DŁUGOPIS HYBRYDOWY „MONOKEROS” ABPY0701 M&G
• automatyczny
• plastikowa obudowa
• ergonomiczny, gumowy uchwyt
ułatwiający pisanie
• idealny pod nadruk
• końcówka igłowa,
grubość linii pisania: 0,7 mm
• wkład w kolorze niebieskim
• dostępny mix kolorów
w pudełku 40 sztuk

352542 ABPY0701

0,7 mm

DŁUGOPIS ŻELOWY „R5” AGP12371 M&G
• automatyczny
• gumowy uchwyt zapewnia
komfort pisania
• transparentna obudowa
pozwala śledzić poziom tuszu
• kolor wkładu w kolorze obudowy
• pisze miękko, pozostawiając
gładkie i równe linie
• grubość linii pisania: 0,7 mm
• pakowane w kartonowe
pudełko po 12 sztuk

369405 AGP12371

0,7 mm

DŁUGOPIS ŻELOWY „MUSTACHE STYLE”
AGP66908 M&G
• z zatyczką
• w plastikowej obudowie w pięciu
kolorach z ozdobnym wykończeniem
w kształcie zabawnych wąsów
• doskonale sprawdzi się zarówno
w szkole, w domu jak i w biurze
• pisze miękko, pozostawiając
gładkie i równe linie
• końcówka igłowa,
grubość linii pisania: 0,5 mm
• pakowane w display
mix kolorów po 40 sztuk

372487

AGP66908

0,5 mm

ZAKREŚLACZE AHM27371 M&G
• zakreślacze automatyczne w plastikowej transparentnej obudowie
• z klipsem umożliwiającym wpięcie w dowolnym miejscu
• przejrzysta obudowa pozwala na bieżące kontrolowanie ilości tuszu
• ścięta końcówka
• fluorescencyjne kolory
• grubość linii pisania 1-4 mm
• pakowane w kartonik po 12 sztuk

367308

367311

EAN13 (OPAKOWANIE)

367308 AHM27371

ścięta

367311 AHM27371

ścięta

367309 AHM27371

ścięta

367310 AHM27371

ścięta

ZAKREŚLACZ „JUMBO” AHM21072 M&G
• ZAPACHOWY
• obudowa JUMBO w modne kwiatowe wzory
• jaskrawe, żywe kolory
• ścięta końcówka
• grubość linii pisania: 1-3 mm
• idealnie sprawdzą się zarówno w szkole, jak i w domu
• pakowane mix 4 kolorów w displaj po 30 sztuk

367282 AHM21072

2

ścięta

367309

367310

MARKERY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH
„500 MINI” AWM25673 M&G
• markery przeznaczone do białych tablic suchościeralnych
• wygodna wąska obudowa sprawia,
że idealnie leżą w dłoni
• praktyczny rozmiar ułatwia
przenoszenie oraz przechowywanie
• łatwościeralny i szybkoschnący tusz,
dostępny w kolorach: czarnym,
niebieskim i czerwonym
• okrągła końcówka o grubości
linii pisania: 1-2 mm
• pakowane w kartonowe pudełko
po 12 sztuk

359297

359297 AWM25673

okrągła

359300 AWM25673

okrągła

359299 AWM25673

okrągła

359300
359299

OŁÓWKI Z GUMKĄ TITANUM
• wysokiej jakości drewniane ołówki z gumką
• twardość HB
• w okrągłej, metalizowanej obudowie
z nadrukiem kółek lub linijki w calach
i centymetrach
• do pisania i rysunku technicznego,
artystycznego oraz graficznego
• doskonałe zarówno do szkoły jak i biura
• pakowane w blister:
ołówki z wzorem kółek po 5 sztuk,
ołówki z wzorem linijki po 4 sztuki

367150

367151

367150 T‑OŁ‑MET‑K5

kółka

HB

367151 T‑OŁ‑MET‑L4

skala

HB

ZESTAW KRZYWIKÓW TITANUM
• zestaw solidnych krzywików wykonanych
z tworzywa sztucznego
• w skład zestawu wchodzą 3 przydymione
krzywiki do krzywizn: parabolicznych,
hiperbolicznych, eliptycznych
• wszystkie krzywiki posiadają podcięcia
do rysunku tuszem oraz wypustki
zabezpieczające przed rozmazywaniem
rysunku
• doskonały wybór dla każdego kreślarza
• pakowane w poręczne etui

