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KAZALO VSEBINE

Akrilne barve Acryl Color, Decorlack, Vegas Glitter

Barva za steklo Glas, Glas Art, porcelan in keramiko 
Porcelain 

Barva za tkanine v plastenkah Marabu Liner, 
Marabu Textil

Lepljive folijske barve za steklo Window Color

Prstne barve

Tempera barve

Barvice, svinčniki,  šilček, kompleti za skiciranje

Bleščice, konfeti

Bucike, žebljički, obeski

Cofki

Čopiči, valjčki, lopatice

Dekorativni dodatki iz kovine, plute, 
stekla, akrila, plastike, folije 

Filc

Grafični flomastri, dekorativni flomastri, 
kredni, šolski 

Flomastri za steklo, keramiko, porcelan, 
Brilliant flomastri

Flomastri za tkanine

Univerzalni akrilni flomastri Marabu YONO

Fotokarton, bloki fotokartona

Igre, igrače

Reliefne paste – konture za steklo, keramiko in porcelan

Laki na osnovi umetnih smol, laki na vodni osnovi, 
laki FIMO

Laski

Valovita lepenka, siva lepenka

Lepila - montažna, univerzalna, za vroče lepljenje

Lepilni trakovi, folije, miške

Materiali in izdelki, dekorativni dodatki iz lesa

Linotisk – barve, valjčki, nožki, plošče

Očala, Lupe

Magnetki, magnetni premaz, magnetne črke 
in številke

Barva za marmoriranje Easy marble

Beneške maske

Pripomočki za modeliranje in oblikovanje, modelčki 
za izrezovanje

Modelirna masa FIMO, FIMOair basic

Penasta guma, moosgummi

Osnove za izdelavo nakita

Dekorativne nalepke

Noži, skalpeli, rezila

Obešala

Gibljiva očesa
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Papir – barvni, krep, akvarelni

Izdelki iz papirja in kartona

Kompleti papirjev in folij

Strukturne paste Marabu

Pasteli, oljni, suhi

Perje

Perle in valjčki

Pištola za vroče lepljenje 

Plastelin

Izdelki iz plastike

Slikarska platna

Podlage za rezanje, luknjači in točkala

Praskanke

Naravna vlakna, rafija, agavina volna

Ravnila, aluminijasta, jeklena, plastična

Rezalniki papirja

Risalni listi, bloki

Serviete, Mediji za servietno tehniko

Sestavljanke

Sneg

Sprej za utrjevanje Fixative

Barvni spreji Marabu Do-it

Steklene vaze, lončki, izdelki, zrna

Izdelki iz stiropora

Slikarska stojala

Šablone, samolepilne šablone, za risanje 
in barvanje

Šeleshamer, bloki šeleshamerja

Škarje, škarje z vzorci

Škrobni valjčki FischerTiP 

Štance

Barve za tablo

Tattoo flomastri

Trakovi, satenasti, samolepilni, ježkasti, 
iz jute

Barvni tuši

Izdelki iz vate, polnilo

Kalupi in keramični prah za vlivanje

Volna za polstenje

Vosek v gelu, stenj za sveče

Voščenke za lase, gel voščenke, za steklo

Voščilnice, kuverte

Vrečke iz jute, celofana, organze, 
papirja, bombaža

Pletena, povoščena, usnjena vrvica, laks

Žica, kosmata žica, cvetličarska žica
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Za prve marmorirane izdelke! Komplet vsebuje šest 15 ml 
kozarčkov barve za marmoriranje Marabu Easy marble (021 – 
rumena, 038 – rubinasto rdeča, 095 – azurno modra, 067 – 
zelena, 073 – črna in 070 – bela) in navodila za delo.

13050 000 00087 Komplet Easy marble, 6 x 15 ml 13.65 €

PE: 1 komplet

01-07Barve za marmoriranje Marabu Easy marble

www.antus.siM 4

Barve za marmoriranje Marabu Easy marble so izdelane na osnovi organskih topil. V vodi niso topne, 
zato kot medij za marmoriranje lahko uporabite kar vodo. Barve za marmoriranje so primerne za 
uporabo na različnih materialih, tako na plastiki, lesu, steklu, papirju, japonskem papirju, svečah, 
kartonu, stiroporu in celo na svili in ostalih tankih tkaninah.

Manjše predmete lahko marmorirate s potapljanjem v vodo, na katero nakapljate barvo Marabu Easy 
marble, za večje predmete in tkanine pa priporočamo uporabo preprostega medija za marmoriranje, 
npr. lepila za tapete.

Barve za marmoriranje Marabu Easy marble niso primerne za barvanje živil!

13050 039 ... 2.24 €Marabu Easy marble, kozarček 15 ml

020 limonino rumena 021 rumena 013 oranžna 031 češnjevo rdeča 038 rubinasto rdeča 033 rožnata

039 barva jajčevca 090 svetlo modra 095 azurno modra 055 temno ultramarin 062 svetlo zelena 067 bujno zelena

098 turkizna

061 resedasto zelena

PE: 1 kos

007 svetlo vijoličasta 081 barva ametista

082 srebrna 084 zlata073 črna070 bela

297 vodno zelena

13050 000 00081 Komplet Easy marble, pastelni 
odtenki, 6 x 15 ml

13.65 €

PE: 1 komplet

Nežne pastelne dekoracije! Povsem nova serija pastelnih 
barv za marmoriranje omogoča izdelavo nevsiljivih, pa 
vendar elegantnih barvitih dekoracij.

Komplet vsebuje 6 kozarčkov (15 ml) barve Marabu Easy 
marble (078 – siva, 159 – barva omele, 140 – sivo modra, 
296 – lila, 165 – rožnato siva in 101 – prosojna) ter 
navodila za delo.

01-23Pasta z bleščicami Marabu Vegas Glitter

12690 005 ... Pasta Marabu, VEGAS GLITTER, 50 ml, kozarček 50 ml 4.75 €

PE: 1 kos

551 vijoličasta 567 zelena594 safirno modra 561 barva kivija

582 srebrna 584 zlata

533 rožnata

593 bakrena

598 svetlo modra

Glamurozen videz dekoriranih predmetov! Pasta z bleščicami Marabu Vegas Glitter 
dekoriranim predmetom daje svetlikajoč, iskreč videz. Nanašate jo lahko s čopičem, 
slikarsko lopatico ali preko šablon. Debelejši kot je nanos, bolj bogat in svetlikajoč je videz 
dokončanega izdelka. Pasta z bleščicami Marabu Vegas Glitter je primerna za nanašanje 
na porozne površine, npr. les, vezano ploščo, kaširne mase, papir ali druge trdne podlage, 
npr. kamen, keramiko, platna, ... Pasta z bleščicami je izdelana na vodni osnovi, se hitro 
posuši, je vodoodporna in delno odporna proti obledenju.



01-01Sijajen barvni lak Decorlack Acryl

Marabu Decorlack Acryl je univerzalen, visokosijajen, akrilni barvni lak, izdelan na vodni osnovi. Primeren je za delo v šoli, 
za hobi in za umetno obrt. Barvni lak se dobro razliva, zaradi njegove odlične prekrivnosti običajno zadostuje nanos le v 
enem sloju. Barvni lak Marabu Decorlack Acryl je namenjen dekoriranju skoraj vseh neprašnih in nemastnih površin kot so: 
papir, karton, les, kovine, steklo, keramika, plastika, kamen, materiali za modeliranje in 
oblikovanje, stiropor, glina, penasta guma, ... Nadvse primeren je tudi za barvanje usnja, 
ni pa primeren za barvanje modelirne mase FIMO. 
Barvni lak Marabu Decorlack Acryl lahko uporabite za prostoročno slikanje, v kombinaciji 
s šablonami, za servietno tehniko, airbrush tehniko in različne tehnike umetne obrti.
Vsi barvni odtenki, tudi kovinski, se izvrstno mešajo med seboj. Lak se posuši na dotik v 
30 minutah. Ko je popolnoma suh je odporen proti brisanju, bledenju, atmosferskim 
vplivom, slini in temperaturam do 100 °C. Zaradi svoje odpornosti (tudi proti slini) je 
barvni lak Decorlack Acryl primeren tudi za barvanje igrač (ustreza Evropskemu 
standardu za varnost igrač DIN EN 71, odstavek 3).
Barvni lak Decorlack Acryl ni odporen proti pomivanju v pomivalnem stroju.

271 slonokoščena 029 barva kože 019 rumena 021 srednje rumena 013 oranžna

014 škrlatna 095 azurno modra°

100 prozorna*

230 barva geranije

782 kovinsko srebrna 784 kovinsko zlata

031 češnjevo rdeča

052 srednje modra

062 svetlo zelena 040 srednje rjava

032 karmin rdeča

067 zelena 045 temno rjava

053 temno modra

075 borovčevo zelena 078 siva

090 svetlo modra

070 bela

033 rožnata 056 cyan modra

290 turkizna

073 črna

11300 039 ...

11300 005 ...

Decorlack Acryl, kozarček 15 ml

Decorlack Acryl, kozarček 50 ml

2.45 €

4.90 €

2.00 €

4.05 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

* samo 50 ml
° samo 15 ml

787 kovinsko bakrena°

051 temno vijoličasta
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03-01Prosojne barve za steklo na osnovi umetnih smol

Visokokakovostna prosojna barva za steklo Marabu GlasArt je izdelana na osnovi umetnih smol. Primerna je predvsem za 
obrtniško delo ali hobi. Barva je odporna proti bledenju, vodi, brisanju, atmosferskim vplivom in temperaturi do 150 °C, ni 
pa obstojna pri pomivanju v pomivalnem stroju. Vse nianse se med seboj preprosto mešajo. Barva je primerna predvsem 
za steklo, akrilno steklo, porcelan, plastiko, keramiko in kovinske folije.

13020 039 ... GlasArt, kozarček 15 ml 1.77 €PE: 1 kos

400 transparentna

420 rumena

407 temno zelena

421 limonino rumena 422 rumeno oranžna270 biserno bela

434 bordo rdeča

440 rjava

436 cinober rdeča

450 vijoličasta * 455 temno ultramarin

432 karmin rdeča*

461 bledo zelena

470 bela463 svetlo zelena 473 črna496 smargadno zel.

458 pariško modra

582 srebrna z blešč.** 587 mavrična z bl. **586 rd. zla. z blešč.** 787 kovinsko bakrena*

498 turkizna*

13020 005 ... GlasArt, kozarček 50 ml 3.55 €PE: 1 kos

* samo v kozarčkih 15 ml

** samo v kozarčkih 50 ml

584 zlata z blešč.**

* samo v kozarčkih 15 ml

13020 039 x.. GlasArt, 15 ml, barva z bleščicami, biserna, kovinska 2.18 €PE: 1 kos

13020 005 x.. GlasArt, 50 ml, barva z bleščicami, biserna 4.09 €PE: 1 kos

zlat, srebrn, bakren

zlat, srebrn, bakren



06-03Obstojni flomastri za porcelan, keramiko in steklo

005 malinast033 rožnat*

061 svetlo zelen* 070 bel* 073 črn*

082 srebrn 084 zlat 087 bakren

125 češnjevo rdeč*

142 barva encijana* 158  jabolčno zelen*

220 sončno rumen*

507 barva sivke 532 rdeč 533 rožnat 563 barva peridota 582 srebrn

584 zlat 594 safirno moder

225 barva mandarine* 251 vijoličast*

293 temno moder* 295 barva kakava*

Kovinske barve (debelina konice 1-2 mm)

Glitter (debelina konice 1-2 mm)

732 rdeč

752 moder 767 zelen 770 bel 792 barva petroleja

* tudi 3-4 mm

073 črn 084 zlat

073 črn293 temno moder

Dekoracije, narisane z obstojnimi flomastri za porcelan Marabu Porcelain Painter, so 
po termičnem utrjevanju obstojne tudi pri pomivanju z vodo in detergenti. Narišite, 
termično utrdite in uporabljajte!

Visoko sijajni, obstojni flomastri za porcelan Marabu Porcelain Painter so primerni za 
pisanje, risanje in barvanje na porcelanu, keramiki, steklu, kovinah, plastiki, ... 
Skratka, na vseh trdnih, gladkih in neporoznih površinah. Flomastri so polnjeni z zelo 
viskozno, močno pigmentirano barvo izdelano na vodni osnovi, ki je brez vonja in je 
odporna proti obledenju. Delo z njimi je hitro in enostavno, rezultati pa so čudoviti.

Po končanem risanju pustite izdelek 4 ure, da se sledi flomastra posušijo. Nato 
izdelek postavite v hladno kuhinjsko pečico, nastavite temperaturo 160 °C in pečico 
vključite. Po 30 minutah pečico izključite in počakajte, da se popolnoma ohladi. Zdaj 
izdelek lahko vzamete iz pečice. Dekoracije, narisane z obstojnimi flomastri Marabu 
Porcelain Painter in utrjene po opisanem postopku, so odporne proti vodi in 
detergentom. Dekorirane predmete lahko pomivate celo v pomivalnem stroju pri 
temperaturi največ 50 °C.

Za različne tehnike pisanja, risanja in barvanja so na voljo flomastri z različnimi 
oblikami risalnih konic:

• Zašiljena konica za natančno risanje in občrtovanje debeline 0,8 mm,

• Univerzalna, zaobljena konica za barvanje in pisanje debeline 1 – 2 mm,

• Kaligrafska konica za pisanje debeline 1 – 2,5 mm,

• Konica v obliki čopiča za barvanje večjih površin debeline 3 – 4 mm.

Odlične rezultate lahko dosežete, če obstojne flomastre Marabu Porcelain Painter 
uporabite v kombinaciji z obstojnimi barvami za porcelan Marabu Porcelain in 
konturami za steklo in porcelan Marabu Relief Paste.

Flomastri niso primerni za dekoriranje predmetov izdelanih iz Arcopala/Pyrexa.

01230 035 ...

Porcelain painter 
calligraphy, 1-2,5 mm (C)

3.45 €

01230 011 ... 3.45 €Porcelain painter, 0.8 mm, kontura + 
fineliner (F)

PE: 1 kos

01230 031 ...

01230 034 ...

3.45 €

3.45 €

Porcelain painter, 1-2 mm (M)

Porcelain painter, 3-4 mm (B)

1.

2.

3.

034 bordo rdeč°

° samo 3-4 mm

141 nebesno moder°
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125 češnjevo rdeč220 sončno rumen 158 jabolčno zelen 070 bel
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03-02Obstojne prosojne barve za steklo na vodni osnovi

13060 039 ... Marabu Glas, kozarček, 15 ml 2.00 €PE: 1 kos

073 črna

220 sončno rumena

062 svetlo zelena

125 češnjevo rdeča

070 bela

081 vijoličasta013 oranžna

068 temno zelena

223 barva robidnice

057 barva encijana

131 malinasta

061 bledo zelena092 petrolejsko modra

020 limonino rumena 033 rožnata

293 nočno modra 295 barva kakava055 temno ultramarin 

Z obstojno prosojno barvo Marabu Glas lahko ustvarite čudovite dekoracije na kozarcih, steklenih krožnikih, skodelicah, 
vazah kot tudi na ogledalih, keramiki, porcelanu in akrilnih posodah. Dokončane dekoracije so obstojne pri pomivanju v 
pomivalnem stroju in odporne proti vremenskim vplivom. BREZ UTRJEVANJA V PEČICI! Preprosto pobarvajte in pustite, 
da se dekoracija posuši. Končano!
Obstojna, prosojna barva Marabu Glas je izdelana na vodni osnovi, je brez vonja in ne obledi. Na steklu se enakomerno 
razliva. Vsi barvni odtenki se med seboj izvrstno mešajo, po želji jih lahko tudi svetlite z dodajanjem brezbarvnega odtenka. 
Črna in bela barva sta prekrivni.
Obstojno, prosojno barvo Marabu Glas lahko nanašate z mehkim čopičem (priporočamo Marabu Fino ali Universal) ali z 
gobico za šabloniranje. Na dotik je suha že po 30 minutah, odpornost pri pomivanju v pomivalnem stroju pa doseže po treh 
dneh. BREZ UTRJEVANJA V PEČICI! Priporočamo pomivanje dekorirane posode s 
programom za kozarce/skodelice pri temperaturi največ 50 °C.
Obstojno, prosojno barvo Marabu Glas lahko uporabljate za različne načine dekoriranja 
stekla, npr. za slikanje s konturami, tapkanje, prostoročno slikanje in poslikavo stekla s 
hrbtne strani (dekoracije so videti bolj izrazite, globoke).

03-03Obstojne reliefne paste za steklo in porcelan

13070 007 ... Kontura za steklo in porcelan, 20 ml, kovinske barve, barve z bleščicami 3.75 €

13070 007 .. Kontura za steklo in porcelan, 20 ml, osnovne barve 3.25 €

PE: 1 kos

101 brezbarvna

070 bela 073 črna

782 kovinsko srebrna 787 kovinsko bakrena784 kovinsko zlata

582 srebrna z blešč. 584 zlata z bleščicami

Z obstojno reliefno pasto Marabu Relief Paste lahko na različne 
podlage narišete dekoracije, ki bodo neustavljivo privlačile 
poglede. Dekoracije na posodi so obstojne tudi pri pomivanju v 
pomivalnem stroju. BREZ UTRJEVANJA V PEČICI! Preprosto 
pobarvajte in pustite, da se dekoracija posuši. Končano!
Obstojne reliefne paste Marabu Relief Paste so izdelane na vodni 
osnovi, so brez vonja in ne obledijo. Uporabljate jih lahko v 
različnih ustvarjalnih tehnikah npr. za občrtovanje (kot konture, 
kombinirate jih lahko z barvami Marabu Glas, Marabu GlasArt ali 
Marabu Porcelain), prostoročno slikanje, šabloniranje in 
oblikovanje različnih struktur (pasto lahko nanašate z različnimi 
orodji, v njej izdelate dekorativne vzorce, jo posipate z bleščicami 
in steklenimi kroglicami, ...). Nanašate jih lahko neposredno iz 
tube. Za izdelavo podrobnosti lahko na tube namestite konice za 
natančno risanje in z njimi slikate tudi črke. Pri nanašanju preko 
šablon si lahko pomagate s slikarsko lopatico Marabu.
Reliefna pasta Marabu Relief Paste je na dotik suha že po 30 
minutah, obstojnost pri pomivanju v pomivalnem stroju pa doseže 
po treh dneh. Priporočamo pomivanje dekorirane posode s 
programom za pomivanje kozarcev/skodelic pri temperaturi 
največ 50 °C.
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06-01Obstojne barve za porcelan na vodni osnovi

11050 039 ...

11050 005 ...

2.00 €

3.48 €

Marabu Porcelain, kozarček 15 ml

Marabu Porcelain, kozarček 50 ml

PE: 1 kos

PE: 1 kos

061 svetlo zelena

220 sončno rumena* 125 češnjevo rdeča*

057 barva encijana*

013 oranžna

090 svetlo modra

133 rožnata

153 barva mete 295 barva kakava

251 vijoličasta

293 nočno modra

070 bela* 073 črna*

092 barva petroleja

223 barva robidnice131 malinasta271 slonokoščena

158 jabolčno zelena*

532 rdeča 555 modra 570 bela 582 srebrna 584 zlata 782 kovinsko srebrna* 784 kovinsko zlata°

* tudi v kozarčkih 50 ml

11050 039 5.. 2.05 €Marabu Porcelain, kozarček 
15 ml, barve z bleščicami

11050 039 7.. 2.45 €

PE: 1 kos PE: 1 kos

11050 005 7.. 4.11 €
PE: 1 kos

Marabu Porcelain, kozarček 
50 ml, kovinske barve

Marabu Porcelain, kozarček 
15 ml, kovinske barve

11050 039 7.. 2.45 €

Z obstojno, visoko sijajno barvo za porcelan Marabu-Porcelain lahko ustvarite 
čudovite pogrinjke z barvno dekoriranim porcelanom, steklenimi krožniki, 
skodelicami, popolnoma unikatnim namiznim priborom, poslikanim po vaših 
željah in domišljiji. Ustvarite si svoje lastno namizno posodje - barvno in 
razigrano ali klasično in elegantno. Z uporabo barv za porcelan Marabu-
Porcelain lahko izdelke iz porcelana in stekla pobarvate enostavno in BREZ 
UTRJEVANJA V PEČICI, na popolnoma enostaven način lahko barvno 
popestrite vašo kuhinjo, kopalnico ali jedilno mizo. Preprosto pobarvajte in 
pustite, da se dekoracija posuši. Končano! Dokončane dekoracije so obstojne 
pri pomivanju v pomivalnem stroju in odporne proti vremenskim vplivom.
Obstojna, visoko sijajna barva za porcelan Marabu-Porcelain je izdelana na 
vodni osnovi, je brez vonja in ne obledi. Vsi barvni odtenki se med seboj 
izvrstno mešajo, ni pa priporočljivo redčiti barve z vodo, ker le-ta povzroči 
slabšo obstojnost barve pri pomivanju v pomivalnem stroju. Obstojno barvo 
za porcelan Marabu-Porcelain lahko nanašate z mehkim čopičem 
(priporočamo Marabu Fino ali Universal) ali z gobico za šabloniranje. Na dotik 
je suha že po 30-tih minutah, odpornost pri pomivanju v pomivalnem stroju pa 
doseže po treh dneh. BREZ UTRJEVANJA V PEČICI! Priporočamo 
pomivanje dekorirane posode s programom za kozarce/skodelice pri 
temperaturi največ 50 °C.
Obstojno, visoko sijajno barvo za porcelan Marabu-Porcelain lahko 
uporabljate za različne načine dekoriranja porcelana in stekla, npr. za slikanje 
s konturami, tapkanje, risanje s šablonami, odtiskovanje motivov s 
štampiljkami, prostoročno slikanje in tudi »Airbrush« tehniko.

533 rožnata

° samo v kozarčkih 50 ml

12040 050 812

3.90 €

Marabu Acryl Gesso, 
100 ml, črn

Akrilna podlaga (Acryl 
Gesso) je izdelana na 
vodni osnovi, je lahka, 
odlično prekriva in je 
skoraj nevpojna. 
Omogoča pripravo 
površine za enostavno 
nanašanje in dober 
oprijem akrilnih barv ter 
različnih medijev. Lahko jo 
redčite z vodo ali mešate 
z akrilnimi barvami.

12040 050 808

3.90 €

Marabu Acryl Gesso, 
100 ml, bel

65-11Premazi PE: 1 kos
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65-01Akrilne barve Marabu Acryl Color

Nova generacija akrilnih barv Marabu! Slikanje z barvo Marabu Acryl Color je enostavno!

Univerzalne, kremaste, akrilne svilnato mat barve na vodni osnovi Marabu Acryl Color so 
izredno voljne in zato preproste za nanašanje. Barve se hitro sušijo, zato jih lahko zelo 
hitro prebarvate oz. nanesete naslednji sloj. So tudi dobro prekrivne, ko se posušijo, so 
vodoodporne in odporne proti vremenskim vplivom. Ker so odporne proti slini jih lahko 
uporabite tudi za barvanje igrač.

Na podlago jih lahko nanašate s čopiči, lopaticami, noži, preko šablon ali s pomočjo 
štampiljk.

Vsi barvni odtenki so briljantni, obstojni proti bledenju, se dobro mešajo med seboj (tudi 
kovinsko zlata in kovinsko srebrna), lahko jih redčite z vodo. V pestri barvni paleti najdete 
tudi osnovne barve (rumeno, magento in cian), ki omogočajo mešanje poljubne barve 
skladno s teorijo barv.

