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Sešity školní JUNIOR 10 listů
kat. č.  popis cena
060970 A5 / 510 / čistý 4,20
061070 A5 / 513 / linka 12 mm 4,20
061060 A5 / 512 / linka 16 mm 4,20
062600 A5 / 512 / 2 pomocné linky 4,20
061010 A5 / 511 / linka 20 mm 4,20
062370 A5 / 5110 / čtvereček 10x10 mm 4,20
061020 A5 / 511 / s pomocnou linkou 4,20

Sešity školní PREMIUM 40 listů
klasický školní sešit vyrobený z bezdřevého bílého papíru, 40 listů
kat. č.  popis cena
062270 A6 / linka 6,50
  
061570 A5 / čistý 9,20
061710 A5 / linka 9,20
061810 A5 / čtvereček 9,20
  
060600 A4 / čistý 18,20
060710 A4 / linka 18,20
060750 A4 / čtvereček 18,20

Sešity školní ECONOMY 20 listů
kat. č.  popis cena
062220 A6 / linka 3,10
061190 A5 / čistý 4,80
061370 A5 / linka 4,80
061410 A5 / 523 / široká linka 4,80
061480 A5 / čtvereček 4,80
060460 A4 / čistý 9,60
060530 A4 / linka 9,60
060580 A4 / čtvereček 9,60

Sešity školní ECONOMY 60 listů
kat. č.  popis cena
061870 A5 / čistý 10,80
061960 A5 / linka 10,80
062080 A5 / čtvereček 10,80 
  
060800 A4 / čistý 21,50
060880 A4 / linka 21,50
060930 A4 / čtvereček 21,50

Sešity školní JUNIOR 20 listů
kat. č.  popis cena
062180 A6 / linka 3,60
061200 A5 / čistý 5,60
   
061350 A5 / linka 5,60
061400 A5 / 523 / široká linka 5,60
061440 A5 / čtvereček 5,60

Sešity školní PREMIUM 20 listů
kat. č.  popis cena
060440 A4 / čistý 11,40
060540 A4 / linka 11,40
060490 A4 / čtvereček 11,40

Sešity školní PREMIUM 60 listů
kat. č.  popis cena
061880 A5 / čistý 13,10
061970 A5 / linka 13,10
062030 A5 / čtvereček 13,10
   
060820 A4 / čistý 25,70
060890 A4 / linka 25,70
060940 A4 / čtvereček 25,70

Sešity školní ECONOMY 40 listů
klasický školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů
kat. č.  popis cena
062280 A6 / linka 5,40
   
061560 A5 / čistý 7,60
061720 A5 / linka 7,60
061800 A5 / čtvereček 7,60
   
060410 A4 / čistý 15,10
060700 A4 / linka 15,10
060770 A4 / čtvereček 15,10

Sešity školní notové
kat. č.  popis cena
060000 8 listů 8,90
060050 16 listů 12,–

PREMIUM, JUNIOR - vyrobeny 
z kvalitního bezdřevého 

papíru

ECONOMY - vyrobeny 
z kvalitního recyklovaného 

papíru
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Sešit speciální 423x
sešit je určen pro I. stupeň základní školy, má mnohostranné použití jako čtenářský 
deník, sešit na Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu apod., sešit má speciální lineaturu: 
2/3 linka 12 mm, 1/3 čistý, vyrobený z bezdřevého papíru
kat. č.  popis cena
060581 A4 / linka + čistý 11,40

Sešit speciální 4210
speciální sešit A4, který je určen pro výuku matematiky pro I. a II. stupeň ZŠ, 20 listů, 
čtvereček 10 x 10 mm
kat. č.  popis cena
060583 A4 / čtvereček 10 x 10 11,40

sešity na slovíčka, učitelský zápisník, obaly na sešity

na
4040

Sešity EXCLUSIVE 
sešity s excluzivním designem, vyrobeny z bezdřevého bílého papíru, stítek na jméno je 
umístěn na vnitřní straně obálky, parciální lak, mix motivů, papír 80 g
kat. č.  popis cena
060711 A5 / linka / 40 listů 13,80
060712 A4 / linka / 40 listů 27,–
060713 A4 / čistý / 40 listů 27,–40 listů 27,

Sešity Oxford
školní sešity s extra bílým a dokonale hladkým papírem s vysokou gramáží 90 g, odolné 
laminované desky v atraktivním mixu barev, papír s hebkým povrchem pro příjemné 
psaní, nepropouští inkoust, vnější okraje
kat. č.  popis cena
062671 A6 / linka / 40 listů 18,80
062663 A5/ linka / 40 listů 25,30
062667 A4 / linka / 40 listů 41,–

Sešity na slovíčka
sešit na slovíčka ve formátu A6 a A5 se třemi přehlednými 
sloupci pro doplnění cizího slova, výslovnosti a překladu
kat. č.  popis cena
060220 A6 / 28 listů / červená 7,80
060210 A5 / 40 listů / oranžová 15,70

Desky na sešity
kat. č.  popis cena
419620 A5 s gumičkou 36,40
418200 A5 box s gumičkou 56,80
417840 A4 s gumičkou 50,90
419630 A4 box s gumičkou 72,80

ilustrační foto

Obaly na sešity
A4 až A6 silné z materiálu polypropylen 100 mic, obaly A4, A5 / 10 ks, materiál 
polyethylen

kat. č.  popis cena
433490 A4 / silné 4,80
433710 A5 / silné 3,10
433730 A6 / silné 2,90
433860 A4 / čiré / 10 ks 14,30
433920 A5 / čiré / 10 ks 8,80
433980 na notový sešit  3,90
434000 na atlas světa  8,30
434030 na učebnici univerzální 4301 9,40
432860 na žákovskou knížku 7,60

Obaly na sešity barevné

silné PVC 150 μm, pevně svařované hrany, průhledné

kat. č.  popis cena
433691 A5 / červená 4,90
433692 A5 / zelená 4,90
433693 A5 / modrá 4,90
433694 A5 / žlutá 4,90
  
433695 A4 / červená 7,10
433696 A4 / zelená 7,10
433697 A4 / modrá 7,10
433698 A4 / žlutá 7,10

Učitelský zápisník
záznamní knihy s tuhými laminovanými
deskami a kvalitní šitou vazbou, 
vyrobeny z kvalitního bezdřevého 
papíru, speciální potisk vnitřních 
listů, používaný pro poznámky 
a průběžnou klasifikaci žáků
kat. č.  popis cena
071600 formát A6 34,30
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Podložky do sešitů PVC a popisovací složky
kat. č.  popis cena
070760 podložka A5 / PVC / linka - čtvereček 4,90
070540 podložka A4 / PVC / linka - čtvereček 9,10
071820 popisovací složky A5 6,10
071810 popisovací složky A4 10,50

Podložky do sešitů papírové + PVC
kat. č.  popis cena
070560 podložka A4 / linka - linka / papírová 1,60
070570 podložka A4 / linka - čtvereček / papírová 1,60
070550 podložka A4 / linka - linka / PVC 9,10
070660 podložka A5 / linka - linka / papírová 0,90
070670 podložka A5 / linka - čtvereček / papírová 0,90
070650 podložka A5 / linka - linka / PVC 4,90

Roller Pilot Frixion
zcela nový originální koncept umožňuje jednoduché, snadné a dokonalé smazání 
napsaného textu nebo stopy na papíře, na místo vymazané stopy lze okamžitě psát 
znovu, balení 12 ks, náplň: Frixion
kat. č.  barva cena
251380 fialová 64,90
251390 černá 64,90
251400 modrá 64,90
251410 červená 64,90
251420 zelená 64,90
251510 světle modrá 64,90
255830 oranžová 64,90
255840 růžová 64,90

Pryž Frixion pro gumovací pera
pryž vhodná pro gumovací pera Pilot FriXion (rollery, zvýrazňovače, fixy) 
s termosenzitivním inkoustem, nežmolkuje, nepráší, s poutken na zavěšení, guma není 
vysunovací ven z pouzdra
kat. č.  popis cena
350702 bílá 35,30

Roller Perro gumovací
gumovací gelové pero s víčkem, obsahuje speciální inkoust, který lze gumou 
na konci pera vygumovat, dá se také ihned přepsat, inkoust pracuje 
na tepelné bázi, při nízké teplotě se inkoust znovu objeví, náplň 
Perro Claro 0,7 mm
kat. č.  barva cena
232990 modrá 56,10
239945 náplň modrá 0,7 mm / 2 ks 61,20

Roller Perro Claro gumovací metalický
gelové gumovací pero s výměnnou náplní, modrý inkoust ve všech barevných mutacích 
těla, plastové barevné tělo se stiskací mechanikou, pogumovaný grip, pryž na mazání 
stopy pera integrovaná na konci pera, stopu termo inkoustu o šíři 0,5 mm lze odstranit 
zahřátím - gumováním a ihned opět přepsat, pozor stopa může blednout až mizet i při 
působení větších teplot nebo přímého slunečního záření, opětovně se stopa objeví na 
papíru při jeho vložení do mrazáku, náplň Perro Claro 0,5 mm
kat. č.  barva cena
233006 fialová 76,80
233007 růžová 76,80
233008 světle zelená 76,80

Pryž Perro pro gumovací pera 
pryž na odstranění termo inkoustu, oválný ergonomický tvar skvěle padne do ruky, 
plastový střed, dvě oblé části s pryží pro odstranění termo inkoustu, dlouhá životnost, 
praktický doplněk všech mazacích per
kat. č.  popis cena
350701 bílá 21,20

Pryž Deleter Rainbow pro gumovací pera 
plastová pryž určená pro vymazání inkoustu po perech deleter, ergonomický tvar, 
přesné vymazání v místě určení, krásné pastelové barvy, mix barev
kat. č.  popis cena
350792  barevný mix 18,20

Kuličkové pero Čína originál
klasické oblíbené kuličkové pero v tradičním designu, náplň: 4444 čína
kat. č.  barva cena
228250 zlatá 17,30
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Roller Tornado 2675 Centropen
kat. č.  popis cena
252340 tornádo + zmizík 26,70
252350 tornádo / stojánek 20 ks 373,–

Roller Tornado Fruity 2675 Centropen
kat. č.  popis cena
252280 tornádo + zmizík 26,70
252250 tornádo fruity / stojánek 20 ks 373,–

Roller TORNADO Blue 2675 Centropen
kat. č.  popis cena
251940 tornádo + zmizík 26,70
251930 tornádo / stojánek 20 ks 373,–

Roller TORNADO COOL 4775 Centropen
školní roller v atraktivním designu, měkké ERGO držení s masážními body, pro praváky, 
leváky i dysgrafiky, náhrada plnicích per, modrý zmizíkovatelný inkoust, šířka stopy 
0,3 mm
kat. č.  popis cena
251960 barevný mix / blistr 24,30
251950 barevný mix / stojánek 10 ks 235,–

Roller TORNADO COOL + NEON 4775 Centropen
školní roller v atraktivním designu, měkké ERGO držení s masážními body, pro praváky, 
leváky i dysgrafiky, náhrada plnicích per, modrý zmizíkovatelný inkoust, šířka stopy 0,3 mm

kat. č.  popis cena
252351 barevný mix / stojánek 21 ks 470,–

Korekční popisovač 3649 Centropen
první korektor s trojúhelníkovým držením na obou stranách, dvě funkce v jednom 
popisovači, válcový hrot šíře 1,2 mm zmizíkuje modrý inkoust plnicích per, jemný 
plastový hrot šíře 0,5 mm přepisuje vyzmizíkovanou stopu, moderní zaoblený design
kat. č.  popis cena
290010 zmizík s přepisovačem 9,80

Zmizík 2539 Centropen
zmizík na inkoust plnicích per s trojúhelníkovou úchopovou zónou, válcový hrot,
šíře stopy 1 mm, odolný proti zatlačení, ventilační chránítko
kat. č.  popis cena
290040 zmizík 2539 5,–