353857 przydymiony 13,5 cm, 16,5 cm, 31,5 cm
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KREDKI OŁÓWKOWE
„JUMBO BIGY NATURAL” FLAMINGO
• zestaw 12 kredek ołówkowych
stworzonych z myślą o najmłodszych
• drewniany korpus o grubości jumbo
oraz ergonomiczny, sześciokątny kształt,
sprawiają, że kredki są łatwe do trzymania
• dzięki intensywnym, żywym i nieblaknącym
kolorom, doskonale nadają się do rysowania
i kolorowania
• wysokiej jakości, trwałe grafity umożliwiają
wielokrotne i łatwe ostrzenie
• bardzo wydajne

340943

12

17,5

BEZDRZEWNE KREDKI OŁÓWKOWE
WYMAZYWALNE FLAMINGO
• bezdrzewne sześciokątne
kredki ołówkowe z gumką
• łatwo wymazywalne również za pomocą
każdej innej gumki do wymazywania
• elastyczna, bezdrzewna obudowa
zabezpiecza kredki przed złamaniem
• zatemperowane
• idealne do rysowania i kolorowania
• w opakowaniu 12 kredek
w intensywnych kolorach

361503

12

18,5

KREDKI AKWARELOWE FUN&JOY
• sześciokątne kredki akwarelowe o niezwykle
intensywnych barwach, zapewniających tworzenie
wyjątkowych prac
• w celu uzyskania efektu akwareli, należy podczas
rysowania zamaczać rysiki kredek w wodzie
lub naniesione na papier barwy rozmyć za pomocą
dołączonego pędzelka i wody
• wysokiej jakości, miękkie grafity pozwalają swobodnie
nanosić barwy na papier i dowolnie łączyć je ze sobą
• łatwe do zatemperowania
• mogą być stosowane również jak zwykłe kredki
ołówkowe

342648

4

12

17,5

PASTELE OLEJNE FLAMINGO
• zestaw 12 pasteli olejnych
• doskonałe zarówno dla dzieci jak i dorosłych,
dla amatorów oraz profesjonalistów
• dzięki miękkiej, kremowej konsystencji i łatwemu
rozprowadzaniu, pastele mają niekończący się
wachlarz różnorodnych możliwości
• sześciokątny przekrój sprawia, że są bardzo wygodne
i nie męczą dłoni
• intensywne i soczyste kolory, które nie blakną
pozostawiając rysunek świeży i wyrazisty
• efekty jakie dzięki ich zastosowaniu można uzyskać
pobudzają kreatywność i zachęcają użytkowników
do artystycznego działania
• produkt będący nieocenionym narzędziem
w rozwoju zdolności manualnych dziecka

359926

12

7,3

TEMPERÓWKA NA BATERIE TITANUM
• praktyczna temperówka na baterie przeznaczona do ostrzenia
kredek i ołówków o standardowej średnicy 7-8 mm
• wyposażona w otwierany, łatwy do opróżnienia pojemnik
na wiórki oraz antypoślizgowe stopki stabilizujące
• możliwość temperowania automatycznego
oraz manualnego (bez użycia baterii)
• łatwy demontaż ostrza
w celu jego oczyszczenia
• system Auto-Stop - automatyczne
zatrzymanie pracy temperówki
po zakończeniu ostrzenia
• blokada bezpieczeństwa - wstrzymanie
pracy silnika temperówki w przypadku
ściągnięcia pokrywki pojemnika na wiórki
• zasilanie: 2 x baterie AA 1,5V
(baterie nie są dołączone)

359711 THJBD003

szer.85 x wys.65 x gł.33

TEMPERÓWKA PLASTIKOWA
PODWÓJNA Z GUMKĄ FUN&JOY
• nowoczesna temperówka o ergonomicznym kształcie
z dwoma otworami: do temperowania kredek
o standardowej grubości (8 mm)
oraz w rozmiarze jumbo (11 mm)
• fantazyjne połączenie temperówki
i gumki w jednym
• obudowa typu soft touch - pokryta gumą,
może pełnić funkcję gumki
do wymazywania
• wytrzymałe metalowe ostrza
• doskonały komplet dla każdego ucznia
• obudowa w żywych kolorach

357250 FJ970847

40 x 32 x 13
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FARBY AKWARELOWE FUN&JOY
• komplet farb akwarelowych
z 12 guziczkami w intensywnych barwach
• łatwe w użyciu - po zwilżeniu wodą niemal
natychmiast uzyskuje się gotowe do użycia farby
• pozwalają uzyskać różne odcienie koloru:
od wyrazistych, po delikatne
• idealne dla dzieci i młodzieży szkolnej
• dzięki małym rozmiarom i poręczności opakowania
mogą być swobodnie przenoszone w uczniowskich
tornistrach i plecakach
• przechowywane przez długi czas
nie tracą swoich właściwości

