalna średnica kredek - 11 mm  

– sprzyja ćwiczeniom nadgarstka, a także ułatwia  
prowadzenie linii i wypełnianie kształtów

 y bezzapachowe i nietoksyczne
 y zgodne z norma EN71

 y stworzone z myślą o najmłodszych, przeznaczone dla dzieci 
od 1. roku życia

 y kredki w zabawnym kształcie misia zachęcają do zabawy 
 y specjalny tył kredek zawiera wypustki, które są pomocne  

w nauce chwytania
 y intensywne kolory
 y zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

 y niebrudzące
 y ergonomiczny kształt
 y łatwe do utrzymania w dłoni

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4496 610101 mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4497 610102 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H3803 160-2209 mix 6 kol. op. - 6 szt.

H3802 160-2217 mix 6 kol. op. - 48 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3424 CR150100 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ3425 CR190100 mix 24 kol. op. - 24 szt.

zawieraj

od 1. roku życia
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GHT PASTELE OLEJNE GRUBE
PHN PASTELE OLEJNE

ZESTAW Z BLOCZKIEM I PĘDZELKIEM WODNYMZESTAW Z KURSEM RYSOWANIA POSTACI

PĘDZELEK WODNY FRH

 y pastele olejne grubsze w przekroju
 y zawierają o 50% więcej materiału niż standardowe pastele PHN
 y łatwo i wygodnie się je trzyma i starczają na dłużej 
 y radosne i soczyste kolory pobudzają kreatywność

 y zestaw zawiera bogato ilustrowany kurs rysowania postaci,  
kredki ołówkowe 24 kolory, ołówek automatyczny oraz gumkę

 y kurs wyjaśnia i pokazuje, że rysowanie to sztuka, której można się nauczyć 
cierpliwie i dokładnie studiując kolejne kroki 

 y kredki akwarelowe Pentel CB9 to wielofunkcyjne akcesorium do kolorowania, 
rysowania i tworzenia wodno-kolorowych efektów

 y z ich pomocą można wykonać magiczne, pełne tajemniczego uroku pejzaże, 
ilustracje i obrazy!

 y pędzelek wodny rozwija wyobraźnię i zdolności manualne

 y numer 1 wśród pasteli!
 y znane i cenione przez miliony użytkowników na świecie!
 y bardzo miękka, kremowa konsystencja podatna na zabiegi artystyczne 

pastele
olejne

kredki
ołówkowe

pędzelek
wodny

kredki
akwarelowe

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ0838 GHT-12 mix 12 kol. op. - 12 szt.
SZ0839 GHT-24 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ2085 ZESTAW-CB8-24-KURS mix 24 kol. kpl. - 24 + 3 szt.

Kod OSAA kod dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. sprzed. 

SZ1875 CB9-12 - mix 12 kol. op. - 12 szt.
SZ1876 CB9-24 - mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ2411 ZESTAW-CB9-12-
FRH-B

z pędzelkiem  
i bloczkiem 15 ark.

mix 12 kol. kpl. - 12 + 2 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Rodzaj Jedn. sprzed.

SZ1889 FRH-F cienki szt.
SZ1890 FRH-M średni szt.
SZ1891 FRH-B gruby szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ0084 PHN-12 mix 12 kol. op. - 12 szt.
SZ0085 PHN-16 mix 16 kol. op. - 16 szt.
SZ0086 PHN-25 mix 25 kol. op. - 25 szt.
SZ0087 PHN-36 mix 36 kol. op. - 36 szt.
SZ0088 PHN-50 mix 50 kol. op. - 50 szt.
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PASTELE DO TKANIN PTS

PASTELE DO TKANIN - ZESTAWY

 y pastele do tkanin do ozdabiania t-shirtów, toreb bawełnianych czy worków na buty
 y ich miękka i kremowa konsystencja pozwala na bardzo łatwą i przyjemną aplikację pełną  

soczystych odcieni i wyrazistych kresek
 y jaskrawe kolory pasteli gwarantują zaskakujące i trwałe efekty
 y dzięki nim w prosty i przyjemny sposób można stworzyć autorską garderobę  

dla siebie lub dla całej rodziny!

ZESTAW Z KOSZULKĄ
 y pastele do tkanin PTS 15 kolorów
 y długopis żelowy do tkanin BN15
 y koszulka bawełniana biała
 y 5 gotowych szablonów 

  

ZESTAW Z TORBĄ
 y pastele do tkanin PTS 7 kolorów
 y długopis żelowy do tkanin BN15
 y torba bawełniana w kolorze ecru
 y 4 gotowe szablony z alfabetem 

  

pastele
do tkanin

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ0089 PTS-7 mix 7 kol. op. - 7 szt.
SZ0090 PTS-15 mix 15 kol. op. - 15 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. sprzed.

SZ1596 ZESTAW-PTS7-BN15-T z torbą mix 7 kol. kpl. - 7 + 2 szt.
SZ1597 ZESTAW-PTS15-BN-K z koszulką mix 15 kol. kpl. – 15 + 2 szt.
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ZESTAW DO LITERNICTWA 7 SZT.
KOMPLETNY Zestaw do liternictwa
 y idealny dla miłośników liter 
 y zawiera wszystkie przybory niezbędne do 

kształtowania wyrafinowanego pisma odręcznego
 y to aż siedem profesjonalnych i niezawodnych 

narzędzi, które rozwiną Twój warsztat plastyczny  
i umożliwią stawianie kreatywnych liter

SKŁAD ZESTAWU:
 A125 - ołówek automatyczny 0,5 mm (HB)
 ZEAH06 - czarna gumka ołówkowa
 SES15 - pisak pędzelkowy Brush Sign Pen
 SESF30 – pędzelek Brush Sign Pen Artist
 XSFW34A – dwustronny pędzelek / pisak
 S20P - dwa precyzyjne cienkopisy  
 o grubości 0,05 i 0,5 mm

ZESTAW 4 PISAKÓW PĘDZELKOWYCH SES15  
DO KALIGRAFII I LITERNICTWA
 y idealny do tworzenia nowoczesnych liter, napisów  

i ilustracji (#handlettering)
 y elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na kontrolę nad 

grubością i kształtem linii
 y niezwykle popularny w mediach społecznościowych  

“Pentel Brush Pen”

Kod OSAA Kod dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. sprzed.

SZ3427 SES15C-ST4NSSVPL niebieskie migdały mix 4 kol. op. - 4 szt.
SZ3428 SES15C-ST4BEPPPL owocowe popisy mix 4 kol. op. - 4 szt.
SZ3429 SES15C-ST4CADDKPL zielone jagody mix 4 kol. op. - 4 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Jedn. sprzed.

SZ3431 ZESTAW-LITERNICTWO-7 kpl. - 7 szt.
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B
A

BRUSH PEN SES15
PISAK PĘDZELKOWY 6 KOL. / 12 KOL.

- dla początkujących użytkowników
- idealny do tworzenia nowoczesnych liter,
napisów i ilustracji (#handlettering)

- niezwykle popularny w mediach społecznościowych
- elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na
kontrolę nad grubością i kształtem linii

- w zestawie 6 i 12 szt.
- dostępny również zestaw 3 szt. z tuszem permanetnym

BRUSH SIGN PEN ARTIST SESF30
PRECYZYJNY PĘDZELEK DO KALIGRAFII I LITERNICTWA

- dla zaawansowanych użytkowników
- do tworzenia nowoczesnych, modnych liter, napisów
i ilustracji (#handlettering)

- idealny do komiksów i rysunków (miniaturowych
ilustracji i detali)

- ultra cienka, elastyczna i jednocześnie miękka końcówka
- grubość linii zależna od siły nacisku i kąta nachylenia końcówki
- w zestawie 6 i 12 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. Sprzed.

SES15C-ST6ABDFGSPL SESF30C-ST6ACENPVPL

SESF30C-ST6ABDFGSPL

SESF30C-ST12PL

SESP15-ST3ANSPPL

op. - 6 szt. op. - 6 szt.

op. - 6 szt.

op. - 12 szt.

op. - 3 szt.

SES15C-ST6ACENPVPL mix 6 kol. (B)

mix 6 kol. (A) mix 6 kol. (B)

mix 6 kol. (A)

mix 12 kol.

H3340 H3613

H3342

H3343

H3684

H3612

H3341

mix 3 kol.

op. - 6 szt.

SES15C-ST12PL mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. Sprzed.

A B

BRUSH PEN SES15
PISAK PĘDZELKOWY
 y dla początkujących użytkowników
 y idealny do tworzenia nowoczesnych liter,  

napisów i ilustracji (#handlettering)
 y niezwykle popularny w mediach społecznościowych 
 y elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na kontrolę  

nad grubością i kształtem linii

BRUSH SIGN PEN ARTIST SESF30
PRECYZYJNY PĘDZELEK DO KALIGRAFII  
I LITERNICTWA
 y dla zaawansowanych użytkowników
 y do tworzenia nowoczesnych, modnych liter, napisów  

i ilustracji (#handlettering)
 y idealny do komiksów i rysunków (miniaturowych  

ilustracji i detali)
 y ultra cienka, elastyczna i jednocześnie miękka końcówka
 y grubość linii zależna od siły nacisku i kąta nachylenia końcówki
 y w zestawie 6 i 12 szt.

H3340H3684

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H3684 SESP15-ST3ANSPPL mix 3 kol. op. - 3 szt.
H3340 SES15C-ST6ABDFGSPL mix 6 kol. op. - 6 szt.
H3612 SES15C-ST6ACENPVPL mix 6 kol. op. - 6 szt.
H3341 SES15C-ST12PL mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H3342 SESF30C-ST6ABDFGSPL mix 6 kol. op. - 6 szt.
H3613 SESF30C-ST6ACENPVPL mix 6 kol. op. - 6 szt.
H3343 SESF30C-ST12PL mix 12 kol. op. - 12 szt.

H3612

H3341

H3342 H3613

H3343
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ZESTAWY FABER-CASTELL PITT ARTIST 
PEN DO RYSOWANIA KOMIKSÓW

ZESTAWY FABER-CASTELL PITT 
ARTIST PEN HAND LETTERING

ZESTAWY FABER-CASTELL PITT ARTIST 
PEN DO KALIGRAFII

PASTELE SUCHE CRICCO

 y zestawy stworzone we współpracy z profesjonalnymi rysownikami komiksów
 y pigmentowy tusz indyjski – wodoodporny, permanentny, bez zapachu, 

bezkwasowy i o neutralnym pH
 y wysoka światłoodporność
 y niebieski kolor kredek jest idealny do szkiców, jeśli chcesz zdigitalizować swój 

rysunek, nie jest on widoczny w czarno-białym trybie skanowania

Podejmij wyzwanie hand letteringu! To odręczne, 
dekoracyjne pismo. Choć nieco przypomina kaligrafię, 
jednak w odróżnieniu od tej bardzo eleganckiej techniki, 
każda litera może być odmienna. Napis może być 
wkomponowany w dowolny kształt, dodatkowo można 
dodać do niego małe rysunki pasujące do tekstu.
 y pisaki artystyczne z tuszem pigmentowym  

o wysokiej odporności na światło
 y po wyschnięciu wodoodporne i trwałe  

- nierozmazujące się na papierze
 y bezzapachowy, bezkwasowy, neutralne PH
 y zestaw stworzony we współpracy z artystami 

zajmującymi się hand letteringiem, idealny  
do kreatywnego tworzenia liter

 y nowoczesne artystyczne pisaki ze ściętą, kaligraficzną końcówką piszącą
 y neutralne PH tuszu bez zawartości kwasów
 y tusz odporny na działanie światła słonecznego
 y po wyschnięciu wodoodporny, nierozmazujący się na papierze
 y zestawy opracowane z profesjonalnymi artystami zajmującymi się liternictwem 

i kaligrafią
 y idealne do kreatywnego liternictwa i nowoczesnej kaligrafii

 y zestaw wysokiej jakości pasteli suchych w eleganckim, prezentacyjnym 
opakowaniu kartonowym

 y odpowiednio dobrane pigmenty pozwalają na idealne mieszanie kolorów
 y kwadratowy kształt i unikalna długość 25 mm zwiększają komfort użycia
 y dostępne w 12, 24 oraz 36 kolorach

Zestawy do kaligrafii

Pastele suche

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. sprzed.

H4409 267194 FC Comic Black Set czarny op. - 4 szt.

H4410 267195 FC Comic Shading Set mix 4 kol. szarych op. - 4 szt.

H4411 267196 FC Comic Colouring Set mix 6 kol. op. - 6 szt.

H4412 267191 FC Comic 3D Set mix kol. kpl. - 11 szt.

H4413 167195 FC Comic Illustration Set mix kol. kpl. - 15 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4382 CR491K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4383 CR491K24 mix 24 kol. op. - 24 szt.

H4384 CR491K36 mix 36 kol. op. - 36 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H4418 267115 FC Pitt Artist Pens 
Hand Lettering Set mix 4 kol. op. - 4 szt.

H4419 167304 FC Pitt Artist Pens 
Metallic

mix 4 kol. 
metalicznych op. - 4 szt.

H4420 267116 FC Pitt Artist Pens 
Hand Lettering Set

mix 6 kol. 
pastelowych op. - 6 szt.

H4421 267123 FC Pitt Artist Pens 
Hand Lettering Set

mix 6 kol. 
niebieskich op. - 6 szt.

H4422 267117 FC Pitt Artist Pens 
Hand Lettering Set

mix 6 kol. 
zielonych op. - 6 szt.

H4423 267124 FC Pitt Artist Pens 
Hand Lettering Set

mix 8 kol. 
różowych op. - 8 szt.

H4424 267118 FC
Pitt Artist Pen 

Starter Set Hand 
Lettering

mix 7 kol.  
+ akcesoria kpl. - 9 szt.

H4425 267125 FC Starter Set Bullet 
Journaling

mix 5 kol.  
+ akcesoria kpl. - 9 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4414 167504 FC mix 4 kol. (czarny, granatowy, bordowy biały) op. - 4 szt.

H4415 167505 FC mix 4 kol. (zielony, brązowy, złoty, fuksja) op. - 4 szt.

H4416 167506 FC mix 6 kol. op. - 6 szt.

H4417 167508 FC mix 8 kol. op. - 8 szt.
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Kredka chodnikowa

Kod OSAA Kod 
dostawcy Motyw Kolor Jedn. sprzed.

SZ1655 CR481K12/B jabłkowy mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ1656 CR481K12/C winogronowy mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ1657 CR481K12/D wzorzysty mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ1658 CR481K24/A krajobrazowy mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ1659 CR481K24/B jabłkowy mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ1660 CR481K36 jabłkowy mix 36 kol. op. - 36 szt.

SZ2949 CR481K48 krajobrazowy mix 48 kol. op. - 48 szt.

Pastele olejne

PASTELE OLEJNE CRICCO

KREDA CHODNIKOWA CRICCO JUMBO

PASTELE OLEJNE TETIS KT020

PASTELE OLEJNE CARIOCA
 y pastele olejne najwyższej jakości intensywnie nasączone barwnikami
 y w każdym pudełku narzędzie do drapania rysunku
 y bardzo dobre mieszanie kolorów dzięki późno osiągalnemu efektowi woskowania
 y każda pastela w ochronnej papierowej obwolucie

 y kreda chodnikowa dla dzieci o grubym, okrągłym przekroju
 y doskonała do szkoły i na plac zabaw
 y żywe, jasne kolory dzięki dużej zawartości pigmentu
 y praktyczne opakowanie w kształcie wiaderka ułatwia przechowywanie i chroni kredę 

przed złamaniami
 y heksagonalny kształt
 y łatwo rozprowadzają się po powierzchni
 y nie wymagają dużego nacisku podczas użytkowania

 y wysokiej jakości supermiękkie pastele
 y intensywne kolory odporne na światło
 y łatwe rozprowadzanie oraz mieszanie kolorów
 y mocno kryjące
 y do stosowania na papierze, tekturze, płótnie, drewnie
 y średnica kredki okrągłej 10 mm
 y zgodne z wymaganiami UE

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2947 170-2441 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ2948 170-2442 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4385 CR301PB10 mix kol. op. - 10 szt.

H4386 CR301PB20 mix kol. op. - 20 szt.
Kod OSAA Kod  

dostawcy Kolor Jedn. 
sprzed.

SZ1447 KT020-AB mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ1448 KT020-AF mix 24 kol. op. - 24 szt.

SZ1656

SZ1659

SZ1660

SZ1658

SZ2949

SZ1655 SZ1657
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Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2954 KF001-A mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ2955 KF001-D mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2950 CR366K6 mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ2951 CR366K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2971 CR367K5 mix 5 kol. op. - 5 szt.

FARBY PLAKATOWE TETIS KF001

FARBY PLAKATOWE CRICCO

FARBY PLAKATOWE 
TETIS KF002, KF003 I KF004

FARBY CRICCO DO MALOWANIA PALCAMI

 y farby plakatowe w intensywnych barwach
 y zmywalne
 y odporne na światło
 y pojemność kubeczka: 20 ml

 y farby plakatowe w jasnych, intensywnych kolorach
 y optymalna gęstość zapewnia łatwe rozprowadzanie i mieszanie kolorów
 y szczelne pojemniczki o pojemności 20 ml zapobiegają wysychaniu farb
 y doskonałe do domu i szkoły
 y opakowanie kartonowe 6 lub 12 kolorów

 y zmywalne
 y odporne na światło
 y pojemność kubeczka: 20 ml

 y bezpieczne dla skóry, nietoksyczne
 y łatwo zmywalne za pomocą wody
 y dla dzieci powyżej 3. roku życia
 y jasne, żywe kolory
 y pojemniki w kształcie puzzli z piankowym  

stemplem na wieczku

Farby plakatowe

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2956 KF002-A mix 6 kol. fluorescencyjnych op. - 6 szt.

SZ2957 KF003-A mix 6 kol. brokatowych op. - 6 szt.

SZ2958 KF004-C mix 10 kol. - 4 fluorescencyjne 
+ 4 brokatowe + 2 specjalne op. - 10 szt.
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Farby akwarelowe

Farby tempera

FARBY SZKOLNE FABER-CASTELL CONNECTOR 
Z PĘDZELKIEM

FARBY AKWARELOWE CRICCO

 y wysokiej jakości farby wodne
 y nowoczesny, atrakcyjny design
 y plastikowa paleta z przezroczystą pokrywą do wielokrotnego użytku  

(miejsce na imię, zintegrowane okrągłe pola na mieszanie kolorów)
 y poszczególne kolory w osobnych bloczkach, które można ze sobą łączyć w kreatywne 

konstrukcje - ułatwia mieszanie kolorów
 y dobre własności kryjące
 y żywe i nasycone kolory
 y spieralne z większości standardowych tkanin
 y w zestawie z pędzelkiem i tubą z białej farby kryjącej

 y intensywne, żywe i mocno kryjące kolory
 y doskonałe rozprowadzanie i mieszanie kolorów
 y nylonowy pędzelek w zestawie
 y 2 wersje do wyboru: 

SZ2969 - 12 kolorów w krążkach 28 mm w plastikowej kasetce  
oraz zewnętrznym kartonowym opakowaniu z zawieszką 
SZ2970 - 12 kolorów w krążkach 30 mm na paletce z wytłoczeniem 
pozwalającym na mieszanie kolorów

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Kolor 
obudowy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2750 125023 FC czerwony mix 12 kol. op.

SZ2751 125050 FC niebieski mix 12 kol. op.

SZ2752 125029 FC czerwony mix 24 kol. op.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2969 CR360K12 kasetka mix 12 kol. op.

SZ2970 CR361K12 paletka mix 12 kol. op.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2631 170-2353 biały op. - 500 ml

SZ2632 170-2354 błękitny op. - 500 ml

SZ2633 170-2355 brązowy op. - 500 ml

SZ2634 170-2357 ciemnoróżowy op. - 500 ml

SZ2635 170-2358 czarny op. - 500 ml

SZ2636 170-2359 czerwony op. - 500 ml

SZ2637 170-2276 fioletowy op. - 500 ml

SZ2638 170-2277 granatowy op. - 500 ml

SZ2639 170-2356 jasnobrązowy op. - 500 ml

SZ2640 170-2360 jasnoniebieski op. - 500 ml

SZ2641 170-2364 jasnozielony op. - 500 ml

SZ2642 170-2278 łososiowy op. - 500 ml

SZ2643 170-2361 pomarańczowy op. - 500 ml

SZ2644 170-2362 różowy op. - 500 ml

SZ2645 170-2216 srebrny op. - 500 ml

SZ2646 170-2363 zielony op. - 500 ml

SZ2647 170-2365 zielony morski op. - 500 ml

SZ2648 170-2217 złoty op. - 500 ml

SZ2649 170-2366 żółty op. - 500 ml

SZ2650 170-2367 żółty cytrynowy op. - 500 ml

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ0096 170-1440 biały op. - 1000 ml

SZ0098 170-1442 błękitny op. - 1000 ml

SZ0097 170-1441 brązowy op. - 1000 ml

SZ0111 170-1865 ciemnoróżowy op. - 1000 ml

SZ0099 170-1443 czarny op. - 1000 ml

SZ0100 170-1444 czerwony op. - 1000 ml

SZ0101 170-1445 fioletowy op. - 1000 ml

SZ0108 170-1867 jasnobrązowy op. - 1000 ml

SZ0102 170-1446 jasnoniebieski op. - 1000 ml

SZ0110 170-1866 jasnozielony op. - 1000 ml

SZ0104 170-1449 łososiowy op. - 1000 ml

SZ0103 170-1448 pomarańczowy op. - 1000 ml

SZ0160 170-2303 różowy op. - 1000 ml

SZ0105 170-1450 zielony op. - 1000 ml

SZ0106 170-1451 zielony morski op. - 1000 ml

SZ0107 170-1453 żółty op. - 1000 ml

SZ0112 170-1864 żółty cytrynowy op. - 1000 ml

FARBY TEMPERA CARIOCA
 y wodorozcieńczalne tempery
 y idealne do nauki i do prac grupowych
 y do malowania na wszystkich porowatych powierzchniach:  

papierze, kartonie, drewnie, polistyrenie itp.
 y łatwo zmywalne, bezzapachowe
 y można je dowolnie mieszać, co pozwala uzyskać  

nowe kolory i odcienie
 y możliwość warstwowego malowania i korekt
 y gotowe do użycia bez dodawania wody
 y przechowywać w temperaturze 10 - 40°C
 y zgodne z normą CE



16

 y pędzelki wodne (Water Brush) znajdą zastosowanie zarówno  
przy malowaniu farbami wodnymi jak i kredkami akwarelowymi 
czy pastelami

 y posiadają końcówkę wykonaną z miękkiego, syntetycznego 
włosia co pozwala na delikatne i dokładne 
prowadzenie linii

 y pędzelki mają duży - 8 ml zbiorniczek na wodę, 
dzięki czemu można je wykorzystać  
nie tylko w domu, ale również przy  
malowaniu w plenerze

 y dodatkową zaletą jest specjalny dozownik 
pozwalający na rozprowadzenie odpowiedniej 
ilości wody

 y dostępne są w dwóch wariantach: z cienką 
okrągłą końcówką, oraz średnią płaską  
w rozmiarze M

PĘDZELKI WODNE CRICCO PĘDZELKI SZKOLNE CRICCO
 y komplet pędzelków szkolnych 

z kolorową akrylową rączką
 y zestaw dostępny jest na 

blistrze i zawiera 6 sztuk 
pędzelków o różnych 
rozmiarach i kształtach 
końcówki

Akcesoria do malowania

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ2973 CR368B1 okrągły szt.

SZ2974 CR369B1 płaski szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Jedn. sprzed.

SZ2976 CR363B6 blister - 6 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ2975 481600 FC mix 4 kol. blister - 4 szt.

SZ2821 481620 FC  mix 4 kol. pastelowych blister - 4 szt.

PĘDZELKI SZKOLNE FABER-CASTELL  
Z MIĘKKIM UCHWYTEM

PĘDZELKI SZKOLNE
FIORELLO

POJEMNIK NA WODĘ FABER-CASTELL 
CLIC&GO

 y unikalna, miękka i antypoślizgowa strefa uchwytu
 y doskonałe zarówno do malowania detali jak i pokrywania większych powierzchni
 y wysokiej jakości, miękkie włosie
 y 4 różne kolory pastelowe i rozmiary (okrągły 4, 8 i 12, płaski 10)

Pędzle szkolne kolorowe GR-FB
 y zestaw pędzelków w krótkich,  

kolorowych uchwytach  
z przezroczystego plastiku

 y nylonowe włosie w kolorze uchwytu
 y do różnych technik malarskich
 y poręczne - mieszczą się  

w każdym tornistrze
 y różne fasony włosia

Pędzle w tubie
 y do farb akwarelowych,  

plakatowych i temper
 y włosie kozy
 y okrągłe, szkolne
 y z metalowym okuciem
 y opakowanie: 72 szt.

 y praktyczny, składany pojemnik na wodę  
z miękkiego, wytrzymałego tworzywa

 y atrakcyjny design
 y specjalnie profilowana krawędź pozwala  

na wygodne odłożenie pędzelka

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Rozmiar Jedn. 

sprzed.

SZ1892 170-2256 zestaw GR-FB3 mix 3 op. - 3 szt.

SZ1856 170-2215 zestaw GR-FB5 mix 5 op. - 5 szt.

SZ1857 170-1428 tuba 1 - 6 op. - 72 szt.

SZ1858 170-1429 tuba 7 - 12 op. - 72 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ1670 181517 FC czerwony szt.

SZ1543 181570 FC jasnozielony szt.

SZ1669 181510 FC niebieski szt.
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PLASTELINY CRICCO MODELINY CRICCO
 y idealne do kreatywnych prac manualnych i nauki modelowania  

w szkole lub w domu
 y miękkie, delikatne w dotyku, nie kleją się do rąk
 y nadają się do wielokrotnego użytku
 y żywe i intensywne kolory
 y do formowania różnych kształtów, wałkowania i odciskania dowolnych  

wzorów z foremek
 y wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem bezpiecznych składników

 y modeliny plastyczne termoutwardzalne
 y jasne, żywe kolory
 y idealne do kreatywnych prac manualnych i nauki modelowania  

w szkole lub w domu
 y do formowania kształtów, tworzenia figurek czy biżuterii
 y utwardzalne w piekarniku w temperaturze 100-140°C (ok. 10 minut)
 y wyprodukowane w Polsce z zastosowaniem bezpiecznych składników

Plasteliny

 y elastyczne
 y nietoksyczne
 y nie wysychają
 y nie przywierają do powierzchni
 y nie brudzą rąk

 y elastyczne
 y nietoksyczne
 y nie wysychają
 y nie przywierają do powierzchni
 y nie brudzą rąk

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3069 KP001-A mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ3070 KP001-D mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3071 KP002-A mix 6 kol. fluorescencyjnych op. - 6 szt.

SZ3072 KP004-G mix 12 kol. pastel. + 12 kol. 
fluorescencyjnych op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3080 CR375K10 mix 10 kol. op. - 10 szt.

SZ3081 CR376K10 mix 10 kol. fluorescencyjnych op. - 10 szt.

PLASTELINY TETIS KP001 PLASTELINY TETIS 
FLUO I MIX KP002 I KP004

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3075 CR370K6 mix 6 kol. op. - 6 szt.