Tornado
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Inkoustový roller STABILO® EASYoriginal
ergonomicky tvarovaný roller ve variantě zvlásť pro praváky a leváky, ergonomická 
úchopová zóna z neklouzavého materiálu zajišťuje správné držení, roller lehce klouže 
po papíře, nedělá kaňky a neškrábe, modrý zmizíkovatelný inkoust, vyměnitelná náplň, 
nový hrot s každou novou náplní, štítek na jméno, součástí každého balení je 1 náplň 
0,5 mm
kat. č.  popis cena
792833 roller pro praváky 174,–
792834 roller pro leváky 174,–
242070 0,3 mm / náhradní náplně / 3 ks 53,40
242080 0,5 mm / náhradní náplně / 3 ks 53,40

možnost dodání náhradních 
víček k rollerům

Inkoustový roller STABILO® EASYoriginal metallic
ergonomicky tvarovaný roller v metalickém designu ve variantě zvlásť pro praváky 
a leváky, ergonomická úchopová zóna z neklouzavého materiálu zajišťuje správné 
držení, roller lehce klouže po papíře, nedělá kaňky 
a neškrábe, modrý zmizíkovatelný inkoust, vyměnitelná 
náplň, nový hrot s každou novou náplní, štítek na jméno, 
součástí každého balení je 1 náplň 0,5 mm
kat. č.  popis cena
792831 roller pro praváky 174,–
792832 roller pro leváky 174,–

Inkoustový roller STABILO® EASYoriginal Marbled 
ergonomicky tvarovaný roller v mramorovém designu ve variantě zvlásť pro praváky 
a leváky, ergonomická úchopová zóna z neklouzavého materiálu zajišťuje správné 
držení, roller lehce klouže po papíře, nedělá kaňky a neškrábe, modrý zmizíkovatelný 
inkoust, vyměnitelná náplň, nový hrot s každou novou náplní, štítek na jméno, součástí 
každého balení je 1 náplň 0,5 mm
kat. č.  popis cena
792836 roller pro praváky 174,–
792837 roller pro leváky 174,–

Inkoustový roller STABILO® FUN
ergonomicky univerzální roller pro leváky a praváky v jednom, úchopová zóna 
z neklouzavého materiálu, design rolleru ve třech barevných kombinacích, modrý 
zmizíkovatelný inkoust, šíře stopy 0,5 mm, samolepky v každém balení
kat. č.  popis cena
792835 barevný mix 125,–
242071 náplň modrá / 3 ks 73,40

Gelová pera CONCORDE
sady gelových per, souvislá sytá stopa
kat. č.  popis obr. č. cena
233170 Neon - sada 6 ks 1 39,10
233250 Fashion gel - sada / 7ks 2 73,–
233260 Glitter - sada / 10 ks 3 88,60

1 3

2

rollery STABILO, gelová pera

Gelová pera 
set 30 ks gelových per s hrotem 0,5 mm, baleno v plastovém pouzdru
kat. č.  popis cena
234000 sada 30 ks 179,–
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Popisovač Centropen 2880 TETOVACÍ
popisovač na kůži, dermatologicky testovaný inkoust, 
z kůže smývatelný mýdlem a vodou, samolepicí 
šablony s 16 motivy, tetování vydrží 
až 60 hodin, válcový hrot, šířka stopy 1 mm
kat. č.   cena
252260  33,–

Plnicí pero CONCORDE Punto
plnicí pero se čtyřmi bombičkami ve veselých 
pastelových barvách, dodáváno v asortu modré 
a růžové na blistru
kat. č.  popis cena
236831 barevný mix 31,10

Plnicí pero Centropen 2166 Shark 
designově atraktivní trojúhelníkové bombičkové pero 
osazené ocelovým hrotem s iridiovou kuličkou typu F 
a měkkým gumovým úchopem zaručuje pohodlné 
a snadné psaní bez únavy, vhodné pro praváky i leváky, 
v pěti různých barevných kombinacích
kat. č.  popis cena
237690 stojánek 10 ks 1254,–

Plnicí pero Čína
balení 12 ks
kat. č.  popis cena
237960 plnicí pero 17,30

Bombičky 0019 Centropen
inkoustové zásobníky do bombičkových per,
barva inkoustu modrá
kat. č.  popis / barva cena
291120 krabička 10 ks / modrá 10,–

Bombičky Imexpen
inkoustové zásobníky do bombičkových 
per, barva inkoustu černá
kat. č.  popis / barva cena
291201 krabička 6 ks / černá 11,30

Tužka STABILO® EASYgraph
dřevěná ergonomicky tvarovaná grafitová tužka zvlášť pro praváky a pro leváky, 
trojhranný design a neklouzavé plošky pro uvolněné držení, průměr tuhy 3,15 mm, 
štítek na jméno, použité dřevo pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
kat. č.  popis cena
211290 HB / pro praváky / petrolejová 34,–
211291 HB / pro praváky / růžová 34,–
211292 HB / pro praváky / modrá 34,–
211293 HB / pro praváky / oranžová 34,–
211294 HB / pro praváky / zelená 34,–
  
211280 HB / pro leváky / petrolejová 34,–
211281 HB / pro leváky / růžová 34,–
211282 HB / pro leváky / modrá 34,–

Inkoust plnicí
inkoust do všech plnicích per, obsah 50 g
kat. č.  barva cena
290100 černá 23,60
290200 modrá 19,30
290150 červená 19,30
290350 černá - dokumentní 25,60

Tužka STABILO® Pencil 160 s pryží
vysoce kvalitní šestihranná grafitová tužka, ideální na psaní, kreslení a skicování, 
kvalitní nelámavá HB tuha s extrémně vysokou odolností, průměr tuhy 2,2 mm, 
v 5 barvách s bílými proužky na hranách a s pryží, vyrobeno v České republice
kat. č.  popis cena
211132 HB / petrolejová 14,50
211133 HB / růžová 14,50
211134 HB / modrá 14,50
211135 HB / oranžová 14,50
211136 HB / žlutá 14,50
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Tužka STABILO® EASYergo 3.15
ergonomická tužka o průměru tuhy 3,15 mm se stiskacím 
mechanismem pro děti, které se začínají učit psát, jedinečný 
design, tvarovaný úchop je z protiskluzového materiálu, 
součástí každého balení je tuha HB a ergonomické 
ořezávátko
kat. č.  popis cena
211302 tužka pro leváky 195,–
211301 tužka pro praváky 195,–
217020 náhradní tuha / 6 ks 70,40

Trojhranná tužka Kores Mathmagic
trojhranná obyčejná tužka s pryží a malou násobilkou, 
vycentrovaná tuha, při ořezávání se neláme, tvrdost tuhy HB, 
balení 12 ks
kat. č.  popis cena
210070 HB 4,90

Trojhranná tužka Kores
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, speciální 
tuha pro jemné a pohodlné psaní, silná a odolná tuha, 
tvrdost 2 = HB
kat. č.  popis / barva cena
210010 HB / černá 3,60
210020 HB / černá / s pryží  3,60

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Trojhranná tužka Kores
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, 4 různé designy 
s bílou pryží, speciální tuha pro jemné a pohodlné psaní, 
tvrdost 2 = HB, neškrábe, silná a odolná tuha, ergonomický 
trojhranný tvar
kat. č.  popis cena
210021 červeno-bílá / HB 4,90

2014 · 2016 · 2017

2018

Trojhranná tužka Kores Dráček
vysoce kvalitní lipové dřevo pro snadné ořezávání, 4 různě barevné 
designy s dětským motivem, speciální tuha pro jemné a pohodlné 
psaní, tvrdost 2 = HB, neškrábe, silná a odolná tuha, ergonomický 
trojhranný tvar
kat. č.  popis cena
210022 barevný mix / HB 4,90

2014 · 2016 · 2017

2018

Trojhranná tužka Jumbo Kores COACH
Jumbo velikost pro malé předškoláky, trojhranný ergonomický tvar, 
kratší tužka je lehčí a tudíž ideální pro pohodlné psaní, s bílou 
pryží, rámeček pro vepsání jména, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
210090 HB 10,80

2014 · 2016 · 2017

2018 Tužka s gumou
trojhranné barevné tužky se zajímavým designem 
s gumou, tuha HB, balené v plastové dóze á 48 ks
kat. č.  popis / barva cena
213070 HB / barevný mix 5,10
213071 HB / barevný metalický mix 7,70

Trojhranná tužka CONCORDE
dřevěná lakovaná tužka, balení 12 ks
kat. č.  popis cena
211250 č.1 / 2B 2,30
211260 č.2 / HB 2,30
211270 č.3 / H 2,30

Tříhranné tužky
kat. č.  popis cena
213990 1800 / tenká 4,40
214190 1831N / silná 15,80
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Versatilky
celokovová tužka s hrotítkem
kat. č.  popis cena
220700 5211 / plastová / průměr 2 mm 42,70
220550 5201 / průměr 2 mm 54,–
220200 5900 / průměr 2 mm 63,80
220670 5205 / průměr 2,5 mm 74,–
220790 5340 / průměr 5,6 mm 151,–

Tužka technická
Jumbo velikost pro malé předškoláky, trojhranný 
ergonomický tvar, kratší tužka je lehčí a tudíž ideální pro 
pohodlné psaní, s bílou pryží, rámeček pro vepsání jména, 
balení 12 ks
kat. č.  popis cena
210200 tvrdost 8B 7,60
210210 tvrdost 7B 7,60
210220 tvrdost 6B 7,60
210230 tvrdost 5B 7,60
210240 tvrdost 4B 7,60
210250 tvrdost 3B 7,60
210260 tvrdost 2B 7,60
210270 tvrdost B 7,60
210300 tvrdost F 7,60
210320 tvrdost 2H 7,60
210330 tvrdost 3H 7,60
210350 tvrdost 5H 7,60
210390 tvrdost 10H 7,60
210290 tvrdost HB 7,60

Versatilka Sakota
plastové tělo s kovovými prvky, dodáváno v barevném mixu
kat. č.  popis / barva cena
220812 barevný mix 14,60
219400 tuhy HB / 6 ks 6,70

Tuhy do versatilky
náhradní tuhy do versatilek, dodávány v plastové krabičce, která obsahuje 12 tuh
kat. č.  popis cena
219310 2B 40,10
219360 B 40,10
219410 HB 40,10

Plastová chránítka na tužky
celokovová tužka s hrotítkem
kat. č.  barva cena
214950 barevný mix 1,30

Pryž nástavec na tužku
kat. č.  popis cena
352430 pryž / 5 ks 33,–

Pryž měkká bílá
kat. č.  popis cena
351060 0300 / 27 5,40
351100 0300 / 48 4,–
351150 0300 / 60 3,10

Pryž Faber Castell trojhranná
pryž vhodná pro grafitové tužky, po nasazení na tužku může sloužit jako oblast úchytu, 
neobsahuje PVC, balení 20 ks
kat. č.  popis cena
351851 neon / barevný mix 13,60

Pryž Milan 460
velice měkká pryž je vyrobena ze syntetického kaučuku. 
Je určena na gumování grafitových tužek, je vhodná 
pro odstranění tuh různých tvrdostí grafitu, zvláště 
se doporučuje pro 3H, 2H, H, F, B a 2B, rozměr 1 
pryže: 3,1 x 2,3 x 0,7 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
353052 barevný mix 2,20

Mikrotužka Kores M1-fancy 
trojhranný ergonomický tvar, s klipem a pryží, zatahovatelný kovový 
hrot, tuha 0,5 mm, obsahuje 2 ks tuhy, mix 4 barev: světle zelená, 
růžová, oranžová, tyrkysová
kat. č.  barva cena
207371 barevný mix 12,10 2014 · 2016 · 2017

2018
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Pryž Milan 124
velice měkká pryž je vyrobena ze syntetického kaučuku, je určena na gumování 
grafitových tužek, je vhodná pro odstranění tuh různých tvrdostí grafitu, zvláště se 
doporučuje pro 3H, 2H, H, F, B a 2B, rozměr pryže: 3,9 x 2,3 x 1 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
353053 bílá 4,90

Pryž Milan 860
kombinovaná pryž Milan, lze použít na grafitové tužky i na inkoust, strana určená ke 
gumování tuh je zvláště vhodná pro 7H až HB, pryž je vyrobena z přírodního kaučuku, 
rozměr 4,7 x 1,74 x 0,7 cm, balení 25 ks
kat. č.  popis cena
353051 kombinovaná 3,20

Pryž Kores měkká bílá
vysoce kvalitní PVC pryže, jemné a čisté gumování, nešpiní, neabrasivní – neobsahuje 
brusné částice, ideální pro všechny tvrdosti obyčejných tužek, netoxické, neobsahují 
ftaláty a latex, s papírovým pouzdrem, ideální do školy, pro kancelář i domácnost, 
balení KE20 – 20 kusů, KE30 – 30 kusů
kat. č.  popis cena
350620 KE30 / 40 x 21 x 10 mm 6,–
350630 KE20 / 60 x 21 x 10 mm 8,50

