
Duże praktyczne zestawy klasowe doskonale sprawdzają się podczas 
grupowych zajęć plastycznych z dziećmi. Można je wykorzystać zarówno 
w przedszkolu, na świetlicy jak i w szkole, zaoszczędzając dzieciom dźwi-
gania ciężkich plecaków z akcesoriami plastycznymi. Pudełka posiadają 
przegrody, dzięki którym poszczególne kolory są od siebie odseparo-
wane. Dla usprawnienia pracy na lekcji nauczyciel może też utworzyć 
12-kolorowe zestawy, które następnie na czas pracy może umieścić np. 
w plastikowych kubeczkach i w ten sposób rozdać je dzieciom. 

zestawy klasowe
kredek ołówkowych

Kredki długie grube
NS 1062 72 zł
• 60 szt., 12 kolorów, dł. 17,5 cm, ø 10 mm

Kredki długie cienkie
NS 1069 45 zł
• 60 szt., 12 kolorów, dł. 17,5 cm, ø 8 mm

Kredki długie cienkie
NS 1064 172 zł
• 300 szt., 12 kolorów; dł. 17,5 cm, ø 8 mm

Kredki długie grube
NS 1068 329 zł
• 300 szt., 12 kolorów; dł. 17,5 cm, ø 10 mm

Kredki krótkie grube
NS 1060 40 zł
• 60 szt., 12 kolorów; dł. 8,8 cm, ø 10 mm

10 mm 

10 mm 

10 mm 

8 mm 8 mm 
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– trójkąty
NS 0810 55 zł
• 12 kolorów; idealne dla małych dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych

– grube
RL 3698 9 zł
• 1 opakowanie; 12 kolorów; dł. 9 cm, ø 11 mm

– grube. Zestaw klasowy
NS 1065 145 zł
• 300 szt. ;12 kolorów; tekturowe pudełko; 

dł. 9 cm, ø 11 mm

– w wiaderku
RL 4239 29 zł
• 1 opakowanie; 100 szt.; 20 kolorów, ø 4 mm, 

dł. 8,5 cm

– twistery
KW 1862 19 zł
• 12 kolorów, 5 mm, dł. 17,5 cm
• wykręcane, nie wyma gają temperowaniav

wygodne 
pudełko 
z przykrywką

– twistery specjalne
FO 1209 30 zł
Do pisania po tablicy, szkle, porcelanie, papierze i innych gładkich powierzch-
niach. Dobrze zmywalne i rozpuszczalne w wodzie.
• 12 sztuk; wym. opakowania: 24 x 2 x 16,5 cm

kredki świecow
e

– misie
RL 2958 75 zł
Kredki świecowe w kształcie głowy misiaw sześciu kolorach, z których 
każdy symbolizuje inną emocję. Idealne dla małych rączek, wspomagają 
prawidłowy układ palców podczas chwytania.
• 48 sztuk w 6 kolorach; plastikowy kuferek z rączką o wymiarach: 20 x 11 x 10,5; wiek: 1+

––
misie
2958 75 ł

19 zł

764
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11 mm
– olejne XL 12 kolorów
IG 2930 12 zł
• dł. 7 cm, ø 11 mm

12 ł
11 mm

– olejne XL 24 kolorów
IG 2931 22 zł
• dł. 7 cm, ø 11 mm

8 mm
– olejne 12 kolorów
FC 1200 10 zł
• dł. 9 cm, ø 8 mm

8 mm

8 mm

– olejne 25 kolorów
FC 1250 20 zł
• dł. 9 cm, ø 8 mm 

zestaw klasowy

300 sztuk

– olejne. Zestaw klasowy
NS 1077 125 zł
• 300 szt., 12 kolorów dł. 9 cm, ø 8 mm

15 mm

– suche
KD 2400 39 zł
• można ich używać na sucho lub po zmoczeniu malować pędzel-

kiem; 24 szt. w 24 odcieniach, dł. 5 cm, ø 15 mm

10 zł

12 zł 22 zł

766

k
re

d
k
i

pastele



kreda 
i węgiel

Kreda kolorowa. Zestaw klasowy
HS 0004 21 zł
• 100 szt. w pudełku, 5 różnych kolorach (niebieskim, zielonym, pomarańczowym, czer-

wonym oraz żółty), dł. 7,5 cm, ø 10 mm

Kreda biała. Zestaw klasowy
HS 0003 16 zł
• 100 szt. w pudełku, dł. 7,5 cm, ø 10 mm

Tablica do stelaży
NS 1835 129 zł
• wym. 68 x 71 cm; rama z drewna brzozowego
• do wyczerpania zapasów

Węgiel naturalny
KW 1888 9 zł
• 5 szt. 