Odlične rezultate lahko dosežete v prav vseh akrilnih slikarskih tehnikah na platnu, 
papirju, kartonu, lesu, kamnu, na zraku sušečih modelirnih masah, modelirni masi FIMO 
in številnih drugih podlagah.

Akrilne barve Marabu Acryl Color lahko odlično kombinirate z ostalimi akrilnimi barvami, 
npr. Marabu Decorlack, Marabu Decormatt in celo folijsko barvo za stekla Marabu 
Window Color. Možnosti so skoraj neomejene: barve se lahko poljubno prekrivajo, med 
seboj se lahko mešajo brez omejitev, z enimi se lahko poudarijo druge. Možnosti so še 
večje, če uporabite katerega od številnih dodatkov za akrilne barve Marabu, kot npr.: 
strukturne paste in gele, modelirne paste ali različne lake.

Seveda pa barve Marabu Acryl Color še zdaleč niso primerne samo za slikanje, z njimi 
lahko npr. ustvarjate najrazličnejše vzorce na izdelkih domače obrti, uporabite jih lahko 
tudi pri likovnem pouku, z njimi lahko barvate in dekorirate najrazličnejše predmete...

Skratka, prepustite se vaši domišljiji in ustvarjalnosti – brez omejitev!

12010 050 ...

12010 025 ...

Marabu Acryl Color, 100 ml

Marabu Acryl Color, 225 ml

3.45 €

6.00 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

032 karmin rdeča 014 škrlatna

013 oranžna019 rumena 021 srednje rumena

007 barva sivke*

031 češnjevo rdeča006 cinober rdeča

056 cyan modra

042 peščena*

040 srednje rjava 045 temno rjava

053 temno modra038 rubinasto rdeča* 055 temno ultramarin033 rožnata*

090 svetlo modra* 075 borovčevo zel.*

073 črna

079 temno siva

082 srebrna

070 bela

084 zlata

067 zelena

283 oker*

282 listno zelena

271 slonokoščena

251 vijoličasta*

584 zlata z blešč.582 srebrna z blešč.

772 kov. antracitna770 kovinsko bela 792 kov. petro. modra750 kov. vijolična748 kov. rjavo-siva

V kompletu je 6 plastenk (80 ml) najpogosteje uporabljanih barv Marabu 
Acryl Color (021 srednje rumena, 038 rubinasto rdeča, 053 temno modra, 
067 zelena, 070 bela in 073 črna).

12010 000 00080

20.20 €

Komplet Marabu Acryl Color, 80 ml, 6 barv

PE: 1 komplet

12010 050 .. Marabu Acryl Color, 100 ml, posebni odtenki 4.40 €PE: 1 kos

* samo v tubah 100 ml
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65-01Akrilne barve Marabu Acryl Color

Komplet vsebuje 5 tub (100 ml) barve Marabu Acryl Color 
(019 rumena, 006 cinober, 053 temno modra, 070 bela in 
073 črna).

12010 000 00087

14.70 €

Komplet Marabu Acryl Color Basic, 
100 ml, 5 osnovnih barv

PE: 1 komplet

12010 000 00088

14.70 €

Komplet Marabu Acryl Color Pastel, 
100 ml, 5 pastelnih barv

Komplet vsebuje 5 tub (100 ml) barve Marabu Acryl Color 
v pastelnih odtenkih (070 bela, 007 barva sivke, 090 
svetlo modra, 033 rožnata, in 079 temno siva).

45.65 €16250 000 00104 45.65 €Namizno slikarsko stojalo Marabu, 75 cm

Veliko namizno slikarsko stojalo je izdelano iz borovega lesa s FSC 
certifikatom.

Nanj lahko namestite platna do višine največ 57 cm (skupna višina 
stojala znaša 75 cm) in jih zgoraj in spodaj vpnete v stojalo. Za lažje delo 
lahko naklon stojala (platna) poljubno nastavite. Stojalo ima gumaste 
nožice, ki zagotavljajo čvrsto postavitev in stabilnost. Po uporabi ga 
lahko zložite in tako prihranite prostor za shranjevanje.

66-20Lesena slikarska stojala PE: 1 kos

36.38 €AN-D03-2 36.38 €Leseno prenosno slikarsko stojalo

Čvrsto stojalo iz masivnega bukovega lesa z različnimi možnostmi 
prilagajanja, ki omogoča uporabo tako navpično kot vodoravno. Zelo 
kompaktno in enostavno za prenašanje:

• Širina podnožja: 78 cm

• Največja višina platna: 65 cm

• Skupna višina: 128 - 182 cm

• Teža: 1,7 kg



66-01Platna na lesenem podokvirju 1,7 cm

Napeta 
impregnirana 
platna iz 
bombaža (250 g) 
so primerna za 
vse slikarske 
tehnike. Platna 
na lesenem 
podokvirju so 
pripeta z zadnje 
strani (ob straneh 
ni sponk), zato 
sponke niso 
moteče pri 
okvirjanju. Takšna 
pritrditev 
omogoča tudi  
razstavljanje slik 
brez okvirja.

H10 050 18

H10 050 20

H10 050 24

H10 050 25

H10 050 31

H10 050 32

H10 050 40

H10 050 41

H10 050 42

H10 050 50

H10 050 51

H10 050 52

Napeto platno, 250 g, 18 x 24 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 20 x 20 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 24 x 30 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 20 x 40 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 30 x 40 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 30 x 60 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 40 x 40 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 40 x 50 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 40 x 60 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 50 x 50 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 50 x 60 x 1,7 cm

Napeto platno, 250 g, 50 x 70 x 1,7 cm

4.04 €

4.33 €

5.65 €

6.04 €

6.76 €

10.78 €

8.17 €

10.76 €

11.59 €

10.65 €

14.41 €

14.93 €

H10 050 10 Napeto platno, 250 g, 10 x 10 x 1,7 cm 2.24 €

PE: 1 kos

H10 050 30 Napeto platno, 250 g, 30 x 30 x 1,7 cm 6.32 €

66-06Kaširana platna 3 mm PE: 1 kos

H10 049 03

H10 049 05

H10 049 06

H10 049 07

H10 049 08

Kaširano platno, 10 x 15 cm x 3 mm

Kaširano platno, 18 x 24 cm x 3 mm

Kaširano platno, 20 x 20 cm x 3 mm

Kaširano platno, 20 x 30 cm x 3 mm

Kaširano platno, 24 x 30 cm x 3 mm

0.94 €

1.59 €

1.78 €

2.06 €

2.37 €

Platno, kaširano na trdno leseno podlago je izvrstna osnova za vse slikarske tehnike, tako za začetnike kot izkušene 
slikarje. Nadvse primerno je za slikanje s slikarskimi lopaticami, ko je prožnost podlage nezaželjena. Dodatno napenjanje 
pred slikanjem ni potrebno. Tako pripravljena platna se ne zvijajo ali krčijo. Lesena podlaga uravnava sušenje in izboljšuje 
spoj barve s platnom.

H10 049 02 Kaširano platno, 10 x 10 cm x 3 mm 0.85 €

H10 049 10 Kaširano platno, 30 x 40 cm x 3 mm 3.89 €

18030 000 59595 21.39 €Komplet Metallic & Glitter Liner-jev, Božična darila, 10 kosov PE: 1 komplet

Bleščeči prazniki na preprost način! S kompletom 
Marabu Linerjev boste zlahka dekorirali božične 
okraske, voščilnice, darila za vaše najbližje, 
pogrinjke... Uporabite jih lahko celo na tkaninah! 
Komplet vsebuje 10 plastenk (25 ml) Marabu linerjev z 
bleščicami oz. kovinskim videzom. Z njimi lahko 
dekorirate različne predmete in tkanine, nanje 
napišete voščilo,… Takšna darila nosijo tudi osebno 
sporočilo, namenjeno obdarovancu. 

Vsebina kompleta – 5 plastenk Marabu Liner z 
bleščicami (779 barva grafita, 770 bela, 782 srebrna, 
784 zlata,787 bakrena) in 5 plastenk Marabu Liner s 
kovinskim videzom (538 rubinasto rdeč, 594 safirno 
moder, 561 barva kivija, 582 srebrna in 584 zlata)

01-03Barve v plastenkah Marabu Liner
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18030 000 00050 11.10 €Komplet 3D Liner-jev "Universal", 4 x 25 ml PE: 1 komplet

Komplet vsebuje 4 plastenke reliefnih barv Marabu 3D Liner (po 25 ml): 
621 srednje rumena, 631 češnjevo rdeča, 652 srednje modra, 662 svetlo 
zelena.

Barve Marabu 3D/Glitter Liner so primerne za papir, karton, les, kovine, steklo, usnje in celo za tkanine: bombaž, laneno 
platno, juto, svilo in mešane tkanine z največ 20 % umetnih vlaken (pranje do 40 °C).

Barve Marabu 3D/Glitter Liner lahko preprosto kombinirate z barvami Fun & fancy. Dodatno lahko okrasite tudi predmete 
pobarvane z barvami Decorlack Acryl, Decormatt Acryl, Glas, Textil in Textil plus. Barve Marabu 3D/Glitter Liner so 
izdelane na vodni osnovi.

18030 009 5..

01-03Barve v plastenkah Marabu Liner

3.04 €Glitter Liner, 25 ml

Barve Marabu Glitter Liner vsebujejo kovinske delce – bleščice. 
Rišete lahko direktno iz plastenke - brez čopiča!

PE: 1 kos

18030 009 6.. 3.04 €3D Liner, 25 ml

Videz barv Marabu 3D Liner je povsem običajen, vendar se med 
termičnim utrjevanjem "napihnejo" (reliefni učinek). Rišete lahko 
direktno iz plastenke - brez čopiča!

PE: 1 kos

18030 009 7.. 3.04 €Metallic Liner, 25 ml

Barva Marabu Metallic Liner omogoča izdelavo bleščečih kovinskih efektov na različnih podlagah, npr. papirju, kartonu, 
lesu, keramiki, steklu in celo na tkaninah, ki vsebujejo največ 20 % umetnih vlaken. 

Po končanem toplotnem utrjevanju (z likalnikom ali v kuhinjski pečici) je barva na tkaninah odporna na pranje (do 40 °C). 
Barva je izdelana na vodni osnovi, primerna je predvsem za risanje različnih dekoracij, črt ali okraskov. Rišete lahko 
direktno iz plastenke, brez uporabe čopiča!

PE: 1 kos

507 barva sivke519 rumen 533 rožnat538 rubinasto rdeč

540 nougat545 barva kave561 barva kivija 565 olivno zelen

570 bel

571 barva šampanjca

579 barva grafita

582 srebrn 584 zlat 586 rdeče zlat

592 barva petroleja

594 safirno moder

620 limonino rumen 621 srednje rumen613 oranžen 631 češnjevo rdeč 638 rubinasto rdeč

635 pastelno lila 652 srednje moder 662 svetlo zelen

646 srednje rjav

633 rožnat

622 pastelno rumen

627 pastelno rožnat

667 močno zelen 678 siv 670 bel 673 črn

691 pastelno moder

713 oranžen719 rumen 732 rdeč

747 sivo rjav

733 rožnat 750 vijoličast

746 rjav

762 svetlo zelen

765 olivno zelen768 temno zelen 782 srebrn770 bel779 barva grafita 787 bakren

790 svetlo moder 792 barva petroleja
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12400 101 ... 3.03 €
Flomaster Marabu YONO, 0.5 - 1.5 mm, tanka konica

013 oranžen 014 magenta019 rumen 033 rožnat 053 temno moder

061 svetlo zelen 067 zelen 070 bel 073 črn078 siv

125 češnjevo rdeč 251 vijoličast 256 pastelno moder

285 rjav

12400 102 ... 4.34 €
Flomaster Marabu YONO, 0.5 - 5 mm, prirezana konica

12400 103 ... 3.46 €
Flomaster Marabu YONO, 1.5 - 3 mm, debela konica

013 oranžen 014 magenta019 rumen 033 rožnat

053 temno moder 061 svetlo zelen 067 zelen

070 bel 073 črn078 siv

125 češnjevo rdeč 251 vijoličast

256 pastelno moder 285 rjav

029 barva kože

079 temno siv 082 srebrn 084 zlat

159 barva omela

226 pastelno lila

255 zelenkasto moder

324 neon oranžen321 neon rumen 334 neon rožnat

734 rožnato-zlat

998 turkizno moder

365 neon zelen

987 svetlo siv

Univerzalni akrilni flomaster Marabu YONO za skoraj vse podlage. Eden za vse!

Univerzalni akrilni flomaster Marabu YONO je polnjen z visokokakovostno mat akrilno barvo na vodni osnovi, ki je dobro 
prekrivna (razen fluorescentnih barv, ki so srednje prekrivne) in odporna na bledenje (razen fluorescentnih barv, ki so le 
delno odporne na bledenje). Intenzivne barve, ki so skoraj brez vonja, ponujajo številne možnosti. Ni važno kakšno nalogo 
na kakšni podlagi želite opraviti – eden za vse!

S flomastri Marabu YONO lahko ustvarjate na skoraj vseh tako svetlih kot tudi temnih podlagah, npr. na slikarskih platnih in 
betonu, steklu in keramiki, kovini in kartonu, lesu in plastiki, usnju in tkaninah. Dekoracije na poroznih podlagah so 
obstojne, na gladkih nevpojnih podlagah pa jih lahko odstranite z vlažno krpo. Eden za vse – Marabu YONO!

Univerzalne akrilne flomastre Marabu YONO odlikuje tudi visokokakovosten mehanizem za črpanje barve in vrhunske 
trpežne konice izdelane na japonskem. Če se konice poškodujejo ali obrabijo jih lahko zamenjate, saj so na voljo tudi 
nadomestne konice.

Za različne tehnike pisanja, risanja in barvanja so na voljo flomastri z različnimi oblikami konic:

• Tanka zaobljena konica za natančno risanje in občrtovanje debeline 0,5 - 1,5 mm,

• Univerzalna zaobljena konica za barvanje in pisanje debeline 1,5 – 3,0 mm,

• Prirezana kaligrafska konica za pisanje širine 0,5 – 5,0 mm.

34-06Univerzalni akrilni flomastri Marabu YONO PE: 1 kos
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12400 000 03999

Komplet 6 flomastrov Marabu 
YONO, 0.5 - 1.5 mm, osnovne barve

17.26 € 12400 000 04000

Komplet 4 flomastrov Marabu 
YONO, 1.5 - 3 mm, neon barve

13.81 € 12400 000 04001

Komplet 4 flomastrov Marabu 
YONO, 1.5 - 3 mm, kovinske barve

13.81 €

12400 000 04002

Komplet 6 flomastrov Marabu 
YONO, 1.5 - 3 mm, osnovne barve

19.90 € 12400 000 04003

Komplet 6 flomastrov Marabu 
YONO, 1.5 - 3 mm, pastelne barve

19.90 € 12400 000 04004

Komplet 12 flomastrov Marabu 
YONO, 1.5 - 3 mm, osnovne barve

36.54 €

12400 000 04005

Nadomestne konice za flomaster 
YONO, 0.5 - 1.5 mm, 5 kosov

2.55 € 12400 000 04006

Nadomestne konice za flomaster 
YONO, 1.5 - 3 mm, 5 kosov

2.85 € 12400 000 04007

Nadomestne prirezane konice za flomaster 
YONO, 0.5 - 5 mm, 5 kosov

3.03 €

PE: 1 komplet 34-06Univerzalni akrilni flomastri Marabu YONO

Visokokakovostne japonske konice lahko izvlečete iz flomastra in jih očistite pod tekočo vodo. Če se konice poškodujejo ali 
obrabijo jih lahko zamenjate, saj so na voljo tudi nadomestne konice.



34-01Flomastri

Flomaster Staedtler Metallic marker je primeren za pisanje po svetlih in temnih papirjih in kartonih, z njim lahko dekorirate 
tudi posušene izdelke iz modelirne mase FIMOair. Nadvse primeren je tudi za scrapbooking in izdelavo voščilnic. Debelina 
konice znaša 1 – 2 mm. Z gladkih površin, npr. stekla in ogledal, ga zlahka obrišete z vlažno krpo.

232 kovinsko rdeč 373 kovinsko moder 553 kovinsko zelen 623 kovinsko vijoličast 81 kovinsko srebrn 11 kovinsko zlat

PE: 1 kos

AN-V8323-.. 1.31 €Flomaster, kovinske barve
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34-03Lakirni flomastri

Lakirni flomastri vsebujejo barvo-lak, ki priteče po konici flomastra, ko le-to nekoliko pritisnemo.

PE: 1 kos

Flomastri Marabu Brilliant painter so univerzalni flomastri za pisanje in dekoriranje na skoraj vseh 
površinah. Primerni so za uporabo v šoli, v prostem času in v različnih hobi dejavnostih. Barva 
(sijajen lak izdelan na osnovi organskih topil, ki ne vsebuje toluena/xylena) dobro prekriva in se 
hitro suši. Odporna je proti bledenju, pri pravilnem nanosu tudi vodoodporna. Zato so ti flomastri 
nadvse primerni za prekrivne risbe na steklu, kovinah, plastiki, kartonu, papirju, lesu in glini. 
Uporabljate jih lahko tudi na številnih drugih gladkih, poroznih, prosojnih ali temnih površinah. 
Lahko jih uporabite tudi v kombinaciji z barvami Marabu Decorlack Acryl in Marabu Liner-ji. 
Površine, pobarvane s flomastri Marabu Brilliant painter so sijajne.

01210 008 ... 3.45 €Brilliant Painter, 0.8 mm

070 bel 073 črn 082 srebrn 084 zlat 087 bakren

752 kovinsko moder733 kovinsko rožnat

125 češnjevo rdeč 155 barva kivija293 temno moder

01210 031 ... Brilliant Painter, 1-2 mm 3.45 €

070 bel 073 črn 082 srebrn 084 zlat 087 bakren

125 češnjevo rdeč 143 moder

153 metino zelen

220 sončno rumen 225 barva mandarine

295 barva kakava

750 kovinsko vijoličast 767 kovinsko zelen733 kovinsko rožnat

01210 032 ... Brilliant Painter, 2-4 mm 3.45 €

070 bel 073 črn 082 srebrn 084 zlat 087 bakren

220 sončno rumen 125 češnjevo rdeč 143 moder225 barva mandarine 155 barva kivija 295 barva kakava

061 svetlo zelen

007 barva sivke033 rožnat

080 dimno kremast

081 barva ametista 141 nebesno modra

155 barva kivija 163 barva cimeta255 zelenkasto moder293 temno moder

033 rožnat 141 nebesno modra

01210 035 ... Kaligrafski Brilliant Painter, 1-2.5 mm 3.45 €

073 črn 082 srebrn 084 zlat

01210 000 00080

6.20 € Komplet 2 Brilliant Painter-jev, 1-2 mm

PE: 1 komplet 01210 000 00081

15.60 € Komplet 5 Brilliant Painter-jev, 1-2 mm

PE: 1 komplet

0 kovinsko bel



02-01Lepljive barve Marabu Window Color

038 rubinasto rdeča

061 bledo zelena

095 azurno modra 098 turkizno modra 062 svetlo zelena 067 zelena 075 jelkino zelena055 ultramarin modra

Konturne barve

873 "mehka" črna 073 črna 874 svinčeva 082 srebrna

183 zlata 582 kovinsko srebrna

084 zlata

323 fluor. oranžna

070 bela 173 črna 101 brezbarvna 272 barva zmrzali 182 srebrna

872 b. lunine svetlobe 871 medij za razpoke589 kovinsko ledena

019 rumena 029 barva kože 013 oranžna 031 češnjevo rdeča 236 svetlo rožnata 034 bordo rdeča

007 svetlo vijoličasta 251 vijoličasta

005 malinasta

065 olivno zelena 017 oker 047 svetlo rjava 046 srednje rjava 045 temno rjava

870 bela

04060 004 ... Barva Window Color, plastenka 80 ml 4.40 €3.75 €PE: 1 kos

Marabu Window Color je prosojna folijska barva za gladke 
površine. Pri barvanju se boste imenitno zabavali. Izdelek 
naredite hitro in preprosto: pobarvajte, odlepite, končano!
Folijske barve za gladke površine Marabu Window Color so 
prosojne, izdelane so na vodni osnovi. Pri risanju dekoracij  za 
izdelavo obrob uporabite prekrivne konturne barve.
Paleta folijskih barv za gladke površine Marabu Window Color 
obsega 45 prosojnih barv na vodni osnovi in 7 prekrivnih 
konturnih barv. Na prosojno podlago (npr. folijo, kos stekla) jo 
nanašate s stiskanjem direktno iz plastenke. Ko se slika 
popolnoma posuši, jo lahko s površine zelo preprosto 
“odlepite” in ponovno “prilepite” na drugo gladko površino. 
Tehnika risanja s konturami je zelo preprosta, pri delu se 
boste zabavali, a dosegli odlične rezultate. 
Barva Marabu Window Color ni uporabna samo za 
dekoriranje oken, ogledal in ostalih steklenih predmetov. Vaše 
ideje lahko čudovito realizirate na porcelanu, keramičnih 
ploščicah, kovinah in tudi vseh drugih gladkih površinah. V 
otroški sobi, kopalnici ali pisarni – barva Marabu Window 
Color prinaša v vaš dom in na delovno mesto več živahnosti 
in barvitosti. Pri tem preprosto ni omejitev.
Barve so pakirane v stisljive 80 ml plastenke s kakovostno 
konico, ki omogoča uporabo barv neposredno iz plastenke – 
pri delu ne potrebujete čopičev.
Vse barve Marabu Window Color so izjemno prosojne in 
prepustne za svetlobo. Čas sušenja barv je 24 ur.
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04060 000 13908

Komplet Marabu WINDOW COLOR "Traditional", 
6 x 25 ml

13.97 €

Tradicija velja! Z barvami Marabu Window Color ustvarite božično 
vzdušje, kot se ga spomnite iz otroštva.
Komplet vsebuje 6 plastenk (25 ml) barve Marabu Fun & fancy (019 – 
rumena, 031 – češnjevo rdeča, 067 – zelena, 046 – srednje rjava, 070 
– bela, 073 – črna kontura), folijo za risanje velikosti A4, obojestransko 
potiskano predlogo velikosti A3 z 21 tradicionalnimi božičnimi motivi za 
prerisovanje ter navodila za uporabo.

PE: 1 komplet

barva 872:



03060 000 00003

Komplet WINDOW COLOR KiDS "Božič", 6 x 25 ml

14.15 €

Pripravimo se na božične praznike! Z barvami in predlogami iz tega kompleta 
lahko okrasite vse gladke površine, okna, steklenice, kozarce.
Komplet vsebuje 6 plastenk (25 ml) barve Marabu Fun & fancy KIDS (019 – 
rumena, 031 – češnjevo rdeča, 046 – srednje rjava, 095 – azurno modra, 070 – 
bela, 073 – črna kontura), folijo za risanje velikosti A4, obojestransko potiskano 
predlogo velikosti A3 s 35 tradicionalnimi božičnimi motivi za prerisovanje in 
navodila za uporabo.

Kompleti Marabu Window Color 02-80PE: 1 komplet

03060 000 00010 18.80 €

Komplet WINDOW COLOR KiDS "Kmetija", 6 x 80 ml

Ko sanjska kmetija oživi! Komplet vsebuje 6 plastenk (80 ml) 
lepljivih barv Marabu Fun & fancy KIDS (019 – rumena, 038 – 
rubinasto rdeča, 046 – srednje rjava, 067 – bujno zelena, 070 – 
bela, 073 – črna kontura), prosojno folijo velikosti A4, predlogo 
velikosti A3 s 25 tematskimi motivi kmetije (traktor, konj, krave, 
...) ter navodila za uporabo.