2014 · 2016 · 2017

2018

Pryž Kores TRINO
vysoce kvalitní PVC pryž, ergonomický trojhranný tvar, jemné a čisté gumování, nešpiní, 
neabrasivní – neobsahuje brusné částice, ideální pro všechny tvrdosti grafitových tužek, 
netoxická, neobsahuje ftaláty a latex, s papírovým pouzdrem, ideální do školy, pro 
kancelář i domácnost
kat. č.  popis cena
350622 barevný mix 12,20

2014 · 2016 · 2017

2018

Pryž Faber Castell Tri
trojhranný tvar, plastové ochranné pouzdro v designu Grip zamezuje zasouvání pryže, 
vhodná pro grafitové tužky a pastelky, neobsahuje PVC, ergonomická oblast úchopu, 
atraktivní barevné kombinace pryže a krytu
kat. č.  popis cena
351856 barevný mix 22,50

Pryž Y-Plus Fluo
trojhranná pryž ve dvoubarevném provedení, ideální do školního penálu, 
rozměr: 39,4 x 36 x 10 mm
kat. č.  popis cena
351853 barevný mix 7,50

Pryž Y-Plus Parakeet mini
zábava s barevnou pryží ukrytou v plastovém obalu se stiskacím mechanizmem, stiskem 
tlačítka snadno pryž vysunete a schováte zpět do obalu ve tvaru ptačího zobáku, 
rozměr pryže: 58 x 23 x 18 mm
kat. č.  popis cena
351854 barevný mix 16,–

Pryž Y-Plus Candy 
trojhranná pryž ukryta v plastovém obalu s praktickým posuvníkem, barevná pryž 
v rozměru cca 30 x 12 mm, vnější rozměr obalu: 76 x 23,5 x 22 mm, barevný mix 
kat. č.  popis cena
351852 barevný mix 11,30

Pryž KEYROAD Soft Tip
barevná pryž, ergonimický tvar dobře padnoucí do ruky, mix 4 barev, rozměr každé 
pryže 5,3 x 3 x 1 cm
kat. č.  popis cena
351052 barevný mix 9,30
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Pryž Color
kvalitní barevná pryž, trojboký ergonomický tvar pro přesné gumovaní, nezanechává 
šmouhy, barevný mix
kat. č.  popis cena
350791  barevný mix 5,50

Pryž KEYROAD Elastic Touch
dvoubarevná pryž, speciální provedení se vzduchovým průduchem uprostřed, 
komfortní struktura pro lepší držení, rozměr každé pryže 5,5 x 2,2 x 1,5 cm
kat. č.  popis cena
351053 barevný mix 9,30

Pryž KEYROAD Caribic
pryž dětská složená z pestrých barev, perfektní výsledek gumování, rozměr každé pryže 
5,5cm x 2,5cm x 1,2cm
kat. č.  popis cena
351054 barevný mix 8,40

Pryž vinylová CONCORDE
kat. č.  popis cena
350610 40 x 16 x 10 mm 2,90

Pryž tvárlivá v krabičce
balení 15 ks
kat. č.  popis cena
351900 pryž tvárlivá 9,60
351901 pryž tvárlivá / extra soft 14,40

Pryž s motivem rybiček
balení 48 ks
kat. č.  popis cena
351780 pryž s motivem rybiček 5,50

Ořezávátko na silné pastelky
vysoce kvalitní ořezávátko na široké JUMBO pastelky - průměr otvoru ořezávátka 
17 mm, nerezová úprava nožíku, přesné dílenské zpracování zaručuje kvalitní ořezávání
kat. č.  barva cena
348510 barevný mix 43,40

Pryž + ořezávátko KEYROAD Cappy
kombinace ořezávátka na 1 tužku a bílé  pryže, ořezávátko s průhledným víčkem, 
vysoce kvalitní a odolná čepel, ergonomický tvar, mix 3 barev
kat. č.  popis cena
346774  barevný mix 21,30

Ořezávátko Kores Kosmo
jednoduché ořezávátko, unikátní design ergonomického tvaru pro snadné držení, 
dostupné v 5 různých barvách, ideální do školy, domácnosti i kanceláře, snadné 
ořezávání a dlouhá životnost díky kvalitní čepeli z oceli
kat. č.  popis cena
348541   barevný mix 8,30

2014 · 2016 · 2017

2018

Ořezávátko kovové KEYROAD Metal 
kat. č.  barva cena
346772 jednoduché 8,60
346773 dvojité 13,20
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Ořezávátko Arch
plastové ořezávátko pro silné i tenké pastelky se zásobníkem na odpad
kat. č.  popis cena
348320 barevný mix 12,90

Ořezávátko Kores Deposito
dvojité ořezávátko pro normální a jumbo tužky se zásobníkem, čepel z kvalitní oceli 
vyrobené v Německu, barevný mix (růžová, červená, modrá, zelená a žlutá barva)
kat. č.  popis cena
348460 barevný mix 29,80

2014 · 2016 · 2017

2018

Ořezávátko Y-plus FireFlight
zajímavý design měkkého gumového gripu lemuje oválné ořezávátko, 
rozměr: cca 40 x 30 mm, mix barev
kat. č.  popis cena
346775 barevný mix 10,20

Ořezávátko Y-plus OWL
dvojité ořezávátko s velkým kontejnerem a praktickým víčkem, pohodlný gumový grip 
po obvodu, 
kat. č.  popis cena
351855 barevný mix 22,50

Ořezávátko Perro
praktické ořezávátko s otvory na 2 velikosti tužek, dodáváno 
v barevném mixu
kat. č.  popis cena
347262 bez zásobníku / barevný mix 8,30
347261 se zásobníkem / barevný mix 18,30

Ořezávátko Kores Snappy
jednoduché ořezávátko se zásobníkem vysoké kvality, dvojité ořezávátko pro JUMBO 
a normální velikost tužek, čisté ořezávání díky zásobníku, ideální do školy, domácnosti 
i kanceláře, snadné ořezávání a dlouhá životnost díky kvalitní čepeli z oceli, čepel 
je uchycena přímo v plastovém těle ořezávátka, dostupné v 5 různých barevných 
kombinacích
kat. č.  popis cena
348441 jednoduché / barevný mix 12,–
348442 dvojité / barevný mix 18,10

2014 · 2016 · 2017

2018

Ořezávátko Milan dvojité
ořezávátko s otvorem pro dvě síly tužek 
s malým zásobníčkem na odpad, plastové 
provedení příjemné na dotek, balení 18 ks
kat. č.  popis cena
347263 barevný mix 41,60

Ořezávátko STABILO® woody 3 v 1
ořezávátko s bezpečnostní pojistkou pro extra silné 
pastelky a tužky - STABILO woody 3 v 1, 
ve dvou barevných kombinacích
kat. č.  popis cena
348371 barevný mix 88,90

Ořezávátko KEYROAD Stretchy
ořezávátko na 2 tužky s variabilním kontejnerem a nastavitelnou kapacitou, vysoce 
kvalitní čepel, mix 4 barev
kat. č.  popis cena
346771 barevný mix 30,20

855 barevný mix 22,50ý
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Pravítko barevné
ohebné transparentní plastové pravítko, délka 30 cm
kat. č.  popis cena
338010 30 cm / červená 6,40
338020 30 cm / modrá 6,40

Pravítko KEYROAD ohebné
ohebné transparentní pravítko vyrobené z polymeru s vysokou mechanickou odolností, 
pro snadnější manipulaci je tělo pravítka prolisováno, mix 3 barev
kat. č.  popis cena
337381 15 cm / mix barev 10,90
337382 20 cm / mix barev 14,30
337383 30 cm / mix barev 19,10

Pravítko barevné
plastová barevná pravítka, dodáváno v mixu barev, neohebná, ale vhodná pro děti - při 
ohnutí se ostře nerozlomí
kat. č.  popis cena
338002 20 cm / mix barev 4,70
338003 30 cm / mix barev 10,60

Trojúhelník
kat. č.  popis cena
338500 trojúhelník s ryskou 9,50

Sada pravítek CONCORDE
sada pravítek na blistru, pravítko 30 cm, pravoúhlý 
trojúhelník s ryskou, trojúhelník 250/60, 
úhloměr 100/180
kat. č.  popis cena
338300 sada / 4ks 27,80

Sada pravítek NEON
sada 4 ks pravítek v neonových barvách: trojúhelníky 45/16, 60/21, pravítko 30 cm 
a úhloměr
kat. č.  popis cena
338301  sada/ 4ks 30,80

K AVÍTKO 4v1

Pravítko Y-plus multifunkční 4 v 1
více než pravítko, multifunkční 30 cm dlouhé pravítko s dalšími praktickými doplňky - 
vše v jednom, uvnitř grafitová tužka trojhranná HB, na koncích jednoduché ořezávátko 
a bílá pryž
kat. č.  popis cena
337011 30 cm / mix barev 48,20

Pravítko valivé
univerzální valivé pravítko umožňuje snadné rýsování vodorovných, vertikálních 
souběžných linek, díky otvorům na hraně pravítka je možné rýsovat libovolné oblouky 
a kruhy, s pomocí praktického úhloměru ve středu pravítka můžete šrafovat anebo 
rýsovat libovolné úhly
kat. č.  popis cena
337010 pravítko 30 cm 163,–

Šablona písmenková
kat. č.  popis cena
340600 kolmé písmo - 5 mm 28,10
340620 kolmé písmo - 7 mm 33,60

Měřítko poměrové trojboké
stavařské – použité poměry:
1 : 20, 1 : 25, 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
kat. č.  popis cena
336150 stavařské 132,–

Trojúhelníky
kat. č.  popis cena
338750 trojúhelník s ryskou  10,60
339350 trojúhelník 60 / 250 14,50

ilustrační foto
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Rýsovací potřeby na školní tabuli LINEX
rýsovací potřeby na tabuli ve žluté barvě, sada obsahuje: pravítko 100 cm, úhloměr, 
trojúhelník 45/90°, trojúhelník 30/60°, kružítko 45 cm
kat. č.  popis cena
335560 pravítko 100 cm  232,–
335570 úhloměr  172,–
335580 trojúhelník 45/90°  184,–
335590 trojúhelník 30/60° 193,–
335610 sada / 5 ks 1074,–
335601 kružítko s přísavkami 362,–

3
DNY

Kovové kružítko Linex 
kovové školní kružítko 140 mm s kloubem + sada náhradníh tuh
kat. č.   cena
324861  105,–

Kovové kružítko Koh-i-noor 4501
kružidlo kovové školní typ 400 určené 
k rýsování kružnic v rozsahu 5 – 125 mm 
s upínacím průměrem 3 mm kružidlo 
kovové školní typ 400 určené k rýsování 
kružnic v rozsahu 5 – 125 mm s upínacím 
průměrem 3 mm 
kat. č.  popis cena
323850 mix 36,–

Kovové kružítko CONCORDE
kovové kružítko v kazetě + sada náhradních tuh
kat. č.  cena
323260 29,80

Kreslicí karton
kreslicí karton, gramáž 220 g, balení 200 listů u formátů A3 a A4; balení 100 listů 
u formátů A2 a A1
kat. č.  popis cena
073150 formát A4 1,–
073100 formát A3 1,90
073050 formát A2 4,20
073020 formát A1 8,50
  
073650 formát A4 / čtvereček 1,60
073660 formát A3 / čtvereček 3,30

Kreslicí karton 
kreslicí karton, gramáž 220 g, v balení 10 listů
kat. č.  popis cena
073170 formát A4 / 10 ks 12,10
073180 formát A3 / 10 ks 21,–

Rýsovací karton
rýsovací karton, gramáž 200 g, balení 100 
listů
kat. č.  popis cena
073620 formát A4 (24 x 33 cm) 1,60
073550 formát A3 (33 x 45 cm) 2,80
073500 formát A2 (45 x 62,5 cm) 5,20
073450 formát A1 (62,5 x 88 cm) 10,–
073400 role / 150 cm x 20 m 666,–

minimální odběr jedno balení

Tuhy do kružítka
náhradní tuhy do kružítka, dodávány v plastové etui
kat. č.  popis cena
216000 tuhy 10 ks 12,80

Skicák BOBO Retro
skicák vhodný pro umělecké kreslení a malování pastely, pastelkami, tuhou nebo 
obyčejnou tužkou, celý blok je svázán po levé straně dvojitou kroužkovou spirálou 
TWIN WIRE v černé barvě, vvnitř skicáku je 50 listů (100 stran) s papírem vyšší gramáže 
- 190 g/m2

kat. č.  popis cena
091224 A5 / skicák / 50 listů 67,50
091225 A4 / skicák / 50 listů 103,–

Skicáky
kat. č.  popis č .obr. cena
074770 skicák A4 / 10 listů 1 14,40
074760 skicák A4 / 10 listů 2 16,10
074800 skicák A4 / 20 listů 3 24,50
074620 skicák A3 / 10 listů 4 28,80