337849 FJ‑12K21PUD

12

21

FARBY AKWARELOWE FUN&JOY
• zestaw farb akwarelowych z 12 guziczkami
z intensywnymi, jaskrawymi farbami
• wystarczy zmieszać je z wodą, aby uzyskać różne
odcienie koloru - od gęstych, wyrazistych
aż po delikatne, półprzezroczyste
• w połączeniu z białą farbą, można tworzyć
zupełnie nowe odcienie
• akwarele można również wykorzystywać
w połączeniu z innymi technikami (z farbami
temperowymi, plakatowymi i kredkami woskowymi)
• farby te posłużą głównie dzieciom i młodzieży
szkolnej rozpoczynającej edukację plastyczną
• dzięki niewielkiemu rozmiarowi i poręczności
opakowania mogą być łatwo przenoszone
np. w uczniowskich tornistrach oraz przechowywane
przez długi czas bez obawy zmiany właściwości
• w zestawie pędzelek

337848 FJ‑12K25KAS

12

25

FARBY AKWARELOWE FUN&JOY
• 12 atrakcyjnych kolorów
• wystarczy zmieszać je z wodą, aby uzyskać różne
odcienie - od delikatnych po intensywne
• można je łączyć z temperami, plakatówkami
i kredkami woskowymi
• przeznaczone głównie dla dzieci
oraz młodzieży szkolnej
• w poręcznym opakowaniu
• mogą być przechowywane
przez długi czas bez obawy
zmiany właściwości
• zestaw zawiera pędzelek

337847 FJ‑12K30PAL

6

12

30

FARBY OLEJNE W TUBIE „ART COLLECTION”
FLAMINGO LINE
• zestaw 12 farb olejnych
najwyższej jakości w żywych,
intensywnych kolorach
• nie blaknące
• gwarantują dokładne, trwałe
krycie malowanej powierzchni
• łatwe w użyciu
• można je swobodnie mieszać
ze sobą lub innymi mediami
olejnymi
• idealne zarówno dla artystów
jak i amatorów malarstwa
olejnego
• pojemność: 12x12 ml

359922

biały, żółty ochra, żółty cytrynowy, cynober, szkarłat, ultramaryna, niebieski ftalowy,
zielony szmaragdowy, zielony viridian, siena palona, umbra palona, czerń sadza

12

12

FARBY AKRYLOWE W TUBIE „ART COLLECTION”
FLAMINGO LINE
• zestaw 12 farb akrylowych
stworzonych z czystych
pigmentów najwyższej jakości
• żywe, intensywne
nie blaknące kolory
• gwarantują dokładne, trwałe
krycie malowanej powierzchni
• po wyschnięciu farby
pozostają elastyczne oraz
są odporne na działanie wody
• łatwe w użyciu
• można je swobodnie mieszać
ze sobą lub innymi mediami
akrylowymi
• idealne zarówno dla artystów
jak i osób rozpoczynających
przygodę z malarstwem
• pojemność: 12x12 ml

359920

biel tytanowa, żółty cytrynowy, żółty ochra, cynober, karmazyn, ultramaryna,
niebieski ftalowy, zieleń trawiasta, zieleń viridian, siena palona, umbra palona, czerń

12

12
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PĘDZLE SZKOLNE Z AKRYLOWYM
UCHWYTEM FLAMINGO
• zestaw pędzli z syntetycznym włosiem
• pędzle w różnych kolorach
i o różnych grubościach
• wytrzymałe uchwyty
z przezroczystego plastiku
• pędzle sprawdzą się idealnie zarówno
na zajęciach malowania farbami
w szkole, jak i w domu

356938

okrągła ‑ 2 sztuki,
płaska ‑ 4 sztuki

356940

płaska ‑ 5 sztuk

356938

356940

PĘDZLE SZKOLNE Z DREWNIANYM
UCHWYTEM FLAMINGO
• zestaw pędzli z naturalnym włosiem
• wytrzymałe drewniane uchwyty
z oznaczeniem grubości
• pędzle sprawdzą się idealnie zarówno
na zajęciach malowania farbami w szkole,
jak i w domu