ralny

Tablica dwustronna 
na stelażu
NS 0496 165 zł
• drewniana, wym. 117,5 x 64, grubość po 

złożeniu 3,7 cm; obszar roboczy 57 x 58 cm

T

•
•
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Arlekin. Zestaw mazaków
RL 0401 54 zł
• zestaw 100 cienkich mazaków w okrągłym opakowaniu; rysik odporny na duży nacisk. Łatwo zmywal-

ne; 100 szt.; ø rysika 2 mm. Wiek 3+

Trójkątne. Zestaw klasowy
HS 0026 189 zł
Zmywalne mazaki umieszczone w tekturowym pudełku z przegródkami. 
Trójkątny kształt ułatwia trzymanie. 
• 100 szt. w 10 kolorach po 10 szt.; ø rysika 3 mm; wiek: 3+

Trójkątne - 100 szt.Trójkątne 100 szt.

grubość końcówki - 3 mm

grubość końcówki - 5 mm

Jumbo - 144 szt.

Junior - 288 szt.
grubość końcówki - 2,8 mm

grubość końcówki - 2 mm

Arlekin - 100 szt.

Junior. Zestaw klasowy
HS 0008 179 zł
• 288 szt. w 12 kolorach (24 szt. z koloru); dł. 14,5 cm i posiadają lekko zaokrągloną końcówkę ogrubości 

2,8 mm; w wygodnym, tekturowym, zamykanym pudełku z przegródkami; zmywalne z rąk i większości 
materiałów; wiek: 3+

Jumbo. Zestaw mazaków
RL 0400 155 zł
• 144 szt., w 12 kolorach, po 12 szt.; ø rysika 5 mm; wiek 3+; odporne na duży nacisk; całość w tekturo-

wym pudełku z przegródkami

Mazaki cienkie. Zestaw klasowy
EC 0028 125 zł
Zestaw klasowy zmywalnych pisaków z  nietoksycznym atramentem na 
bazie wody. Każdy marker posiada trwałą i cienką stalówkę, dzięki cze-
mu idealnie nadają się do rysowania szczegółów.
• 144 szt. w kolorach: żółty, różowy, ciemny różowy, pomarańczowy, czerwony, niebieski, fi oletowy, 

granatowy, jasny zielony, zielony, brązowy, czarny; ø końcówki: 2,6 mm; pudełko z przegródkami 
o wym.: 22 x 17,5 x 10,5 cm 

łatwo zmywalne 
i spieralne mazaki

M ki i ki Z t kl
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Tempery 1-litrowe. 6 kolorów
NS 0802 99 zł
• 6 butelek x 1 litr, 6 kolorów

Tempery 0,5-litrowe 6 kolorów
NS 0800 69 zł
• 6 butelek x 0,5 l tempery

farby

w zestawie 
taniej

1150  złszt. 1650  złszt.
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poj. 1 litr

poj. 0,5 litra 

0,5 litra 1 litr
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15  złszt.

19  złszt.

tempery
• poręczny uchwyt

• intensywne kolory po wyschnięciu
• doskonale kryjące i trwałe

• sze ro ka pa le ta barw
• zmywalne i spieralne 

• w kartonowym pudełku z pokrywką

• wygodny dozownik z zatrzaskiem
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Farby do malowania palcami
NS 0805 36 zł
• 6 pudełek po 100 ml, wodne, kryjące

Zestaw do malowania palcami
RL 0738 143 zł
• 6 pojemników po 1000 ml w tekturowym praktycznym pudełku z uchwytamiv

Farby do malowania ppalalcacamimi
NS 0805 36 zł

Farby sensoryczne
RL 3000 88 zł
• 6 kolorów x 200 ml; wys. pudełka 6 5 cm; ø 7 cm

b

Kredki do twarzy
KW 1974 28 zł
• w 6 kolorach; nietoksyczne, nie brudzące rąk, łatwo zmywalne

Farby do malowania twarzy i ciała
EC 0023 82 zł
Do wykorzystania podczas eventów, imprez okolicznościowych 
oraz zajęciach plastycznych. 
• 6 słoiczków po 50 ml. w 6 kolorach; bezpieczne dla dzieci, wiek 3+

Farby do malowania twarzy i ciała

Malowanie palcami pobudza eks-
presję, a co najważniejsze – jest 
bardzo przyjemne! Załóż dziecku 
fartuszek, połóż na stole dużą białą 
kartkę  i nalej farby do malowania 
palcami na plastikową tackę. Mo-

żesz też przygotować w pobliżu 
miskę z wodą oraz ręcznik. Udziel 
dziecku krótkiej instrukcji i pozwól 
mu stworzyć obraz według jego 
zamysłu. 