1

3

2

4

Náčrtníky
kat. č.  popis č .obr. cena
075020 náčrtkový papír A4 / 500 listů  164,–
075030 náčrtkový papír A3 / 500 listů  315,–
075420 náčrtník A5 / 40 listů 1 11,80
075210 náčrtník A4 / 40 listů 2 20,30
075110 náčrtník A3 / 20 listů  25,90

1

2
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Stojánek na čtení 0002 Centropen
stojánek na knihy, praktický pomocník na pracovním stole v kanceláři, knihovně 
i doma, plastová konstrukce ve zcela novém provedení podložky a v kombinaci kovu 
s novou barevnou povrchovou úpravou
kat. č.  popis cena
571190 mix barev 52,50

Stojánek na čtení 0001 Centropen 
praktický pomocník v kanceláři, knihovně i doma, stabilní kovová konstrukce
kat. č.  popis cena
571191 mix barev 52,50

Studentské pouzdro GRIP s gumou
látková pouzdra na psací potřeby v designu GRIP, elastický popruh na zadní straně 
pouzdra pro upevnění na tablet nebo sešit, uzavírání na zip
kat. č.  popis cena
802821 světle modrá 89,–
802828 šedá 89,–
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Oboustranně stíratelné tabulky
7719 Tabulka pro 1. tř. ZŠ formát A4, s pomocnými linkami k nácviku prvního psaní, 
2 značkovače 2507, stírací textilie

7729 MAJA - formát 18 x 24 cm, s potiskem linek k nácviku psaní, ale i kreslení, 
2 značkovače 2507

7769 Školní tabulka, formát A4, s potiskem linek a čtverečků, 2 značkovače 2507, 
stírací textilie

7779 Stíratelná tabulka , formát 24 x 34 cm, s potiskem rastru k nácviku psaní 
a kreslení, značkovač 2709, stírací textilie

7789 Stíratelná tabulka, formát 34 x 48 cm, s potiskem rastru k nácviku psaní a kreslení, 
značkovač 2709, stírací textilie
kat. č.  popis cena
448140 7719 / formát A4 / oboustranná / 1.tř. ZŠ 50,60
448150 7729 / MAJA 18 x 24 cm 50,60
448090 7769 / formát A4 50,60
448350 7779 / formát 24 x 34 cm 45,40
448370 7789 / formát 34 x 48 cm 70,20

     

Popisovač Centropen 2507
značkovač na bílé stíratelné tabulky, ERGO držení, 
zdravotně nezávadný, za sucha stíratelný,  světlostálý, 
alkoholová báze, válcový hrot, šířka stopy 1-2 mm, 
skladovat ve vodorovné poloze
kat. č.  popis cena
251000 modrá 9,50
251002 červená 9,50
251020 černá 9,50
251003 sada 6 ks 55,–

Pastelky trojhranné Kores MINI
minipastelky pro každého, zářivé barvy, plynulé vedení 
pastelky, silná a vycentrovaná tuha (v průběhu ořezávání 
a kreslení se neláme), trojhranný ergonomický tvar, 
5 základních barev + grafitová
tužka HB
kat. č.  popis cena
199420 5 barev + tužka 14,40

2014 · 2016 · 2017

2018

Pastelky trojhranné Kores Mandalas
50 pastelek se super měkkou a extra jemnou tuhou, ideální pro vybarvování 
antistresových omalovánek, zentangle a mandaly, vysoký podíl pigmentu, dřevo vysoké 
kvality pro snadné ořezávání, netoxický lak
kat. č.  popis cena
199384 50 barev 204,–

2014 · 2016 · 2017

2018



Pastelky Junior TRIANGULAR
ergonomický tříhranný tvar, jasné a syté barvy, speciální SV technologie vkližovaní tuhy 
zamezuje lámání tuhy, povrchové laky na vodní bázi – příznivé pro životní 
prostředí a zdraví dětí, kvalitní, měkké dřevo – záruka úspěšného ořezání, 
vypratelné z většiny běžných textilií, speciální okénko na jméno, síla tuhy 3,8 mm
kat. č.  popis cena
192800 10 barev 86,20
192810 20 barev 173,–
192820 30 barev 259,–

Trojhranné pastelky STABILO® Trio® silné
silná pastelka STABILO v trojhranném ergonomickém 
designu, šířka hrany 9 mm (doporučený rozměr 
pro školáky a předškoláky od 5 let), syté a zářivé 
barvy díky vysokému podílu barevných pigmentů 
v tuhách, nelámavé tuhy o průměru 4,2 mm 
kat. č.  popis cena
192680 12 barev 131,–

Trojhranné pastelky STABILO® EASYcolors
ergonomicky tvarované pastelky zvlášť pro praváky a pro leváky, 
trojhranný design a neklouzavé plošky pro intuitivně správné 
držení, průměr tuhy 4,2 mm, štítek na jméno, pastelky ze dřeva 
z trvale udržitelného lesního hospodářství
kat. č.  popis cena
211150 6 barev / pro leváky 193,–
211170 12 barev / pro leváky 405,–
211160 6 barev / pro praváky 193,–
211180 12 barev / pro praváky 405,–
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Pastelky trojhranné Kores
zářivé barvy, plynulé vedení pastelky, silná a vycentrovaná tuha (v průběhu ořezávání 
a kreslení se neláme), trojhranný ergonomický tvar, ořezávátko v balení zdarma (mimo 
sady á 6 ks), rámeček pro vepsání jména
kat. č.  popis cena
199380 6 barev  25,30
199340 12 barev 49,50
199350 24 barev 86,90
199360 oboustranné / 24 barev 71,10
199300 jumbo / 12 barev 111,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Kores Jumbo Starter set
6 pastelek velikosti JUMBO se super měkkou a jemnou 
tuhou + 1 grafitová JUMBO tužka COACH + ořezávátko 
+ pryž, ideální pro předškoláky: učení se jak správně 
psát a kreslit, extra silná tuha, o 175% více barvy, extra 
barevné pigmenty pro intenzivní a zářivé barvy, dřevo 
vysoké kvality pro snadné ořezávání, ergonomický 
trojhranný tvar
kat. č.  popis cena
199430 6 pastelek + tužka HB 69,70

2014 · 2016 · 2017

2018

Pastelky trojhranné Kores akvarelové
pastelky se snadno rozmývají, ideální pro děti i dospělé, 
extra barevné pigmenty pro intenzivní a zářivé barvy, 
dřevo vysoké kvality pro snadné ořezávání, trojhranný 
ergonomický tvar, balení obsahuje štětec a ořezávátko
kat. č.  popis cena
199330 12 barev 75,50

2014 · 2016 · 2017

2018



Multifunkční pastelky STABILO® woody 3 in 1
multifunkční pastelka, vodovka a voskovka v 
jednom, ideální pro dětské ruce díky své tloušťce, 
nelámavá tuha XXL o průměru 10 mm, kreslí na 
různé povrchy: dřevo, karton, sklo, kůže, plast, kov 
a další hladké povrchy, vysoká krycí schopnost 
a intenzita barev i na tmavém papíře, 6 barevných 
odstínů, vyrobena 100% ze dřeva certifikovaného 
PEFC™
kat. č.  popis cena
192712 6 barev 217,–
348371 ořezávátko 88,90

Multifunkční pastelky STABILO® woody 3 in 1 Box
multifunkční pastelka, vodovka a voskovka v jednom v praktickém boxu, ideální pro 
dětské ruce díky své tloušťce, nelámavá tuha XXL o průměru 10 mm, kreslí na různé 
povrchy: dřevo, karton, sklo, kůže, plast, kov a další hladké povrchy, vysoká krycí 
schopnost a intenzita barev i na tmavém papíře, 6 barevných odstínů, vyrobena 100% 
ze dřeva certifikovaného PEFC™, balení v praktickém plastovém boxu
kat. č.  popis cena
192714 6 barev v krabičce 328,–

Pastelky metalické Colorino
kvalitní kulaté pastelky s vysokým podílem barevných 
pigmentů, jsou extra měkké pro snadné kreslení 
a současně mimořádně odolné proti tlaku na papír, 
pohodlně se ořezávají
kat. č.  popis cena
204562 10 barev 74,90

Pastelky trojhranné Colorino
kvalitní barvy v ergonomicky tvarovaných pastelkách, trojhranný tvar usnadňuje držení 
a extra měkká tuha pak nenamáhá ruku při kreslení, díky kvalitní tuze je hrot pastelky 
odolný vůči lámání - méně ořezáváte, šetříte
kat. č.  popis cena
204568 12 barev  44,60
204569 12 barev / jumbo 103,–

Pastelky Colorino gumovací
kvalitní šestihranné pastelky, které lze vymazat 
pomocí pryže na konci, kreslení nenamáhá ruku 
- měkčí tuha (vysoký podíl pigmentů), odolná vůči 
tlaku na papír, jednoduché ořezání, ideální pro 
vykreslení omalovánek - už žádné přetahování
kat. č.  popis cena
204558 12 barev 69,90

Pastelky CONCORDE Light
šestihranné pastelky v kartonové krabičce
kat. č.  popis cena
192620 6 barev / dlouhé 12,90
192630 12 barev / dlouhé 23,50

Pastelky CONCORDE Classic Safari 
školní pastelky šestihranné, dřevěné, 
lakované, průměr jádra 2,8 mm
kat. č.  popis cena
192920 6 barev 22,60
192930 12 barev 37,10

Pastelky trojhranné Y-plus WE-FISH
sada pastelek ve speciálním ergonomickém designu - profil pastelky ve tvaru ryby pro 
správné držení, papírový obal lze rozložit na praktický stojánek, obal má tištěný štítek 
pro popis jmenovkou dítěte, bezdřevé, ekologicky šetrný výrobek
kat. č.  popis cena
204559  12 barev 37,50

ický stojánek, obal má tištěný štítek
šetrný výrobek

3572018     2019

18

D
ĚT

I, 
Š

K
O

LA
, M

A
LÝ

 O
B

C
H

O
D

pastelky



Pastelky Milan v plechové krabičce
šestihranné dřevěné pastelky se systémem proti polámání tuhy, dřevo pochází 
z udržitelných lesů, dodáváno v plechovém boxu pro snadné uložení, šířka tuhy 3,5 mm

kat. č.  popis cena
205083 12 barev 115,–
205084 24 barev 229,–

Pastelky
kat. č.  popis cena
198670 6 barev 15,60
198680 12 barev 29,30
199600 18 barev 42,50

Pastelky Triocolor
kat. č.  popis cena
201790 6 barev / natura / silné 79,30
201800 12 barev / natura / silné 160,–
  
201860 6 barev / lakované / slabé 25,50
201870 12 barev / lakované / slabé 52,70
201830 24 barev / lakované / slabé 98,7
  
201810 6 barev / lakované / silné 66,10
201820 12 barev / lakované / silné 130,–
201840 24 barev / lakované / silné 249,–

Pastelky Pentel s antistresovými omalovánkami 
sada pastelek 24 barev a antistresových omalovánek, 
kvalitní dřevěné pastelky ve 24 barevných 
odstínech, omalovánky na kvalitním papíře 
o vyšší gramáži, rozměry omalovánek 
15,5 x 16,5cm, 36 antistresových motivů
kat. č.  popis cena
205082 24 barev 162,–

nek, ek, 

Pastelky aquarelové Mondeluz 
kvalitní, vodou rozmývatelné pastelové tužky
kat. č.  popis cena
195310 6 barev 27,70
195320 12 barev 49,50
195340 24 barev 101,–

Pastelky Plasticolor
kvalitní, vodou rozmývatelné 
pastelové tužky
kat. č.  popis cena
202050 12 barev 49,10

Pastelky Progresso
kat. č.  popis cena
203000 6 barev 55,80
203050 12 barev 106,–
203100 24 barev 217,–

Pastelky Scala
kat. č.  popis cena
195450 12 barev 118,–
215050 tuhy / 12 barev 21,80
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Omalovánky samolepicí v roli
dětské omalovánky tištěné na roli papíru s celoplošně lepicí zadní stranou, snadné 
přemístění bez zanechání zbytků lepidla na podložce, TIP: vykreslete obrázek 
a následně vystřihněte a jako originální dekoraci nalepte na vybraný hladký povrch 
(skříň, zásuvka, dveře,..), lepidlo na vodní bázi, vyrobeno v Německu, role šíře 30 cm, 
návin 4 m - motiv se opakuje
kat. č.  popis cena
163722 4 m / pro holky 111,–
163723 4 m / pro kluky 111,–