SZ3076 CR371K6 mix 6 kol. fluorescencyjnych op. - 6 szt.

SZ3077 CR372K6 mix 6 kol. brokatowych op. - 6 szt.

SZ3078 CR370K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

SZ3079 CR370K24 mix 24 kol. op. - 24 szt.
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MASY PIANKOWE CRICCO
 y super lekkie
 y w kolorowym pudełku z dołączoną instrukcją tworzenia gotowych wzorów
 y w prosty sposób można mieszać ze sobą różne kolory pianek, co pozwala na uzyskanie 

nowych kolorów lub odcieni
 y nie zawierają substancji toksycznych i są bezpieczne dla dzieci
 y elastyczna masa nie brudzi rąk i jest miła w dotyku
 y miękką piankę można uformować w kulkę, która dzięki zastosowanemu materiałowi 

odbija się jak piłeczka
 y po wyschnięciu masa jest nieodkształcalna i pozostaje w formie w jakiej zasycha
 y przy wybranych wzorach znajdują się akcesoria do formowania oraz inne elementy 

dekoracyjne

Masy piankowe

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Waga Jedn. 

sprzed.

SZ3082 CR111-1 mini - zwierzaki (piesek, rybka, lew) 30 g op.

SZ3083 CR111-2 mini - środki transportu
(pociąg, samolot, autko) 30 g op.

SZ3084 CR111-3 mini - 3 wzory ciasteczek 30 g op.

SZ2704 CR112 medium (sowa, miś w samolocie) 1 x 30 g + 1 x 15 g op.

SZ2705 CR113 na sprężynce 1 x 30 g + 1 x 18 g op.

SZ1721 CR114/B  biała 40 g szt.

SZ1722 CR115 zestaw kreatywny 6 kolorów + foremki 6 x 15 g op. - 6 szt.

SZ1723 CR110
8 kolorów (biały, żółty, czerwony, 
pomarańczowy, zielony, niebieski,

fioletowy, czarny)
8 x 15 g op. - 8 szt.

SZ1724 CR114
8 kolorów (biały, żółty, czerwony, 
pomarańczowy, zielony, niebieski, 

fioletowy, czarny)
 8 x 40 g op. - 8 szt.

SZ3082

SZ3083

SZ3084

SZ2705

SZ2704

SZ1721SZ1724

 SZ1722

SZ1723



19

ARKUSZE PIANKOWE HAPPY COLOR

FARBY WITRAŻOWE AMOS GLASS DECO

 y elastyczne i miękkie arkusze z mikrogumy: gładkie, z efektem brokat (Kosmos)  
czy frotte (Spring Plush)

 y łatwe do wycinania, zszywania i sklejania 
 y świetne do zabawy dla dzieci, polecane na zajęcia plastyczne w szkole i przedszkolu 
 y idealne do tworzenia prac, które uzyskują efekt przestrzenny, na kartki świąteczne, laurki 
 y doskonałe do tworzenia dekoracji na ściany pokoju dziecka, do tworzenia zabawek oraz 

modeli pływających i podwieszanych, a także ozdób choinkowych
 y format: A4
 y grubość: 2 mm

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

 y wyraziste kolory
 y łatwa aplikacja farb
 y odklejalne - gotowy, wyschnięty wzór można przenosić z folii na inne powierzchnie
 y możliwe jest łączenie farb witrażowych z innymi technikami: klejem z brokatem, Cias-

to-Plasto
GD10P10
 y czarny kontur, 9 kolorów farb po 10,5 ml
 y folie i wzorniki

GD10P12R
 y czarny kontur, złoty kontur, 10 kolorów farb po 10,5 ml
 y klej w sztyfcie 8 g
 y folie i wzorniki

GD22P10
 y czarny kontur 40 ml, 9 kolorów farb po 22 ml
 y 2 wymienne końcówki
 y folie i wzorniki

Arkusze piankowe

Farby witrażowe

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2753 HA 7130 2030-PAS Pastel mix 5 kol. op. - 5 ark.

SZ2754 HA 7130 2030-FLOWER Flowers mix 5 kol. op. - 5 ark.

SZ2755 HA 7130 2030-FOREST Forest mix 5 kol. op. - 5 ark.

SZ2756 HA 7132 2030-KOS Kosmos Brokat mix 5 kol. op. - 5 ark.

SZ2757 HA 7135 2030-SPRING Spring Plush mix 5 kol. op. - 5 ark.

SZ2758 HA 7130 2030-MIX Mix mix 10 kol. op. - 10 ark.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

SZ1239 170-1692 GD10P10 kpl.

SZ0116 170-1045 GD10P12R kpl.

SZ1241 170-2221 GD22P10 kpl.

SZ2754

SZ2757 SZ2755 SZ2756

SZ2753 SZ2758
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ZESTAW CRICCO ZRÓB TO SAM  
- BIBUŁKOWE  WYKLEJANKI

ZESTAW CRICCO ZRÓB TO SAM  
- TERMO  BRELOCZKI / TERMO ZAWIESZKI

ZESTAW CRICCO ZRÓB TO SAM 
- WYSZYWANKA  PRZYTULANKA

 y komplet zawiera 10 naklejek z różnymi środkami transportu oraz 800 małych 
bibułek w ośmiu kolorach

 y wystarczy zrobić z bibułek kuleczki i ułożyć na samoprzylepnych naklejkach  
w kształcie statku, samochodu czy samolotu

 y na opakowaniu znajduje się też kod QR z odnośnikiem do bazy filmików  
DO IT YOURSELF z instrukcjami i inspiracjami do kreatywnych zabaw  
z użyciem produktów Cricco

Termo breloczki
 y opakowanie zawiera zestaw tematycznie dobranych, wyciętych w odpowiednie kształty 

obrazków z termokurczliwej folii do samodzielnego pokolorowania kredkami
 y po wypieczeniu w piekarniku folia kurczy się, a my mamy nowe kolorowe, plastikowe 

breloczki
 y w sprzedaży dostępny jest mix dwóch wzorów na opakowaniu znajduje się też  

kod QR z odnośnikiem do bazy filmików DO IT YOURSELF z instrukcjami i inspiracjami  
do kreatywnych zabaw z użyciem produktów Cricco

Termo zawieszki
 y opakowanie zawiera zestaw do samodzielnego wykonania figurki z wyciętych  

w odpowiednie kształty elementów z termokurczliwej folii do pokolorowania kredkami
 y po wypieczeniu w piekarniku folia kurczy się, a my mamy nowy kolorowy breloczek  

z zawieszką
 y w zestawie znajdują się wszystkie potrzebne elementy oraz komplet kredek
 y w sprzedaży dostępny jest mix dwóch wzorów - dla dziewczynek i dla chłopców
 y na opakowaniu znajduje się też kod QR z odnośnikiem do bazy filmików DO IT YOURSELF 

z instrukcjami i inspiracjami do kreatywnych zabaw z użyciem produktów Cricco

 y zawiera komplet elementów do samodzielnego wykonania 
pluszowej zabawki przytulanki

 y znajdziemy tu odpowiednio wycięte, przygotowane kształty figurki 
z otworami do wyszywania, zestaw nici i innych niezbędnych 
akcesoriów (w tym bezpieczną dla dzieci plastikową igłę)  
oraz instrukcję wykonania

 y na opakowaniu znajduje się też kod QR z odnośnikiem  
do bazy filmików DO IT YOURSELF z instrukcjami i inspiracjami  
do kreatywnych zabaw z użyciem produktów Cricco

Zestawy „Zrób to sam”

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ2713 CR141 kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ2714 CR151 breloczki kpl.

SZ2715 CR152 zawieszki kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ2706 CR121 małpka kpl.

SZ2707 CR123 miś kpl.

SZ2708 CR122 króliczek kpl.
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KLEJ BROKATOWY TESA GLITTER DECO KREDKI DO TWARZY CARIOCA MASKUP

FLAMASTRY ZAPACHOWE CARIOCA PERFUME FLAMASTRY ZAPACHOWE CARIOCA PERFUME MAXI

 y do efektownego ozdabiania, dekorowania opakowań na prezenty, kartek z życzeniami, 
obrazków, rysunków itp.

 y miękka tubka z praktyczną końcówką umożliwia precyzyjne i czyste stosowanie masy 
dekoracyjnej

 y nie kapie, nie powoduje deformacji elementu, na który jest aplikowana
 y nie zawiera rozpuszczalników
 y można sprać z ubrania

 y wykręcane kredki do twarzy i ciała
 y łatwo się rozprowadzają
 y nie brudzą rąk
 y łatwo zmywalne ze skóry za pomocą wody z mydłem, spieralne z tkanin
 y kolory łatwo mieszają się ze sobą
 y bezpieczne dla skóry dziecka
 y produkt testowany dermatologicznie
 y zestaw 6 intensywnych kolorów po 6 g
 y wewnątrz instrukcje!

 y wysokiej jakości pisaki zapachowe
 y pachnący i łatwo zmywalny tusz
 y końcówka wyposażona w blokadę 

- nie ma możliwości wciśnięcia jej 
do środka

 y bezpieczna, wentylowana zatyczka 
umożliwia oddychanie w przypadku 
połknięcia

 y aromaty nie zawierają substancji 
uczulających

 y 12 zapachów: lukrecja, czekolada, 
brzoskwinia, truskawka, 
pomarańcza, banan, jabłko, mięta, 
anyż, winogrona, lawenda, wanilia

 y wysokiej jakości pisaki zapachowe
 y pachnący i łatwo zmywalny tusz
 y końcówka wyposażona w blokadę - nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
 y bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
 y aromaty nie zawierają substancji uczulających
 y 10 zapachów: lukrecja, pomarańcza, jabłko, anyż, lawenda, czekolada, truskawka, 

banan, winogrono, wanilia 
 y grubość linii 1 - 7 mm
 y zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

Klej brokatowy Kredki do twarzy

Flamastry zapachowe

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

J0700 59900-00000-04 TS mix 6 kol. op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3796 170-2508 mix 6 kol. op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ0307 160-2110 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3912 160-2203 mix 10 kol. op. - 10 szt.
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Flamastry

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4505 844705 mix 5 kol. op. - 5 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ2982 CR389K12 mix 12 kol. op. - 12 szt. 

SZ2983 CR389K24 mix 24 kol. op. - 24 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

H4387 20+1S ED Box op. - 20 szt.

H4388 69+1S ED Big Box op. - 69 szt.

FLAMASTRY MAPED COLOR’PEPS BRUSH 
TIP JUMBO XXL 
 y idealne do kolorowania dużych powierzchni (niebo, morze, trawa itp) 

w błyskawicznym tempie 
 y tusz zmywalny i spieralny z większości tkanin
 y sprężysta końcówka pędzelkowa przez długi czas zachowuje swoje 

właściwości
 y umożliwia uzyskanie różnych linii od cienkich po grube
 y 5 intensywnych kolorów w kartonowym etui

PISAKI PĘDZELKOWE CRICCO

ZESTAWY EDDING COLOUR HAPPY

 y pisaki z miękką końcówką w kształcie pędzelka z syntetycznego włosia
 y delikatny tusz w żywych, intensywnych kolorach odpowiedni do jasnego papieru
 y doskonała alternatywa dla standardowych pisaków i farb akwarelowych
 y idealne do kolorowania, cieniowania i wykonywania ozdobnych napisów
 y zestaw 12 lub 24 kolorów (11/23 pisaki z końcówką pędzelkową + 1 czarny pisak  

do konturowania)
 y praktyczne plastikowe opakowanie z zawieszką w kształcie kasetki z przegródkami  

do wygodnego przechowywania

 y seria Colour Happy wyraża wysoki poziom kreatywności, typowy dla marki Edding: 
niezwykłe liternictwo, gładkie kolorowanie oraz każdy inny rodzaj pełnej kolorów 
twórczości przelanej na papier

 y stwórz zupełnie nowy odcień mieszając za pomocą mixera kolorów 2 podstawowe 
kolory pisaków z końcówką pędzelkową Edding 1340 i stwórz własną paletę barw, 
najpierw umieść pisak, który chcesz zabarwić w dolnej części miksera kolorów, następnie 
powoli umieść drugi pisak, którym chcesz zabarwić ten pierwszy, w górnej części tak, 
aby końcówki delikatnie się zetknęły, zaczekaj chwilę! Im dłużej końcówki się stykają, 
tym bardziej dolny pisak będzie nasączony tuszem górnego. Zazwyczaj wystarczają 1-2 
sekundy. Teraz wyciągnij z miksera dolny pisak i do dzieła: koloruj większe powierzchnie 
lub rysuj piękne litery z zupełnie nowymi, świetlistymi odcieniami.

 Box
 y zestaw zawiera: 20 pisaków e-1340 z końcówką pędzelkową plus 1 mikser kolorów  

do pisaków pędzelkowych
Big Box
 y zestaw zawiera: 69 pisaków – 20 szt. pisaków e-1340 z końcówką pędzelkową, 30 szt. 

pisaków e-1300, 12 szt. cienkopisów e-55, 5 szt. długopisów żelowych e-2185, 1 szt. profipen 
e-1800, 1 szt. pisaka pastelowego na bazie wody 1500 biały + 1 mikser kolorów do pisaków 
pędzelkowych
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FLAMASTRY DWUSTRONNE FIORELLO SKETCH 
GR-F726-12  
 y podwójna końcówka: pędzelek + cienkopis
 y do tworzenia bullet journali, komiksów i innych prac kreatywnych
 y końcówka pędzelkowa pozwala uzyskać ciągłe, jednolite linie o różnej grubości
 y cienka końcówka przeznaczona do cienkich linii i detali
 y bezpieczne wentylowane zatyczki umożliwiają oddychanie w przypadku połknięcia
 y grubość linii: cienka końcówka: 0,4 mm, pędzelek: 0,1 - 6 mm
 y zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

Flamastry

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3896 160-2232 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4507 845403 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3013 CR380K12 mix 12 kol. op. - 12 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4506 845469 mix 10 kol. op. - 10 szt.

FLAMASTRY MAPED COLOR’PEPS 
PASTELOWE

FLAMASTRY MAPED COLOR’PEPS 
ANIMALS 

 y korpus i tusz  w delikatnych ale wyrazistych pastelowych kolorach
 y trwały tusz, nie rozmazuje się
 y pozostawione bez skuwki przez 7 dni nie zasychają 
 y zmywalne ze skóry rąk i większości tkanin
 y bezpieczna, zablokowana przed usunięciem, wytrzymała końcówka  

o grubości 2,8 mm
 y idealne do pisania i kolorowania
 y transparentna, wentylowana skuwka
 y produkt bezpieczny, nietoksyczny - wyprodukowane zgodnie  

z wszystkimi regulacjami dotyczącymi produktów dla dzieci  

 y niespotykane, wyjątkowe grafiki na korpusie przypominają różne 
gatunki zwierząt i ptaków

 y szeroka gama kolorystyczna, intensywne barwy
 y trwały tusz, nie rozmazuje się
 y pozostawione bez skuwki przez 7 dni nie zasychają
 y zmywalne ze skóry rąk i większości tkanin
 y bezpieczna, zablokowana przed usunięciem, wytrzymała końcówka  

o grubości 2,8 mm
 y idealne do pisania i kolorowania
 y transparentna, wentylowana skuwka
 y produkt bezpieczny, nietoksyczny - wyprodukowane zgodnie  

z wszystkimi regulacjami dotyczącymi produktów dla dzieci

FLAMASTRY CRICCO
 y delikatny tusz na bazie wody w jasnych, intensywnych kolorach
 y obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze tuszu
 y miękka końcówka o grubości linii pisania 1 - 1,5 mm
 y wentylowana zatyczka
 y doskonałe do pisania, rysowania i kolorowania na jasnym papierze
 y opakowanie kartonowe z zawieszką
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Flamastry

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4426 155312 FC mix 10 kol. 
(5 neon. + 5 pastel.) op. - 10 szt.

H4427 155310 FC mix 10 kol.   op. - 10 szt.

H4428 155320 FC mix 20 kol. op. - 20 szt.

H4429 155335 FC mix 30 kol. op. - 30 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4430 160792 FC błękitny (ice ice blue) szt.

H4431 160790 FC fioletowy (berry nice) szt.

H4432 160794 FC jasnozielony (wanderlust) szt.

H4433 160752 FC miedziany (copper cabana) szt.

H4434 160751 FC srebrny (nothing else metals) szt.

H4435 160750 FC złoty (heart of gold) szt.

H4436 160706 FC mix 6 kol. op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4389 1200/6S/PASTEL ED mix 6 kol. op. - 6 szt.

H4390 1200/10S-ZESTAW ED mix 10 kol. op. - 10 szt.

H4391 1200/14S BTS ED mix 14 kol. w piórniku op. - 14 szt.

FLAMASTRY FABER-CASTELL GRIP

PISAK METALICZNY FABER-CASTELL METALLICS

PISAKI EDDING 1200

 y ergonomiczny trójkątny kształt
 y opatentowana strefa GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami
 y końcówka pisząca odporna na duży nacisk
 y tusz na bazie wody i barwników naturalnych
 y spieralne z większości tkanin
 y wyraźne i nasycone kolory
 y wygodne plastikowe etui ułatwia przechowywanie pisaków

 y pisak do wszystkich powierzchni – zarówno absorbujących jak 
i nieabsorbujących (papieru, szkła, tektury, metalu, tworzyw 
sztucznych, folii, porcelany)

 y nie przesiąka przez papier
 y nie rozmazuje się, odporny na zachlapania
 y po utrwaleniu w piekarniku w 160°C wodoodporny
 y od razu gotowy do użycia: nie trzeba pompować ani potrząsać
 y tusz na bazie wody, bez zapachu
 y linia pisania: 1,5 mm

 y dedykowane do kreatywnego pisania i kolorowania, wykonywania notatek, 
rysunków i planów na papierze

 y okrągła filcowa końcówka zapewnia gładkie i równe pisanie
 y tusz na bazie wody jest wysoce odporny na blaknięcie i nie przesiąka na 

drugą stronę papieru
 y grubość linii pisania: 1 mm

H4389
 y zestaw 6 pisaków w kolorach pastelowych: srebrno-szarym, kwiat wiśni, 

miodowy melon, jagodowo-lawendowy, słodka mięta, sorbet jabłkowy
H4390
 y zestaw 10 pisaków w standardowych kolorach

H4391
 y zestaw 14 pisaków w 10 standardowych kolorach i 4 w nowych odcieniach 

pastelowych
 y miękki bawełniany piórnik do wygodnego przechowywania pisaków
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PISAK EDDING 1200 METALLIC 
 y pisak metaliczny do pisania, kolorowania, rysowania i tworzenia obramówek  

w atrakcyjnych metalicznych kolorach
 y doskonale nadaje się do kreatywnego pisania i kolorowania, do robienia notatek, 

rysunków i planów
 y jest szczególnie efektowny na ciemnym papierze
 y tusz na bazie wody z systemem filtrowym jest niezwykle odporny na światło
 y okrągła końcówka pisząca o szerokości: 1 - 3 mm

Flamastry

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4392 1200/072/CZ/M ED czerwony metallic szt.

H4393 1200/078/F/M ED fioletowy metallic szt.

H4394 1200/073/N/M ED niebieski metallic szt.

H4395 1200/054/S ED srebrny metallic szt.

H4396 1200/074/ZI/M ED zielony metallic szt.

H4397 1200/053/ZL ED złoty metallic szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3466 S520-ST4ABCDPL mix 4 kol. (czarny, czerwony, 
niebieski, zielony) op. - 4 szt.

H3467 S520-EFGN mix 4 kol. (brązowy, 
pomarańczowy, żółty, szary) op. - 4 szt.

H3468 S520-PSVY mix 4 kol. (różowy, błękitny, 
fioletowy, ciemnożółty) op. - 4 szt.

ZESTAW 4 PISAKÓW PENTEL S520
 y niezwykle popularny pisak / flamaster Sign Pen z trwałą,  

fibrową końcówką
 y do zaawansowanych prac kreślarskich, do tworzenia  

opowieści komiksowych
 y sprawdzi się również w codziennym stosowaniu w biurze,  

szkole i na uczelni
 y dostępny w 12 soczystych kolorach
 y w zestawie 4 kolory
 y wykonany w 80% z materiałów przetworzonych

ZESTAW ARTYSTYCZNY MAPED 
COLOR’PEPS W WALIZCE

ZESTAW MAPED PULSE 2W1

 y mobilny zestaw artystyczny Color’Peps w kartonowej walizce  
z uchwytem

 y plastikowe separatory i przegródki, ułatwiają utrzymanie porządku
 y zawartość dopasowana do potrzeb początkujących artystów: 

- 36 spieralnych flamastrów o końcówkach średniej grubości
- 36 kredek z żywicy syntetycznej, elastycznych i bardzo odpornych   
   na złamanie
- 24 kredki świecowe
- 1 flamaster z końcówką typu pędzelek w kolorze czarnym
- 1 ołówek
- 1 gumka biała
- 1 temperówka bez pojemnika   
   z jednym otworem

 y zestaw kredek i flamastrów w plastikowym etui z klipsem
 y poręczne opakowanie doskonale sprawdzi się w szkole,  

domu i na zajęciach plastycznych
 y jako prezent sprawi radość każdemu obdarowanemu

Zawartość:
- 12 flamastrów Ocean, końcówka Ø 2 mm
- 15 kredek 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

H4508 907003 kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

H4509 984701 kpl.
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MARKERY EDDING DO TKANIN

PISAKI EDDING DO POWIERZCHNI CERAMICZNYCH

 y marker z okrągłą końcówką, do wykonywania kolorowych dekoracji na niemal 
wszystkich jasnych tekstyliach (bawełna, jedwab, len itd.)

 y odporne na spieranie do 60°C, po uprzednim utrwaleniu żelazkiem bez pary
 y wysoce odporny na działanie światła, szybkoschnący tusz na bazie wody  

o neutralnym zapachu
 y szerokość linii pisania: 2 - 3 mm lub 1 mm
 y dostępny w szerokiej gamie żywych kolorów

 y są odpowiednie do porcelany, ceramiki i szkła żaroodpornego
 y służą do odpornego na zmywanie w zmywarce znakowania zarówno dużych 

powierzchni jak i wykonywania drobnych detali bez ryzyka rozlania tuszu
 y oparty na wodzie pigmentowy tusz jest szybkoschnący, przed podgrzaniem można  

go zmywać i poprawiać
 y tusz jest szczególnie odporny na działanie światła
 y po wypieczeniu w piekarniku w temperaturze 160°C przez 25 minut,  

wzór na porcelanie jest odporny na mycie w zmywarce do temp. 50°C
 y elastyczna końcówka pędzelkowa o szerokości: 1 - 4 mm

Markery specjalistyczne

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H4437 159520 FC zestaw podstawowy op. - 5 szt.

H4438 159530 FC zestaw baby shower op. - 5 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3028 4200/6S/000 ED mix 6 kol. podstawowych op. - 6 szt.

SZ3029 4200/6S/999 ED mix 6 kol. ciepłych op. - 6 szt.

SZ3030 4200/6S/099 ED mix 6 kol. zimnych op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Grubość 
linii Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3410 4600/5S ED 1 mm mix 5 kol. podst. op. - 5 szt.

SZ3411 4600/5S/999 ED 1 mm mix 5 kol. ciepłych op. - 5 szt.

SZ3412 4600/5S/099 ED 1 mm mix 5 kol. zimnych op. - 5 szt.

SZ3065 4600/10S/099 ED 1 mm mix 10 kol. popularnych op. - 10 szt.

SZ3066 4600/10S/999 ED 1 mm mix 10 kol. podst. op. - 10 szt.

SZ3051 4500/5S ED 2 - 3 mm mix 5 kol. odpornych  
na światło op. - 5 szt.

SZ3052 4500/5S/099 ED 2 - 3 mm mix 5 kol. zimnych op. - 5 szt.

SZ3053 4500/5S/999 ED 2 - 3 mm mix 5 kol. ciepłych op. - 5 szt.

SZ3054 4500/10S/099 ED 2 - 3 mm mix 10 kol. popularnych op. - 10 szt.

SZ3055 4500/10S/999 ED 2 - 3 mm mix 10 kol. podst. op. - 10 szt.

MARKERY FABER-CASTELL DO TKANIN
 y markery do wykonywania kolorowych dekoracji na tkaninach
 y tusz utrwala się po 24 h lub natychmiast po zaprasowaniu żelazkiem 

bez pary
 y odporne na spieranie do 40 stopni C (60 stopni dla bawełny i innych 

naturalnych włókien)
 y ścięta końcówka umożliwia tworzenie linii o grubości 1, 2 lub 5 mm
 y obudowa i zatyczka wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu

SZ3410 SZ3053 SZ3066

SZ3054
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Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3130 UNPC5M/DBI biały szt.

H3131 UNPC5M/DCA czarny szt.

H3132 UNPC5M/DCE czerwony szt.

SZ1256 UNPC5M/DJNI jasnoniebieski szt.

SZ1255 UNPC5M/DNI niebieski szt.

SZ1253 UNPC5M/DRO różowy szt.

H3134 UNPC5M/DSR srebrny szt.

H3135 UNPC5M/DZI zielony szt.

H3133 UNPC5M/DZL złoty szt.

SZ1251 UNPC5M/DZO żółty szt.
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Cyrkle

 y metalowe cyrkle z opatentowanym systemem blokady ramion w określonej pozycji
 y umożliwiają precyzyjne kreślenie bez wysiłku
 y posiadają ergonomiczne uchwyty w 3 kolorach: pomarańczowym, różowym  

i niebieskim
 y pakowane w plastikowe etui z wbudowaną linijką

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ2721 195210 z ołówkiem drewnianym kpl.

SZ2722 195110 z grafitem 2 mm kpl.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ1733 119410 z ołówkiem drewnianym kpl.

J1395 119450 z grafitem 2 mm kpl.

 y metalowe cyrkle z ergonomicznym uchwytem w trzech kolorach
 y pakowane w plastikowe etui
 y z wbudowaną linijką

Dwie wersje:
SZ1733 - cyrkiel z uniwersalnym uchwytem i ołówkiem drewnianym
J1061 - cyrkiel z grafitową końcówką i zapasowym grafitem (grubość grafitu: 2 mm)

CYRKLE MAPED STUDY STOP

CYRKLE MAPED STUDY PASTEL CYRKIEL MAPED STUDY POP

CYRKLE MAPED STUDY

 y metalowy cyrkiel z ergonomicznym uchwytem w trzech pastelowych kolorach: 
niebieskim, fioletowym lub różowym

 y grafit 2 mm lub ołówek drewniany
 y pakowane w plastikowe etui
 y w displayu mix 3 wersji kolorystycznych

 y metalowy cyrkiel z ergonomicznym uchwytem
 y plastikowe etui z wbudowaną linijką długości 12 cm
 y dostępne dwie wersje kolorystyczne: żółto-niebieski i fioletowo-różowy
 y w displayu mix dwóch wersji kolorystycznych

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ3437 194111 z ołówkiem drewnianym kpl.

SZ3436 194510 z grafitem 2 mm kpl.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

J2092 194102 z ołówkiem drewnianym kpl.

J2093 194500 z grafitem 2 mm kpl.
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Cyrkle

Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

J2086 MC008 z linijką kpl.

J2087 MC003 w kasecie + grafity kpl.

