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Írószerek04 zsírkréta, olajkréta | crayon

rendelési kód kiszerelés

228-1230 6 db-os készlet

228-1231 12 db-os készlet

228-1232 36 db-os készlet

Az óriásceruza alakú kréták nemcsak vidám rajzeszközök a legkisebb művészeknek, hanem mére-

tüknél fogva a legideálisabb is az apró kezek számára. Az élénk, gyermeki színvilághoz alkalmazkodó 

árnyalatok könnyedén kimoshatók a kicsik ruhájából. A fa borításnak köszönhetően a gyermekek 

kezét nem fogja meg a kréta, mégis könnyedén hegyezhető. Toxikus anyagot nem tartalmaz. A kréta 

végén elhelyezett műanyag borításnak köszönhetően a gyermek nem tudja a rajzeszközt megrágni. 

2 éves kortól ajánljuk.

Giotto Be-Bé fatestű zsírkréta

rendelési kód kiszerelés

228-1220 Giotto Cera 12 db-os készlet

228-1221 Giotto Cera 24 db-os készlet

228-1225 Cera Maxi vastag 12 db-os készlet

228-1220/21: Zsírkréta, magas pigmenttartalma élénk, fényes színhatást biztosít. A legtöbb anyag-

ról és a nem porózus felületekről könnyen lemosható. Kiváló minőség, gyönyörű színek!

228-1225: Zsírkréta (vastag), magas pigmenttartalma élénk, fényes színhatást biztosít. A legtöbb 

anyagról és a nem porózus felületekről könnyen lemosható. Az óvodák kedvenc rajzeszköze. Extra 

vastagsága nem csak a megfogást könnyíti meg a legkisebbek számára, de tartósabb is a rajzeszköz.

Giotto Cera zsírkréta

rendelési kód kiszerelés

100-0415 6 db-os készlet

100-0417 12 db-os készlet

Színes, jó minőségű zsírkréta élénk 12 féle színben. Gyerekeknek óvodai, iskolai használatra. 6 és 12 

darabos kiszerelésben.

ICO Creative Kids zsírkréta

rendelési kód kiszerelés

228-1270 12 db-os készlet

228-1271 24 db-os készlet

Színes, kiváló minőségű olajkréta, élénk 12 féle színben. Gyerekeknek óvodai, iskolai használatra. 

6  és 12 darabos kiszerelésben. Átmérője 1 cm, hosszúsága 7 cm.

Giotto Olio olajkréta

rendelési kód kiszerelés

228-1234 8 db-os készlet

A speciális anyagból készült jumbó krétát a legkisebbek nem tudják eltörni, méreténél fogva ideális 

az apró kezek számára. Bőrgyógyászatilag tesztelt, könnyedén mosható minden felületről. 2 éves 

kortól ajánljuk.

Giotto Be-Bé zsírkréta

B

E

C

D

A
40˚C

40˚C
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Írószerek 04kréták | crayon, blackboard chalk

rendelési kód kiszerelés

376-0420 6 db-os készlet

376-0430 12 db-os készlet

376-0433 24 db-os készlet

376-0435 48 db-os készlet

Kiváló minőségű, művészeti olajkréta, melynek telített színeivel gyönyörű, művészi rajzok, képek 

készíthetők el. 6, 12, 24 és 48 darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Gioconda olajkréta

rendelési kód kiszerelés

376-0401 6 db-os készlet

376-0400 12 db-os készlet

376-0399 24 db-os készlet

Kiváló minőségű, zsírmentes, porpasztell kréta, fi nom, művészi rajzok, képek készítéséhez. 6, 12 és 

24 darabos kiszerelésben.

KOH-I-NOOR Toison D’or porkréta

rendelési kód típus db/doboz

377-0595 8673 6

Préselt, 5,6 mm átmérőjű szénkréta, művészeti rajzok készítéséhez.

KOH-I-NOOR szénkréta

rendelési kód típus kiszerelés

376-0510 112511 / Süni 6 db-os készlet 

376-0511 112512 / Süni  12 db-os készlet

376-0512 112519 / Creative Kids 6 db-os készlet

376-0513 112513 / Creative Kids 12 db-os készlet

Süni, és Creative Kids színes, iskolai táblakréták, 6 és 12 darabos kiszerelésben.