Omalovánky XXL podlahové
MAXI omalovánky, kreslící plochy je silná, hladká lepenka, která 
chrání před prosáknutím barev, obrovský prostor pro kreslení 
pastelkami, fixami nebo vodovými barvami/temperami, vhodné 
zejména pro mateřské školky v rámci skupinových aktivit - 
vybarvování velkých ploch rozvíjí dětskou manuální zručnost, 
rozměr: 120 x 80 cm
kat. č.  popis cena
161005 mix motivů 113,–
161007 ZOO 113,–

Omalovánky Centropen 9390 ANTI-STRESS BLACK
unikátní kreativní souprava černých omalovánek a metalických popisovačů pro 
chvíle relaxace, vybarvením omalovánek metalickými fixy získáte jedinečný zářivý 
obrázek,motivy omalovánek jsou vytištěny transparentním lakem na kvalitním černém 
papíru, metalické popisovače se sytými inkousty s 1 mm tenkou stopou jsou ideální k 
vybarvování jemných detailů, sada obsahuje 4 černé omalovánky A4 a 6 metalických 
popisovačů, ERGO držení, válcový hrot, šířka stopy 1 mm
kat. č.  popis cena
163763 4 ks omalovánek + 6 ks metal. popisovačů 190,–

y

Pastelky voskové CONCORDE
kat. č.  popis cena
204050 6 barev 5,90
204060 12 barev 11,40

Pastelky voskové trojboké 
ergonomický tříhranný tvar, voděodolné, 
výrazné barvy, ochranný přebal
kat. č.  popis cena
204801 12 barev 63,20

Pastelky voskové
kat. č.  popis cena
204500 6 barev 7,20
204550 12 barev 13,60
204580 24 barev 26,40

Voskové pastelky trojhranné Kores
zářivé barvy díky vysokému obsahu pigmentu, trojhranný 
ergonomický tvar, jemné a plynulé kreslení, 2 druhy velikosti 
Standard a Jumbo, Jumbo voskovky jsou vhodné pro děti 
od 3 let, při kreslení nešpiní
kat. č.  popis cena
204830 12 barev 47,80
204840 12 barev / Jumbo 95,40

2014 · 2016 · 2017

2018

Voskové pastelky Kores Crayonitos
voskovky unikátního tvaru, vytvořeno speciálně pro malé dětské 
ruce, díky svému složení nezanechávají stopy barvy na rukou, 
v šesti zářivých odstínech, stohovatelné, stimulují kreativitu 
a rozvíjí jemnou motoriku, vhodné pro děti od 18 měsíců věku 
kat. č.  popis cena
204841 6 barev 119,–

2014 · 2016 · 2017

2018
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Voskovky Colorino
voskové pastele pro malé děti, voskovky star jsou vhodné pro ty nejmenší, výrazné 
barvy, snadná manipulace
kat. č.  popis cena
204560 STAR / 6 barev / věk 2+ 44,90

Voskové pastelky do vany
voskovky určené pro děti na kreslení do vany - lze s nimi 
malovat na vanu, obklady i dlaždice, snadno smývatelné
kat. č.  popis cena
204573 5 ks 58,20
204571 9 ks 113,–

Obličejové barvy Colorino
metalické barvy, měkké, snadno se roztírají 
a vytvářejí dokonalý třpytivý efekt, netoxické, 
pro děti od 3 let, barvy včetně zlaté a stříbrné
kat. č.  popis cena
373031 6 ks / metalické 73,50

Voskové pastelky na textil
voskovky na textil, barvy jsou vhodné pro 
všechny druhy textilu, které snesou 
vyšší teplotu žehlení, malba je trvanlivá 
v okamžiku, kdy obrázek přežehlíte 
přes jiný textil, nebo pečící papír, do té 
doby lze malbu vyprat
kat. č.  popis cena
205080 7 barev 56,20
205010 15 barev 110,–

Voskové pastelky Y-plus PEANUT 
ergonomicky tvarované pastelky pro nejmenší děti, design ve tvaru arašídového oříšku 
a rozměr přizpůsobený dětské ruce usnadňuje držení při kreslení, barvičky jsou typem 
voskovky - syté, bez nutnosti ořezávání, nešpiní ruce, netoxické, rozměr 60 x 16 mm
kat. č.  popis cena
204574 12 barev 70,70

Barvy na textil Colorino
vytvořte dekorace na textiliích - oblečení, 
dekorační tkaniny aj., barva zaschne bez 
popraskání, zůstává pružná, použití je 
snadné - po nanesení barvu nechte 
zaschnout po dobu 24 hodin, není nutné 
zažehlovat, praní oděvů a barvených 
materiálů je možné na 30°C, obsah 
balení: 6 barev x 10,5 ml
kat. č.  popis cena
581532 6 barev 66,70

Voskové pastelky na textil SET 
kreativní set v papírové krabičce pro výrobu vlastního trička, set obsahuje gelový roller 
na textil, voskovky na textil (barvy jsou vhodné pro všechny druhy textilu, které snesou 
vyšší teplotu žehlení, malba je trvanlivá v okamžiku, kdy obrázek přežehlíte přes jiný 
textil, do té doby lze malbu vyprat), 5 šablon a bavlněné bílé tričko
kat. č.  popis cena
205081 15 barev + roller + triko 193,–

Barevné křídy na vlasy Colorino
barevné pero snadno změní barvu vlasů, na 
vybraný pramen suchých vlasů naneste barvu 
a pomocí malého hřebínku rozčešte, barvu pak 
snadno smyjete pomocí vlasového šamponu, 
balení obsahuje 5 barev (5x 6 g) a minihřebínek
kat. č.  popis cena
367982 5 barev 198,–
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Barvy na sklo Colorino
vytvořte si vitráž pomocí per s barvou na sklo, naneste barvu přímo z pera na fólii, 
po zaschnutí (cca 12 hod.) obrázek sloupněte a přeneste na skleněnou plochu, balení 
obsahuje černou konturovací barvu a 5 dalších plus 2 neonové (žlutá, zelená), navíc 
jednoduchá šablona a dvě malé fólie, objem balení: 8 x 10,5 ml
kat. č.  popis cena
581531 8 barev 74,20

Třpytkový prach Colorino - 6 barev + lepicí pero
ideální sada pro tvorbu třpytkových dekorací 
a dotvoření obrázků, přání apod., lepicím 
perem snadno napíšete text nebo tenkou 
linku, která lehce zprůhlední a následně ji 
zaprášíte třpytkami, barvy lze míchat 
a tónovat, obrázek rychle zasychá, plocha 
není vlhká
kat. č.  popis cena
581533  6 barev + lepicí pero 74,20

2014 · 2016 · 2017

2018

2014 · 2016 · 2017

2018

Bílá lepicí pasta
kat. č.  popis cena
366150 50 ml 10,80
366160 75 g 14,50

Krasopsaní 
sada pro kaligrafii zahrnuje všechny pomůcky, které potřebujete pro učení se moderní 
kaligrafie, v balení se také nachází instruktážní průvodce, kde najdete tipy a triky pro 
krasopsaní, sada obsahuje: oboustranné fixy, tužku, fix pro kaligrafii, fix pro obrysy a 
gumu
kat. č.  popis cena
234494 sada pro začátečníky 315,–
234495 sada pro pokročilé 550,–

4
DNY

Linery Centropen 2521 Happy liner
jemné barevné linery pro kreativní tvoření i práci se šablonami, ERGO držení, jemný 
plastový, hrot v kovové objímce, vypratelný inkoust, šířka stopy 0,3 mm
kat. č.  popis cena
250832 sada 12 ks 75,50

Popisovač STABILO® Pen 68
prémiový fix s vláknovým hrotem a intenzivním výdejem 
barvy pro silné čáry a velké plochy, ideální pro kreslení, 
podtrhávání a vybarvování, kvalitní pigmenty pro výrazné 
a syté barvy, robustní hrot s šířkou stopy 1 mm, 
rozmývatelná náplň na vodní bázi, bez zápachu, 
prodyšný uzávěr, vydrží až 24 hodin bez víčka, ideální pro 
vymalovávání omalovánek pro dospělé a náročné milovníky 
barev, amatérské umělce, pro školáky a studenty, dostupný 
v sadě po 10 ks
kat. č.  barva cena
261724 sada / 10 ks 213,–

Lepidlo Kores Glitter Glue
tekuté lepidlo se třpytkami v pěti barvách, 
vhodné pro dekorace, hobby činnosti, lepidlo 
je vypratelné, bez rozpouštědel, bezpečné pro 
děti, příjemná vůně
kat. č.  popis cena
365870 5 x 10,5 ml 42,30

Lepidlo Kores Glitter Glue Pastel
třpytivé lepidlo v 5 stylových pastelových barvách – žlutá, broskvová, růžová, tyrkysová 
a fialová, ideální pro hobby a řemeslné práce, pro vytváření dekorací, precizní hrot 
pro čistou, přesnou a rychlou práci, bez obsahu kyselin a rozpouštědel, netoxické, 
ventilované víčko pro bezpečné používání, 5 x 10,5 ml
kat. č.  popis cena
365871 5 x 10,5 ml / pastelové barvy 42,30
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Popisovače Kores Korello
dětské fixy se silnými kónickými hroty dlouhé 
životnosti, Ideální pro kreslení i vybarvování, šíře stopy 
1–4 mm, konstantní tok inkoustu, vydrží bez víčka 48 
hodin, smývatelné z pokožky, textilií a většiny povrchů 
za použití vody a mýdla, ideální do školy, vhodné pro 
děti starší 3 let, volně vložené samolepicí štítky pro 
označení jménem, snadno použitelný obal s dlouhou 
životností, nehrozí ztráta víčka - možno nasadit na 
popisovač, netoxické, víčko bezpečné pro děti 
kat. č.  popis cena
254430 10 barev / silný hrot 54,30

2014 · 2016 · 2017

2018

Popisovače 7550 Centropen
popisovače s ventilačním bezpečnostním chránítkem a trojúhelníkovou úchopovou 
částí, odpovídající nejnovějším trendům v ergonomii psaní a kreslení jsou vyrobeny 
z polypropylenu a odolávají vyschnutí minimálně 5 let, válcové hroty o průměru 
2 mm, odolné proti zatlačení, 30 barev vypratelných zdravotně nezávadných inkoustů 
s vysokou pestrostí
kat. č.  barva / popis cena
253160 černá 1,90
253210 modrá 1,90
253180 červená 1,90
253200 zelená 1,90
253170 žlutá 1,90
253190 hnědá 1,90
  
253081 sada 4 ks 9,60
253080 sada 6 ks 12,40
253560 sada 10 ks 20,80
253570 sada 12 ks 23,50
253580 sada 18 ks 33,40
253590 sada 24 ks 45,80
235600 sada 30 ks 58,40Popisovač 7550 ZOO Centropen

barevné popisovače s motivem zvířátek, ERGO 
držení, zdravotně nezávadný inkoust, 12 barev 
+ 1 zvýrazňovač, odolávají vyschnutí až 5 let, 
vypratelné, ventilační chránítko, válcový hrot 
odolný proti zatlačení, šířka stopy 1 mm
kat. č.  popis cena
250830 sada 12 ks + 1 zvýrazňovač 23,50

Značkovač Transparent 8580 Centropen
značkovače jsou osazeny kuželovými hroty, které umožňují stopy písma 1–6 m, 
transparentní pláště z polypropylenu s potiskem, velká zásoba inkoustu, délka stopy až 
600 m, vypratelný inkoust
kat. č.  popis cena
252130 8 barev 67,60

Popisovače 7790 Centropen
barevné popisovače, zdravotně nezávadný inkoust, odolávají 
vyschnutí až 5 let, vypratelné, ventilační chránítko, válcový 
hrot odolný proti zatlačení, šířka stopy 1 mm
kat. č.  popis cena
253220 sada 4 ks 9,90
253230 sada 6 ks 12,40
253240 sada 10 ks 20,80
253250 sada 12 ks 23,50
253260 sada 18 ks 33,40
253270 sada 24 ks 45,80
253280 sada 30 ks 58,40

Popisovač Centropen 2580 Super smývatelné
super smývatelné popisovače, inkoust 
lze odstranit z rukou proudem vody, snadno 
vypratelný inkoust na vodní bázi, ERGO 
držení, ventilační chránítko, válcový hrot, 
šířka stopy 1 – 3 mm
kat. č.  popis cena
250831 sada 12 ks  53,40