J2088 MC006 w kasecie + ołówek kpl.

J2089 MC005 z systemem precyzyjnej 
regulacji kpl.

J2090 MC007 zestaw 4 elem. kpl.

J2091 MC004 zestaw 5 elem. kpl.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

J2094 199111 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

J2096 291013 kpl.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

J2095 199511 szt.

 y metalowy cyrkiel z uniwersalnym uchwytem na ołówek
 y główka cyrkla w kolorze czarnym

 y cyrkiel zerowy z końcówką grafitową i uniwersalną oraz zapasowymi grafitami
 y maksymalny promień 300 mm, długość cyrkla 165 mm
 y dwie wersje kolorystyczne: niebieska i fioletowo-różowa
 y pudełko odporne na pęknięcia

 y metalowy cyrkiel z regulacją kąta 
nachylenia grafitu

 y solidny mechanizm regulacji promienia 
rysowanych okręgów, zapobiega 
efektowi „elipsy” przy mocniejszym 
przyciśnięciu cyrkla do papieru

 y łatwy w obsłudze system wymiany 
grafitów 

 y idealny do zastosowań szkolnych na 
lekcjach matematyki, techniki i plastyki

 y metalowy cyrkiel na grafity Ø 2 mm
 y główka cyrkla w kolorze czarnym

CYRKIEL MAPED STUDY 120

CYRKIEL MAPED PRECISION SYSTEM FANCY

CYRKLE SZKOLNE MEMOBE METAL COMPASS

CYRKIEL MAPED STUDY 110 

J2090

J2088

J2091

J2087

J2089

J2086
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Kleje

 y bezbarwne i bezwonne
 y zmywalne i niebrudzące
 y zawierają PVP
 y nie zawierają kwasów ani rozpuszczalników
 y przeznaczone do papieru, fotografii, tektury i tkanin
 y zgodne z normami ASTM oraz CE
 y przebadane w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA
 y kupując klej AMOS wspierasz program  

dożywiania dzieci Pajacyk PAH
 y 3 lata gwarancji

 y bezbarwne
 y supermocne, nietoksyczne, nie marszczą papieru
 y idealne do papieru zwykłego i dekoracyjnego,  

kartonu, tkanin i fotografii
 y gwarancja: 2 lata

 y wyposażony w wygodną oraz łatwą w użytkowaniu rolkę, która dozuje wypływ kleju
 y substancja klejąca charakteryzuje się funkcjonalnymi zaletami: jest bezzapachowa  

i zmywalna, nie drażni wrażliwych zmysłów i łatwo się jej pozbyć z powierzchni
 y posiada certyfikat atestu PZH HŻ/12985/01          

 y kleje w sztyfcie o delikatnym zapachu na bazie formuły PVP o dużej sile  
i trwałości klejenia

 y tubka w formie sztyftu zapewnia czyste, szybkie i dokładne aplikowanie kleju
 y zmywalne wodą z mydłem
 y doskonałe do biura i szkoły
 y z łatwością kleją papier, tekturę, zdjęcia, tkaniny, filc, korek itp.

J0317 - kolor fioletowy – kolor znika po chwili od nałożenia, łatwy do usunięcia z odzieży  
i innych tekstyliów

KLEJE W SZTYFCIE AMOS

KLEJE W SZTYFCIE TETIS BG112 KLEJ W PŁYNIE PENTEL ER153

KLEJE W SZTYFCIE CRICCO

Kod OSAA Kod  
dostawcy Waga Jedn. 

sprzed.

J0060 130-1071 8 g szt.

J0061 130-1068 15 g szt.

J0062 130-1069 22 g szt.

J0063 130-1070 35 g szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Waga Jedn. 

sprzed.

J0317 CR9 9 g szt.

SZ3085 CR909 9 g szt.

SZ3086 CR915 15 g szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Waga Jedn. 

sprzed.

J1553 BG112-E 8 g szt.

J1554 BG112-B 15 g szt.

J1555 BG112-G 21 g szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Pojemność Jedn. 

sprzed.

J1801 ER153-S 30 ml szt.

J0317
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Kleje

 y doskonały do rozmaitych zastosowań hobbystycznych i kreatywnych
 y trwale klei powierzchnie papierowe, drewniane, korkowe, szkło, tkaniny, filc, ceramikę 

i elementy foliowe
 y końcówka z wygodnym aplikatorem umożliwiającym dozowanie kleju
 y idealny do zastosowań domowych, w pracach plastycznych i introligatorniach
 y czas schnięcia jest różny i zależy od rodzaju klejonego materiału

KLEJ W PŁYNIE CRICCO DO PRAC PLASTYCZNYCH 

Kod OSAA Kod  
dostawcy Waga Jedn. 

sprzed.

SZ3092 CR920 40 g szt.

SZ3093 CR925 120 g szt.

SZ3094 CR930 480 g szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

J0204 589150 FC biała op.

J0205 187094 FC mix kolorów op.

MASA MOCUJĄCA FABER-CASTELL TACK-IT
 y masa mocująca odpowiednia do różnych celów: do użytku w domu, 

szkole, pracy i projektach kreatywnych
 y w postaci łatwo odklejanych prostokątów
 y odpowiednia do tymczasowego nalepienia informacji, plakatów, 

planów itp.
 y dostępna w 6 atrakcyjnych kolorach, które można łączyć (J0205)  

oraz w kolorze białym (J0204)
 y waga: 50 g

 y uniwersalne kleje do papieru, brystolu, kartonu, drewna, filcu, korka, 
styropianu, ceramiki, kaszerowania

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

 y wytrzymała, elastyczna spoina odporna na kruszenie
 y po wyschnięciu całkowicie przezroczysty
 y nakładać pędzelkiem, wałkiem, patyczkiem na czyste  

i suche powierzchnie
 y do klejenia na zimno

KLEJE UNIWERSALNE HAPPY COLOR

Kod OSAA Kod  
dostawcy Waga Jedn. 

sprzed.

SZ2717 HA 3400 0100 100 g szt.

SZ2718 HA 3400 0250 250 g szt.

SZ2719 HA 3400 0500 500 g szt.

SZ2720 HA 3400 1000 1000 g szt.

Masa mocująca
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Nożyczki

 y plastikowe nożyczki dedykowane dla najmłodszych
 y komfort użytkowania podnosi plastikowy klip,  

który redukuje wysiłek niezbędny do cięcia
 y po przekręceniu klipa mogą być używane normalnie
 y bezpieczne - nie przewodzą prądu, nie tną skóry,  

włosów i ubrań
 y długość: 12 cm

Cuckoo
 y składane nożyczki kieszonkowe

Rocket
 y bezpieczne, plastikowe nożyczki dla dzieci od 3 lat

 y plastikowe nożyczki kreatywne z 5 rodzajami wymiennych ostrzy do wycinania 
różnych wzorów

 y doskonała zabawka rozwijająca zdolności manualne dzieci
 y długość: 13 cm

NOŻYCZKI DLA DZIECI MAPED KIDIPULSE 
Z ODBOJNIKIEM

NOŻYCZKI Y-PLUS+

NOŻYCZKI KREATYWNE MAPED 
CREACUT 5 ZESTAWÓW OSTRZY

Kod OSAA Kod  
dostawcy Jedn. sprzed.

SZ3440 472110 blister - 1 szt.

SZ3441 472112 szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3443 601006 blister - kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Rodzaj Jedn. sprzed.

SZ3456 SC170200 Cuckoo kieszonkowe blister - 1 szt.

SZ3457 SC170101 Rocket bezpieczne szt.
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Kod OSAA Kod  
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ1729 472510 dla leworęcznych szt.

SZ3375 472012 dla praworęcznych szt.

Nożyczki

 y bezpieczne - nie tną skóry, włosów, ubrań, nie przewodzą prądu
 y trwałe - ostrza wykonane z plastiku wzmocnionego włóknem szklanym
 y doskonałe do papieru
 y przeznaczone dla dzieci od 2 roku życia

 y ergonomiczne nożyczki z wyprofilowanymi, miękkimi w środku uchwytami
 y asymetryczne uchwyty oraz ostrza ozdobione kolorowym wzorem
 y ostrza i nit wykonane ze stali nierdzewnej
 y dostępne w wielu kolorach
 y gwarancja na nożyczki 15 cm: 10 lat

 y nożyczki szkolne wykonane ze stali nierdzewnej
 y grawerowane ostrza z zaokrąglonymi końcami - Ø 10 mm
 y plastikowe uchwyty profilem dostosowane do dziecięcej dłoni,  

w przypadku modelu SOFT miękkie w środku
 y długość: 13 cm
 y mix 3 kolorów

 y nożyczki dedykowane dla dzieci szkolnych
 y bezpieczne, zaokrąglone ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, trwałe i niezawodne
 y ergonomiczne, komfortowe uchwyty ułatwiają pracę i nie męczą dłoni
 y dla prawo- i leworęcznych
 y długość: 12 cm

NOŻYCZKI DLA DZIECI MAPED KIDICUT 

NOŻYCZKI MAPED ZENOA FITNOŻYCZKI SZKOLNE 
MAPED ESSENTIALS PULS

NOŻYCZKI SZKOLNE 
MAPED VIVO 

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ1920 137702 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

SZ1730 670112 13 cm szt.

SZ1731 595010 15 cm blister - 1 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ0349 464412 Soft szt.

SZ3105 464212 Standard szt.
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Nożyczki

Kod OSAA Kod  
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

SZ3444 464411 13 cm blister - 1 szt.

SZ3445 464413 13 cm szt.

NOŻYCZKI SZKOLNE MAPED ESSENTIALS 
SOFT PASTEL 

NOŻYCZKI MAPED SENSOFT PASTEL 
Z ELASTYCZNYM UCHWYTEM

NOŻYCZKI MAPED SENSOFT 
Z ELASTYCZNYM UCHWYTEM

 y nożyczki szkolne wykonane ze stali nierdzewnej
 y grawerowane ostrza z zaokrąglonymi końcami - Ø 10 mm
 y plastikowe uchwyty, miękkie w środku, profilem dostosowane  

do dziecięcej dłoni
 y miks 3 kolorów pastelowych: turkusowe, różowe i fioletowe

 y nożyczki z miękkimi, gumowymi, odkształcalnymi uchwytami, 
idealnie dopasowanymi do dłoni

 y symetryczne uchwyty w kolorach pastelowych: turkusowe, różowe 
i fioletowe

 y nożyczki z miękkimi, gumowymi, odkształcalnymi uchwytami, 
idealnie dopasowanymi do dłoni

 y symetryczne uchwyty w kolorach: fioletowym lub niebiesko-czarnym
 y ostrza ze stali nierdzewnej
 y długość: 16 cm

 y wykonane ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcówkami
 y wyposażone w antypoślizgowy uchwyt oraz osłonę na ostrza z miejscem na podpis
 y opakowanie: blister
 y długość: 13 cm

NOŻYCZKI SZKOLNE TETIS GN265

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Długość Jedn. sprzed.

SZ3106 GN265-NR niebiesko-różowy 13 cm blister - 1 szt.

SZ3107 GN265-YN niebiesko-żółty 13 cm blister - 1 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

J2100 486291 fioletowy blister - 1 szt.

J2101 486290 niebiesko-czarny blister - 1 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

J2097 484213 13 cm blister - 1 szt.

J2098 484211 13 cm szt.

J2099 486214 16 cm blister - 1 szt.
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Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. sprzed.

SZ3454 468011 symetryczne 17 cm blister - 1 szt.

SZ3455 468111 asymetryczne 21 cm blister - 1 szt.

5

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

SZ3446 476110 16 cm blister - 1 szt.

SZ3447 476112 16 cm szt.

Nożyczki

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

J2083 181550 FC czerwony blister - 1 szt.

J2084 181549 FC niebieski blister - 1 szt.

J2085 181552 FC zielony blister - 1 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

J1138B 54405-21092 DA 14 cm szt.

J1139A 54407-12973 DA 17,5 cm szt.

J1140A 54408-21025 DA 21 cm szt.

J1141A 54410-21063 DA 24,7 cm szt.

NOŻYCZKI MAPED ESSENTIALS PULSE NOŻYCZKI EKOLOGICZNE MAPED 
ESSENTIALS GREEN PASTEL  y nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej

 y spiczaste końce
 y plastikowe, symetryczne uchwyty
 y dedykowane w szczególności dla użytkowników w wieku powyżej 12 roku życia
 y miks 3 kolorów: granatowe, fioletowe i turkusowe

 y nożyczki ekologiczne
 y uchwyty w 60% wykonane z surowców pochodzących z recyklingu  

w kolorze turkusowym pastelowym
 y ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe użytkowanie
 y gwarancja: 5 lat

NOŻYCZKI SZKOLNE FABER-CASTELL GRIP NOŻYCZKI DAHLE COMFORT-GRIP
 y atrakcyjny design Grip
 y wygodne rączki i zabezpieczone ostrze
 y odpowiednie zarówno dla prawo – jak i leworęcznych

 y nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej,  
nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali Rockwella

 y oszlifowane ostrza
 y wysokiej jakości rączki z polipropylenu
 y dla wygody użytkowania w uchwycie  

wbudowana miękka w dotyku guma
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Akcesoria kreślarskie

LINIJKI NIEŁAMLIWE MAPED TWIST’N 
FLEX PULSE

LINIJKI ELASTYCZNE 
MAPED FLEX 

LINIJKI ELASTYCZNE MAPED FLEX

LINIJKI ELASTYCZNE 
MAPED FLEX 
Z GUMOWYM UCHWYTEM

 y giętkie, niełamliwe linijki
 y dwustronna skala
 y dostępne w dwóch kolorach: różowym i niebieskim
 y dekorowane opakowanie zbiorcze może służyć jako ekspozytor

 y nowa generacja linijek  
o bardzo dużej odporności  
na złamanie

 y efektowny, gumowany element 
na całej długości linijki FLEX  
zapobiega jej przesuwaniu 
w czasie pracy i poprawia 
elestyczność

 y wyróżnione wartości co 5 cm
 y skala po obu stronach
 y kolor: niebieski

 y o dużej odporności na złamanie
 y efektowny gumowany element na całej długości  

linijki zapobiega jej przesuwaniu w czasie pracy  
i poprawia elastyczność

 y wyróżnione wartości co 5 cm
 y cała seria dostępna w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim
 y skala po obu stronach linijki

 y nowa generacja linijek o bardzo dużej  
odporności na złamanie

 y efektowny, gumowany element na całej długości 
linijki FLEX zapobiega jej przesuwaniu w czasie 
pracy i poprawia elestyczność

 y linijki z gumowym uchwytem
 y skala po obu stronach

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Jedn. sprzed.

J2106 258190 15 cm szt.

J2107 258390 30 cm szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Długość Kolor Jedn. 

sprzed.

J2108 258890 20 cm niebieski szt.

J2109 258990 30 cm zielony szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. 

sprzed.

SZ3462 278810 linijka 15 cm szt.

SZ3463 278910 linijka 20 cm szt.

SZ3464 279710 linijka 30 cm szt.

SZ3465 981722 zestaw maxi: linijka, 2 ekierki: 60° i 19 
cm oraz 45° i 13 cm, kątomierz 10 cm 30 cm kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. 

sprzed.

J2102 244060 linijka 15 cm szt.

J2103 244120 linijka z gumowym uchwytem 20 cm szt.

J2104 244130 linijka z gumowym uchwytem 30 cm szt.

J2105 244069 zestaw mini: linijka, 2 ekierki, kątomierz 15 cm kpl.
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Akcesoria kreślarskie

LINIJKI I ZESTAWY MAPED CLASSIC

LINIJKA SKŁADANA MAPED COSMIC

LINIJKI Y-PLUS+ 4 W 1

 y z krystalicznie przezroczystego tworzywa sztucznego o optymalnej giętkości
 y nadruk skali wykonany tuszem odpornym na promieniowanie UV
 y wyróżnione wartości co 5 cm

 y linijka ozdobiona kosmicznymi grafikami
 y idealna do piórnika
 y maksymalna długość po rozłożeniu: 30 cm
 y kolor: różowy

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

J2110 281091 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. 

sprzed.

SZ1743 146507 linijka 15 cm szt.

SZ1744 242815 zestaw mini: linijka, 2 ekierki 12 cm  60° 
i 45°, kątomierz 10 cm 15 cm kpl.

SZ2355 242820 zestaw medium: linijka, 2 ekierki 21 cm  
60° i 45°, kątomierz 10 cm 20 cm kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ0946 BL010-NK niebieski kpl.

SZ0947 BL010-PK pomarańczowy kpl.

SZ0948 BL010-RK różowy kpl.

SZ0949 BL010-ZK zielony kpl.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. 

sprzed.

J1982 CR610
zestaw: linijka, 2 ekierki 60° 

- 15 cm i 45° - 11 cm, 
kątomierz 10 cm

16 cm kpl.

J1983 CR615 zestaw Flexi: linijka, 2 ekierki 60° 
i 45°, kątomierz 15 cm kpl  

J1984 CR620 zestaw Flexi: linijka, 2 ekierki 60° 
i 45°, kątomierz 20 cm kpl  

 y elastyczny, odporny na złamanie zestaw geometryczny
 y komplet zawiera: linijkę, ekierkę, kątomierz

ZESTAW GEOMETRYCZNY TETIS BL010

ZESTAWY GEOMETRYCZNE CRICCO
 y praktyczny i funkcjonalny zestaw artykułów kreślarskich z wysokiej jakości tworzywa
 y nieścieralna podziałka i precyzyjny nadruk skali (do 1/1000 cm)
 y zestaw dostępny w czterech kolorach z czarnym nadrukiem
 y dla łatwiejszego odczytu na kolorowym tle główne jednostki miary zostały pogrubione
 y zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika
 y zestaw zawiera: linijkę, ekierki 60° i 45°, kątomierz 180°

Zestawy Flexi
 y elastyczny, wyginający się materiał odporny na złamania
 y precyzyjna, nieścieralna skala w cm i calach
 y cztery elementy składowe: linijka, ekierka 60°, ekierka 45° i kątomierz 180°
 y dokładne, nieścieralne podziałki w cm i w calach
 y pakowane w woreczek foliowy z zawieszką

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Długość Jedn. 

sprzed.

SZ3458 RX170100 linijka, gumka, 
temperówka, ołówek 20 cm kpl.

SZ3459 RX130910 linijka, gumka, 
temperówka, ołówek 30 cm kpl.

 y dwie wygodne długości
 y w środku linijki schowana temperówka, gumka i ołówek
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Plecaki, piórniki i worki

SERIA MYBAQ MARIPOSA

SERIA MYBAQ CHAMPIONS

SERIA MYBAQ BLOOM

SERIA MYBAQ OPAL

Piórnik z klapką
 y zamykany na suwak, otwierany do góry
 y wewnątrz przegródka z gumkami na przybory
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 23 x 9,5 cm

Plecak Wega
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y 2 komory zamykane na suwak, przegroda na laptop lub tablet
 y usztywnione plecy (pianka EVA), wyściełane szelki, odblaski
 y wymiary: 29 x 42 cm

Worek
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Plecak Gemini
 y wodoodporny poliester 600D
 y jedna komora, całkowicie miękkie plecy
 y regulowane szelki, odblaski
 y wymiary: 23 x 32 cm

Plecak usztywniany Apus
 y wodoodporny poliester 600D
 y 3 komory zapinane na suwak
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y wzmocnione dno z nóżkami
 y wewnątrz mniejsze kieszonki i organizer
 y kieszeń termiczna
 y wymiary: 31 x 44 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 33 x 41 cm

Piórnik z klapką
 y zamykany na suwak, otwierany do góry
 y wewnątrz przegródka z gumkami na przybory
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 23 x 9,5 cm

Plecak usztywniony Alcor
 y wodoodporny poliester 600D
 y 3 komory zamykane na suwak
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y wzmocnione dno z nóżkami
 y wewnątrz mniejsze kieszonki i organizer
 y wymiary: 30 x 41 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Piórnik prostokątny
 y 1 komora zamykana na suwak
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 23 x 11 cm

Plecak Leo
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y 2 komory + możliwość wydzielenia dodatkowej przegrody na buty
 y regulowany pas piersiowy
 y usztywnione plecy (pianka EVA), odblaski
 y wewnątrz kieszeń na laptop lub tablet
 y wymiary: 31 x 44 cm

Plecak Wega
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y 2 komory zamykane na suwak, przegroda na laptop lub tablet
 y usztywnione plecy (pianka EVA), wyściełane szelki, odblaski
 y wymiary: 29 x 42 cm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4012 400129560 piórnik szt.

SZ4013 400129181 plecak Wega szt.

SZ4014 400129591 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4022 400131827 plecak Gemini szt.

SZ4023 400129158 plecak usztywniany Apus szt.

SZ4024 400129587 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4025 400129574 piórnik szt.

SZ4026 400129498 plecak Leo szt.

SZ4027 400129182 plecak Wega szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4019 400129562 piórnik szt.

SZ4020 400129159 plecak usztywniany Alcor szt.

SZ4021 400131828 worek szt.



39

Plecaki, piórniki i worki

SERIA MYBAQ DYNAMO

SERIA MYBAQ MAGNET SERIA MYBAQ GLASS

SERIA MYBAQ ROBO
Plecak Zibal
 y wodoodporny poliester 600D
 y 2 komory zamykane na suwak i 3 kieszenie 

zamykane na suwak, organizer
 y usztywnione plecy, odblaski
 y regulowany pas piersiowy
 y wymiary: 32 x 45 cm

Plecak Kastor
 y wodoodporny poliester 600D
 y 3 komory zamykane na suwak i 2 kieszenie zamykane  

na suwak, organizer
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y regulowany pas piersiowy
 y wymiary: 33 x 45 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Plecak Leo
 y wodoodporny poliester 600D
 y 2 komory + możliwość wydzielenia dodatkowej przegrody na buty
 y regulowany pas piersiowy
 y usztywnione plecy (pianka EVA), odblaski
 y wewnątrz kieszeń na laptop lub tablet
 y wymiary: 31 x 44 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Plecak Atik XL
 y wodoodporny poliester 600D
 y 1 komora i 3 kieszenie zamykane na suwak
 y wewnątrz kieszeń na laptop lub tablet, organizer
 y usztywnione plecy (pianka EVA), wyściełane szelki, odblaski
 y wymiary: 36 x 51 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Plecak usztywniany Apus
 y wodoodporny poliester 600D
 y 3 komory zapinane na suwak
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y wzmocnione dno z nóżkami
 y wewnątrz mniejsze kieszonki i organizer
 y kieszeń termiczna
 y wymiary: 31 x 44 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 33 x 41 cm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4028 400129186 plecak Kastor szt.

SZ4029 400129536 plecak Zibal szt.

SZ4030 400129590 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4031 400129156 plecak usztywniany Apus szt.

SZ4032 400129585 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4035 400129573 plecak Atik XL szt.

SZ4036 400129588 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4033 400129191 plecak Leo szt.

SZ4034 400129596 worek szt.
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Plecaki, piórniki i worki

SERIA MYBAQ KITTY

SERIA MYBAQ FOXY

SERIA MYBAQ PIXI

Piórnik rozkładany
 y zamykany na suwak, 2 rozkładane skrzydła
 y gumki na przybory szkolne, miejsce na plan lekcji
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 14 x 20 cm

Plecak Gemini
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y jedna komora, całkowicie miękkie plecy
 y regulowane szelki, odblaski
 y wymiary: 23 x 32 cm

Plecak usztywniany Apus
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y 3 komory zapinane na suwak
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y wzmocnione dno z nóżkami
 y wewnątrz mniejsze kieszonki i organizer
 y kieszeń termiczna
 y wymiary: 31 x 44 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 33 x 41 cm

Piórnik z klapką
 y zamykany na suwak, otwierany do góry
 y wewnątrz przegródka z gumkami na przybory
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 23 x 9,5 cm

Plecak Felis
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D
 y 1 komora i 2 kieszenie zamykane na suwak
 y możliwość poszerzenia plecaka
 y usztywnione plecy (pianka EVA), wyściełane szelki, 

odblaski
 y wymiary: 31 x 42 cm

Piórnik saszetka
 y 2 komory zamykane na suwak
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 23 x 6 cm

Worek
 y satynowy, wodoodporny poliester 240D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 39 x 46 cm

Piórnik rozkładany
 y zamykany na suwak, 2 rozkładane skrzydła
 y gumki na przybory szkolne, miejsce na plan lekcji
 y bez wyposażenia
 y wymiary: 14 x 20 cm

Plecak usztywniany Alcor
 y wodoodporny poliester 600D
 y 3 komory zamykane na suwak
 y usztywnione plecy, wyściełane szelki, odblaski
 y wzmocnione dno z nóżkami
 y wewnątrz mniejsze kieszonki i organizer
 y wymiary: 30 x 41 cm

Worek
 y wodoodporny poliester 600D 
 y regulcja sznurków
 y wzmacniane szycie od wewnątrz
 y wymiary: 33 x 41 cm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4005 400129544 piórnik szt.

SZ4006 400131826 plecak Gemini szt.

SZ4007 400129157 plecak usztywniany Apus szt.

SZ4008 400129586 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4015 400129563 piórnik szt.

SZ4016 400131822 plecak Felis szt.

SZ4017 400129579 saszetka szt.

SZ4018 400129595 worek szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ4009 400129542 piórnik szt.

SZ4010 400129155 plecak usztywniany Alcor szt.

SZ4011 400129584 worek szt.
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Zestawy interaktywne

Projektory

ZESTAW INTERAKTYWNY ÉSPRIT MT 
WALL Z EPSON EB680

PROJEKTOR EPSON EB-685W

PROJEKTOR EPSON EB530

 y w komplecie: tablica interaktywna ésprit Multi 
Touch i projektor do bliskiej projekcji Epson 
EB-680 z uchwytem ściennym: technologia 3LCD, 
jasność 3500 lumenów (światło białe i barwne), 
rozdzielczość 1024 x 768 (XGA), kontrast: 14 000:1, 
gwarancja: 60 miesięcy lub 8000 h na projektor,  
60 miesięcy lub 1000 h na lampę,

 y gwarancja: 2 lata na tablicę, dożywotnia  
na powierzchnię tablicy!

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3115 ZEWMT Epson Ultra szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

L1655 EB685W szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3116 EB530 szt.

