
TÉ MAVIL ÁG JÁTÉK & SZÓRAKOZÁS

AJÁNDÉKOK GYEREKEKNEK
Madártrombita - fa

Az édes kis famadarak kedves, derűs hangot 
adnak. A beépített szelepnek köszönhetően a 
befúlyásnál és a levegő beszívásnál meg- 
tévesztően 2 hangmagasságban utánozható- 
ak a madárhangok. Praktikus útközben, zené- 
hez vagy ajándékok csinosításához. Háromféle, 
színválasztás véletlenszerű. 
Méret: kb. 9 x 5,5 x 1,5 cm
30 15 34 per db ...................................... 860,— 
30 15 39 12 db/cs. ............................... 9.540,—

Papírtrombita /  
anyósnyelv

Elengedhetetlen kellék bulihoz! A papírtrombiták 
kinyúlnak, ha belefújunk és egy mókás hangot 
adnak ki. Barkácsoláshoz is használható. Kevert 
színek.
TIPP: Papírpohárral (cikkszám 401974) kombi- 
 nálva vicces, trombitáló békák készülhetnek.
Alapanyag: papír és műanyag 
Méret: kb. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm 
Teljes hossz: 23 cm
30 18 25 6 db/cs. .................................... 600,—

Kulcstartó fényvisszaverő maci

Ez az édes maci sötétben és borús időben is 
biztosan kíséri a gyerekeket az útjukon. Reflek-
toros kulcstartó praktikus karikával felakasztható 
ruhára, hátizsákra vagy iskolatáskára. Háromfé-
le, véletlenszerű színválasztás.
Méret: 50 x 70 mm 
Vastagság: kb. 6 mm 
Teljeshossz: kb. 120 mm 
Anyag: műanyag
30 17 26 per db ...................................... 360,— 
 10 db-tól .................................. 340,—

Kulcstartó állatok I - fa

Ezek az édes faállatok elkísérnek kicsiket és na-
gyokat egyaránt az útjukon. Kulcstartó karikával 
és gumimadzaggal. Nyolcféle, motívumválasztás 
véletlenszerű. 
Magasság: kb. 6 – 7 cm 
 Ø kb. 2,5 cm 
Teljes hossz: kb. 16 cm
30 15 30 per db ...................................... 540,— 
30 15 37 8 db/cs. ................................. 4.100,—

Kulcstartó tornacipő

Mókás tornacipő kulcstartó, hatféle színben, 
színválasztás véletlenszerű.
H x Sz x M: kb. 8,5 x 3,5 x 5,5 cm 
Teljes hossz: 15 cm
30 19 85 per db ...................................... 900,—Al
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Lebegő labda

Ez a csodás modell szórakoztató módon bemu- 
tatja az aerodinamika elvét a gyerekeknek. Ha  
a fafúvókacsőbe belefújunk, akkor a hungaro- 
cellgolyó (Ø 35 mm) lebeg a levegőben. Ha 
abbahagyjuk, a golyó ismét a kimeneteli pozí- 
cióba tér vissza. Mi történik akkor, ha erősebben 
fújunk a csőbe, és mi történik, ha ferdén tartjuk? 
Egy fúvókajáték a tüdő edzéséhez logopédi-
ai oktatási céllal. 2 golyóval. Négy színben, 
véletlenszerű színválasztás. 
Méret: kb. 14,5 x 4 cm 
 Ø 1,5 cm
30 16 18 per db ...................................... 680,— 
30 16 22 12 db/cs. ............................... 7.160,—

Üstökös szalag labdával

Csodálatos játék kint és bent egyaránt!  
Körözni, forgatni, dobni, futni - a szórakozás 
garantált. A helyes mozgással a labdát len- 
getni vagy dobni lehet. A hosszú, színes csóva 
gondoskodik a szép látványról és örömről a  
gyerekeknél.  4-féleképpen válogatva, 
véletlenszerű színválasztás. 
Szalag teljes hossza: kb. 360 cm 
Labda:   Ø kb. 4 cm
30 16 21 per db ...................................... 790,— 
30 16 23 24 db/cs. ............................. 17.100,—