farby 
do malowania palcami

malowanie twarzy

Tusz wodny
LF 0030 39 zł
Kolorowy tusz wodny przeznaczony do tworzenia 
niepowtarzalnych obrazków przy pomocy małej 
buteleczki z dozownikiem lub cienkiego pędzelka. 
Do malowania tuszem nadaje się zarówno chłon-
ny np. ryżowy papier lub karton pokryty cienką 
warstwą wody. 
• 4 kolory po 250 ml

wodnyT ddddd Farby do ceramiki
LF 0054 123 zł
Farby do dekorowania porcelany, ceramiki, terako-
ty i innych powierzchni szklanych. Mogą być roz-
cieńczane wodą. Doskonale kryją, szybko schną 
i nie wymagają dodatkowego utrwalania. Po wy-
schnięciu odporne na wodę oraz mycie gąbką.
• 12 kolorów 
• plastikowe słoiczki o poj. 50 ml
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Farby witrażowe
LF 0053 99 zł
Zestaw transparentnych farb do tworzenia fantastycz-
nych wzorów witrażowych na gładkich powierzch-
niach. Farbami na bazie wody można dekorować: ro-
doid, pleksi, szkło, emalię oraz metal. Po wyschnięciu 
należy utrwalić lakierem akrylowym na bazie wody. 
Zachowują kolor, odporne na promieniowanie UV.
• 12 kolorów: bezbarwny, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, 

fi oletowy, niebieski, granatowy, jasnozielony, zielony, brązowy, czarny
• słoiczki o poj. 12 ml

Farby witrażowe
LF 0053 99 ł

39 zł



– mix 24 szt.
NS 1035 62 zł

– płaskie 20 mm 8 szt.
NS 1043 28 zł

– płaskie 9 mm 8 szt.
NS 1041 20 zł

– płaskie 15 mm 8 szt.
NS 1042 26 zł

– płaskie 5 mm 8 szt.
NS 1040 17 zł

– okrągłe 12 mm 8 szt.
NS 1078 30 zł

– okrągłe 8 mm 8 szt.
NS 1037 24 zł

– okrągłe 4 mm 8 szt.
NS 1036 18 zł

ł

mimiixxxx 22224242424444444444 sssssssztztztztztztztzttztzt

pędzle
• okrągłe: wys: 17–18 cm, ø 4, 8, 11, 13, mm, 

włosie – szczecina; płaskie: wys. 17–18 cm, 
szer. 5, 9, 15, 20 mm, włosie – szczecina

standard
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Miasto
AP 0704 28 zł
• 5 szt., wym. 15 cm

Wieś
AP 0729 28 zł
• 5 szt., wym. 15 cm

Boże Narodzenie
AP 0732 28 zł
• 5 szt., wym. 15 cm

Wielkanoc
AP 0731 28 zł
• 5 szt., wym. 15 cm

Morze
AP 0730 28 zł
• 5 szt., wym. 15 cm

Wałki z fakturą 2
AP 0406 16 zł
• 3 szt.; szer. 7 cm

Wałki z gąbki
AP 2111 17 zł
• 4 szt. w 4 kolorach; szer. 7 cm, bez 

podkładki

wałki 
dekoracyjne
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Buźki. Stemple piankowe
AP 0664 19 zł
• 6 szt.; ø 90 mm

Litery
AP 2342 90 zł
Zestaw 26 stempli edukacyjnych z drukowanymi literami, który 
ułatwi i urozmaici naukę alfabetu. Kształt i rozmiar idealny do 
małych rąk. 
• 26 szt.; ø 4cm

Stemple świetnie nadają się również do 
odciskania, wycinania wzorów i różnych form 
w masach plastycznych. Pomagają kreować 
niezwykłe kształty, które można łączyć 
w fascynujące kompozycje.stemple

– pian ko we 
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Zagroda
NS 0925 21 zł
• koń, krowa, świnia, baran, kot, pies

Ptaki hodowlane
NS 0921 21 zł
• gołąb, indyk, kaczka, gęś, kura, kogut

Sawanna
NS 0924 21 zł
• zebra, słoń, lew, hipopotam, nosorożec, żyrafa

Dinozaury
NS 0963 19 zł
• tyranozaur, amonit, diplodok, paproć olbrzymia, stegozaur, ptero-

zaur; do wyczerpania zapasów

Zabawki
NS 0923 21 zł
• zajączek, pies, miś, samolot, autko, kaczuszka

Figury geometryczne
NS 0912 21 zł
• kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt, trapez, sześciokąt

Bombki
NS 0910 10 zł   
• choinka, kula, bałwanek, owal, szyszka, krasnal

Boże Narodzenie
NS 0918 21 zł
• świeczka, choinka, szopka, bombka, bałwanek, skarpetka 

