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2Д45726
ДРВЕНИ Б.ЏОТО (275800-275000) 1/12-10
висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
триаголна форма;  мека и мазна мина со 
дијаметар 3,3мм. за  интензивно боење; 

мината е отпорна на кршење и лесно се остри.
Цена 95 ден.

2Д45727
ДРВЕНИ Б.ГИОТО (275900-275100)1/24-10
висококвалитетни дрвени боици; 24 бои; 
триаголна форма;  мека и мазна мина со 

дијаметар 3,3мм. за  интензивно боење; мината 
е отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 190 ден.

2Д221500
ДРВЕНИ БОИЦИ ЏАМБО ЏИОТО-12

дрвени боици џамбо; 12 бои; со мека и мазна 
мина, со дебелина 5мм.;

Цена 200 ден. 2К971273
ДРВЕНИ БОИ 1/12. 12 ПАРЧИЊА, 12 БОИ. 

ДИЈАМЕТАР НА МИНА 3мм.
Цена 80 ден.
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2П504-24
Дрвени боици 1/24; 24 бои, 
дебелина на мина 2,9мм., 

хексоаголна форма на боиците; 
FSC сертификат; 

Цена 180 ден.

2П510-12
Дрвени боици 1/12 џамбо; 
12 бои, дебелина на мина 

5,5мм., хексоаголна форма на 
боиците; FSC сертификат; 

Цена 249 ден.

2П5300-12
Дрвени боици 1/12; 12 бои, дебелина 

на мина 2,9мм., хексоаголна форма на 
боиците; пвц пакување; FSC сертификат;

Цена 80 ден.

2П521-36
Дрвени бои 1/36 макси -12

Цена 809 ден.

2П522-12
Дрвени боици макси 

(3,8мм.) 1/12-12
Цена 195 ден.
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2П502-36
Дрвени боици 1/36; 36 бои, 
дебелина на мина 2,9мм., 

хексоаголна форма на 
боиците; FSC сертификат; 

Цена 249 ден.

2П503-12
Дрвени боици 1/12; 12 бои, 
дебелина на мина 2,9мм., 

хексоаголна форма на боиците; 
картонско пакување; FSC 

сертификат; 
Цена 99 ден.

2П507216
Дрвени боици 1/216; 12 бои, 
216 парчиња,  дебелина на 
мина 2,9мм., хексоаголна 

форма на боиците;  пакувани во 
пвц кутија; FSC сертификат. 

Цена 1345 ден.

2П511120
Дрвени боици 1/120 џамбо; 12 
бои,  120 парчиња; дебелина 
на мина 5,5мм., хексоаголна 

форма на боиците; пакувани во 
пвц кутија;  FSC сертификат; 

Цена 2135 ден.
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2У40380
висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 120 ден.

2У40381
висококвалитетни дрвени боици; 24 бои; мека и 

мазна мина со дијаметар 3мм за интензивни боење; 
мината е отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 210 ден.

2У41865
Висококвалитетни дрвени боици; 

18 бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 160 ден.

2У41875
висококвалитетни дрвени боици; 36 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 300 ден.
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2У42323
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 

должина на тело 8,5 см; мека и мазна мина со 
дијаметар 3мм за интензивни боење; мината е 

отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 60 ден.

2У42794
Висококвалитетни дрвени боици; 24 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 185 ден.

2У42795
Висококвалитетни дрвени боици; 

36 бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на кршење 

и лесно се остри.

Цена 260 ден.

2У42827
Висококвалитетни дрвени боици; 18 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 130 ден.
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2У42789
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 4мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 250 ден.

2У42793
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 95 ден.

2У42264
Висококвалитетни дрвени боици со двостран 

врв; 12 бои; мека и мазна мина со дијаметар 5 
мм за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри. Со вклучена острилка.

Цена 230 ден.

2У42857
висококвалитетни дрвени боици; 12 

бои; мека и мазна мина со дијаметар 
3,3 мм за интензивни боење; мината е 

отпорна на кршење и лесно се остри. Со 
употреба на четка за боење и вода се 

користат како акварелни боици.

Цена 160 ден.
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2У42897
висококвалитетни дрвени боици со гума ; 12 

бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 130 ден.

2У42938
висококвалитетни дрвени боици со гума ; 24 

бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 250 ден.

2У42991
висококвалитетни дрвени боици со двостран 

врв; 24 бои; мека и мазна мина со дијаметар 3,3 
мм за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри. Со вклучена острилка.

Цена 150 ден.

2У43034
висококвалитетни дрвени пастелни  боици; 12 
бои; мека и мазна мина со дијаметар 3,3 мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 140 ден.
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2J18010
Дрвени боици со гума за бришење, 12 бои. 

Триаголна форма; лесни за држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм отпорна на кршење.

Цена 100 ден.

2J1209
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; лесни 

за држење; лесни за острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

Цена 145 ден.

2J160100
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 3 
мм отпорна на кршење. ПВЦ кутија.

Цена 250 ден.

2J140220
Дрвени боици, 18 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на кршење.

Цена 130 ден.
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2J140230
Дрвени боици, 24 бои. Триаголна форма; лесни 

за држење; лесни за острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

Цена 150 ден.
2J140300

Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; лесни 
за држење; лесни за острење. Мина 5 мм 

отпорна на кршење. 
Цена 200 ден.

2J150100
Дрвени боици, 1/12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на кршење. 

Цена 85 ден.

2J18020
Дрвени боици со гума за бришење, 1/24 бои. 
Триаголна форма; лесни за држење; лесни за 

острење. Мина 3 мм отпорна на кршење. 
Цена 195 ден.
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2НС599
Дрвени боици флекси; 
12 бои; хексагонална 

форма, екстра флекси-
билно тело за цртање 

без напор.

Цена 50 ден.

2J1402
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 
3 мм отпорна на кршење. 

Цена 80 ден.
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2У43097
Висококвалитетни дрвени боици, 12 интензивни 

бои, дијаметар на мина 3 мм отпорна на кршење, 
лесно се остри; спакувани во еколошко пакување  
70% произведено од рециклирана ПЕТ амбалажа.

Цена 100 ден.

2У42809
Висококвалитетни дрвени боици; 

6 флуоресцентни бои; мека и мазна мина со 
дијаметар 5 мм за интензивни боење; мината е 

отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 160 ден.

2J1704
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 3 
мм отпорна на кршење. Метална кутија.   

Цена 190 ден.
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2ПС0053
дрвени боици 1/12; 12 бои, хексагонална форма 

на боицата; дијаметар на мина 3мм.

Цена 99 ден.

2ПС0637
дрвени боици џамбо 1/12; 12 хексагонални бои-

ци, дијаметар  на мина  5мм.

Цена 280 ден.

2ПС0545
дрвени боици 1/24; 24 бои, хексагонална форма 

на боицата; дијаметар на мина 3мм.

Цена 200 ден.

2Д2920101
МОЛИВ ЦРВЕН-ПЛАВ ЛИРА-12
молив двостран; боја црвена 

и плава со должина по 6,8мм.; 
дебелина на мина 2,8мм.

Цена 60 ден.
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2Е167
ДРВЕНИ БОИ 1/12 ТРОПИК

Цена 60 ден.

2НС601
Молив хб флекси со гума; 

хексагонална форма за 
долго и лесно пишување.

Цена 10 ден.
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2П603-12
Фломастери 1/12 џамбо; 12 

бои, дебелина на врв 7,6мм.; 
картонско пакување; лесно се 

перат; произведено во Италија.

Цена 170 ден.

2П601-12
Фломастери 1/12; 12 бои, дебелина на 

врв 2,5мм.; картонско пакување; лесно се 
перат; произведено во Италија.

Цена 80 ден.

2П605-12
Фломастери 1/12; 12 бои, 

дебелина на врв 2,5мм.; пвц 
пакување;  лесно се перат; 
произведено во Италија.

Цена 100 ден.
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2П602-24
Фломастери 1/24; 24 бои, дебелина на 

врв 2,5мм.; картонско пакување;лесно се 
перат; произведено во Италија.

Цена 220 ден.

2П622-36
ФЛОМАССТЕРИ ЏАМБО 1/36 ПРИМО

Цена 550 ден.

2П604-24
Фломастери 1/24 џамбо; 24 бои, дебелина 

на врв 7,6мм.; картонско пакување; лесно се 
перат; произведено во Италија.

Цена 499 ден.
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2П606-24
Фломастери 1/24; 24 бои, дебелина на врв 2,5мм.; пвц 

пакување;лесно се перат; произведено во Италија.

Цена 499 ден.

2П614-96
Фломастери  1/96; 12 бои, 96 парчиња,  

дебелина на врв 2,5мм..; пвц пакување; 
произведено во Италија.

Цена 499 ден.
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2П611-8
Фломастери  за текстил 1/8; 8 бои, 

дебелина на врв 4,1мм.; бојата 
нанесена на текстил се суши за 

15минути; препорачано е првите 
3 перења, дасе пере одвоено; 

картонско пакување; произведено 
во Италија.

Цена 201 ден.

2П621-60
Фломастери џамбо 1/60 Примо

Цена 756 ден.



18

2ПС0471
фломастери за текстил 1/6; 6 бои, сплоснаст врв, 
за идеално боење текстилни површини; бојата е 

отпорна на перење до 40о 
Цена 150 ден.

2ПС038
фломастери магични 10+2; 10 класични фломас-
тери+2 магични, кои со цртање врз друга боја од 

фломастер дава нова боја; дијаметар на мина 
2мм.

Цена 150 ден.

2ПС0231
фломастери 1/12; 12 бои,  
дијаметар на мина 2мм.

Цена 80 ден.

2ПС0262
фломастери 1/24; 12 бои,  
дијаметар на мина 2мм

Цена 155 ден.
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2Д646033
ФЛОМАСТЕРИ 1/24 ЛИТЛС

Цена 120 ден.

2Д646529
ФЛОМАСТЕРИ ГЛИТЕР 1/8-ЛИТЛС

Цена 210 ден.

2Д416000
ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 1/12-10

висококвалитетни   фломастери, 12 интензивни 
бои, дијаметар на врв 2,8мм.; се перат лесно 

само со вода; не се токсични.
Цена 80 ден.

2Д521500
ФЛОМАСТЕРИ ЏИОТО 1/96

висококвалитетни   фломастери, 96 
интензивни бои, дијаметар на врв 

2,8мм.; се перат лесно само со вода; не 
се токсични.

Цена 700 ден.



20

2Д417000
ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 1/24 -5

висококвалитетни   фломастери, 24 
интензивни бои, дијаметар на врв 2,8мм.; се 

перат лесно само со вода; не се токсични.
Цена 170 ден.

2Д418000
ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 1/36  -5

висококвалитетни   фломастери, 36 интензивни 
бои, дијаметар на врв 2,8мм.; се перат лесно само 

со вода; не се токсични.
Цена 270 ден.

2Д454000
ФЛОМАСТЕР ЏОТО ДЕБЕЛИ 1/12

висококвалитетни  џамбо фломастери, 12 
интензивни бои, дијаметар на врв 5мм.; се 
перат лесно само со вода; не се токсични.

Цена 170 ден.

2Д455000
ФЛОМАСТ.ЏОТО ДЕБЕЛИ 1/24-5

висококвалитетни   џамбо фломастери, 
24 интензивни бои, дијаметар на врв 
5мм.; се перат лесно само со вода; не 

се токсични.
Цена 330 ден.
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2З108-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 12 бои; 

дијаметар на врв 2,3 мм.

Цена 65 ден.

23888-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 12 бои; 

дијаметар на врв 2 мм.
Цена 55 ден.

23897-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 

12 бои; дијаметар на врв 2,55 мм.
Цена 85 ден.

2З738-12
фломастери 1/12 џамбо; 12 парчиња, 

12 бои; дијаметар на врв 5 мм. 
Цена 100 ден.
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2У42265.jpg
висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 
бои, двостран врв со дијаметар на врв 2,6 мм 
и 4,7 мм; лесно се мијат само со вода; не се 
токсични

   Цена 170 ден.

2У41022
Висококвалитетни фломастери, 

96 интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 1100 ден.

2У42605.jpg
висококвалитетни фломастери, 

должина на тело 10 см; 12 
интензивни бои, дијаметар на врв 
1-4,7 мм; лесно се мијат само со 

вода; не се токсични

Цена 140 ден.
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2У41020
Висококвалитетни фломастери, 48 интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се 

мијат само со вода; не се токсични

Цена 550 ден.

2У43032
висококвалитетни фломастери, 

8 пастелни бои, дијаметар на 
врв 1-4,7 мм; лесно се мијат 
само со вода; не се токсични 

Цена 130 ден.

2У43100
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 
бои, дијаметар на врв 2,6 мм; не се токсични, 
само со вода лесно се мијат од раце и други 

непорозни површини; спакувани во еколошко 
пакување  70% произведено од рециклирана 

ПЕТ амбалажа.

Цена 100 ден.
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2У40555
Висококвалитетни фломастери, 18 

интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 130 ден.

2У40556
Висококвалитетни фломастери, 36 интензивни 
бои, дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се мијат 

само со вода; не се токсични

Цена 270 ден.

2У40565
Висококвлаитетни фломастери, 12 

интензивни бои, дијаметар на врв 6 
мм; лесно се мијат само со вода; не се 

токсични

Цена 210 ден.

2У40566
Висококвлаитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, дијаметар на врв 6 мм; лесно се мијат само 
со вода; не се токсични

Цена 340 ден.
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2У42672
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, дијаметар на врв 2,8 мм;  секој 
фломастер има свој специфичен мирис; не 
содржат алергени; лесно се мијат само со 

вода; не се токсични

Цена 200 ден.