03060 000 00100 15.30 €

Komplet Marabu KiDS Window Color, 10 x 25 ml

Pustite domišljiji prosto pot! Komplet vsebuje 10 plastenk 
(25 ml) barve Marabu Fun & fancy (019 – rumena, 013 – 
oranžna, 038 – rubinasto rdeča, 251 – vijoličasta, 095 – 
azurno modra, 055 – ultramarin modra, 062 – svetlo 
zelena, 046 – srednje rjava, 070 – bela, 073 – črna 
kontura) in predlogo z motivi za prerisovanje velikosti A4.

Poletite sanjam naproti – raziščite vesolje! Komplet vsebuje 6 
plastenk (25 ml) lepljivih barv Marabu Window Color KiDS (019 – 
rumena, 031 – češnjevo rdeča, 055 – ultramarin, 178 – siva, 070 – 
bela, 073 – črna kontura), prosojno folijo velikosti A4, predlogo 
velikosti A3 z 18 tematskimi, vesoljskimi motivi (raketoplan, planeti, 
astronavt, ...) ter navodila za uporabo.

Barvita džungla pri vas doma! Komplet vsebuje 6 plastenk (25 ml) 
lepljivih barv Marabu Window Color KiDS (013 – oranžna, 090 – 
svetlo modra, 067 – zelena, 046 – srednje rjava, 178 – siva, 073 – 
črna kontura), prosojno folijo velikosti A4, predlogo velikosti A3 s 16 
tematskimi, džungelskimi motivi (nilski konj, kakadu, opica, ...) ter 
navodila za uporabo.

04060 000 13894

Komplet Marabu WINDOW COLOR "Christmas", 10 x 25 ml

14.80 €

Barvite Božične okenske dekoracije! Komplet vsebuje 10 
plastenk (25 ml) lepljivih barv Marabu Window Color (013 – 
oranžna, 019 – rumena, 038 – rubinasto rdeča, 046 – 
srednje rjava, 067 – zelena, 070 – bela, 073 – črna kontura, 
095 – azurno modra, 183 – zlata in 582 – srebrna z 
bleščicami) in predlogo z 20 tradicionalnimi Božičnimi 
motivi.

03060 000 00001 14.15 €

Komplet WINDOW COLOR KiDS "Vesolje", 6 x 25 ml

03060 000 00002

Komplet WINDOW COLOR KiDS "Džungla", 6 x 25 ml

14.15 €

www.antus.si M 17



www.antus.siM 18

04-01Barve za tkanine

Barvi za slikanje in tiskanje na tkanine Marabu Textil in Marabu 
Textil Metallic sta izdelani na vodni osnovi in sta idealni za šolo, hobi 
in prosti čas. Z izjemo pletenih tkanin sta barvi primerni za vse 
naravne tkanine: bombaž, laneno platno, juto, svilo in mešane 
tkanine, ki vsebujejo največ 20 % umetnih vlaken. Barvi sta 
preprosti za nanašanje, se ne razlivata na neobarvane dele tkanine 
in sta zato zelo primerni za vse tehnike slikanja na tkanine.

Barva Marabu Textil je dobro prekrivna na svetlih podlagah, v 
primeru, da je podlaga temna, priporočamo predhodno prebarvanje 
na belo ali uporabo barve Marabu Textil Plus. Posušeno sliko 
utrdimo z likanjem s hrbtne strani. Po utrjevanju je barva odporna 
proti pranju v pralnem stroju do temperature 60 °C.

17160 039 ...

17160 005 ...

2.00 €

3.90 €

Barva za tekstil, kozarček 15 ml

Barva za tekstil, kozarček 50 ml

PE: 1 kos

PE: 1 kos

032 karmin rdeča °^021 srednje rumena °^ 036 koralno rdeča °

052 srednje modra °^ 053 temno modra ° 091 karibsko modra °

035 lila °

062 svetlo zelena °^

068 temno zelena ° 073 črna °^070 bela °^ 078 siva °045 temno rjava ° ^ dobavljivo tudi v plastenkah 500 ml

Marabu TEXTIL PLUS je gosta, zelo dobro prekrivna, izjemno obstojna barva za različne 
tkanine, npr. bombaž, platno, svilo, juto, mešane tkanine (z največ 20 % deležem 
umetnih vlaken), ... Barva je izdelana na vodni osnovi, vsi barvni odtenki se odlično 
mešajo med seboj. Zaradi njene odlične prekrivnosti lahko tudi na najtemnejše tkanine 
naslikate vzorce svetlih, živih barv. Imenitno si lahko poslikate majico, bluzo, hlače, ... 
Poslikana tkanina ohrani prvotno mehkobo, tako lahko na primer poslikate celo prevleko 
za vzglavnik. Po utrjevanju je barva Marabu TEXTIL PLUS odporna proti pranju v 
pralnem stroju do temperature 40 °C.

17150 039 ... 1.73 €Barva tekstil plus, kozarček 15 ml PE: 1 kos

020 limonino rumena* 021 srednje rumena 032 karmin rdeča023 rdeče oranžna 030 rdeča

046 srednje rjava 070 bela 073 črna015 francosko zelena

055 ultramarin090 svetlo modra

051 temno vijoličasta

17140 039 ... 2.35 €Barva za tekstil, kozarček 15 ml, kovinske barve PE: 1 kos

782 srebrna 784 zlata 

17160 075 ... 17.80 €

17150 005 ... 4.00 €Barva tekstil plus, kozarček 50 ml PE: 1 kos

PE: 1 kosBarva za tekstil, plastenka 500 ml

005 barva maline 

061 bledo zelena 078 siva *091 karibska *

* samo v kozarčku 50 ml

005 barva maline °013 oranžna °^ 236 svetlo rožnata ° 034 bordo rdeča

061 bledo zelena °051 vijoličasta ° 090 svetlo modra

734 kov. rožnato-zlata 

° dobavljivo tudi v kozarčkih 50 ml

297 turkizna
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01190 000 00080

Komplet Textil Painter Glitter, 3 mm, 
3 flomastri

9.53 €PE: 1 komplet 01180 000 00080

Komplet Textil Painter Plus, 3 mm, 
5 flomastrov

15.59 €PE: 1 komplet

01160 000 00080

Komplet 5 flomastrov za tkanine, 1-2 mm

11.00 €PE: 1 komplet01170 000 00080

Komplet 5 flomastrov za tkanine, 2-4 mm

11.00 €PE: 1 komplet

04-03Flomastri za tkanine

01160 003 ... 2.29 €Flomaster za tkanine, 1-2 mm

095 azurno moder

067 zelen 046 sr. rjav 078 siv

251 vijoličast

073 črn

031 češnjevo rdeč020 limonino rumen 029 barva kože 013 oranžen

053 temno moder 062 svetlo zelen

019 rumen 005 malinast

01170 003 ... 2.29 €Flomaster za tkanine, 2-4 mm

PE: 1 kos

PE: 1 kos

Flomastri za tkanine Marabu Textil Painter so polnjeni z barvami za tkanine na vodni osnovi. Z njimi lahko ustvarjate na 
skoraj vseh svetlih naravnih tkaninah, s katerih so bili predhodno odstranjeni vsi ostanki apreturnih sredstev, belila, 
mehčalca in umazanije. Utrjeni motivi so obstojni proti bledenju in pranju v pralnem stroju pri temperaturah do 60 °C. 
Tkanine navkljub narisanim motivom ohranijo svojo mehkobo.

068 temno zelen090 svetlo moder

782 kovinsko srebrn 784 kovinsko zlat

062 svetlo zelen

787 kovinsko bakren046 srednje rjav

013 oranžen 031 češnjevo rdeč 033 rožnat

070 bel 073 črn

019 rumen 053 temno moder

01180 003 ... 3.29 €Textil Painter Plus, 3 mm PE: 1 kos

519 rumen 523 oranžen 532 rdeč

567 zelen 546 rjav

555 moder533 rožnat

573 črn 582 srebrn 584 zlat

592 petrolejsko moder537 lila551 vijoličast

Flomastri za tkanine Marabu Textil Painter Glitter in Marabu Textil Painter Plus so polnjeni z barvami za tkanine na vodni 
osnovi, ki so zelo dobro prekrivne. Z obema vrstama flomastrov lahko ustvarjate na skoraj vseh svetlih in temno obarvanih 
naravnih tkaninah, s katerih so bili predhodno odstranjeni vsi ostanki apreturnih sredstev, belila, mehčalca in umazanije. 
Utrjeni motivi so obstojni proti bledenju in pranju v pralnem stroju pri temperaturah do 40 °C. Tkanine navkljub narisanim 
motivom ohranijo svojo mehkobo.

01190 003 ... 3.29 €Textil Painter Glitter, 3 mm PE: 1 kos

V kompletu je 5 flomastrov za tkanine s konico 
debeline 2 - 4 mm (019 - rumen, 031 - češnjevo 
rdeč, 053 - temno moder, 067 - zelen, 073 - črn)

V kompletu je 5 flomastrov za tkanine s 
konico debeline 1 – 2 mm (019 - rumen, 031 
– češnjevo rdeč, 053 – temno moder, 067 - 
zelen, 073 - črn)

V kompletu je 5 flomastrov za tkanine s povečano 
prekrivnostjo, s konico debeline 3 mm (019 - rumen, 
031 – češnjevo rdeč, 053 – temno moder, 068 – temno 
zelen, 073 - črn)

V kompletu so trije flomastri za tkanine s 
povečano prekrivnostjo z dodatkom bleščic 
(573 – črn, 582 – srebrn, 584 – zlat). Konica je 
debela 3 mm.



46-02Vrečke, predpasniki za poslikavo PE: 1 kos

H12 149 11

Vrečka iz bombaža, 38 x 42 cm, 
150 g, naravna, dolg roč

2.37 €

PE: 1 kos

H12 150 07

Vrečka iz bombaža, 
38 x 42 cm, naravna

2.92 € H12 150 62

Torba iz bombaža z zadrgo, 
43 x 34 cm, naravna

8.08 €

H12 150 40

Otroški predpasnik z 
žepom iz bombaža, 
60 x 50 cm, naraven

3.29 €H12 150 42

Predpasnik z žepom iz 
bombaža, 60 x 90 cm, 
naraven

5.08 €

H12 149 05

Vrečka iz bombaža, 
24 x 28 cm, naravna

1.49 €

PE: 1 kos

H12 149 26

Nahrbtnik iz bombaža, 
38 x 36 cm, naraven

13.18 €H12 149 28

Torba iz bombaža, 
27 x 29 cm, naravna

17.92 €

Vrečke za vse priložnosti! Komplet vsebuje 5 
nakupovalnih vrečk iz bombaža (135g) z ročaji v 
modri, zeleni, rdeči, beli in rumeni barvi.

CC499190

Vrečka iz bombaža, 38 x 42 cm, mešane barve, 5 kosov

12.64 €

PE: 1 komplet

H12 150 52

Vrečka iz bombaža z vrvico, 37,5 
x 35,5 cm, naravna

2.83 € CC49905

Vrečka iz bombaža, 
38 x 42 cm, naravna

2.46 €H12 149 00

Vreča iz bombaža z 
vrvico, 10 x 15 cm

0.74 €

PE: 1 kos PE: 1 kos
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H12 150 64

Torbica iz bombaža, 21 x 
12.5 cm, naravna

3.16 €



B5290000 1.34 €Vreča iz jute, 17 x 25 cm PE: 1 kos

46-02Vrečke
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H34 230 18 Vreča iz jute z vrvico, 14 x 18 cm 1.16 €

H34 230 25 Vreča iz jute z vrvico, 18 x 25 cm 1.65 €

H34 230 33 Vreča iz jute z vrvico, 24 x 33 cm 2.61 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

35-51Barvni tuši

Vsestranski tuši za risanje DARWI so primerni za uporabo na 
področju grafične industrije, tehnike, izobraževanja (šole, vrtci) 
in likovne umetnosti. Izdelani so na vodni osnovi, med seboj se 
lahko poljubno mešajo, odlikuje jih visoka vsebnost barvnega 
pigmenta, po potrebi jih lahko redčite z destilirano vodo. Z njim 
lahko ustvarjate na papirju, risalnih listih, kartonu, ... Med 
risanjem ali barvanjem na obarvani površini ne ostajajo sledi 
čopiča. Uporabite jih lahko tudi v "airbrush" tehniki, za delo z 
grafičnimi svinčniki ali redis peresi.

010 bel

050 zlat080 srebrn *100 črn214 nebesno moder

256 svetlo ultramarin490 cinober rdeč

611 svetlo zelen 626 temno zelen

700 rumen

835 rjav

900 vijoličast420 karmin rdeč ° 460 magenta752 oranžen

DA 230 0050 ... 2.03 €Tuš DARWI Cristaline, 50 ml

PE: 1 kos

Tuši za risanje DARWI Cristaline so na voljo v 4 
prekrivnih (bel, črn, srebrn in zlat) in 11 prosojnih 
barvnih odtenkih. Posušen tuš ni vodoodporen.

Tuš za risanje DARWI Ink se posuši v nekaj minutah, 
takrat postane vodoodporen. Tuš je odporen tudi proti 
obledenju, le pri prekomerni izpostavljenosti UV svetlobi 
barve lahko izgubijo svojo intenzivnost. V teh primerih 
priporočamo dodatno zaščito.

DA 150 0030 100 Tuš DARWI Ink, 30 ml, črn 3.49 €

2.95 €

DA 230 0250 ... 3.67 €Tuš DARWI Cristaline, 250 ml

7.41 €

* samo v 250 ml ° samo v 50 ml

DA 150 0250 100 Tuš DARWI Ink, 250 ml, črn 8.77 €

zlat, srebrn

zlat, srebrn
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Do-It barve z bleščicami

582 srebrna 584 zlata

Svetlikajoče bleščice v prosojnem spreju, delno 
vremensko obstojni, primerni tudi za stiropor, izdelani 
so na akrilni osnovi.

21075 006 ... Sprej Do-it GLITTER, 150 ml, 
lak z bleščicam

6.33 €

01-06Barvni spreji Marabu Do-It PE: 1 kos

21070 006 ... Sprej Do-it SATIN MATT, 150 ml, osnovne barve

Marabu Do-it je hitrosušeč, visokokakovosten barvni sprej, primeren za obrtniška dela in različne 
ustvarjalne tehnike »naredi sam« (DIY). Spreji Do-it omogočajo enakomerno obarvanje površin 
(brez sledi, ki jih pušča čopič). Z večino barvnih nians lahko brez predhodnega nanosa temeljnega 
sloja barvate tudi stiropor. Na voljo so številni klasični barvni odtenki ter številne posebne variante. 
S spreji Do-it lahko obarvate različne materiale, npr. papir, les (tudi pletene izdelke iz šibja), kovine 
(tudi radiatorje), keramiko, steklo in nekatere vrste plastike (odvisno glede na vrsto spreja, glejte 
oznake na sprejih). Uporabljate jih lahko tudi za nanos barve preko šablon. Posušeni barvni spreji 
Do-it ne obledijo in so vsaj delno odporni proti vremenskim vplivom in madežem.

6.33 €

Do-It osnovne barve

005 malina006 cinober rdeča

007 barva sivke

013 oranžna022 pastelno rumena

031 češnjevo rdeča 032 karmin rdeča 033 rožnata

037 barva slive

042 peščena

052 srednje modra

065 olivno zelena068 temno zelena

070 bela 073 črna

081 barva ametista

091 karibsko modra

095 azurno modra

120 barva lososa

140 sivo modra 142 barva encijana

150 turkizno modra 153 metino zelena 154 lipovo zelena

161 barva kakava 169 siva179 barva grafita

212 barva flaminga220 sončno rumena

223 barva robidnice

225 barva mandarine

227 pastelno rožnata

Do-It biserne barve

233 biserno rožnata 250 biserno vijoličasta 252 biserno modra270 biserno bela

293 temno modra

255 akvamarin

256 pastelno modra

Do-It sijajne barve

433 rdeča 471 bela 472 črna478 siva

Do-It kovinske barve

782 srebrna 784 zlata 786 rdeče zlata 787 bakrena

Do-It visoko sijajne barve

482 srebrna 484 zlata

Intenzivne, sijajne barve, zelo dobra prekrivnost, izdelani so 
na akrilni osnovi.

Eleganten kovinski videz, zelo dobra prekrivnost, primerni 
tudi za stiropor, izdelani so na akrilni osnovi.

Eleganten svetlikajoč biserni videz. Polprekriven sprej je 
primeren za barvanje podlag svetlih barv, tudi za stiropor. 
Spreji so izdelani na akrilni osnovi.

Visokosijajen kovinski videz, zelo dobra prekrivnost, spreji 
so izdelani na bazi posebnih sintetičnih smol.

Intenzivne barve, žametno mat videz posušene površine, zelo dobra prekrivnost, primerno za 
stiropor, izdelani so na akrilni osnovi.

21076 006 ... Sprej Do-it PEARL, 150 ml, 
biserna barva

21074 006 ... Sprej Do-it METALLIC, 150 ml, 
kovinski videz

21072 006 ... Sprej Do-it GLOSS, 150 ml, 
sijajen

21073 006 ... Sprej Do-it HIGH GLOSS, 
150 ml, visoko sijajen

6.33 € 6.33 €

6.33 € 6.33 €
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875 črna 868 zelena

12750 025 ... 9.50 €Barva za tablo Marabu Chalkboard, 225 ml

141 nebesno modra

Z barvo za tablo Marabu Chalkboard lahko različne površine spremenite v 
običajno šolsko tablo. Nanjo lahko pišete in rišete s kredami in jo kasneje, tako 
kot šolsko tablo, obrišete z mokro krpo ali gobo.

V tablo lahko spremenite skoraj vse gladke, čiste, nemastne, suhe površine 
kot so: papir, les, kovine, karton, platna, plastika, ipd. Nanašate jo lahko celo 
na stene ali lončene cvetlične lončke, ...

Barva za tablo Marabu Chalkboard je izdelana na vodni osnovi in je že 
pripravljena za uporabo (nanašamo nerazredčeno). V kombinaciji s premazom 
Marabu Magnet lahko naredite večnamensko podlago na katero lahko pišete s 
kredami ali pa nanjo z magneti pripenjate sporočila, fotografije, ... Ko se barva 
popolnoma posuši je vodoodporna in ne obledi. Odporna je celo proti slini in je 
zato primerna za dekoriranje predmetov, ki jih bodo uporabljali majhni otroci.

Podlaga, pripravljena z barvo Marabu Chalkboard ni primerna za flomastre za 
belo tablo!

Poraba barve je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage. Na gladkih 
podlagah 225 ml lonček barve zadošča za dva nanosa na površino velikosti 

2ca. 0,8 m .

12740 025 815 9.50 €Premaz Marabu Magnet, 225 ml

12740 043 815 14.90 €Premaz Marabu Magnet, 475 ml

Na površine premazane s premazom Marabu Magnet lahko z magneti 
enostavno pripenjate slike, sporočila, dopisnice, nakupovalne listke, listke s 
telefonskimi številkami in še mnogo drugega. Premaz Marabu Magnet, ki 
vsebuje veliko drobnih železnih delcev, je izdelan na vodni osnovi in je že 
pripravljen za uporabo (nanašamo nerazredčenega). Nanašate ga lahko na 
različne gladke, čiste, nemastne površine kot so zidovi, les, karton, kovine, 
platno, plastika, stiropor, ... Ko se nanos posuši, ga lahko prebarvate in okrasite 
z različnimi akrilnimi barvami Marabu oziroma ga prebarvate z barvo za tablo 
Marabu Chalkboard. Popolnoma suh premaz Marabu Magnet je odporen proti 
slini, je vodoodporen in ne obledi. Priporočamo uporabo čim močnejših 
magnetov (npr. EFCO art. št. H10 560 11 - Zelo močni magnetki, Φ10 mm).

2Ena 225 ml plastenka premaza Magnet zadošča za obdelavo ca. 0,75 m  rahlo 
vpojne površine v štirih nanosih.

Strukturne paste, barve za tablo, magnetni premaz PE: 1 kos

Bela akrilna strukturna pasta je izdelana na vodni osnovi. Ne vsebuje topil in je skoraj brez vonja. Z njo lahko oblikujete reliefne (3D) vzorce, 
lahko jo uporabite tudi kot polnilo. 
Nanašate in oblikujete jo lahko s ščetko, slikarsko lopatico ali nožem. Izoblikujete lahko npr. peščeno ali zasneženo pokrajino, uporabite jo 
lahko tudi za tehniko kristaliziranja. Primerna je za uporabo na lesu, papirju, kartonu, modelirnih masah, ki se sušijo na zraku, stiroporju, 
steklu, kovinah, kamnu, platnu, ... 
Čas sušenja strukturne paste je 2 – 24 ur, odvisno od debeline nanosa. Suho strukturno pasto lahko prebarvate s katerokoli akrilno barvo 
Marabu (npr. Acryl Color, Decormatt Acryl ali Decorlack Acryl) ali pa jo, že pred nanašanjem, zmešate z barvo (dodajate lahko do največ 20 % 
akrilne barve). Rezultat mešanja je pastelen barvni odtenek. Ko se pasta povsem posuši je odporna proti vremenskim vplivom.

12260 025 809

Strukturna pasta Marabu, fina, 
225ml

11.60 € 12260 025 811

Strukturna pasta Marabu, lahka, 
fina, 225 ml

11.60 € 12260 025 814

Strukturna pasta Marabu, groba, 
225 ml

11.60 €



Marabu univerzalni laki na osnovi umetnih smol naredijo na izdelku 
brezbarvno, prozorno prevleko. Lakiran izdelek je dobro zaščiten pred 
vodo in atmosferskimi vplivi. Nanašajo se lahko na papir, karton, 
lepenko, kovine, les, steklo, materiale za modeliranje in oblikovanje, 
kamen, plastiko, ... Laki na osnovi umetnih smol se sušijo do 30 minut.

11060 005 000

11080 005 000

3.20 €

3.20 €

Marabu sijajen lak, kozarček 50 ml

Marabu mat lak, kozarček 50 ml

11090 005 000 3.20 €Marabu svilnato-mat lak, kozarček 50 ml

07-02Laki na vodni osnovi PE: 1 kos
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07-01Laki na osnovi umetnih smol

Marabu univerzalni laki na osnovi umetnih smol naredijo na izdelku brezbarvno, prozorno 
prevleko. Dobro se sprimejo s podlago, lakiran izdelek je dobro zaščiten pred madeži in 
atmosferskimi vplivi. Nanašajo se lahko na papir, karton, lepenko, fotografije, les, kovine, 
steklo, materiale za modeliranje in oblikovanje, kamen, plastiko, ... Glede na način nanosa iz 
spreja lahko zaščitimo tudi zahtevne podlage, npr. pletarske izdelke. Z njimi lahko lakiramo 
tudi stiropor, niso pa primerni za nanos na oljne barve ali barve na osnovi topil.

23111 006 850 Mat lak Marabu, sprej 150 ml 6.41 €

23111 018 850 Mat lak Marabu, sprej 400 ml 12.44 €

23111 006 857 Sijajen lak Marabu, sprej 150 ml 6.41 €

23111 018 857 Sijajen lak Marabu, sprej 400 ml 12.44 €

23111 006 858 Svilnato mat lak Marabu, sprej 150 ml 6.41 €

23111 018 858 Svilnato mat lak Marabu, sprej 400 ml 12.44 €

PE: 1 kos

Univerzalni laki Marabu na vodni osnovi naredijo na izdelku brezbarvno, prozorno prevleko. Lakiran izdelek je dobro 
zaščiten pred vodo in atmosferskimi vplivi. Nanašajo se lahko na papir, karton, lepenko, kovine, les, steklo, materiale za 
modeliranje in oblikovanje, kamen, plastiko in veliko drugih materialov. Ko se lak na vodni osnovi popolnoma posuši nudi 
enako zaščito, kot lak na osnovi umetnih smol. Univerzalni laki Marabu so primerni tudi kot lepilo za servietno tehniko.