5

 y projektor do bliskiej projekcji
 y technologia: 3LCD
 y jasność: 3200 ANSI lm
 y kontrast: 16000:1
 y rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
 y dystans: 0,5 - 1,3 m
 y gwarancja: 60 miesięcy lub 8000 h na projektor,  

60 miesięcy lub 1000 h na lampę

5
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TABLICA INTERAKTYWNA 
2X3 ÉSPRIT MULTI TOUCH

TABLICA INTERAKTYWNA 
2X3 ÉSPRIT MULTI TOUCH PRO 80”

TABLICE INTERAKTYWNE 
2X3 ÉSPRIT DUAL TOUCH

MONITORY INTERAKTYWNE 
OPTOMA

 y przekątna: 80”
 y zastosowana technologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemową  

i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie z założeniem, że każdy  
z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy w tym oczywiście obsługę 
multigestów (między innymi zoomowanie, rotacji, a także przewijania)

 y urządzenie działa w standardzie Plug&Play
 y powierzchnia suchościeralna ceramiczna z dożywotnią gwarancją, 3 lata 

gwarancji na produkty
 y w zestawie: sterownik i oprogramowanie ésprit (na płycie CD), instrukcja 

obsługi, zestaw montażowy, kabel USB - 5 m, komplet pisaków magnetycznych
 y wymiary obszaru roboczego: 167 x 117,6 cm

 y przekątna: 80”
 y działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR), która pozwala na 

bezproblemową i komfortową pracę 16 użytkowników jednocześnie  
(32 punkty dotykowe), z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną 
operację na tablicy - w tym oczywiście obsługę multigestów  
(m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania)

 y powierzchnia ceramiczna z dożywotnią gwarancją
 y obszar roboczy: 162 x 113 cm

 y zastosowana technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów  
(między innymi zoomowanie, rotacji, a także przewijania)

 y urządzenie działa w standardzie Plug&Play - pozwalając na użytkowanie zaraz  
po podłączeniu do komputera oraz projektora

 y łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), minimum elektroniki, doskonała 
precyzja, jednokrotna kalibracja

 y powierzchnia ceramiczna z dożywotnią gwarancją, 3 lata gwarancji na produkty

Monitory interaktywne Optoma to płaskie panele dotykowe zapewniające wysoką 
rozdzielczość oraz dużą ilość punktów dotyku. Dzięki nim wyświetlanie lekcji, 
dzielenie się pomysłami nabierze nowego wymiaru, zarówno w zastosowaniach 
edukacyjnych, ale też i korporacyjnych.
 y rozdzielczość 4K UHD gwarantuje ostry i żywy obraz
 y bezproblemowa interakcja - 20 punktów dotyku
 y antyodblaskowy wyświetlacz, filtr niebieskiego światła i szerokie kąty widzenia

Tablice interaktywne

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

L1189 TIWEMT szt.

Kod OSAA Kod  
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

L0844 TIWEMTP szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Przekątna Jedn. 

sprzed.

L0174 TIWEDT50 50" szt.

L1136 TIWEDT80 80" szt.

L0176 TIWEDT101 101" szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Przekątna Jedn. 

sprzed.

SZ3467 OP651RK 65" szt.

SZ3468 OP751RK 75" szt.

SZ3469 OP861RK 86" szt.
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Tablice suchościeralne

Kod OSAA Kod 
dostawcy Liniatura Wymiary Jedn. 

sprzed.

L1804 MTM090060.03.02.05 kratka 90 x 60 cm szt.

L1805 MTM150100.03.02.51 kratka 150 x 100 cm szt.

L1806 MTM090060.04.02.05 linie 90 x 60 cm szt.

L1807 MTM120090.04.02.03 linie 120 x 90 cm szt.

L1808 MTM150100.04.02.51 linie 150 x 100 cm szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Wymiary Jedn. 

sprzed.

L1597 MTM060040.02.02.04 60 x 40 cm szt.

L1809 MTM080060.02.02.04 80 x 60 cm szt.

L1598 MTM090060.02.02.05 90 x 60 cm szt.

L1599 MTM120090.02.02.03 120 x 90 cm szt.

L1600 MTM150100.02.02.51 150 x 100 cm szt.

L1603 MTM180120.02.02.51 180 x 120 cm szt.

L1604 MTM200100.02.02.51 200 x 100 cm szt.

L1810 MTM240100.02.02.51 240 x 100 cm szt.

L1607 MTM300120.02.02.51 300 x 120 cm szt.

 y powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
 y tablice wykazują właściwości suchościeralne - można pisać po ich powierzchni dedykowanymi markerami
 y właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów
 y nadrukowana delikatna kratka (2,5 x 2,5 cm) lub delikatne linie (odległość 2,5 cm) ułatwiające równe pisanie 

i rysowanie
 y rama Classic wykonana z anodowanego aluminium
 y w zestawie półka aluminiowa na markery oraz zestaw montażowy (śruby, kołki rozporowe)

 y powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
 y tablice wykazują właściwości suchościeralne - można pisać po ich powierzchni dedykowanymi markerami
 y właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów
 y rama wykonana z anodowanego aluminium
 y łatwy montaż - śruby i kołki rozporowe w zestawie

L1599 - możliwość montażu tablicy w pionie lub w poziomie, zestaw zawiera półkę aluminiową  
z zaślepkami o długości 30 cm i marker suchościeralny
L1810 i L1607 - tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE MEMOBE Z NADRUKIEM 
W RAMIE ALUMINIOWEJ CLASSIC

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE MEMOBE 
W RAMIE ALUMINIOWEJ CLASSIC



44

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Wymiary Jedn. 

sprzed.

SZ0570 TSF8510P3SZ ceramiczna 100 x 85 cm szt.

SZ0571 TSF1710P3SZ ceramiczna 170 x 100 cm szt.

SZ1193 TSU8510 lakierowana 100 x 85 cm szt.

SZ1194 TSU1710 lakierowana 170 x 100 cm szt.

14

14

14

TABLICE SZKOLNE 2X3 
SUCHOŚCIERALNO - MAGNETYCZNE

TRYPTYKI 2X3

TABLICE OBROTOWO-JEZDNE 2X3

 y tablice o powierzchni magnetycznej (ceramicznej lub lakierowanej)
 y rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 

popielatymi narożnikami
 y gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, gwarancja dożywotnia  

na powierzchnię ceramiczną i 2 lata na produkt

 y wysokiej jakości tablice rozkładane z powierzchnią  
o właściwościach magnetycznych

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

 y tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia  
jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem

 y w zestawie elementy mocujące
 y wymiary: 170 / 340 x 100 cm

 y 2-stronna, obracana 360° względem osi poziomej
 y powierzchnia biała, lakierowana, suchościeralno-magnetyczna lub kredowa
 y konstrukcja aluminiowa; na podstawie jezdnej (kółka z blokadą)
 y wymiary: 170 x 100 cm
 y gwarancja: 2 lata; 10 lat na powierzchnię

Tablice suchościeralne

Tryptyki

Tablice obrotowo-jezdne

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Typ Jedn. 

sprzed.

L1097 TRS1710P3UKF ceramiczna suchościeralny szt.

SZ0575 TRK1710P3UKF ceramiczna kredowy szt.

L1096 TRS1710UKF lakierowana suchościeralny szt.

SZ0574 TRK1710UKF lakierowana kredowy szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Typ Jedn. 

sprzed.

SZ0577 TOS1710P3SZ ceramiczna suchościeralny szt.

SZ0579 TOK1710P3SZ ceramiczna kredowy szt.

SZ0576 TOS1710SZ lakierowana suchościeralny szt.

SZ0578 TOK1710SZ lakierowana kredowy szt.
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TABLICE KORKOWE 2X3

TABLICE TEKSTYLNE 2X3

 y tablice w ramie UKF
 y powierzchnia z wysokiej jakości korka
 y rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym,  

plastikowe narożniki w kolorze popielatym
 y gwarancja: 2 lata

 y tablice w ramie UKF
 y dostępne w dwóch kolorach: niebieskim lub popielatym
 y rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym,  

plastikowe narożniki w kolorze popielatym
 y gwarancja: 2 lata

Tablice tekstylne

Tablice korkowe

 y wysokiej jakości korek naturalny o optymalnej 
gramaturze i stopniu elastyczności

 y powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie 
pinezek

 y rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
 y lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową 

zapobiegającą odkształcaniu się
 y zestaw montażowy w komplecie

TABLICE KORKOWE MEMOBE W RAMIE DREWNIANEJ

Kod OSAA Kod 
dostawcy Wymiary Jedn. 

sprzed.

L1625 MTC040030.00.01.10 40 x 30 cm szt.

L1626 MTC060040.00.01.10 60 x 40 cm szt.

L1628 MTC090060.00.01.10 90 x 60 cm szt.

L1631 MTC120090.00.01.05 120 x 90 cm szt.

L1632 MTC150100.00.01.51 150 x 100 cm szt.

L1635 MTC200100.00.01.51 200 x 100 cm szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Wymiary Jedn. 

sprzed.

SZ3119 TCU8510 100 x 85 cm szt.

SZ3120 TCU1710 170 x 100 cm szt.

14

Kod OSAA Kod 
dostawcy Wymiary Jedn. 

sprzed.

SZ3117 TTU8510 100 x 85 cm szt.

SZ3118 TTU1710 170 x 100 cm szt.

14
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Dziurkacze i zszywacze

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

J1887 620311 grafitowy metaliczny szt.

J1565 620312 niebieski metaliczny szt.

SZ2740 620310 srebrny metaliczny szt.

10

DZIURKACZ MAPED ADVANCED METAL

ZSZYWACZ MAPED ADVANCED METAL

SERIA MAPED ESSENTIALS METAL 

ZSZYWACZ METALOWY MAPED START

 y metalowy mechanizm i obudowa, stalowe ostrza
 y do 25 kartek
 y precyzyjny ogranicznik formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8
 y wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów  

w segregatorze umożliwiają szybkie dziurkowanie  
bez użycia listwy formatowej

 y wskaźnik środka strony, łatwy do otwierania pojemnik na ścinki
 y gwarancja: 10 lat

 y metalowa obudowa i mechanizm zapobiegający blokowaniu  
i zacinaniu się zszywacza

 y krótki magazynek, trzy rodzaje zszywania: zamknięte, otwarte  
i tapicerskie

 y otwierają się o 180 stopni, co ułatwia ładowanie zszywek
 y dodatkowa komora na zapasowe zszywki pod magazynkiem
 y głębokość zszywania: 52 mm
 y pojemność magazynka: 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6

 y nowoczesna seria biurowa do 25 kartek
 y metalowy mechanizm i obudowa
 y kolor: czarny matowy
 y gwarancja: 5 lat

Dziurkacz
 y precyzyjny ogranicznik formatów: A4, US, A5, F3x8, A6 i 3x8, nie blokujące się ostrza

Zszywacz
 y zszywanie zamknięte i tapicerskie, otwiera się o 180 stopni

Zszywki
 y z galwanizowanej stali, duża twardość i odporność na rozciąganie, zaostrzone końce

 y zszywacz z krótkim magazynkiem do 25 kartek
 y metalowa konstrukcja i mechanizm - zszywanie zamknięte
 y ładowany od góry - otwiera się o 180 stopni
 y głębokość zszywania: 57 mm
 y pojemność magazynka: 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6
 y kolor: szary
 y gwarancja: 2 lata

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

J1806 354513 biały metaliczny szt.

J1888 354511 grafitowy metaliczny szt.

J1884 354512 niebieski metaliczny szt.

SZ2741 354510 srebrny metaliczny szt.

10

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. sprzed.

J1808 402411 dziurkacz szt.

J1809 354311 zszywacz szt.

J1413 324105 zszywki Nr 10 op. - 1000 szt.

J1415 324405 zszywki 24/6 op. - 1000 szt.

J1414 324605 zszywki 26/6 op. - 1000 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

J0660 392710 szt.

5
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Długopisy i pióra wieczne

Naboje do piór

DŁUGOPIS PARKER JOTTER ORIGINALS
 y zainspirowany duchem lat 90
 y kolekcja Jotter Originals obejmuje gamę żywych kolorów  

w błyszczących plastikowych oprawach, z polerowanym  
wykończeniem ze stali szlachetnej

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Kolor
obudowy

Jedn. 
sprzed.

H3952 2096874 biały szt.

H3958 2096857 czerwony szt.

H3960 2076052 niebieski szt.

H3962 2076054 pomarańczowy szt.

H3964 2075996 purpurowy szt.

H3966 2076058 zielony szt.

H3968 2076056 żółty szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

H4439 149897 FC czarny szt.

H4440 149877 FC czerwony szt.

H4441 149864 FC jasnozielony szt.

H4442 149893 FC niebieski szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4443 185507 FC czarny op. - 6 szt.

H4444 185506 FC niebieski wymazywalny op. - 6 szt.

H4445 185508 FC różowy wymazywalny op. - 6 szt.

H4446 185509 FC turkusowy op. - 6 szt.

PIÓRO SZKOLNE FABER-CASTELL FRESH

NABOJE ATRMANTOWE FABER-CASTELL 
STANDARDOWE KRÓTKIE

 y wytrzymała stalówka ze stali nierdzewnej z irydową końcówką
 y miękka strefa uchwytu dla wygodnego chwytu i komfortowego pisania
 y okienko do kontrolu poziomu atramentu
 y odpowiednie zarówno dla prawo- jak i leworęcznych
 y na standardowe naboje

 y standardowe krótkie naboje do piór wiecznych
 y spieralne z większości tkanin
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DŁUGOPIS ANTYBAKTERYJNY Z JONAMI SREBRA
BK77AB
DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE PRZETESTOWANE ZGODNIE Z NORMĄ ISO 22196
DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY, NIEBIESKI

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3463 BK77AB-AE czarny szt.

H3464 BK77AB-CE niebieski szt.
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Pióra kulkowe

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H3366 BL437-A BL437 czarny szt.

H3367 BL437-B BL437 czerwony szt.

H3368 BL437-C BL437 niebieski szt.

H3369 BL437-D BL437 zielony szt.

SZ3181 BL437-S BL437 błękitny szt.

SZ3182 BL437-E BL437 brązowy szt.

SZ3183 BL437-V BL437 fioletowy szt.

SZ3184 BL437-CA BL437 granatowy szt.

SZ3185 BL437-F BL437 pomarańczowy szt.

SZ3186 BL437-P BL437 różowy szt.

SZ3187 BL437-K BL437 seledynowy szt.

SZ3188 BL437-S3 BL437 turkusowy szt.

H3049 BL107-A BL107 czarny szt.

H3050 BL107-B BL107 czerwony szt.

H3051 BL107-C BL107 niebieski szt.

H3052 BL107-D BL107 zielony szt.

Wkłady

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H1759 LRN5-AX czarny szt.

H1760 LRN5-BX czerwony szt.

H1761 LRN5-CX niebieski szt.

H1757 LR7-AX czarny szt.

H1758 LR7-BX czerwony szt.

H1769 LR7-CX niebieski szt.

Cienkopis kulkowy

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H2866 BLN105-AX BLN105 czarny szt.

H2867 BLN105-BX BLN105 czerwony szt.

H2868 BLN105-CX BLN105 niebieski szt.

PENTEL ENERGEL

DŁUGOPIS PENTEL IZEE BX467 Z TUSZEM 
O NISKIEJ LEPKOŚCI

Długopisy, cienkopisy i pióra EnerGel to produkty wyposażone w niezawodny płynny tusz żelowy, którego formuła daje niesamowity efekt lekkości i gładkości pisania.  
Tusz EnerGel nie rozmazuje się, szybko wysycha i nie blaknie. Jest idealny dla osób leworęcznych. Wybierz swój typ, a nie oderwiesz się od pisania! 

 y wyposażone w niezawodny, płynny tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje niesamowity efekt lekkości i gładkości pisania
 y tusz EnerGel nie rozmazuje się, szybko wysycha i nie blaknie
 y 12 soczystych kolorów
 y grubość końcówki: BL437: 0,7 mm, BL107: 0,7 mm, BLN105: 0,5 mm

 y długopis olejowy do wielogodzinnego pisania
 y tusz o niskiej lepkości (low viscosity)
 y gładkie pisanie bez uczucia “zmęczenia ręki”
 y elegancki metalowy klip

Długopisy i pióra

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3456 BX467-S błękitny szt.

H3452 BX467-A czarny szt.

H3453 BX467-B czerwony szt.

H3457 BX467-V fioletowy szt.

H3454 BX467-C niebieski szt.

H3458 BX467-F pomarańczowy szt.

H3459 BX467-P różowy szt.

H3455 BX467-D zielony szt.



Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

H4447 241153 FC czarny szt.

H4448 241165 FC miętowy szt.

H4449 241127 FC różany szt.

H4450 241128 FC różowy szt.

H4451 241167 FC szmaragdowy szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

H4452 241190 FC czarny szt.

H4453 241188 FC grafitowy szt.

H4454 241189 FC granatowy szt.

Długopisy tradycyjne automatyczne

DŁUGOPIS FABER-CASTELL POLY BALL XB

DŁUGOPISY UNI JETSTREAM SX-101 I SXN-101

DŁUGOPIS FABER-CASTELL POLY BALL XB URBAN

 y ergonomiczna trójścienna strefa uchwytu
 y super miękkie pisanie dzięki systemowi XB
 y klips oraz końcówka wykonana z metalu 
 y obudowa z antypoślizgowego, miłego w dotyku materiału 
 y wkład w kolorze niebieskim
 y końcówka pisząca: XB
 y idealny do wypełniania dokumentów (ISO 12757-2)

Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
 y tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, wodoodporny, nie rozmazuje się, nie robi kleksów,  

nie blaknie, nie przesiąka przez papier
 y lekko pisze i nie przerywa nawet na śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy

 y ergonomiczna trójścienna strefa uchwytu
 y super miękkie pisanie dzięki systemowi XB
 y klips oraz końcówka wykonana z metalu w ciemnym kolorze
 y obudowa z antypoślizgowego, miłego w dotyku materiału  

w atrakcyjnych kolorach
 y wkład w kolorze niebieskim
 y końcówka pisząca: XB
 y idealny do wypełniania dokumentów (ISO 12757-2)

Wkłady

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H2841 UNSXR72/DCA czarny szt.

H2842 UNSXR72/DCE czerwony szt.

H2843 UNSXR72/DNI niebieski szt.

Wkłady

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H2915 UNSXR71-07N/DCA czarny szt.

H2916 UNSXR71-07N/DCE czerwony szt.

H2917 UNSXR71-07N/DNI niebieski szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H2770 UNSX101/DCA SX-101 czarny szt.

H2771 UNSX101/DCE SX-101 czerwony szt.

H2772 UNSX101/DNI SX-101 niebieski szt.

H3089 UNSX101/DZI SX-101 zielony szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H2912 UNSXN101-07N/DCA SXN-101 czarny szt.

H2913 UNSXN101-07N/DCE SXN-101 czerwony szt.

H2914 UNSXN101-07N/DNI SXN-101 niebieski szt.
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Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3189 CR817W4 mix 4 kol. op. - 4 szt.

SZ3190 CR815W4 mix 4 kol. brokatowych op. - 4 szt.

SZ3191 CR815W6 mix 6 kol. brokatowych op. - 6 szt.

SZ3192 CR815W10 mix 10 kol. brokatowych op. - 10 szt.

SZ3193 CR816W6 mix 6 kol. fluorescencyjnych op. - 6 szt.

SZ3194 CR816W10 mix 10 kol. fluorescencyjnych op. - 10 szt.

DŁUGOPIS PENTEL SUPERB BK77

DŁUGOPISY ŻELOWE CRICCO

DŁUGOPIS ŻELOWY SHARPIE S-GEL 

DŁUGOPISY ŻELOWE FIORELLO 

 y prosta, przezroczysta obudowa, przez którą widać wkład  
- ułatwia obserwację zużycia tuszu

 y na wkłady wymienne BKL77
 y grubość końcówki: 0,7 mm
 y grubość linii pisania: 0,27 mm
 y długość linii pisania: 1700 m

 y intensywne kolory
 y gładkie pisanie bez przerywania
 y plastikowa, przezroczysta obudowa umożliwia łatwą kontrolę 

zużycia tuszu
 y zatyczka z praktycznym klipsem
 y długość linii pisania >150 m
 y grubość linii pisania: 0,7 mm

 y najlepiej piszący długopis w swojej klasie
 y matowe wykończenie zapewnia nowoczesny design  

a chromowany pierścień wskazuje kolor wkładu
 y profilowany uchwyt zapewnia komfort pisania
 y grubość końcówki pisania: 0,7 mm

 y neonowe kolory
 y z wymiennym wkładem
 y długość linii pisania: 500 m
 y grubość linii pisania: 0,5 mm

Długopisy tradycyjne

Długopisy żelowe

Wkłady

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H0060 BKL77-A czarny szt.

H0061 BKL77-B czerwony szt.

H0062 BKL77-C niebieski szt.

H0063 BKL77-D zielony szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H0048 BK77-A czarny szt.

H0049 BK77-B czerwony szt.

H0050 BK77-C niebieski szt.

H0051 BK77-D zielony szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4532 2136595 czarny szt.

H4533 2136599 czerwony szt.

H4534 2136600 niebieski szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3195 160-2140 mix 12 kol. neonowych op. - 12 szt.
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PIÓRO WYMAZYWALNE TETIS KP600

CIENKOPISY TETIS KC001

DŁUGOPISY WYMAZYWALNE HAPPY COLOR

Pióro kulkowe termiczne - wymazywalne 
 y posiada wentylowaną skuwkę oraz silikonową 

końcówkę do wymazywania                                                                            
 y tusz reaguje na działanie temperatury  

(znika przy temp. 60°C, powraca  
przy temp. -10°C)

 y kolor wkładu: niebieski
 y kolor obudowy: niebieski                                                                                                                   
 y grubość linii: 0,5 mm 
 y opakowanie: pudełko 12 sztuk                                                                                                         
 y dostępny rodzaj wkładu: niebieski (KR600-N)

 y cienkopisy trójkątne
 y posiadają wentylowaną skuwkę oraz odporną  

na złamanie końcówkę
 y fibrowa końcówka o grubości 0,7 mm zapewnia  

precyzyjną linię pisania o grubości 0,4 - 0,5 mm
 y opakowanie: pudełko 12 kolorów

 y wymazywalne długopisy żelowe w kolorowej obudowie  
(4 kolory obudowy z rodzaju)

 y dzięki unikalnej formule tuszu napisany tekst można łatwo wymazać
 y gumka do wycierania znajduje się na skuwce (Żyrafy) lub na końcu  

obudowy (Uszaki, Uszaki Pastel, Żyrafy, Afrykanki)
 y grubość linii pisania: 0,5 mm
 y wkład w kolorze niebieskim
 y na wymienne wkłady: standard A do długopisów (Uszaki, Uszaki Pastel, 

Afrykanki), standard B (krótszy) do długopisów (Żyrafy)

Długopisy i pióra wymazywalne

Cienkopisy

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3488 KP600-NN szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H4524 HA 4120 01AF-3 Afrykanki szt.

H4525 HA AKPB4471-3 Uszaki szt.

H4526 HA 4120 01UP-3 Uszaki Pastelowe szt.

H4527 HA AKPB7371-3 Żyrafy szt.

Wkłady

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaje Kolor Jedn. 

sprzed.

H4529 HA AKR67K35-3 standard A niebieski op. - 3 szt.

H4528 HA AKR67K35-9 standard A czarny op. - 3 szt.

H4530 HA AKR67K47-3 standard B (krótszy) niebieski op. - 3 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Gr. linii Jedn. 

sprzed.

H3334 S20P-05A czarny 0,05 mm szt.

H3335 S20P-1A czarny 0,1 mm szt.

H3336 S20P-3A czarny 0,3 mm szt.

H3337 S20P-5A czarny 0,5 mm szt.

H3338 S20P-8A czarny 0,8 mm szt.

H3339 S20P-ST5PL czarny mix op. - 5 szt.

CIENKOPISY PENTEL POINTLINER S20P
 y precyzyjne cienkopisy z czarnym tuszem pigmentowym 

odpornym na wodę oraz blaknięcie - ISO 14145-2:1998
 y idealne do rysowania, pisania, szkicowania
 y bardzo wytrzymała końcówka, długa linia pisania
 y mogą być używane z akwarelami i innymi  

tuszami wodnymi

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ3198 KC001-B mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4524 H4527H4525 H4526
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Kod OSAA Kod 
dostawcy Poj. Jedn. 

sprzed.

H0596 UNCLP300/D 8 ml szt.

Cienkopisy

Korektory

CIENKOPISY KULKOWE FABER-CASTELL FREE INK

CIENKOPISY FABER-CASTELL GRIP

KOREKTORY UNI

 y kapilarny system podawania tuszu gwarantuje ciągłość pisania i wykorzystanie 
tuszu do ostatniej kropli

 y grubość końcówki piszącej 0,5 mm i 0,7 mm
 y stożkowa końcówka
 y okienko do kontroli poziomu tuszu

 y ergonomiczny trójścienny przekrój i opatentowana strefa GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami 
masującymi zapewniają komfort użytkowania

 y grubość linii pisania 0,4 mm pozwala na pracę z linijką i rysowanie zgodnie z szablonem
 y tusz na bazie wody i barwników naturalnych
 y spieralne z większości tkanin
 y wyraźne i nasycone kolory

CLT-205 Ekologiczny, z ruchomą końcówką
 y przeznaczony do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i na wydrukach komputerowych
 y dzięki ergonomicznemu kształtowi idealny do stosowania w biurze
 y posiada skuwkę chroniącą taśmę oraz wygodny klip
 y jest bardzo lekki, taśma łatwo się rozwija i dokładnie nanosi na papier
 y taśma o długości: 6 m i szerokości: 5 mm
 y nie zawiera szkodliwych substancji

CLP-300
 y dokładnie koryguje pismo ręczne i na wydrukach komputerowych
 y metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala precyzyjnie dozować  

środek korygujący do ostatniej kropli
 y wyposażony w bezpieczną skuwkę - specjalny otwór umożliwia  

oddychanie w przypadku jej połknięcia
 y pojemność: 8 ml

Kod OSAA Kod 
dostawcy Gr. linii Kolor Jedn. 

sprzed.

H4458 348502 FC 0,5 mm czarny szt.

H4459 348503 FC 0,5 mm czerwony szt.

H4460 348501 FC 0,5 mm niebieski szt.

H4461 348504 FC 0,5 mm zielony szt.

H4462 348147 FC 0,7 mm błękitny szt.

H4463 348126 FC 0,7 mm bordowy szt.

H4464 348199 FC 0,7 mm czarny szt.

H4465 348121 FC 0,7 mm czerwony szt.

H4466 348136 FC 0,7 mm fioletowy szt.

H4467 348166 FC 0,7 mm jasnozielony szt.

H4468 348151 FC 0,7 mm niebieski szt.

H4469 348115 FC 0,7 mm pomarańczowy szt.

H4470 348128 FC 0,7 mm różowy szt.

H4471 348163 FC 0,7 mm zielony szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H5020 151647 FC błękitny szt.

H5029 151687 FC brązowy szt.

H5028 151682 FC brązowy jasny szt.

H5030 151699 FC czarny szt.

H5015 151621 FC czerwony szt.

H5017 151629 FC cielisty szt.

H5019 151637 FC fioletowy szt.

H5016 151626 FC karminowy szt.

H5021 151651 FC niebieski szt.

H5027 151680 FC orzechowy szt.

H5013 151615 FC pomarańczowy szt.

H5014 151619 FC różowy szt.

H5026 151672 FC szary szt.

H5023 151663 FC szmaragdowy szt.

H5018 151634 FC śliwkowy szt.

H5022 151653 FC turkusowy szt.

H5025 151667 FC zielony szt.

H5024 151666 FC zielony jasny szt.

H5012 151606 FC żółty szt.

H5011 151607 FC żółty jasny szt.

H5034 151610 FC mix 10 kol. w etui op. - 10 szt.

H5044 151620 FC mix 20 kol. w etui op. - 20 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Dł. 
taśmy

Szer. 
taśmy

Jedn. 
sprzed.