2У40531
Висококвалитетни фломастери, 

12 интензивни бои, дијаметар на врв 
2,8 мм; лесно се мијат само со вода; 

не се токсични

Цена 90 ден.

2У40532
Висококвалитетни фломастери, 24 

интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 
мм; лесно се мијат само со вода; не се 

токсични

Цена 180 ден.

2У42988
Висококвалитетни фломастери, со двостран врв, 
8 интензивни бои,  дијаметар на врв 6мм;  секој 
фломастер има свој специфичен мирис и печат 

на спротивниот врв; не содржат алергени; лесно 
се мијат само со вода; не се токсични

Цена 250 ден.
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2У42737
Висококвалитетни фломастери, 9 фломастери 
со интензивна боја и 1 фломастер со бела боја 
за добивање нијанси од боја; лесно се мијат 

само со вода; не се токсични.

Цена 150 ден.

2У42747
Висококвалитетни фломастери, 
12 интензивни бои, со врв четка 
за боење; лесно се мијат само со 

вода; не се токсични

Цена 150 ден.

2У42785
Висококвалитетни фломастери, 8 интензивни и 
флуоресцентни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 

лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 100 ден.

2У42813
Висококвалитетни фломастери, 6 интензивни 

бои, ергономска форма што овозможува лесна 
работа на деца од +2 години, дијаметар на мина 
10 мм за лесно и сигурно боење; не се токсични; 

лесно се мие о раце и други непорозни 
површини само со вода.

                      Цена 250 ден.
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2У40614
Висококвалитетни фломастери, 

12 интензивни бои, дијаметар на 
врв 2,8 мм; лесно се мијат само со 

вода; не се токсични

Цена 90 ден.

2У40615
Висококвалитетни фломастери, 24 интензивни 

бои, дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се мијат само 
со вода; не се токсични

Цена 180 ден.

2У41239
висококвалитетни фломастери, 7 фломастери 
со интензивна боја и 1 фломастер со бела боја 
за корекција на боењето; лесно се мијат само 

со вода; не се токсични

Цена 130 ден.

2У41438
висококвалитетни фломастери, 10 интензивни 

бои, двостран врв со дијаметар на врв 2,6 мм и 4,7 
мм; лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 158 ден.
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2У42814
висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, ергономска форма што овозможува 
лесна работа на деца од +2 години, дијаметар 

на мина 10 мм за лесно и сигурно боење; 
не се токсични; лесно се мие о раце и други 

непорозни површини само со вода.

Цена 500 ден.

2У42815
висококвалитетни фломастери, 6 

интензивни бои, ергономска форма која 
овозможува лесна работа на деца од +1 
година; не се токсични; лесно се мие од 

раце и други непорозни површини само со 
вода.

Цена 250 ден.

2У42817
висококвалитетни боички, 6 интензивни бои, 

ергономска форма која овозможува лесна 
работа на деца од +1 година; дијаметар на 

мина 10 мм; се користат како дрвени, мрсни 
и акварелни боици; не се токсични; лесно се 
мие од раце и други непорозни површини 

само со вода.

Цена 390 ден.

2У42818
висококвалитетни боички, 10 

интензивни бои, ергономска форма 
која овозможува лесна работа на 
деца од +1 година; дијаметар на 

мина 10 мм; се користат како дрвени, 
мрсни и акварелни боици; не се 

токсични; лесно се мие од раце и 
други непорозни површини само со 

вода. Пакувањето содржи и острилка.

Цена 500 ден.
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2У42901.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 

18 фломастери; наменето е за деца +5 
години.

Цена 700 ден.

2У42902.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот 

содржи 18 фломастери; наменето е за 
деца +5 години.

Цена 700 ден.

2У42903.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 18 
фломастери; наменето е за деца +5 години.

Цена 700 ден.

2У42986
макета за боење, 3 Д форма; 
сетот содржи 18 фломастери; 
наменето е за деца +5 години.

Цена 700 ден.
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2У43079
сет од 2 сложувалки-боенки + 8 фломастери; 

сложувалката содржи 6 парчиња и е 
наменета за деца +2 години.

Цена 600 ден.

2У43080
сет од 2 сложувалки-боенки + 8 фломастери; 

сложувалката содржи 6 парчиња и е наменета 
за деца +2 години.

Цена 600 ден.

2У42900
сет од макети за боење + 6 

фломастери + лепаци со светки

Цена 500 ден.
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2НС20358
Фломастери;  12 бои; 
за цртање на хартие-

на подлога.
Цена 50 ден.

2НС24304
Фломастери џамбо; 12 бои; за 
цртање на хартиена подлога. 

Цена 90 ден.
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2К971587
ФЛОМАСТЕРИ 1/12. 12 ПАРЧИЊА, 12 БОИ.

Цена 80 ден.

2К971414
ФЛОМАСТЕРИ 1/12 ДВОСТРАНИ. 12 ПАРЧИЊА, 12 

БОИ.
Цена 150 ден.

2К971413
ФЛОМАСТЕРИ 1/12 ЏАМБО. 12 

ПАРЧИЊА, 12 БОИ.
Цена 150 ден.

2Е516
ФЛОМАСТЕРИ  12+1 ТРОПИКАНА

Цена 60 ден.
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2J171100
Фломастери, 12 бои. Дебелина на врв 7,5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 150 ден.

2J170100
Фломастери, 12 бои. Дебелина на врв 5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 65 ден.

2J170200
Фломастери, 24 бои. Дебелина на врв 

5 мм. Отпорни при пад; константен 
и висок проток на мастило. Лесно се 

чисти со вода и сапун.  
Цена 150 ден.

2J170500
Фломастери, 18 бои. Дебелина на врв 5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 100 ден.
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2ми80020 
фломастери Милан, 12 
бои, дебелина на мина 

7,5мм; дизајнирани 
за употреба на сите 

возрасти; боите се светли; 
мастилото е со квалитет 
кој соодветствува со ЕУ 
стандардите; врвот на 

фломастерите е отпорен 
при пад и притисок, 

одржувајќи го обликот и 
формата на линијата

Цена 155 ден.

2ми71010 
фломастери Милан, 12 бои, дебелина на 

мина 5,5мм; дизајнирани за употреба на сите 
возрасти; боите се светли; мастилото е со 

квалитет кој соодветствува со ЕУ стандардите; 
врвот на фломастерите е отпорен при пад и 
притисок, одржувајќи го обликот и формата 

на линијата.

Цена 160 ден.
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2Д646035
МРСНИ БОИЦИ МАКСИ 1/12-ЛИТЛС

Цена 45 ден.

2Д281200
МРСНИ БОИ ЏОТО ЦЕРА -10

мрсни боици; 12 бои;
Цена 99 ден.

2Ј150118
Мрсни боици, 12 бои. Меки и мазни 
мрсни боици, идеални за употреба 

во градинки и во училишта.   
Цена 100 ден.
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2П062-48
Мрсни боици џамбо 1/48; 12 бои*4 парчиња, за цртање на 

хартија и картон; ергономска џамбо форма овозможува лесна 
работа за школските деца; бојата може повеќепати да се 
нанесува на цртежот; димензии на боичката 10,5*84мм.

Цена 431 ден.

2П074-6
Мрсни боици 1/6; 6 бои, за цртање 

на хартија и картон; ергономска 
триаголна  форма овозможува лесна 

работа за школските деца; бојата може 
повеќепати да се нанесува на цртежот; 

димензија на страна 50мм.

Цена 177 ден.

2П051-12
Мрсни боици 1/12; 12 бои, за цртање на хартија и 

картон; ергономска џамбо форма овозможува лесна 
работа за школските деца; бојата може повеќепати 
да се нанесува на цртежот; димензии на боичката 

10,5*84мм.
Цена 99 ден.
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2П086-26
Мрсни боици џамбо 1/26; 12 бои*2 

парчиња, плус златна и сребрена 
боичка;, за цртање на хартија и 
картон; ергономската триаголна 
форма овозможува лесна работа 
за школските деца; бојата може 

повеќепати да се нанесува на 
цртежот; димензии на боичката 

10,5*85мм.

Цена ??? ден.
 

2П2561-36
Мрсни боици 1/36; 36 парчиња, 12 
бои, за цртање на хартија и картон; 

ергономска џамбо форма овозможува 
лесна работа за школските деца; бојата 

може повеќепати да се нанесува на 
цртежот; димензии 10,5*84мм.

Цена 299 ден.
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2У42369
висококвалитетни мрсни боички со 
овална форма; 12 бои; дијаметар 12 
мм; лесно се острат; не се токсични; 
лесно се мијат само со вода и сапун.

Цена 90 ден.

2У42365
висококвалитетни мрсни боички со 

овална форма; 12 бои; дијаметар 8 мм; 
лесно се острат; не се токсични; лесно се 

мијат само со вода и сапун.

Цена 49 ден.

2У43277
висококвалитетни мрсни пастели; 12 бои; 

дијаметар на врв 10 мм; се користат за 
боење на хартија, картон, канвас, дрво; 

високо покривна боја отпорна на светлина 
со премиум квалитет

Цена 75 ден.

2У42956
висококвалитетни мрсни боички, 6 интензивни 

бои, ергономска овална форма која овозможува 
лесна работа на деца од +1 година; не се 

токсични; лесно се мие од раце и други непорозни 
површини само со вода.

Цена 178 ден.
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2У42388.jpg
висококвалитетни мрсни боички со овална 
форма; 50 бои; дијаметар 12 мм; лесно се 

острат; не се токсични; лесно се мијат само 
со вода и сапун.

Цена 350 ден.
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2П101-12
Водени боици 1/12; 12 бои+четка за 

боење; капак кој се користи како палета 
за мешање на бои; дијаметар на таблета 

25мм.; произведено во Италија.

Цена 120 ден.

2П110-12
Водени боици 1/12; 12 бои+четка за 

боење; капак кој се користи како палета 
за мешање на бои; дијаметар на таблета 

25мм.; произведено во Италија.

Цена 95 ден.

2П114-22
Водени боици 1/22; 22 бои+четка 

за боење; капак кој се користи 
како палета за мешање на бои; 

дијаметар на таблета 30мм.; 
произведено во Италија.

Цена 180 ден.

2П112-12
Водени боици 1/12; 12 

бои+четка за боење; капак 
кој се користи како палета за 

мешање на бои; дијаметар на 
таблета 30мм.; произведено 

во Италија.

Цена 120 ден.
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2П115-12
Водени боици 1/12; 8 бои металик+4 бои 

флуо+четка за боење ; капак кој се користи 
како палета за мешање на бои; дијаметар на 

таблета 30мм.; произведено во Италија.

Цена ?? ден.

2П126-12
Водени боици 1/12; 12 бои+четка за боење; 

капак кој се користи како палета за мешање на 
бои; дијаметар на таблета 30мм.; произведено 

во Италија.

Цена 150 ден.

2П138-12
Водени боици 1/12; 12 бои+четка за 

боење+бела темперна боја; капак кој се 
користи како палета за мешање на бои 
и водени таблети кои не се фиксни, и 

може да се прераспределат во кутијата 
или на работната маса; дијаметар на 

таблета 30мм.; произведено во Италија.

Цена 200 ден.

2П139-24
Водени боици 1/24; 24 бои+четка за 

боење+бела темперна боја; капак кој се 
користи како палета за мешање на бои и 
водени таблети кои не се фиксни, и може 
да се прераспределат во кутијата или на 

работната маса; дијаметар на таблета 
30мм.; произведено во Италија.

Цена 290 ден.
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2ПС7674
водени боици глитер 1/12; 12 бои, дија-

метар на таблета 30мм.; пакувањето 
содржи и четка за боење.

Цена 130 ден.

2ПС7995
водени боици 1/6; 12 бои, дијаметар на таблета 

57мм.; пакувањето содржи и четка за боење.

Цена 235 ден.

2НС311
Водени боици; 12 бои+четка за бо-
ење; дијаметар на таблета 28мм. 

Цена 85 ден.

2Е008
ВОДЕНИ БОИ 1/12 + ЧЕТКА ЗА БОЕЊЕ

Цена 75 ден.
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2СТ107105 
ВОДЕНИ БОИ 1/12+ЧЕТКА ЗА БОЕЊЕ

Цена 80 ден.
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2П253-6
Темперни боици 1/6; 6 бои*25мл.; во пвц чашка, 

пакувани во картонска  кутија;  се користи за 
боење на разни површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и пластика.

Цена 139 ден.

2П254-6
темперни боици 1/6; 6 флуоресцентни 
бои*25мл.; во пвц чашка, пакувани во 

картонска  кутија;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, картон, дрво, 

текстил, стакло, глина и пластика.

Цена 177 ден.

2П225-6
Темперни бои за боење со прсти 1/6; 6 бои, 

пакувани во чашка, за лесно боење со прсти; 
содржина 6*25мл.

Цена 150 ден.

2П231-6
Темперни боици металик 1/6 ; 6 

бои*25мл., вклучувајќи ги сребрена, 
златна и бакарна боја; во пвц чашка, 

пакувани во картонска  кутија;  се 
користи за боење на разни површини 

како хартија, картон, дрво, текстил, 
стакло, глина и пластика.

Цена 177 ден.
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2П2533-6
Темперни боици 1/6; 6 бои*75мл.; 
во пвц туба, со капаче-диспанзер 

за лесно и прецизно боење;  се ко-
ристи за боење на разни површини 
како хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.
Цена 460 ден.