11360 005 000

11360 013 000

11350 005 000

11350 013 000

11370 005 000

11370 013 000

3.25 €

9.10 €

3.25 €

9.10 €

3.25 €

9.10 €

Mat lak na vodni osnovi, kozarček 50 ml

Mat lak na vodni osnovi, plastenka 250 ml

Sijajen lak na vodni osnovi, kozarček 50 ml

Sijajen lak na vodni osnovi, plastenka 250 ml

Svilnato-mat lak na vodni osnovi, kozarček 50 ml

Svilnato-mat lak na vodni osnovi, plastenka 250 ml

Medij za razpoke (Krakelee – Medium) Marabu je brezbarven medij na vodni 
osnovi, ki na pobarvani površini povzroči nepravilno oblikovano mrežo 
razpok. Površino najprej pobarvate z barvo Marabu Decormatt Acryl ali 
Decorlack Acryl (barva razpok), ko je suha, jo premažete z medijem za 
razpoke. Posušeno površino prebarvate z barvo Marabu Decormatt Acryl ali 
Decorlack Acryl (kontrastno glede na podlago). Ta zadnja plast barve takoj 
po nanosu razpoka, v razpokah se pokaže barva podlage. Z medijem za 
razpoke lahko dopolnite tudi dekoracije izdelane v servietni tehniki.

11400 005 840

11400 013 840

Medij za razpoke, kozarček 50 ml

Medij za razpoke, plastenka 250 ml

4.05 €

9.50 €



010 113 99 Sneg v spreju, 300 ml, bel 4.36 €PE: 1 kos

010 115 99 Sneg v spreju, 150 ml, barva lunine svetlobe 4.51 €PE: 1 kos

450 910 00
Dekorativni sneg, 1000 ml / 150 g

5.82 €

Barva vsebuje majhne grobe delce, ki dajo 
dekoriranemu izdelku poseben, strukturen videz (sneg).

Izdelana je na vodni osnovi in je primerna za nanašanje 
na steklo, les, kovine, papir, plastiko, stiropor, ...

6.76 €

PE: 1 kos

08-11

H93 160 10 6.76 €Barva - sneg, 100 ml

Čarobnost zimskih noči in Božično vzdušje ustvarite s snegom v spreju, ki se v 
temi sveti. Dekorirana površina oddaja svetlobo, če jo predhodno osvetlite z 
močnim virom svetlobe. Učinek je najbolje viden pri nenadni zatemnitvi. Svetlobni 
učinek s časom zbledi, vendar ga z osvetljevanjem lahko znova in znova 
obnovite.

010 123 99
Dekorativni sprej "Ledene rože", 150 ml

3.79 €PE: 1 kos

Skrivnostne ledene rože na dosegu roke! V toplini doma 
ustvarite čudovita "zaledenela" okenska stekla in ogledala 
s sprejem "Ledene rože". Sprej je primeren le za notranjo 
uporabo.

Kosmiče iz prosojne umetne mase lahko 
uporabite za imitacijo snega v različnih 
dekoracijah. Posipate ga lahko na različne 
lepljive podlage, lahko pa ga uporabite tudi 
kot polnilo.

Sneg

Pričarajte Božično vzdušje s snegom v spreju, ki je zaradi svoje bogate in fine teksture zelo primeren za dekoriranje 
Božičnega drevesa, dekoracij iz naravnih materialov in različnih gladkih površin (npr. steklo, keramika, ...). Pri oblikovanju 
dekorativnih vzorcev si lahko pomagate tudi z različnimi šablonami.
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PE: 1 vrečka



010 115 10
Sneg v spreju, 150 ml, bel + 8 šablon

5.14 €PE: 1 kos

Poustvarite snežen božič iz vaših mladih dni. Uporabite 
komplet biorazgradljivega snega v spreju in priloženih 
osmih šablon iz papirja z božičnimi motivi. Dekorirate lahko 
okenska stekla, ogledala…

08-11Sneg

371 917 15

Šablona, 17 x 25 cm, 
zvezdice, snežak, jelka, 
sveča

1.71 €PE: 4 kosi

Pri dekoriranju in ustvarjanju 
božičnega vzdušja si lahko 
pomagate s  šablonami za 
večkratno uporabo z božičnimi 
motivi. Šablone so velike 17 x 25 
cm, debelina 1 mm. Na voljo so 
naslednji motivi: Zvezdice, sveča, 
snežak in jelka.

371 936 00 Šablona, krog, papir, 25 cm, več motivov 1.87 €

PE: 1 kos

Komplet vsebuje šablone v priročnem vrtljivem papirnem ohišju 
premera 25 cm. Razkrito šablono preprosto zavrtite in že se prikaže 
naslednji motiv.

Dekorativni dodatki

452 040 28
Božičkova kapa, 29 x 40 cm, odrasli

1.52 €PE: 1 kos

Naj ima tudi vaš božiček novo kapo! Božičkova kapa s 
cofom je na voljo v eni, odrasli velikosti, ki ustreza večini 
uporabnikov. Izdelana je iz filca.
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37-21Šablone za risanje in barvanje PE: 4 kosi



10-00Modelirna masa FIMO

FIMO je vsestranska modelirna masa, ki je preprosta za uporabo in se lahko utrdi v domači kuhinjski pečici pri 
temperaturi 110 °C. Čas utrjevanja je približno 30 minut. Z mešanjem osnovnih barv lahko dosežete poljuben 
odtenek, neutrjen FIMO lahko znova in znova pregnetete in preoblikujete. Utrjenemu izdelku se lahko doda 
FIMO in se ponovno utrdi, pod pogojem, da izdelek še ni bil barvan ali lakiran. Dokončan izdelek ni prepusten 
za vodo, lahko ga umijete.

Vse barve modelirne mase FIMO PROFESSIONAL, FIMO SOFT in FIMO EFFECT se lahko med seboj 
poljubno mešajo in kombinirajo saj so vsi postopki pri delu z modelirnimi masami FIMO PROFESSIONAL, 
FIMO SOFT in FIMO EFFECT popolnoma enaki.

Iz modelirne mase FIMO lahko izdelate čudovit unikaten nakit (broške, uhane, obeske, sponke za lase, igle za 
kravate, ...) ali pa razne okraske, drobne dekorativne predmete, ... S pomočjo Vaše domišljije so možnosti 
brezmejne. Zaradi preprostega načina oblikovanja, si lahko prav vsak izdela uporabne okrasne predmete po 
svojem okusu. 
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10-02Modelirna masa FIMO SOFT

8020-.. 1.30 €Modelirna masa FIMO soft, blok 57 g PE: 1 kos

0 bela 10 limonina 16 rumena 24 indijansko rdeča 22 malinasta26 češnjeva

33 blesteče modra 35 kraljevsko modra 37 modra 39 metina

42 mandarinina

53 tropska 50 jabolčna 43 barva kože

56 smaragdna62 svetlo vijoličasta

7 karamelna70 peščena 75 kakavova76 konjakova 80 delfinova

61 škrlatna 63 slivova

9 črna

Modelirna masa FIMO SOFT je bistveno mehkejša od modelirne mase FIMO 
PROFESSIONAL. Kljub svoji osnovni mehkobi tudi modelirna masa FIMO SOFT omogoča 
dodelavo detajlov in zagotavlja obstojnost izdelka pri utrjevanju v pečici. Uporabo modelirne 
mase FIMO SOFT priporočamo manj izkušenim in srednje izkušenim uporabnikom.

Modelirna masa FIMO SOFT je na voljo v številnih barvnih odtenkih, ki se med seboj lahko 
poljubno mešajo.

2P božično rdeča

10-03

04 lunina

11 kovinsko zlata 27 kovinsko bakrena

052 kov. bela z blešč. 112 kov. zlata z blešč. 202 kov. rdeča z blešč. 302 kov. modra z blešč.602 k. škrlatna z blešč.

014 prosojno bela 104 prosoj. rumena 204 prosojno rdeča 374 prosojno modra604 prosoj.škrlatna

812 k. srebrna z blešč.

08 kovinsko biserna 28 kov. rubin. rdeča81 kovinsko srebrna

105 past. vanilijeva 405 past. breskova 505 pastelno metina

8020-... 1.30 €Modelirna masa FIMO effect, blok 57 g PE: 1 kos

S številnimi raznolikimi posebnimi odtenki modelirne mase FIMO EFFECT lahko na najrazličnejše načine dopolnite izdelke 
iz modelirnih mas FIMO PROFESSIONAL in FIMO SOFT. Seveda jih lahko uporabite tudi samostojno, …

106 barva citrina 386 b. modr. ahata286 rubinasto rd. 506 žadasto zelena

207 biserno roza 817 biserno sv. srebrna607 biserno lila 907 biserno črna

504 prosojno zelena

803 granitno siva

10-03Modelirna masa FIMO EFFECT

206 kremenčevo roza 306 ledeno modra

903 bar. zvez. prahu

205 pastelno roza 305 pastelno modra605 pastelno lila

Glitter

Prosojne
barve

Pastelne
barve

Barve dragih
kamnov

Kovinske
barve

Biserne
barve

Granitne
barve

Fosforescentne
barve

110°C
30 min

Utrjevanje 
v pečici

101 rumena 201 rožnata 301 modra 401 oranžna 501 zelena 601 lila

8010-.... 1.30 €Modelirna masa FIMO effect neon, blok 57 g PE: 1 kos

T10 barva manga T20 bar. rož. greniv. T30 nežno modra T50 barva pistacije T60 bar. bor. smoot. T80 nevihtno siva

Modne barve 2022
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10-06Modelirna masa FIMO LEATHER-EFFECT

8010-... 1.30 €Modelirna masa FIMO leather, blok 57 g PE: 1 kos

29 slonokoščena 109 barva žafrana 179 oker 229 malinasta 249 rdeča 309 indigo modra

369 turkizna (lagoon) 519 olivno zelena 749 barva rje 779 orehovo rjava 809 golobje siva 909 črna

130°C

Utrjevanje 
v pečici

30 min

Modelirna masa FIMO Leather-Effect je po utrjevanju na videz in otip podobna usnju. 
Izvrstna je za izdelavo novih, drugačnih izdelkov, saj omogoča povsem nove tehnike 
obdelave. Po končanem oblikovanju (lahko ji vtisnete tudi teksturo) in termičnem 
utrjevanju v pečici, lahko tanjše kose modelirne mase FIMO Leather-Effect tudi režete, 
izsekujete, prepognete in celo šivate.

Modelirna masa FIMO Leather-Effect je na voljo v 12 različnih modnih barvnih 
odtenkih, ki se med seboj lahko poljubno mešajo.

8023 C12-3

FIMO soft, pastelne barve, 
12 polovičnih blokov

10.50 €

Vsebina: 12 blokov (po 25 g) modelirne 
mase FIMO soft v pastelnih odtenkih.

8023 C24-1

FIMO soft, osnovne barve, 
24 polovičnih blokov

21.01 €

Vsebina: 24 blokov (po 25 g) modelirne 
mase FIMO soft.

10-80Kompleti FIMO PE: 1 komplet

Vsebina: 12 blokov (po 25 g) modelirne 
mase FIMO soft.

8023 C12-1

FIMO soft, osnovne barve, 
12 polovičnih blokov

10.50 € 8025 08

Komplet FIMO soft DIY 
"Biseri"

12.83 €

Vsebina: 4 bloki (po 25 g) modelirne 
mase FIMO soft (kovinsko biserna, 
biserno roza, biserno svetlo srebrna, 
biserno črna), 1 osnova za ogrlico iz 
plastificirane žice (dolžine približno 45 
cm - 5 vzporednih žic), 1 par osnov za 
uhane, 1 elastična vrvica, slikovna 
navodila – prospekt.

12-01Modelirna masa FIMOair basic PE: 1 kos

0 bela 43 barva kože 76 barva žgane gline 

Modelirna masa FIMOair basic je idealen 
material za uporabo v vrtcu, šoli ali doma, saj 
je v celoti izdelana iz naravnih sestavin. 
Masa je pripravljena za takojšnjo uporabo. 
Dokončani izdelki se posušijo na zraku, 
pečenje ni potrebno. Modelirna masa 
FIMOair basic vsebuje 95 % gline. 
Preostanek sestave predstavljajo sredstva za 
vezavo materiala (podobno lepilu za tapete) 
in kozmetični konzervansi. Anorganska 
pigmenta za barvo kože in barvo žgane gline 
izvirata iz naravnih materialov.

8101-.. Modelirna masa FIMOair basic, 1 kg

8100-..

6.12 €

3.33 €Modelirna masa FIMOair basic, 500 g



Komplet vsebuje 3 izredno tanka, 
zelo ostra rezila, ki omogočajo 
enostavno rezanje modelirne mase 
FIMO brez mečkanja in 
razmazovanja. Rezila so posebej 
primerna za razrez zvitkov Millefiori. 
Izdelana so iz nerjavečega materiala.

Vsebina: 1 x neupogljivo rezilo, 1 x 
upogljivo rezilo, 1 x valovito rezilo 8700 04 10.97 €Komplet rezil FIMO

Laki za polimerne modelirne mase 10-10PE: 1 kos

Lak FIMO, sijajen, na 
vodni osnovi, 35 ml

5.56 €

Površino izdelkov, oblikovanih iz 
modelirne mase FIMO, lahko 
zaščitite s posebnim lakom 
FIMO, ki je izdelan na vodni 
osnovi. Lak FIMO se dobro 
sprime s podlago, odporen je tudi 
proti praskam. Ko je popolnoma 
suh je prosojen, vodoodporen in 
ne zbledi.

Površina izdelkov, prelakiranih s 
sijajnim lakom FIMO je sijajna, 
barve pa bolj izrazite. Tudi barve 
modelirne mase FIMO, ki jo 
prelakirate s svilnato mat lakom 
FIMO postanejo bolj izrazite, 
površina pa ima svilnat lesk.

V pokrovčku laka 
(10 ml) je vdelan 
čopič s katerim je 
delo enostavno, 
hitro in čisto. 
Morebitne 
madeže na prstih 
takoj po 
končanem delu 
umijte z vodo.

8704 01BK

Lak FIMO, svilnato mat, 
na vodni osnovi, 35 ml

5.56 €8705 01BK

Lak FIMO, sijajen, na 
vodni osnovi, 10 ml

3.92 €8703 01BK

S pomočjo valjarja CERNIT iz inoksa lahko razvaljamo modelirno maso v 
zelo gladko in enakomerno plast. Valjar, premera 25 mm, je dolg 20 cm.

Valjar je izdelan iz nerjavnega jekla - Inox, ki mu zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo in odpornost proti rjavenju in kislinam. Tudi ob 
dolgotrajnejšemu stiku z vodo ne zarjavi. Ker je izdelan iz jekla, vam tudi 
ob večjem pritisku ali padcu (npr. z mize na tla) ne bo napokal.

CE 902 16.49 €Valjar CERNIT iz inoksa

Pripomočki za delo 10-86PE: 1 kos

S pomočjo valjarja FIMO iz akrila lahko razvaljamo modelirno maso 
FIMO v zelo gladko in enakomerno plast. Valjar, premera 25 mm, je dolg 
20 cm.

8700 05 13.68 €Valjar FIMO iz akrila

CE 903 10.24 €Komplet rezil CERNIT

Modelirke, pripomočki za modeliranje in oblikovanje 37-41PE: 1 komplet

Neskončne možnosti modeliranja z dvostranskimi modelirkami. Primerne so za delo z vsemi gnetljivimi materiali.

CC10304

Komplet modelirk z zanko, zaobljene, 
20 cm, 6 delni

11.76 € CC10306

Komplet modelirk z zanko, ostri 
robovi, 20 cm, 6 delni

11.76 € H18 226 07

Komplet lesenih modelirk, 15 cm, 6 delni

6.50 €PE: 1 komplet PE: 1 komplet PE: 1 komplet
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8711 WP4-2

Modelirke V2

4.05 €CE 906

Komplet modelirk CERNIT

13.53 €

Komplet vsebuje 8 
visokokakovostnih 
plastičnih 
obojestranskih 
modelirk CERNIT. S 
16 različnimi konicami 
so možnosti 
oblikovanja modelirnih 
mas skoraj 
neomejene. Modelirke 
odlikuje dolga 
življenjska doba, 
ergonomična oblika in 
nelepljiva površina.

Modelirke, pripomočki za modeliranje in oblikovanje 37-41

8711 WP4-1

Modelirke V1

4.05 €

PE: 1 komplet

8711

Modelirke C

4.15 €

Komplet vsebuje 5 modelirk z silikonskimi konicami različnih oblik 
(okrogla, ploščata in poševno prirezana). Modelirke so primerne za 
mešanje, nanašanje in oblikovanje zelo gostih barv, teksturnih past 
in gelov.

01730 000 00020 Komplet čopičev - modelirk 
Marabu

10.80 € CC10302 Komplet pripomočkov za 
oblikovanje gline, 8 delni

11.76 €

Orodje za lončarje! Komplet vsebuje vsa osnovna orodja in 
pripomočke za obdelavo gline in drugih gnetljivih 
materialov, npr. gobico, strgalo, žico za razrez gline, 
različne modelirke, gladilno rebro…
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H18 253 17

Žica z držali za rezanje 
gline, 66 cm

1.16 €
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CC78265

Plastični modelčki in orodje, 3.5 - 9 cm, 15 kosov
15.15 €

Komplet plastičnim modelčkov za izrezovanje ter orodja 
za oblikovanje gnetljivih materialov.

Mini kuhinjski valjar je izdelan iz silikona, dodana ima 
lesena ročaja. Po končani uporabi valj takoj umijte z 
vodo.

CC78285

Silikonski valjar, 23 x 4.5 cm, svetlo moder
6.50 €PE: 1 komplet PE: 1 kos

Modelirke, pripomočki za modeliranje in oblikovanje 37-41PE: 1 komplet

37-42Modelčki za izrezovanje

S pomočjo modelčkov za izrezovanje boste lahko enostavno in hitro izrezali različne zahtevne motive iz različnih 
modelirnih mas (FIMO, na zraku sušeče modelirne mase, glina in njeni nadomestki, plastelin, ...). Seveda jih lahko 
uporabite tudi za izrezovanje testa ali kot šablono pri ustvarjanju dekoracij v tehniki suhega polstenja. Lahko jih uporabite 
tudi kot štampiljko ali osnovo za oblikovanje. Priporočamo, da modelčke takoj po uporabi splaknete s toplo vodo. Niso 
primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

H35 370 23

Modelčki za izrezovanje, 
1.5 - 4 cm, geometrijski liki, 
25 modelov

17.46 €

PE: 1 komplet

H35 369 03

Kovinski modelčki za 
izrezovanje, Ø47 - 110 mm, 
ledeni kristali, 5 modelov

3.71 €H35 369 01

Kovinski modelčki za 
izrezovanje, Ø42 x 45 - 80 x 
90 mm, srca, 5 modelov

3.71 € H35 369 02

Kovinski modelčki za 
izrezovanje, Ø32 - 67 mm, 
zvezde, 5 modelov

3.71 € H35 369 04

Kovinski modelčki za 
izrezovanje, Ø45 - 115 
mm, snežinke, 5 modelov

3.71 €

CC782882

Modelčki za izrezovanje 
CC, 8 cm, krogi, 5 kosov

4.58 €

CC782880

Modelčki za izrezovanje CC, 8 cm, cvetovi, 5 kosov
4.58 €PE: 1 komplet



CC782870

Modelčki za izrezovanje s štampiljko, Božični, 4 kosi

5.64 € CC782875

Modelčki za izrezovanje s štampiljko, snežinke, 3 kosi

4.58 €

CC782877

Modelčki za izrezovanje s štampiljko, zvezdice, 3 kosi

4.58 € CC78286 Štampiljke za vtiskovanje ABC, 
6 mm, 74 delni komplet

5.64 €

Kakor v kamen 
vklesano! Pomagajte 
si s plastičnimi 
štampiljkami in 
vtisnite sporočila v 
različne gnetljive 
materiale, npr. 
modelirne mase, 
plastelin, glino, testo 
...
Komplet vsebuje 
plastično držalo 
(dolžina 12,6 cm) in 
74 štampiljk višine 6 
mm (55 črk  od A – Z 
in 18 številk 0 - 9). 
Komplet ni primeren 
za pomivanje v 
pomivanem stroju.

Za popolne obeske in piškote! Modelčki za izrezovanje okraske ne le izrežejo, pač pa vanje odtisnejo tudi dekorativne 
podrobnosti. Izrežete lahko motiv božične jelke, snežaka, ingverjevega piškotka in okrasne božične krogle. Uporabite jih 
lahko z vsemi gnetljivimi materiali, npr. modelirno maso, glino, testom za piškote… Niso primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju.
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37-42Modelčki za izrezovanje PE: 1 komplet

30-01Plastelini PE: 1 komplet

57 20 06

Plastelin, komplet 6 barv

1.90 €PE: 1 komplet 57 20 10

Plastelin v škatli, komplet 10 barv

5.08 €PE: 1 komplet57 20 11

Plastelin, komplet 10 barv

2.92 €PE: 1 komplet
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30-01Plastelini

57 25 06 5.76 €
Mehak plastelin, 4 osnovne barve

PE: 1 komplet

57 25 11 4.95 €

Mehak plastelin, 4 barve z bleščicami

V kompletu so 4 lončki plastelina z bleščicami (4 x 100 g). V pokrovčkih je reliefen otroški motiv, zato jih lahko uporabite 
kot kalup za odtisovanje medaljonov.

30-02Mehak plastelin Softy

Plastelin Softy v živih barvah je izdelan iz rastlinskih voskov in 
koruznega škroba (uporabljena je samo gensko nespremenjena 
koruza), zato ne vsebuje glutena. Plastelin Softy je, brez predhodne 
priprave, navkljub čvrsti strukturi, izredno mehak in gnetljiv, zaradi 
unikatnih sestavin pa ne otrdi niti po daljšem času, zato ga lahko 
uporabljate znova in znova. Med delom ne pušča madežev na rokah. 
Vse barvne odtenke lahko med seboj poljubno mešate. Zaradi čvrste 
strukture lahko oblikujete tudi najfinejše detajle, kar omogoča celo 
oblikovanje junakov za snemanje animiranih filmov. Plastelin Softy je 
primeren za delo doma, v vrtcih in šolah. Ker je mehkejši od klasičnega 
plastelina, je še posebej primeren za osebe s šibkimi prsti (za potrebe 
rehabilitacije po poškodbah rok in prstov, domove za ostarele, oddelke 
delovnih terapij, ...). Gnetenje in oblikovanje plastelina Softy izboljšuje 
otip s prstnimi blazinicami in razvija smisel za oblikovanje. 

NE VSEBUJE GLUTENA!

Ustvarjalna zabava brez priprave! Znova in znova! V kompletu je 6 blokov (po 62 g) plastelina 
Softy (bela, rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena).