Značkovač MAGIC 2549/8+2 Centropen
značkovače Magic mají trojúhelníkovou úchopovou část, 
odpovídající nejnovějším trendům v ergonomii psaní 
a kreslení, trojúhelníkové držení zaručuje lehké, zdravé 
a příjemné kreslení bez únavy, jsou naplněny zdravotně 
nezávadnými „magickými“ inkousty přebarvitelnými 
zmizíkem, pláště jsou v barvě inkoustu, chránítka v barvě 
inkoustu po přebarvení stopy, značkovače mají válcový 
hrot o Ø 3,9 mm, souprava obsahuje 8 značkovačů 
a 2 zmizíky
kat. č.  popis cena
251200 8 barev + 2 zmizíky 37,–

Značkovač TEXTILE 2739 Centropen
značkovač s pigmentovým zdravotně nezávadným světlostálým inkoustem na vodní 
bázi, píše na téměř všechny druhy textilu, stopa písma je odolná praní do 60 °C, průměr 
hrotu 3,9 mm, skladujte ve vodorovné poloze, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
252800 černá 9,40
252770 modrá 9,40
252760 červená 9,40
252780 zelená 9,40
252790 hnědá 9,40
252750 žlutá 9,40
250880 fialová 9,40
250890 růžová 9,40
250900 oranžová 9,40
250910 žlutozelená 9,40
252810 sada 6 ks 53,50
252820 sada 10 ks 89,30
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TEXTILE SPRAY 1139 Centropen
barva na textil v rozprašovači, po zaschnutí 
nevypratelná do 60 °C, bez nutnosti 
zažehlení, objem 110 ml
kat. č.  barva cena
250085 žlutá 74,50
250086 červená 74,50
250087 modrá 74,50
250088 zelená 74,50
250089 hnědá 74,50
250090 černá 74,50

Liner TEXTILE 2639 Centropen
textilní liner pro jemné psaní na většinu druhů textilu, ERGO držení, pigmentový 
inkoust na vodní bázi, světlostálý, nevypratelný inkoust, prát do 60 °C, plastový hrot 
v kovové objímce, skladovat ve vodorovné poloze, délka stopy 600 mm, šířka stopy 
0,6–0,8 mm
kat. č.  barva cena
250081 černá 18,90
250082 červená 18,90
250083 modrá 18,90
250084 zelená 18,90

DECOR PEN 2738 / 8+1 Centropen
speciální barevné značkovače na povrchy všech běžných materiálů, ERGO držení, 
pigmentový inkoust na vodní bázi, světlostálý, po dokonalém zaschnutí (min. 4 hod.) 
se stopa stává odolnou vůči otěru, na 
porézních površích i vodě, skladovat ve 
vodorovné poloze, ventilační chránítko, 
válcový hrot, šířka stopy 1,5 mm
kat. č.  popis cena
259790 8 barev + 1 bílá 122,–

Nově možno objednávat i samostatné barvy!

Foukací fixy 1500/5 Centropen
souprava obsahuje 5 barevných odstínů fixů 
na papír, použité inkousty na vodní bázi jsou 
snadno vypratelné a smývatelné a zcela 
zdravotně nezávadné, v sadě jedna šablona
kat. č.  popis cena
251740 Vivid Colours / sada 5 ks 61,90
251680 Bright Colours / sada 5 ks 61,90

Foukací fixy Centropen 1500/10 
foukací fixy na papír, zdravotně nezávadný inkoust, snadno smyvatelné a vypratelné, 
10 barevných odstínů, 4 šablony
kat. č.  popis č. obr. cena
251590 Rainbow / sada 10 ks 1 104,–
251560 Cool / sada 10 ks 2 104,–

Foukací fixy MAGIC 1549/5+1 Centropen
foukací fixy Magic na papír jsou naplněny magickými zdravotně nezávadnými inkousty, 
po přebarvení přiloženým zmizíkem se barvy změní, sada obsahuje 5 magických 
foukacích fix, 1 klasický zmizík, 8 šablon a návod
kat. č.  popis cena
251550 Magic / sada 5 + 1 ks 117,–

1 2
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Lepicí pásky CONCORDE Deco
lepicí páska vhodná pro přelepení dárků nebo polepování dekorací a dekoračních 
předmětů, mix 6 motivů
kat. č.  popis cena
111183 19 mm x 10 m / mix 16,70

Foukací fixy TEXTILE 1539 Centropen
foukací fixy na textil jsou mimořádně vhodné 
pro malování originálních obrázků na textil, 
kresby na textilu jsou odolné praní až do 60 °C
kat. č.  popis cena
251710 na textil / sada 5 ks 61,90
251970 na textil / sada 10 ks 113,–

Šablony pro foukací fixy 9996 Centropen
papírové šablony s tvary zvířátek, rostlin a dalších motivů pro foukací fixy – výborně 
dětem poslouží jako zábava a inspirace
kat. č.  popis cena
251640 B / mix motivů 28,60
251650 D / písmena 28,60
251660 E / zvířátka 28,60
251670 F / květiny 28,60
251630 G / dinosauři 28,60
251610 H / domácí zvířata 28,60
251671 K / motivy pro kluky 28,60
251672 L / motivy pro holky 28,60
251673 M / vojenské motivy 28,60



Lepicí pistole Fun to Fix Rapid G1000
lepicí pistole ideální pro domácí dekorace, nakreslete si na okno různorodé a barevné 
motivy, nebo si ozdobte oblíbený předmět mušličkami nasbíranými u moře, startovací 
balení lepicích tyčinek součástí, pro tyčinky o průměru 12 mm, silikonová ochrana 
trysky, nastavitelný stojánek pro lepení v nejvhodnější poloze
kat. č.  popis cena
904280 G1000 527,–
904650 tyčinky transparentní / 12 mm / 10 ks 289,–

Lepicí pistole APLI
tavná pistole roztaví lepicí tyčinku a stáčí ji do tekutého lepidla, doporučuje se na 
výtvarné a dekorační práce, drobné opravy, atd., vhodný materiál: plast, keramika, 
kůže, textil, dřevo, v balení se dvěma lepicími tyčinkami (ø 7,5 mm x 10 cm), třpytkové 
a barevné tyčinky jsou skvělé na popis a výrobu dekorací
kat. č.  popis cena
904213 pistole + 2 náhradní tyčinky 259,–
904301 náhradní tyčinky transparentní / 7,5 mm / 10 ks 44,40
904302 náhradní tyčinky barevné / 7,5 mm / 12 ks 53,–
904303 náhradní tyčinky barevné se třpytkami / 7,5 mm / 12 ks 61,20

Zástěra dětská 
zástěrky s dlouhými rukávy slouží proti umazání dětského oblečení, dodáváno 
v barevném mixu, ve dvou velikostech
kat. č.  popis cena
157255 3-4 roky / barevný mix 104,–
157256 5-6 let / barevný mix 104,–

Lupa plastová CONCORDE
 lupa s plastovým rámečkem a skleněnou čočkou
kat. č.  popis cena
574401 prům. 60 mm 24,90
574421 prům. 80 mm 34,10

Zástěra dětská 
zástěrka na malování, ideální pro prvňáčky, 
pevný materiál, snadné oblékání (suché zipy). 
rozměr: 110 cm (délka rukávů přes záda)
/ 50 cm (délka předního dílu)
kat. č.  popis cena
157257 transparentní 98,–

Zástěra dětská Faber Castell
praktická zástěrka na malování pro ochranu oblečení, lehký, příjemný materiál (100% 
polyester, omyvatelná, místo na jméno, rukávy ukončené gumičkou, kapsička na přední 
straně
kat. č.  barva cena
157251 modrá 202,–
157252 červená 202,–

4
DNY

Veselé magnety 9796 Centropen
mix motivově zajímavých magnetů
pro nejširší praktické použití
kat. č.  popis cena
445630 sada 30 ks 788,–

Prstové barvy Kores Dedi Kolor
prstové barvy v 7 intenzivních barvách, vysoké krytosti, míchatelné, na bázi vody, ale 
neroztékají se, v tubách unikátního ergonomického tvaru pro pohodlné používání, 
snadno vypratelné vodou i mýdlem, netoxické – certifikace EN71, stimuluje kreativitu 
a rozvíjí jemnou motoriku, ideální pro malé děti – použití v mateřských školách 
i v domácnostech
kat. č.  popis cena
373192 6 + 1 / kelímek 30 ml 74,40,

2014 · 2016 · 2017

2018

364 2018     2019

18
D

ĚT
I, 

Š
K

O
LA

, M
A

LÝ
 O

B
C

H
O

D
lepicí pistole, magnety, lupy, dětské zástěry, prstové barvy



Vodové barvy CONCORDE
vodové barvy balené v sáčku, součástí balení štětec
kat. č.  popis cena
375370 12 barev / průměr 30 mm 32,60

Vodové barvy Kores Akuarellos
12 intenzivních a zářivých barev s vysokou krycí schopností, ideální do školy a i pro 
volný čas, snadno míchatelné barvy, unikátní design – obal lze uchopit jako malířskou 
paletu, praktické víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev, omyvatelný obal – po 
umytí stále jaké nové, 12 barev + 1 štětec v balení zdarma
kat. č.  popis cena
375372 12 barev / MINI průměr 25 mm + štětec 38,30
375371 12 barev / průměr 30 mm + štětec 55,10

2014 · 2016 · 2017

2018

Vodové barvy
kat. č.  popis cena
375100 12 barev / průměr 22 mm / ANILINKY 72,20
375150 12 barev / průměr 22 ,5 mm 40,40
375300 12 barev / průměr 30 mm 55,80

Vodové barvy Faber-Castell
jasné, intenzivní barvy, průměr nádobky 3 cm, 
neomezené možnosti malování a spojování 
různých technik, trvalá a praktická paleta 
s barvami, přiložený štěteček
kat. č.  popis cena
375180 12 barev / průměr 24 mm 74,50

Temperové barvy Faber-Castell
12 jasných a intenzivních barev, nádobky s obsahem 15 ml každá, krycí barvy rozpustné 
ve vodě, snadná aplikace, neomezené možnosti malování a spojování různých technik
kat. č.  popis cena
373210 6 barev 89,40

Temperové barvy
kat. č.  popis cena
373100 6 barev / tuby 16 ml 73,50
373200 10 barev / tuby 16 ml 120,–
  
373300 běloba titanová / tuba 16 ml 17,60
373350 siena pálená / tuba 16 ml 17,60
373400 ultramarín / tuba 16 ml 17,60
373450 rumělka červená / tuba 16 ml 17,60
373500 stáž alizárová / tuba 16 ml 17,60
373550 čerň kostní / tuba 16 ml 17,60
373600 žluť citrónová / tuba 16 ml 17,60
373650 kobalt imitace / tuba 16 ml 17,60
373700 rumělka zelená světlá / tuba 16 ml 18,10
373750 rumělka zelená tmavá / tuba 16 ml 18,10

Běloba krycí
kat. č.  popis cena
372950 16 ml 13,70
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Tuš černá
kat. č.  popis cena
292100 20 g 16,40
292150 1000 g 330,–

Misky na vodu
kat. č.  popis cena
376300 sada 5 misek 9,70

Kelímek na vodu s uzávěrem
kelímek na vodu s uzávěrem, otvor na štětce, 
při zvrhnutí se voda nerozleje
kat. č.  popis cena
376310 transparentní 17,–

Paleta plastová
kat. č. barva cena
376140 bílá 20,80

Kelímek na vodu Faber - Castell CLIC&GO
praktický skládací mechanismus, pevný a omyvatelný materiál, speciální okraj vhodný 
pro umístění štětečku
kat. č.  popis cena
376311 světle zelená 63,60

Násadky pro redispera
kat. č.  barva cena
346560 barevný mix 7,10

Tuše barevné
kat. č.  popis cena
291600 bílá 20 g 19,10
291650 žlutá 20 g 16,90
291700 červená 20 g 16,90
291800 modrá 20 g 16,90
291900 zelená 20 g 16,90
292000 hnědá 20 g 16,90
291550 sada 6 barev x 20 g 107,–

Perka a redispera
kat. č.  popis cena
346210 perko psací / 36 ks 455,–
346220 perko na kreslení / 36 ks 455,–
346260 redispero 0,5 mm / 36 ks 632,–
346270 redispero 0,75 mm / 36 ks 632,–
346280 redispero 1,0 mm / 36 ks 632,–
346290 redispero 1,5 mm / 36 ks 632,–
346300 redispero 2,0 mm / 36 ks 632,–