2П744-10
Темперни боици 1/10; 10 бои*18мл.; 

во алуминиумска туба, пакувани 
во пвц кутија;  се користи за боење 
на разни површини како хартија, 

картон, дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 280 ден.

2П2532-8
ТЕМПЕРНИ БОИ во шише  8*50МЛ.

Цена 600 ден.
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2П226-50
Темперни бои за боење со прсти 
1/6; 6 бои, пакувани во чашка, за 
лесно боење со прсти; содржина 

6*50мл.

Цена 214 ден.

2П252-12
Темперни боици 1/12; 12 
бои*25мл.; во пвц чашка, 

пакувани во картонска  кутија;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 249 ден.

2П245-12
Темперни боици 1/12; 12 бои*5мл.; во 

алуминиумска туба, пакувани во пвц кутија;  се 
користи за боење на разни површини како хартија, 

картон, дрво, текстил, стакло, глина и пластика.

Цена 200 ден.
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2П234500
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја сина; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П234610
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја зелена; 
во пвц шише, капаче со 

мерлива доза;  се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П234900
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја бисерна; 
во пвц шише, капаче со 

мерлива доза;  се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П439-14
Темперни боици 1/14; 14 бои*4,5мл.; пакувани во 

чашка; сетот содржи и четка за боење;  се користи за 
боење на разни површини како хартија, картон, дрво, 

текстил, стакло, глина и пластика.

Цена 270 ден.

2П444-10
Темперни боици 1/10; 10 

бои*12мл.; во алуминиумска 
туба, пакувани во пвц кутија;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 240 ден.
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2П448-12
Темперни боици 1/12; 12 бои*12мл.; во 

алуминиумска туба, пакувани во пвц кутија;  
се користи за боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.

2П450-12
Темперни боици 1/12; 8 бои металик+4 бои флуо 
*12мл.; во алуминиумска туба, пакувани во пвц 
кутија;  се користи за боење на разни површини 

како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина 
и пластика.

Цена 330 ден.

2Д646030
ТЕМПЕРНИ БОИ 12*7,5МЛ. 

-ЛИТЛС

Цена 140 ден.

2Д646031
ТЕМПЕРНИ БОИ 12*12МЛ. - 

ЛИТЛС

Цена 180 ден.
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2Т32897
ТЕМПЕРНИ БОИ . 12 БОИ, 

СОДРЖИНА  9МЛ.*12  ПАКУВАНИ ВО ТУБА.
Цена 125 ден. 2T32903

ТЕМПЕРНИ БОИ . 12 БОИ, 
СОДРЖИНА  12МЛ.*12  ПАКУВАНИ ВО 

ТУБА.
Цена 170 ден.
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2Т32873
ТЕМПЕРНИ БОИ .СОДРЖИНА 25МЛ.*6 .  

ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 110 ден.

2T32842
ТЕМПЕРНИ БОИ. 12 БОИ , СОДРЖИНА 25МЛ.*6  ПАКУВАНИ ВО 

ЧАШКА.
Цена 165 ден.
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2Т32859
ТЕМПЕРНИ БОИ.ФЛУОРЕСЦЕНТНИ БОИ.

СОДРЖИНА 25МЛ.*6 . ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 90 ден.

2Т32866
ТЕМПЕРНИ БОИ ГЛИТЕР. СОДРЖИНА 25МЛ.*6.  

ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 90 ден.

2Т32880
ТЕМПЕРНИ БОИ, ЗА БОЕЊЕ СО ПРСТИ .СОДРЖИНА 

25МЛ.*6 .  ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 95 ден.
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2СТ132759 
ТЕМПЕРНА ГЛИТЕ 22мл. ЗЛАТНА БОЈА

Цена 45 ден.

2СТ132758 
ТЕМПЕРНА БОЈА ГЛИТЕР 22мл.. СРЕБРЕНА БОЈА

Цена 45 ден.

2Е515
ТЕМПЕРНИ БОИ 10*6МЛ. ТРОПИК

Цена 100 ден.

2Е9675
ТЕМПЕРНИ БОИ 10+1 * 10мл. 

ТРОПИК
Цена 150 ден.

2Е514
ТЕМПЕРНИ БОИ 10+1*16мл. ТРОПИК

Цена 170 ден.
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2ПС5137
темперна боја неон; содржина 25мл.

Цена 140 ден.

2ПС5311
темперни бои металик 1/6; содржина 

6 бои, нијанси на златна, сребрена, 
бронзена и бакарна боја, *25мл.

Цена 185 ден.

2ПС561
темперни бои сет 8*500мл., пастелни бои.

Цена 1200 ден.

2ПС816
темперна боја комби глитер 500мл. Се 
употребува са мешање со други бои од 
програмата на Toy color, за добивање на 

саканиот глитер ефект.

Цена 350 ден.
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2ПС5328
темперни бои пастел 1/6; содржина 6 бои*25мл.

Цена 150 ден.

2ПС5342
темперни бои флуо 1/6; содржина 6 бои*25мл.

Цена 150 ден.

2ПС5359
темперни бои бисерни 1/6; содржина 6 

бои*25мл.

Цена 150 ден.

2ПС5366
темперни бои 1/6; содржина 6 бо-

и*25мл.

Цена 140 ден.
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2ПС5373
темперни бои глитер 1/6;  

содржина 6 бои*25мл.

Цена 150 ден.

2ПС5380
темперни бои за текстил 1/6;  

содржина 6 бои*25мл.

Цена 260 ден.

2ПС5472
темперни боици за боење со прсти 1/6; содржи-

на 6 бои*25мл., пакувани во чашка.

Цена 150 ден.

2ПС6417
темперни боици 1/12; 12 бои *7,5мл. 
Пакувани во алуминиумска туба; пвц 

амбалажа.

Цена 315 ден.
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2ПС6554
темперни боици 1/12; 12 бои*25мл., пакувани во 

чашка; пакувањето содржи и четка за боење.

Цена 290 ден.

2ПС501
темперни боици 1/6; 6 бои*25мл., пакувани во 
чашка; пакувањето содржи и четка за боење.

Цена 150 ден.

2ПС7216
темперни боици 1/12; 12 бои *7,5мл. Пакувани 

во алуминиумска туба; пвц амбалажа.

Цена 240 ден.

2ПС7285
темперни боици 1/12; 12 бои *12мл. 
Пакувани во алуминиумска туба; пвц 

амбалажа.

Цена 330 ден.
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2ПС77009
темперна боја бисерно 

црвена; содржина 250мл.

Цена 190 ден.

2ПС77018
темперна боја бисерно 
сина; содржина 250мл.

Цена 190 ден.

2ПС77103
темперна боја глитер 

жолта; содржина 250мл.

Цена 199 ден.

2ПС77108
темперна боја глитер црвена; 

содржина 250мл.

Цена 199 ден.

2ПС77112
темперна боја глитер зелена; 

содржина 250мл.

Цена 199 ден.

2ПС77118
темперна боја глитер сина; 

содржина 250мл.

Цена 199 ден.
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2ПС55120
темперна боја окер; содржина 

500мл.

Цена 200 ден.

2ПС55122
темперна боја кафена; содржи-

на 500мл.

Цена 200 ден.

2ПС55126
темперна боја златна; содржи-

на 500мл.

Цена 300 ден.

2ПС55125
темперна боја сребрена; содр-

жина 500мл.

Цена 300 ден.
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.

2ПС77125
темперна боја глитер сребрена; 

содржина 250мл.

Цена 199 ден.

2ПС77126
темперна боја глитер златна; 

содржина 250мл.

Цена 199 ден.

2ПС93133
темперна боја флуо жолта; 

содржина 250мл.

Цена 190 ден.

2ПС93134
темперна боја флуо портокало-

ва; содржина 250мл.

Цена 190 ден.

2ПС93135
темперна боја флуо лила; содр-

жина 250мл.

Цена 190 ден. 2ПС93137
темперна боја флуо зеле-

на; содржина 250мл.

Цена 190 ден.
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2ПС55127
темперна боја пинк; содржина 

500мл.

Цена 200 ден.

2ПС55180
темперна боја с.жолта; содржи-

на 500мл.

Цена 200 ден.

2ПС77001
темперни боици за боење 

со прсти 1/6; содржина 6 бо-
и*25мл., пакувани во чашка.

Цена 190 ден.

2ПС77003
темперна боја бисерно жолта; 

содржина 250мл.

Цена 190 ден.

2ПС55116
темперна боја сина; содржина 

500мл.

Цена 200 ден.

2ПС55118
темперна боја с.сина; 

содржина 500мл.

Цена 200 ден.
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2У42739
темперни бои во стик; 6 бои; лесни за 

употреба, се бои без користење на четка за 
боење и вода, брзо се сушат; лесно се мијат 

со вода и сапун.

Цена 250 ден.

2У42324
темперни бои во стик; 10 бои; лесни за 

употреба, се бои без користење на четка 
за боење и вода, брзо се сушат; лесно се 

мијат со вода и сапун.

Цена 500 ден.

2НС0023
Темперни боици; 10 бои*12мл.

Цена 120 ден.
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2П199100
Темперна  боја; содржина 

125мл., боја бела; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 100 ден.

2П199201
Темперна  боја; содржина 
125мл., боја жолта; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 100 ден.

2П199300
Темперна  боја; содржина 

125мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 100 ден.

2П199501
Темперна  боја; содржина 

125мл., боја сина; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 100 ден.

2П199610
Темперна  боја; 

содржина 125мл., 
боја зелена; во пвц 

шише, капаче со 
мерлива доза;  се 

користи за боење на 
разни површини како 
хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина 

и пластика.

Цена 100 ден.

2П199800
Темперна  боја; содржина 

125мл., боја црна; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 

користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 100 ден.
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2П200100
Темперна  боја; содржина 

300мл., боја бела; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П200201
Темперна  боја; содржина 
300мл., боја жолта; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П200300
Темперна  боја; содржина 

300мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 150 ден.

2П200501
Темперна  боја; содржина 

300мл., боја сина; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П200610
Темперна  боја; содржина 
300мл., боја зелена; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П200800
Темперна  боја; 

содржина 300мл., 
боја црна; во пвц 
шише, капаче со 

мерлива доза;  се 
користи за боење на 

разни површини како 
хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина 

и пластика.

Цена 150 ден.
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2П201100
темперна  боја; содржина 

500мл., боја бела; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П20201
темперна  боја; содржина 

500мл., боја светло жолта; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 201 ден.

2П201211
темперна  боја; содржина 
500мл., боја жолта; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П201250
темперна  боја; содржина 

500мл., боја портокалова; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 201 ден.

2П201300
темперна  боја; содржина 

500мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење 
на разни површини како 

хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П201301
темперна  боја; 

содржина 500мл., 
боја светло црвена; 

во пвц шише, капаче 
со мерлива доза;  се 
користи за боење на 

разни површини како 
хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина 

и пластика.

Цена 201 ден.
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2П201330
темперна  боја; содржина 

500мл., боја лила; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П201380
темперна  боја; содржина 

500мл., боја темно црвена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 201 ден.

2П201400
темперна  боја; содржина 

500мл., боја виолетова; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 201 ден.

2П201500
темперна  боја; содржина 

500мл., боја темно сина; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 201 ден.

2П201501
темперна  боја; содржина 
500мл., боја сина; во пвц 
шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење 
на разни површини како 

хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П201610
темперна  боја; 

содржина 500мл., 
боја светло зелена; 

во пвц шише, капаче 
со мерлива доза;  се 

користи за боење 
на разни површини 

како хартија, картон, 
дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.
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2П201630
темперна  боја; содржина 

500мл., боја зелена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 201 ден.

2П201730
темперна  боја; содржина 

500мл., боја кафена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 201 ден.

2П201800
темперна  боја; содржина 

500мл., боја црна; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 201 ден.

2П201910
темперна  боја; содржина 

500мл., боја сребрена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 330 ден.

2П201920
темперна  боја; содржина 
500мл., боја златна; во пвц 
шише, капаче со мерлива 

доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 330 ден.

2П202100
темперна  боја; 

содржина 500мл., 
боја бела; во пвц 
шише, капаче со 

мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, 
картон, дрво, 

текстил, стакло, 
глина и пластика.

Цена 200 ден.
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2П202201
темперна  боја; содржина 
500мл., боја жолта; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 200 ден.

2П202300
темперна  боја; содржина 

500мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 200 ден.

2П202380
темперна  боја; содржина 

500мл., боја темно црвена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 200 ден. 

2П202501
темперна  боја; содржина 

500мл., боја сина; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 200 ден.

2П202610
темперна  боја; содржина 

500мл., боја зелена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 150 ден.

2П202730
темперна  боја; 

содржина 500мл., 
боја кафена; во пвц 

шише, капаче со 
мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, 
картон, дрво, 

текстил, стакло, 
глина и пластика.

Цена 150 ден.
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2П202800
темперна  боја; содржина 

500мл., боја црна; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П203201
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја светло жолта; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 150 ден.

2П203211
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја жолта; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 150 ден.

2П203250
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја портокалова; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 150 ден.

2П203300
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење 
на разни површини како 

хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П203301
темперна  боја; 

содржина 1000мл., 
боја светло црвена; 

во пвц шише, капаче 
со мерлива доза;  се 

користи за боење 
на разни површини 

како хартија, картон, 
дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.
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2П203330
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја светло лила; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 150 ден.

2П203400
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја темно виолетова; 
во пвц шише, капаче со 

мерлива доза;  се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.

Цена 150 ден.

2П203450
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја виолетова; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 150 ден.