SO 087 0006 K01 Plastelin Softy, komplet, 6 x 62 g 5.67 €PE: 1 komplet

400 rdeč 475 rožnat

600 zelen

700 rumen 752 oranžen010 bel

900 vijoličast200 moder 800 rjav

SO 087 0500 ... Plastelin Softy, 500 g 5.67 €PE: 1 kos

100 črn

57 25 10 5.76 €
Mehak plastelin, 4 barve

Mehak plastelin Eberhard Faber je idealen za igrivo razvijanje ročnih spretnosti, občutka za oblikovanje in razlikovanje 
barv. Je lahko gnetljiv, lahko ga režete, valjate, stiskate, vanj odtiskujete različne oblike, ... Primeren je za delo z različnimi 
orodji za oblikovanje (modelirke, modeli za izrezovanje, valjčki). Mehak plastelin se med delom ne lepi na prste in podlago, 
iz tkanin se enostavno izpere. Na embalaži so prikazane osnovne kombinacije, s katerimi si lahko pomagate pri mešanju, 
ustvarjanju novih barvnih odtenkov. Po končani uporabi plastelin ponovno shranite v lončkih in jih zaprite s pokrovčki, da 
se ne izsuši.

V kompletu so 4 nepredušno zaprti lončki s 140 g plastelina. V pokrovčke lončkov plastelina so vdelani različni kalupi za 
odtiskovanje z otroškimi motivi.



20-11Posrebrena žica

H22 251 92

Posrebrena žica, Ø0,4 mm, dolžina 45 m

4.05 €PE: 1 kolut

H22 200 04

H22 200 06

H22 200 08

H22 200 10

2.11 €

2.11 €

2.11 €

2.11 €

Posrebrena žica, Ø0,4 mm, dolžina 20 m

Posrebrena žica, Ø0,6 mm, dolžina 10 m

Posrebrena žica, Ø0,8 mm, dolžina 6 m

Posrebrena žica, Ø1,0 mm, dolžina 4 m

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

H22 200 12 2.11 €Posrebrena žica, Ø1,2 mm, dolžina 3 m PE: 1 zvitek

20-12Pozlačena žica

H22 225 06

H22 225 08

H22 225 10

Pozlačena žica, Ø0,6 mm, dolžina 10 m

Pozlačena žica, Ø0,8 mm, dolžina 6 m

Pozlačena žica, Ø1,0 mm, dolžina 4 m

2.11 €

2.11 €

2.11 €PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

20-13Bakrena žica

H22 230 06

Bakrena žica, Ø0,6 mm, dolžina 10 m

2.11 €PE: 1 zvitek

H22 230 08

Bakrena žica, Ø0,8 mm, dolžina 6 m

2.11 €PE: 1 zvitekH22 230 04

Bakrena žica, Ø0,4 mm, dolžina 20 m

2.11 €PE: 1 zvitek

20-14Barvna žica

16 oranžna 28 rdeča 67 zelena 89 črna

H22 331 .. 4.22 €Obarvana žica, Ø0.5 mm, 25 m

91 srebrna 95 zlata

91 srebrna 95 zlata

H22 321 .. 3.32 €"Efekt" žica, Ø0.25 mm, dolžina 45 m

Namenjena je izdelavi dekoracij in nakita vseh vrst. Žico lahko uporabite tudi za nanizanje različnih perl.

PE: 1 kolut

20-15Žica iz aluminija

28 rdeča

43 vijoličasta 48 modra 61 svetlo zelena 89 črna

91 srebrna 95 zlata93 bakrena

Žico iz aluminija lahko 
uporabite za nosilno osnovo 
cvetličnih aranžmajev, 
ojačitev različnih dekoracij, 
izdelavo nakita, ...

H22 260 ..

Žica iz aluminija, Ø2 mm, 
dolžina 5 m

3.45 €

PE: 1 zvitek

H22 251 93

Posrebrena žica, Ø0,25 mm, dolžina 105 m

4.51 €PE: 1 kolut
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20-01Perlonska nit (laks) PE: 1 kolut

H10 052 15

H10 052 25

H10 052 45

H10 052 70

H10 053 40

Laks, Ø0.15 mm, dolžina 100 m, nosilnost 0.9 kg

Laks, Ø0.25 mm, dolžina 100 m, nosilnost 2.7 kg

Laks, Ø0.45 mm, dolžina 100 m, nosilnost 9 kg

Laks, Ø0.70 mm, dolžina 100 m, nosilnost 20 kg

Laks, Ø0.40 mm, dolžina 100 m, črn, nosilnost 6.7 kg

Laks lahko uporabimo za nanizanje perl, izdelavo ogrlic, zapestnic, obešanje različnih dekoracij, ...

H10 052 01

1.32 €

1.51 €

1.95 €

2.92 €

1.95 €

4.88 €Laks, Ø1.00 mm, dolžina 100 m, nosilnost 40 kg

200 111 25 Laks, Ø0.25 mm, dolžina 100 m 0.98 €

20-05Elastičen laks, elastična vrvica

200 505 00 Elastičen laks, prozoren, Ø0.5 mm, 12 m 1.00 €PE: 1 kolut

200 505 89 Elastičen laks, črn, Ø0.5 mm, 11 m 1.00 €PE: 1 kolut

200 510 00 Elastičen laks, prozoren, Ø1 mm, 4 m 1.00 €PE: 1 kolut

200 510 89 Elastičen laks, črn, Ø1 mm, 4 m 1.00 €PE: 1 kolut

H21 230 01

H21 230 89

Elastična vrvica, Ø0.9 mm, bela, dolžina 3 m

Elastična vrvica, Ø0.9 mm, črna, dolžina 3 m

2.55 €

2.55 €

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

24-11Magnetki

Magnetke lahko uporabite za 
pritrditev listov, plakatov, lahko jih 
vtisnete v zadnjo stran reliefnega 
odlitka ali izdelka iz modelirne 
mase. Tako nastanejo prikupni 
okraski, ki se “primejo” na vse 
kovinske površine, npr. radiatorje, 
hladilnike, …

H10 560 13

H10 560 18

H10 560 21

Magnetki, Ø12.5 mm, 12 kosov

Magnetki, Ø18 mm, 12 kosov

Magnetki, Ø20 mm, 8 kosov

2.17 €

2.35 €

2.57 €

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

Zelo močni magnetki se 
“primejo” podlage z občutno 
večjo silo, zato jih lahko 
uporabljate tudi za pritrditev 
težjih predmetov.

H10 561 15 Samolepilna magnetna folija, 102 x 153 x 1.5 mm

H10 561 18 Samolepilna magnetna folija, 210 x 297 x 1.5 mm (A4)

3.62 €PE: 1 kos

7.84 €PE: 1 kos

Samolepilno magnetno folijo lahko prilepite na hrbtno stran različnih dekorativnih predmetov, fotografij, 
plakatov, ... ki se bodo zato prijemali različnih kovinskih površin (npr. vrat hladilnika, radiatorja, ...). Magnetna 
folija je upogljiva zato jo lahko uporabite tudi na neravnih površinah. Režete jo lahko z običajnimi škarjami.

H10 561 30

Samolepilni magnetni trak, 1.8 x 400 cm x 0.3 mm

5.88 € H10 560 11

Zelo močni magnetki, Ø10 mm, 12 kosov

9.69 €PE: 1 vrečkaPE: 1 kos

H10 560 20 Magnetek, Ø20 mm 0.17 €PE: 500 kosov



01 biserne 28 rdeče 48 mor. modre 95 zlate

35 rožnata 67 zelena 92 svetlo bakrena48 mornarsko modra

H91 131 01

H91 131 ..

2.35 €

2.17 €

Hologramske bleščice Brillant, 8 g, biserne

Hologramske bleščice Brillant Glitter, 9 g

H91 132 .. 2.17 €Vlakna Brillant Glitter, 4,5 g

Za čim bolj preprosto in natančno delo z bleščicami Brillant Glitter lahko uporabite 
sita za posipanje. Sito preprosto nataknete na škatlico z  bleščicami.

H99 401 56 Sito za fine bleščice Brillant, Ø39 mm (1 sito) 0.61 €PE: 10 kosov

H99 401 55 Sito za fine bleščice Brillant, Ø39 mm (2 siti) 1.60 €PE: 1 vrečka

28 rdeče 29 burgund 45 turkizne 48 mornarsko modre 67 zelene 76 rjave35 rožnate 47 modre

89 črne 91 srebrne 93 bakrene 96 b. starega zlata92 svetlo bakrene 95 zlate

H91 130 .. 2.35 €Bleščice Brillant Glitter, fine, 12 g

45-04Bleščice Brillant

Fine bleščice, hologramske bleščice in vlakna Brillant Glitter so 
primerni za posipanje na raznovrstne lepljive podlage.

Z bleščicami in vlakni Brillant Glitter lahko izdelate čudovite 
dekoracije na npr. ročno izdelanih voščilnicah, darilih, vaši najljubši 
vazi, lahko si okrasite svečko, … 

Bleščice enostavno posujte po površini, ki ste jo predhodno 
premazali s primernim lepilom (npr. Dekofix), lahko jih posipate tudi 
na dvostransko lepljivo folijo ali celo na še mokro akrilno barvo, ...

Bleščice, ki se ne prilepijo na lepilo, lahko ponovno uporabite.

PE: 1 kos

Z ledenimi kristali Deko-Ice in lepilom Dekofix lahko motivom, ki ste jih predhodno pobarvali 
z raznimi dekorativnimi premazi za doseganje videza snega, ledu ali zmrzali ta videz še 
poudarite, ga naredite bolj pristnega. Dekorativni ledeni kristali Deko-Ice so v kombinaciji z 
lepilom Dekofix namenjeni dekoriranju in vzorčenju različnih površin: kartona, plastike, 
stiropora, lesa, kovine, stekla, keramike, ...

Ledene kristale enostavno posujete po površini, na katero ste predhodno nanesli lepilo 
Dekofix. Ledene kristale Deko-Ice lahko posipate tudi na dvostransko lepljivo folijo.

H91 117 00 Ledeni kristali Deko-Ice, brezbarvni, 40 g

H91 118 00 Ledeni kristali Deko-Ice, brezbarvni, 190 g

2.48 €

6.42 €
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H91 101 .. 1.59 €Bleščice, fine, 3 g PE: 1 kos

Fine bleščice so primerne za posipanje na raznovrstne lepljive podlage.

67 zelene 91 srebrne 95 zlate01 biserno bele

H91 112 .. 2.37 €Hologramske bleščice, 2.5 g PE: 1 kos

Hologramske bleščice so primerne za posipanje na raznovrstne lepljive podlage.

01 biserne 91 srebrne 95 zlate

45-05Bleščice, konfeti
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CC618602

Konfeti "Novoletni", 15 mm, 
10 g

2.53 €

PE: 1 kos

CC995481

Konfeti "Zvezdice", 10 mm, 
10 g, mešani

2.39 €

PE: 1 vrečka

CEKGWIAM-...
Konfeti - zvezdice, 7 mm, 5 g, več barv

1.22 €PE: 1 vrečka

50 rdeče 100 zlate 110 srebrne

CEKSNIEZ-M1-...

Konfeti - snežinke, 15 mm, 5 g, hologramske barve
1.22 €PE: 1 vrečka

001/04 bele-rožnate 100M zlate 110M srebrne

CC52177

Konfeti "Snežinke", 25 + 45 
mm, 30 g, modri / srebrni / 
beli

3.36 €

PE: 1 kos

040 501 97

Komplet bleščic, 5 x 10 g, bakreno - zeleni 
odtenki

2.77 €PE: 1 komplet 040 501 98

Komplet bleščic, 5 x 10 g, modro - 
vijoličasti odtenki

2.77 €PE: 1 komplet 040 501 99

Komplet bleščic, 5 x 10 g, osnovne barve

2.77 €PE: 1 komplet

040 570 13

Konfeti "Snežinke", 14 g, 15 x 
15 mm / 25 x 25 mm, zlati / 
srebrni

1.18 €

PE: 1 komplet

040 570 14

Konfeti "Zvezdice", 14 g, 
1 - 3 cm, zlati / srebrni

1.18 €

PE: 1 komplet

040 570 15

Konfeti "Novoletni", 14 g, 
1 - 2 cm, mešani

1.18 €

PE: 1 komplet



Keramični prah za vlivanje je namenjen vlivanju 
različnih reliefov in modelov. Uporaba je zelo 
enostavna. Keramični prah zmešajte z vodo v 
določenem razmerju in dobljeno zmes vlijte v 
kalup. Odlitek lahko vzamete iz kalupa že čez 
pol ure, popolnoma trd pa je v 24 urah.

Odlitke lahko barvate s poljubnimi barvami, na 
koncu jih lahko tudi prelakirate.

H19 229 01

H19 229 05

4.97 €

20.37 €

Reliefco 250, bel, 1 kg

Reliefco 250, bel, 5 kg

H19 231 01

H19 231 05

8.50 €

38.34 €

Reliefco 300, bel, 1 kg

Reliefco 300, bel, 5 kg

Visokokakovosten keramični prah za vlivanje Reliefco 300 je primeren tudi za 
odlitke, ki se ne barvajo in lakirajo ter za odlitke, ki so izpostavljeni mehanskim 
obremenitvam (broške, medalje, figure za igre, ...).

11-01Keramični prah za vlivanje PE: 1 kos

Visokokakovostne kalupe za vlivanje lahko uporabljate za vse vrste keramičnih 
prahov za vlivanje in vtiskovanje modelirnih mas npr. FIMO (professional, soft, 
effect), FIMOair (basic, light). Primerni so tudi za vlivanje voska, mila, ... in celo 
prehrambenih izdelkov, npr. čokolade, sladoleda, ledenih kock, ...

Izdelani so iz izjemno močnega polietilena (PE). Odporni so na zmrzal (do -15 °C) 
in vročino (do 80 °C). Nekatere lahko uporabljate tudi v mikrovalovni pečici. 
Izdelani so do najfinejših detajlov, zato omogočajo izjemno natančno vlivanje. Ker 
so izjemno upogljivi, omogočajo zelo enostavno ločevanje odlitka in kalupa.

Prosojna plastika omogoča kontrolo površine odlitka med postopkom vlivanja.

Če odlitke pazljivo jemljete iz kalupov (jih ne upogibate toliko, da bi se 
poškodovali), bodo kalupi imeli zelo dolgo življenjsko dobo.

57 04 32

Kalup "Božič"

5.67 € 57 04 33

Kalup "Zima"

5.67 €57 04 34

Kalup "Božično pecivo"

5.67 €

11-03Kalupi za vlivanje PE: 1 kos
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8742 19

Kalup "Božički"

7.60 €



8742 30 Kalup "Božični 
medvedki"5.11 €

8742 34 Kalup "Severni jeleni"

5.11 €

8742 35 Kalup "Božične 
dekoracije"5.11 €

8733 05 Kalup "Zasanjani 
angel - 3D"7.60 €

H95 000 03 Kalup "Svečnika za 
čajno svečko", 7 x 7 cm, 
kvadraten5.54 €

H95 000 13 Kalup "Božična 
smrečica", ~9 x 11.1 cm5.54 €

11-03Kalupi za vlivanje PE: 1 kos

Marabu Fixogum je odlično elastično montažno lepilo v tubi, ki je zelo podobno navadnemu lepilu, le da dopušča ločitev 
zlepljenih predmetov brez poškodb. Začasno zlepljeni predmeti se ne zvijejo, ostanejo upogljivi in jih lahko enostavno 
zopet ločimo, če je lepilo nanešeno le na eno od zlepljenih površin. Ostanke lepila lahko odstranite s prsti, z navadno 
radirko, s tkanine se sperejo ob prvem pranju.

Z njim lahko zlepite vse kar bo kasneje potrebno ločiti: grafična dela ali fotografije na razstavah, razne oblikovne rešitve, ki 
se spreminjajo, ...

S pomočjo montažnega lepila Marabu Fixogum je kopiranje risb, montaža pri fotokopiranju, montaža za tisk, prenos krojev 
na tkanino, ..., mnogo bolj enostavno.

16-04Montažna lepila

29010 017 000

Fixogum Rubber Cement, tuba 125 g

12.85 €

PE: 1 kos

29010 010 000

Fixogum Rubber Cement, tuba 50 g

6.00 €
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165 111 03 2.20 €
PE: 1 vrečka

Lepilni vložki, 20 cm, Ø11.2 mm, 
5 kosov

16-51Vroče lepljenje

Pištola za vroče lepljenje je nadvse uporabno orodje za hitro spajanje različnih materialov. Tako si z njo lahko pomagate pri 
izdelavi dekoracij, pritrjevanju sponk, zavijanju daril, ...

Za delo potrebujete lepilne vložke in električno vtičnico z napetostjo 220 V.

Pištola se na delovno temperaturo segreje 
v nekaj minutah. Priporočamo, da jo med 
daljšo prekinitvijo dela izključite.

H18 041 02

Pištola za vroče lepljenje, Ø11.2 mm

15.62 €PE: 1 kos H18 041 01

Mini pištola za vroče lepljenje, Ø7.4 mm

11.75 €PE: 1 kos

165 174 99 2.44 €

Lepilni vložki glitter, 10 cm, Ø7.4 mm, 10 kosov

PE: 1 vrečka

165 174 03 2.44 €
PE: 1 vrečka

Lepilni vložki, 10 cm, Ø7.4 mm, 
12 kosov

165 111 02 0.32 €
PE: 1 kos

Lepilni vložek, 20 cm, Ø11.2 mm

165 111 01 15.86 €
PE: 1 kg

Lepilni vložki, 20 cm, Ø11.2 mm, 
1 kg

165 174 02 7.93 €
PE: 1 vrečka

Lepilni vložki, 10 cm, Ø7.4 mm, 
50 kosov

Komplet vsebuje 10 lepilnih vložkov z bleščicami, 
primernih za vroče lepljenje z "malo" pištolo (4 x 
zlat, 2 x srebrn, 2 x rdeč, 1 x moder in 1 x zelen).



16-01Univerzalna lepila PE: 1 kos

Univerzalno disperzijsko lepilo brez topil v edinstveni pokončni tubi, ki omogoča porabo do 
zadnje kapljice. Hitro in trajno lepi papir, karton, klobučevino, les, blago, usnje, posušene in 
umetne rože, pluto, stiropor in še mnogo več med seboj ter na številne druge materiale. Ni 
primerno za usnjena oblačila. Posušen lepilni film ostane prosojen in elastičen.

U477351 Lepilo UHU Bastelkleber, 60 g 5.09 €

Disperzijsko lepilo je primerno za različna površinska in montažna lepljenja. Lepilni film je prosojen, spoj je trden in 
elastičen. Primerno je za lepljenje lesa, papirja, kartona, tkanin in drugih poroznih materialov. Izdelano je na vodni osnovi 
brez organskih topil. Je brez neprijetnega vonja. Sveže lepilo lahko operemo z vodo, zato je primerno tudi za otroke.

AN-D38

Lepilo Mekol 1001, 1 kg

7.25 € AN-D39

Lepilo Mekol special, 
500 g, tuba

6.95 € AN-D40

Lepilo Mekol, 130 g, tuba

3.33 €AN-D39-2

Lepilo Mekol ekspres, 
500 g, tuba

7.72 €

16-22Obojestransko lepljivi trakovi, folije, lep. miške PE: 1 kos

Obojestransko lepljiv trak je 
vsestransko uporaben na različnih 
podlagah kot so: papir, karton, steklo, 
plastika, les, kovine, ... Primeren je 
za izdelovanje različnih dekoracij, 
nanj lahko posujete barvne bleščice, 
hologramske bleščice, vlakna, 
aluminijeve bleščice, barvni pesek, 
dekorativne kroglice, ... Z njim lahko 
lepite tudi različne predmete med 
seboj, npr. plastiko na les, papir na 
kovino, …

H93 615 05

Obojestransko lepljiva folija, 
20 x 30 cm, 2 kosa

4.15 €PE: 1 kompletWE258 160899

Lepilna miška WEDO, 
6 mm x 8 m

3.39 €PE: 1 kos

CC24632 2.45 €

Obojestransko 
lepljiv trak, 3 mm 
x 10 m, prozoren AN-D46-7 2.76 €Lepilo Scotch 3045, gel, 30 ml

Univerzalno prosojno lepilo v gelu Scotch je izdelano na 
osnovi umetnih smol in je primerno za številna lepljenja v 
gospodinjstvu, pisarni, šoli, ... Z njim lahko lepite papir, 
karton, les, tkanine, kovine, usnje, ... Primerno je tudi za 
lepljenje plastičnih materialov, razen polietilena in 
polipropilena (oznaki PE in PP). Lepilo se hitro suši, ne 
kaplja, ko je suho je popolnoma prosojno.

CC24633 2.45 €

Obojestransko 
lepljiv trak, 6 mm 
x 10 m, prozoren

CC24634 2.45 €

Obojestransko 
lepljiv trak, 9 mm 
x 10 m, prozoren

H93 620 03 2.96 €

Obojestransko lepljiv trak, 
3 mm x 10 m, prozoren

H93 620 05 3.90 €

Obojestransko lepljiv trak, 
5 mm x 10 m, prozoren

H93 620 09 4.26 €

Obojestransko lepljiv trak, 
9 mm x 10 m, prozoren

H93 620 15 5.44 €

Obojestransko lepljiv trak, 
15 mm x 10 m, prozoren

H93 620 25 7.11 €

Obojestransko lepljiv trak, 
25 mm x 10 m, prozoren
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H15 201 01 Obojestransko lepljive blazinice, 5x5x3 mm, bele, 560 kosov PE: 1 vrečka

Z obojestransko lepljivimi blazinicami lahko hitro in enostavno lepite različne 
dekorativne dodatke enega vrh drugega in tako dosežete 3D učinek. Seveda jih 
lahko uporabite tudi za pritrjevanje (lepljenje) drobnih predmetov in papirjev na 
različne podlage.

H15 201 00 Obojestransko lepljive blazinice, 5x5x2 mm, bele, 560 kosov PE: 1 vrečka

H15 201 04 Obojestransko lepljive blazinice, 5x5x1 mm, bele, 560 kosov PE: 1 vrečka

1.29 €

1.29 €

1.29 €

H15 201 02 Obojestransko lepljiv trak, 10 x 2 mm, bel, 2 metra PE: 1 kolut 1.54 €

16-22Obojestransko lepljivi trakovi, folije, lep. miške
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24-12Ježkasti trakovi

H25 522 01

Samolepilni sprijemalni krogci VELCRO, 
Ø20 mm, beli, 12 kosov

2.64 € H25 522 89

Samolepilni sprijemalni krogci VELCRO, 
Ø20 mm, črni, 12 kosov

2.64 €

H25 521 01

H25 521 89

4.88 €

4.88 €

Sprijemalni - ježkast trak VELCRO, 20 mm, bel, dolžina 1 m

Sprijemalni - ježkast trak VELCRO, 20 mm, črn, dolžina 1 m

Ježkast trak VELCRO je nadvse uporaben za izvedbo čvrstih spojev, ki jih po potrebi lahko ločite. Uporabite ga lahko tudi 
na neravnih površinah. Na tkanine trak lahko našijete, na druge materiale pa nalepite z ustreznim lepilom (trak ni 
samolepilen). Z njim lahko pritrjujete ali združujete dele večjih izdelkov, kose tkanin, povezujete žice in vrvice, nadvse 
uporaben je tudi v modelarstvu in na drugih ustvarjalnih področjih.