H2896 UNCLT205/10 6 m 5 mm szt.
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Korektory w taśmie

Ołówki

OŁÓWEK FABER-CASTELL JUMBO GRIP  
TWO TONE
 y ergonomiczny trójkątny kształt
 y opatentowana strefa GRIP z małymi antypoślizgowymi punktami
 y miękki grafit – idealny do rysowania i do nauki pisania
 y okienko na imię na ołówku
 y specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu  

(nawet podczas upadku)
 y powierzchnia pokryta lakierem na bazie wody – bezpieczne dla środowiska i zdrowia
 y atrakcyjne kolory
 y wysokiej jakości drewno – gwarancja łatwego temperowania przy użyciu 

standardowych temperówek

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H0613 ZTT15 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H2492 1862884 szt. 

KOREKTOR W TAŚMIE PENTEL ZTT15

KOREKTORY W TAŚMIE OVAL

KOREKTOR W TAŚMIE PAPER MATE 
DRYLINE GRIP

 y wysokiej jakości, w ergonomicznej obudowie
 y przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia taśmy
 y ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni taśmę  

przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem
 y wymiary taśmy: 5 mm x 12 m

Korektory w taśmie z ruchomą końcówką 
 y stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy
 y redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora
 y łatwe korygowanie pod każdym kątem
 y symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają,  

że jest wygodny dla prawo- i leworęcznych
 y obrotowy wymienny wkład
 y indywidualny kod kreskowy
 y szerokość taśmy korekcyjnej: 5 mm
 y długość taśmy korekcyjnej: 6 m
 y gwarancja: 5 lat

QRM-506
 y kieszonkowy
 y długość: 88 mm 
 y średnica: 22 mm

QAR-506
 y możliwość pionowego 

ustawienia na biurku

QJR-506
 y końcówka wysuwana po kliknięciu  

w przycisk długopisowy
QDR-506
 y dwa rodzaje korekty: gumka  

do wymazywania i korektor  
w taśmie

 y koryguje na sucho i przeznaczony jest do natychmiastowej korekty
 y idealny do korekcji pojedynczych wyrazów i dłuższych partii tekstu
 y posiada ergonomiczny, nowoczesny wygląd z innowacyjnym, wygodnym 

uchwytem i widocznym zasobnikiem trwałej taśmy korekcyjnej
 y wymiary taśmy: 5 mm x 8,5 m

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

SZ2793 160-1972 QRM-506 szt.

SZ2795 160-2000 QJR-506 szt.

SZ2794 160-2001 QAR-506 szt.

SZ2796 160-2095 QDR-506 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

H4472 111930 FC czerwony szt. 

H4473 111931 FC niebieski szt. 

H4475 111932 FC zielony szt. 

H4474 111928 FC różowy szt. 

QRM-506 QJR-506

QAR-506 QDR-506
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Ołówki

OŁÓWEK FABER-CASTELL SPARKLE PEARLY 

ZESTAWY DO SZKICOWANIA FABER-CASTELL

 y grafitowe ołówki najwyższej jakości
 y ergonomiczny trójkątny przekrój
 y wysokiej jakości miękkie drewno łatwe do temperowania
 y twardość grafitu: B
 y specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu  

(nawet podczas upadku)
 y powierzchnia pokryta lakierem na bazie wody – bezpieczne dla środowiska  

i zdrowia dzieci
 y powierzchnia w perłowych barwach pokryta błyszczącymi punktami
 y brokatowe zakończenie ołówka

 y sześciokątne ołówki bardzo dobrej jakości
 y atrakcyjny wzór - niebieskie i złote pasy 
 y w zestawie 6 ołówków (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), temperówka i gumka do mazania
 y opakowanie kartonowe

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

SZ3206 118215 FC bordowy szt. 

SZ3207 118204 FC fioletowy szt. 

SZ3210 118212 FC różowy szt. 

SZ3211 118213 FC srebrny szt. 

SZ3213 118205 FC turkusowy szt. 

SZ3214 118214 FC złoty szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

H4455 114004 FC Classic Sketch Set op. - 6 szt.

H4456 114002 FC Chareoal Sketch Set op. - 6 szt.

H4457 114000 FC Graphite Sketch Set op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Tw. grafitu Jedn. sprzed.

H3105 850022 bez gumki 2B szt.

H1343 850024 bez gumki B szt.

H3104 850021 bez gumki HB szt.

H1344 850025 bez gumki H szt.

H1345 850023 bez gumki 2H szt.

SZ1966 851722 z gumką 2B szt.

SZ1967 851724 z gumką B szt.

H3106 851721 z gumką HB szt.

SZ1792 851759 z gumką HB op. - 72 szt.

SZ1968 851725 z gumką H szt.

SZ1969 851723 z gumką 2H szt.

OŁÓWKI MAPED BLACK’PEPS

OŁÓWKI MAPED BLACK’PEPS PASTEL

 y wykonane z drewna lipowego
 y ergonomiczny, trójkątny kształt
 y grafit odporny na złamania
 y czytelne oznaczenie twardości
 y dostępne w 5 twardościach
 y dostępne w wersji z gumką i bez gumki

 y ołówki o twardości HB
 y wykonane z drewna lipowego
 y gumka w kolorze białym
 y trójkątny przekrój
 y grafit odporny na złamania
 y dostępne w 3 kolorach pastelowych: turkusowym, koralowym  

i fioletowym z nadrukowanymi metalicznymi wzorami

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

SZ3513 851730 op. - 12 szt.

SZ3514 851719 blister - 3 szt.

SZ3515 851769 op. - 72 szt.
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• Nowoczesny design, idealne wyważenie.
• Wyposażony w zdejmowany metalowy klip, oraz strukturalny

metalowy uchwyt.
• Nowoczesny mechanizm wysuwania grafitu pozwala na

maksymalne jego zużycie
• Posiada gumkę ołówkową Z2-1N

OŁÓWEK
PRO DLA
KAŻDEGO

Ołówki

Ołówki automatyczne

OŁÓWEK HEYKKA STELLO Z GUMKĄ 
 y ołówek z delikatnym metalicznym połyskiem o twardości HB i średnicy 

grafitu 2,2 mm
 y wykonany z najwyższej jakości drewna topoli jest niezwykle lekki i łatwy 

w temperowaniu
 y klejenie grafitu na całej długości ołówka zapewnia wysoką odporność 

na złamania (Anti-Break Thick Leads )
 y doskonale nadaje się do pisania, szkicowania i kreślenia
 y gumka w ołówku jest całkowicie bezpieczna, bez szkodliwych  

dla zdrowia ftalanów i PVC
 y 72 szt. w opakowaniu

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Kolor 
obudowy Gr. grafitu Jedn. 

sprzed.

H4538 PG313-TFX pomarańczowy 0,3 mm szt. 

H4000 PG315-AX czarny 0,5 mm szt. 

H4002 PG315-TVX fioletowy 0,5 mm szt. 

H4539 PG317-AX czarny 0,7 mm szt. 

H4540 PG317-TSX błękitny 0,7 mm szt. 

H4541 PG319-TGX żółty 0,9 mm szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H4498 609006 op. - 72 szt. 

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENTEL AX125
 y w 3 kolorach obudowy
 y posiada gumowy uchwyt, który zwiększa komfort pisania oraz przydatną, wymienną gumkę PDE-1
 y grubość grafitu: 0,5 mm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor obudowy Jedn. 

sprzed.

H1774 AX125-A czarny szt.

H1776 AX125-C niebieski szt.

H1777 AX125-D zielony szt.
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Gumki

GUMKA AUTOMATYCZNA TETIS GE010-MGUMKA CHLEBOWA FABER-CASTELL 
 y gumka w obudowie z tworzywa sztucznego
 y prostokątny kształt zapewnia precyzyjne korygowanie  

nie niszcząc ścieranych powierzchni
 y mechanizm suwaka reguluje wysunięcie gumki
 y produkt nie zawiera PVC
 y pakowany w display po 20 szt.

 y umożliwia korekty i rozjaśnienie rysunku wykonanego  
miękkim ołówkiem, węglem lub kredką

 y służy do czyszczenia filmów fotograficznych
 y po zabrudzeniu gumki chlebowej należy ją rozgnieść  

i ponownie uformować

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4476 127321 FC mix kol. szt. 

H4477 127220 FC szara szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ2802 GE010-M szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H2871 ZEAH06AT szt.

GUMKA OŁÓWKOWA PENTEL ZEAH06AT

GUMKI OŁÓWKOWE PENTEL HI-POLYMER

 y czarna, pozostawia zdecydowanie mniej ścinek  
niż tradycyjne gumki, przy czym wystarcza na dłużej

 y nie narusza struktury papieru
 y wymiary: 43,4 x 17,4 x 11,8 mm

 y przeznaczone do stosowania na papierze
 y doskonale wycierają ołówek nie naruszając struktury papieru
 y wymiary:

      -ZEH-03: 35 x 16 x 11,5 mm
      -ZEH-05: 43 x 17,4 x 11,7 mm
      -ZEH-10: 65 x 24,2 x 12,4 mm
      -ZEH-20: 74 x 32,5 x 13,5 mm
      -ZEH-99: 47 x 107 x 22 mm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H1779 ZEH03 mini szt.

H1780 ZEH05 mała szt.

H1781 ZEH10 średnia szt.

H3460 ZEH20 duża szt.

H3461 ZEH99 jumbo szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

H0558 511790 Softy szt.

H0559 511780 Mini Softy szt.

GUMKI MAPED SOFTY
 y miękkie gumki o tradycyjnych kształtach z zaokrąglonymi rogami
 y wymiary:

      -Softy: 56 x 23,2 x 12,6 mm
      -Mini Softy: 39 x 18 x 12,5 mm
 y idealne do wymazywania na wszystkich rodzajach papieru
 y nie niszczą struktury ścieranej powierzchni
 y pakowane w kartonik chroniący przed zabrudzeniem
 y opakowanie zbiorcze to 20 szt. gumek Softy i 36 szt. gumek Mini Softy
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Gumki

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3671 ZEH-05SE błękitny szt. 

H3670 ZEH-05PE różowy szt. 

H3669 ZEH-05KE  seledynowy szt.

H3668 ZEH-05GE żółty szt.

GUMKA OŁÓWKOWA PENTEL ZEH-05CM
 y kolorowa alternatywa dla białych gumek! (mix 4 kolorów)
 y idealna do stosowania na papierze
 y doskonale wyciera ołówek, nie naruszając struktury papieru
 y jest bardzo miękka i nie wymaga dociskania do powierzchni
 y nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu
 y wymiary: 43 x 17,4 x 11,7 mm

GUMKI MAPED ESSENTIALS SOFT

GUMKI MAPED ERGO FUN GUMKA MAPED CROC CROC KRÓLIK

 y gumka małego formatu
 y uniwersalna w zastosowaniu
 y miękka, biała lub kolorowa
 y owalny kształt
 y mix różnych wzorów nadrukowanych na powierzchni

 y gumki o atrakcyjnym, zabawnym i kolorowym wzorze
 y ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do dziecięcej dłoni
 y doskonałe zarówno do wymazywania precyzyjnego, jak i dużych powierzchni
 y miks różnych wzorów

 y skomponowana z trzech elementów, które doskonale do siebie przylegają - jak puzzle 
 y można ją składać i rozkładać nieskończoną ilość razy rozładowując emocje, bawiąc się  

i relaksując jednocześnie
 y gumka ma podwójne zastosowanie - do ołówków i długopisów wymazywalnych
 y kształt gumki zapobiega jej wyślizgiwaniu się z ręki podczas ścierania
 y Croc Croc Puzzle stanowi uzupełnienie kolekcji temperówek z rodziny Croc Croc
 y miks kolorów: różowy, zielony, niebieski

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

SZ2365 112911 Essentials Soft szt.

SZ2801 112921 Essentials Soft Pastel szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H4510 119711 wielokolorowe wzory szt. 

H4511 119001 kształt zwierząt szt.
Kod OSAA Kod 

dostawcy
Jedn. 

sprzed.

H4624 015802 szt.
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Temperówki

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3217 017711 szt.

TEMPERÓWKA MAPED CROC CROC SIGNAL

TMPERÓWKI MAPED CROC CROC EASY

TEMPERÓWKA MAPED CROC CROC UNIWERSAL

TEMPERÓWKA MAPED BOOGY

 y w kształcie żabki, która otwiera oczy sygnalizując kiedy kredki  
i ołówki są zatemperowane

 y trzy wersje kolorystyczne: zielono-czarna, różowo-czarna i niebiesko-czarna
 y jeden otwór, pojemniczek na ścinki

 y z jednym otworem, w kształcie biedronki i wielorybka
 y jak sama nazwa wskazuje używanie tej temperówki jest bardzo łatwe
 y nawet najmłodsi intuicyjnie wyczują, że aby opróżnić pojemnik na ścinki  

należy ścisnąć ogonek jak klamerkę
 y Croc Croc to synonim dobrej zabawy i zadowolenia z użytkowania

 y dwuotworowa temperówka - pszczółka z pojemnikiem na ścinki
 y unikalne rozwiązanie: 1 temperówka do 4 grubości kredek i ołówków
 y dzięki nasadkom w czułkach może temperować kredki lub ołówki aż w czterech 

średnicach: 8, 11, 13 i 16 mm
 y przyjazny wygląd sprawia, że doskonale sprawuje się jako maskotka na domowym biurku 

i szkolnej ławce
 y kolejny element kolekcji temperówek Croc Croc

 y idealna do piórnika, z tworzywa odpornego na pęknięcia
 y dzięki przegubowemu otwieraniu (pojemnik stanowi integralną część temperówki),  

pojemnik nigdy się nie zgubi
 y mix 3 kolorów: czerwono-niebieski, zielono-różowy, niebiesko-zielony

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

SZ3523 017810 blister - 1 szt.

SZ3524 017811 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. sprzed.

H4512 018114 Biedronka blister - 1 szt.

H4513 018112 Wieloryb blister - 1 szt.

H4514 018113 mix szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ1798 063311 jednootworowa szt.

SZ1799 062211 dwuotworowa szt.
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Temperówki

TEMPERÓWKI MAPED I-GLOO

TEMPERÓWKI MAPED SHAKER SHAKKY

TEMPERÓWKI MAPED SHAKER

TEMPERÓWKA Z GUMKĄ MAPED CONNECT PASTEL

 y plastikowe temperówki o ergonomicznym, opływowym kształcie
 y transparentny, trwały pojemnik na ścinki
 y miks 3 kolorów: różowy, turkusowy i niebieski

 y nowe oblicze plastikowej temperówki Shaker
 y dwóch czarno-białych bohaterów: panda i pingwin
 y obszerny pojemnik
 y jeden otwór

 y plastikowe temperówki z obszernym pojemnikiem
 y na jeden i dwa otwory
 y mix 3 kolorów: zielony, niebieski i różowy

 y temperówka z gumką!
 y gumka biała, nie zawiera PVC
 y po zużyciu możliwość wymiany gumki na nową -  Essentials Medium (indeks 049411)
 y temperówka z dwoma otworami
 y plastikowa klapka zamykająca otwór zapobiega wysypywaniu się trocin i pyłu  

grafitowego do piórnika i tornistra
 y dostępna w trzech kolorach pastelowych: turkusowym, różowym i fioletowym
 y na blistrze 1 sztuka plus zapasowa gumka

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. sprzed.

H4515 034012 mix blister - 1 szt.

H4516 034013 panda blister - 1 szt.

H4517 034014 mix szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H0579 534754 jednootworowa szt.

H0581 534756 dwuotworowa szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. 

sprzed.

SZ1801 534753 jednootworowa szt.

SZ1802 534755 dwuotworowa szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Jedn. sprzed.

SZ3525 049230 blister - 1 szt.

SZ3526 049231 szt.
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Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3520 063011 szt. 75

Temperówki

TEMPERÓWKA MAPED VIVO PASTEL

TEMPERÓWKA MAPED VIVO DWUOTWOROWA TEMPERÓWKA MAPED CLEAN

TEMPERÓWKA MAPED VIVO MAXI
 y niewielka, plastikowa temperówka VIVO PASTEL z jednym, klasycznym otworem  

o średnicy 8 mm
 y dostępna w miksie pastelowych kolorów: niebieskim, różowym i fioletowym

 y niewielka, plastikowa temperówka VIVO z dwoma otworami
 y dostępna w miksie kolorów: turkusowy, koralowy i jasnozielony

 y innowacyjne temperówki o ergonomicznym kształcie
 y automatyczne zamknięcie ostrza chroni przed wydostawaniem się pyłu grafitowego  

i otwiera się pod wpływem delikatnego nacisku ołówka
 y transparentny pojemnik na ścinki umożliwia kontrolowanie poziomu jego zapełnienia
 y 2 otwory
 y kolor zielony

 y temperówka z jednym otworem o średnicy 17 mm
 y dostosowana do temperowania najgrubszych kredek i ołówków o średnicy aż do 16 mm
 y dostępne w kolorach:  turkusowym, koralowym i jasnozielonym

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3521 062911 szt. 36

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

SZ3522 062511 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H4518 030290 szt. 30
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Temperówki

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3218 KV420-M mix 3 kolorów szt.

TEMPERÓWKA POTRÓJNA TETIS KV420

TEMPERÓWKI METALOWE KUM 

 y potrójna z otworami różnej średnicy (16 mm, 11 mm, 8 mm)
 y stalowe ostrze gwarantuje długotrwałe użytkowanie
 y transparentny zbiornik umożliwia kontrolowanie poziomu jego zapełnienia
 y dostępna w 3 kolorach: niebieskim, pomarańczowym, zielonym

 y w kształcie klina
 y do ołówków i kredek tradycyjnych (400-1K pojedyncza) oraz grubych o średnicy  

11 mm (410M podwójna)
 y profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego  

stopu magnezu
 y ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealne centralne położenie 

ołówka podczas temperowania 
 y 3 lata gwarancji 

TEMERÓWKI FABER-CASTELL AUTO GRIP

TEMPERÓWKI FLUORESCENCYJNE KUM

 y temperówka z pojemnikiem na ostrużyny
 y do wszystkich stadardowych kredek i ołówków
 y modne kolory
 y specjalny mechanizm uniemożliwia wysypywanie się ostrużyn

 y temperówki z plastikowym pojemnikiem wykonanym z wyjątkowo trwałego 
granulatu plastikowego

 y posiadają stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz fluorescencyjny pojemnik  
na ostrużyny, dostępny w różnych kolorach

 y 3 lata gwarancji

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Jedn. sprzed.

H4478 183405 FC jednootworowa szt. 

H4479 183103 FC dwuotworowa szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Jedn. 

sprzed.

H2722 400-1K KUM 400-1K szt. 

H2723 410M KUM 410M szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Rodzaj Jedn. 

sprzed.

H2726 210K FT KUM 210K FT jednootworowa szt. 

H2725 208K2 POP KUM 208K2 POP dwuotworowa szt. 
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Zakreślacze

ZAKREŚLACZ MAPED FLUO’PEPS PASTEL

ZAKREŚLACZ MAPED FLUO’PEPS PASTEL 
Z BROKATEM

ZAKREŚLACZ FLUO’PEPS POCKET MINI FRIENDS

 y klasyczny kształt obudowy
 y wyjątkowe, pastelowe kolory
 y nietoksyczny tusz o wysokiej trwałości i wydajności,  

do stosowania na wszystkich rodzajach papieru
 y pozostawiony bez skuwki nie traci swoich właściwości  

nawet po 4 godzinach

 y zakreślacz z brokatem w tuszu i na obudowie
 y nadaje wyjatkowy, połyskujący efekt zakreślanym powierzchniom
 y klasyczny kształt obudowy
 y tusz nietoksyczny o wysokiej wydajności i trwałości, odporny na działanie światła
 y do wszystkich papierów standardowych, samokopiujących, fotokopii, 

termopapierów i papierów faksowych
 y pozostawione bez skuwki nie tracą swoich właściwości nawet po 4 godzinach
 y ścięta końcówka umożliwia pisanie cienką i grubą linią od 1 mm do 5 mm 

 y zakreślacz w mini formacie, zaokraglony kształt obudowy z zatyczką  
w kształcie zwierzaka

 y tusz odporny na działanie światła - nietoksyczny o wysokiej wydajności i trwałości
 y do wszystkich papierów standardowych, samokopiujacych, fotokopii, 

termopapierów i papierów faksowych
 y pozostawione bez skuwki nawet po 4 godzinach nie tracą swoich właściwości
 y ścięta końcówka umożliwia pisanie cienką i grubą linią od 1 mm do 5 mm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3227 742546 mix 4 kol. w etui  etui - 4 szt.

SZ3228 742558 mix 6 kol. w etui etui - 6 szt.

SZ3230 742538 mix 6 kol. w displayu szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4519 742038 mix 4 kol. w displayu szt.

H4520 742028 mix 2 kol. blister - 2 szt.

H4521 742046 mix 4 kol. etui - 4 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

H4522 743677 mix 4 kol. blister - 4 szt.

H4523 743638 mix 5 kol. szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4480 154657 FC bladoniebieski szt. 

H4481 154666 FC jasnozielony szt. 

H4482 154656 FC liliowy szt. 

H4483 154655 FC morelowy szt. 

H4484 154654 FC różany szt. 

H4485 154658 FC turkusowy szt. 

H4486 154668 FC ultramaryna szt. 

H4487 154667 FC żółty szt. 

H4488 154610 FC mix 3 kol. pastelowe + żołty op. - 4 szt.

ZAKREŚLACZ FABER-CASTELL 1546 PASTEL
 y kolory pastelowe zawładnęły światem mody i designu
 y kolekcja zakreślaczy 1546 wzbogaciła się o 6 nowych, pastelowych barw
 y tusz na bazie wody jest uniwersalny i nadaje się do wszystkich rodzajów papieru
 y zaznaczaj, podkreślaj i wyróżniaj w swoich ulubionych kolorach!
 y bardzo wysokiej jakości zakreślacz w modnych pastelowych kolorach
 y idealny do wszystkich rodzajów papieru
 y linia zakreślania o szerokości 5,2 mm lub 1 mm
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8 pastelowych kolorów

Dwustronny za
kreslacz

Zakreślacze

Kod OSAA Kod 
dostawcy

Jedn. 
sprzed.

H4531 HA 4130 01PA-WP6 op. - 6 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4489 154691 FC rubinowy szt. 

H4490 154626 FC różowy szt. 

H4491 154661 FC srebrny szt. 

H4492 154650 FC złoty szt. 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4542 SLW11P-SE pastelowy błękitny szt. 

H4543 SLW11P-VE pastelowy fioletowy szt. 

H4544 SLW11P-CE pastelowy niebieski szt. 

H4545 SLW11P-FE pastelowy pomarańczowy szt. 

H4546 SLW11P-PE pastelowy różowy szt. 

H4547 SLW11P-KE pastelowy seledynowy szt. 

H4548 SLW11P-NE pastelowy szary szt. 

H4549 SLW11P-GE pastelowy żółty szt. 

ZAKREŚLACZ FABER-CASTELL 1546 METALICZNY
 y bardzo wysokiej jakości zakreślacz w metalicznych kolorach pozostawiających 

srebrzystą poświatę
 y idealny do wszystkich rodzajów papieru
 y uniwersalny tusz na bazie wody
 y linia zakreślania o szerokości 5,2 lub 1 mm
 y wytrzymała końcówka
 y uwaga: dla najlepszych rezultatów zakreślania wstrząsnąć przed użyciem, 

przechowywać w pozycji poziomej

ZAKREŚLACZ DWUSTRONNY 
PENTEL ILLUMINA FLEX 

ZAKREŚLACZE MINI HAPPY  
COLOR FEELINGI 
 y na obudowie nadrukowane śmieszne hasła,  

na skuwce śmieszne minki
 y na końcu obudowy uchwyt - zawieszka
 y zestaw zawiera 6 pastelowych kolorów
 y grubość linii zakreślenia: 3 mm

 y dwustronny zakreślacz Pentel Illumina FLEX jest idealny do 
podkreślania  
i pisania przyciągających uwagę notatek

 y teraz w 8 nowych pastelowych kolorach!
 y dwie końcówki: okrągła 1,0 mm na jednym końcu i szeroka, 

elastyczna końcówka ścięta na drugim
 y ścięta końcówka wygina się, aby elastycznie dopasować się do 

papieru, dzięki czemu linie są czyste i proste
 y końcówka ścięta może rysować linie o szerokości od około 1,5 

mm do 3,5 mm
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Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H4535 2138234 mix 4 kol. op. - 4 szt.

H4536 2138233 mix 12 kol. op. - 12 szt.

H4537 2139179 mix 20 kol. op. - 20 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H2525 140S/001/C ED 140 S czarny szt.  

H2526 140S/002/CZ ED 140 S czerwony szt.  

H2527 140S/003/N ED 140 S niebieski szt.  

H2528 140S/004/ZI ED 140 S zielony szt.  

H2541 140S/4S ED 140 S mix 4 kol. op. - 4 szt.

H2529 141F/001/C ED 141 F czarny szt.  

H2530 141F/002/CZ ED 141 F czerwony szt.  

H2531 141F/003/N ED 141 F niebieski szt.  

H2532 141F/004/ZI ED 141 F zielony szt.  

H2542 141F/4S ED 141 F mix 4 kol. op. - 4 szt.

H2533 142M/001/C ED 142 M czarny szt.  

H2534 142M/002/CZ ED 142 M czerwony szt.  

H2535 142M/003/N ED 142 M niebieski szt.  

H2536 142M/004/ZI ED 142 M zielony szt.  

H2543 142M/4S ED 142 M mix 4 kol. op. - 4 szt.

H2537 143B/001/C ED 143 B czarny szt.  

H2538 143B/002/CZ ED 143 B czerwony szt.  

H2539 143B/003/N ED 143 B niebieski szt.  

H2540 143B/004/ZI ED 143 B zielony szt.  

Markery

MARKERY SHARPIE S-NOTE 2W1 MARKERY PERMANENTNE EDDING DO FOLII
 y nowe kreatywne markery
 y można nimi pisać, podkreślać oraz zaznaczać
 y posiadają dwie grubości pisania w jednej końcówce - grubą i cienką
 y wytrzymały biały korpus oraz nasadka z klipsem w kolorze tuszu

 y markery OHP z okrągłą lub ściętą końcówką, idealne do opisywania i znakowania folii 
prezentacyjnych, torebek foliowych, zdjęć, etykiet, błyszczącego papieru, płyt CD / DVD

 y trwałe, wodoodporne, odporne na ścieranie i działanie wody, usuwalne za pomocą 
dowolnego alkoholu

 y obudowa i skuwka wykonana z PP, nie zawiera ksylenu
 y foliopisy występują w 8 kolorach
 y szerokości linii pisania:

140 S - okragła końcówka o szerokości linii pisania 0,3 mm
141 F - okragła końcówka o szerokości linii pisania 0,6 mm
142 M - okragła końcówka o szerokości linii pisania 1,0 mm
143 B - ścięta koncówka o szerokości linii pisania 1 - 3 mm 

Kod OSAA Kod 
dostawcy Model Kolor Jedn. 

sprzed.

H1786 N850-AE N850 czarny szt.

H1787 N850-BE N850 czerwony szt.

H1788 N850-CE N850 niebieski szt.

H1789 N850-DE N850 zielony szt.