2П203500
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја темно сина; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 150 ден.

2П203501
темперна  боја; содржина 
1000мл., боја сина; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 150 ден.

2П203610
темперна  боја; 

содржина 1000мл., 
боја зелена; во пвц 

шише, капаче со 
мерлива доза;  се 

користи за боење на 
разни површини како 
хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина 

и пластика.

Цена 150 ден.
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2П203630
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја темно зелена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 260 ден.

2П203730
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја кафена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 260 ден.

2П203800
темперна  боја; содржина 
1000мл., боја црна; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.

2P204100
темперна  боја; содржина 
1000мл., боја бела; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.

2П204201
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја жолта; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 260 ден.

2П204300
темперна  боја; 

содржина 1000мл., 
боја црвена; во пвц 

шише, капаче со 
мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, картон, 

дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.
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2П204380
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја темно црвена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 260 ден.

2П204501
темперна  боја; содржина 
1000мл., боја сина; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.

2П204610
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја зелена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 260 ден.

2П203630
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја темно зелена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 260 ден.

2П204800
темперна  боја; содржина 
1000мл., боја црна; во пвц 

шише, капаче со мерлива доза;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 260 ден.

2П204910
темперна  боја; 

содржина 1000мл., 
боја сребрена; во 
пвц шише, капаче 

со мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, картон, 

дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 337 ден.
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2П204920
темперна  боја; содржина 

1000мл., боја златна; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 337 ден.

2П234210
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја жолта; 
во пвц шише, капаче со 

мерлива доза;  се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П234250
темперна  боја глитер; 
содржина 300мл., боја 

портокалова; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 189 ден.

2П234330
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја лила; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П234300
темперна  боја глитер; 

содржина 300мл., боја црвена; 
во пвц шише, капаче со 

мерлива доза;  се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 

стакло, глина и пластика.

Цена 189 ден.

2П234400
темперна  боја 

глитер; содржина 
300мл., боја 

виолетова; во пвц 
шише, капаче со 

мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, 
картон, дрво, 

текстил, стакло, 
глина и пластика.

Цена 189 ден.
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2П230380
ТЕМПЕРА 1000МЛ. СКАРЛЕТ -6

Цена 260 ден.

2П203560
 ТЕМПЕРА 1000МЛ. 

ТИРКИЗНА -6
Цена 260 ден.

2П203331
ТЕМПЕРА 1000МЛ. ФЛЕШ -6

Цена 260 ден.
2П204501

ТЕМПЕРА 500МЛ. ТИРКИЗНА -6
Цена 260 ден.

2П203100
ТЕМПЕРНА1000МЛ. БЕЛА -6

Цена 260 ден.
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2P400100
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја бела; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.

2П400300
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400201
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја жолта; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400301
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја магента; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400250
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја портокалова; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400330
акрилна  боја; 

содржина 300мл., 
боја лила; во пвц 
шише, капаче со 

мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, картон, 

дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.
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2П400380
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја скарлет црвена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400501
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја сина; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.

2П400400
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја виолетова; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400600
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја светло зелена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400500
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја темно сина; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400610
акрилна  боја; 

содржина 300мл., 
боја   зелена; во пвц 

шише, капаче со 
мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, картон, 

дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.
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2P400100
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја бела; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.

2П400300
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400201
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја жолта; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400301
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја магента; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400250
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја портокалова; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400330
акрилна  боја; 

содржина 300мл., 
боја лила; во пвц 
шише, капаче со 

мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни површини 
како хартија, 
картон, дрво, 

текстил, стакло, 
глина и пластика.

Цена 350 ден.
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2П400380
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја скарлет црвена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400501
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја сина; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.

2П400400
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја виолетова; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.

2П400600
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја светло зелена; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.

2П400500
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја темно сина; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 350 ден.



78

2П400730
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја кафена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 170 ден.

2П400800
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја црна; во пвц шише, 
капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П400910
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја сребрена; во пвц 
шише, капаче со мерлива доза;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 170 ден.

2П400920
акрилна  боја; содржина 300мл., боја златна; 

во пвц шише, капаче со мерлива доза;  се 
користи за боење на разни површини како 

хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина 
и пластика.

Цена 400 ден.

2П400610
акрилна  боја; содржина 

300мл., боја   зелена; во пвц 
шише, капаче со мерлива 

доза;  се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, 

глина и пластика.

Цена 350 ден.
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2П420400
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја виолетова; во пвц туба;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420500
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја т.сина; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420201
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја жолта; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420920
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја златна; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена ?? ден.

2П420501
акрилна  боја; 

содржина 75мл., 
боја сина; во пвц 
туба;  се користи 

за боење на разни 
површини како 
хартија, картон, 
дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 350 ден.

2П420100
акрилна  боја; содржина 
75мл., боја бела; во пвц 

туба;  се користи за боење 
на разни површини како 

хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.
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2П420270
акрилна  боја; содржина 

75мл., боја окер; во пвц туба;  
се користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420300
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја црвена; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420330
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја лила; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420610
акрилна  боја; содржина 75мл., 
боја светло зелена; во пвц туба;  

се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 

дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 170 ден.

2П420800
акрилна  боја; 

содржина 75мл., 
боја црна; во пвц 
туба;  се користи 

за боење на разни 
површини како 
хартија, картон, 
дрво, текстил, 
стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.

2П420730
акрилна  боја; содржина 75мл., 

боја кафена; во пвц туба;  се 
користи за боење на разни 

површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 

пластика.

Цена 170 ден.
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2П420301
 Акрилна боја 
магента 75мл. 

Примо-6
Цена 170 ден.

2П420310
 Акрилна боја 

к.црвена 75мл. 
Примо-6

Цена 170 ден.

2П408-6
акрилни боици 1/6; 6 бои*25мл.; во пвц 

чашка, пакувани во картонска  кутија;
Цена 250 ден.   

2П421-5
акрилни бои Примо 5*75мл.

Цена 700 ден.

2П420250
Акрилна боја 

портокалова 75мл. 
Примо-6

Цена 170 ден.

2П420910
акрилна  боја; 

содржина 75мл., боја 
сребрена; во пвц туба;  
се користи за боење на 
разни површини како 
хартија, картон, дрво, 

текстил, стакло, глина и 
пластика.

Цена 170 ден.
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2П416-18
 Акрилни бои 18*25мл. Примо-6

Цена 800 ден.

2П405-10
 Акрилна боја Примо 10*18мл.

Цена 470 ден.

2П650-7
Боја за стакло 1/6; 6 бои*75мл.; боја за 
стакло со диспанзер на боја, за лесно и 
прецизно нанесување; исушената боја 

не се пере.

Цена 700 ден.

2П407-12
 Акрилни бои Примо 12*7.5мл. 

Цена 350 ден.
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2П650100
Боја за стакло; боја бела, 

содржина 80мл.; во пвц туба, 
со капаче-диспанзер за лесно 
и прецизно боење;  исушената 

боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650310
Боја за стакло; боја 
црвена, содржина 
80мл.; во пвц туба, 

со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно 
боење;  исушената 

боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650300
Боја за стакло; боја црвена, 

содржина 80мл.; во пвц туба, 
со капаче-диспанзер за лесно 
и прецизно боење;  исушената 

боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650501
Боја за стакло; боја 

сина, содржина 80мл.; 
во пвц туба, со капаче-

диспанзер за лесно 
и прецизно боење;  

исушената боја не се 
пере.

Цена 100 ден.

2П650250
Боја за стакло; боја 

портокалова, содржина 
80мл.; во пвц туба, со капаче-

диспанзер за лесно и прецизно 
боење;  исушената боја не се 

пере.

Цена 100 ден.

2П650340
Боја за стакло; боја лила, 
содржина 80мл.; во пвц 

туба, со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно 

боење;  исушената боја не 
се пере.

Цена 100 ден.
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2П650910
Боја за стакло; боја 

сребрена, содржина 
80мл.; во пвц туба, со 
капаче-диспанзер за 

лесно и прецизно боење;  
исушената боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650800
Боја за стакло; боја црна, 
содржина 80мл.; во пвц 

туба, со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно 

боење;  исушената боја не 
се пере.

Цена 100 ден.

2П650920
Боја за стакло; боја 
златна, содржина 

80мл.; во пвц туба, 
со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно 
боење;  исушената 

боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650610
Боја за стакло; боја 
зелена, содржина 
80мл.; во пвц туба, 

со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно 

боење;  исушената боја 
не се пере.

Цена 100 ден.

2П650730
Боја за стакло; боја кафена, 

содржина 80мл.; во пвц 
туба, со капаче-диспанзер 

за лесно и прецизно боење;  
исушената боја не се пере.

Цена 100 ден.

2П650400
Боја за стакло 80мл. 

виолет -6
Цена 100 ден.

2П650210
Боја за стакло 80мл. жолта-6

Цена 100 ден.
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2П411ТХ201
Текстилна боја; содржина 
300мл., боја жолта; во пвц 
шише, капаче со мерлива 

доза;  се користи за боење на 
разни текстилни материјали; 
се суши за 24 часа; се пере  на 
температура повисока од 30О.

Цена 499 ден.

2П411ТХ100
Текстилна боја; содржина 
300мл., боја бела; во пвц 
шише, капаче со мерлива 

доза;  се користи за боење на 
разни текстилни материјали; 
се суши за 24 часа; се пере  на 
температура повисока од 30О.

Цена 499 ден.

2П411ТХ250 
Текстилна боја; содржина 

300мл., боја портокалова; во 
пвц шише, капаче со мерлива 
доза; се користи за боење на 
разни текстилни материјали; 
се суши за 24 часа; се пере  на 
температура повисока од 30О.

Цена 499 ден.

2П411ТХ300
Текстилна боја; содржина 

300мл., боја црвена; во пвц 
шише, капаче со мерлива 

доза;  се користи за боење на 
разни текстилни материјали; 
се суши за 24 часа; се пере  на 
температура повисока од 30О.

Цена 499 ден.

2П ТХ400
Текстилна боја; содржина 
300мл., боја виолетова; во 

пвц шише, капаче со мерлива 
доза;  се користи за боење на 
разни текстилни материјали; 
се суши за 24 часа; се пере  на 
температура повисока од 30О.

Цена 499 ден.

2П411ТХ500
Текстилна боја; 

содржина 300мл., 
боја темно сина; во 
пвц шише, капаче 

со мерлива доза;  се 
користи за боење 

на разни текстилни 
материјали; се суши 

за 24 часа; се пере  на 
температура повисока 

од 30О.

Цена 499 ден.
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2П545-12
акварелни боици 1/12  ; 12 бои, дебелина 

на мина 2,9мм., хексоаголна форма на 
боиците; FSC сертификат; 

Цена 170 ден.
2ПС6639

бока за текстил; содржина 25мл.; меко пвц тело 
и врв со дијаметар 0,7см. За лесно и прецизно 

боење и пишување на текстилни површини.

Цена 70 ден.

2ПС6646
акрилна боја металик; содржина 25мл.; меко пвц 
тело и врв со дијаметар 0,7см. За лесно и прециз-

но боење и пишување

Цена 70 ден.
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2М33467
ЧАША ЗА ЛИКОВНО ГОЛЕМА-

КОЛОРС
Цена 50 ден.

2Д646701
ЧЕТКИ ЗА ТЕМПЕРА  1/5(БР.2, 4, 6, 8, 12

Цена 85 ден.

2НС267
Сет  четки за водени боици ;  сетот 
содржи четки со бр.2, бр.4 и бр.6.

Цена 50 ден.

2НС268
Сет  четки за темперни 

боици; 
сетот содржи четки со бр.2, 

бр.4 и бр.6.
Цена 50 ден.
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2П241-2
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.2.

Цена 12 ден.

2П241-4
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.4.

Цена 16 ден.

2П241-6
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.6.

Цена 16 ден.

2П242-4
Четка за боење 
со темперни и 
водени боици, 

бр.4.
Цена 25 ден.

2П242-10
Четка за боење со темперни 

и водени боици, бр.10.
Цена 16 ден.

2П241-10
Четка за 

боење со 
темперни 
и водени 

боици, бр10.
Цена 25 

ден.

2П242-2
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.2.

Цена 25 ден.

2П241-8
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.8.

Цена 25 ден.
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2П241-12
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр12.

Цена 30 ден.

2П241-14
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.14.

Цена 33 ден.

2П242-6
Четка за боење со темперни и 

водени боици, бр.6.
Цена 30 ден.

2П242-8
Четка за боење со 

темперни и водени 
боици, бр.8.

Цена 30 ден.

2П243192
Сет четки за боење; содржина: 192 четки , бр.1, 
2, 4, 6, 8 и 10*16 парчиња со заоблен врв, бр.2, 

4,6,8,10, и 12*16 парчиња со сплоснат врв.

Цена 2500 ден.
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2АК049
чашка за ликовно
Цена 25 ден.

2АК1420
чаша за ликовно
Цена 50 ден.

2АК1459
сет за ликовно; содржина: чаша за ликовно, 

палета и четка за боење.
Цена 170 ден.

2Е1477
Чашка голема за ликовно.

Цена 50 ден.
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2Е1354
Чашка мала за ликовно.

Цена 25 ден.

2Е0777
Палета за боење..
Цена 17 ден.

2Е0982
Палета за боење.

Цена 30 ден.

2Е0678
Палета за боење .

Цена 25 ден.
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2Е0692
Мокрилка.

Цена 35 ден.

2Е1231
Прекривка за ликовно.