ICO Süni és Creative Kids színes táblakréta

A

B

C

D

E

rendelési kód típus szín db/doboz

228-1290 100 db-os készlet fehér 100

228-1291 100 db-os készlet vegyes színek 100

228-1292 100 db-os készlet sárga 100

228-1293 100 db-os készlet narancs 100

228-1294 100 db-os készlet piros 100

228-1295 100 db-os készlet zöld 100

228-1296 100 db-os készlet kék 100

228-1297 10 db-os készlet vegyes színek 10

228-1298 10 db-os készlet fehér 10

Kerek, pormentes, préselt (ezért nem törékeny) táblakréta, ami a franciaországi Champagne vidéké-

ről származó, kiváló minőségű mészkőből készült. Amelyik iskola kipróbálta, csak ezt használja.

Giotto Robercolor táblakréta

Giotto krétafogót

a 214. oldalon talál.
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Írószerek04 kréta, vízfesték | chalk, paint

rendelési kód típus kiszerelés

100-0385 111502 100 db-os készlet

100 darabos, fehér színű, négyszögletes táblakréta. Iskolai felhasználásra ideális.

KOH-I-NOOR fehér szögletes táblakréta

B

E

C

D

A

rendelési kód típus kiszerelés

228-1330 krétafogó 1

228-1331 krétafogó készlet 6

Praktikus eszköz táblakréták használatához. Segítségével elkerülhető az esetleges bőrirritáció és 

a köröm sérülése. A krétafogó végén található nyomógomb benyomásával kinyílik a krétát befogadó 

szerkezet, a gomb nyomva tartása mellett belecsúsztatjuk a krétát, majd a nyomógombot elenged-

ve a szerkezet rögzíti azt. A fogyó kréta kijjebb csúsztatásához elegendő a nyomógombot benyomni 

és az eszközt enyhén lefelé dönteni. A krétafelhasználást gazdaságosabbá teszi, hiszen a rövid krétát 

is megtartja, amit ujjal már nem tudunk megfogni, így tovább írhatunk a táblára.

Giotto krétafogó

rendelési kód típus kiszerelés

228-1430 vízfesték 12 db-os készlet 

228-1431 vízfesték 24 db-os készlet

Színes vízfesték, 30 mm átmérőjű festékkorongokkal, 12-es és 24-es kiszerelésben. Kiváló fedőké-

pességű, élénk, telített színekkel, amelyekből a színskála számos árnyalata kikeverhető. Iskolai és 

hobbi célokra ajánljuk.

Giotto vízfesték

rendelési kód típus kiszerelés

376-0471 kerek 6 szín

376-0473 kerek 12 szín

376-0475 kerek 18 szín

376-0482 Süni, 22,5 mm-es gombokkal 12 szín

376-0474 Süni, 30 mm-es gombokkal 12 szín

376-0481 brillant 12 szín

Kiváló minőségű KOH-I-NOOR vízfestékek. A Brillant változat színvilágában eltér a hagyományos 

vízfestékektől: az elkészített festmény élénk színű, fényes felületű.

KOH-I-NOOR vízfestékek

rendelési kód típus kiszerelés

376-0488 nagy, 30 mm-es gombokkal 12 szín

376-0489 22,5 mm-es gombokkal 12 szín

Jó festhetőség és színintenzitás. Kétféle festékgomb átmérő: normál (22,5 mm) és nagy (30 mm).

ICO Creative Kids vízfesték
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Írószerek 04ujjfesték, tempera | fi nger paint, ready-made paint

rendelési kód típus kiszerelés

228-1379 tempera 10ml 7 db-os készlet 

228-1380 tempera 10ml 10 db-os készlet

Tubusos lágy tempera, tökéletes fedőképességgel. Ideális iskolai és hobbi célokra egyaránt. Élénk 

színek, könnyű kezelhetőség.

Giotto tempera

rendelési kód típus kiszerelés

100-0325 vegyes 6 db-os garnitúra

100-0326 vegyes 10 db-os garnitúra

100-0327 fehér 36 db/doboz

Kiváló minőségű, jól fedő, KOH-I-NOOR temperafesték, élénk színekben, 6, 10 (színes) és 36 darabos 

(fehér) kiszerelésben.

ICO Creative Kids Tempera

rendelési kód típus kiszerelés

228-1540 ujjfesték 6 db-os készlet

A Giotto Be-bé ujjfestéket kifejezetten az egészen apró gyermekek számára fejlesztették ki. Bőr-

gyógyászatilag tesztelt, könnyedén lemosható. A szettben a 3x100ml ujjfesték mellett 3 vidám fi gu-

ra is található a mókás nyomatok késztéséhez. 2 éves kortól ajánljuk.