356936

okrągła ‑ 4 sztuki,
płaska ‑ 2 sztuki

356937

okrągła ‑ 2 sztuki,
płaska ‑ 1 sztuka

356936

PODOBRAZIE MALARSKIE
TITANUM
• podobrazie malarskie ze 100% bawełny, trzykrotnie
zagruntowanej wysokiej jakości gruntem akrylowym,
dzięki czemu jest gotowe do użytku
• płótno mocowane za pomocą zszywek z tyłu listwy,
co daje możliwość zamalowania boków obrazów
• podobrazie wzmacniane jest krzyżem, co sprawia,
że jest ono stabilne
• doskonale nadaje się do malowania wszelakimi farbami,
w szczególności olejnymi i akrylowymi
• podobrazie zabezpieczone jest folią termokurczliwą
i wyposażone w komplet klinów rozporowych
• dostępne w wielu rozmiarach

358168

8

33x41

356937

NOŻYCZKI DEKORACYJNE TITANUM

• nożyczki dekoracyjne do wycinania
fantazyjnych wzorów
• 9 wzorów cięcia
• ostrza chronione przez plastikowe etui,
które stanowi schowek dla dwóch pozostałych
kompletów ostrzy
• ostrza i uchwyt nożyczek wykonane
z mocnego , trwałego plastiku
• najczęściej wykorzystywane przy pracach
plastyczno – dekoracyjnych
• w prosty i szybki sposób pozwalają na szybkie
wycinanie atrakcyjnych wzorów, dzięki którym
wykonać można niezwykłe laurki, bileciki,
karnety itp. Wycięte wzory można
wykorzystać np. do dekoracji zaproszeń,
albumów, kartek, dyplomów, laurek
• doskonale nadają się do: scrapbookingu,
wycinania ozdobnych krawędzi w papierze,
bibule lub cienkiej tekturze
• doskonałe narzędzie pozwalające
w łatwy i szybki sposób nadać brzegom
papierowych elementów wyjątkowe zdobienie

9 wzorów cięcia
piła

zamek

góry
Przyciśnij przycisk, aby wymienić ostrze.

367761

ocean

kwiat

motyl

fala

chmura

linia

6,5

16,5

blister nożyczki z 3 wymiennymi ostrzami (9 wzorów cięcia)

Przekręć obydwa ostrza, aby
zmienić wzór wycinania.

NOŻYCZKI FLAMINGO
• ergonomiczny, gumowy uchwyt
• bezpieczeństwo użytkowania
podnoszą zaokrąglone ostrza
(353901, 353900)
• nożyczki do użytku szkolnego,
biurowego i domowego
• dostępne w trzech rozmiarach:
13, 15 i 20 cm
• kolor uchwytu: błękitno-niebieski

353902

353901

353900

5

13

bez podziałki

353901

7

15

z podziałką

353902

9,8

20

bez podziałki

353900
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NOŻE UNIWERSALNE TITANUM
• uniwersalne noże segmentowe, z regulowaną długością ostrza
• łamane wymienne ostrze ze stali nierdzewnej
• wysuwane ostrze podzielone jest na segmenty – po zużyciu jednego fragmentu ostrza można go odłamać i korzystać z kolejnej, ostrej części
• po pracy ostrze można schować w obudowie, dzięki czemu jest wygodne do przechowywania i nie będzie się tępić
• wyposażone w mechanizm blokujący, który sprawi, że ich użytkowanie będzie wygodne oraz bezpieczne
• noże świetnie sprawdzą się do cięcia papieru, wykładzin, tapet oraz do innych prac wykończeniowych
oraz instalacyjnych np. do przycinania kabli
• przydadzą się w każdym gospodarstwie domowym do drobnych napraw
• możliwość dokupienia zapasowego kompletu ostrzy

369060

369061

 ergonomiczna obudowa w kolorze czerwonym,
wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
 metalowa prowadnica

369060

T07‑4A

ostrze do noża: szer. 9 mm

369061

T60A

ostrze do noża: szer. 18 mm

369062

369063

 obudowa z polistyrenu w kolorze czerwonym

369062

T07B

ostrze do noża: szer. 9 mm

369063

T09B

ostrze do noża: szer. 18 mm

369059

369058

 aluminiowa obudowa w kolorze srebrnym
z ergonomiczną strefą chwytu wykonaną z gumy termoplastycznej (TPR)
 metalowa prowadnica

369059

T810A

369058 T8126‑2A
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ostrze do noża: szer. 9 mm
ostrze do noża: szer. 18 mm