Gumizás/ugrálógumi/ Jump Rope

Közkedvelt mozgási- és koordinációs játék 
három vagy több gyermek számára. A gumi 
két végét összekötjük és két gyermek belelép, 
és kifeszíti a gumit a bokája körül úgy, hogy 
egy téglalapot képezzen. A további játékosok 
(ugró / ugráló) oldalt állnak és szép sorban át- 
ugrálnak a kötél fölött. A játék lehet egyszerűbb 
és nehezebb is, attól függően, hogy módosítjuk 
az ugrásokat és a kötélmagasságot. Négyféle 
színben, a színválasztás véletlenszerű. 
Hossz: kb. 4,5 m 
Vastagság: kb. 4 x 2 mm
30 16 19 per db ...................................... 790,— 
30 16 24 12 db/cs. ............................... 8.550,—

Frizbi / dobókorong

Játszva mozgásban maradni! A dobókorong 
fejleszti a gyerekek valamint a felnőttek reakció- 
és koordinációs képességét. A sima felületet 
kreatívan díszíthetjük.
TIPP: Deco Painter (cikkszám: 501318..)  
 festéket kérjük hozzárendelni!
Szín: fehér 
Anyag: műanyag 
Méret:  kb. Ø 230 mm
30 17 27 per db ...................................... 700,—

Bumeráng 250 mm -  
kész modell

Repülésre  
kész bumeráng  
4 mm vastag  
polipropilénből, 
nagyon könnyű  
és úszóképes. 
Repülési távolság: kb. 18 – 20 m 
Méret:  kb. 250 mm
10 07 94 per db ...................................... 650,—

Golyófogó - műanyag

Ezt a játékot kicsik és nagyok is ismerik,  
az örök klasszikus a golyófogó játékok közt, 
golyókkal, kétszínű és kétféle. Véletlenszerű 
szín- és motívumválasztás.
Méret: kb. 18,5 cm 
Golyó: Ø kb. 3 cm
30 18 73 2 db/cs. ................................. 1.010,—

Varázskendő / évszakkendő

Magasra dobni és elkapni, ezzel a sifonken- 
dővel ez nagyon egyszerű, mivel a kendő 
lassabban esik vissza, mint egy bűvészlabda 
és ezáltal könnyebben el lehet kapni. Ideális 
bűvésztrükkök elsajátításához! A szép színek 
által óvodák és iskolák évszakokkénti díszíté- 
sére alkalmas, születésnapi partikhoz, beöl- 
tözni szerepjátékokhoz, szivárványjátékokhoz, 
stb. Mosható 30 °C-on. Egy csomag egyen- 
ként egy darab sárga, narancs, piros, zöld,  
kék, lila kendőt tartalmaz. 
Méret: kb. 65 x 65 cm
30 17 14 6 db/cs. ................................. 3.560,—

Repkedő pillangó

Hihetetlen! Szórakoztató tényezővel rendel- 
kező egyszerű elv. Egy gumigyűrűvel felhúz- 
zuk (az alsó szárnyat forgatja), feldobjuk a le- 
vegőbe és máris elevenen röpköd ez a pillan- 
gó. Színes, kész modell papírból, műanyag- 
ból és gumigyűrűből. 5 éves kortól.  
Színválasztás véletlenszerű. 
Hossz: kb. 100 mm
30 16 64 per db ...................................... 450,—
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Nincs minimális rendelési 
összeg! Ingyenes szállítás 

27.000,– Ft felett!
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Gyurmaarc

Ezek a kis műanyag arcocskák remekül alkal-
masak összegyűréshez, gyurmázáshoz vagy 
dobójátékhoz. A bevált klasszikus (liszttel töltött 
lufik) itt most teljesen készen vicces formában 
jelentkezik. Ideális nyugtalan kezekbe vagy 
sokféle játékhoz. Négyféle, színválasztás 
véletlenszerű. 
Magasság: kb. 6 cm 
Méret: Ø kb. 4 cm.
30 15 35 per db ...................................... 470,— 
30 18 06 30 db/cs. ............................. 12.600,—