Цена 25 ден.

2М33474
КЕСА ЗА БЛОК БРОЈ 4 -  КОЛОРС

Цена 30 ден.
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2П219
Престилка за ликовно

Цена 235 ден.

2М33481
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО - КОЛОРС

Цена 350 ден.
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2Т13911
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. 
МАТЕРИЈАЛ ПОЛИЕСТЕР.

Цена 190 ден.

2Т13928
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛИЕСТЕР.
Цена 190 ден.

2Т13904
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛИЕСТЕР.
Цена 190 ден.
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2Е8514
ПОДЛОГА ЗА ЛИКОВНО 

СПАЈДЕРМЕН
Цена 70 ден.

2Е8521
ПОДЛОГА ЗА ЛИКОВНО МИНИ

Цена 70 ден.

2е8538
МАПА ЗА ЛИКОВНО ФРОЗеН

Цена 70 ден.

2Е9004
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО

Цена 200 ден.
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2НС023
Сликарско платно; димензии 

18*24см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.

Цена 100 ден.

2НС024
Сликарско платно; димензии 
20*30см. материјал 100% па-

мук, 280г/см2.
Цена 130 ден.

2НС025
Сликарско платно; димензии 
30*40см. материјал 100% па-

мук, 280г/см2.
Цена 160 ден.
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2НС026
Сликарско платно; димензии 

40*50см. материјал 100% памук, 
280г/см2.

Цена 220 ден.

2НС027
Сликарско платно; димензии 

50*60см. материјал 100% памук, 
280г/см2.

Цена 300 ден.

2НС028
Сликарско платно; 

димензии 50*70см. 
материјал 100% па-

мук, 280г/см2.
Цена 330 ден.
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2НС029
Сликарско платно; 

димензии 60*80см. 
материјал 100% па-

мук, 280г/см2.
Цена 410 ден.

2НС030
Сликарско платно; димензии 70*100см. мате-

ријал 100% памук, 280г/см2.
Цена 570 ден.
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2П011-10
Креда бела 1/10; 10 парчиња безпрашна креда, 
бела боја,  за цртање на хартија, картон и други 
нерамни површини; дијаметар на креда 9мм. 

висина 80мм.

Цена ?? ден.

2П014-10
Креда во боја 1/10; 10 парчиња безпрашна 

креда, 10 бои,  за цртање на хартија, картон и 
други нерамни површини; дијаметар на креда 

9мм. висина 80мм.

Цена 65 ден.

2П0031-24
Креда во боја  1/24; 24 

парчиња безпрашна креда, 
7 бои,  за цртање на хартија, 

картон и други нерамни 
површини; дијаметар на 

креда 18мм. висина 100мм.

Цена 250 ден.

2П020-12
Сув пастел 1/12: 12 бои, квадратна форма 
на пастелните бои, завиткани со хартиена 

фолија; се користат за техника на сув пастел, за 
цртање на хартија, картон и ребраст а хартија; 

димензии 13*13*80мм.

Цена 267 ден.
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2Д538900
КРЕДА ВО БОЈА 1/10 ЏИОТО-10

креда округла; 10 бои; дијаметар 10мм., 
должина 80мм.; дератолошки тестирани.

Цена 70 ден.

2Д536900
КРЕДА ВО БОЈА ЏИОТО 1/10-10

креда округла; 10 бои; дијаметар 10мм., 
должина 80мм.; дератолошки тестирани.

Цена 80 ден.

2ми1047 
креда округла; 5 бои; не остава 
прашина и овозможува лесно 

пишување на табла,без гребење. 
Димензии 8,5*5*2.

Цена 30 ден.

2ми47120 
креда округла; 7 бои; не остава 
прашина и овозможува лесно 

пишување на табла,без гребење. 
Димензии 12,5*11*10,8 см.

Цена 195 ден.
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2П761-1
Модели за цртање животни; содржи 6 модели 

за цртање животни.

Цена 499 ден.

2П762
Модели за цртање морски свет; содржи 6 

модели за цртање морски животни.

Цена 234 ден.

2П764-4
Модели за цртање овошје; содржи 6 

модели за цртање овошје.
Цена 499 ден.

2П763
Модели за цртање превозни средства; содржи 

6 модели за цртање превозни средства.
Цена 499 ден.
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2П765-5
Модели за цртање зеленчук; содр-
жи 6 модели за цртање зеленчук.

Цена 234 ден.

2Д646518
СТАПЧИЊА ДРВЕНИ 114ММ., 100 

ПАРЧИЊА

Цена 80 ден.

2Ф21120
украсна лента металик; 

димензии 10мм.*30м.; боја златна и црвена

Цена 110 ден.

2Ф21137
украсна лента металик; димензии 
10мм.*30м.; боја златна и црвена

Цена 130 ден.
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2СТ137216 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, БУВ, ДРВО,10 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2СТ137223 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ШТИПКИ, ДРВО, 6 

ПАРЧИЊА
Цена 55 ден.

2СТ137222
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ШТИПКА, ДРВО, 6 

ПАРЧИЊА
Цена 55 ден.

2СТ137304
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЦВЕТ, 

ФИЛЦ, 4 ПАРЧИЊА
Цена 45 ден.
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2СТ137306 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, БУБАМАРА, ФИЛЦ, 4 

ПАРЧИЊА
Цена 45 ден.

2СТ137308 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ФОРМИ ТРАНСПОРТ 

САМОЛЕПЛИВИ, 18 ПАРЧИЊА.
Цена 65 ден.

2СТ137320
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ФОРМИ ЖИВОТНИ, 7 

ПАРЧИЊА
Цена 70 ден.

2СТ137415 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, МАШНИЧКИ, 

ТЕКСТИЛ, 10 ПАРЧИЊА
Цена 50 ден.
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2СТ137600 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЦВЕТОВИ ПЛАТНЕНИ, 10 

ПАРЧИЊА
Цена 90 ден.

2СТ137753
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, МЕДАЉИ ЗЛАТНА 

БОЈА, ПВЦ, 3 ПАРЧИЊА
Цена 70 ден.

2СТ137753
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЈАЈЦА СТИРОПОР, 

60мм., 4 ПАРЧИЊА
Цена 45 ден.

2СТ37021 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, КОНФЕТИ 

13*13мм., 14г.Цена 45 ден.
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2СТ37045 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, БАЛОНИ 15*11мм., 14г..

Цена 45 ден.

2СТ37055 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ПЧЕЛКИ 15*17мм., 14г.

Цена 45 ден.

2СТ37065 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ПАТКИ 

22мм., 14г.
Цена 45 ден.

2СТ37088
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ОЧИ ВО 

БОЈА СО ТРЕПКИ, 12*16мм., 30 
ПАРЧИЊА

Цена 45 ден.
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2СТ37089 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ОЧИ ВО БОЈА СО ТРЕПКИ 

12мм., 40 ПАРЧИЊА
Цена 45 ден.

2СТ37400
КРЕАТИВЕН СЕТ ЦВЕТ, САТЕН 10 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2СТ37491 
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ПЕРДУВИ, 24 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.
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2Д500934
ПЕЧАТИ -СПАЈДЕРМЕН

Цена 25 ден.

2Д562391
ПЕЧАТИ -ФРОЗЕН
Цена 25 ден.
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2Д646115
СВЕТКИ 8Г., БОЈА ЗЛАТНА ИЛИ 

СРЕБРЕНА-ЛИТЛС

Цена 35 ден.

2Д646115
СВЕТКИ 8Г., БОЈА ЗЛАТНА ИЛИ 

СРЕБРЕНА-ЛИТЛС

Цена 35 ден.

2Д646530
ПЕЧАТИ ДЕТСКИ

Цена 30 ден.
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2НС318
Гел пенкало; боја на гел златна; 

дебелина на мина 0,5мм.
Цена 10 ден.

2Е4694
СВЕТКИ ВО ПРАВ -НЕОН ГЛИТЕР

Цена 90 ден.

2Е4052
КОМПАС 8см.

Цена 100 ден.

2Е4700
СВЕТКИ ВО ПРАВ-ГЛИТЕР

Цена 90 ден.
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2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.
2Д21798

СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.
Цена 60 ден.

2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.

2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден. 2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.

2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.
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2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден. 2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.

2Д21798
СТИКЕРИ СО СВЕТКИ 9*27СМ.

Цена 60 ден.

2Д21799
СТИКЕРИ ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.

2Д21799
СТИКЕРИ ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.

2Д21799
СТИКЕРИ 

ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.
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2Д21799
СТИКЕРИ ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.

2Д21799
СТИКЕРИ ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.

2Д21799
СТИКЕРИ ГЛИТЕР А4
Цена 85 ден.

2Д646674
СТИКЕРИ 10*22СМ. 

ЛИТЛС ЛАМА

Цена 60 ден.

2Д646670
СТИКЕРИ 10*22СМ. 

ЛИТЛС ВОЗИЛА

Цена 60 ден.

2Д646775
СТИКЕРИ 10*22СМ. ЛЕБЕДИ

Цена 60 ден.
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2Д646062
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ПЕПЕРУТКИ, 8 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646063
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЦВЕТОВИ, 8 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646066
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ДРВЕНИ КОПЧИЊА, 9 

ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646067
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, 

БУБАМАРА,  
18ММ., 3 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.
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2Д646071
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ,  

ПВЦ КАМЧИЊА, 8ММ., 120 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646072
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЅВЕЗДИ,  

15ММ.,56 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646073
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, СРЦА, 10ММ. 

60ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646074
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ,  ЅВОНА,  

15ММ ., 8 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.
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2Д646075
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ЦВЕТОВИ ГЛИТЕР, 

13ММ., 8ГР.

Цена 50 ден.

2Д646076
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ШТИПКИ ДРВЕНИ 

25ММ.10 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646077
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, ОЧИ, 10ММ.,  

60 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646079
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, КАМЧИЊА 

КОЛОР, 8ММ., 14ГР.

Цена 50 ден.
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2Д646060
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ

Цена 50 ден.

2Д646061
КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ ЦВЕТОВИ 2 ПАРЧИЊА

Цена 50 ден.

2Д646703
СИЛИКОНСКИ ПИШТОЛ, 60В.

Цена 500 ден.
2Д620538

СИЛИКОНСКИ СТАПЧИЊА 
11ММ,*19СМ. ЛУНА

Цена 20 ден.
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2Е7848
ЧЕСТИТКА 

Цена 25 ден.

2СТ136895
ЦЕЛОФАН 70*100см., 2парчиња

Цена 40 ден.

2Е7855
ЧЕСТИТКА ЦВЕТ

Цена 25 ден.

2Ф89946
фолија транспарентна;  
димензии 70см.*5м.

Цена 80 ден.
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2Ф71347
кеса украсна;  

димензии 23*10*32см.

Цена 30 ден.

2Ф71354
фолија транспарентна; 
димензии 70см.*5м.

Цена 80 ден.

2Ф31570
хартија ребраста; димензии 70см.*2м.

Цена 60 ден.
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2Ф57051
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 30 ден.

2Ф35202
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2,  

димензии 70см.*2м.

Цена 50 ден.
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2Ф65773
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 30 ден.

2Ф86228
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 30 ден.
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2Ф60174
хартија глите; димензии 70см.*2м.

Цена 60 ден.

2Ф87348
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 35 ден.
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2Ф31754
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 35 ден.

2Ф65445
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.
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2Ф85306
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.

2Ф89410
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.
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2Ф89496
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.

2Ф97071
украсна хартија; димензии 100*70см.

Цена 50 ден.
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2Ф35219
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.

2Ф31563
украсна хартија во ролна; хартија 60г./м2, димен-

зии 70см.*2м.

Цена 50 ден.
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2СТ134359 
ХАРТИЈА  МЕКА САМОЛЕПЛИВА А4 1/10 ГЛИТЕР-

СРЕБРЕНА БОЈА
Цена 250 ден.

2СТ134354 
ХАРТИЈА  МЕКА САМОЛЕПЛИВА А4 1/10 ГЛИТЕР-

РОЗЕВА БОЈА 
Цена 250 ден.

2СТ135510 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см. -БЕЛА BOJA

Цена 30 ден.

2СТ135520 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см. ЖОЛТА BOJA

Цена 30 ден.
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2СТ135526 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200 см.-ПОРТОКАЛОВА БОЈА 

Цена 30 ден.

2СТ135550 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.-СИНА БОЈА 

Цена 30 ден.

2СТ135530 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.- ЦРВЕНА БОЈА

Цена 30 ден.

2СТ135557 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.

- ВИОЛЕТОВА БОЈА 
Цена 30 ден.
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2СТ135561 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.- ТЕМНО ЗЕЛЕНА БОЈА 

Цена 30 ден.

2СТ135570 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.- ЦРНА БОЈА

Цена 30 ден.

2СТ135600 
КРЕП ХАРТИЈА 50*200см.-ВИНОЖИТО БОЈА

Цена 65 ден. 2СТ136040 
ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР САМОЛЕПЛИВА 

1/10-ЗЕЛЕНА БОЈА 
Цена 100 ден.
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2СТ136042 
ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР САМОЛПЕЛИВА 1/10-РОЗЕВА 

БОЈА 
Цена 100 ден.

2СТ136045 
ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР САМОЛПЕЛИВА 

1/10-СВЕТЛО ЗЛАТНА БОЈА 
Цена 100 ден.

2СТ136044 
ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР САМОЛПЕЛИВА 

1/10-СРЕБРЕНА БОЈА 
Цена 100 ден.