H1790 N860-AE N860 czarny szt.

H1791 N860-BE N860 czerwony szt.

H1792 N860-CE N860 niebieski szt.

H1793 N860-DE N860 zielony szt.

MARKERY PERMANENTNE PENTEL N850 I N860

MARKERY SUCHOŚCIERALNE PENTEL 
MAXIFLO MWL5M 

 y idealne do pisania po: metalu, szkle, plastiku, gumie, grubym papierze,  
kartonie, drewnie

 y N850 - okrągła końcówka, N860 - ścięta końcówka

 y 3-4 krotnie dłuższa linia pisania  
niż w tradycyjnym markerze

 y produkt jest wykonany w 50%  
z materiałów przetworzonych

 y bardzo wytrzymała i odporna  
na zasychanie końcówka

 y nie zawiera substancji trujących - ksyleny, 
toluenu oraz polichlorku winylu

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

H3462 MWL5M
-WA4EFGVPL

mix 4 kol. 
w etui

op. 
- 4 szt.
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Zeszyty, bruliony, teczki

SERIA OXFORD BOHO

SERIA OXFORD NEVER GIVE UP

ZESZYTY OXFORD OPEN FLEX

ZESZYTY OXFORD FLORAL

 y eleganckie, fantazyjne grafiki w stylu Boho
 y w zeszytach miękka, w brulionach twarda, aksamitna w dotyku okładka soft touch
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

 y intensywnie żywe kolory, motywujące hasło oraz wizerunek lwa na okładce
 y aksamitnie miękka w dotyku okładka pokryta folią soft touch oraz wybiórczo  

lakierem UV
 y dwie wersje kolorystyczne w różnych konfiguracjach cieniowania
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

 y Open Flex to linia ,,bezproblemowych” zeszytów, które idealnie sprawdzają  
się w każdych warunkach chroniąc notatki przed zniszczeniem

 y wytrzymałe okładki zeszytów Open Flex to absolutna innowacja na rynku
 y dzięki nim zeszyt zawsze będzie wyglądał jak nowy, a unikalna konstrukcja grzbietu  

i wytrzymała, polipropylenowa okładka sprawiają, że leży on płasko po otwarciu
 y laminowana okładka
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

 y eleganckie, fantazyjne grafiki z kwiatowym motywem
 y okładki pokryte aksamitnie miękką w dotyku folią soft touch
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

SZ3237 400114803 zeszyt 95 x 148 mm 48 kratka szt.

SZ3238 400114800 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

SZ3239 400114801 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

SZ3240 400114926 brulion A6 48 kratka szt.

SZ3241 400114802 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

SZ3544 400128891 teczka 
z gumką A4 200 - szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Liniatura Jedn. 

sprzed.

G0658 400026839 A5 kratka z marginesem szt.

G0692 400026713 A5 linia z marginesem szt.

G0691 100302225 A4 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

SZ3540 400114795 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

SZ3541 400114797 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

SZ3542 400114798 zeszyt A4 60 kratka z marginesem szt.

SZ3543 400114799 brulion TO A5 96 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G1779 400150841 A5 32 kratka z marginesem szt.

G1780 400148581 A5 60 kratka z marginesem szt.

G1781 400148582 A4 60 kratka z marginesem szt.
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Zeszyty, bruliony, kołozeszyty

SERIA OXFORD CAMPUS

SERIA OXFORD TOUCH PASTEL

SERIA OXFORD TOUCH 
 y wyjątkowa kolekcja zeszytów, brulionów, notatników i kołozeszytów inspirowana  

motywami akademickimi
 y 5 klasycznych, stonowanych kolorów okładek

zeszyty:  miękka, laminowana okładka, zszywany grzbiet
bruliony: twarda lub miękka laminowana okładka, szyte i klejone
notatnik: miękka okładka, kartki klejone od góry
kołozeszyty: miękka, laminowana okładka, podwójna spirala

 y w kołozeszytach specjalna liniatura z tagami Scribzee® umożliwia skanowanie  
notatek przy użyciu smartfona

 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

 y połączenie pastelowych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa
 y pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka soft touch
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

Kołozeszyty
 y podwójna spirala
 y tagi w narożnikach stron oraz specjalna aplikacja Scribzee® umożliwiają 

skanowanie notatek za pomocą urządzeń mobilnych

 y połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa
 y pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka Touch
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m2

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

SZ3532 400133484 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

SZ3533 400133483 zeszyt A4 80 kratka z marginesem szt.

SZ3534 400133489 brulion TO B5 80 kratka z marginesem szt.

SZ3535 400133510 brulion TO A4 80 kratka z marginesem szt.

SZ3536 400133511 brulion MO A4 80 kratka z marginesem szt.

SZ3537 400133488 notatnik A4 60 kratka szt.

SZ3538 400133481 kołozeszyt B5+ 80 kratka szt.

SZ3539 400133480 kołozeszyt A4+ 80 kratka szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G1613 400074876 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G1614 400074877 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G1782 400150844 zeszyt A4 32 kratka z marginesem szt.

G1783 400150845 zeszyt A4 32 linia podwójna 
kolorowa szt.

G1615 400074878 zeszyt A4 60 kratka z marginesem szt.

G2178 400106157 zeszyt A4 60 linia z marginesem szt.

G1607 400075020 brulion A5 60 kratka z marginesem szt.

G1608 400075021 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

G1977 400091176 brulion A5 96 linia z marginesem szt.

G1609 400075022 brulion A4 96 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Kolor Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G1784 400150843 zeszyt A5 mix kol. 16 linia podwójna 
kolorowa szt.

G1786 400123213 zeszyt A5 mix kol. 60 kratka z marginesem szt.

G1790 400123214 zeszyt A5 mix kol. 60 linia z marginesem szt.

G1791 400151700 zeszyt A5 koralowy 60 kratka z marginesem szt.

G1792 400151678 zeszyt A5 niebieski 60 kratka z marginesem szt.

G1793 400151679 zeszyt A5 turkusowy 60 kratka z marginesem szt.

G1794 400151703 zeszyt A4 koralowy 60 kratka z marginesem szt.

G1795 400151702 zeszyt A4 turkusowy 60 kratka z marginesem szt.

G1796 400151792 brulion MO A5 koralowy 60 kratka z marginesem szt.

G1797 400151779 brulion MO A5 niebieski 60 kratka z marginesem szt.

G1798 400151790 brulion MO A5 turkusowy 60 kratka z marginesem szt.

G1799 400123215 brulion TO A5 mix kol. 96 kratka z marginesem szt.

G1817 400123216 brulion TO A5 mix kol. 96 linia z marginesem szt.

G1819 400148587 kołozeszyt A4 mix kol. 80 kratka + tagi szt.

G1818 400148585 kołozeszyt A5 mix kol. 80 kratka + tagi szt.
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Zeszyty, bruliony, teczki

SERIA PRZEDMIOTOWA OXFORD

PLANER BIURKOWY TOP 2000 KIDS

ZESZYTY OXFORD EASYBOOK
 y kolekcja zeszytów i bulionów dedykowanych konkretnym przedmiotom szkolnym
 y kolorowe, laminowane oprawy z wyraźnie zaakcentowanym wizerunkiem lwa
 y na pierwszej okładce nazwa, a także piktogramy symbolizujące dany przedmiot
 y idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie porządek wśród zeszytów w plecaku  

i na biurku
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

 y wyjątkowy planer na biurko zaprojektowany specjalnie dla najmłodszych uczniów
 y na każdej kartce miejsce na wpisanie planu lekcji, obowiązków, zajęć dodatkowych  

i notatek
 y 3 wzory w mixie - dinozaury, leśne zwierzęta i morskie zwierzęta
 y klejenie od dołu zapobiega zawijaniu się kartek podczas pracy
 y 30 odrywanych kartek

 y zeszyt w półprzezroczystej polipropylenowej okładce z wizerunkiem lwa
 y z przodu zeszytu kieszeń na luźne kartki
 y na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której skrzydło służy również jako zakładka
 y 60 kartek w kratkę lub w linię
 y śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

Kod 
OSAA

Kod 
dostawcy Rodzaj Typ Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G1820 400150842 zeszyt religia A5 60 kratka z marginesem szt.

G1822 400150839 zeszyt język polski A4 60 linia z marginesem szt.

G1824 400150840 zeszyt matematyka A4 60 kratka z marginesem szt.

G1826 400150857 brulion religia A5 80 kratka z marginesem szt.

G1828 400128282 brulion język polski A5 80 linia z marginesem szt.

G1829 400128289 brulion język 
angielski A5 80 kratka z marginesem szt.

G1830 400150855 brulion język 
niemiecki A5 80 kratka z marginesem szt.

G1831 400128283 brulion historia A5 80 kratka z marginesem szt.

G1832 400128310 brulion matematyka A5 80 kratka z marginesem szt.

G1835 400128286 brulion biologia A5 80 kratka z marginesem szt.

G1844 400128287 brulion grografia A5 80 kratka z marginesem szt.

G1845 400128285 brulion chemia A5 80 kratka z marginesem szt.

G1945 400128288 brulion fizyka A5 80 kratka z marginesem szt.

G1946 400150854 brulion informatyka A5 80 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G1947 400146693 A5 60 kratka z marginesem szt.

G2087 400146694 A5 60 linia z marginesem szt.

G2242 400146695 A4 60 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Motyw Wymiary Il. kartek Jedn. 

sprzed.

G2243 400145015 mix 3 wzorów 48 x 32,5 cm 30 szt.

TECZKI OXFORD FLORAL
 y wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o grubości 350 g/m²
 y wbudowane 3 kłapony
 y pojemność: ok. 200 kartek
 y wzór w elegenckie kwiaty
 y zamykane na 2 elastyczne gumki
 y gumki zamykające oraz wnętrze teczek w kolorze czerwonym
 y format: A4

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Pojemność Jedn. 

sprzed.

N3642 400113678 A4 200 kartek szt.
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Zeszyty

ZESZYTY TOP 2000 FRIENDS FOREVER

ZESZYT TOP 2000 DINO

ZESZYTY TOP 2000 MY PET
 y miękkie okładki pokryte folią soft touch oraz wybiórczo srebrnym brokatem
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y na końcu zeszytu łamigłówka ze śladami zwierząt
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie, matowe okładki pokryte wybiórczo lakierem wypukłym
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie okładki pokryte folią soft touch oraz wybiórczo niebieskim brokatem
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2244 400147632 A5 16 kratka szt.

G2245 400147579 A5 16 linia podwójna kolorowa szt.

G2422 400145589 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2423 400147644 A5 32 linia podwójna kolorowa szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2428 400147634 A5 16 kratka szt.

G2429 400147630 A5 16 linia podwójna kolorowa szt.

G2430 400147638 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2431 400145631 A5 32 linia podwójna kolorowa szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2424 400147689 A6 32 kratka szt.

G2425 400147633 A5 16 kratka szt.

G2426 400145630 A5 16 linia podwójna kolorowa szt.

G2427 400147636 A5 32 kratka z marginesem szt.

SERIA TOP 2000 KITTY&DOG
 y wyjątkowa kolekcja zeszytów z wizerunkami psów i kotów
 y 5 różnych okładek w stonowanych, ciemnych kolorach
 y laminowana okładka
 y zeszyty: zszywany grzbiet, bruliony: szyty i wzmocniony grzbiet

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2229 400147743 zeszyt A5 32 kratka z marginesem szt.

G2230 400135996 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2231 400135997 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2232 400135998 zeszyt A5 96 kratka z marginesem szt.

G2233 400136020 brulion TO A5 96 kratka z marginesem szt.

G2234 400136021 brulion TO A4 96 kratka z marginesem szt.
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Zeszyty, bruliony

ZESZYTY TOP 2000 CHOCO

ZESZYTY TOP 2000 PIXEL

ZESZYTY TOP 2000 SPACE

SERIA TOP 2000 MORO

 y miękkie okładki pokryte folią soft touch oraz wybiórczo złotym brokatem
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie, matowe okładki pokryte wybiórczo lakierem wypukłym
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie, matowe okładki pokryte wybiórczo lakierem wypukłym
 y zadrukowana okładka wewnętrzna
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y kartonowa, laminowana okładka
 y stonowany i uniwersalny wzór moro na okładce
 y wysokiej jakości papier o gramaturze 70 g/m²

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2436 400147641 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2437 400147646 A5 32 linia z marginesem szt.

G2438 400145634 A5 60 kratka z marginesem szt.

G2439 400147654 A5 60 linia z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2440 400147642 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2441 400147648 A5 32 linia z marginesem szt.

G2442 400147650 A5 60 kratka z marginesem szt.

G2443 400145635 A5 60 linia z marginesem szt.

G2444 400147680 A5 80 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2432 400147635 A5 16 kratka szt.

G2433 400147631 A5 16 linia podwójna kolorowa szt.

G2434 400147639 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2435 400145632 A5 60 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2235 400145658 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2236 400147550 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2237 400147554 zeszyt A5 96 kratka z marginesem szt.

G2238 400147566 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

G2239 400147586 brulion A4 96 kratka z marginesem szt.
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Zeszyty, bruliony, kołozeszyty

SERIA TOP 2000 JUNGLE

SERIA TOP 2000 AMAZING ANIMALS

SERIA TOP 2000 TROPIC

 y miękkie (brulion - twarde), matowe okładki  
pokryte wybiórczo lakierem wypukłym

 y zadrukowana okładka wewnętrzna (tylko w zeszytach)
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie (brulion - twarde), matowe okładki  
pokryte wybiórczo lakierem wypukłym

 y zadrukowana okładka wewnętrzna (tylko w zeszytach)
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y miękkie okładki pokryte folią soft touch  
oraz wybiórczo złotym brokatem

 y zadrukowana okładka wewnętrzna (tylko w zeszytach)
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²

Brulion
 y twarde okładki pokryte folią soft touch  

oraz wybiórczo złotym brokatem
Kołozeszyt
 y biała, podwójna spirala

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2445 400147640 zeszyt A5 32 kratka z marginesem szt.

G2446 400147645 zeszyt A5 32 linia z marginesem szt.

G2447 400145633 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2448 400147653 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G2449 400147659 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2450 400150788 zeszyt A4 80 kratka z marginesem szt.

G2451 400147663 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2452 400147700 zeszyt 95 x 148 mm 32 kratka szt.

G2453 400147643 zeszyt A5 32 kratka z marginesem szt.

G2454 400147649 zeszyt A5 32 linia z marginesem szt.

G2455 400145636 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2456 400147655 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G2457 400147681 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2458 400145637 zeszyt A4 60 kratka z marginesem szt.

G2459 400147664 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2460 400147651 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2461 400147656 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G2462 400145638 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2463 400147682 zeszyt A5 80 linia z marginesem szt.

G2464 400145639 zeszyt A4 80 kratka z marginesem szt.

G2465 400147712 brulion A6 80 kratka szt.

G2466 400147665 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

G2467 400147669 brulion A5 96 linia z marginesem szt.

G2468 400147718 kołozeszyt A5 100 kratka z marginesem szt.

G2469 400147719 kołozeszyt A4 80 kratka z marginesem szt.
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Zeszyty, bruliony, kołozeszyty

SERIA TOP 2000 SKIN

SERIA TOP 2000 CHALLENGE

ZESZYTY TOP 2000 PRZEDMIOTOWE

 y miękkie (brulion twarde), matowe okładki pokryte  
wybiórczo lakierem wypukłym

 y zadrukowana okładka wewnętrzna (tylko w zeszytach)
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²
 y kołozeszyt - czarna, podwójna spirala

 y miękkie (brulion twarde), matowe okładki pokryte  
wybiórczo lakierem wypukłym

 y zadrukowana okładka wewnętrzna (tylko w zeszytach)
 y na pierwszej stronie adresówka
 y papier o gramaturze 70 g/m²
 y kołozeszyt - czarna, podwójna spirala

 y kolekcja zeszytów przedmiotowych
 y miękkie, laminowane okładki pokryte folią matową oraz wybiórczo lakierem
 y na wewnętrznych okładkach przydatne ściągi - odpowiednie dla każdego 

przedmiotu
 y na pierwszej stronie adresówka
 y format: A5, 60 kartek
 y papier o gramaturze 70 g/m²

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2470 400147652 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2471 400147657 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G2472 400145650 zeszyt A5 96 kratka z marginesem szt.

G2473 400147686 zeszyt A5 96 linia z marginesem szt.

G2474 400147667 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

G2475 400147715 brulion MO A5 96 kratka z marginesem szt.

G2476 400147722 kołozeszyt B5 100 kratka szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2477 400145651 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2478 400147658 zeszyt A5 60 linia z marginesem szt.

G2479 400147684 zeszyt A5 80 kratka z marginesem szt.

G2480 400147685 zeszyt A5 80 linia z marginesem szt.

G2481 400147688 zeszyt A5 96 kratka z marginesem szt.

G2482 400147687 zeszyt A5 96 linia z marginesem szt.

G2483 400145652 zeszyt A4 80 kratka z marginesem szt.

G2484 400147714 brulion A6 80 kratka szt.

G2485 400147668 brulion A5 96 kratka z marginesem szt.

G2486 400147711 brulion A5 96 linia z marginesem szt.

G2487 400147716 brulion MO A5 96 kratka z marginesem szt.

G2488 400147721 kołozeszyt A4 100 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Typ Liniatura Jedn. 

sprzed.

G2489 400150701 język polski linia z marginesem szt.

G2490 400150677 jezyk angielski kratka z marginesem szt.

G2491 400150672 historia kratka z marginesem szt.

G2492 400150671 matematyka kratka z marginesem szt.

G2493 400150675 biologia kratka z marginesem szt.

G2494 400150676 geografia kratka z marginesem szt.

G2495 400150673 fizyka kratka z marginesem szt.

G2496 400150674 chemia kratka z marginesem szt.

73



Zeszyty, bruliony, kołonotatniki

SERIA TOP 2000 GO GREEN

KOŁONOTATNIK MINTRA VIVID

ZESZYTY TOP 2000 Z OKŁADKAMI PP

KOŁONOTATNIK MINTRA NINETIS

 y miękkie okładki wykonane z naturalnego kartonu
 y ekologiczna seria zeszytów i brulionów, których produkcja  

ma ograniczony wpływ na środowisko naturalne
 y przy produkcji powstaje mniej odpadów, zużywa się mniej wody  

i wykorzystuje mniej drewna niż standardowo
 y produkty posiadają certyfikat FSC
 y mix 5 okładek w podobnym stylu

 y format: 24 x 16,5 cm
 y dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
 y przednia i tylna okładka wykonana z polipropylenu, okładka z zaokrąglonymi 

rogami, przednia okładka z nowoczesnym zielono-różowym wzorem
 y papier o gramaturze 56 g/m²
 y wysokiej jakości oprawa, podwójny grzbiet metalowy z oczkiem zamykającym
 y 5 kolorowych, plastikowych przekładek z funkcjonalną kieszonką  

i spersonalizowanymi kartami z możliwością wpinania w dowolnym miejscu, 
plastikowa linijka z możliwością wpinania w dowolnym miejscu

 y polipropylenowe okładki z kolorowym nadrukiem
 y trwałe zeszyty z ciekawymi grafikami
 y papier o gramaturze 70 g/m²

 y rodzaj liniatury: kratka lub linia
 y przednia i tylna okładka z miękkiego, przezroczystego polipropylenu w sześciu kolorach
 y okładka zamykana plastikowym klipsem
 y papier bezdrzewny (wood free) o gramaturze 70 g/m²
 y kartki w kolorze okładki
 y liniatura w ramce w kolorze okładki
 y podwójny, biały grzbiet metalowy wysokiej jakości

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2497 400153377 zeszyt A5 60 kratka z marginesem szt.

G2498 400153378 zeszyt A4 60 kratka z marginesem szt.

G2499 400153379 brulion MO A5 96 kratka z marginesem szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Liniatura Jedn. 

sprzed.

G1848 90877 linia szt.

G1847 90853 kratka szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Liniatura Jedn. sprzed.

SZ3307 90598 A7 linia op. - 2 szt.

SZ3308 90827 A6 kratka szt.

SZ3309 90826 A5 kratka szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Il. 

kartek Liniatura Jedn. 
sprzed.

G2500 400150789 A5 16 kratka szt.

G2501 400150810 A5 32 kratka z marginesem szt.

G2502 400150679 A5 60 kratka z marginesem szt.

G2503 400150818 A4 60 kratka z marginesem szt.

A5

A4

A5 16 i 32 kartki

A4 60 kartek

A5 60 kartek
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Dyplomy, papiery i kartony ozdobne

Pełna oferta w katalogu biurowym na stronie 26

PAPIERY I KARTONY OZDOBNE 
GALERIA PAPIERU
 y papier i kartony do druku zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kartek 

okolicznościowych
 y papier Płótno, karton Gładki i Millenium przeznaczony do drukarek 

atramentowych i laserowych
 y kartony z tłoczeniem przeznaczone do drukarek atramentowych
 y format A4

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Typ Kolor Gramatura Jedn. sprzed.

E2076 200751 karton Millenium diamentowa biel 250g/m2 op. - 20 szt.

E2035 200703 karton Millenium biały 220g/m2 op. - 20 szt.

E2072 200702 karton Millenium kremowy 220g/m2 op. - 20 szt.

E2136 202821 karton Gładki biały 160 g/m2 op. - 50 szt.

E2137 202822 karton Gładki kremowy 160 g/m2 op. - 50 szt.

E2042 202801 karton Gładki biały 250 g/m2 op. - 20 szt.

E2052 202802 karton Gładki kremowy 250 g/m2 op. - 20 szt.

E1349 202101 karton Płótno biały 230 g/m2 op. - 20 szt.

E1872 202102 karton Płótno kremowy 230 g/m2 op. - 20 szt.

E2138 204801 karton Sawanna biały 200 g/m2 op. - 20 szt.

E2139 204802 karton Sawanna kremowy 200 g/m2 op. - 20 szt.

E2522 204101 karton Sukno biały 180 g/m2 op. - 20 szt.

E2523 204102 karton Sukno kremowy 180 g/m2 op. - 20 szt.

E2044 206102 papier Płótno kremowy 120 g/m2 op. - 50 szt.

E2043 206101 papier Płótno biały 120 g/m2 op. - 50 szt.

DYPLOMY GALERIA PAPIERU
 y papier 170 g/m² do wydruku certyfikatów,  

dyplomów, podziękowań
 y przeznaczony do drukarek atramentowych i laserowych
 y format A4

Kod OSAA Rodzaj Jedn. sprzed.

E1513 Arnika op. - 25 szt.

E2566 Arkady N op. - 25 szt.

E0649 Arkady Z op. - 25 szt.
E2153 Ksiązka op. - 25 szt.
E1836 Papirus op. - 25 szt.
E2552 Szkoła op. - 25 szt.

Sukno

Millenium

Płótno

Gładki Płótno (papier)

Arnika

Szkoła Papirus Książka

Arkady Z Arkady N

Sawanna
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Bloczki samoprzylepne

KOSTKA SAMOPRZYLEPNA STICK’N

NOTES SAMOPRZYLEPNY 360 STOPNI STICK’N

MINI KOSTKA SAMOPRZYLEPNA STICK’N
 y klasyczne notesy samoprzylepne “kostka”
 y dostępne w wielu wersjach kolorystycznych
 y idealne do zostawiania ważnych wiadomości
 y można je wielokrotnie przyklejać i odklejać bez pozostawienia śladów
 y wymiary: 76 x 76 mm
 y ilość kartek: 400

 y z klejem umieszczonym wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki, dzięki temu 
karteczkę można przyklejać w dowolnej pozycji, na wielu różnych powierzchniach

 y przyklejona karteczka leży płasko, przez co jest dobrze widoczna, a jednocześnie 
trzyma się mocniej i dłużej

 y można ją wielokrotnie przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów
 y każdy bloczek jest osobno foliowany
 y 100 kartek o wymiarach 76 x 76 mm

 y klasyczne notesy samoprzylepne w wersji mini
 y mix kolorów neonowych i pastelowych
 y idealne do zostawiania ważnych wiadomości
 y wymiary: 51 x 51 mm
 y ilość kartek: 250

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Wymiary Il. 

kartek
Jedn. 

sprzed.

G1460 21010 żółty neonowy 76 x 76 mm 400 szt.

G1461 21536 mix kol. neon.: różowy, ciemnoróżowy, 
żółty i żółty pastelowy 76 x 76 mm 400 szt.

G1462 21537 mix kol. neon.: zielony, żółty, różowy, 
fioletowy, biały 76 x 76 mm 400 szt.

G1463 21538 mix kol. neon.: niebieski, 
pomarańczowy, żółty, zielony, biały 76 x 76 mm 400 szt.

G1464 21539
mix kol. neonowych.: żółty, 

pomarańczowy, różowy, fioletowy, 
niebieski, zielony, biały

76 x 76 mm 400 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Wymiary Il. 

kartek
Jedn. 

sprzed.

G1455 21551 ciemny żółty 76 x 76 mm 100 szt.

G1456 21553 niebieski 76 x 76 mm 100 szt.

G1457 21554 różowy 76 x 76 mm 100 szt.

G1458 21552 zielony 76 x 76 mm 100 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

G1535 21203 5 kol. neon: żółty, pomarańcz., różowy, jasnoróżowy, zielony szt.

G1537 21533 4 kol.: róż. neon, róż. pastel, biały i żółty neon szt.

G1538 21534 4 kol.: zielony, żółty neon i pastel, jasnoróżowy neon szt.

G1536 21535 4 kol: niebieski, zielony, pomarańcz. neon i biały szt.

G1462

G1461G1460

G1463 G1464

G1536

G1538

G1537

G1535
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Bloczki samoprzylepne

NOTESY KOSTKI KSZTAŁTY STICK’N

NOTES KOSTKA KRAFT STICK’N ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE STICK’N

 y karteczki samoprzylepne idealne są do robienia krótkich notatek, zostawiania  
ważnych wiadomości

 y każdy notes kostka zabezpieczony folią przed pobrudzeniami i uszkodzeniami
 y notesy samoprzylepne kostki w kształtach:

- sześciokąt o wymiarach 61 x 70 mm
- koło o wymiarach 67 x 67 mm
- kwiatek o wymiarach 67 x 67 mm
- serce o wymiarach 64 x 67 mm

 y 3 palety kolorystyczne:
- mix 5 kolorów pastelowych, po 50 karteczek w kolorze żółtym, jasnoróżowym,  
   niebieskim, zielonym i fioletowym
- mix kolorów neonowych: po 50 karteczek w kolorze żółtym, różowym, zielonym i białym   
   (w dwóch częściach po 25), po 25 karteczek w kolorze pomarańczowym i niebieskim
- mix kolorów: po 50 karteczek z papieru z recyklingu w kolorze niebieskim, żółtym  
   i zielonym oraz 2 x po 50 karteczek z papieru niebielonego

 y 250 karteczek

 y notes kostka Kraft zawiera karteczki z papieru niebielonego przełożone  
kolorowymi kartkami z papieru z recyklingu

 y 400 karteczek o wymiarach 76 x 76 mm
 y idealny do zapisywania i zostawiania ważnych wiadomości
 y SZ3599 - w wersji z drewnianą mini paletą
 y całość zafoliowana w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

 y papierowe zakładki indeksujące w różnych zestawach kolorystycznych
 y pastelowe i neonowe wersje kolorystyczne
 y umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie ważnych informacji
 y można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach
 y 180 kartek o wymiarach 45 x 15 mm

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3587 21826 sześciokąt mix 5 kolorów pastelowych szt.