Tuš do technických per Centrograf
kat. č.  barva / popis cena
292200 černá 18 g / technická 20,10
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Technická pera Centrograf 9070
technická trubičková pera vhodná pro studenty 
i profesionální konstruktéry
kat. č.  popis cena
343500 šířka stopy 0,18 mm 160,–
343550 šířka stopy 0,25 mm 160,–
343600 šířka stopy 0,35 mm 160,–
343650 šířka stopy 0,50 mm 160,–
343700 šířka stopy 0,70 mm 160,–
343750 šířka stopy 1 mm 160,–
343800 šířka stopy 1,4 mm 160,–

Štětce školní
bílá přírodní štětina
kat. č.  popis cena
378150 kulatý č. 2 7,20
378080 kulatý č. 4 8,10
378160 kulatý č. 6 10,–
378100 kulatý č. 8 10,60
378110 kulatý č. 10 12,20
378120 kulatý č. 12 15,–

kat. č.  popis cena
378860 plochý č. 2 9,50
378870 plochý č. 4 10,30
378880 plochý č. 6 11,30
378890 plochý č. 8 12,10
378900 plochý č. 10 13,–
378320 plochý č. 12 14,70

Štětce školní CONCORDE
sada šesti štětců, dřevěná rukojeť lakovaná barevným nebo bezbarvým lakem, 
sada 1 - vlasové kulaté č.2,4,6,8,10,12 nebo sada 2 - vlasové kulaté č.4,6,8,10 
a ploché štětinové č. 10, 12
kat. č.  popis  cena
379580 sada / 6 ks kulaté 1 30,90
379590 sada / 4 ks kulaté + 2 ks ploché 2 32,10

1 2

Štětce školní Colorino
kvalitní školní štětce v pěti velikostech v kulatém 
i plochém provedení, plastové násadky pro snadnou 
údržbu
kat. č.  popis cena
379591 sada / 5 ks 48,50

Nůžky dětské Kores univerzální
dětské nůžky z nerezavějící oceli, ideální pro použití v domácnosti i ve škole, zaoblené 
špičky, bezpečné pro děti od 4 let, nově v dvoubarevném provedení, záruka 5 let
kat. č.  popis obr. č. cena
320200 13 cm 1 30,50
320240 soft úchop / 13 cm 2 40,–

1

2

2014 · 2016 · 2017

2018

Nůžky školní Kores
školní nůžky z nerezavějící oceli, ergonomický 
úchop, soft grip, ideální pro použití v domácnosti 
i ve škole, bezpečné pro děti od 6 let, 5 let záruka
kat. č.  popis cena
320210 soft úchop / 14 cm 39,50

2014 · 2016 · 2017

2018

Nůžky dětské s chránítkem
nůžky se špičkou vhodné na ubrouskovou techniku
kat. č.  cena
320290 19,90
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Nůžky dětské
školní nůžky 11,5cm, vyrobené z vysoce kvalitní japonské oceli, široký úchop
kat. č.  popis cena
320260 pro praváky 18,50
320280 pro leváky 18,50

Fotoalbum
kat. č.  popis cena
521890 10 x 15 / 36 fotek / měkké desky 19,80
521870 10 x 15 / 96 fotek / tvrdé desky 49,80

ilu
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Památník
kat. č.  popis cena
080900 mix motivů 74,70
080940 se zámečkem / mix motivů 91,40

Školní kufřík
školní kufřík s barevným potiskem i z vnitřní strany, velikost 35 cm, kovový zámeček
kat. č.  popis cena
450100 Školní kufřík - Kůň 151,–
450110 Školní kufřík - Kočka 151,–
450130 Školní kufřík - Auto 151,–
450140 Školní kufřík - T-Rex 151,–
450150 Školní kufřík - Motýl 151,–

v průběhu platnosti katalogu 
může dojít ke změnám motivů

Písmena a číslice
kat. č.  popis cena
070350 sada číslic 11,90
070250 sada písmen 11,90

Samolepicí hodnotící smajlíci APLI   
samolepky různých barev a výrazů, ideální pro motivaci, osobní hodnocení nebo 
vyjádření nálady, celkem 144 barevných smajlíků na 3 listech, průměr 23 mm
kat. č.  popis cena
037683 144 ks 53,10

Desky na číslice a písmena Junior
kat. č.  popis cena
432990 desky na číslice 64,90
417440 desky na písmena 68,–

v průběhu platnosti katalogu může dojít ke změnám motivů
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v průběhu platnost
může dojít ke změnám motiv

i katalogu 
ám motivů

450140 Školní kufřík - T-Rex 151,–
450150 Školní kufřík - Motýlý 151,–



Křídy na chodník
kat. č.  popis cena
367990 6 ks 35,20
367980 16 ks / kyblík 85,70

Křídy školní
kat. č.  popis cena
368330 bílá / 100 ks 80,60
368050 sada 6 barev 24,80
368100 sada 12 barev 32,–

Křídy školní Milan 
kulaté křídy ze sulfátu, v provedení bílé nebo barevné, průměr křídy 1cm, délka 8 cm
kat. č.  popis cena
367991 bílé / 10 ks 12,50
367992 barevné / 10 ks 14,–
367993 bílé / 100 ks 65,80

Křídy Colorino na chodník  
sada 15 barevných kříd ve velikosti Jumbo, 
kulaté, baleno v papírovém boxu 
s praktickým uchem pro snadné přenesení
kat. č.  popis cena
367981 15 ks / kyblík 58,20

Křídy prašné Toison D´or
kat. č.  popis cena
368900 6 barev 51,60
368950 12 barev 102,–
369050 24 barev 235,–

Křídy mastné Gioconda
kat. č.  popis cena
369800 6 barev 54,80
369810 12 barev 92,90

Umělecké uhly
kat. č.  barva / popis cena
370960 přírodní uhel 8622 / černá / 6 ks 61,20
371050 umělý uhel 8673 / černá / 6 ks 54,–
370910 umělý uhel 4378 / hnědá tmavá / 6 ks 45,20
371100 umělý uhel 4373 / hnědočervená / 6 ks 29,40

Olejové pastely Pentel
olejové pastely v sadách, živé, brilantní barvy, 
lehko roztíratelné, barvy jsou dlouhodobě 
stálé, použití na papír, dřevo, plátno, 
mohou být použity suchou cestou (silné, 
slabé či drsné nebo hladké efekty) nebo 
za mokra, průměr pastelu 8 mm 
kat. č.  popis cena
371581 12 barev 60,50
371582 25 barev 131,–
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Fixírka a fixativ
kat. č.  popis cena
376500 fixírka 22,20
376650 fixativ 100 g 75,60
376640 fixativ spray / 300 ml 121,–

Školní houba
kat. č.  popis cena
447150 houba 24,50

Desky na kreslení
kat. č.  popis cena
417290 A4 s gumičkou 47,50
417240 A3 s gumičkou 68,70
417210 A2 s gumičkou 174,–
417190 A1 s tkanicí 274,–

Široká nabídka OMALOVÁNEK skladem, 
žádejte u našich operátorek!

Omalovánky A4 a A5 - formát A5 - cena již od 8,40
Omalovánky A4 a A5 - formát A4 - cena již od 19,– 

Školní hodiny
kat. č.  popis obr. cena
070100 hranaté 1 21,70
070110 hranaté 2 20,30

2

1

Úkolníčky
kat. č.  popis cena
084130 A6 / mix motivů 11,30

Krepový papír
krepový papír, balení 10 ks, rozměr role je 200 x 50 cm, různé motivy
kat. č.  popis cena
019750 sada 10 ks / duhová 169,–
019730 sada 10 ks / pruhovaná 169,–
019740 sada 10 ks / tečkovaná 169,–

Krepový papír
kat. č.  popis cena
019000 role / 50 x 200 cm / bílá 8,50
019010 role / 50 x 200 cm / žlutá 8,50
019020 role / 50 x 200 cm / oranžová 8,50
019070 role / 50 x 200 cm / zelená 8,50
019060 role / 50 x 200 cm / modrá 8,50
019040 role / 50 x 200 cm / červená 8,50
019030 role / 50 x 200 cm / růžová 8,50
019090 role / 50 x 200 cm / černá 8,50
019050 role / 50 x 200 cm / fialová 8,50
019080 role / 50 x 200 cm / hnědá 8,50
019710 sada 10 ks / barevný mix 81,80

ová 8,50
á 8,50

ová 8,50
dá 8,50
x 81,80
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Dekorační filc
filc se dá volně stříhat, lepit a sešívat, je vhodný 
pro veškeré výtvarné tvoření, nedá se prát, balení 
obsahuje 10 archů v barevném mixu
kat. č.  popis cena
037470 20 x 30 cm / barevný mix  148,–

Barevné papíry
kat. č.  popis cena
037420 nelepicí / 8 listů 8,30
037300 nelepicí / 20 listů 17,60
037000 lepicí / 8 listů 22,70

Barevné papíry A4 80 g
kat. č.  popis cena
037400 světlá duha / 100 listů / barevný mix 63,60
037450 sytá duha / 100 listů / barevný mix 68,60
037430 světlá duha / 500 listů / barevný mix 218,–
037440 sytá duha / 500 listů / barevný mix 258,–
037410 EKO Master / 100 listů / barevný mix 64,90
037460 EKO Master / 500 listů / barevný mix 229,–/ bare

Barevný karton sada
mix barevných kartonů 160 g - celkem 10 základních barev á 10 listů
kat. č.  popis cena
073230 A4 / 160 g / 10 barevný mix 190,–

Lepenka dekorativní
lepenka je vhodná zejména pro dekorativní účely či výtvarné umění, rozměr archu 
34,5 x 24,5 cm, plošná hmotnost 260 g / m2, balení obsahuje 2 x 5 barev u vlnité lepenky 
a 10 archů v barevném mixu u rovné lepenky
kat. č.  popis cena
037490 vlnitá / barevný mix  127,–
037510 rovná / barevný mix  89,70

Barevný karton
barevné papíry - mix 10 barev á 5 listů
kat. č.  popis cena
073630 A4 / 180 g / 50 listů / barevný mix 93,70
073640 A3 / 180 g / 50 listů / barevný mix 187,–

Barevný karton A4
barevný karton, balení 100 listů
kat. č.  popis cena
074060 160 g / vanilková 1,70
074070 160 g / světle růžová 1,70
073790 160 g / sytě růžová 1,70
074040 160 g / fialová 1,70
074080 160 g / oranžová 1,70
074210 160 g / světle modrá 1,70
074200 160 g / jarní zelená 1,70
074220 160 g / tmavě zelená 1,70
074090 160 g / světle šedá 1,70
074260 160 g / hnědá 1,70

Barevný karton
recyklovaný barevný karton, balení 100 listů
kat. č.  popis cena
073690 A4 / 180 g / černá 1,80
073700 A4 / 180 g / modrá 1,40
073710 A4 / 180 g / červená 1,40
073720 A4 / 180 g / zelená 1,40
073810 A4 / 180 g / žlutá 1,40
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Doplňky APLI
kat. č.  popis cena
037590 samolepicí oválná očíčka / 40 ks 55,40
037600 kuličky POM POM barevné / 78 ks 33,50
037620 dřívka přírodní / 50 ks 38,10

Modelovací písek Creall
sametově hebký písek, nelepí se, sypký, po stlačení zachová požadovaný tvar, 
podporuje rozvoj motoriky, není mastný ani mokrý (nevysychá), netoxický, neobsahuje 
lepek, zdravotně nezávadný
kat. č.  popis cena
380891 5 kg 1029,–

3
DNY

Plastelína Kores 
modelovací hmota v intenzivních barvách, ideální pro školáky 
i předškoláky – rozvoj jemné motoriky, bez zápachu, 
vydrží dlouho pružná, nezanechává barevné skvrny, nemastná, 
nemazlavá, nešpiní ruce, snadno se tvaruje – ideální pro 
modelování malých detailů, barvy mohou být míchány 
dohromady, ale barvy do sebe nepigmentují
kat. č.  barva / popis cena
380051 10 barev / 200 g 27,70

2014 · 2016 · 2017

2018

áky 

tná, 

Modelovací hmota Kores MASI KOLOR
netoxická modelovací hmota pro stimulaci a tvůrčí zábavu, pomáhá rozvíjet motorické 
dovednosti a usnadňuje kreativitu, díky své měkkosti je snadno tvarovatelná, ideální 
pro učení a hraní, antibakteriální, nelepivá, kreativní hra se 4 pestrými, mísitelnými 
barvami a vtipnými razítky, 4 barvy po 130 g (modrá, červená, žlutá, zelená)
kat. č.  barva / popis cena
380053  4 x 130 g 87,–

2014 · 2016 · 2017

2018

Plastelína
kat. č.  popis cena
380000 6 barev / 100 g 15,–
380050 10 barev / 200 g 24,–