Eget ostromló kaleidoszkóp

Ez a forgókészülékes és nyomtatott motívu- 
mos színes kaleidoszkóp ideális gyerekek- 
nek! Belenézni, a fény felé tartani és teker-
ni – máris újabb és újabb formákat és színe- 
ket fedezhetünk fel. A kaleidoszkóp mozga-
tására a kövek bent mindig más helyre ke- 
rülnek. A visszaverődés és a tükrözés által 
csodás képek keletkeznek (kristály minta). 
Bámulatos meglepetés garantált! Ideális  
ajándék gyerekeknek. Háromféle, véletlen- 
szerű színválasztás.
Méret: kb. 15 cm 
 Ø kb. 3,5 cm
30 17 32 per db ...................................... 700,—
30 17 33 12 db/cs. ............................... 7.560,—

Aszfaltkréta tojásforma

Praktikus utcai kréták élénk színekben, különö-
sen alkalmas kis gyerekkezekbe. Könnyen hasz-
nálható járdán és térköveken, vízzel egyszerűen 
eltávolítható.
Méret: kb. 60 mm
50 07 77 6 db/cs. ................................. 1.280,—

Léggömb - járművek

Leggömb helikop- 
ter, autó és hajó  
játékhoz, ünnepség- 
hez és kísérletekhez.  
Így működik: A helikop- 
ternél és a hajónál a  
szájdarabot a léggömb- 
be belehelyezzük, majd  
felfújjuk és az adapterre helyezzük. Az autónál a 
léggömböt ráhelyezzük és közvetlenül felfújjuk. 
Véletlenszerű színválasztás. 
2 léggömbbel (kerület: kb. 500 mm).
TIPP: Tartalék léggömböt (cikkszám 300589)  
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: műanyag 
Hossz: autó kb. 100 mm,  
 hajó kb. 95 mm 
propeller: Ø kb. 300 mm

Léggömb - helikopter
10 08 06 per db ...................................... 490,— 
 20 db-tól .................................. 460,—

Léggömb - légpárnás hajó
30 16 66 per db ...................................... 650,— 
 20 db-tól .................................. 630,—

Léggömb - autó
30 16 65 per db ...................................... 650,— 
 20 db-tól .................................. 620,—

Léggömb - járművek előnyös készlet
Tartalom:  
● 1 autó 
● 1 hajó 
● 1 propeller 
● 6 léggömb (kerület: kb. 500 mm)
30 16 62 per cs. ................................... 1.710,—

Léggömbburok / húsvéti kosár

Garantált játék és szórakozás! Egy léggömböt 
a burok belsejébe helyezünk, felfújva egy puha, 
lassú mozgású labda keletkezik, amivel bent is 
lehet játszani. Ideális húsvéti meglepetésnek is: 
fészek és játék egyben.
TIPP: Léggömböt (cikkszám: 300107)  
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: nejlon 
Méret: Ø 20 cm
30 18 21 per db ...................................... 880,—

Pörgettyű - fa

A színes pörgettyűk minden gyereket elbűvöl- 
nek és a finom motorikát támogatják. Robusztus 
rétegelt falemez műanyag tövissel. Nyolcféle, 
színválasztás véletlenszerű. 
Magasság: kb. 6,5 cm 
Méret: Ø 6 cm
30 15 33 per db ...................................... 340,—
30 18 02 32 db/cs. ............................. 10.070,—

Visszatérő pörgettyű - fa

Elbűvölő! A pörgettyű elkezd pörögni, pörgés 
közben átfordul a fogantyúra és tovább forog. 
Lelkesedés és játékos szórakozás kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt! Négyféle, színválasztás 
véletlenszerű. 4 éves kortól.
Méret: Ø kb. 30 mm 
Alapanyag: bükkfa
30 17 94 per db ...................................... 520,— 
30 17 99 20 db/cs. ............................... 9.920,—

Kígyó - fa

Mozgatható kígyó, saját elkészítéshez,  
ideális szülinapokra, iskolai ünnepségekre, stb. 
A kezeletlen fa lefesthető színesceruzákkal, 
kifestőfilccel, vízfestékkel, akrilfestékkel. 
Hossz: kb. 49 cm
30 15 60 6 db/cs. ................................. 2.480,—

1 db = 413,—
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Tükrös szem - fa