SZ3588 21827 sześciokąt mix 5 kolorów neonowych + biały szt.

SZ3589 21828 sześciokąt mix 3 kolorów pastelowych + kraft szt.

SZ3590 21829 koło mix 5 kolorów pastelowych szt.

SZ3591 21830 koło mix 5 kolorów neonowych + biały szt.

SZ3592 21831 koło mix 3 kolorów pastelowych + kraft szt.

SZ3593 21832 kwiatek mix 5 kolorów pastelowych szt.

SZ3594 21833 kwiatek mix 5 kolorów neonowych + biały szt.

SZ3595 21834 kwiatek mix 3 kolorów pastelowych + kraft szt.

SZ3596 21835 serce mix 5 kolorów pastelowych szt.

SZ3597 21836 serce mix 5 kolorów neonowych + biały szt.

SZ3598 21837 serce mix 3 kolorów pastelowych + kraft szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ3599 21817 mix 5 kolorów na palecie szt.

SZ3600 21824 mix 5 kolorów szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. 

sprzed.

SZ1425 21595 6 kol. wiosennych: odcienie różu, pomarańczowego 
i fioletu szt.

SZ1426 21596 6 kol. letnich: odcienie żółtego i niebieskiego szt.

SZ1427 21597 6 kol. pastelowych: odcienie żółtego, zielonego, 
niebieskiego i różu szt.

SZ1428 21599 6 kol. cukierkowych: odcienie czerwieni, żółtego, 
fioletu i niebieskiego szt.

SZ1428SZ1427SZ1426SZ1425
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Kartony kolorowe

KARTONY KOLOROWE TYPOGRAF
Kolekcja kolorowych kartonów offsetowych barwionych w masie. Wysokiej jakości 
produkt charakteryzujący się wyjątkowymi kolorami i doskonałymi rezultatami 
zadruku.
Zastosowanie:
 y pocztówki, kartki
 y okładki
 y pudełka, dyplomy, zaproszenia
 y materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, plakaty,  

albumy, karty menu, zawieszki
 y format: B2 (500 x 700 mm), B1 (700 x 1000 mm)
 y opakowanie: 20 arkuszy
 y kolor biały o gramaturze: 250 g/m2, kolorowe arkusze: 230 g/m2

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Jedn. 

sprzed.

E1900 74040 biały B1 ark.

E2023 74058 ecru B1 ark.

E1906 74046 żółty jasny B1 ark.

E1905 74045 żółty B1 ark.

E2065 74066 złoty B1 ark.

E1902 74042 błękitny B1 ark.

E1903 74043 niebieski B1 ark.

E2024 74057 niebieski ciemny B1 ark.

E1908 74048 jasny zielony B1 ark.

E1909 74049 seledynowy B1 ark.

E1910 74050 zielony B1 ark.

E2025 74059 zielony ciemny B1 ark.

E1901 74041 pomarańczowy jasny B1 ark.

E1911 74051 pomarańczowy B1 ark.

E1912 74052 różowy jasny B1 ark.

E1913 74053 różowy B1 ark.

E1914 74054 czerwony B1 ark.

E2026 74060 bordowy B1 ark.

E2576 74062 fioletowy B1 ark.

E2577 74063 fioletowy ciemny B1 ark.

E2027 74061 brązowy B1 ark.

E2067 74067 srebrny B1 ark.

E1907 74047 szary B1 ark.

E1916 74056 czarny B1 ark.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Jedn. 

sprzed.

E2002 74240 biały B2 ark.

E2003 74258 ecru B2 ark.

E2005 74246 żółty jasny B2 ark.

E2006 74245 żółty B2 ark.

SZ2865 74266 złoty B2 ark.

E2007 74242 błękitny B2 ark.

E2008 74243 niebieski B2 ark.

E2009 74257 niebieski ciemny B2 ark.

E2010 74248 jasny zielony B2 ark.

E2011 74249 seledynowy B2 ark.

E2012 74250 zielony B2 ark.

E2013 74259 zielony ciemny B2 ark.

E2014 74241 pomarańczowy jasny B2 ark.

E2015 74251 pomarańczowy B2 ark.

E2016 74252 różowy jasny B2 ark.

E2573 74253 różowy B2 ark.

E2018 74254 czerwony B2 ark.

E2019 74260 bordowy B2 ark.

E2574 74262 fioletowy B2 ark.

E2575 74263 fioletowy ciemny B2 ark.

E2020 74261 brązowy B2 ark.

SZ2866 74267 srebrny B2 ark.

E2021 74247 szary B2 ark.

E2022 74256 czarny B2 ark.
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Bibuły dekoracyjne

BIBUŁY MARSZCZONE TOP 2000 CREATINIO

BIBUŁA DEKORACYJNA FIORELLO

 y bibuły marszczone idealne do prac manualnych
 y wyraziste kolory
 y wymiary: 25 x 200 cm lub 50 x 200 cm
 y pakowane po 10 arkuszy w mixach kolorów

mix klasyczny: biały, żółty, ciemnopomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, 
niebieski, zielony, brązowy, czarny
mix tęczowy: bordowy, czerwony, ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, 
jasnozielony, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy
mix pastelowy: kremowy, żołty, różowy, brzoskwiniowy, łososiowy, lilia, błękitny, 
pistacjowy, limonkowy, miętowy
mix kolorów z wzorami: srebrny, złoty, łaty, cętki, serca, zielono-żółte groszki, 
niebieskie paski, czerwono-czarne groszki, rożowe paski, czerwono-żółte groszki

mix tęczowy

mix klasyczny

mix pastelowy

mix kolorów z wzorami

 y wymiary arkusza: 200 x 50 cm
 y spełnia normy dotyczące zawartości nonylphenolu

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Wymiary Jedn. 

sprzed.

E2524 400153930 mix kolorów klasycznych 50 x 200 cm op. - 10 szt.

E2525 400153932 mix kolorów pastelowych 50 x 200 cm op. - 10 szt.

E2526 400153931 mix kolorów tęczowych 50 x 200 cm op. - 10 szt.

E2527 400153935 mix kolorów klasycznych 25 x 200 cm op. - 10 szt.

E2528 400153933 mix kolorów pastelowych 25 x 200 cm op. - 10 szt.

E2529 400153936 mix kolorów tęczowych 25 x 200 cm op. - 10 szt.

E2530 400153934 mix kolorów z wzorami 25 x 200 cm op. - 10 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

SZ1515 170-1605 zestaw 1: 10 jasnych kolorów op. - 10 szt.

SZ1516 170-1606 zestaw 2: 10 ciemnych kolorów op. - 10 szt.

SZ1490 170-1614 biały szt.

SZ1496 170-1988 bordowy szt.

SZ1497 170-1876 brązowy szt.

SZ1504 170-1980 ciemnofioletowy szt.

SZ1507 170-1983 ciemnoniebieski szt.

SZ1494 170-1984 ciemnopomarańczowy szt.

SZ1502 170-1985 ciemnoróżowy szt.

SZ1511 170-1610 ciemnozielony szt.

SZ1512 170-1613 czarny szt.

SZ1495 170-1607 czerwony szt.

SZ1503 170-1877 fioletowy szt.

SZ1508 170-1615 granatowy szt.

SZ1498 170-1981 jasnobrązowy szt.

SZ1505 170-1982 jasnoniebieski szt.

SZ1500 170-1608 jasnoróżowy szt.

SZ1509 170-1986 jasnozielony szt.

SZ1491 170-1987 jasnożółty szt.

SZ1499 170-1878 łososiowy szt.

SZ1506 170-1616 niebieski szt.

SZ1493 170-1617 pomarańczowy szt.

SZ1501 170-1609 różowy szt.

SZ1514 170-1619 srebrny szt.

SZ1510 170-1611 zielony szt.

SZ1513 170-1618 złoty szt.

SZ1492 170-1612 żółty szt.
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Papiery kolorowe

Teczki kartonowe Bloki techniczne   

PAPIER KOLOROWY KSERO TYPOGRAF

TECZKA KARTONOWA TYPOGRAF

 y kolorowy papier ksero w formacie A4 lub A3
 y przeznaczony do każdego typu drukarek
 y idealny do zrealizowania każdego pomysłu!

 y pojemność do 12 arkuszy
 y gramatura: 400 g/m2

 y kolor: szary

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Kolor Gramatura Jedn. sprzed.

E1214 74030 A4 mix 5 kol. mieszanych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1215 74031 A4 mix 5 kol. pastelowych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1216 74032 A4 mix 5 kol. intensywnych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1217 74033 A4 mix 4 kol. neonowych 80 g/m² op. - 100 ark.

E0814 74070 A4 czarny 80 g/m² op. - 50 ark.

SZ2405 74071 A4 czarny 160 g/m² op. - 50 ark.

E1218 74036 A3 mix 5 kol. mieszanych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1219 74037 A3 mix 5 kol. pastelowych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1220 74038 A3 mix 5 kol. intensywnych 80 g/m² op. - 100 ark.

E1221 74039 A3 mix 4 kol. neonowych 80 g/m² op. - 100 ark.

SZ2406 74075 A3 czarny 80 g/m² op. - 50 ark.

SZ2407 74076 A3 czarny 160 g/m² op. - 50 ark.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Format Jedn. sprzed.

N2019 74100 B1 szt.

N2020 74101 B2 szt.

N2021 74102 A3+ szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Gramatura Jedn. 

sprzed.

SZ2619 400093199 biały A4 250 g/m2 szt.

SZ2620 400093232 biały A3 250 g/m2 szt.

SZ2621 400093231 czarny A4 210 g/m2 szt.

SZ2622 400093235 czarny A3 210 g/m2 szt.

SZ2623 400093230 kolorowy A4 225 g/m2 szt.

SZ2624 400093234 kolorowy A3 225 g/m2 szt.

BLOKI TECHNICZNE OXFORD
 y do szkiców, rysunku, wycinanek i figur przestrzennych
 y odporne na wielokrotne ścieranie gumką
 y papier barwiony w masie
 y ilość kartek: 10
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Bloki rysunkowe i techniczne

BLOKI TECHNICZNE HAPPY COLOR BLOKI RYSUNKOWE HAPPY COLOR
 y 10 arkuszy papieru 170 g/m²
 y polecane do zajęć w szkole i przedszkolu
Biały
 y wysokiej jakości śnieżnobiały papier o lekko gładzonej powierzchni
 y odporny na wielokrotne wymazywanie gumką
 y doskonały do rysowania i malowania ołówkiem, kredkami, pisakami

Kolorowy
 y barwiony w masie papier w intensywnych kolorach o gładzonej powierzchni
 y nie zmienia koloru podczas wymazywania, daje kolorowe krawędzie  

przy wycinaniu i składaniu
Czarny
 y doskonały do rysowania pisakami metalicznymi, gel penami,  

kredą oraz do prac manualnych

Biały
 y papier o wysokiej gramaturze i lekko ziarnistej powierzchni idealnej do rysowania
 y odporny na wielokrotne wymazywanie i poprawki
 y do rysowania kredkami, ołówkiem, pastelami oraz malowania farbami wodnymi
 y polecany do zajęć w szkole i przedszkolu
 y blok zawiera 20 arkuszy (A2 - 30 arkuszy) o gramaturze 100 g/m²

Kolorowy
 y wysokiej jakości papier barwiony w masie
 y nie zmienia koloru podczas malowania i wymazywania
 y daje kolorowe krawędzie przy wycinaniu i składaniu
 y bezkwasowy, o gładzonej powierzchni
 y doskonały do rysowania, wycinanek, wydzieranek
 y blok zawiera 15 kolorowych arkuszy o gramaturze 80 g/m²

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Il. kartek Jedn. 

sprzed.

G1756 212046 FC szkicownik A4 20 szt.

G1757 212047 FC szkicownik A3 10 szt.

G1758 212048 FC szkicownik A3 20 szt.

G1763 212051 FC blok do rysowania A5 60 szt.

G1764 212049 FC blok do rysowania A4 100 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Jedn. 

sprzed.

G1765 HA 3550 2030-0 biały A4 szt.

G1766 HA 3550 3040-0 biały A3 szt.

G1767 HA 3717 2030-9 czarny A4 szt.

G1768 HA 3717 3040-9 czarny A3 szt.

G1769 HA 3550 2030-09 kolorowy A4 szt.

G1771 HA 3550 3040-09 kolorowy A3 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Gramatura Jedn. 

sprzed.

G1773 HA 3710 2030-0 biały A4 100 g/m² szt.

G1774 HA 3710 3040-0 biały A3 100 g/m² szt.

G1775 HA 3710 4060-00 biały A2 100 g/m² szt.

G1776 HA 3708 2030-09 kolorowy A4 80 g/m² szt.

G1778 HA 3708 3040-09 kolorowy A3 80 g/m² szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Format Jedn. 

sprzed.

SZ1317 400079845 biały A4 szt.

SZ1318 400079846 biały A3 szt.

SZ1319 400079847 kolorowy A4 szt.

SZ1320 400079848 kolorowy A3 szt.

BLOKI RYSUNKOWE TOP 2000 CREATINIO
 y odporne na wielokrotne ścieranie gumką 
Biały
 y idealny do rysunku i szkiców
 y gładki papier
 y kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku
 y ilość kartek: 20 o gramaturze: 90 g/m2

Kolorowy
 y idealny do rysunku lub wycinanek
 y barwiony w masie
 y nie traci koloru podczas malowania, a wydzieranki mają kolorowe krawędzie
 y ilość kartek: 10 o gramaturze: 80 g/m2

SZKICOWNIKI I BLOKI DO RYSOWANIA 
FABER-CASTELL 
 y gramatura: szkicownik - 100 g/m², bloki do rysowania - 80 g/m²
 y wysokiej jakości papier bezdrzewny bielony bez użycia chloru
 y idealny do mokrych i suchych technik malowania i rysowania
 y pojedyncze arkusze zamocowane z dwóch stron, można je łatwo oddzielić  

dzięki mikroperforacji
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Segregatory NewBinder

MOXOM NEWBINDER
 y ochrona dokumentów przed kurzem dzięki konstrukcji segregatora
 y dzięki systemowi pozycjonowania segregatory możesz układać nawet jeden na drugim
 y solidny zatrzask, który zamyka NewBinder
 y możliwość plombowania, dzięki czemu dokumenty są jeszcze bardziej bezpieczne
 y personalizowane etykiety na grzbiecie - opisz i wydrukuj naklejki za pomocą aplikacji

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

N3106 OR-1817W biały szt.

N3107 OR-1817DG ciemnoszary szt.

N3108 OR-1817B czarny szt.

SZ3397 OR-1817 czarny transparentny szt.

N3109 OR-1817R czerwony szt.

N3110 OR-1817LG jasnoszary szt.

N3111 OR-1817SBL szaroniebieski szt.

N3112 OR-1817WG szary ciepły szt.

SZ3402 OR-1817 transparentny szt.

N3113 OR-1817T turkusowy szt.

N3114 OR-1817G zielony szt.

N3115 OR-1817Y żółty szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

N3116 OR-1815W biały szt.

N3117 OR-1815DG ciemnoszary szt.

N3118 OR-1815B czarny szt.

SZ3385 OR-1815 czarny transparentny szt.

N3119 OR-1815R czerwony szt.

N3120 OR-1815LG jasnoszary szt.

N3121 OR-1815SBL szaroniebieski szt.

N3122 OR-1815WG szary ciepły szt.

SZ3390 OR-1815 transparentny szt.

N3123 OR-1815T turkusowy szt.

N3124 OR-1815G zielony szt.

N3125 OR-1815Y żółty szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

N3126 OR-1803W biały szt.

N3127 OR-1803DG ciemnoszary szt.

N3128 OR-1803B czarny szt.

SZ3601 OR-1803 czarny transparentny szt.

N3129 OR-1803R czerwony szt.

N3130 OR-1803LG jasnoszary szt.

N3131 OR-1803SBL szaroniebieski szt.

N3132 OR-1803WG szary ciepły szt.

SZ3602 OR-1803 transparentny szt.

N3133 OR-1803T turkusowy szt.

N3134 OR-1803G zielony szt.

N3135 OR-1803Y żółty szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Kolor Jedn. sprzed.

N3136 OR-1802W biały szt.

N3137 OR-1802DG ciemnoszary szt.

N3138 OR-1802B czarny szt.

SZ3603 OR-1802 czarny transparentny szt.

N3139 OR-1802R czerwony szt.

N3140 OR-1802LG jasnoszary szt.

N3141 OR-1802SBL szaroniebieski szt.

N3142 OR-1802WG szary ciepły szt.

SZ3604 OR-1802 transparentny szt.

N3143 OR-1802T turkusowy szt.

N3144 OR-1802G zielony szt.

N3145 OR-1802Y żółty szt.

SEGREGATOR NEWBINDER 50 MM

FOLDER NEWBINDER 35 MM

FOLDER NEWBINDER 25 MM

6

8

 y NewBinder 35 mm nie posiada mechanizmu  
do wpięcia dokumentów

 y NewBinder 25 mm nie posiada mechanizmu  
do wpięcia dokumentów

SEGREGATOR NEWBINDER 70 MM
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Pojemniki plastikowe

POJEMNIKI ANTYBAKTERYJNE MOXOM ANTIBACTERIAL*

BASE STORE BOX MOXOM

Pojemnik z mikrocząsteczkami srebra. Zabija ponad 99% bakterii i grzybów.
 y dzięki cząstkom mikrosrebra, pozwala na większe bezpieczeństwo, większą świeżość i czystość w codziennym życiu
 y mikrocząstki srebra, poprzez swoje bakteriobójcze działanie zapobiegają przenoszeniu bakterii podczas użytkowania pojemnika
 y kolor: transparentny

 y mocna, półprzezroczysta linia pojemników, dostępna z pokrywami  
w wersji „click” oraz zamykanych na klipsy

 y pudełka do przechowywania i organizowania zarówno w domu,  
w biurze, schowku, salonie jak i garażu

 y wykonane z bezpiecznych, wysokiej jakości materiałów, wolne od BPA

Kod OSAA Kod 
dostawcy Pojemność Jedn. sprzed.

K1697 OR-3010 350 ml kpl. - 3 szt.

K1698 OR-3011 500 ml kpl. - 3 szt.

K1699 OR-3022 650 ml kpl. - 2 szt.

K1700 OR-3032 1,15 l kpl. - 2 szt.

K1701 OR-3031 2 l kpl. - 2 szt.

SZ3605 OR-1313 3,1 l szt.

SZ3606 OR-1323 4,5 l szt.

SZ3607 OR-1333 6,5 l szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Pojemność Jedn. 

sprzed.

K1722 OR-2521 12,5 l szt.

K1723 OR-2531 20 l szt.

K1724 OR-2711 29 l na kółkach szt.

SZ3608 OR-2722 40 l na kółkach szt.

SZ3609 OR-2732 60 l na kółkach szt.
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Druki szkolne

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj świadectwa Format Jedn. 

sprzed.

G1861 02600 MEN-I/1/1 - dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej i młodzieży A4 (2 str.) szt.

G1862 02626 MEN-I/3/1 - dla uczniów klas IV - VII szkoły 
podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) szt.

SZ2888 02627
MEN-I/4-W/1 - dla uczniów klas IV - VII szkoły 

podstawowej dla dzieci i młodzieży  
z wyróżnieniem

A4 (2 str.) szt.

SZ2889 02628

MEN-I/5/1 - dla uczniów klas VII oddziałów 
przysposabiających do pracy organizowanych 

w szkołach podstawowych dla dzieci  
i młodzieży

A4 (2 str.) szt.

SZ2890 02629

MEN-I/6/1 - dla uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym do klas I-VII szkoły  
podstawowej

A4 (2 str.) szt.

SZ3610 02630

MEN-I/8/1 - ukończenia szkoły podstawowej 
dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy 

szkoły podstawowej dla dorosłych zawierają-
ce znak graficzny PRK II

A4 (2 str.) szt.

SZ3611 02631
MEN-I/9-w/1 - ukończenia szkoły podstawo-

wej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem 
zawierające znak graficzny PRK II

A4 (2 str.) szt.

SZ0451 02607
MEN-I/18a/2 - ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej dla uczniów dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej

A4 (2 str.) szt.

SZ0452 02608

MEN I/18a-w/2 - ukończenia zasadniczej 
szkoły zawodowej dla uczniów dotychczaso-

wej zasadniczej szkoły zawodowej  
z wyróżnieniem

A4 (2 str.) szt.

SZ0454 02613

MEN I/23a/2 - dla uczniów kończących 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólno-
kształcące dla młodzieży oraz słuchaczy 

dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (2 str.) szt.

SZ0455 02614

MEN I/23a-w/2 - dla uczniów kończących 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólno-

kształcące dla młodzieży oraz dla słuchaczy 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogól-

nokształcacego dla dorosłych z wyróżnieniem

A4 (2 str.) szt.

SZ2897 02658 MEN I/19/2 - szkolne promocyjne dla uczniów 
technikum A4 (4 str.) szt.

SZ2898 02659 MEN I/20-w/2 - dla uczniów technikum  
z wyróżnieniem A4 (4 str.) szt.

SZ0462 02615 MEN I/28a/2 - dla uczniów kończących 
dotychczasowe czteroletnie technikum A4 (4 str.) szt.

SZ0463 02616
MEN I/28a-w/2 - dla uczniów kończących 
dotychczasowe czteroletnie technikum  

z wyróżnieniem
A4 (4 str.) szt.

SZ2901 02642 MEN-I/23/2 - dla uczniów branżowej szkoły 
I stopnia A4 (4 str.) szt.

SZ2902 02643 MEN-I/24-w/2 - dla uczniów branżowej szkoły 
I stopnia z wyróżnieniem A4 (4 str.) szt.

SZ3612 02862 MEN-I/30/2 - ukończenia szkoły policealnej A4 (2 str.) szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj arkusza ocen Format Jedn. 

sprzed.

G1865 02308 MEN-I/33/1 - dla uczniów szkoły  
podstawowej A4 (10 str.) szt.

SZ3613 02309

MEN-I/35/1 - dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym, uczeszczających do szkoły 
podstawowej

A4 (10 str.) szt.

SZ3417 02674 MEN-I/37/1 - dla uczniów liceum ogólno-
kształcącego dla młodzieży A4 (6 str.) szt.

G1866 02675 MEN-I/39/2 - dla uczniów technikum A4 (12 str.) szt.

SZ2906 02825 MEN-I/40/2 - dla uczniów szkoły branżowej 
I stopnia A4 (6 str.) szt.

SZ2907 02815 MEN-I/41/2 - dla uczniów szkoły branżowej 
II stopnia A4 (6 str.) szt.

SZ0476 02682 MEN-I/42/2 - dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (8 str.) szt.

SZ2908 02593 MEN-I/43/2 - dla słuchaczy szkoły dla 
dorosłych A4 (6 str.) szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Jedn. 

sprzed.

SZ0515 02767 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia VI/17 A5 szt.

SZ0516 02768 Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka 
VI/18 A6 szt.

SZ0517 02769 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka VI/19 A6 szt.

SZ0518 02326 Zaświadczenie uczniowskie 
(potwierdzenie, że jest uczniem) A6 szt.

G1169 02087 Karta katalogowa B143/144 A7 szt.

G1170 02088 Karta książki B170 A7 szt.

G1171 02089 Karta czytelnika B171 A6 szt.

SZ0519 02777 Księga inwentarzowa księgozbioru B123 
(oprawa miękka) A4 szt.

SZ0520 02090 Księga inwentarzowa księgozbioru B123 
(oprawa introligatorska) A4 szt.

SZ0521 02256 Rejestr ubytków biblioteki B126 A4 szt.

SZ0522 02778 Załącznik do protokołu skontrum B162 A4 szt.

SZ0523 02779 Arkusz kontroli B171 A3 szt.

SZ0524 02780 Rejestr przybytków B121A A4 szt.

SZ0525 02781 Protokół komisji B125 A4 szt.

SZ0526 02782 Upomnienie B173 (karton) A6 szt.

SZ0527 02783 Rewers wypożyczeń B181 (bloczek) A6 szt.

SZ0528 02102 Karta biblioteczna B191 (karton) A7 szt.

SZ0529 02269 Karta zapisu - Zobowiązanie B192 (karton) A7 szt.

SZ0530 02791 Kieszonka do karty czytelnika A6 szt.

SZ0531 02792 Kieszonka do karty książki A7 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Jedn. 

sprzed.

G1165 02123 MEN-I/1 - Dziennik zajęć przedszkola A4 szt.

SZ0496 02138 MEN-V/1 - Dziennik żywieniowy przedszkola A4 szt.

G1166 02122 MEN-I/2A - Dziennik lekcyjny dla klas I - III 
szkoły podstawowej A4 szt.

G1167 02097

MEN-I/3 - Dziennik lekcyjny - ośmiogodzin-
ny - dla klas IV - VIII szkół podstawowych, 

gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz 
szkół zawodowych wszystkich typów

A4 szt.

SZ0497 02329

MEN-I/3 - Dziennik lekcyjny - jedenastogo-
dzinny - dla klas IV - VIII szkół podstawo-

wych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących 
oraz szkół zawodowych wszystkich typów

A4 szt.

SZ3684 02323

MEN-I/4 - Dziennik lekcyjny dla szkoły stacjo-
narnej przeznaczony dla szkół zawodowych 

wszystkich typów, w których praktyczna 
nauka zawodu odbywa się poza terenem 

szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonar-
nych dla dorosłych

A4 szt.

SZ0499 02253 MEN-I/5 - Dziennik zajęć 
(dawny dziennik zajęć wychowawczych) A4 szt.

G1168 02190 MEN-I/6 - Dziennik zajeć pozalekcyjnych A4 szt.

SZ0501 02175 MEN-I/8 - Dziennik biblioteki szkolnej A4 szt.

SZ0502 02302 MEN-I/9 - Dziennik placówki wypoczynku A5 szt.

G1317 02215 MEN-I/10 - Dziennik zajeć podagoga 
szkolnego A4 szt.

SZ0504 02204 MEN-I/31 - Dziennik internatu A4 szt.

SZ3685 02182 MEN-I/14 - Księga ewidencji dzieci do końca 
szkoły podstawowej A4 szt.

SZ0506 02177 MEN-I/15 - Księga uczniów dla wszystkich 
typów szkół A4 szt.

SZ0507 02304 MEN-VII/1 - Dziennik indywidualnych zajęć 
rewalidacyjno - wychowawczych A4 szt.

SZ0508 02246 MEN-VII/2 - Dziennik zajęć zespołu 
korekcyjno - wyrównawczego A4 szt.

SZ0509 02250 MEN-VII/3 -  Dziennik zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych grupy A4 szt.

SZ0510 02318 MEN-VII/4 - Dziennik zajęć dydaktyczno - 
wyrównawczych A4 szt.

SZ0511 02212 MEN-VII/5 - Dziennik indywidualnego 
nauczania A4 szt.

SZ0512 02210 MEN-VII/6 - Dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4 szt.