OSTRZA DO NOŻY TITANUM
• ostrza do noży do papieru wykonane z wysokiej jakości stali węglowej
• przeznaczone do noży o szerokości ostrza: 9 mm i 18 mm
• długość ostrza: 8 cm i 10 cm
• 10 sztuk w praktycznym pojemniku ochronnym

369065

T9‑10A

szer. 9 mm x dł. 8 cm
369065

369064 T18‑10A szer. 18 mm x dł. 10 cm

GRZBIETY WSUWANE
TITANUM
• popularne, plastikowe grzbiety
• umożliwiają oprawienie do 50 kartek formatu A4
bez użycia bindownicy
• w opakowaniu 100 sztuk

358702

45

8

358703

45

8

358700

45

8

MAGNESY DO TABLIC
FUN&JOY
• kolorowe magnesy
z motywami zabawnych
zwierzątek
• do tablic magnetycznych
• idealne do przyczepiania
karteczek, rysunków
i papierowych pomocy
dydaktycznych
• praktyczne i ozdobne
• sprawdzą się zarówno
w szkole, jak i w domu
• każde dziecko z chęcią
przyczepi takie magnesy
do tablicy np. z planem
lekcji

346547

29

MAGNESY DO TABLIC
TITANUM
• zestaw magnesów
do tablic magnetycznych
z motywem
uśmiechniętej buźki
• idealne do przyczepiania
karteczek, rysunków
i papierowych pomocy
dydaktycznych
• praktyczne i ozdobne
• sprawdzą się zarówno
w szkole, jak i w domu
• każde dziecko z chęcią
przyczepi takie magnesy
do tablicy np. z planem
lekcji

• kolorowe magnesy
z motywami piłek
• do tablic magnetycznych
• idealne do przyczepiania
karteczek, rysunków
i papierowych pomocy
dydaktycznych
• praktyczne i ozdobne
• sprawdzą się zarówno
w szkole, jak i w domu
• każde dziecko z chęcią
przyczepi takie magnesy
do tablicy np. z planem lekcji

mix

motyl, mysz, ryba,
miś, biedronka

wys. 4 cm

MAGNESY DO TABLIC
FUN&JOY

350346

369064

do piłki nożnej ‑ 5 szt
do koszykówki ‑ 5 szt

350344

29

uśmiechnięte
buźki
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PIÓRO KOREKCYJNE NO.241
TITANUM

KLEJ W TAŚMIE AJD73371 M&G
• uniwersalny klej w taśmie w ergonomicznej, poręcznej obudowie
• przeznaczony do klejenia papieru, kartonu, fotografii, itp.
• cechuje go bardzo wysoka siła klejenia oraz czyste,
szybkie i trwałe łączenie materiałów
• końcówka zabezpieczona specjalną osłoną
• długość taśmy: 8 m
• szerokość taśmy: 8,4 mm

367696 AJD73371

8,4

• szybkoschnący dobrze kryjący płyn pozostawia białą, gładką
powierzchnię umożliwiającą swobodne pisanie
• nie wydziela nieprzyjemnego zapachu
• do stosowania m.in na: papierze, drewnie,
metalu, plastiku oraz gumie
• wyprofilowana obudowa w kształcie pióra
oraz płaska strefa uchwytu umożliwia
łatwiejsze uwalnianie płynu
korekcyjnego
• precyzyjna metalowa,
igłowa końcówka - 0,8 mm
• przezroczysta zatyczka
chroni przed
zaschnięciem
• idealny do biura
i szkoły
• pojemność:
8 ml

359783 No.241

8

8

KOREKTOR W TAŚMIE
ACT57671 M&G
• kieszonkowy korektor w taśmie
• przeznaczony do korygowania pisma ręcznego oraz
na wydrukach komputerowych
• posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą
odpowiednie trzymanie korektora
• ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania
• transparentna obudowa umożliwia kontrolę poziomu
zużycia taśmy
• zakończony nakładką na zawiasie, która chroni taśmę
• szerokość taśmy: 5 mm
• długość taśmy: 12 m
• obudowa w kolorze: fioletowym i czerwonym

367695 ACT57671

5
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KLEJE W SZTYFCIE M&G

12

• proste i szybkie w użyciu
• idealne do klejenia papieru, tektury i fotografii
• kleją szybko, czysto i dokładnie
• nie niszczą ani nie deformują klejonej warstwy
• doskonałe do użycia zarówno w biurze,
w szkole, jak i w domu

367109 ASG 97126
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367110 ASG 97138
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367111 ASG 97125
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366163 ASG 97157
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