Ez a légyszemhatás  
lenyűgöző. A robusztus  
műanyag lencsével min- 
den tárgyat többszörösen  
látunk, ami a gyerekeket  
egyaránt elbűvöli és  
szórakoztatja. Praktikus  
nyakbaakaszthatós  
madzaggal. Háromféle,  
motívumválasztás  
véletlenszerű. 
Méret: Ø 6,5 cm 
Vastagság: kb. 1 cm 
Teljes hossz: kb. 45 cm
30 15 31 per db ...................................... 900,—
30 15 38 6 db/cs. ................................. 5.030,—

Kocka puzzle - fa

A színes fakockákat, amik Pocket Puzzle-ként  
is ismertek, egy gumiszalag köti össze és játé- 
kosan számos figurát és formát lehet készíteni. 
Egy csodás ügyeszségi gyakorlat a finommo- 
torika és a kézügyesség iskolázásához.  
4 éves kortól.
Kockaméret: kb. 12 x 12 mm 
Teljes hossz: kb. 160 mm 
Alapanyag: fa
30 17 96 per db ...................................... 630,— 
30 17 97 12 db/cs. ............................... 7.180,—

Ügyességi játék Soma kocka - fa

Trükkös kirakókocka 7 részből praktikus  
pamutzsákocskában. Igény szerint lefest- 
hetők az egyes darabok.
Méret: kb. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm
10 22 18 per db ...................................... 830,—

Ügyességi kocka

Különböző, gyerekeknél közkedvelt türelem-
játékok, 24-féle, szín- és motívumválasztás 
véletlenszerű.
Méret: kb. 4 x 4 x 4 cm 
Alapanyag: műanyag
30 17 74 per db ...................................... 360,— 
30 18 09 24 db/cs. ............................... 7.700,—

Türelmi játék állatok - fa

Egy kis türelem és egy nyugodt kéz, és a  
4 golyó rögtön a lyukban van. Ideális útközben. 
Az édes állatmotívumok igazi örömet okoznak 
minden gyermek születésnapnál. Hatféle.  
Motívumválasztás véletlenszerű. 
Méret: 6,5 x 6,5 x 1,7 cm 
Alapanyag: fa, fém, műanyag
30 15 32 per db ...................................... 700,— 
30 15 36 12 db/cs. ............................... 7.990,—

Fa - jojó

Festéshez, pirográfiához, stb. Egy kedves 
játékötlet. 
Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált 
Külső: Ø 50 mmVastagság: kb. 30 mm
10 01 79 per db ...................................... 380,—

Jojó - Emoji

Kedvelt gyerekjáték, négyféle,  
véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 cm
30 18 31 per db ...................................... 710,—

Mikádó játék

Közkedvelt ügyességi játék kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt, áll egy fadobozból és 41 db 
pálcából, német és angol nyelvű játékleírással. 
Dobozméret: kb. 19,3 x 4 x 2,5 cm 
Pálcaméret: kb. Ø 0,3 x 18 cm
30 15 18 per cs. ...................................... 860,—

Mini-memória játék  
Peggy-karton

Szórakoztató memóriajáték Peggyvel és állat-
barátaival az emlékezőképesség fejlesztésé- 
hez. 32 memóriakártya (16 pár) praktikus tároló 
dobozban, ideális hordozható ajándék.  
4 éves kortól.
Memóriakártya méret: kb. 35 x 35 mm 
Alapanyag:  nyomtatott karton
30 17 93 per db ...................................... 520,— 
30 18 00 12 db/cs. ............................... 5.940,—
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Nagyító

A 3,5-szörös nagyítás ideális kutatni, kísérletezni 
vagy szülőknek és nagyszülőknek ajándékozni, 
praktikus kulcstartókarika mellékelve.
TIPP: A törésbiztos akrillencse beragasztásához 
  mindentragasztó (cikkszám 400015)  
 rendelhető.
Tartalom:  
● 1 akrillencse Ø kb. 34,5 mm 
● 1 lapocska rétegelt nyírfalemezből 
● 1 kulcstartókarika Ø kb. 25 mm

Méret: kb. 75 x 45 x 4,5 mm
10 22 80 per db ...................................... 990,—