Wielkanoc
NS 0919 21 zł
• baranek, zajączek, bazie z żonkilem, koszyk, pisanka, skorupka 

z kurczaczkiem

Emocje
NS 0914 21 zł
• smutek, strach, złość, radość, zdziwienie, obojętność

Robaki i ślimaki
NS 0950 21 zł
• 6 szt., wym. 15 x 15 cm

10 zł
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Ramki
NS 0927 30 zł
• 6 wzorów w formacie A4: walentynkowy, motyw kwiatowy, tulipan, jesień, Boże Narodzenie, zwierzaki

Maxi Twarze rodziny
NS 0911 29 zł
Doskonałe do tworzenia masek lub portretów rodzinnych.  
• 6 twarzy członków rodziny; format A4

Boże Narodzenie. Szablony do frotażu
AP 0340 9 zł
• 2 szt., 4 wzory, wym. 15 x 15 cm; dwustronne

Boże Narodzenie. Szablony do frotażud f t ż

Zwierzęta
FO 4062 48 zł
• 6 szablonów i 6 plansz z rysunkami o wym. 29 x 21 cm

W naszym otoczeniu
FO 4064 48 zł
• 6 szablonów i 6 plansz o wym. 29 x 21 cm 

Mix
BA 1502 14 zł
• 4 szt. o wym. 18 x 10 cm

29 zł
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Małe kolorowe koraliki, które po ułożeniu na specjalnej 
podstawce i zaprasowaniu przez papier, łączą się ze 
sobą tworząc trwałe kompozycje. Taki gotowy obra-
zek będzie wspaniałym upominkiem albo ozdobą sali.

– kolorowy mix
IA 5222 22 zł
• 3000 szt.; ø 5 mm

prasowanki

– w wiaderku
IA 5223 65 zł
• 8000 koralików o śr. 5 mm
• 3 podkładki: gwiazdka (10 x 10 cm),

serce (7,5 x 8,5 cm), sześciokąt (8,5 x 8,5 cm)

podkładki 
do prasowanek

– koła
IA 5201 15 zł
• 2 szt., śr. 9 cm i 15,5 cm

– zwierzęta
IA 5250 27 zł
• wym. 14 x 14 cm; 3 szt. (koń, kot, królik)

– serca
IA 5200 15 zł
• wym. 8,5 x 8,5 cm i 17,5 x 16 cm; 2 szt. 

– kwadraty
IA 5211 16 zł
• 2 szt., wym. mały: 9,5 x 9,5 cm; wym. duży: 16 

x 16 cm 
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Anio łek KE 2529

Choin ka KE 2501

Cu kie rek KE 2533

Kwia tek KE 2511
Kwia tu szek KE 2528

Mo tyl KE 2521

Klon KE 2512

Ser ce KE 2516 Śnie żyn ka KE 2502

Choin ka KE 1813

Klon KE 1830 Kwia tek KE 1819

Ko ni czyn ka KE 1821

Mo tyl KE 1805Miś KE 1809

Śnie żyn ka KE 1833 Tu li pan KE 1826

Ko kar da KE 1820 Za jąc KE 1811

Słoń ce KE 2503

Wygodne, proste i bezpieczne w użyciu. Wycięte 
dziurkaczami elementy to doskonały materiał do 
tworzenia zbiorów, liczmanów i rytmów oraz 
dekoracji na zaproszeniach, dyplomach, 
kartach okolicznościowych. To również 
możliwość stworzenia własnego systemu 
oceniania dla najmłodszych dzieci. Stwo-
rzony system oceniania może dotyczyć za-
chowania i osiągnięć edukacyjnych dzieci 

w poszczególnych sferach rozwoju w przedszkolu, 
szkole czy w świetlicy. W terapii pedagogicznej oraz 

logopedii dziurkacze to atrakcyjne narzędzie 
do przygotowania kart pracy dla ucznia. 
Tworzenie wieloelementowych obrazków 

urozmaici proces edukacyjny oraz zwięk-
szy koncentrację uwagi na wykonywa-

nym zadaniu. 
• 1 szt. 14  złszt.

9  złszt. 5  złszt.

3,2 cm

2,5 cm 1,8 cm

Ko ni czyn ka
KE 3214

Kwia tek
KE 3221

Tu li pan
KE 3217

Choin ka
KE 3216

Gwiaz da
KE 3201

Słoń ce
KE 3213

raz 

i
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dziurkacze
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Z podziałką
KW 1762 4 zł
• z centymetrową podziałką i gumową rączką

1

4 wzorki
SN 7200 15 zł
• 4 szt.; dł. 14 cm

10

10

Terapeutyczne łączone
SN 5500 11 zł
• 1 szt.; dł. 21 cm; dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi

6

Przedszkolne
SN 0001 12 zł
• dł. 13 cm; 5 szt.