2СТ136048 
ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР САМОЛЕПЛИВА 

1/10-ЗЛАТНА БОЈА
Цена 100 ден.
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2СТ136070 
ХАРТИЈА А4 МАГИЧНА, 270г. 1/10-ВИНОЖИТО 

БОЈА
Цена 120 ден.

2СТ136080 
ХАРТИЈА А4 МАГИЧНА-ХОЛОГРАМ, 270г. 1/10

Цена 120 ден.

2СТ136090 
ХАРТИЈА А4 МАГИЧНА
-МЕТАЛИК, 270г. 1/10 
Цена 120 ден.

2СТ136101 
ХАРТИЈА А4 МЕТАЛИК 1/10 250г.-

.БЕЛА БОЈА 
Цена 150 ден.
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2СТ136110 
ХАРТИЈА А4 МЕТАЛИК 1/10 250г. -КАФЕНА БОЈА

Цена 150 ден.

2СТ136140 
ХАРТИЈА А4 ОГЛЕДАЛО, 250г. 1/10-СРЕБРЕНА БОЈА 

Цена 100 ден.

2СТ136111 
ХАРТИЈА А4 МЕТАЛИК 1/10 250г.-ЦРНА БОЈА

Цена 150 ден.

2СТ136141 
ХАРТИЈА А4 ОГЛЕДАЛО, 250г. 

1/10- ЗЛАТНА БОЈА
Цена 100 ден.
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2СТ136145 
ХАРТИЈА А4, ИРИДЕСЦЕНТНИ БОИ, 60г. 

1/10-ЖОЛТА БОЈА 
Цена 100 ден.

2СТ136146 
ХАРТИЈА А4, ИРИДЕСЦЕНТНИ БОИ, 60г. 1/10-СИНА 

БОЈА
Цена 100 ден.

2СТ136148 
ХАРТИЈА А4 ИРИДЕСЦЕНТА БОЈА, 60г. 

1/10-БЕЛА БОЈА 
Цена 100 ден.

2СТ136162 
ХАРТИЈА А4 250г. ХОЛОГРАМСКА 

1/10-ЖОЛТА БОЈА 
Цена 100 ден.
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2СТ136164 
ХАРТИЈА А4 250г. ХОЛОГРАМ, 1/10 -ЦРВЕНА БОЈА

Цена 100 ден.

2СТ136167 
ХАРТИЈА А4 250г. ХОЛОГРАМ, 1/10-ЗЕЛЕНА БОЈА

Цена 100 ден.

2СТ136166 
ХАРТИЈА А4 250г. ХОЛОГРАМ, 1/10-РОЗЕВА БОЈА

Цена 100 ден.

2СТ136168 
ХАРТИЈА А4 250г. ХОЛОГРАМ, 1/10 

-СИНА БОЈА 
Цена 100 ден.
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2СТ137981 
ХАРТИЈА МАГИЧНА Б5 1/10

Цена 150 ден.

2СТ34057 
ХАРТИЈА МЕКА A4 1/10 -ВИОЛЕТОВА БОЈА 

Цена 90 ден.

2СТ34075 
ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 - СИВА БОЈА 

Цена 90 ден.

2СТ34137 
ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР-

РОЗЕВА БОЈА
Цена 190 ден.
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2СТ34150 
ХАРТИЈА MEKA А4 1/10 ГЛИТЕР- ПЛАВА БОЈА 

Цена 190 ден.

2СТ34190 
ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10  ГЛИТЕР-ЗЛАТНА БОЈА 

Цена 190 ден.

2СТ34157 
ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР- ВИОЛЕТОВА БОЈА

Цена 190 ден.

2СТ34191 
ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР- 

СРЕБРЕНА БОЈА 
Цена 190 ден



137

2СТ136404 
ХАМЕР 100*70см. 240г.-ЖОЛТА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136409 
ХАМЕР 100*70см.-240г.-ПОРТОКАЛОВА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136410 
ХАМЕР 100*70см., 240г.-РОЗЕВА БОЈА

Цена 70 ден.
2СТ136416 

ХАМЕР 100*70см., 240г.-ЦРВЕНА БОЈА
Цена 70 ден.
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2СТ136420 
ХАМЕР 100*70см., 240г.-ВИОЛЕТОВА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136434 
ХАМЕР 100*70см., 240г.-ЗЕЛЕНА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136425
ХАМЕР 100*70см., 240г.-СИНА БОЈА 

Цена 70 ден.

2СТ136435 
ХАМЕР 100*70см., 240г.-КАФЕНА 

БОЈА
Цена 70 ден.



139

2СТ136440
ХАМЕР 100*70см., 240г. -СИВА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136445
ХАМЕР 100*70см., 240г.-ЦРНА БОЈА

Цена 70 ден.

2СТ136450
ХАМЕР 100*70см., 240г.-ЗЛАТНА БОЈА

Цена 70 ден.
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2Е0245-10
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА СВЕТЛО ЗЕЛЕНА 

БОЈА
Цена 150 ден.

2Е0245-11
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА ТЕМНО СИНА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-12
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА ЗЕЛЕНА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-13
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА 

ЖОЛТА БОЈА
Цена 150 ден.
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2Е0245-2
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА КАФЕНА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-3
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА ЦРНА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-4
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА ВИОЛЕТОВА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-5
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА 

ПОРТОКАЛОВА БОЈА
Цена 150 ден.
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2Е0245-6.
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА РОЗЕ БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-8
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА РОЗЕВА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-7
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА СИНА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е0245-9
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА СВЕТЛО 

ПОРТОКАЛОВА БОЈА
Цена 150 ден.
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2Е1617-1
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА БЕЛА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е0245-1
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 10 ЛИСТА БЕЛА БОЈА

Цена 150 ден.

2Е1617-16
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА СИНА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-17
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА 

ВИОЛЕТОВА БОЈА
Цена 90 ден.
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2Е1617-10
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА СВЕТЛО 

ВИОЛЕТОВА БОЈА
Цена 90 ден.

2Е1617-11
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА СВЕТЛО СИНА 

БОЈА
Цена 90 ден.

2Е1617-12
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА СВЕТЛО 

ЗЕЛЕНА БОЈА
Цена 90 ден.

2Е1617-13
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА 

ТЕМНО СИНА БОЈА
Цена 90 ден.
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2Е1617-2
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА БОРДО БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-3
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА КАФЕНА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-4
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА ЦРНА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-5
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА 

ЦРВЕНА БОЈА
Цена 90 ден.
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2Е1617-6
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА ПОРТОКАЛОВА 

БОЈА
Цена 90 ден.

2Е1617-8
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА СИВА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-7
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА РОЗЕВА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-9
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА 

СВЕТЛО КАФЕНА БОЈА
Цена 90 ден.
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2Е1617-14
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА ЗЕЛЕНА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е1617-15
ХАРТИЈА МЕКА 20*30см. 10 ЛИСТА ЖОЛТА БОЈА

Цена 90 ден.

2Е4311-2
ХАРТИЈА МЕКА А4 10 ЛИСТА НЕОН 

ПОРТОКАЛОВА БОЈА
Цена 200 ден.

2Е4311-3
ХАРТИЈА МЕКА А4 10 ЛИСТА НЕОН 

ЗЕЛЕНА БОЈА
Цена 200 ден.
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2Е4311-4
ХАРТИЈА МЕКА А4 10 ЛИСТА НЕОН ЖОЛТА БОЈА

Цена 200 ден.

2Е3630
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - 

ПОРТОКАЛОВА БОЈА
Цена 30 ден.

2Е3876
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА БОЈА
Цена 30 ден.

2Е4311-1
ХАРТИЈА МЕКА А4 10 ЛИСТА НЕОН РОЗЕ БОЈА

Цена 200 ден.
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2Е3705
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - ЖОЛТА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е3708
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - КАФЕНА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е3722
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - ПОРТОКАЛОВА БО

Цена 30 ден.

2Е3739
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - 

ЦИКЛАМА БОЈА
Цена 30 ден.
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2Е3661
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - СВЕТЛО ВИОЛЕТОВА 

БОЈА
Цена 30 ден.

2Е3685
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - СВЕТЛО СИНА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е3678
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - ТЕМНО СИНА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е3692
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - ТЕМНО 

ЗЕЛЕНА БОЈА
Цена 30 ден.
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2Е3753
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - СВЕТЛО РОЗЕВА 

БОЈА
Цена 30 ден.

2Е3869
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - ЗЕЛЕНА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е3623
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - СВЕТЛО ЖОЛТА 

БОЈА
Цена 30 ден.

2Е6728
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. -   

ЦРВЕНА БОЈА
Цена 30 ден.
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2Е33647
КРЕП ХАРТИЈА 50см.*200см. - РОЗЕВА БОЈА

Цена 30 ден.

2Е7862
КАРТОН РЕБРАСТ А4 НЕОН БОЈА, 5 БОИ - 10 ЛИСТА

Цена 120 ден.

2Е6153
ХАРТИЈА А4 МАГИЧНА

Цена 100 ден.

2ми85401 
мемо листови; 100 листови со димензија 

7,6х7,6 см, спакувани во пвц фолија

Цена 25 ден.
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2Д26688
 ХАМЕР 50*70 220ГР.БЕЛ-20 

Цена 30 ден.

2Д26689
 ХАМЕР 50*70 220ГР. СВЕТЛО.ЖОЛТ

Цена 30 ден.

2Д26690
 ХАМЕР 50*70 220ГР.ЖОЛТ

Цена 30 ден.

2Д26691 
 ХАМЕР 50*70 220ГР.  ЦРВЕН

Цена 30 ден.

2Д26698
 ХАМЕР 50*70 220ГР. ПОРТОКАЛОВ

Цена 30 ден.

2Д30001
  ХАМЕР 70*50 220ГР.СВЕТЛО ЗЕЛЕН

Цена 30 ден.

2Д26692
 ХАМЕР 50*70  220ГР. РОЗЕ

Цена 30 ден.

2Д26695 
 ХАМЕР 50*70 220ГР. СВЕТЛО ПЛАВ

Цена 30 ден.

2Д30002
 ХАМЕР 50*70 220ГР.  КАФЕН

Цена 30 ден.

2Д30003 
  ХАМЕР 50*70 220ГР. ЗЕЛЕН 

Цена 30 ден.
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2Д30006 
 ХАМЕР 50*70 220ГР. ЦРН

Цена 30 ден.

2Д30047 
 ХАМЕР 50*70 220ГР.СРЕБРЕН

Цена 57 ден.

2Д30048
 ХАМЕР 50*70 220ГР. ЗЛАТНА

Цена 57 ден.

2Д30084
 ХАМЕР 50*70 220ГР.  ВИОЛЕТОВ

Цена 30 ден.

2Д30195
 ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЗЕЛЕН

Цена 70 ден.

2Д30196 
 ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ПЛАВ

Цена 70 ден.

2Д30193
 ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЦРН

Цена 70 ден.

2Д30194
 ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЦРВЕН

Цена 70 ден.

2Д30197
 ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ПОРТОКАЛОВ 

Цена 70 ден.

2Д30198 
  ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 

ВИОЛЕТОВ
Цена 70 ден.
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2СТ133110
 РЕБРАСТ ХАМЕР А4 БЕЛ  *10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ133120
 ХАМЕР РЕБРАСТ А4 ЖОЛТ*10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ133130
 ХАМЕР РЕБРАСТ А4 ЦРВЕН *10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ133150 
 ХАМЕР РЕБРАСТ А4 ПЛАВ *10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ33010
 РЕБРАСТ Х. 50*70 БЕЛ

Цена 45 ден.

2СТ33020
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ЖОЛТ

Цена 45 ден.

2СТ133160
 ХАМЕР РЕБРАСТ А4 ЗЕЛЕН *10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ133170 
 ХАМЕР РЕБРАСТ А4 ЦРН *10 ЛИСТА

Цена 70 ден.

2СТ33026 
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ОРАНЖ

Цена 45 ден.

2СТ33037
  РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ПИНК 

Цена 45 ден.

2СТ33030 
 РЕБРАСТ Х. 50*70 ЦРВЕН 

Цена 45 ден.

2СТ33050 
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ПЛАВ 

Цена 45 ден.
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2СТ33057
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ВИОЛЕТ

Цена 45 ден.

2СТ33060 
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ЗЕЛЕН

Цена 45 ден.

2СТ33070
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70 ЦРН

Цена 45 ден.

2СТ33080 
 РЕБРАСТ Х. 50*70 НЕОН ЖОЛТ

Цена 60 ден.

2СТ33083
 РЕБРАСТ ХАМЕР 50*70НЕОН ЗЕЛ.

Цена 60 ден.

2СТ33091
 РЕБРАСТ Х 50*70МЕТАЛИК СРЕБРО

Цена 60 ден.

2СТ33090 
 РЕБРАСТ КАРТОН 50*70 ЗЛАТЕН

Цена 60 ден.

2СТ33081
 РЕБРАСТ Х. 50*70 НЕОН ОРАНЖ

Цена 60 ден.

2СТ33082 
 РЕБРАСТ Х. 50*70 НЕОН РОЗЕ

Цена 60 ден.
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2Д30077
ХАРТИЈА МЕТАЛИК 
ЗЛАТНА  50*70СМ.
Цена 50 ден.

2Д30076
ХАРТИЈА МЕТАЛИК 

50*70СМ. СРЕБРЕНА
Цена 50 ден.