Nagyító pohár

 
 
 

Egy pedagógiailag értékes és nagyon kedvelt  
játék, ami a kis kutatókat a természet felfede- 
zésére buzdítja. Az erős műanyagból készült  
nagyító pohár kisebb tárgyakat, növényi része- 
ket vagy rovarokat 2 – 4-szeresére tud felnagyí- 
tani. A pohár fenekén skálák találhatóak a  
hossz meghatározásához. Levehető nagyító- 
fedél szellőző lyukakkal. Pókutánzattal. 
Ajánlott 4 éves kortól. Made in Italy.  
Leírás német nyelven.  
Méret: Ø kb. 60 mm 
Magasság: kb. 70 mm
30 16 10 per db ................................... 1.420,—

Mágneses kövek

Extraerős mágnes, praktikus dobozban,  
figurák építéséhez vagy nehezebb tárgyak,  
dokumentumok, jegyzetek, fényképek, stb.  
rögzítéséhez vagy mágneses felületen mint  
pl. iskolai tábla, fehér táblák, flipchart,  
kirakatok, stb.
Méret: kb. 2,5 cm 
30 19 97 20 db/cs. ............................... 2.500,—

Ivópalack - Víz az iskolában

Az iskolában mindig pörgés van, ezért könnyen 
el lehet feledkezni az elegendő ivásról. A bécsi 
önkormányzat „Vízivás az iskolákban” nevű 
példaértékű projektjére tervezett palack a több- 
ször használatos ivópalackok népszerűsítését 
támogatja és a gyerekeket az egészséges fo- 
lyadékfogyasztásra ösztönzi. Káros lágyítók és 
BpA nélkül, nem mérgező, semleges ízű és kü- 
lönösen ivóvízhez alkalmas. Nagyon robusztus, 
80°C-ig mosogatógépben tisztítható, bármilyen 
szénsavmentes ital beletölthető. Extra nagy 
nyílással, kupakkal.
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság: kb. 19 cm 
Űrtartalom: kb. 500 ml 
Anyag: tritan (műanyag) 
Szín: áttetsző kék
30 17 31 per db ................................... 1.350,— 
 20 db-tól ............................... 1.260,— 
 75 db-tól ............................... 1.170,—

Üveg - Dora´s palack védőhuzattal

Eleget inni a gyerekeknek és a  
felnőtteknek is egyaránt fontos.  
A különösen kedvező árú palack- 
jaink kínálatával ösztönözzük a  
gyerekeket éppúgy, mint a szülő- 
ket és a tanárokat az egészséges  
folyadékfogyasztás szokásának  
kialakítására. Az üveg teljesen  
természetes termék. Homokból,  
mészkőből, vízből készül, káros  
lágyítószerek, ftalátok vagy BPA  
felhasználása nélkül. Nem mér- 
gező, semleges ízű, egyszerűen  
tisztítható és élettartama lejárta  
után környezetbarát módon el- 
dobható. A tartalékokat kíméli,  
így a fenntarthatóságot  támogatja. A karcsú 
üveg ideális minden iskolatáskába. Különösen 
robusztus és minden 45°C alatti szénsavmen-
tes itallal megtölthető. A csavaros kupak káros 
anyagtól mentes PP műanyagból készült. A  
cipzáros neoprén huzat védelmet nyújt, tökéle- 
tesen szigetel és kézzel egyszerűen mosható.  
A palack és a csavaros kupak mosogatógép- 
ben mosható.
Űrtartalom: kb. 500 ml 
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 26,5 cm
Színek + számok:  
piros-30, pink-43, világoszöld-51, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
30 15 82 .. per db ............................... 3.420,— 
30 15 87 .. 4 db/cs. ........................... 12.170,—
Egyenként 4 db piros, pink, világoszöld, kék. 
30 15 90 16 db/cs. ............................. 45.360,—

Védőhuzat a Dora´s üvegpalackhoz

Színek + számok: 
piros-30, pink-43, világoszöld-51, kék-60 
A színke számát kérjüj megadni!
30 17 68 .. per db ............................... 2.020,—

