
PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

 

Zestaw artystyczny 
Obrazki w ramce do kolorowania 

W zestawie farby w 7 kolorach 
 i pędzelek 

numer produktu: 82124    

 

 

 

Zestaw artystyczny do malowania 3D,  
zawiera 36 kolorów 

numer produktu: 82686    

 

 

 

Zestaw do zabaw papierem 
Zawiera: nożyczki, karbownica,  

4 dziurkacze w fantazyjnych 
kształtach 

numer produktu: 82428    

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Zestaw do malowania- witraże. 
Zestaw umożliwia pomalowanie 

witrażu w dowolnym doborze barw 
Zawiera witraż z uchwytem, pędzelek, 

linkę oraz farby w 8 kolorach 

numer produktu: 82123    

 

 

 

Zestaw artystyczny: pomaluj 
breloczek. Dziecko może zrobić 
breloczek we własnym doborze 

kolorów 

numer produktu: 82074    

 

 

 

Zestaw artystyczny: pomaluj 
breloczek. Dziecko może zrobić 
breloczek we własnym doborze 

kolorów 

numer produktu: 82079    

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Zestaw 6 kolorowych brokatów oraz 
klej w sztyfcie. Można nimi malować 

na każdym rodzaju papieru. 
numer produktu: 82446    

 

 

 

Zestaw artystyczny: zrób własną 
pocztówkę. Umożliwia 

zaprojektowanie przez dziecko 
własnej pocztówki lub laurki. 

numer produktu: 83078    

 

 

 

Zestaw artystyczny: własny duży 
pamiętnik. Zestaw umożliwia 
zaprojektowanie i wykonanie  

przez dziecko własnego pamiętnika. 
W pierwszej kolejności należy 

przyozodbić 
i pomalować oprawy.  

Następnie umieścić w pamiętniku 
swoje fotografie i sekretne 

wiadomości. 

numer produktu: 82951    

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Zestaw artystyczny: własna biżuteria 
Koraliki i piórka mogą stworzyć 

piękny, oryginalny naszyjnik 

numer produktu: 82776    

 

 

 

zestaw artystyczny: 
skarbonka świnka do 

malowania 
numer produktu: 82801    

 

 

 

Zestaw artystyczny: pierścionki do 
zdobienia 

Pierścionki i kamienie można 
pomalować z wewnętrznej jaki 

zewnętrznej strony według własnego 
pomysłu 

numer produktu: 82772    

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

zestaw artystyczny: 
obrazki 3D 

numer produktu: 82802    

 

 

 

zestaw artystyczny: 
naszyjniki i 

bransoletki do 
zdobienia 

numer produktu: 82773    

 

 

 

Zestaw artystyczny do malowania 
piaskiem 

W zestawie jest lepki papierowy 
szablon z oraz 8 kolorowych piasków 

numer produktu: 
82457     

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

zestaw artystyczny dla 
dzieci: koło 
garncarskie 

numer produktu: 
82961    

 

 

 

Piankolina 
Masa plastyczna o konsystencji pianki 
w postaci drobnych kuleczek. Pomaga 

w rozwoju kreatywnym dziecka.  
- nieschnąca 

- ilość kolorów: 4 
- ilość pojemniczków: 4 

numer produktu: 
83697 

 

 

 

Piankolina 
Masa plastyczna o konsystencji pianki 

w kuleczkach. Pomaga w rozwoju 
kreatywnym dziecka.  

- nieschnąca 
- ilość kolorów: 6 

- ilość pojemniczków: 12 

numer produktu: 
82996 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Piankolina 
Masa plastyczna o konsystencji pianki 

w kuleczkach. Pomaga w rozwoju 
kreatywnym dziecka.  

- nieschnąca 
- ilość kolorów: 6 

- ilość pojemniczków: 6 

numer produktu: 
82995 

 

 

 

Piankolina 
Masa plastyczna o konsystencji pianki 

w kuleczkach. Pomaga w rozwoju 
kreatywnym dziecka.  