2
3 wzorki
SN 7500 9 zł
• 3 szt.; dł. 16 cm, szer. otworu 3 cm

12

Nożyczki terapeutyczne 
podwójne
EC 0029 18 zł
• dł. 18 cm; dla praworęcznych; materiał: metal, tworzywo sztuczne

11

Przedszkolne plastikowe
SN 0005 17 zł
• 5 szt. o dł. 12 cm; dla najmłodszych dzieci

3
Dla dzieci leworęcznych
SN 2030 10 zł
• 1 szt. o dł. 12,5 cm; z zaokrąglonymi końcami

13

13

Tradycyjne
SN 0505 16 zł
• 5 szt. o dł. 14 cm; metalowe dla dzieci starszych z bez-

piecznmi, zaokrąglonymi końcówkami

7

Biurowe
OP 0012 13 zł
• 16 cm; 3 szt

4

Dla nauczyciela
SN 0002 6 zł
• 1 szt.; dł. 21 cm

14

14

Terapeutyczne z podwójnym 
uchwytem
SN 1040 9 zł
• 1 szt.; dł. 17 cm; możliwość wspomagania przez drugą osobę

8

8

Ergo
SN 0007 21 zł
• 5 szt. o dł. 13 cm z wyłączalnym odpychaczem, dla 

dzieci małych i z problemami spastycznymi; kolory 
dobierane losowo

5

Długie
SN 4000 10 zł
• 1 szt.; dł. 21 cm

15

15

Plastikowe ze wzorkami
SN 0006 4 zł   
• 3 różne wzory; dł. 13 cm

9

9

11

4 zł

9 zł
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Linijka elastyczna
KW 1813 5 zł
• wym. 20 cm; kolor wybierany losowo

Gumki recepturki 1
PC 0692  10 zł
• 150 szt. 

Niezbędnik biurowy
PC 0092  35 zł
• 305 elem.: 2 rodzaje spinaczy do papieru; klipsy biurowe
• 2 rodzaje pinezek; gumki recepturki

Podkładka do cięcia
PC 0061  60 zł
Mata przeznaczona do cięcia skalpelem, nożem 
krążkowym i segmentowym. Chroni blat stołu 
przed uszkodzeniem.
• siatka o odstępie 0,5 cm; podział kątowy z odstępem 15 °
• wym. 45 x 0,3 x 30 cm, tworzywo sztuczne

Nóż introligatorski
SN 0003 6 zł
• 1 szt.; do użytku tylko przez osoby dorosłe

Ostrza do noża introligatorskiego
SN 0004 2 zł
• 1 opakowanie (10 szt.); do użytku tylko przez osoby dorosłe

Gilotyna. 3 linie
FO 3003 60 zł
• maksymalna dł. papieru 35 cm; 3 rodzaje cięć: proste przerywane 

z wzorkiem; dołączona podkładka
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dwustronny aplikator

aplikator 
do precyzyjnych 

prac plastycznych

klej uniwersalny winiliczny
Ten biały klej nadaje się do łą-
czenia papieru, tektury, tkanin, 
skóry, koralików i drobnych 
elementów. Zanim zaschnie 
łatwo zmywa się wodą. Po 
wyschnięciu staje się trwały, 
transparentny i praktycznie 

niewidoczny, więc prace wy-
konane z jego pomocą będą 
estetyczne i trwałe. bezpiecz-
ne dla dzieci.
•  aplikator do precyzyjnych prac 

plastycznych; bezpieczne dla 
dzieci,  już od 2 roku życia 

kleje
– mały z aplikatorem
RL 0403 5 zł
• 100 ml; wiek 3+

1

1

– duży z aplikatorem
RL 0404 11 zł
• 250 ml; wiek 3+

2

2

– mały
NS 0809 13 zł
• 500 ml; wiek 3+

3

3

– duży
NS 0808 21 zł
• 1000 ml; wiek 3+

4

4

- dla malucha
RL 0405 25 zł
Znakomity klej do papieru, tektury i bibuły. Bez-
bieczny dla maluchów, całkowicie zmywalny, 
przeźroczysty. 
• 1000 ml; wiek 2+

5

5

Klej dwustronny przezroczysty biały
LF 0033 4 zł
• 42 ml, podwójny aplikator; po wyschnięciu klej staje sie 

przezroczysty

6

6
Klej dwustronny przezroczysty
LF 0032 4 zł    
• 42 ml, podwójny aplikator; po wyschnięciu klej staje sie 

przezroczysty

7

7Klej do koralików
FO 1203 24 zł
• 30 g; odporny na temperaturę prania w 30°C

8

8

Klej w sztyfcie 35 g
KW 1070 12 zł

9

9Klej w sztyfcie 8 g
FO 2410 5 zł

10 10

Szpatułki do kleju
BR 0736 26 zł
Białe plastikowe szpatułki do kleju, farb lub 
plasteliny. 
• 50 szt.; 11 cm; wiek 3+; ułatwiają nakładanie