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 vrečka PE: 1 vrečka

H25 523 01

Samolepilni sprijemalni krogci VELCRO, 
Ø12 mm, beli, 12 kosov

2.11 € H25 523 89

Samolepilni sprijemalni krogci VELCRO, 
Ø12 mm, črni, 12 kosov

2.11 €PE: 1 vrečka PE: 1 vrečka

22-85Različni dodatki

Plastična škatlica, 127 x 65 x 23 mm, 
10 predalov, prosojna

1.99 €228 510 00 Plastična škatlica, 175 x 100 x 
22 mm, 15 predalov, prosojna

2.99 €228 511 00

PE: 1 kos



25-01Vosek v gelu

Vosek v gelu Candle Gelee omogoča povsem nove možnosti za oblikovanje sveč. Ta poseben, popolnoma brezbarven 
vosek se preprosto raztopi s pomočjo vrele vode tako, da postane tekoč (vosek se topi pri temperaturi nad 80 °C). V 
tekočem stanju se lahko obarva in parfumira, kar omogoča izjemne učinke. Možnosti so dejansko brezmejne.

Sveče iz voska v gelu se lahko dodatno okrasijo tudi s suhim sadjem, školjkami, bleščicami, raznimi figuricami iz stekla, 
mase FIMO, odlitki iz keramičnih prahov in podobnimi okrasnimi predmeti, ki se postavijo ob zunanji rob sveče. Vosek v gelu 
je nestrupen. Izgorevanje voska v gelu je povsem neškodljivo. 

Sveče izdelane iz voska v gelu gorijo 3 do 4 krat dalj časa kot običajne sveče iz parafina 
ali stearina.

H35 010 04

H35 010 08

H35 010 22

8.56 €

14.47 €

39.37 €

Vosek v gelu, 400 g, brezbarven

Vosek v gelu, 750 g, brezbarven

Vosek v gelu, 2.200 g, brezbarven

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

25-11Stenj za sveče

H35 060 20

H35 060 21

H35 062 04

1.60 €

1.60 €

1.92 €

Povoščen stenj, 3 x 8, dolžina 20 cm, 10 kosov

Povoščen stenj, 3 x 10, dolžina 20 cm, 10 kosov

Povoščen stenj, št. 4, dolžina 10 cm, 20 kosov

H35 058 15

Nastavek za stenj, 20 kosov

0.94 €PE: 1 vrečka H35 073 06

Okrogel stenj, 100 % bombaž, št. 6, 
dolžina 2 metra

1.07 €PE: 1 kosH35 060 14

Stenj z nastavkom, 3 x 14, dolžina 10 cm, 
10 kosov

1.37 €PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

61-02Kompleti serviet

AN-SE110 Pap. serviete, Božični motivi 28, 10 serviet 2.03 €

PE: 1 komplet

61-01Mediji za servietno tehniko

Medij za tekstil Marabu je brezbarven medij na vodni osnovi namenjen 
dekoriranju tkanin v servietni tehniki.

11400 005 841 4.05 €Medij za tekstil (serviete), kozarček 50 ml PE: 1 kos

Medij za porcelan Marabu je brezbarven medij na vodni osnovi namenjen 
dekoriranju okrasnih predmetov v servietni tehniki. Najprimernejše podlage so: 
porcelan, keramika in steklo.

11400 005 842 4.05 €Medij za porcelan (serviete), kozarček 50 ml PE: 1 kos
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APLM-M151-... Dekoracije v traku, 25 x 30 mm, 
zvončka, dolžina 1 m

1.49 €

PE: 1 kolut

100 zlate 110 srebrne

APLM-M193-... Dekoracije v traku, 22 mm, snežinka, dolžina 1 m 1.49 €PE: 1 kolut

001 bele 094 modre 100 zlate 110 srebrne

APLM-M295-...
Dekoracije v traku, 10 mm, golobi in srca, dolžina 1 m

1.49 €PE: 1 kolut

001 bele 100 zlate 110 srebrne

100 zlate 110 srebrne

APLM-M89-...
Dekoracije v traku, 20 mm, zvezdica, prazna, dolžina 1 m

1.49 €PE: 1 kolut

050 rdeče 100 zlate 110 srebrne

APLM-M98-...
Dekoracije v traku, 20 mm, zvezdica, polna, dolžina 1 m

1.49 €
PE: 1 kolut

APLM-M64-... Dekoracije v traku, 10 x 20 mm, 
prstana, dolžina 1 m

1.49 €

PE: 1 kolut

20-25Trakovi - razno

20-20Žice - razno

Žico lahko uporabite za pritrjevanje različnih materialov na venčke, oporo stebel v šopkih rož iz različnih materialov 
(naravne rože, rože iz papirja, ...) ali kot oporo v dekoracijah iz modelirnih mas, npr. FIMO (professional, soft, effect, kids), 
FIMOair (basic, light).

H22 242 20 Žica za oblikovanje, Ø0.8 mm, 28 cm, zelena, 20 žic

H22 241 10 Žica za oblikovanje, Ø1.2 mm, 40 cm, zelena, 10 žic

1.32 €PE: 1 vrečka

1.32 €PE: 1 vrečka

H22 245 67

Žica za oblikovanje, Ø0.7 mm, 100 g, zelena, dolžina približno 35 m

1.68 €

H22 245 81

Žica za oblikovanje, Ø0.7 mm, 100 g, rjava, dolžina približno 35 m

1.68 €

PE: 1 kolut

PE: 1 kolut

202 513 .. Krep ovojni trak, 13 mm, 27 m

89 črn01 bel 61 svetlo zelen 65 zelen

202 525 .. Krep ovojni trak, 25.4 mm, 27 m

1.54 €

2.78 €

Ovojni trak iz krep papirja je primeren za ovijanje stebel različnih dekoracij iz suhega cvetja, papirnih rož in cvetličnih 
aranžmajev iz drugih materialov.

PE: 1 kos

PE: 1 kos

67 temno zelen 79 rjav
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050 rdeče 100 zlate 110 srebrne



01. bel 05. srebrn 15. zlat 20. rdeč

21. rožnat 35. ultramarin moder 59. temno zelen 60. vijoličast

05. kovin. srebrn 15. kovin. zlat 20. kovin. rdeč

1042 005 ... 2520

Darilni trak - jajček, 5 mm x 20 m, kovinski odtenki

0.85 €PE: 1 kos 1146 005 ... 1210

Darilni trak - jajček, Glamour - glitter, 5 mm x 10 m

1.67 €PE: 1 kos

05. srebrn 15. zlat

H12 521 91

Trak, 5 mm, srebrn, 10 m

1.67 €PE: 1 zvitek

1000 005 ... 2520

Darilni trak - jajček, 
5 mm x 20 m

0.48 €

PE: 1 kos

Trakovi - razno 20-25

H12 521 95

Trak, 5 mm, zlat, 10 m

1.67 €PE: 1 zvitek
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SETW99-000-99 Dekorativni trak, natur / 
moder / bakren, 1 kos

3.26 €
PE: 35 rol

Z429 99 94 0018

Komplet dekorativnih trakcev, 
4 x 5 m / 4 x 4 m, novoletni

2.53 €

PE: 6 kompletov = 2 x zlat + 2 x srebrn + 
1 x rdeč + 1 x zelen

Z404 099 94 0018

Komplet dekorativnih trakcev, 
4 x 3.5 m, eko novoletni

2.53 €

PE: 3 kompleti = 2 x eko + 1 x rdeč



20-25Trakovi - razno

500-035-77-20

Dekorativni trak, 35 mm, snežinke, 
rdeč, 1 m

0.94 €

PE: 20 m

2201-015-211-20

Dekorativni trak, 15 mm, zvezdice, 
bel - srebrn, 1 meter

0.63 €

PE: 20 m

1130-005-211-30

Trak z žico, 5 mm, bel / srebrn, 
1 meter

0.24 €

PE: 30 m

50 rdeče 100 zlate 110 srebrne
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1130-005-70-30

Trak z žico, 5 mm, krem / zlat, 
1 meter

0.24 €

PE: 30 m

1130-005-77-30

Trak z žico, 5 mm, rdeč / zlat, 
1 meter

0.24 €

PE: 30 m

H12 557 02

Karo trak z žico, krem/zlat, 
40mm, 1m

0.96 €

PE: 25 m

295R-015-70-8

Dekorativni trak, 15 mm, zvezdice, 
krem / zlat, 8 m

6.00 €

PE: 1 rola

295R-015-11-8

Dekorativni trak, 15 mm, zvezdice, 
bel / srebrn, 8 m

6.00 €

PE: 1 rola

311R-015-770-8

Dekorativni trak, 15 mm, majhne 
zvezdice, rdeč / bel, 8 m

6.43 €

PE: 1 rola

100 zlat 110 srebrn WSLSP - srebrn

WSLZP - zlat 

WSLSP25-001

Trak "Šifon", obroba iz satena, 25 mm, srebrn, 
dolžina 22 m

4.82 €

WSLZP25-001

Trak "Šifon", obroba iz satena, 25 mm, zlat, 
dolžina 22 m

4.82 €

WMET6-100

Trak "Kovinski", 6 mm, zlat, dolžina 22 m

3.01 €

WMET6-110

Trak "Kovinski", 6 mm, srebrn, dolžina 22 m

3.01 €

WMET25-100

Trak "Kovinski", 25 mm, zlat, dolžina 22 m

5.29 €

WMET25-110

Trak "Kovinski", 25 mm, srebrn, dolžina 22 m

5.29 €

20-22Satenasti trakovi PE: 1 kolut

211R-025-11-6

Trak z žico, 25 mm, 
zvezdice, bel / srebrn, 6 m

5.67 € 211R-025-70-6

Trak z žico, 25 mm, 
zvezdice, krem / zlat, 6 m

5.67 € 211R-025-770-6

Trak z žico, 25 mm, 
zvezdice, rdeč / bel, 6 m

5.67 € 709R-015-77-8

Dekorativni trak, 15 mm, 
zvezdice, rdeč / bel, 8 m

6.43 €

PE: 1 rola PE: 1 rola PE: 1 rola PE: 1 rola



110 srebrn / bel 050 sv. rdeč / bel 080 zelen / bel 093 moder / bel 100 zlat / bel060 bo. rdeč / bel 

WSATG25-001/...

Satenast trak zvezdice, 25 mm, dolžina 22 m

3.90 €

050 bel / rdeč 093 bel / moder 

100 bel / zlat 110 bel / srebrn

080 bel / zelen 

110 srebrn / zlat 050 rdeč / srebrn 080 zelen / zlat 093 moder / srebrn 100 zlat / srebrn051 rdeč / zlat 001/110 bel / srebrn 001/100 bel / zlat

WSATG12-... 2.54 €Satenast trak zvezdice, 12 mm, dolžina 22 m

WSATG25-... 3.90 €Satenast trak zvezdice, 25 mm, dolžina 22 m

WSATSM12-... 3.61 €Satenast trak ledeni kristali, 12 mm, dolžina 22 m

WSATSM25-... 5.29 €Satenast trak ledeni kristali, 25 mm, dolžina 22 m

20-22Satenasti trakovi

WBROK25/22-...

Trak Glitter, 25 mm, dolžina 22 m

3.14 €

052 rdeč 100 zlat 110 srebrn093 moder 

WSATS12-001/...

Satenast trak snežinke, 12 mm, dolžina 22 m

2.54 €

050 bel / rdeč 093 bel / moder 100 bel / zlat 110 bel / srebrn080 bel / zelen 

PE: 1 kolut
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20-22Satenasti trakovi

30 mareličen 32 svetlo rožnat29 bordo rdeč *01 bel * 07 rumen * 16 oranžen * 28 rdeč *02 krem *

57 turkizen 60 pastelno zelen49 temno moder *35 rožnat 43 vijoličast 47 svetlo moder 48 moder *41 lila *

91 srebrno siv89 črn61 svetlo zelen 69 temno zelen * 76 svetlo rjav 78 rjav65 olivno zelen

H12 207 .. 0.16 €Satenast trak, 3 mm, 1 meter PE: 50 m

H12 208 .. 0.20 €Satenast trak, 6 mm, 1 meter PE: 50 m

H12 209 .. 0.32 €Satenast trak, 10 mm, 1 meter PE: 25 m

H12 210 .. 0.50 €Satenast trak, 25 mm, 1 meter PE: 25 m

*  tudi v velikosti 
   25 mm, 1 meter

060 bordo rdeč

070 vijoličen

051 svetlo rdeč001 bel * 020 rumen * 030 oranžen * 048 srednje rožnat012 temno krem *

091 pastelno moder 093 moder090 nebesno moder * 

075J barva vrese 083 svetlo zelen 084 barva trave *

087 barva mete

082 temno zelen

100 zlat 110 srebrn

WSAT6-... 0.99 €Satenast trak, 6 mm, dolžina 32 m

WSAT12-... 1.99 €Satenast trak, 12 mm, dolžina 32 m

050 rdeč * 

WSAT25-... 2.81 €Satenast trak, 25 mm, dolžina 32 m

PE: 1 kolut

PE: 1 kolut

PE: 1 kolut

900 črn123 čok. rjav

WSAT38-... 6.86 €Satenast trak, 38 mm, dolžina 32 m PE: 1 kolut

*  tudi v velikosti 
   50 mm

WSAT50-... 9.88 €Satenast trak, 50 mm, dolžina 32 m PE: 1 kolut



40-36Filc

Filc je primeren za izdelavo različnih dekoracij v tehniki kolaž, lahko ga šivate, izdelujete 
lutke, uporabljate za podlage, ...

H12 007 .. 2.75 €Filc, 3 mm, 30 x 45 cm x ~3 mm, 550 g, 1 kos PE: 1 kos

B41700.. 0.81 €Filc, 150 g, 20 x 30 cm, 1 pola

Vsebina: 
10 pol 
filca v 
različnih 
barvah 
(140 g, 
velikosti 
20 x 30 
cm).

PE: 10 pol

00 bel 12 limonino rumen 13 temno rumen

24 vinsko rdeč

16 barva kože

34 temno moder33 srednje moder

20 svetlo rdeč

41 oranžen 51 svetlo zelen 55 temno zelen

61 lila 72 srednje rjav62 rožnat 75 svetlo rjav 80 svetlo siv 90 črn

02 bel 04 rumen 06 oranžen

10 rožnat

12 rdeč

15 svetlo vijoličen

16 temno rdeč

20 svetlo moder 22 moder 24 svetlo zelen

26 zelen 30 rjav 34 siv 36 črn

CC450.. Filc v roli, 180 - 200 g, 45 x 500 cm x 1.5 mm 14.53 €

01 bel 02 krem 07 rumen 08 barva rumenjaka 16 oranžen 28 rdeč

29 bordo rdeč 32 svetlo rožnat 47 svetlo moder 50 kraljevsko moder 57 turkizen 61 svetlo zelen

67 zelen 79 rjav 86 siv 89 črn69 temno zelen 87 siv - lisast

21 švicarsko rdeča

Komplet 
vsebuje 10 
pol filca (20 x 
30 cm, 150 g) 
v različnih 
pastelnih 
barvnih 
odtenkih.

PE: 1 rola

B4170099 Filc, 140 g, 20 x 30 cm, 10 pol 8.20 €
PE: 1 komplet

63513-000-77

Okrasek iz filca, "Srček", 2 / 2.8 
cm, rdeč, 1 kos

0.13 €

PE: 72 kosov

6239 32 011 1006

Okraski iz tekstila 
"Snežinke", 32 mm, 
beli, 6 kosov

1.70 €

PE: 1 komplet

B20230099 Filc, 150 g, 20 x 30 cm, 10 pol, 
pastelne barve

8.19 €
PE: 1 komplet
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40-05Krep papir

Običajen krep papir je dobavljiv v zvitkih širine 50 cm, dolžine 
2,5 m, teža papirja je 32 g (srebrn in zlat 60 g).

Krep papir je primeren za izdelavo različnih dekoracij, je premočljiv in se lahko razbarva.

B41203.. Krep papir, 2.5 m x 50 cm, 32 g, 1 rola PE: 1 rola

0.87 € 5.48 €

Vrtnarski krep papir je dobavljiv v zvitkih širine 50 cm in dolžine 
2,5 m, teža papirja je 160 g (srebrn in zlat 150 g).

B41303.. Krep papir, 2.5 m x 50 cm, 160 g, 1 rola

8.06 €3.42 €

PE: 1 rola

37 pastelno moder

38 temno moder

46 barva lososa

51 pastelno zelen

60 lila 68 bledo vijoličat

00 bel 12 svetlo rumen 14 zlato rumen 20 svetlo rdeč 22 rdeč

32 kraljev. moder 34 temno moder

41 oranžen

54 močno zelen 56 olivno zelen63 vijoličast

79 zlat 89 srebrn

29 st. roza

31 svetlo moder 55 temno zelen

26 roza

50 majsko zelen

00 bel 12 svetlo rumen 14 rumen 20 svetlo rdeč 25 rdeč

29 roza

32 moder33 srednje moder

41 oranžen

54 svetlo zelen 55 zelen

61 svetlo lila

72 rjav 79 zlat 89 srebrn90 črn

10 krem

31 svetlo moder

50 majsko zelen

64 vijoličast63 svetlo vijoličast

80 siv

30 barva mete

40-03Valovita lepenka

Valovita lepenka je namenjena izdelavi različnih okrasnih ali darilnih 
embalaž, uporablja se za dekoriranje in aranžiranje, paspartuje, primerna je 
tudi za lepljenke, zanimive mape, ...

Papir, iz katerega je lepenka izdelana, je obojestransko potiskan.

00 bela 12 limonino rumena 15 sončno rumena 16 naravno rjava 22 rubin. rdeča 26 rožnata 34 temno modra 35 kalif. modra

41 oranžna 51 svetlo zelena 52 tropsko zelena 55 temno zelena 62 rdeče rožnata 63 vijoličasta 72 rjava 79 zlata

85 siva 89 srebrna 90 črna 99 mavrična

B92022.. Valovita lepenka, 260 g, B2 (50 x 70 cm)

B9272299 Valovita lepenka, B2 (50 x 70 cm), 260 g, mavrična

2.06 €1.16 €

2.06 €

PE: 1 pola

B10722216 Fina valovita lepenka, 300 g, B2, naravno rjava 1.39 €PE: 1 pola
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zlat, srebrn

zlat, srebrn

zlat, srebrn



20-02Povoščena vrvica

Povoščena vrvica je zelo primerna kot 
osnovni nosilni element za izdelavo obeskov, 
ogrlic in zapestnic v najrazličnejših tehnikah. 
Je izjemno vzdržljiva, ne vpija vlage, zato tudi 
ne pušča sledi na koži.

16 oranžna02 krem 78 rjava 79 temno rjava 89 črna

01 bela*

79 temno rjava 89 črna

05 naravno rjava 29 temno rdeča 41 lila 57 turkizna

67 zelena

16 oranžna*02 krem 07 rumena 28 rdeča 48 modra32 svetlo rožnata*

78 rjava 89 črna57 turkizna*
**samo 2 mm

*samo debelina 2 mm 

43 barva kože 7 rjava ° 9 črna37 mornarsko modra*

79 temno rjava**

*samo 1 mm

H20 041 ..

Povoščena vrvica, Ø1 mm,  
dolžina ~9 m

2.04 €

PE: 1 kolut

200 280 89

Povoščena vrvica Ø2.5 mm, črna, 1 meter

0.39 €

200 240 89

Povoščena vrvica Ø2 mm, črna, 1 meter

0.39 €

PE: 24 m

PE: 22 m

H20 042 ..

Povoščena vrvica, 
Ø0.5 mm, 1 meter

0.28 €

PE: 50 m

H20 025 ..

H20 027 ..

Povoščena vrvica, Ø1 mm, dolžina 6 m

Povoščena vrvica, Ø2 mm, dolžina 6 m

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

1.18 €

1.54 €

G56781-..

G55481-..

Povoščena vrvica, Ø1 mm, 1 meter

Povoščena vrvica, Ø2 mm, 1 meter

PE: 25 m

PE: 25 m

0.41 €

0.60 €

20-03Usnjena vrvica

Usnjena vrvica je 
primerna za izdelavo 
obeskov, ogrlic in 
zapestnic v 
najrazličnejših 
tehnikah.

81 temno rjava 89 črna28 rdeča 41 svetlo lila 52 srednje modra 61 olivno zelena01 bela 06 natur

H10 015 .. Usnjena vrvica, Ø2 mm, 1 meter 1.10 €PE: 10 kosov

H10 016 .. Usnjena vrvica, Ø1.5 mm, 1 meter 1.56 €PE: 10 kosov

H10 017 .. Usnjena vrvica, Ø1.5 mm, 1 meter 1.79 €PE: 25 m

www.antus.si M 51

°samo debelina 1 mm 

samo barvi 81 in 89

samo barvi 06 in 89



H12 089 91

H12 089 95

1.51 €

1.51 €

Vrvica, Ø1 mm, srebrna, 20 m

Vrvica, Ø1 mm, zlata, 20 m

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

H12 088 91

H12 088 95

1.51 €

1.51 €

Vrvica, Ø2 mm, srebrna, 10 m

Vrvica, Ø2 mm, zlata, 10 m

PE: 1 zvitek

PE: 1 zvitek

Ta pletena vrvica je primerna za različna aranžiranja, zavezovanje 
darilnih vrečk, manjših daril, ... Lahko jo uporabite tudi pri izdelavi 
ogrlic in drugih modnih dodatkov.

H12 088 29 1.51 €Vrvica, Ø2 mm, rdeča, 10 m PE: 1 zvitek

H12 089 29 1.51 €Vrvica, Ø1 mm, rdeča, 20 m PE: 1 zvitek

AN-G17 1.22 €Vrvica lurex, Ø1.5 mm, kovinsko zlata, 
dolžina 10 m

PE: 1 kolut

552-002-...-40 0.23 €
Pletena vrvica, 2 mm, 1 m

PE: 40 m

21 siva/črna 56 rožnata 563 zelena 77 rdeča 912 rumena

20-04Pletena vrvica, motvozPletena vrvica, motvoz

CC514650 Sukanec, 0.15 mm, 
100 m, zlat

3.70 €

552-004-...-20 0.51 €
Pletena vrvica, 4 mm, 1 m

PE: 20 m
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PE: 1 kolut

CC514640 Sukanec, 0.15 mm, 
100 m, srebrn

3.70 €

PE: 1 kolut

H12 742 05 Trak iz jute, 60 mm, naravno rjav, 1 meter 0.61 €

H12 743 05 Trak iz jute, 30 mm, naravno rjav, 1 meter 0.32 €

Trakovi iz tkanin 20-21

02 krem 05 naravno rjav 67 zelen28 rdeč

H12 739 .. Trak iz jute, širina 40 mm, 1 meter 0.44 €PE: 25 m

PE: 40 m

PE: 25 m



23-06Izdelki iz papirja in kartona

Unikatna šatulja, okrašena z mozaikom je idealno darilo. Šatulje so izdelane iz kvalitetnega belega 
kartona, v pokrovu pa imajo poglobljeno površino, ki je predvidena za izdelavo mozaika. Površina okrog 
mozaika je primerna za dekoriranje v servietni tehniki ali za barvanje z akrilnimi barvami.

Darilne šatulje iz recikliranega kartona v različnih oblikah in velikostih so namenjene 
enostavnemu aranžiranju daril. Šatulje lahko okrasimo na različne načine: z barvanjem, s 
posipanjem, v servietni tehniki, ...