Modelovací podložky
kat. č.  popis cena
381200 A5 6,80
381150 A4 12,30
381100 A3 24,40

Modelling bílý
kat. č.  popis cena
380510 250 g 80,–

Plastelína Easy Creative
plastelína v jasných barvách, baleno v plastové 
vaničce a papírové krabičce s veselým obrázkem
kat. č.  popis cena
380080 6 barev 12,50
380090 10 barev 20,20

ve
o v plastové 
ým obrázkem
cena
12,50
20,20

372 2018     2019

18
D

ĚT
I, 

Š
K

O
LA

, M
A

LÝ
 O

B
C

H
O

D
modelovací hmoty, plastelíny



Modelovací samotvrdnoucí hmota JOVI 
velmi kvalitní jemná a lehce zpracovatelná modelovací hmota, tvrdne samovolně na 
vzduchu, nelepí se, je bez zápachu, vhodná pro domácí kreativitu
kat. č.  barva / popis cena
380751 bílá / 250 g 34,70
380750 bílá / 500 g 50,80
380760 bílá / 1 kg 91,90
380752 hnědá/ 250 g 34,70
380770 hnědá / 500 g 50,80
380780 hněda / 1 kg 91,90
380771 šedá / 500 g 53,60

Modelovací samotvrdnoucí hmota JOVI box
sada je vhodná pro školky, školy apod, obsahuje 5 x 500 g bílé samotvrdnoucí hmoty, 
2 x 500g samotvrdnoucí hmoty terakota 20 ks plastových špachtlí, materiál schne při 
pokojové teplotě, po vyschnutí je možné výrobky natřít barvami, vhodné pro děti od 
tří let 
kat. č.  barva / popis cena
380781 7 x 500g + 20x špachtle 585,–

cena
585,–

5
DNŮ

Pastelky JOVI Maxi trojhranné
pastelky vysoké kvality s nízkou lámavostí tuhy, 
trojhranný tvar usnadňuje uchopení a zabraňuje 
protáčení v dětské ruce
kat. č.  popis cena
193000 12 ks 128,–
193001 120 ks / ekon. balení 1281,–

5
DNŮ

Křídy školní JOVI kulaté neprašné
barevné i bílé neprašné křídy, kompaktní a velmi příjemné na dotek, mají krycí 
schopnost
kat. č.  popis cena
368610 bílé / 100 ks 114,–
368600 barevné / 100 ks 170,–

Popisovače JOVI Maxi 
vypratelné fixy pro děti, náplně jsou vyrobeny 
na bázi potravinářských barviv, špička je velmi 
silná a odolná, pojistný uzávěr, víčko je vzdušné 
a odolné, po nasazení slyšíme kliknout
kat. č.  barva / popis cena
253290 48 ks / ekonomické balení 446,–

Voskové pastelky JOVI trojhranné
trojhranné voskovky JOVI, které nešpiní, nelámou se a mají zářivé barvy, ergonomický 
tvar umožňuje dokonalé přizpůsobení se dětské ruce, k dispozici balení pro děti, pro 
maloobchod i pro školky a různá výtvarná zařízení
kat. č.  popis cena
205030 12 ks 87,20
205110 24 ks + ořezávátko / v kelímku 136,–
205020 72 ks + ořezávátko / v kelímku 317,–
205040 300 ks / ekonomické balení 1278,–

Obličejové barvy JOVI
výrobek slouží k líčení pleti, je vyroben na bázi tuku, bez vody, obsahuje komponenty, 
které se po kontaktu s vodou mění v emulzi, čímž se snadno odstraní z povrchu, jemný 
materiál, příjemně se aplikuje, má zakrývací schopnost, po nanesení se dobře uchovává, 
zajímavé barvy, které se mohou vzájemně míchat
kat. č.  popis / barva cena
373000 5 x 3,6 g 53,70
373010 10 x 3,6 g 101,–

Obličejové barvy JOVI Twist
výrobek slouží k líčení pleti, je vyroben na bázi tuku, 
bez vody, obsahuje komponenty, které se po kontaktu 
s vodou mění v emulzi, čímž se snadno odstraní 
z povrchu, jemný materiál, příjemně se aplikuje, má 
zakrývací schopnost, po nanesení se dobře uchovává, 
zajímavé barvy, které se mohou vzájemně míchat, 
pohodlná aplikace pomocí otáčecí tužky
kat. č.  popis / barva cena
373030 6 ks 202,–
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Temperové barvy JOVI Gvašové
gvašové temperové barvy se používají podobně jako akvarelové barvy, ale mají lepší 
krycí schopnost, kvalitní a jasné barvy, snadná použitelnost, rychlé schnutí, pro děti již 
od 4 let
kat. č.  popis cena
373380 6 x 15 ml 56,30
373390 12 x 15 ml 106,–
373410 4 x 55 ml / neonové barvy 194,–
363420 6 x 55 ml / glitterové barvy + štětec 212,–

Obličejové barvy JOVI
vysoce kvalitní barvy s měkkou textúrou na bázi kosmetických pigmentů s vysokou 
krycí schopností, lze aplikovat pomocí prstů, houbou nebo štětcem, atraktivní barvy, 
které mohou být smíchány dohromady, jsou odolné vůči teplu,  jednoduché odstránení 
pomocí čisté vody a mýdla či make-up odstraňovačem
kat. č.  popis cena
373006  6 x 8 ml / základní barvy 195,–
373001 6 x 8 ml / párty 234,–
373002 6 x 8 ml / princezna 234,–
373004 6 x 8 ml / halloween 234,–
373005 6 x 8 ml / zoo 234,–

Prstové barvy JOVI BOX
barvy želatinové povahy na bázi vody, neškodné, snadno se čistí, aplikace přímo 
rukama dítěte, jasné barvy, snadno omyvatelné, dodáváno v praktickém boxu, který 
obsahuje mimo barev i 4 šablony, 4 pěnová razítka, 1 váleček
kat. č.  popis cena
373191 6 x 125 ml + doplňky 485,–

5
DNŮ

Prstové barvy JOVI
barvy želatinové povahy na bázi vody, neškodné, snadno se čistí, 
aplikace přímo rukama dítěte, jasné barvy, snadno omyvatelné
kat. č.  popis cena
373170 5 x 35 ml 88,40
373190 6 x 125 ml 260,–

Prstové barvy JOVI v láhvi 
barvy želatinové povahy na bázi vody, neškodné, snadno se čistí, aplikace přímo 
rukama dítěte, jasné barvy, snadno omyvatelné, v ekonomickém provedení vhodném 
pro školy a školky
kat. č.  popis cena
373581 750 ml / bílá 146,–
373582 750 ml / žlutá 146,–
373583 750 ml / oranžová 146,–
373584 750 ml / červená 146,–
373585 750 ml / růžová 146,–
373586 750 ml / hnědá 146,–
373587 750 ml / zelená 146,–
373588 750 ml / modrá 146,–
373589 750 ml / fialová 146,–
373590 750 ml / černá 146,–

5
DNŮ

5
DNŮ

Tekuté temperové barvy JOVI v lahvi
kat. č.  popis / barva cena
374070 500 ml / bílá 94,20
374080 500 ml / žlutá 94,20
374090 500 ml / oranžová 94,20
374100 500 ml / červená 94,20
374110 500 ml / fialová 94,20
374120 500 ml / sv. modrá 94,20
374130 500 ml / tm. modrá 94,20
374140 500 ml / sv. zelená 94,20
374150 500 ml / tm. zelená 94,20
374160 500 ml / hnědá 94,20
374170 500 ml / černá 94,20
374180 500 ml / zlatá 167,–
374190 500 ml / stříbrná 167,–

Tekuté temperové barvy JOVI v lahvi
kat. č.  popis / barva cena
373290 1000 ml / bílá 166,–
373230 1000 ml / žlutá 166,–
373240 1000 ml / červená 166,–
373250 1000 ml / hnědá 166,–
373260 1000 ml / zelená 166,–
373270 1000 ml / tmavě modrá 166,–
373280 1000 ml / černá 166,–

5
DNŮ

6,
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5
DNŮ

Tekuté temperové barvy JOVI box
12x temperová barva 500ml /bílá, žlutá, červená, oranžová, růžová, hnědá, zelená, 
tmavě zelená, fialová, modrá, tmavě modrá, černá/ + zlatá, stříbrná 500ml + 14x 
kelímek v plastovém boxu

kat. č.  popis  cena
374220 4 x 500 ml 1649,–

Měkká plastelína JOVI Blandiver
Blandiver je plastelína na bázi vody, je to velmi měkká a čerstvá substance, voní, ale 
zároveň je její chuť nepříjemná, je zdraví neškodná, výborně se hodí pro malé dětské 
ruce, které jsou ještě slabé, je to přírodní produkt na bázi potravinářské mouky, 
vody a soli, umožňuje dětem vyzkoušet si představivost, cit a intuici, aby plastelína 
nevysychala, je třeba ji dávat do kelímku k tomu určenému, pro děti od 2 let
kat. č.  popis cena
380010 5 x 110 g 140,–
380020 5 x 110 g / neonové barvy 151,–

Akrylové barvy JOVI DECOR
akrylové barvy, které zajišťují lesklou úpravu, díky své vysoké krycí schopnosti stačí 
použít pouze jednu vrstvu k dosažení optimálního výsledku, je ředitelná vodou nebo 
akrylovými prostředky, což umožňuje dosažení jakéhokoliv stupně transparentnosti, 
schne jednolitě a vytváří ochrannou 
a omyvatelnou vrstvu, můžeme ji 
používat na různé druhy povrchů, 
neobsahuje čpavek, takže kromě toho, 
že nevydává žádný nepříjemný pach, 
zaručuje naprostou bezpečnost
kat. č.  popis cena
373281 6 x 55 ml + štětec 187,–

Popisovače JOVIDECOR TEXTIL 
popisovače na textil na vodní bázi, ideální na zdobení jakýchkoli tkanin a textilií, špička 
usnadňuje možnosti nakreslit tenkou konturu, ale i vybarvit větší plochu, je potřeba 
zažehlit cca 10min.pri 150 ° C z rubové strany, po zažehlení odolné vůči praní do 60°C, 
barvu z textilii nelze odstranit
kat. č.  popis cena
373298 12 barev 179,–

Lesklý lak JOVI
lak se používá na již hotové malby jako ochrana vůči prachu či působení času, dále se 
využívá k úpravě optického vzhledu povrchu kresby nebo ke zvýšení sytosti barev 
a jejich lesku, podkladový materiál, který může sloužit pro lak JOVI, je velmi různorodý; 
mohou to být všechny druhy plastických maleb či kresby voskovkami Jovicolor, rovněž 
se může aplikovat na tvrdnoucí pastu, plastelínu, dřevo, plast, pórovitý materiál, 
lepenku i sklo, lak je akrylový, rychle schne, nanáší se štětcem
kat. č.  popis cena
581681 250 ml / bezbarvý 79,80
581682 250 ml / fosforeskující 176,–
581683 250 ml / glitter 128,–

Plastelína JOVI
plastelína, která netvrdne a dobře se tvaruje, plastelína JOVI obsahuje rostlinnou 
substanci, takže má o 33 % větší objem, velmi dobrá elastičnost a trvanlivost, tvar 
se neztrácí a drží, snadno se zpracovává, mohou se míchat barvy , může se lakovat, 
nevysychá
kat. č.  popis cena
380350 6 x 15 g / válečky 35,90
380370 10 x 15 g / válečky 52,50
380380 15 x 15 g / válečky 72,50
380060 10 x 150 g 309,–
380360 15 x 350 g 916,–
381550 350 g / bílá 60,10
381560 350 g / žlutá 60,10
381570 350 g / červená 60,10
381580 350 g / hnědá 60,10
381590 350 g / zelená 60,10
381600 350 g / tmavě modrá 60,10
381610 350 g / černá 60,10

Pomůcky na modelování JOVI
kat. č.  popis cena
325600 modelovací špachtle / 5 ks 53,70
325610 modelovací nože / 3 ks 28,30
380070 12 ks vykrajovátek + váleček 87,20
581690 váleček / 1 ks 26,90

Popisovače JOVIDECOR METALIC
akrylové popisovače na bázi vody s výbornou krycí 
schopností, skvělé na tmavý papír nebo karton, ideální 
na zdobení drsných povrchů / dřevo, kov, textil, 
samotvrdnoucí hmota, ...), ale i na hladké povrchy 
(sklo, křišťál, keramika)
kat. č.  popis cena
373271  6 barev 95,–
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