Üveg - Dora‘s palack

Űrtartalom: kb. 500 ml 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Magasság: kb. 25,5 cm
Üveg ivópalack Dora´s  
0,5 l űrtartalommal. 
TIPP: Csavaros kupakot  
 (cikkszám 301767) és  
 védőborítást  
 (cikkszám 301768..)  
 kérjük hozzárendelni. 
30 17 66 per db ................................... 1.370,—

Csavaros kupak Dora´s  
üvegpalackhoz 
Csavaros kupak PP műanyagból,  
káros anyagoktól mentes, Dora´s  
üveg ivópalackhoz 0,5 l űrtartalom- 
mal (cikkszám 301766). 
30 17 67 per db ...................................... 210,—

Elkészítési példa  
Nyakpánt- / kulcstartó  
pánt - Lanyards  
(cikkszám 401408,  
401409)
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TÉMAVILÁG AJÁNDÉKOK GYEREKEKNEK638
Fagyöngyök DIY ékszerkészlet -  
szív / béka

Kedves,  
színes gyer- 
meklánc és  
karlánc saját  
elkészítéshez. 
Tartalom:  
●	 gumiszalag 
●	 fagyöngyök 
●	 dekorációs	részek

Lánchossz:	 kb.	40	cm 
Karlánchossz:	 kb.	14	cm
 

 
 
 
 
 
Színek + számok: 
piros	/	sárga	árnyalat-30,	kék	/	zöld	árnyalat-60 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 03 .. per cs. .................................. 900,—

Kulcstartó bűvös kocka

Világhíres,	klasszikus	Rubik	kocka,	 
az	évek	óta	mindenki	által	kedvelt	türelmijáték.
Méret:	 kb.	30	x	30	mm 
Teljeshossz:	 kb.	90	mm
30 17 73 per db ...................................... 560,—

Maci - mini

Díszek,	ajándékok,	 
táskák,	akasztók	stb.	 
díszítéséhez,	de	szerencsehozónak,	 
karácsonyfadísznek	is	használható.	A	kis	aran-
yos	maci	nagyon	alaposan	kidolgozott,	kiváló	
minőségű	és	általános	rendeltetésű.	A	lába	és	a	
keze	mozgatható.	
Méret:	 kb.	7	cm 
Szín:	 barna
50 10 48 per db ...................................... 630,— 
 10 db-tól .................................. 560,—

Szappanbuborék oldat -  
PUSTEFIX

Minőségi	termék, 
Made	in	Germany,	„spiel	-	gut“	tanusítvány,	
kiváló	buborékminőség,	mérgező	anyagoktól	
mentes,	környezetbarát,	biológiailag	lebontható!	

10 14 68 doboz (70 ml) + fúvóka .......... 450,— 
10 14 69 karton, 25 dobozzal (70 ml) .9.110,— 
10 14 71 utántöltő üveg 1000 ml ....... 1.780,—

Ujj szemkarikák-műanyag

Vicces,	színes	gyűrűk	nagy	rezgő	szemekkel,	 
6	színben,	állítható	méret.	
Gyűrűméret:	 Ø	kb.	14	-	20	mm
30 15 17 12 db/cs. ............................... 2.120,—

Alien ujjbáb - műanyag

Mókás	rezgő	ujjbábok,	mozgatható	karokkal	és	
csápokkal,	négyféle,	hat	színben,	véletlenszerű	
szín-	és	motívumválasztás.
Méret:	 kb.	4,5	x	6	cm
30 18 67 per db ...................................... 320,— 
30 18 68 48 db/cs. ............................. 12.780,—

Gumilabda - Emoji

Klasszikus	gumilabda,	 
minden gyerek kedveli,  
háromféle,	véletlensze- 
rű	motívumválasztás.
Méret:	 Ø	4	cm
30 18 30 per db ...................................... 540,—

Rágógumigolyó

Kiváló	minőségű	színes	rágógumi,	mestersé-
ges	színezőanyag	nélkül.	Rágógumiautomata	
utántöltéséhez	(pl.	cikkszám	100733)	alkalmas.	
Egy	csomag	30	színes	rágógumit	tartalmaz.	
Négyféle,	motívumválasztás	véletlenszerű.
Méret:	 Ø	kb.	14	–	15	mm
10 16 23 per cs. ...................................... 340,— 
10 22 49 28 cs./karton ........................ 8.970,—