2Д646569
ХАМЕР СИН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646572
ХАМЕР ЖОЛТ, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646570
ХАМЕР  РОЗЕ, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646573
ХАМЕР ЦРВЕН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646577
ХАМЕР ЗЕЛЕН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646574
ХАМЕР ЦРН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646578
ХАМЕР ЛИЛА, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646571
ХАМЕР КАФЕН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646576
 ХАМЕР ПОРТОКАЛОВ, 

220ГР., 50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646575
ХАМЕР СИН, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646579
ХАМЕР БЕЛ, 220ГР., 

50*70СМ.
Цена 30 ден.
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2Д646556
КРЕП ХАРТИЈА КАФЕНА, 

50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646557
КРЕП ХАРТИЈА ЦРНА,  

50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646565
КРЕП ХАРТИЈА ЗЕЛЕНА, 

50*200СМ
Цена 30 ден.

2Д646559
КРЕП ХАРТИЈА  

СВЕТЛО СИНА, 50*70СМ.
Цена 30 ден.

2Д646561
КРЕП ХАРТИЈА  ЦРВЕНА 

50*200СМ.-
Цена 30 ден.

2Д646558
КРЕП ХАРТИЈА СИНА, 

50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646566
КРЕП ХАРТИЈА  

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА,  50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646560
КРЕП ХАРТИЈА ЖОЛТА, 

50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646564
КРЕП ХАРТИЈА  

ПОРТОКАЛОВА, 50*200СМ.
Цена 30 ден.

2Д646567
КРЕП ХАРТИЈА ЛИЛА, 

50*200СМ.
Цена 30 ден.



159

2000209
ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ВИОЛЕТОВА

Цена 500 ден.
2000210

ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ЗЕЛЕНА
Цена 500 ден.

2000211
ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ПЛАВА

Цена 500 ден.
2000212

ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ПОРТОКАЛОВА
Цена 500 ден.

2000213
ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ЦРВЕНА

Цена 500 ден.
2000214

ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ЖОЛТА
Цена 500 ден.

2000215
ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 ПИНК

Цена 500 ден. 2000218
ХАРТИЈА 160 гр. 1/250 МИКС БОИ

Цена 500 ден.

2000200
ХАРТИЈА 80 гр. 1/500 ПЛАВА

Цена 472 ден.

2000201
ХАРТИЈА 80 гр. 1/500 ЗЕЛЕНА

Цена 472 ден.

2000202
ХАРТИЈА 80 гр. 1/500 ЦРВЕНА

Цена 472 ден.

2000205
ХАРТИЈА 80 гр. 1/500 ВИОЛЕТОВА

Цена 472 ден. 2000217
ХАРТИЈА 80 гр. 1/500 МИКС БОИ

Цена 472 ден.
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2В005
Блок за цртање број 2; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 30 ден.

2В006
Блок за цртање број 3; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 35 ден.

2В007
Блок за цртање број 4; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 35 ден.

2В008
Блок за цртање број 5; 10 листа, 

105г./м2 хартија.

Цена 40 ден.
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200200
Колаж хартија А5, 

самолеплива; 
Цена 40 ден.

200201
Блок за скицирање број 2; 
10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 30 ден.

200208
Колаж хартија А4, самолеплива; 

Цена 90 ден.

267201
Блок специјален бој 5.

Цена 120 ден.
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200003
Копирна хартија, 80г. 500 листа. 

Цена 200 ден.
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2К970962
НОЖИЦИ ДЕТСКИ, 13,5см. БЛИСТЕР ПАКУВАЊЕ.

Цена 40 ден.

2К971008
НОЖИЦИ ДЕТСКИ, 13,5см.

Цена 40 ден.

2К971406
НОЖИЦИ ДЕТСКИ 13,5см.

Цена 50 ден.
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2К971833
НОЖИЦИ ДЕТСКИ 13,5см. БЛИСТЕР ПАКУВАЊЕ.

Цена 45 ден.

2К971532
НОЖИЦИ ДЕТСКИ 13,5см. СО МЕКИ РАЧКИ.

Цена 75 ден.

2К971844
НОЖИЦИ ДЕТСКИ 13,5см.

Цена 40 ден.

2К971402
НОЖИЦИ ДЕТСКИ 13.5см. БЛИСТЕР 

ПАКУВАЊЕ.
Цена 50 ден.
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2ми90616 
Училишни ножици изработени од не 
рѓосувајќи челик; со ергономско пвц 

тело и заоблен метален врв

Цена 45 ден.

2ми10150 
ножици за канцелариско работење; 

изработени од не рѓосувајќи челик; со 
ергономско пвц тело и заоблен метален врв; 

должина на сечиво 20 см.

Цена 140 ден.

2ми10265 
ножици за канцелариско работење; 

изработени од не рѓосувајќи челик; со 
ергономско пвц тело и заоблен метален врв; 

должина на сечиво 22 см.

Цена 140 ден.

2ми40201 
Училишни ножици изработени од не 
рѓосувајќи челик; со ергономско пвц 

тело и заоблен метален врв

Цена 35 ден.
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2ми28123 
Маркер за пишување на бела табла

Дебелина на мина 1,4 мм; дизајнирани за 
употреба за сите возрасти; боите се светли; 

мастилото е со квалитет кој соодветствува со 
ЕУ стандардите; врвот на маркерите е отпорен 
при пад и притисок, одржувајќи го обликот и 

формата на линијата

Цена 40 ден.

2ми28124 
Маркер за пишување на бела 
табла Дебелина на мина 1,4 

мм; дизајнирани за употреба за 
сите возрасти; боите се светли; 

мастилото е со квалитет кој 
соодветствува со ЕУ стандардите; 

врвот на маркерите е отпорен 
при пад и притисок, одржувајќи 

го обликот и формата на линијата

Цена 40 ден.

2ми69820 
Училишни ножици изработени од 

не рѓосувајќи челик; со ергономско 
пвц тело и заоблен метален врв, со 

вклучена пвц заштита

Цена 75 ден.

2ми80066 
Училишни ножици изработени од не 
рѓосувајќи челик; со ергономско пвц 

тело и заоблен метален врв

Цена 40 ден.
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2Д646767
ТЕКС МАРКЕРИ ЛИТЛС

Цена 65 ден.

2ми65894 
4 маркери за бела табла, сина, 

црвена, црна и зелена боја 
спакувани во пвц-магнетна кутија 
со вклучен сунѓер за бришење на 

бела табла

Цена 180 ден.

2Е7077
ТЕКСТ МАРКЕР ТРОПИК-ЖОЛТА БОЈА

Цена 15 ден.
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2Е7084
ТЕКСТ МАРКЕР ТРОПИК-РОЗЕВА БОЈА

Цена 15 ден.

2Е7091
ТЕКСТ МАРКЕР ТРОПИК-ПОРТОКАЛОВА БОЈА

Цена 15 ден.

2М526566
Селотејп за секојдневна употреба со димензии 15 

*33 мм; со транспарентна боја.

Цена 12 ден.

2ми80201 
селотејп 12мм*33м

Цена 19 ден.
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2Е00071-5
МАЛ УКРАСЕН СЕЛОТЕЈП

Цена 5 ден.
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2T04010
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, БЕЛО 100мл.

Цена 70 ден.

2T12162
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, 

ТРАНСПАРЕНТНО 40г.
Цена 50 ден.

2T16412
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, 

ТРАНСПАРЕНТНО 50мл.
Цена 50 ден.

2T04188
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, БЕЛО 50мл.

Цена 30 ден.
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2ми10924 
универзално лепило во стик; 8гр; наменет за 

лепење хартија, картон, слики и др.

Цена  25 ден.
2ми15912 

универзално лепило во стик; 21гр; наменет за 
лепење хартија, картон, слики и др.

Цена 45 ден.

2ми20912 
универзално лепило во стик; 40гр; 

наменет за лепење хартија, картон, 
слики и др.

Цена 60 ден.

2ми80209 
држач за селотејп со два диспанзера 

15мм*33м и 15мм*66м

Цена 270 ден.

2ми80212 
селотејп дуплофан 15мм*10м

Цена 60 ден.
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2T25396
ЛЕПИЛО ТЕЧНО. СОДРЖИНА 60МЛ.

Цена 40 ден.

2Т17353
ЛЕПИЛО ТЕЧНО. СОДРЖИНА 60МЛ.

Цена 40 ден.

2T04919
ЛЕПИЛО СО СВЕТКИ. СОДРЖИНА 50мл.

Цена 35 ден.
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2ПС7612
лепило течно; содржина 100мл.

Цена 70 ден.

2ПС6622
лепак со светки; содржина 25мл.

Цена 60 ден.

2ПС985
лепило течно; содржина 180мл.

Цена 140 ден.

2П301-80
Лепило течно; содршина 75мл.; 

високо квалитетно течно и 
транспарентно лепило, со 

диспензер Aна врв за лесно и 
прецизно лепење.

Цена 60 ден.
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2Е2824
ЛЕПАК ВО СТИК, 15г.

Цена 20 ден.

2е2110
ЛЕПАК ШКОЛСКИ, 30мл.

Цена 20 ден.

2е2127
ЛЕПАК ШКОЛСКИ, 50мл.

Цена 25 ден.

2Е2817
ЛЕПАК ВО СТИК, 8г.
Цена 15 ден.
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2ТЕ105
Лепило течно.  Содржина 40гр.

Цена 50 ден.

2ТЕ111
Лепило течно. Содржина 20гр.

Цена 40 ден.

2ТЕ104
Лепило течно. Содржина 20гр.

Цена 35 ден.

2A06034
Лепило течно. Содржина 200мл.

Цена 70 ден.
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2Д540500
ЛЕПАК СТИК 20ГР. ЏИОТО(540200)-40

универзално лепило во стик; содржина 20гр.; се 
користи за лепење на секаков вид хартија; не е 

токсично; се пере лесно со ладна вода; идеално за 
работа во училиште и канцеларија.

Цена 75 ден.

2Д540600
ЛЕПАК СТИК 40ГР. ЏИОТО(540300)-24

универзално лепило во стик; содржина 40гр.; се 
користи за лепење на секаков вид хартија; не е 
токсично; се пере лесно со ладна вода; идеално 

за работа во училиште и канцеларија.
Цена 115 ден.

2П3302250
Лепило течно; содрж ина 

250мл.; високо квалитетно 
течно и транспарентно лепило, 
со диспензер на врв за лесно и 

прецизно лепење.

Цена 160 ден.
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2Д540400
ЛЕПАК СТИК 10ГР. ЏИОТО(540100)-60

универзално лепило во стик; содржина10гр.; се 
користи за лепење на секаков вид хартија; не е 
токсично; се пере лесно со ладна вода; идеално 

за работа во училиште и канцеларија.
Цена 45 ден.

2Д541200
ЛЕПАК СТИК 40ГР. ЏИОТО-24

универзално течно  лепило во стик; 
содржина 40гр.; се користи за лепење 
на секаков вид хартија; не е токсично; 

се пере лесно со ладна вода; идеално за 
работа во училиште и канцеларија.

Цена 80 ден.

2Д542000
ЛЕПАК ЏИОТО 30МЛ.-26

универзално течно  лепило во 
стик; содржина 40гр.; се користи 

за лепење на секаков вид хартија; 
не е токсично; се пере лесно со 

ладна вода; идеално за работа во 
училиште и канцеларија.

Цена 60 ден.
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2Е4687
ЛЕПАК ЗА ХАРТИЈА ГЛИТЕР

Цена 60 ден.

2Т16191
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, 

ТРАНСПАРЕНТНО 90г.
Цена 120 ден.

2Т04102
ЛЕПИЛО ТЕЧНО, 

ТРАНСПАРЕНТНО 60мл.
Цена 50 ден.
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2нс17-288
ДУПЧАЛКИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ

Цена 499 ден.
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2П2651-6
Пластелин 1/6; пластелин за моде-

лирање, 6 флуоресцентни  бои*17г.; 
лесен за моделирање, боите може 
да се мешаат за да се добијат нови 
тонови на бои; не се суши и може 

повторно да се употреби .
Цена 75 ден.

2П269-10
Пластелин 1/10; пластелин за моделирање, 10 

бои*55г.; лесен за моделирање, боите може да 
се мешаат за да се добијат нови тонови на бои; 

не се суши и може повторно да се употреби .

Цена 250 ден.

2П265-6
Пластелин 1/6; пластелин за моделирање, 6 

бои*18г.; лесен за моделирање, боите може да се 
мешаат за да се добијат нови тонови на бои; не се 

суши и може повторно да се употреби .

Цена 59 ден.

2П266-10
Пластелин 1/10; пластелин за 

моделирање, 10 бои*18г.; лесен за 
моделирање, боите може да се мешаат 
за да се добијат нови тонови на бои; не 

се суши и може повторно да се употреби 
. Цена 105 ден.
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2Д620527
ПЛАСТЕЛИН 6*30ГР. ЛУНА

Цена 90 ден.
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2Д620551
ПЛАСТЕЛИН 15гр.*24 СО МОДЛИ ЛУНА

Цена 240 ден.

2Д620555
ПЛАСТЕЛИН 3*28ГР. +6 МОДЛИ -ЛУНА

Цена 330 ден.
2Д620556

ПЛАСТЕЛИН 4*57ГР.+МОДЛИ ЛУНА-500; 

Цена 550 ден.
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2У43249
висококвалитетел пластелин; идеален за работа 
на училишни и предучилишни деца; не се суши 
на собна температура, не е токсичен, не содржи 
глутен; Сетот содржи: 10 парчиња, пластелин со 

тежина 200 гр., алати и модли за моделирање на 
пластелин.

Цена 600 ден.

2У43268
висококвалитетел пластелин; идеален за работа 
на училишни и предучилишни деца; не се суши 
на собна температура, не е токсичен, не содржи 
глутен. Сетот содржи: 6 парчиња, пластелин со 

тежина 360 гр., алати и модли за моделирање на 
пластелин.