H26 341 29

Kartonska šatulja, 
okrogla, Ø4.5 x 2.5 cm

0.85 € H26 341 30

Kartonska šatulja, kvadratna, 
4.5 x 4.5 x 2.5 cm

0.85 € H26 342 80

Kartonska šatulja, 
okrogla, Ø7.5 x 4 cm

1.70 €

H26 342 82

Kartonska šatulja, 
šestkotna, Ø9 x 4 cm

1.56 €

PE: 1 kos

H26 340 62

Kartonska šatulja, ovalna, 
15.5 x 11 x 6 cm

3.18 € H26 341 28

Kartonska šatulja, srce, 
5 x 5 x 2.5 cm

0.85 €

H26 356 18

Okvir 18.5 x 15 x 2 cm / 
not. 11.5 x 8 x 1.7 cm

1.98 €

H26 348 01

Okvir za sliko, 20 x 14.5 cm, 
pravokoten

2.92 €

H26 341 31

Kartonska šatulja, zvezda, 
5.5 x 5.5 x 2.5 cm

0.85 €

H26 340 31

Mozaik šatulja, ovalna, 
bela, 23 x 17 x 6 cm

2.85 € H26 340 34

Mozaik šatulja, kvadratna, 
bela, 15 x 15 x 6 cm

2.94 € H26 340 38

Mozaik šatulja, pravokotna, 
bela, 20 x 15 x 6 cm

3.54 €

H26 330 31

Kartonska škatlica "Srce", 
8 x 8 x 6,5 cm

2.33 €

H26 340 44

Kartonska šatulja, 
dekorativni rob, okrogla, 
Ø12.5 x 5.5 cm

2.81 €

H26 340 47

Kartonska šatulja, 
kvadratna, 19 x 19 x 8 cm

6.53 €

H26 340 75

Kartonska šatulja / 
skrinjica, zvezda, 
12 x 12 x 4 cm

2.70 €
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H26 319 38

Kartonske sanke, 
13 x 5.5 x 7.5 cm

3.34 €

H26 319 39

Kartonske sanke, 
18.5 x 8 x 10.5 cm

4.26 €



H14 217 04 1.95 €Lesene figurice 15 x 36 mm, 6 kosov

H14 217 06 1.95 €Lesene figurice 23 x 60 mm, 3 kosi

Lesene figurice so izdelane iz bukovega lesa. Površina figuric ni lakirana zato je 
primerna za lepljenje in barvanje. Figurice lahko uporabite za izdelavo angelov ter 
drugih lutk. Izdelate lahko tudi figurice za družabne igre, npr. Človek ne jezi se.

H14 217 05 1.95 €Lesene figurice 20 x 50 mm, 4 kosi

Lesene kocke so priročen gradnik za sestavljanje različnih figuric in dekoracij. Nanje 
lahko tudi rišete, jih barvate ali pa si izdelate svojo unikatno kocko za družabne igre.

H14 031 25

H14 031 30

H14 031 40

0.71 €

0.85 €

1.05 €

Lesena kocka, 25 mm, 1 kos

Lesena kocka, 30 mm, 1 kos

Lesena kocka, 40 mm, 1 kos

PE: 20 kosov

PE: 20 kosov

PE: 10 kosov

H14 031 20 0.41 €Lesena kocka, 20 mm, 1 kos PE: 30 kosov

H14 327 11

Lesena skrinjica, 
13 x 5 x 4,5 cm

3.21 €

PE: 1 kos

H14 327 61

Lesena skrinjica, 
12 x 7 x 7,5 cm

4.09 €

PE: 1 kos

H14 327 31

Lesena škatlica, 
7.5 x 7.5 x 4 cm

2.57 €

PE: 1 kos

H14 327 32

Lesena škatlica, 
10 x 10 x 5.5 cm

4.22 €

PE: 1 kos

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

H24 905 99 49.65 €Komplet lesenih črk in številk, 40 x 2 mm, 370 kosov PE: 1 komplet

H24 907 99 65.45 €Komplet lesenih črk in številk, 80 x 5 mm, 185 kosov PE: 1 komplet

H24 906 .. 0.13 €Lesena črka, 40 x 2 mm PE: 1 kos

H24 905 .. 0.13 €Lesena številka ali simbol, 40 x 2 mm PE: 1 kos

H24 908 .. 0.35 €Lesena črka, 80 x 5 mm PE: 1 kos

H24 907 .. 0.35 €Lesena številka ali simbol, 80 x 5 mm PE: 1 kos

AN-941 0.70 €Komplet lesenih strešic, 40 x 2 mm, 10 kosov PE: 1 vrečka

AN-942 0.70 €Komplet lesenih strešic, 80 x 5 mm, 10 kosov PE: 1 vrečka

23-07Materiali in izdelki iz lesa
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Lesena skrinjica, 9,5 x 6,5 x 5,3 cm

3.14 €H14 320 09

PE: 1 kos

Lesen okvir za sliko, 23.5 x 23.5 cm

5.71 €H14 339 01

PE: 1 kos

Lesen okvir za sliko, steklo, 18.5 x 
23 x 1.2 cm

5.84 €H14 326 69

PE: 1 kos



Lesena pladnja različnih velikosti 
(42.5 x 26.5 x 7 cm in 39 x 23 x 5 cm) 
sta izdelana iz neobdelanega lesa. 
Tako sta primerna za 
pirografijo, barvanje, lakiranje, 
servietno tehniko in druge 
načine dekoriranja. Dekorirana 
pladnja sta lahko tudi lepo, 
ročno izdelano darilo.

H14 326 74

Komplet dveh lesenih pladnjev, 42 x 26 x 7 + 
39 x 23 x 5 cm

PE: 1 komplet 18.73 €

23-07Materiali in izdelki iz lesa

H14 305 90

Lesena šatulja, ovalna, 
Ø9 x 5.5 x 4 cm

2.03 €

PE: 1 kos

H14 300 75

Lesena šatulja, okrogla, 
Ø7.5 x 4 cm

1.78 €

PE: 1 kos

H14 326 68

Lesena škatla za shranjevanje z 
okvirjem za sliko, 19 x 15.5 x 6 cm

7.33 €PE: 1 kos H14 326 76

Lesena škatla za shranjevanje, 
23.5 x 17 x 9 cm

10.85 €PE: 1 kos
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H14 327 83

Lesena škatlica, 
16 x 16 x 8 cm

4.15 €

PE: 1 kos

Lesena skrinjica, 
13.8 x 8 x 7.5 cm

3.73 €H14 326 64

PE: 1 kos

H14 327 82

Lesena škatlica, 13 x 13 x 
7.5 cm

3.23 €

PE: 1 kos

CC575300

Lesen pladenj, 30 x 
17 x 5 cm, 1 kos

6.66 €

PE: 1 kos

CC575440

Lesena skrinjica, 
16.5 x 11 x 8.55 
cm

4.42 €

PE: 1 kos

H14 326 82

Komplet lesenih 
škatlic, 16 x 16 x 
8 cm, 3 kosi

8.54 €

PE: 1 komplet

H14 326 77

Lesena škatla za shranjevanje, 25 
x 20 x 5.5 cm

10.92 €PE: 1 kos



23-07Materiali in izdelki iz lesa

H14 016 40

H14 016 45

H14 016 50

0.61 €

0.77 €

1.05 €

Lesena kroglica, Ø40 mm, luknjica Ø8 mm

Lesena kroglica, Ø45 mm, luknjica Ø8 mm

Lesena kroglica, Ø50 mm, luknjica Ø8 mm

PE: 25 kosov

PE: 25 kosov

PE: 25 kosov

H14 016 08

H14 016 10

H14 016 15

H14 016 20

H14 016 25

H14 016 30

H14 016 35

1.54 €

2.01 €

0.11 €

0.16 €

0.31 €

0.38 €

0.49 €

Lesene kroglice, Ø8 mm, luknjica Ø2.3 mm, 50 kroglic

Lesene kroglice, Ø10 mm, luknjica Ø2.5 mm, 50 kroglic

Lesena kroglica, Ø15 mm, luknjica Ø4 mm

Lesena kroglica, Ø20 mm, luknjica Ø4 mm

Lesena kroglica, Ø25 mm, luknjica Ø6 mm

Lesena kroglica, Ø30 mm, luknjica Ø6 mm

Lesena kroglica, Ø35 mm, luknjica Ø8 mm

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 50 kosov

PE: 50 kosov

PE: 50 kosov

PE: 50 kosov

PE: 50 kosov
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H14 028 20

H14 028 25

Lesen disk, izbočen, 20 mm

Lesen disk, izbočen, 25 mm

0.15 €

0.18 €

H14 028 15 Lesen disk, izbočen, 15 mm 0.13 €

PE: 50 kosov

H14 028 12 Lesen disk, izbočen, 12 mm 0.12 €

H14 028 40 Lesen disk, izbočen, 40 mm 0.35 €

H14 028 50 Lesen disk, izbočen, 50 mm 0.49 €

H14 028 30 Lesen disk, izbočen, 30 mm 0.24 €

PE: 25 kosov

CC563040

Tanke lesene palčke za 
sladoled, ca.19 x 6 x 1.5 
mm, približno 200 kosov

7.22 €

PE: 1 komplet

230 795 18

Lesene palčke za 
sladoled, ca. 95 x 18 
mm, 25 kosov

1.22 €

PE: 1 vrečka

230 795 30

Konstrukcijske lesene 
palčke, ca. 11.4 x 10 
mm, 40 kosov

1.45 €

PE: 1 vrečka

H14 235 01

Lesene palčke, 20 cm, 
Ø2 mm, 10 kosov

0.66 €

PE: 1 komplet

CC57968

Ptičja krmilnica DIY, 12.5 x 14.5 x 11.5 cm, natur

10.33 €PE: 1 komplet

Poskrbimo za premražene ptice! V kompletu je vse 
potrebno za izdelavo ptičje krmilnice, visoke 12.5 cm. 
Leseni deli so že izrezani in zbrušeni, priloženi so tudi 
žebljički in lepilo. V kompletu so tudi natančna navodila 
za izdelavo. Potrebujete le še spretne roke in kladivo.
Sestavljeno hišico lahko dekorirate na različne načine, 
npr s pirografom, lahko jo poslikate in zaščitite z 
vodoodpornim lakom…



23-07Materiali in izdelki iz lesa

H14 024 01

H14 024 02

H14 024 03

Kljukica za perilo, 30 mm, 25 kosov

Kljukica za perilo, 45 mm, 24 kosov

Kljukica za perilo, 72 mm, 1 kos

1.26 €

1.60 €

0.09 €

PE: 1 vrečka

PE: 1 vrečka

PE: 50 kosov

H14 024 04 Kljukice za perilo, 72 x 10 mm, 10 kosov 1.49 €PE: 1 vrečka

23-57Sestavljanke

03170 000 00003

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - helikopter

5.40 €

3D sestavljanke iz lesa 
spodbujajo prostorsko 
predstavo otrok. Sestavljanje 
je izredno preprosto, 
pripravljene kose lesa 
preprosto stisnete skupaj. 
Tako pripravljen izdelek lahko 
pobarvate z akrilnimi barvami 
Marabu in ga okrasite z 
bleščicami.

Les, uporabljen za izdelavo 
sestavljank ima certifikat FSC.

PE: 1 komplet

03170 000 00001

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - dvokrilec

5.40 €

03170 000 00002

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - vodno letalo / hidroplan

5.40 € 03170 000 00004

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - tovornjak

4.20 € 03170 000 00011

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - hišica na drevesu

10.80 €

03170 000 00012

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - sanjska hišica

13.10 € 03170 000 00023

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - konj

4.20 € 03170 000 00024

3D sestavljanka iz lesa Marabu 
KiDS - slon

4.20 €

H14 023 00

Kljukice za perilo, 25 mm, več 
barv, 25 kosov

1.26 € H14 023 05

Kljukice za perilo, 30 / 45 / 72 mm, 
natur, 30 kosov

2.85 €H14 023 99

Kljukice za perilo, 45 mm, 
raznobarvne, 24 kosov

2.35 €PE: 1 vrečka PE: 1 vrečka PE: 1 vrečka
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Lesene kljukice lahko uporabite za izdelavo različnih dekoracij, držal in obešal. Še posebej primerne so v kombinaciji z 
naravnimi materiali.
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23-07Materiali in izdelki iz lesa

AN-D58-1

AN-D58-2

AN-D58-3

Vezana plošča, 4 mm, 30 x 43 cm, breza

Vezana plošča, 6 mm, 30 x 43 cm, breza

Vezana plošča, 10 mm, 30 x 43 cm, breza

2.59 €

2.83 €

3.51 €

PE: 1 kos

AN-D58-4 Vezana plošča, 4 mm, 20 x 30 cm, breza 1.29 €

AN-D58-5 Vezana plošča, 6 mm, 20 x 30 cm, breza 1.49 €

AN-D58-6 Vezana plošča, 10 mm, 20 x 30 cm, breza 1.79 €

Brezova vezana plošča je izdelana iz več slojev med seboj lepljenega luščenega furnirja breze. Po razrezu jo lahko 
brusite, barvate, lakirate, iz izrezanih delov pa sestavite različne konstrukcije in modele. Vezano ploščo lahko uporabite 
tudi kot podlago (osnovno ploščo) modelov ali za zaščito delovne površine. Brezova vezana plošča je zaradi svojih 
lastnosti (mehak les) nadvse primerna tudi za modelarstvo in pouk tehnike.

24-01Obešala, spojke

23-21Izdelki iz vate

H10 130 11

H10 130 15

H10 130 20

H10 130 25

H10 130 30

0.70 €

0.72 €

0.84 €

1.01 €

1.35 €

Kroglice iz vate, Ø10 mm, 10 kroglic

Kroglice iz vate, Ø15 mm, 10 kroglic

Kroglice iz vate, Ø20 mm, 10 kroglic

Kroglice iz vate, Ø25 mm, 10 kroglic

Kroglice iz vate, Ø30 mm, 10 kroglic

PE: 1 vrečka

H10 130 35

H10 130 40

H10 130 50

1.65 €

1.78 €

1.96 €

Kroglice iz vate, Ø35 mm, 8 kroglic

Kroglice iz vate, Ø40 mm, 6 kroglic

Kroglice iz vate, Ø50 mm, 4 kroglice

H22 140 03

Obešala za slike, mešana, 
12 obešal

2.13 €

Obešalo za sliko, lepilno, 
10 obešal

1.89 €H22 144 30PE: 1 vrečka PE: 1 vrečka

Za obešanje in pritrjevanje dekoracij so na voljo različna obešala. Z njimi 
zlahka obesite različne izdelke iz plastike, stiropora, moosgumme in filca ter 
izdelke iz lesa. Izberite le pravo obešalo.

Za obešanje slik in drugih stenskih 
dekoracij je nadvse primeren komplet 
obešal z žebljički, ki jih enostavno 
pribijete na okvir (ali drug ustrezen 
material)

Lepilna obešala za slike so primerna 
za obešanje različnih lažjih dekoracij. 
Za lepljenje na dekoracijo predlagamo 
dvokomponentna lepila.

H22 271 05

Obešala "S", kovinska, 50 kosov

1.16 €PE: 1 vrečka

H22 270 05

Obešala, kovinska, 50 kosov

1.26 €PE: 1 vrečka
H22 429 01

Obešala, plastična, 24 kosov

1.65 €PE: 1 vrečka



23-11Izdelki iz stiropora

H10 145 03

H10 145 04

H10 145 05

H10 145 06

H10 145 07

H10 145 08

H10 145 10

H10 145 12

0.17 €

0.23 €

0.28 €

0.35 €

0.46 €

0.56 €

0.85 €

1.34 €

Krogla iz stiropora, Ø30 mm

Krogla iz stiropora, Ø40 mm

Krogla iz stiropora, Ø50 mm

Krogla iz stiropora, Ø60 mm

Krogla iz stiropora, Ø70 mm

Krogla iz stiropora, Ø80 mm

Krogla iz stiropora, Ø100 mm

Krogla iz stiropora, Ø120 mm

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

H10 149 05

Zvezda iz stiropora, 
50 mm, 6 kosov

2.06 €

PE: 1 komplet

H10 149 08

Zvezda iz stiropora, 
83 mm, 4 kosi

2.06 €

PE: 1 komplet

H10 149 11

Zvezda iz stiropora, 
115 mm, 2 kosa

2.06 €

PE: 1 komplet

H10 158 07

Snežinka iz 
stiropora, 70 mm, 
2 kosa

2.06 €

PE: 1 komplet

H10 159 15

Luna iz stiropora, 
150 mm

1.67 €

PE: 1 kos

H10 806 22 1.62 €Poln venček iz stiropora Ø220 mm

H10 806 17 1.15 €Poln venček iz stiropora Ø170 mm

H10 806 12 0.78 €Poln venček iz stiropora Ø120 mm

PE: 1 kos

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

11
1
2
 c

m

H10 150 17

Venček iz stiropora 
Ø170 mm

0.95 €

PE: 1 kos

H10 150 22

Venček iz stiropora 
Ø220 mm

1.28 €

PE: 1 kos

H10 147 21
Stožec iz stiropora, 
90 x 210 mm

1.77 €

PE: 1 kos

H10 147 12

Stožec iz stiropora, 
70 x 120 mm

1.45 €

PE: 1 kos

H10 168 12

Angel iz stiropora, 
90 x 125 mm

1.34 €

PE: 1 kos

H10 147 26
Stožec iz stiropora, 
260 mm

2.76 €

PE: 1 kos
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H10 145 02 0.15 €Krogla iz stiropora, Ø20 mm PE: 20 kosov

231 150 35

Zvezda iz stiropora, 
35 mm, 1 kos

0.11 €

PE: 50 kosov

231 150 35A

Zvezda iz stiropora, 
35 mm, 10 kosov

1.49 €

PE: 1 komplet

231 151 55

Snežinka iz stiropora, 
55 mm, 1 kos

0.31 €

PE: 10 kosov



23-11Izdelki iz stiropora

231 139 02

Stiroporna torta, krog, 5 / 7.5 / 10 cm, skupna 
višina 15 cm

5.36 €PE: 1 komplet

Eleganten videz torte na dosegu roke! S stiroporno osnovo lahko izdelate sanjske torte, ki bodo služile kot dekoracije, z 
njimi lahko ustvarite demo modele za predstavitev vaših slaščičarskih izdelkov, nadvse primerne pa so tudi v kombinaciji s 
pravimi biskviti in slaščičarskimi materiali. Odlično služijo tudi kot slaščičarski izobraževalni pripomoček.

231 139 91

Stiroporna torta, srce, 10 / 15 / 20 cm, skupna 
višina 15 cm

8.19 €PE: 1 komplet

231 139 99

Stiroporna torta, krog, 10 / 15 / 20 cm, skupna 
višina 15 cm

8.19 €PE: 1 komplet

23-01Izdelki iz plastike

Dvodelne prosojne plastične krogle različnih velikosti, so primerne za izdelavo najrazličnejših vrst dekoracij: vanje lahko 
vstavite figurice (npr. iz mase Fimo), lahko jih okrasite z lepljivimi barvami Marabu Fun & fancy, barvate jih lahko z barvami 
za steklo Marabu Glas, z barvami Marabu Decorlack Acryl, Decormatt Acryl, granitno barvo, kovinsko barvo, lahko jih celo 
marmorirate z barvami Marabu Easy Marble. Krogle imajo tudi ušesce za obešanje.

230 101 06

230 101 07

230 101 08

230 101 10

0.68 €

0.90 €

1.17 €

1.66 €

Prozorna plastična krogla, Ø60 mm

Prozorna plastična krogla, Ø70 mm

Prozorna plastična krogla, Ø80 mm

Prozorna plastična krogla, Ø100 mm

PE: 5 kosov

PE: 5 kosov

PE: 5 kosov

PE: 5 kosov

230 101 05 0.49 €Prozorna plastična krogla, Ø50 mm PE: 5 kosov
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H22 397 13

Prozorna plastična zvezda, 
80 mm

1.37 € H22 397 14

Prozorna plastična zvezda, 
140 mm

1.37 €

PE: 20 kosov PE: 12 kosov

230 101 12 2.77 €Prozorna plastična krogla, Ø120 mm PE: 5 kosov

230 101 14 4.33 €Prozorna plastična krogla, Ø140 mm PE: 5 kosov

230 101 16 6.56 €Prozorna plastična krogla, Ø160 mm PE: 1 kos
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45-15

WE200 102599

Smeški WEDO, stekleni, Ø35 mm, 
okrogli, več motivov

1.52 €

PE: 25 kosov

Zabavni magnetni smeški! Izdelani so iz zaobljenega, trdnega stekla, močni magneti na zadnji strani pa poskrbijo, da bodo vaša sporočila 
ostala trdno pritrjena na vse železne površine, npr. hladilnike, magnetne table, radiatorje…  Niso primerni za steklene magnetne table.

Dekorativni dodatki iz stekla

WE200 1015199

Smeški WEDO, stekleni, Ø35 mm, 
okrogli - raznobarvni, več motivov

1.52 €

B43100099

Komplet magnetnih črk, 3.2 - 4.3 cm, 100 črk

9.50 € B43110099

Komplet magnetnih številk, 1.5 - 4.4 cm, 90 številk

9.50 €

Kompleta magnetnih črk in številk s spremljajočimi računskimi simboli sta odličen pripomoček za pomoč pri učenju 
črkovanja in računanja. Tako vse železne površine, npr. radiatorji in hladilniki postanejo površina za sestavljanje sporočil. 
Otroci se bodo na igriv način hitro naučili črkovati, sestavljati besede in reševati svoje prve račune. Kompleta sta tudi 
izvrstno darilo za otroke v začetnih razredih osnovne šole.

V kompletu je 100 različnih črk (malih in velikih). Črke so 
velike od 1.5 – 4.4 cm.

Komplet vsebuje 90 številk in računskih simbolov velikosti 
1.5 – 4.4 cm.

PE: 1 komplet

WE271 13099

Bralna očala WEDO LOOP, več dioptrij / barv

4.38 €

Nadležno iskanje očal je preteklost. Kadar očal ne uporabljate jih lahko 
s pomočjo posebej podaljšanih stranskih nosilcev preprosto obesite 
okrog vratu. Tako so vam očala vedno na dosegu. Okvir očal iz prožne 
plastike se prilagodi obliki glave in zagotavlja zanesljiv oprijem.
Bralna očala so na voljo v štirih stopnjah dioptrije (10 x +1.5 dioptrije, 
10 x +2.0 dioptrije, 5x +2.5 dioptrije in 5x +3.0 dioptrije). Očala so ob 
dobavi že vstavljena v barvno skladne etuije. Kupci lahko izbirajo med 
petimi prosojnimi barvami očal, klasično sivo in rjavo ter modnimi roza, 
modro in rdečo.

V kompletu je 30 bralnih očal.

PE: 30 kosov
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38-31Lupe, bralne lučke, očala

49-11Igre, igrače



Razno

WE271 7509

Povečevalno steklo-lupa WEDO, Ø7.4 cm, črno

8.37 €

WE271 7550

Povečevalno steklo-lupa WEDO 
PROFI, Ø9 cm, belo

10.61 €

WE271 75101

Namizno povečevalno 
steklo-lupa z lučko

14.69 € WE271 7601599

Povečevalno steklo-lupa 
z lučko, zložljivo, več barv

14.91 €

V črn plastičen okvir 
z ročajem je 
vgrajena plastična 
leča premera 7,4 cm 
z dvakratno 
povečavo. Vanjo je 
integrirana še 
dodatna manjša leča 
s štirikratno 
povečavo za 
opazovanje 
podrobnosti.

Lahko bralno povečevalno steklo (138 
g skupaj z baterijami) odlikuje 
ergonomski ročaj, širok vidni kot in 
osvetlitev s tremi LED diodami. 
Visokokakovostna leča iz akrilnega 
stekla premera 9 cm ima 2.5 x 
povečavo. Integrirani sta še dve leči 
premera 2 cm s 4.5 x in 12 x 
povečavo za opazovanje podrobnosti. 
Komplet vsebuje 3 AAA baterije.