Gyurma szuper puha, Blandiver készlet 
- JOVI

Nagyon	puha,	színpompás,	nem	olajos,	vízbá-
zisú	gyurma	gyerekeknek	2	éves	kortól.	Blan-
diver	természetes	termék	élelmiszerlisztekből,	
sóból	és	vízből.	Ha	nem	akarjuk,	hogy	kiszárad-
jon	a	massza,	akkor	zárjuk	le	légmentesen.	
●	 nagyon	jól	formálható	 
●	 kellemes	tapintású,	nem	ragad	 
●	 egymással	keverhető 
●	 nem	mérgező	és	teljesen	ártalmatlan	 
●	 kellemetlen	ízű,	hogy	elkerüljük	a	lenyelését	 
●	 nagyon	könnyen	eltávolítható 
●	 EN	71	/	3	szabvány,	CE-jelölés 
●	 vízben	oldódik 
●	 száraz	kézzel	dolgozzunk	vele
5	tégely	egyenként	110	g,	 
különböző	színek.
30 09 63 per cs. ................................... 1.910,—

Elkészítési példa

1 doboz = 382,—
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TÉMAVILÁG 639AJÁNDÉKOK GYEREKEKNEK

Golyógyurma - modellezőmassza

A gyerekek nagyon szeretik ezt a csodás  
gyurmát a kis golyócskákkal, mert játszva kis  
és nagy remekműveket, figurákat vagy 3D ké- 
peket alkothatnak. A golyógyurma nagyon köny- 
nyen formálható, nem ragad a kézhez és nem 
szárad ki. Nagyon jól leválik a sima felületekről 
és újra használható. A csomagolás ideális óvo-
dákba és iskolákba egyaránt
Alapanyag: sok egymáshoz tapadó golyócs- 
 ka (nem mérgező és bőrbarát, 
 nem tartalmaz kaucsukot,  
 glutént és szóját). 
TIPP: Kreatívan kombinálható rezgő szemek- 
 kel, zseníliadrótokkal, tollakkal és sok  
 minden mással.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 tömb 8 színben (fehér, sárga, narancssárga, 
lila, zöld kék, piros, fekete)
Méret  
tömbönként: kb. 170 x 100 x 50 mm
30 15 64 per cs. ................................. 10.620,—

36 tömb 16 színben, tartalmaz csillámló színt  
és éjjel világítót is.
Méret  
tömbönként: kb. 100 x 70 x 40 mm
30 15 63 per cs. ................................. 14.940,—

Radírgumi - állati arcok

Kedves állatfejek, tisztán radíroz és nem  
maszatol, hatféle.
Méret: kb. 25 x 35 mm
30 17 90 6 db/cs. ................................. 1.190,—

Radírgumi - szörny

Tisztán radíroz és nem maszatol, ideális a  
7 mm-es átmérőjű ceruzákra, négyféle,  
motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 30 – 35 mm
30 19 12 per db ...................................... 360,— 
 20 db-tól .................................. 280,—

Radírgumi - Emoji

Tisztán radíroz és nem maszatol, ötféle, 
véletlenszerű motívumválasztás. 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 1,8 cm
30 18 29 per db ...................................... 490,—

Radírgumi - kutyák

Tisztán radíroz, nem maszatol,  
háromféle.
Méret: Ø kb. 40 mm 
Vastagság: kb. 7 mm
30 19 11 3 db/cs. .................................... 630,—

Radírgumi - édesgyökér

Tisztán radíroz, nem kenődik. Négy színben, 
véletlenszerű színválasztás.
Hossz: kb. 33 cm 
Vastagság: Ø kb. 9 mm
30 19 83 per db ...................................... 430,—

Hegyező & radírgumi cirkusz

Vidám kombi-készlet gyerekeknek. Egy radírgu-
mi cirkuszi állatból és egy hegyező-dobogóból 
áll. Szeretetteljesen becsomagolva egy praktikus 
műanyag dobozba. Négyféle, szín- és motívum-
választás véletlenszerű. 
Radírgumi méret: kb. 36 x 30 x 13 mm 
Hegyezőméret:  Ø kb. 38 x 15 mm 
Ceruza:  max. Ø 8 mm átmérőig
30 15 19 per db ...................................... 520,—