Цена 900 ден.

2НС1105
Пластелин; 10 бои*20гр.; лесен и мек 
за обликување; идеален за школска и 

домашна употреба.
Цена 60 ден.
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2У42173
висококвалитетел пластелин; идеален за 

работа на училишни и предучилишни деца; 
не се суши на собна температура, не е 

токсичен, не содржи глутен; 10 бои.

Цена 100 ден.

2У42691
висококвалитетел пластелин; идеален 

за работа на училишни и предучилишни 
деца; не се суши на собна температура, 
не е токсичен, не содржи глутен; 12 бои; 

тежина 180 гр.

Цена 100 ден.

2У42174
висококвалитетел пластелин; идеален 

за работа на училишни и предучилишни 
деца; не се суши на собна температура, 
не е токсичен, не содржи глутен; 6 бои.

Цена 70 ден.

2У42177
висококвалитетел 

пластелин; идеален за 
работа на училишни и 
предучилишни деца; 
не се суши на собна 

температура, не е токсичен, не содржи глутен; Сетот содржи: 
24 парчиња, пластелин со тежина 400 гр., алати и модли за 

моделирање на пластелин.

                                 Цена 900 ден.
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2П2905
тесто за моделирање 5*100ГР.+АЛ

АТ(2901,2902,2903,2904)-12
Цена 550 ден.

2П2907
сет за моделирање; содржи 4 парчиња маса за моделирање*100г; масата за модели-
рање е дерматолошки тестирана и е безглутенска; лесно се моделира, со додавање 
на малку вода станува поеластична и може повторно да се употреби; да се чува во 

затворени садови, за да може повторно да се употреби.
Цена 230 ден.
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2П296
Алат  и модли за моделирање; 14 
парчиња, за моделирање маса за 

моделирање и пластелин.
Цена 180 ден.

2П295
Алат за моделирање;  

4 парчиња,  
за моделирање маса за 

моделирање и пластелин.

Цена 180 ден.

2П292-7
Сет за моделирање; содржи 7 парчиња маса за 
моделирање*100г., и 6 модли за моделирање; 

масата за моделирање е дерматолошки 
тестирана и е безглутенска; лесно се моделира, 

со додавање на малку вода станува поеластична 
и може повторно да се употреби; да се чува во 
затворени садови, за да може повторно да се 

употреби.

Цена 371 ден.

2П294
Маса  за моделирање; содржи 10 

парчиња маса за моделирање*100г;  
масата за моделирање е 

дерматолошки тестирана и е 
безглутенска; лесно се моделира, 

со додавање на малку вода 
станува поеластична и може 

повторно да се употреби; да се 
чува во затворени садови, за да 
може повторно да се употреби.

Цена 600 ден.
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2П286
глина за моделирање; тежина 500г., 

бела теракота; лесна за работа, се 
суши за еден ден, нема потреба од 

печење; се препорачува да се работи 
со влажни дланки; по сушењето, може 

да го избоите делото со употреба на 
темперните и акрилните бои на примо.

Цена 105 ден.

2П288
Сет за моделирање; 

содржи 6 парчиња маса за 
моделирање*100г., и 16 алатки-
модли за моделирање; масата 

за моделирање е дерматолошки 
тестирана и е безглутенска; лесно 

се моделира, со додавање на 
малку вода станува поеластична 
и може повторно да се употреби; 
да се чува во затворени садови, 

за да може повторно да се 
употреби.

. Цена 850 ден.

2П289
Сет за моделирање; 

содржи 8 парчиња маса за 
моделирање*100г., и 32 модли 
од алфабет азбуката; масата за 
моделирање е дерматолошки 

тестирана и е безглутенска; лесно 
се моделира, со додавање на 

малку вода станува поеластична 
и може повторно да се употреби; 
да се чува во затворени садови, 

за да може повторно да се 
употреби.

. Цена 850 ден.
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2П290
Сет за моделирање; 

содржи 6 парчиња маса за 
моделирање*100г., и 13 алатки-
модли за моделирање; масата 

за моделирање е дерматолошки 
тестирана и е безглутенска; лесно 

се моделира, со додавање на 
малку вода станува поеластична 
и може повторно да се употреби; 
да се чува во затворени садови, 

за да може повторно да се 
употреби.

Цена 756 ден.

2П297-50
Маса  за моделирање; содржи 50 парчиња маса 

за моделирање*100г;  масата за моделирање 
е дерматолошки тестирана и е безглутенска; 

лесно се моделира, со додавање на малку вода 
станува поеластична и може повторно да се 

употреби; да се чува во затворени садови, за да 
може повторно да се употреби.

Цена 2000 ден.

2П298-24
Маса за моделирање; содржи 24 

парчиња маса за моделирање*100г;  
масата за моделирање е дерматолошки 

тестирана и е безглутенска; лесно се 
моделира, со додавање на малку вода 
станува поеластична и може повторно 

да се употреби; да се чува во затворени 
садови, за да може повторно да се 

употреби.

Цена 999 ден.
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2Д621059
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ.3*60ГР.+АЛАТ 

ЛУНА (торта)
Цена 390 ден.

2Д621060
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 3*60ГР.+АЛАТ-ПИЦА

Цена 390 ден.

2Д621061
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ. 3*60ГР.+АЛАТ-ВАФЛИ

Цена 390 ден.

2Д621062
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ. 4*60ГР.+А-

ЛАТ ЛУНА (фризерница)
Цена 600 ден.
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2Д621063
ТЕСТО ЗА МОДЕЛ. 5*60ГР.+АЛАТ ЛУНА(сладолед)

Цена 600 ден.

2Д621064
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ. 18*30ГР.+АЛАТ

Цена 600 ден.

2Д621066
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 18*30ГР. +АЛАТ СЕНДВИ-

ЧИ
Цена 650 ден.

2Д621067
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 6*60ГР. 

+АЛАТ
Цена 890 ден.
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2Д621180
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 6*60ГР. 

+АЛАТ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ

Цена 950 ден.

2Д621179
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 3*60ГР. 

+АЛАТ- ДИНОСАУРУСИ

Цена 390 ден.

2Д646613
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ 15Г.*10 БОИ, +6 МОДЛИ

Цена 160 ден.
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2У43307 дипслеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У43308 дисплеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268603
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268605
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У42687 дисплеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268606
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268607
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268608
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268609
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да 
се употреби откако ќе се измеша со 

вода.

Цена 100 ден.
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2У4268610
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268612
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268615
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не ги валка 
рацете; може повторни да се употреби 

откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268618
супер лесно, еластично тесто 
за моделирање; се суши на 

воздух; не ги валка рацете; може 
повторни да се употреби откако 

ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268601
супер лесно, еластично тесто за моделирање; 
се суши на воздух; не ги валка рацете; може 

повторни да се употреби откако ќе се измеша 
со вода.

Цена 100 ден.

2У4268631
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не ги валка 
рацете; може повторни да се употреби 

откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2ТЕ504
кидолино маса за моделирање; содржина 4 парчиња, 4 

бои*80 грама; направен е од природни материјали, со лесна 
структура за лесно моделирање;боите може да се мешаат; 

неупотребената содржина да се чува во затворен сад.
Цена 100 ден.
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2TE513
кидолино маса за моделирање; содржина 
24 парчиња, 8 бои*80 грама; направен е од 
природни материјали, со лесна структура 
за лесно моделирање;боите може да се 
мешаат; неупотребената содржина да се 

чува во затворен сад.
Цена 35 ден. / парче

2ТЕ503
кидолино маса за моделирање; 
содржина 48 парчиња, 8 бои*80 
грама; направен е од природни 

материјали, со лесна структура за лесно 
моделирање;боите може да се мешаат; 
неупотребената содржина да се чува во 

затворен сад.
Цена 30 ден. / парче
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2ТЕ505
кидолино маса за моделирање; содржина 8 парчиња, 8 бои*80 
грама; направен е од природни материјали, со лесна структура 

за лесно моделирање;боите може да се мешаат; неупотребената 
содржина да се чува во затворен сад.

Цена 200 ден.

2ТЕ511
кидолино маса за моделирање; содржина 4 парчиња, 4 бои*80 грама; направен 
е од природни материјали, со лесна структура за лесно моделирање;боите може 

да се мешаат; неупотребената содржина да се чува во затворен сад.
Цена 120 ден.
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2ТЕ512
кидолино маса за моделирање; содржина 8 парчиња, 8 бои*80 
грама; направен е од природни материјали, со лесна структура 

за лесно моделирање;боите може да се мешаат; неупотребената 
содржина да се чува во затворен сад.

Цена 230 ден.

2Т10224
ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ, 6 

БОИ * 20г.
Цена 500 ден.
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2СТ130740 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК, СО МОДЛИ 400г.-

РОЗЕВА БОЈА
Цена 175 ден.

2СТ130742 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК, СО МОДЛИ, 

400г.-ЗЕЛЕНА БОЈА
Цена 175 ден.

2СТ130741 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК СО МОДЛИ, 400г.- 

ВИОЛЕТОВА БОЈА
Цена 175 ден.

2СТ130743 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК СО МОДЛИ, 400г.-

СИНА БОЈА
Цена 175 ден.

2СТ130750 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК СО МОДЛИ И 

КАДИЧКА, 500г.- микс бои.
Цена 550 ден.

2СТ130755 
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК, 1200г.-МИКС 

БОИ
Цена 480 ден.
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2Т10286
СЛАЈМ ВО ПРАВ, 3г.
Цена 70 ден.

2Т04133
СЛАЈМ ТЕСТО 80г.
Цена 90 ден.

2T02153
КИНЕТИЧКИ ПЕСОК 250г.

Цена 130 ден.
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2У43052
висококвалитетни бои за лице; лесно се 

нанесуваат и се чистат од лицето со вода и 
сапун; дерматолошки тестирани.

Цена 450 ден.

2У43053
висококвалитетни бои за лице; лесно 
се нанесуваат и се чистат од лицето 

со вода и сапун; дерматолошки 
тестирани.

Цена 65 ден.
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2ТЕ100
Глина за моделирање; тежина 0,5кг.

Цена 72 ден. 

2ТЕ101
Глинамол за моделирање; тежина 0,5кг.

Цена 95 ден. 

2П285
глина за моделирање; тежина 500г., бела 
боја; лесна за работа, се суши за еден ден, 

нема потреба од печење; се препорачува да 
се работи со влажни дланки; по сушењето, 
може да го избоите делото со употреба на 

темперните и акрилните бои на примо.

Цена 130 ден.
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200200
Колаж хартија А5, 

самолеплива; 
Цена 40 ден. 200208

Колаж хартија А4, самолеплива; 
Цена 90 ден.

200299
Колаж хартија А4 ; 

10 листови во боја, несамолеплив 
хартија 80г/м2.

Цена 45 ден.

2ми31801 
маркери за пишување на 

стаклени и други непорозни 
површини; лесно се бришат; 

дебелина на врв 2,4 мм

Цена 130 ден.



КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар 

02/3117 558, 
076/496 858 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15

Бр. 2 Скопје, Центар 
02/3222 621, 
075/479 387 

ул. „Даме Груев“ бб

Бр. 3 Прилеп 
048/417 026, 
075/464 976 

ул. „Ѓорче Петров“ бб

Бр. 4 Скопје, Влае 
02/2033 045,
075/356 147 

ул. „Ацо Шопов“, бр. 6

Бр. 5 Велес 
043/212 610, 
075/316 895 

ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7

Бр. 6 Струмица 
034/511 979, 
075/464 989 

ул. „Маршал Тито“, бр. 18

Бр. 7 Скопје, Кисела Вода 
02/5111 530, 
075/335 316 

ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3

Бр. 8 Кочани 
033/271 560, 
075/316 612 

ул. „Маршал Тито“, бр. 45

Бр. 9 Битола 
047/240 899, 
075/464 977 

ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен

Бр. 10 Кавадарци 
043/415 844, 
075/464 234 

ул. „Илинденска“, бр. 11

Бр. 11 Тетово 
044/511 984, 
075/479 381 
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип 
032/389 450, 
075/464 978 

ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 13 Охрид 
046/255 389, 
075/453 442 

бул. „Македонски 
просветители“, бр. 8

Бр. 14 Битола 
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442

бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 15 Скопје, Рамстор 
02/2434 680, 
075/451 042 

ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 
лок. ф-15

Бр. 16 Скопје, Лептокарија 
02/3061 762, 
075/316 020 

бул. „Партизански одреди“, 
бр. 645-4

Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442 

ул. „Караорман“, бр. 2

Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442 

ул. „Маршал Тито“, бр. 85

Бр. 19 Струмица 
034/330 972,
075/464 989

ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 20 Кичево 
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442

ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 21 Скопје, Сити мол 
02/3086 700, 
076/361 354 

ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058 

бул. „Јане Сандански“,  
бр.71- а, лок. 54

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276

ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527

ул. „11 Октомври“, бр. 2

Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442

ул. „Димитар Влахов“, 
бр. 57А

Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240

бул. „Јане Сандански“,  
бр.79А /1-7

Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510
078/326 483

ул. „Народен фронт“, бр. 21

Бр. 29 Кавадарци
043/528 278 
078/326 537 

ул. „Пано Мударов“ бр.64

Бр. 31 Скопје, Тавталиџе
02/615 898

„Прашка“ бр. 15

ON-LINE 
ПРОДАВНИЦА 

W E B  и н т е р н е т  
П Р О Д А Ж Б А

www.prosvetnodelo.com.mk

Просветно дело prosvetno delo_official