G1318 02211 MEN-VII/7 - Dziennik zajęć logopedycznych 
i korekcyjno - kompensacyjnych A4 szt.

SZ1416 02350 Okładka na dziennik lekcyjny PVC 180 mic. A4 szt.

SZ1417 02349 Okładka na dziennik pozalekcyjny PVC 
180 mic. A4 szt.

ŚWIADECTWA

ARKUSZE OCEN

DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE

DZIENNIKI

DRUKI SZKOLNE
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Druki szkolne

DRUKI SZKOLNE

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Jedn. 

sprzed.

G1172 02826 MEN/I/1 - Legitymacja dla uczniów  
i słuchaczy wszystkich typów szkół A7 szt.

SZ0486 02829 MEN-I/3-N - Legitymacja dla uczniów  
niepełnosprawnych A7 szt.

SZ0487 02871 Gilosz do legitymacji szkolnej A4 szt.

SZ0488 02872 Gilosz do legitymacji szkolnej  
z jednostronnym nadrukiem A4 szt.

G1173 02314 Karta rowerowa (numerowana) A7 szt.

SZ0489 02724 MEN-III/1 - Zaświadczenie dla osób,  
które ukończyły kurs A4 szt.

SZ0490 02725 Zaświadczenie o ukończeniu… A4 szt.

SZ0491 02726 Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
zawodowego A4 szt.

SZ0493 02728 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
w dziedzinie BHP A4 szt.

SZ3614 02900 MEN I/76 - Zaświadczenie o zawodzie A4 szt.

SZ3615 02901 MEN I/77 - Zaświadczenie o przebiegu 
nauczania A4 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Jedn. 

sprzed.

G1161 02690 Gilosz dwustronny (niebieski) A4 szt.

SZ0464 02691 Gilosz dwustronny z wyróżnieniem  
(niebieski) A4 szt.

SZ0466 02694 Gilosz dwustronny (różowy) A4 szt.

G1864 02695 Gilosz dwustronny z wyróżnieniem (różowy) A4 szt.

SZ0468 02696 Gilosz dwustronny (żółty) A4 szt.

SZ0469 02697 Gilosz dwustronny z wyróżnieniem (żółty) A4 szt.

SZ0470 02698 Gilosz dwustronny (brązowy) A4 szt.

SZ0471 02699 Gilosz dwustronny (zielony) A4 szt.

SZ0472 02700 Gilosz czterostronny (różowy) A3 szt.

SZ0473 02701 Gilosz czterostronny z wyróżnieniem (różowy) A3 szt.

SZ3616 02827 MEN I /75 - Gilosz do duplikatu (szary) A4 szt.

Kod OSAA Kod 
dostawcy Rodzaj Format Jedn. 

sprzed.

SZ0532 02139 Dzienniczek praktyk nauki zawodu A5 szt.

SZ0533 02152 Dziennik praktyki zawodowej A5 szt.

SZ0534 02213 Dzienniczek nauczyciela W-F A5 szt.

G2504 02899 Dziennik nauczyciela wspomagającego A4 szt.

G2505 02342 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego A4 szt.

G2506 02823 Dziennik innych zajęć A4 szt.

G2507 02722 Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego 
wspomagania A4 szt.

G2508 02723 Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 
grupy A4 szt.

G2509 02712 Rejestr wyjść grupowych uczniów A4 szt.

SZ0535 02198 Książka protokołów Rady Pedagogicznej 200 K A4 szt.

SZ0536 02793 Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców 96 K A4 szt.

SZ0537 02154 Księga zarządzeń 96 K A4 szt.

SZ0538 02178 Księga zastępstw 200 K A4 szt.

SZ0539 02179 Księga uchwał Rady Pedagogicznej 200 K A4 szt.

SZ0540 02795 Księga absolwentów A4 szt.

SZ0541 02796 Księga absolwentów szkoły zawodowej A4 szt.

SZ0542 02798 Księga wychowanków A4 szt.

SZ0544 02800 Rejestr wydanych indeksów 96 K A4 szt.

SZ0545 02801 Rejestr wydanych zaświadczeń 96 K A4 szt.

SZ0546 02802 Rejestr wydanych legitymacji 96 K A4 szt.

SZ0547 02803 Rejestr wydanych świadectw 96 K A4 szt.

SZ0548 02804 Rejestr wydanych dyplomów zawodowych 96 K A4 szt.

SZ0549 02805 Rejestr wydanych świadectw zawodowych 96 K A4 szt.

SZ0550 02806 Rejestr zatrudnionych nauczycieli 96 K A4 szt.

SZ0551 02807 Rejestr zatrudnionych pracowników 96 K A4 szt.

SZ0552 02808 Rejestr wydanych legitymacji nauczyciela 32 K A4 szt.

SZ0553 02811 Zeszyt zajęć praktycznych A5 szt.

G2510 02883 Zeszyt obserwacji A4 szt.

INDEKSY, LEGITYMACJE, KARTY

GILOSZE

KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY
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Indeksy
Kod OSAA Nr strony

E0649 75
E0814 80
E1214 80
E1215 80
E1216 80
E1217 80
E1218 80
E1219 80
E1220 80
E1221 80
E1349 75
E1513 75
E1836 75
E1872 75
E1900 78
E1901 78
E1902 78
E1903 78
E1905 78
E1906 78
E1907 78
E1908 78
E1909 78
E1910 78
E1911 78
E1912 78
E1913 78
E1914 78
E1916 78
E2002 78
E2003 78
E2005 78
E2006 78
E2007 78
E2008 78
E2009 78
E2010 78
E2011 78
E2012 78
E2013 78
E2014 78
E2015 78
E2016 78
E2018 78
E2019 78
E2020 78
E2021 78
E2022 78
E2023 78
E2024 78
E2025 78
E2026 78
E2027 78
E2035 75
E2042 75
E2043 75
E2044 75
E2052 75
E2065 78
E2067 78
E2072 75
E2076 75
E2136 75
E2137 75
E2138 75
E2139 75
E2153 75
E2522 75
E2523 75
E2524 79
E2525 79
E2526 79
E2527 79
E2528 79
E2529 79
E2530 79
E2552 75
E2566 75
E2573 78
E2574 78
E2575 78
E2576 78
E2577 78
G0305 69
G0658 67
G0691 67
G0692 67
G1161 85
G1165 84
G1166 84
G1167 84
G1168 84
G1169 84
G1170 84

G1171 84
G1172 85
G1173 85
G1317 84
G1318 84
G1455 76
G1456 76
G1457 76
G1458 76
G1460 76
G1461 76
G1462 76
G1463 76
G1464 76
G1535 76
G1536 76
G1537 76
G1538 76
G1607 68
G1608 68
G1609 68
G1613 68
G1614 68
G1615 68
G1756 81
G1757 81
G1758 81
G1763 81
G1764 81
G1765 81
G1766 81
G1767 81
G1768 81
G1769 81
G1771 81
G1773 81
G1774 81
G1775 81
G1776 81
G1778 81
G1779 67
G1780 67
G1781 67
G1782 68
G1783 68
G1784 68
G1786 68
G1790 68
G1791 68
G1792 68
G1793 68
G1794 68
G1795 68
G1796 68
G1797 68
G1798 68
G1799 68
G1817 68
G1818 68
G1819 68
G1820 69
G1822 69
G1824 69
G1826 69
G1828 69
G1829 69
G1830 69
G1831 69
G1832 69
G1835 69
G1844 69
G1845 69
G1847 74
G1848 74
G1861 84
G1862 84
G1864 85
G1865 84
G1866 84
G1945 69
G1946 69
G1947 69
G1977 68
G2087 69
G2178 68
G2229 70
G2230 70
G2231 70
G2232 70
G2233 70
G2234 70
G2235 71
G2236 71
G2237 71
G2238 71

G2239 71
G2242 69
G2243 69
G2244 70
G2245 70
G2422 70
G2423 70
G2424 70
G2425 70
G2426 70
G2427 70
G2428 70
G2429 70
G2430 70
G2431 70
G2432 71
G2433 71
G2434 71
G2435 71
G2436 71
G2437 71
G2438 71
G2439 71
G2440 71
G2441 71
G2442 71
G2443 71
G2444 71
G2445 72
G2446 72
G2447 72
G2448 72
G2449 72
G2450 72
G2451 72
G2452 72
G2453 72
G2454 72
G2455 72
G2456 72
G2457 72
G2458 72
G2459 72
G2460 72
G2461 72
G2462 72
G2463 72
G2464 72
G2465 72
G2466 72
G2467 72
G2468 72
G2469 72
G2470 73
G2471 73
G2472 73
G2473 73
G2474 73
G2475 73
G2476 73
G2477 73
G2478 73
G2479 73
G2480 73
G2481 73
G2482 73
G2483 73
G2484 73
G2485 73
G2486 73
G2487 73
G2488 73
G2489 73
G2490 73
G2491 73
G2492 73
G2493 73
G2494 73
G2495 73
G2496 73
G2497 74
G2498 74
G2499 74
G2500 74
G2501 74
G2502 74
G2503 74
G2504 85
G2505 85
G2506 85
G2507 85
G2508 85
G2509 85
G2510 85
H0048 51

H0049 51
H0050 51
H0051 51
H0060 51
H0061 51
H0062 51
H0063 51
H0287 52
H0288 52
H0289 52
H0290 52
H0558 58
H0559 58
H0579 61
H0581 61
H0596 54
H0613 55
H1294 52
H1295 52
H1296 52
H1297 52
H1298 52
H1299 52
H1343 56
H1344 56
H1345 56
H1757 49
H1758 49
H1759 49
H1760 49
H1761 49
H1769 49
H1774 57
H1776 57
H1777 57
H1779 58
H1780 58
H1781 58
H1786 66
H1787 66
H1788 66
H1789 66
H1790 66
H1791 66
H1792 66
H1793 66
H2492 55
H2525 66
H2526 66
H2527 66
H2528 66
H2529 66
H2530 66
H2531 66
H2532 66
H2533 66
H2534 66
H2535 66
H2536 66
H2537 66
H2538 66
H2539 66
H2540 66
H2541 66
H2542 66
H2543 66
H2722 63
H2723 63
H2725 63
H2726 63
H2770 50
H2771 50
H2772 50
H2841 50
H2842 50
H2843 50
H2866 49
H2867 49
H2868 49
H2871 58
H2896 54
H2912 50
H2913 50
H2914 50
H2915 50
H2916 50
H2917 50
H3049 49
H3050 49
H3051 49
H3052 49
H3089 50
H3104 56
H3105 56
H3106 56

H3130 27
H3131 27
H3132 27
H3133 27
H3134 27
H3135 27
H3334 53
H3335 53
H3336 53
H3337 53
H3338 53
H3339 53
H3340 11
H3341 11
H3342 11
H3343 11
H3366 49
H3367 49
H3368 49
H3369 49
H3452 49
H3453 49
H3454 49
H3455 49
H3456 49
H3457 49
H3458 49
H3459 49
H3460 58
H3461 58
H3462 66
H3463 48
H3464 48
H3466 25
H3467 25
H3468 25
H3612 11
H3613 11
H3668 59
H3669 59
H3670 59
H3671 59
H3684 11
H3796 21
H3802 7
H3803 7
H3896 23
H3912 21
H3952 47
H3958 47
H3960 47
H3962 47
H3964 47
H3966 47
H3968 47
H3974 52
H3975 52
H3976 52
H3977 52
H4000 57
H4002 57
H4331 52
H4335 52
H4375 52
H4376 52
H4377 52
H4378 52
H4379 52
H4380 52
H4381 3
H4382 12
H4383 12
H4384 12
H4385 13
H4386 13
H4387 22
H4388 22
H4389 24
H4390 24
H4391 24
H4392 25
H4393 25
H4394 25
H4395 25
H4396 25
H4397 25
H4403 2
H4404 2
H4405 2
H4406 3
H4407 3
H4408 3
H4409 12
H4410 12
H4411 12

H4412 12
H4413 12
H4414 12
H4415 12
H4416 12
H4417 12
H4418 12
H4419 12
H4420 12
H4421 12
H4422 12
H4423 12
H4424 12
H4425 12
H4426 24
H4427 24
H4428 24
H4429 24
H4430 24
H4431 24
H4432 24
H4433 24
H4434 24
H4435 24
H4436 24
H4437 26
H4438 26
H4439 47
H4440 47
H4441 47
H4442 47
H4443 47
H4444 47
H4445 47
H4446 47
H4447 50
H4448 50
H4449 50
H4450 50
H4451 50
H4452 50
H4453 50
H4454 50
H4455 56
H4456 56
H4457 56
H4458 54
H4459 54
H4460 54
H4461 54
H4462 54
H4463 54
H4464 54
H4465 54
H4466 54
H4467 54
H4468 54
H4469 54
H4470 54
H4471 54
H4472 55
H4473 55
H4474 55
H4475 55
H4476 58
H4477 58
H4478 63
H4479 63
H4480 64
H4481 64
H4482 64
H4483 64
H4484 64
H4485 64
H4486 64
H4487 64
H4488 64
H4489 65
H4490 65
H4491 65
H4492 65
H4493 5
H4494 5
H4495 6
H4496 7
H4497 7
H4498 57
H4499 3
H4500 3
H4501 3
H4502 4
H4503 4
H4504 5
H4505 22
H4506 23

H4507 23
H4508 25
H4509 25
H4510 59
H4511 59
H4512 60
H4513 60
H4514 60
H4515 61
H4516 61
H4517 61
H4518 62
H4519 64
H4520 64
H4521 64
H4522 64
H4523 64
H4524 53
H4525 53
H4526 53
H4527 53
H4528 53
H4529 53
H4530 53
H4531 65
H4532 51
H4533 51
H4534 51
H4535 66
H4536 66
H4537 66
H4538 57
H4539 57
H4540 57
H4541 57
H4542 65
H4543 65
H4544 65
H4545 65
H4546 65
H4547 65
H4548 65
H4549 65
H4572 52
H4599 52
H4624 59
H5011 54
H5012 54
H5013 54
H5014 54
H5015 54
H5016 54
H5017 54
H5018 54
H5019 54
H5020 54
H5021 54
H5022 54
H5023 54
H5024 54
H5025 54
H5026 54
H5027 54
H5028 54
H5029 54
H5030 54
H5034 54
H5044 54
J0060 30
J0061 30
J0062 30
J0063 30
J0204 31
J0205 31
J0317 30
J0660 46
J0700 21
J1061 28

J1138B 35
J1139A 35
J1140A 35
J1141A 35
J1413 46
J1414 46
J1415 46
J1553 30
J1554 30
J1555 30
J1565 46
J1801 30
J1806 46
J1808 46
J1809 46
J1884 46
J1887 46
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Indeksy

J1888 46
J1982 37
J1983 37
J1984 37
J2083 35
J2084 35
J2085 35
J2086 29
J2087 29
J2088 29
J2089 29
J2090 29
J2091 29
J2092 28
J2093 28
J2094 29
J2095 29
J2096 29
J2097 34
J2098 34
J2099 34
J2100 34
J2101 34
J2102 36
J2103 36
J2104 36
J2105 36
J2106 36
J2107 36
J2108 36
J2109 36
J2110 37
K1697 83
K1698 83
K1699 83
K1700 83
K1701 83
K1722 83
K1723 83
K1724 83
L0174 42
L0176 42
L0844 42
L1096 44
L1097 44
L1136 42
L1189 42
L1597 43
L1598 43
L1599 43
L1600 43
L1603 43
L1604 43
L1607 43
L1625 45
L1626 45
L1628 45
L1631 45
L1632 45
L1635 45
L1655 41
L1804 43
L1805 43
L1806 43
L1807 43
L1808 43
L1809 43
L1810 43
N2019 80
N2020 80
N2021 80
N3106 82
N3107 82
N3108 82
N3109 82
N3110 82
N3111 82
N3112 82
N3113 82
N3114 82
N3115 82
N3116 82
N3117 82
N3118 82
N3119 82
N3120 82
N3121 82
N3122 82
N3123 82
N3124 82
N3125 82
N3126 82
N3127 82
N3128 82

N3129 82
N3130 82
N3131 82
N3132 82
N3133 82
N3134 82
N3135 82
N3136 82
N3137 82
N3138 82
N3139 82
N3140 82
N3141 82
N3142 82
N3143 82
N3144 82
N3145 82
P0872 86
P0888 86
P0889 86
P0890 86
P0891 86
P0892 86
P0984 86
P1075 86
P1076 86
P1077 86
P1078 86

SZ0084 8
SZ0085 8
SZ0086 8
SZ0087 8
SZ0088 8
SZ0089 9
SZ0090 9
SZ0096 15
SZ0097 15
SZ0098 15
SZ0099 15
SZ0100 15
SZ0101 15
SZ0102 15
SZ0103 15
SZ0104 15
SZ0105 15
SZ0106 15
SZ0107 15
SZ0108 15
SZ0110 15
SZ0111 15
SZ0112 15
SZ0116 19
SZ0158 6
SZ0159 6
SZ0160 15
SZ0307 21
SZ0349 33
SZ0451 84
SZ0452 84
SZ0454 84
SZ0455 84
SZ0462 84
SZ0463 84
SZ0464 85
SZ0466 85
SZ0468 85
SZ0469 85
SZ0470 85
SZ0471 85
SZ0472 85
SZ0473 85
SZ0476 84
SZ0486 85
SZ0487 85
SZ0488 85
SZ0489 85
SZ0490 85
SZ0491 85
SZ0493 85
SZ0496 84
SZ0497 84
SZ0499 84
SZ0501 84
SZ0502 84
SZ0504 84
SZ0506 84
SZ0507 84
SZ0508 84
SZ0509 84
SZ0510 84
SZ0511 84
SZ0512 84
SZ0515 84
SZ0516 84

SZ0517 84
SZ0518 84
SZ0519 84
SZ0520 84
SZ0521 84
SZ0522 84
SZ0523 84
SZ0524 84
SZ0525 84
SZ0526 84
SZ0527 84
SZ0528 84
SZ0529 84
SZ0530 84
SZ0531 84
SZ0532 85
SZ0533 85
SZ0534 85
SZ0535 85
SZ0536 85
SZ0537 85
SZ0538 85
SZ0539 85
SZ0540 85
SZ0541 85
SZ0542 85
SZ0544 85
SZ0545 85
SZ0546 85
SZ0547 85
SZ0548 85
SZ0549 85
SZ0550 85
SZ0551 85
SZ0552 85
SZ0553 85
SZ0570 44
SZ0571 44
SZ0574 44
SZ0575 44
SZ0576 44
SZ0577 44
SZ0578 44
SZ0579 44
SZ0838 8
SZ0839 8
SZ0946 37
SZ0947 37
SZ0948 37
SZ0949 37
SZ1193 44
SZ1194 44
SZ1209 4
SZ1210 4
SZ1211 4
SZ1212 4
SZ1239 19
SZ1241 19
SZ1251 27
SZ1253 27
SZ1255 27
SZ1256 27
SZ1317 81
SZ1318 81
SZ1319 81
SZ1320 81
SZ1416 84
SZ1417 84
SZ1425 77
SZ1426 77
SZ1427 77
SZ1428 77
SZ1447 13
SZ1448 13
SZ1490 79
SZ1491 79
SZ1492 79
SZ1493 79
SZ1494 79
SZ1495 79
SZ1496 79
SZ1497 79
SZ1498 79
SZ1499 79
SZ1500 79
SZ1501 79
SZ1502 79
SZ1503 79
SZ1504 79
SZ1505 79
SZ1506 79
SZ1507 79
SZ1508 79
SZ1509 79

SZ1510 79
SZ1511 79
SZ1512 79
SZ1513 79
SZ1514 79
SZ1515 79
SZ1516 79
SZ1543 16
SZ1596 9
SZ1597 9
SZ1655 13
SZ1656 13
SZ1657 13
SZ1658 13
SZ1659 13
SZ1660 13
SZ1669 16
SZ1670 16
SZ1721 18
SZ1722 18
SZ1723 18
SZ1724 18
SZ1729 33
SZ1730 33
SZ1731 33
SZ1733 28
SZ1743 37
SZ1744 37
SZ1792 56
SZ1798 60
SZ1799 60
SZ1801 61
SZ1802 61
SZ1856 16
SZ1857 16
SZ1858 16
SZ1875 8
SZ1876 8
SZ1889 8
SZ1890 8
SZ1891 8
SZ1892 16
SZ1920 33
SZ1966 56
SZ1967 56
SZ1968 56
SZ1969 56
SZ2085 8
SZ2355 37
SZ2365 59
SZ2405 80
SZ2406 80
SZ2407 80
SZ2411 8
SZ2619 80
SZ2620 80
SZ2621 80
SZ2622 80
SZ2623 80
SZ2624 80
SZ2631 15
SZ2632 15
SZ2633 15
SZ2634 15
SZ2635 15
SZ2636 15
SZ2637 15
SZ2638 15
SZ2639 15
SZ2640 15
SZ2641 15
SZ2642 15
SZ2643 15
SZ2644 15
SZ2645 15
SZ2646 15
SZ2647 15
SZ2648 15
SZ2649 15
SZ2650 15
SZ2704 18
SZ2705 18
SZ2706 20
SZ2707 20
SZ2708 20
SZ2713 20
SZ2714 20
SZ2715 20
SZ2717 31
SZ2718 31
SZ2719 31
SZ2720 31
SZ2721 28
SZ2722 28

SZ2740 46
SZ2741 46
SZ2750 15
SZ2751 15
SZ2752 15
SZ2753 19
SZ2754 19
SZ2755 19
SZ2756 19
SZ2757 19
SZ2758 19
SZ2793 55
SZ2794 55
SZ2795 55
SZ2796 55
SZ2801 59
SZ2802 58
SZ2821 16
SZ2865 78
SZ2866 78
SZ2888 84
SZ2889 84
SZ2890 84
SZ2897 84
SZ2898 84
SZ2901 84
SZ2902 84
SZ2906 84
SZ2907 84
SZ2908 84
SZ2912 4
SZ2915 5
SZ2916 5
SZ2919 2
SZ2920 2
SZ2921 2
SZ2922 3
SZ2923 3
SZ2924 3
SZ2925 3
SZ2926 4
SZ2927 2
SZ2928 2
SZ2929 5
SZ2930 5
SZ2931 5
SZ2932 5
SZ2933 5
SZ2942 6
SZ2943 6
SZ2945 6
SZ2946 6
SZ2947 13
SZ2948 13
SZ2949 13
SZ2950 14
SZ2951 14
SZ2954 14
SZ2955 14
SZ2956 14
SZ2957 14
SZ2958 14
SZ2969 15
SZ2970 15
SZ2971 14
SZ2973 16
SZ2974 16
SZ2975 16
SZ2976 16
SZ2982 22
SZ2983 22
SZ3013 23
SZ3028 26
SZ3029 26
SZ3030 26
SZ3051 26
SZ3052 26
SZ3053 26
SZ3054 26
SZ3055 26
SZ3065 26
SZ3066 26
SZ3069 17
SZ3070 17
SZ3071 17
SZ3072 17
SZ3075 17
SZ3076 17
SZ3077 17
SZ3078 17
SZ3079 17
SZ3080 17
SZ3081 17
SZ3082 18

SZ3083 18
SZ3084 18
SZ3085 30
SZ3086 30
SZ3092 31
SZ3093 31
SZ3094 31
SZ3105 33
SZ3106 34
SZ3107 34
SZ3115 41
SZ3116 41
SZ3117 45
SZ3118 45
SZ3119 45
SZ3120 45
SZ3181 49
SZ3182 49
SZ3183 49
SZ3184 49
SZ3185 49
SZ3186 49
SZ3187 49
SZ3188 49
SZ3189 51
SZ3190 51
SZ3191 51
SZ3192 51
SZ3193 51
SZ3194 51
SZ3195 51
SZ3198 53
SZ3206 56
SZ3207 56
SZ3210 56
SZ3211 56
SZ3213 56
SZ3214 56
SZ3217 60
SZ3218 63
SZ3227 64
SZ3228 64
SZ3230 64
SZ3237 67
SZ3238 67
SZ3239 67
SZ3240 67
SZ3241 67
SZ3307 74
SZ3308 74
SZ3309 74
SZ3375 33
SZ3385 82
SZ3390 82
SZ3397 82
SZ3402 82
SZ3410 26
SZ3411 26
SZ3412 26
SZ3417 84
SZ3418 2
SZ3419 2
SZ3420 2
SZ3421 2
SZ3424 7
SZ3425 7
SZ3427 10
SZ3428 10
SZ3429 10
SZ3431 10
SZ3436 28
SZ3437 28
SZ3440 32
SZ3441 32
SZ3443 32
SZ3444 34
SZ3445 34
SZ3446 35
SZ3447 35
SZ3454 35
SZ3455 35
SZ3456 32
SZ3457 32
SZ3458 37
SZ3459 37
SZ3462 36
SZ3463 36
SZ3464 36
SZ3465 36
SZ3467 42
SZ3468 42
SZ3469 42
SZ3488 53
SZ3513 56

SZ3514 56
SZ3515 56
SZ3520 62
SZ3521 62
SZ3522 62
SZ3523 60
SZ3524 60
SZ3525 61
SZ3526 61
SZ3532 68
SZ3533 68
SZ3534 68
SZ3535 68
SZ3536 68
SZ3537 68
SZ3538 68
SZ3539 68
SZ3540 67
SZ3541 67
SZ3542 67
SZ3543 67
SZ3544 67
SZ3587 77
SZ3588 77
SZ3589 77
SZ3590 77
SZ3591 77
SZ3592 77
SZ3593 77
SZ3594 77
SZ3595 77
SZ3596 77
SZ3597 77
SZ3598 77
SZ3599 77
SZ3600 77
SZ3601 82
SZ3602 82
SZ3603 82
SZ3604 82
SZ3605 83
SZ3606 83
SZ3607 83
SZ3608 83
SZ3609 83
SZ3610 84
SZ3611 84
SZ3612 84
SZ3613 84
SZ3614 85
SZ3615 85
SZ3616 85
SZ3659 52
SZ3660 52
SZ3661 52
SZ3662 52
SZ3663 52
SZ3684 84
SZ3685 84
SZ4005 40
SZ4006 40
SZ4007 40
SZ4008 40
SZ4009 40
SZ4010 40
SZ4011 40
SZ4012 38
SZ4013 38
SZ4014 38
SZ4015 40
SZ4016 40
SZ4017 40
SZ4018 40
SZ4019 38
SZ4020 38
SZ4021 38
SZ4022 38
SZ4023 38
SZ4024 38
SZ4025 38
SZ4026 38
SZ4027 38
SZ4028 39
SZ4029 39
SZ4030 39
SZ4031 39
SZ4032 39
SZ4033 39
SZ4034 39
SZ4035 39
SZ4036 39

88



Koniecznie sprawdź czy klej, który wybierasz,  
jest oryginalny!

•	 szukaj tubek z Pajacykiem  
lub Akcją odnowy szpitala dziecięcego

•	 sprawdź dystrybutora, powinien być  
oznaczony jako KW trade Sp. z o.o.  
(pamiętaj, że w ramach akcji nie przyjmujemy  
innych tubek)

pomoc dzieciom w programie Pajacyk PAH

udział w akcji ekologicznej

gwarancja jakości

Klej AMOS – potrójna korzyść

wspólnie dla środowiska
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