Kétlyukú tartályos hegyező Mouse

Mókás hegyező csavarozott késsel, réssel ellát-
va a letört hegy könnyebb eltávolításához. Négy 
színben, színválasztás véletlenszerű. 
Sz x M x M:  9 x 4,5 x 2,5 cm 
Max. ceruzaátmérő: Ø 8 mm (vékony),  
  11 mm (vastag)
30 19 84 per db ...................................... 790,—
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www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

1 tömb = 1.328,—

1 tömb = 415,—
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Golyóstoll Kócosfej

Mókás golyóstoll szétálló, göndör hajjal,  
kék betéttel. Érintőképernyős tollként is  
használható. Négyféle, véletlenszerű  
színválasztás.
Forma:  kerek 
Tollvastagság:  Ø 15 mm 
Tollhossz:  kb. 160 mm 
Vonalszélesség: kb. 0,70 mm
30 18 33 per db ...................................... 630,—

Ceruza - szafari állatok

Elbűvölő állatok szétálló fülekkel, csápokkal, 
stb., négyféle, motívum- ill. színválasztás 
véletlenszerű.
Forma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 175 mm 
Keménység:  HB
50 21 19 per db ...................................... 500,—

Ceruza - vidám mozgó állatfigura

Vidám faállatok mozgó karokkal és lábakkal ke-
rek ceruzán, ötféle. Szín- és motívumválasztás 
véletlenszerű. 
Forma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Ceruzabél:  Ø 2 mm 
Figura:  kb. 75 mm 
Teljes hossz:  kb. 215 mm
50 11 60 per db ...................................... 390,—

Ceruza radírgumival
Pimasz radírgumiarcok kerek ceruzán, négyféle 
válogatva, motívumválasztás véletlenszerű.  
Forma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 200 mm 
Keménység:  HB

Kalózok

Figura: kb. 35 – 40 x 30 x 18 mm
50 18 86 per db ...................................... 470,—

Vadállatok

Figura: kb. 60 mm
50 18 05 per db ...................................... 470,—

Színes ceruza készlet - mini

Hatszögletű,  
6 különböző szín  
kartondobozban. 
Ceruzavastag.: Ø 6,8 mm 
Bélvastagság: Ø 2,5 mm 
Hossz: 85 mm
50 07 00 6 db/cs. .................................... 250,—

Csillámos toll készlet

Színes zselés tollak, ideálisak festeni vagy írni, 
nyolc szín.
Tollvastagság:  Ø 9 mm 
Tollhossz:  150 mm 
Vonalszélesség: 1 mm
30 19 87 8 db/cs. .................................... 790,—

Szövegkijelölő készlet - tengeri állatok

Élénk színekben.
Vonalszélesség: kb. 1 – 5 mm 
Szín:  sárga, narancssárga,  
  rózsaszín és kék
50 23 30 4 db/cs. .................................... 900,—

Írókészlet - láma

Ceruzából, radírból, hegyezőből, vonalzóból 
és jegyzettömbből álló praktikus készlet. Négy 
színben, színválasztás véletlenszerű.
Ceruzaforma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 175 mm 
Keménység:  HB 
Radírgumiméret: kb. 40 x 40 mm 
Hegyezőméret:  37 mm 
Vonalzóhossz:  kb. 150 mm 
Jegyzetfüzet:  kb. 8 x 5,5 cm, 20 lap
30 19 13 per cs. ...................................... 920,—

Írókészlet - Take it easy

Ceruzából, radírból, hegyezőből, vonalzóból és 
jegyzettömbből álló praktikus készlet. 
Ceruzaforma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 175 mm 
Keménység:  HB 
Radírgumiméret: kb. 45 x 25 mm 
Hegyezőméret:  32 mm 
Vonalzóhossz:  kb. 150 mm 
Jegyzetfüzet:  kb. 55 x 95 mm, 21 lap
30 19 86 per cs. ...................................... 920,—
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