11

11

Pistolet na klej
SD 6380 59 zł
• wym. 16 x 2 x 14 cm

12

12

Wkłady kleju do pistoletu
SD 6382 39 zł   
• ø 20 mm, opak. 1 kg

13

13

Klej w baniaku z dozownikiem
LF 0031 79 zł
• poj. butelki z klejem 2l, 15 buteleczek z lejkiem i pędzlem

14

15

15 Klej do tkanin, cekinków 
i drewna
BR 0197 26 zł
• 29 ml; buteleczka z precyzyjnym dozownikiem

5 zł 11 zł

5 zł
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tablice magnetyczne

magnesy

Tablica magnetyczna 1
EL 3300 35 zł   
• 1 szt. o wym. 37,5 x 50,5 cm; w zestawie czarny 

fl amaster oraz zmazywacz

1

1

Tablica magnetyczna 2
EL 3280 65 zł
• 1 szt.; wym. 47 x 67 cm; w zestawie czarny fl ama-

ster oraz zmazywacz

2 2

Komplet
EL 3270 129 zł   
• 4 szt.; wym. 27,5 x 37,5 cm; do każdej tablicy dołą-

czony jest czarny fl amaster oraz zmazywacz

3

3

Magnetyczna taśma
CR 9133 19 zł
Magnetyczna taśma samoprzylepna 
na roli. 
• dł. 3 m wym. 12 x 1,3 mm

4

Magnesy szkolne
OP 0019 18 zł
• 18 szt.; 2,5 cm; dla nauczycieli

5

5

Zestaw 120 szt.
OP 0020 87 zł
• ø 2,5 cm

6

6Zestaw 60 szt.
OP 0021 75 zł
• ø 3,5 cm

7 7

Magnetyczne kółeczka 
samoprzylepne
BR 1303 20 zł
• 150 szt. kółeczek; ø 1,3 cm; do mocowania elemen-

tów da tablicy magnetycznej; wiek 3+

8

8

Magnetyczne arkusze A4
BR 0315 23 zł
Magnetyczne samoprzylepne arkusze 
w kolorze czarnym. 
• 2 szt., wym. 21 x 30 cm

9

4

9

35 zł
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Tablice ekspozycyjne korkowe
NS 1738 165 zł
• 2 szt.; wym. 123 x 82 cm
• z lekkiej płyty pilśniowej
• wykończone listewką

Baner
HS 0023 45 zł
Biały materiał nylonowy do samo-
dzielnego ozdabiania. 
• 2 szt., 4 metalowe otwory; wym. 76 x 137 cm

TB

Gablota ekspozycyjna 
suchościeralno-magnetyczna
YC 9004 299 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwia-
mi otwieranymi na prawą stronę. 
W drzwiach szyba ze szkła harto-

wanego, drzwi wyposażone w za-
mek. Środek gabloty magnetyczny, 
możliwośc pisania mazakami su-
chościeralnymi. Rama aluminiowa.
•  wielkość gabloty 70 x 8,8 x 100 cm

Gablota ekspozycyjna 
korkowa
YC 9007 599 zł
Gablota ekspozycyjna z drzwiami 
otwieranymi do góry, wykonanymi 

ze szkła hartowanego. Drzwi wy-
posażone w zamek. Środek gablo-
ty wykonany z korka. 
• wielkość gabloty: 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

Gablota ekspozycyjna 
suwana tekstylna
YC 9006  599 zł
Gablota ekspozycyjna z trójdziel-

nymi szklanymi drzwiami przesuw-
nymi . Środek gabloty wykonany 
z korka wyściełanego filcem w ko-
lorze granatowym.  
• wielkość gabloty: 200 x 8,8 x 107 cm

gabloty

G bl k j kł h D i

mi otwieranymi na prawą stronę. 
W drzwiach szyba ze szkła harto-

chościeralnymi. Ram
•  wielkość gabloty 70 x 8,8

Gablota na puchary
NM6300 510 zł

• wym. 92 x 30 x 84 cm, 3 półki z regulacją 
poziomu, szklane drzwi z zamkiem, płyta 
wiórowa laminowana w kolorze brzozy

599 zł

599 zł

– zielona
NS 2094 165 zł
• 150 x 100 cm

– pomarańczowa
NS 2095 125 zł
• 120 x 90 cm  

– niebieska
NS 2093 265 zł
• 200 x 100 cm

– naturalna
NS 1510 119 zł
• 150 x 100 cm

– naturalna 
NS 2099 179 zł
• 200 x 100 cm

kolorowe tablice
korkowe
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Szafka plastyczna
Pędzel
Dwustronna szafka Pędzel to polaczenie wygody i funkcjonalności. 
Zapewnia wiele możliwości przechowywania artykułów plastycz-
nych. Umożliwia segregowanie materiałów na półkach otwartych, 
ułożenie ich na półkach regałowych czy przechowywanie w pla-
stikowych szufladach i pojemnikach. Posiada specjalnie zaprojekto-
wany pojemnik do gromadzenia kartonów i arkuszy w formacie A3. 
Zastosowany system kółek umożliwia wygodne przemieszczanie.