Giotto Be-Bé ujjfesték

rendelési kód típus kiszerelés

228-1545 ujjfesték, 100 ml 6 db-os készlet

A lágy, krémes állagú festék ujjal és ecsettel való festéshez egyaránt alkalmas, könnyedén lemosha-

tó. Telt színeivel öröm a festés. Összetétele megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

Giotto Dita ujjfesték

A

B

C

D

40˚C

40˚C
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Írószerek04 tempera, akril festék, ecset | ready-made paint, acrilyc paint, paintbrush

rendelési kód szín űrtartalom db/doboz

228-1460 fehér 50 ml 10

228-1461 sárga 50 ml 10

228-1462 narancs 50 ml 10

228-1463 piros 50 ml 10

228-1464 magenta 50 ml 10

228-1465 cinóber 50 ml 10

228-1466 zöld 50 ml 10

228-1467 ciánkék 50 ml 10

228-1468 kék 50 ml 10

228-1469 viola 50 ml 10

228-1470 barna 50 ml 10

228-1471 fekete 50 ml 10

228-1472 10 db-os készlet 50 ml 10

228-1473 36 db-os készlet 50 ml 36

Kreatív hobby célra ideális. Az alkotó egyéniségek akril festéke. Vízbázisú akril festék minden fe-

lületre, pl. kerámiára, porcelánra, agyagra stb. Száradás után a festett felület bársonyosan sima és 

csillogó. Rendkívül jó fedőképességű és kiválóan keverhető színek.

Giotto Decor akril festék

rendelési kód méret rendelési kód méret db/csomag

228-1580 1 228-1586 7 12

228-1581 2 228-1587 8 12

228-1582 3 228-1588 10 12

228-1583 4 228-1589 12 12

228-1584 5 228-1590 14 12

228-1585 6 12

Kerek sörtehegyű lószőr ecset vízfestékhez, akvarell festékhez. Kiváló minőség, kreatív és hobby 

célokra kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Giotto Art 400 ecset

rendelési kód méret rendelési kód méret db/csomag

228-1560 0 228-1565 10 12

228-1561 2 228-1566 12 12

228-1562 4 228-1567 14 12

228-1563 6 228-1568 16 12

228-1564 8 12

Lapos sörtehegyű ecset, mely kiválóan alkalmas olajfestéshez, valamint hobbi célokra.

Giotto Art 577 lapos ecset

rendelési kód szín űrtartalom db/doboz

228-1340 fehér 1000 ml 6

228-1341 sárga 1000 ml 6

228-1342 narancs 1000 ml 6

228-1343 pink 1000 ml 6

228-1344 piros 1000 ml 6

228-1345 zöld 1000 ml 6

228-1346 kék 1000 ml 6

228-1347 fekete 1000 ml 6

228-1348 barna 1000 ml 6

228-1349 fehér 500 ml 6

228-1350 sárga 500 ml 6

228-1351 narancs 500 ml 6

228-1352 pink 500 ml 6

228-1353 piros 500 ml 6

228-1354 sötétpiros 500 ml 6

228-1355 világoszöld 500 ml 6

228-1356 zöld 500 ml 6

228-1357 ciánkék 500 ml 6

228-1358 kék 500 ml 6

228-1359 fekete 500 ml 6

228-1360 barna 500 ml 6

228-1369 arany 250 ml 6

228-1370 ezüst 250 ml 6

Kiváló fedőképességű, magas pigmenttartalmú tempera. Felrázás nélkül, azonnal használható. Óvo-

dák, iskolák, játszóházak, gyermekközösségek praktikus és gazdaságos kiszerelése. Visszazárható, 

könnyen tárolható. A fl akon átlátszó, így fi gyelemmel kísérhető a tempera fogyása, emellett meg-

győződhetünk róla, hogy valóban a számunkra megfelelő színt választjuk.

Giotto tempera

B

D

C

A

Ecsetméretek: az ecsetek méretét számozással jelölik,
és legtöbbször a nyélen tüntetik fel. Minél nagyobb a szám, annál vastagabb az ecset feje.

A kisebb ecsetek precíziós színezést, vonalrajzolást, a nagyobb ecsetek nagyobb
felületek könnyed színezését teszik lehetővé.
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