- nieschnąca 
- ilość kolorów: 4 

- ilość pojemniczków: 4 

numer produktu: 
82997 

 

 

 

Kolorowe, pluszowe  etui na CD 
 Rodzaje: Angel, Princess, Superstar 

numer produktu: 
82727 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Segregatory pluszowe  
Rodzaj: ZOO 
- format: A4 

- szerokość grzbietu: 40 mm 
- rodzaj zapięcia: 4 ringi 

numer produktu: 
82401 

 

 

 

Segregatory pluszowe 
Rodzaje: Angel, Princess, Superstar 

- format: A4 
- szerokość grzbietu: 40 mm 

- rodzaj zapięcia: 2 ringi 

numer produktu: 
82402 

 

 

 

Gumka ołówkowa 
Rodzaj Fast food, do wyboru kształty: 
coca-cola, hot dog, hamburger, frytki 

2 sztuki 
pakowane w polybagu 

numer produktu: 
82395 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Flamastry 
- ilość kolorów: 6 w zestawie 

dołączone są obracane pieczątki 

numer produktu: 
82791 

 

 

 

Kredki świecowe 
- ilość kolorów: 64 

- opakowanie: wiaderko 
- seria: ZOO 

numer produktu: 
82172 

 

 

 

Kredki pastelowe - pomadka 
Crayon Sticks 

zmywalne, nietoksyczne 
Rodzaj: ZOO 
12 kolorów 

numer produktu: 
82165 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Kredki pastelowe - pomadka 
Crayon Sticks 

zmywalne, nietoksyczne 
Rodzaj: ZOO 

6 kolorów 

numer produktu: 
82164 

 

 

 

Piórniki okrągłe 
Rodzaj: ANCIENTS 
wymiary: 21 x 6.5cm 

Dostępne w 3 kolorach 

numer produktu: 
82531 

 

 

 

Piórniki płaskie 
Rodzaj: PALMS 

wymiary: 21 x 10cm 
Dostępne w 4 odcieniach 

numer produktu: 
82534 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Piórnik 
seria: FLOWERS 

wymiary: 22 x 8.5 x 3.5cm 

numer produktu: 
82544 

 

 

 

Plecak szkolny 
Rodzaj: PODY & AMAY 
Wymiary: 37 x 29 x 17cm 

Dostępne kolory: różowy i niebieski 
Utwardzane plecy, szerokie, miękkie 

 i regulowane paski 

numer produktu: 
82544 

 

 

 

Piórniki okrągłe 
Rodzaj: PODY & AMAY 

wymiary: 19 x 6.5cm 
Dostępne w dwóch kolorach: różowy 

i niebieski 

numer produktu: 
80504 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Plecak szkolny 
Rodzaj: BIG WEELS 

Wymiary: 39 x 30 x 16cm 
Utwardzane plecy, szerokie, miękkie 

 i regulowane paski 

numer produktu: 
82837 

 

 

 

Plecak szkolny 
Rodzaj: SUPER ROBOT 
Wymiary: 35 x 28 x 15cm 

Utwardzane plecy, szerokie, miękkie 
 i regulowane paski 

numer produktu: 
82848 

 

 

 

Kolorowe nożyczki dziecięce 
długość ostrza: 130 mm 

Zaokrąglone końcówki ostrzy 
Dostępne w 3 wzorach 

Rodzaj: ZOO 

numer produktu: 
82848 

 

 



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Długopisy żelowe z brokatem 
Rodzaj: MINI GLITTER 

kolor obudowy jest kolorem wkładu 
Dostępne w 7 kolorach 

numer produktu: 
82245 

 

 

 

Długopisy pluszowe 
Rodzaj: FLAMINGO 

- grubość linii: 0.7 mm 

numer produktu: 
82965 

 

 

 

Flamastry 
Rodzaj:  JUMBO 

Dostępne w 12 kolorach 
Seria: ZOO 

Wypełnione tuszem na bazie wody 
nietoksyczne 

numer produktu: 
81852 
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Zestaw do pisania: 
Ołówek i długopis 
Rodzaj: MIRAGE  

blister 

numer produktu: 
82062 

 

 

 

Zestaw ucznia: 
Długopis, ołówek, temperówka 

 i gumka  
Rodzaje: Angel, Princess, Superstar 

numer produktu: 
82566 

 

 

 

Pisaki żelowe do tatuażu 
Wraz z szablonami 
Rodzaj: ''TATOO'' 
komplet 6 kolorów 

numer produktu: 
82665 
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Pisaki żelowe do tatuażu 
Wraz z szablonami 
Rodzaj: ''TATOO'' 
komplet 6 kolorów 

Opakowanie w kształcie motylka 

numer produktu: 
82875 

 

 

 

Farby akwarelowe 
Półsuche 

Ilość kolorów: 16 
Średnica: 25mm 

Rodzaj: ZOO 
W komplecie 2 pędzelki 

numer produktu: 
82174 

 

 

 

Piórnik - saszetka 
Rodzaj: MELODY SUN 

wymiary: 21 x 10cm 
Materiał: nylon  

numer produktu: 
83043 
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.  

— Janusz Korczak 

 

Piórniki okrągłe 
Rodzaj: PODY & AMAY 

wymiary: 19 x 6.5cm 
Dostępne w dwóch kolorach: różowy 

i niebieski 

numer produktu: 
80504 

 