Całość składa się z:
• półki otwartej, wym.: 92 x 42 x 10 cm, podzielonej na trzy przegrody wym.: 58,5 x 64 x 

7,2 cm; 33 x 58,5 x 10 cm; 32 x 42 x 10 cm;
• 2 półek regałowych, wym.: 58 x 33 x 20 cm; 58 x 33 x 30 cm;
• 3 szufl ad niskich w kolorze zielonym, wym.: 31 x 7 x 42 cm;
• 1 szufl ady głębokiej w kolorze zielonym, wym.: 31 x 15 x 42 cm ;
• 2 pojemników w kolorze czerwonym, wym.: 60 x 12 x 8 cm;
• szafka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w odcieniu brzozy, kolorowe elementy 

z MDF; szufl ady i pojemniki z tworzywa sztucznego;
• wym. całego mebla (bez wyposażenia): 98 x 57 x 76 cm.

Duże pojemne-
półki

Pojemnikina 
butelki

z farbą i wodą

Wygodny dostęp po obydwu
stornach szafki

Wysuwane pojemniki
w komplecie 

Miejsce na duże 
arkusze oraz bibuły

Mobilność szafce
zapewniają

4 plastikowe kółka

– bez wyposażenia 
NS 0782  569 zł 

meble plastyczne
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– z wyposażeniem
NS 0783 1 100 zł

wyposażenie szafki plastycznej 
Pędzel

kredki trójkątne.
zestaw klasowy

plastelina.
zestaw klasowy

płaskie pędzle 
z gąbki

tempery 1-litrowe. 
6 kolorów

klej uniwersalny 
1 litr

pędzle 
24 szt.

zestaw 
kartonów kolorowych

druciki kreatywne

bibuła gładka 30 ark.

z gąbki

papier rysunkowy 
biały A4

brystol biały 
A3 100 ark.

p

plastelina
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p
la

st
yk

a

sklep.nowaszkola.com 839sklep.nowaszkola.com



Stolik plastyczny ruchomy
NS 0594 279 zł
• wym. 62,5 x 42 x 67 cm, bez akcesoriów
• do wyczerpania zapasów

Kolorowe i funkcjonalne szafki  plastyczne to wygodny sposób na uporządko-
wanie i przechowywanie wszystkich rodzajów materiałów i artykułów plastycz-
nych. Różnorodność szuflad, zasobników i szafek sprawia, że organizery są 
bardzo pojemne i pomieszczą wszystkie potrzebne rzeczy. Ponadto zapewniają  
wygodę użytkowania oraz pozwalają odciążyć dziecięce tornistry. Zamonto-
wane kółka umożliwiają  łatwe i bezpieczne przemieszczanie przyborników 
i ustawiać je według potrzeb podczas aktywności dzieci.

Szafka plastyczna na kółkach
NS 0781 415 zł
• wym. 80 x 75 x 40 cm; z kartonowymi szufl adami; bez akcesoriów

840
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Tęczowa
NS 0464 599 zł
Praktyczna szafka zapewniająca wiele możliwości przechowywa-
nia artykułów niezbędnych do aktywności twórczej. Umożliwia 
segregowanie materiałów na półkach otwartych, ułożenie ich na 
półkach regałowych czy przechowywanie w szafkach i szufladach.
• półka otwarta, wym.: 98 x 33 x 20 cm
• półka regałowa średnia, wym.: 60 x 33 x 15 cm
• dwie półki regałowe małe, wym.:  29 x 33 x 30 cm 
• półka regałowa wysoka z małymi przegródkami, wym.: 29 x 33 x 30 cm (wym. jednej 

przegródki  32 x 33 x 9 cm)
• szafka, wym.: 30 x 33 x 30 cm 
• szufl ada, wym. : 58 x 33 x 30 cm 
• materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w odcieniu brzozy, kolorowe elementy z MDF, 

przegródki z HDF
• wym. całego mebla: 98 x 33 x 102 cm
• kolory frontów mogą ulec zmianie

Cubo 
NC 4000 589 zł
Dwustronna mobilna szafka na materiały plastyczne posiada 
3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana 
jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jej stelaż wykona-
no z płyty wiórowej w odcieniu brzozy. Separatory półek z płyty 
wiórowej dostępne są w kolorze niebieskim, żółtym i kobaltowym.
• półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm
• półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm
• dziewięć półek przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm 
• dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm 
• wym. całego mebla: 114 x 39 x 87 cm 

wygodny dostęp
po obydwu stornach

 szafki

półki na papiery
i prace plastyczne zaokrąglone

narożniki

pojemna
szufl ada

mobilność szafce
zapewnia 5 

plastikowych kółek
(w tym 2 z blokadą)

miejsce na
duże arkusze
oraz bibuły

miejsce na
duże arkusze
oraz bibuły

miejsce na duże
butelki

z farbą i klejem

Praktyczne szafki, zapewniające komfort gromadzenia i przecho-
wywania dużej liczby przyborów plastycznych i artystycznych. 
Rozbudowana konstrukcja półek otwartych i regałowych oraz 
pojemnych szuflad i pojemników, zapewnia dużą ilość miejsca, 
aby pomieścić wszystkie niezbędne artykuły. W złożonym sys-
temie regału wygospodarowano przestrzeń na segregowanie 
kartonów w różnym formacie, zestawów kredek i pędzli, opako-
wań z  plasteliną i masą plastyczną.  Meble zostały opracowane 
z myślą o kącikach plastycznych w przedszkolu i salach aktywności 
twórczej w szkołach.

szafka plastyczna
Cubo

szafka plastyczna
Tęczowa

dostęp
stornach
ki

e

ekek
ą)

bibuły
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Sztaluga podwójna
NS 1728 339 zł
• wys. 121 cm; wym. plansz 65 x 65 cm, 2 pojemniki

Sztaluga dwustronna
NS 0309 759 zł
• wym. 200 x 70 x 95 cm, dla 6 dzieci jednocześnie; sprzedawana 

bez pojemników

– przyściennej
NS 0314 39 zł
• 3 szt., wym. 60 x 12 x 8 cm 

– dwustronnej
NS 0315 79 zł
• 6 szt., wym. 60 x 12 x 8 cm

pojemniki 
do sztalug

sztalugi

Sztaluga Małego Artysty
NS 0445 145 zł
• wym. 164 x 77 cm, z lakierowanego drewna; regulacja rozstawu 

i wysokości, łatwa do składania, lekka, przenośna.
• półka na przybory plastyczne

145 zł
egulacja rozstawu 
na.

2 pojemniki 
w zestawie

półka na przybo-
ry plastyczne
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Sztaluga poczwórna
NS 1729 499 zł
• wys. 121 cm, wym. plansz 130 x 65 cm, 4 pojemniki w zestawie

4 pojemniki 
w zestawie

Stojak wielofunkcyjny
NS 0578 299 zł
• wym. 82 x 51 x 113,5 cm; z dodatkowymi akcesoriami może tworzyć sztalugę do 

malowania na szkle (NS 0581)

Rama z szybą do stojaka
NS 0581 142 zł
Szyba pozwala na tworzenie dowolnych rysunków i odwzo-
rowywanie na niej np. twarzy osoby stojącej naprzeciwko. Po 
szybie można rysować mazakami suchościeralnymi. 
• do stojaka NS 0578

Sztaluga przyścienna
NS 0308 559 zł
• wym. 198 x 108 x 17 cm; metalowy stelaż, przytwierdzana do ściany, dla 

3 dzieci jednocześnie; sprzedawane bez pojemników
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– mała
MT 5455 159 zł
• wym. 43 x 33 x 65 cm; 17 poziomów

– duża
MT 5457 199 zł
• wym. 43 x 33 x 90 cm; 25 poziomów; do susze-

nia prac plastycznych, pokryte lakierem epoksydo-
wym, wymagają montażu

d ża

» do su sze nia prac plastycznych, po kry te la kie rem epok sy do wym, do samodzielnego mon ta żu

pakowane w płaskie pudełka 

do samodzielnego montażu  

wygodny
uchwyt

suszarki na kółkach

Suszarka składana
MT 5460  199 zł
• suszarka ścienna wisząca, do suszenia prac pla-

stycznych.
• miejsce na 20 prac, wym. 50 x 40 x 62 cm, metalo-

wa, malowana proszkowo

9 zł

t l

Stół z pojemnikiem
NS 0565 385 zł
• wym. blatu 120 x 80 cm; wys.: 46, 52, 58 cm; pośrodku blatu pojemnik 

z pokrywką

wym

p jStół z pojemnikiem

– 
MT
• w

pakowane w płaskie pudełka 

do samodzielnego montażu  

Suszarka sk
MT 5460 
• suszarka ścienna w

stycznych.
• miejsce na 20 prac

wa, malowana pro

• w
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