PE: 1 kos 38-31

H10 019 15

Vlakna za polnjenje, 
150 g, bela

5.93 €H10 020 00

Visokovoluminozna vata za polnjenje, 
250 g, bela (~7l)

4.33 €

Visokovoluminozna 
vata za polnjenje je 
primerna za 
polnjenje lutk, 
medvedkov, 
vzglavnikov in 
ostalih izdelkov. Je 
izredno mehka in 
zelo lahka. 
Narejena je iz 
poliestra. Odporna 
je na pranje v 
pralnem stroju in 
sušenje v sušilnem 
stroju do 
temperature 30 °C.

45-31Polnila PE: 1 vrečka

231 123 50

Stiroporne kroglice - granulat, 
2 - 3 mm, 50 g (~3.5 l)

5.70 €
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22-01Perle in valjčki za nanizanje PE: 1 vrečka

220 111 00

Plastične perle ABC, 
Ø8 mm, okrogle, 
približno 50 g, mešane

3.17 €

PE: 1 vrečka

220 110 00

Plastične perle ABC, 6 x 
6 mm, kocke, približno 
35 g, mešane

2.32 €

PE: 1 vrečka

Razkošje barvne svetlobe in migetajočih senc! Uporabite steklen svečnik in ga dekorirajte z 
barvami Marabu. Osvetlite prostor v prelivajočih barvah ali pa uporabite silhuetno tehniko in 
popestrite prostor z migetajočimi sencami. Okrog sveč, ki jih boste vstavili v svečnike lahko 
nasujete tudi različne, negorljive dekorativne materiale.

Nikoli več žejni! Dekorirajte stekleničko za vodo, da bo privlačna na pogled in vas bo 
opominjala, da potrebujete tekočino. Hkrati se boste odrekli plastenkam in tako prispevali k 
varovanju okolja. Z njo lahko obdarite domače, prijatelje ali sodelavce.
Steklenička za vodo je izdelana iz stekla in zaradi tega idealna za dekoriranje po vaših željah. 
Dekorirate jo lahko preprosto s flomastri ali barvami za steklo in porcelan Marabu. Zamašek iz 
bambusa je primeren za dekoriranje s pirografom.
Stekleničko pred uporabo dobro očistite, pri izbiri dekoracije bodite pozorni, da izberete barve, 
ki so dovolj obstojne tudi za pomivanje v pomivalnem stroju. Pred utrjevanjem dekoracije v 
pečici ne pozabite odstraniti zamaška iz bambusa.
Steklenička premera 7,6 cm je visoka 22 cm, vanjo lahko nalijete 500 ml tekočine.

CC55812 1.44 €Steklen svečnik, kvadraten, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 1 kos PE: 12 kosov

CC558770 6.84 €Steklenička za vodo, zamašek iz bambusa, 500 ml PE: 1 kos

46-33Steklene vaze, lončki, posode PE: 1 kos
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45-17Dekorativni dodatki

461 500 30A

Komplet plutovinastih zamaškov, 
45 x 24 mm, 5 kosov

1.28 €PE: 1 komplet

45-22Dekorativni laski PE: 1 vrečka

Z dekorativnimi laski dodate »piko na i« doma izdelanemu angelčku ali kakšni drugi figurici, lahko pa jih uporabite tudi pri 
izdelovanju drugih dekoracij (venčkov, novoletnih kroglic, ...). Beli dekorativni laski so izdelani iz polipropilenskih vlaken, 
srebrni in zlati pa iz zelo tanke žice.

H22 275 20 2.64 €

Dekorativni laski, 20 g, 
zlati

H22 276 02 2.64 €

Dekorativni laski, 17 g, 
svetleči, srebrni

H22 277 02 2.64 €

Dekorativni laski, 17 g, 
svetleči, zlati

H10 024 01 1.95 €

Dekorativni laski, 15 g, 
beli
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21-01Spojni elementi, igle PE: 1 vrečka

210 120 91

Zaključna spojka, 5 x 10 x 4 mm, 
srebrna, 6 kosov

1.10 €

210 121 91

Zaključna spojka, 5 x 10 x 4 mm, 
srebrna, 20 kosov

2.79 €

210 122 91

Zaključna spojka, 3 x 8 x 3 mm, 
srebrna, 6 kosov

0.74 €

210 123 91

Zaključna spojka, 3 x 8 x 3 mm, 
srebrna, 20 kosov

1.98 €

210 151 92

"Karabin" zaponka, 10 mm, 
platinaste barve, 20 kosov

5.99 €

210 150 92

"Karabin" zaponka, 10 mm, 
platinaste barve, 5 kosov

1.99 €

210 152 92

"Karabin" zaponka, 12 mm, 
platinaste barve, 5 kosov

2.93 €

210 153 92

"Karabin" zaponka, 12 mm, 
platinaste barve, 20 kosov

9.99 €

210 154 92

"Karabin" zaponka, 18 x 9.3 mm, 
platinaste barve, 2 kosa

1.00 €

210 155 92

"Karabin" zaponka, 18 x 9.3 mm, 
platinaste barve, 10 kosov

4.88 €

210 170 92

Spojni vijak, valj, 14 x 3 mm, 
platinaste barve, 5 kosov

0.70 €

210 171 92

Spojni vijak, valj, 14 x 3 mm, 
platinaste barve, 20 kosov

2.20 €

210 140 92

Zaponka Ø7 mm + spojna ploščica, 
platinaste barve, 5 kosov

0.90 €

210 141 92

Zaponka Ø7 mm + spojna ploščica, 
platinaste barve, 20 kosov

3.20 €

210 320 92

Kaveljček za uhan, 17 mm, 
platinaste barve, 10 kosov

0.50 €

210 321 92

Kaveljček za uhan, 17 mm, 
platinaste barve, 20 kosov

0.79 €

210 322 92

Kaveljček za uhan, 17 mm, 
platinaste barve, 100 kosov

2.90 €

210 330 00

Varnostni zatiči za uhan, 3 x 3 mm, 
20 kosov

0.50 €

210 331 00

Varnostni zatiči za uhan, 3 x 3 mm, 
100 kosov

0.98 €

210 130 92

Magnetni spojni element, krogla, 
Ø8 mm, platinaste barve, 1 kos

1.00 €

210 131 92

Magnetni spojni element, krogla, 
Ø8 mm, platinaste barve, 5 kosov

4.99 €

210 132 92

Močan magnetni spojni element, valj, 
Ø20 x 7 mm, platinaste barve, 1 kos

1.20 €

210 133 92

Močan magnetni spojni element, valj, 
Ø20 x 7 mm, platinaste barve, 5 kosov

5.80 €

210 315 91

Osnova za uhane, 12 x 6 mm, 
nerjaveče jeklo, 4 kosi

0.73 €

210 316 91

Osnova za uhane, 12 x 6 mm, 
nerjaveče jeklo, 10 kosov

1.46 €

210 317 91

Metuljček za uhane, 6 mm, 
nerjaveče jeklo - 304, 4 kosi

0.50 €

210 318 91

Metuljček za uhane, 6 mm, 
nerjaveče jeklo, 10 kosov

1.00 €

210 335 00

Varnostni zatiči za uhan, 4 mm, 
10 kosov

0.50 €

210 325 91

Kaveljček za uhan, 20 mm, 
nerjaveče jeklo - 304, 4 kosi

0.61 €

210 326 91

Kaveljček za uhan, 20 mm, 
nerjaveče jeklo - 304, 10 kosov

1.59 €
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21-01Spojni elementi, igle PE: 1 vrečka

210 192 92

Igla za broško, 20 mm, platinaste 
barve, 5 kosov

0.55 €

210 193 92

Igla za broško, 20 mm, platinaste 
barve, 50 kosov

5.00 €

210 194 92

Igla za broško, 25 mm, platinaste 
barve, 5 kosov

0.65 €

210 195 92

Igla za broško, 25 mm, platinaste 
barve, 50 kosov

5.90 €

210 196 92

Igla za broško, 32 mm, platinaste 
barve, 5 kosov

0.70 €

210 197 92

Igla za broško, 32 mm, platinaste 
barve, 50 kosov

6.39 €

210 184 92

Varnostne sponke, 32 x 7mm, 
platinaste barve, 10 kosov

0.60 €

210 185 92

Varnostne sponke, 32 x 7mm, 
platinaste barve, 50 kosov

1.59 €

210 186 92

Varnostne sponke, 22 x 5 mm, 
platinaste barve, 10 kosov

0.50 €

210 187 92

Varnostne sponke, 22 x 5 mm, 
platinaste barve, 50 kosov

1.29 €

210 212 91

Obroček obeska za ključe Ø25 
mm, srebrn, 4 kosi

0.60 €

210 213 91

Obroček obeska za ključe Ø25 
mm, srebrn, 20 kosov

2.00 €

210 214 91

Obroček obeska za ključe Ø18 
mm, srebrn, 4 kosi

0.60 €

210 215 91

Obroček obeska za ključe Ø18 
mm, srebrn, 20 kosov

2.00 €

210 250 91

Osnova obeska za ključe, 23 x 
50 mm, srebrna, 3 kosi

1.49 €

210 251 91

Osnova obeska za ključe, 23 x 
50 mm, srebrna, 1 kos

0.46 €

PE: 20 kosov

CC600991 0.45 €

Sponka za lase - lasnica, 14 x 45 mm, 
srebrna, 1 kos PE: 10 kosov

210 280 91

Osnova za ogrlico iz kavčuka, 
Ø2 mm / 50 cm, 2 kosa

1.10 €

210 281 91

Osnova za ogrlico iz kavčuka, 
Ø2 mm / 49 cm, 1 kos

1.00 €

H22 342 91

Komplet za ogrlico, 0,4 mm x 75 cm, 
srebrn

1.10 €
210 710 91 1.22 €

Osnova za prstan, 10 mm, okrogla, 
srebrna, 3 kosi

210 711 91 0.37 €

Osnova za prstan, 10 mm, okrogla, 
srebrna, 1 kos PE: 20 kosov

83437-015-211

Dekorativni dodatek, snežinka, 
Ø15 mm, srebrn, 1 kos

0.24 €

PE: 24 kosov

211 112 91

Verižica s karabinom, 2.5 x 2 x 1 mm, 
dolžina približno 50 cm, posrebrena

3.99 €

210 260 89

Vratni obroč - žica, 45 cm, Ø1 mm, 
črn

0.61 €

210 260 91

Vratni obroč - žica, 45 cm, Ø1 mm, 
srebrn

0.61 €
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23-56PE: 1 kos

B21380099
Pobarvanka / sestavljanka, 
jaslice, 220 - 300 g, A4, 10 pol

4.88 €

Družabne igre, pobarvanke

B24530001F
Praskanka, 21 x 26 cm, vile in 
princese

6.20 €

Odstranite tančico skrivnosti! V Čarobni knjigi je 12 otroških slik z različnimi motivi, ki skriti za črnim zastorom čakajo, da jih 
otroci razkrijejo. Za odstranjevanje zastora (praskanje) je priložena lesena palčka. Na hrbtni strani vsake slike je natisnjena 
tudi mandala za barvanje. Slike lahko tudi ločite iz knjige in jih vstavite v okvir, jih nalepite na omarice…

B24530002F
Praskanka, 21 x 26 cm, zmaji in 
dinozavri

6.20 € B24530003F
Praskanka, 21 x 26 cm, novoletni 
motivi

6.20 €

Sestavite preproste jaslice! Komplet 
vsebuje vse potrebno za izdelavo jaslic z 
9 motivi in gledališki list z božično zgodbo 
v 6 jezikih, TUDI V SLOVENSKEM 
JEZIKU. Komplet vsebuje 1 polo belega 
kartona (300 g, A4), 9 pol enostransko 
potiskanega kartona (220 g, A4) in 
navodila za sestavo.

B24540001F
Praskanka "Deklice", 20 x 14 cm, 
250 g, 6 kosov

4.38 €

B24540002F
Praskanka "Fantje", 20 x 9 cm, 
250 g, 6 kosov

4.38 €

WE205 20200

Mini namizni sesalnik WEDO, USB polnjenje

18.67 €PE: 1 kos

Rešite mizo, tipkovnico, blazine, ... Odstranite prah in drobtine! 
Majhen, priročen sesalnik z veliko sesalno močjo ima na dnu tudi 
majhne ščetke za učinkovito odstranjevanje nesnage. Idealno za 
sprotno čiščenje. Npr. vzdržujte tipkovnico računalnika čisto in 
urejeno. Sesalnik ima zbirno posodo za smeti, ki jo zlahka 
odstranite in očistite. Vgrajeno ima polnilno baterijo, zato 
rezervne baterije niso potrebne. Napolnite ga preko micro USB 
vhoda, ustrezen kabel je priložen.

38-91Različni pisarniški pripomočki

Set vsebuje vse potrebno za izdelavo različnih barvitih motivov v tehniki praskanke. V njem je 6 različnih silhuet z motivi, 
samolepilna očesa, palčko iz bambusa in navodila za delo.
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22-06Voščene perle

Voščene perle so namenjene izdelavi ogrlic, zapestnic, uhanov in drugega nakita. Perle različnih velikosti lahko 
nanizate na običajno ali elastično perlonsko nit. Kombinirate jih lahko z modelirno maso FIMO, pri sestavljanju nakita 
pa si lahko pomagate tudi z različnimi žicami.

H11 307 03

1.37 €

Voščene olive, 
3 x 6 mm, bele, 
125 kosov

H11 307 04

1.37 €

Voščene olive, 
4 x 8 mm, bele, 
100 kosov

H11 313 03

1.37 €

Voščene olive, 
3 x 6 mm, zlate, 
60 kosov

H11 313 04

1.37 €

Voščene olive, 
4 x 8 mm, zlate, 
40 kosov

H11 314 03

1.37 €

Voščene olive, 
3 x 6 mm, 
srebrne, 60 kosov

H11 314 04

1.37 €

Voščene olive, 
4 x 8 mm, 
srebrne, 40 kosov

PE: 5 škatlic

H11 315 03

H11 315 04

H11 315 06

1.21 €

1.21 €

1.21 €

Perle Ø3 mm, zlate, 60 kosov

Perle Ø4 mm, zlate, 40 kosov

Perle Ø6 mm, zlate, 20 kosov

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

Perle so namenjene izdelavi ogrlic, zapestnic, uhanov, različnih talismanov in drugega nakita. Perle lahko nanizate 
na različne tanke vrvice, npr. laks, najlonsko vrvico, elastično vrvico, … Pakirane so v plastične škatlice po 17 g.

22-01Perle in valjčki za nanizanje

H11 315 08

H11 315 10

1.48 €

1.92 €

Perle Ø8 mm, zlate, 15 kosov

Perle Ø10 mm, zlate, 10 kosov

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

H11 316 03

H11 316 04

H11 316 06

1.21 €

1.21 €

1.21 €

Perle Ø3 mm, srebrne, 60 kosov

Perle Ø4 mm, srebrne, 40 kosov

Perle Ø6 mm, srebrne, 20 kosov

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

H11 316 08

H11 316 10

1.48 €

1.92 €

Perle Ø8 mm, srebrne, 15 kosov

Perle Ø10 mm, srebrne, 10 kosov

PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

H10 317 01

H10 318 01

H10 319 01

1.56 €

1.56 €

2.13 €

Voščene perle, Ø10 mm, biserno bele, 26 kosov

Voščene perle, Ø12 mm, biserno bele, 20 kosov

Voščene perle, Ø14 mm, biserno bele, 12 kosov

PE: 1 vrečka

H22 736 .. 2.35 €Steklena zrna, 100 g

45-02Steklena zrna

Dekorativna steklena zrna lahko uporabljamo kot dekoracijo pri izdelavi sveč, mozaika, nakita, aranžiranju, ... Zrna so 
prosojna in imajo visok sijaj.

PE: 1 vrečka

00 prozorna 07 rumena 28 rdeča 43 lila 47 svetlo modra 48 modra

61 zelena56 svetlo turkizna 60 spomladansko zel. 89 črna76 topazna
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45-15

H15 042 01 2.92 €

Samolepilne polovične 
perlice, 3 / 5 / 7 mm, 
biserno bele, 72 kosov

H15 042 02 2.92 €

Samolepilne polovične 
perlice, 3 / 5 / 7 mm, 
biserno krem, 72 kosov

PE: 1 kompletPE: 1 komplet

H15 042 91 2.92 €

Samolepilne polovične 
perlice, 3 / 5 / 7 mm, 
srebrne, 72 kosov

H15 042 95 2.92 €

Samolepilne polovične 
perlice, 3 / 5 / 7 mm, 
zlate, 72 kosov

PE: 1 kompletPE: 1 komplet

B56410032 2.82 €

Dekorativni kamenčki, 
3 + 4 mm, prosojni, 
240 kosov

PE: 1 vrečka

Dekorativni dodatki iz stekla, akrila, plastike ali folije

DZP3-001 1.99 €Samolepilne polovične perlice, 
3 mm, bele, 702 kosa PE: 1 komplet

B56410046 2.82 €

Dekorativni dodatki, 
zvezdice, mešani, 120 
kosov

B56410042 2.82 €

Dekorativni dodatki, 
krogci, mešani, 120 
kosov

PE: 1 vrečkaPE: 1 vrečka

DZP3-010 1.99 €Samolepilne polovične perlice, 
3 mm, krem, 702 kosa PE: 1 komplet

DZP6-001 1.99 €Samolepilne polovične perlice, 
6 mm, bele, 252 kosov PE: 1 komplet

DZP6-010 1.99 €Samolepilne polovične perlice, 
6 mm, krem, 252 kosov PE: 1 komplet

Kosmata žica je namenjena predvsem za oblikovanje prikupnih figuric. Seveda jo 
lahko uporabite tudi za druge dekorativne namene.

Komplet kosmatih žic dolžine 50 cm sestavlja deset 15 mm debelih žic v naslednjih barvah: 
bela, rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena, rožnata, vijoličasta, rjava, črna.

B6560099 5.00 €Kosmata žica, Ø15 mm, 50 cm, 10 kosov - 10 barv

20-16Kosmata žica PE: 1 vrečka

H10 025 .. Kosmata žica, Ø8 mm, 50 cm, 10 kosov

V vrečki je 10 žic enake barve, debeline 8 mm, dolžine 50 cm.

1.62 €1.29 €

H10 027 01 7.00 €Kosmata žica, 50 cm, 100 kosov, mešana

V kompletu je 100 kosmatih žic (10 x 10 barv) premera 8 mm, dolžine 50 cm.

01 bela 07 rumena 27 rdeča 31 svetlo rožnata 41 lila

46 svetlo modra 47 modra

16 oranžna 29 vinsko rdeča

59 zelena 61 svetlo zelena 79 rjava 89 črna

91 srebrna 95 zlata

06 bež

86 siva
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B9610000

B9630000

H10 397 04

H10 397 06

H10 397 08

H10 397 10

0.09 €

0.11 €

0.04 €

0.04 €

0.05 €

0.06 €

Gibljivo oko, ovalno, 10 mm

Gibljivo oko, ovalno, 15 mm

Gibljivo oko, okroglo, Ø4 mm

Gibljivo oko, okroglo, Ø6 mm

Gibljivo oko, okroglo, Ø8 mm

Gibljivo oko, okroglo, Ø10 mm

PE: 100 kosov

H10 397 14 0.07 €Gibljivo oko, okroglo, Ø14 mm

H10 397 12 0.06 €Gibljivo oko, okroglo, Ø12 mm

H10 397 16 0.09 €Gibljivo oko, okroglo, Ø16 mm

45-21Očesa

Da bo izgled različnih lutk 
in živalic bolj pristen ali bolj 
zabaven, na vaše izdelke 
prilepite očesa.

B9660099

Komplet okroglih očes s 
trepalnicami, 4 x Ø7, 4 x Ø10, 
2 x Ø15 mm, 10 kosov

2.32 €

PE: 1 komplet

B8790099

Komplet okroglih očes, 2 x Ø5, 
4 x Ø7, 4 x Ø10 mm, 10 kosov

1.83 €

PE: 1 komplet

H10 397 24 0.12 €Gibljivo oko, okroglo, Ø24 mm

H10 397 20 0.10 €Gibljivo oko, okroglo, Ø20 mm

H10 397 35 0.18 €Gibljivo oko, okroglo, Ø35 mm

CC28997 2.83 €Komplet samolepilnih gibljivih očes, 
okrogla, Ø8 + 12 + 14 mm, 69 
kosov PE: 1 komplet

B9680000

Gibljivo oko s trepalnicami, 
okroglo, Ø10 mm, 1 kos

0.09 €

PE: 100 kosov

B9690000

Gibljivo oko s trepalnicami, 
okroglo, Ø15 mm, 1 kos

0.12 €

PE: 100 kosov

CC501182 1.96 €Barvna samolepilna gibljiva očesa, 
okrogla, Ø8 - 12 mm, 30 kosov PE: 1 komplet

CC50116 19.61 €Komplet samolepilnih gibljivih očes, 
Ø4 - 20 mm, 1100 kosov PE: 1 komplet

Očesa za vsako lutko in figurico! Komplet vsebuje kar 1100 
očes v 11 različnih velikostih (100 očes vsake velikosti). 
Samolepilna plastična očesa imajo premikajoče črne 
zenice, spodaj so ploščata.

452 199 60 6.62 €Komplet samolepilnih gibljivih očes, 
okrogla, Ø4 - 12 mm, 600 kosov

PE: 1 komplet

Komplet vsebuje samolepilna gibljiva očesa v dimenziji 
Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. Skupna količina očes v plastični 
škatlici je 600 kosov.
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H25 455 13

Bucike, 13 mm, 50 g, približno 
1000 kosov

1.82 €PE: 1 škatlica

H25 455 18

Bucike, 18 mm, 50 g, približno 
800 kosov

1.82 €PE: 1 škatlica

H25 455 10

Bucike, 10 mm, 50 g, približno 
1200 kosov

1.82 €PE: 1 škatlica

PE: 1 škatlica

WE908 5699

Risalni žebljički, raznobarvni, 
100 kosov

1.71 €

PE: 1 škatlica

WE54 299

Žebljički za pluto s PVC glavo, 
Ø10 x 23 mm, 100 kosov

3.27 €

WE56 599

Bucike s PVC glavo, Ø3 x 30 mm, 
100 kosov

2.31 €PE: 1 škatlica

Razcepke, 17 mm, zlate, 
20 kosov

PE: 1 vrečkaH25 495 18 0.94 €

Razcepke, 17 mm, Ø7 mm, 
srebrne, 100 kosov

PE: 1 škatlicaWE112 300 2.55 €

WE262 8018

Obesek za ključe WEDO, 8 barv, 
1 kos

0.13 €

Možno samo naročilo cele škatle = 200 kosov

WE262 8008

Okrogli barvni obročki za ključe 
WEDO, 1 kos

0.11 €

Možno samo naročilo cele škatle = 200 kosov

PE: 1 škatlica

WE56 199

Bucike s PVC glavo, Ø6 x 16 mm, 
100 kosov

2.27 €

WE56 100

Bucike s PVC glavo, Ø6 x 16 mm, 
bele, 100 kosov

2.27 €PE: 1 škatlica

WE56 102

Bucike s PVC glavo, Ø6 x 16 mm, 
rdeče, 100 kosov

2.27 €PE: 1 škatlica

WE56 101

Bucike s PVC glavo, Ø6 x 16 mm, 
črne, 100 kosov

2.27 €PE: 1 škatlica

WE56 499

Bucike s PVC glavo, Ø7.5 x 24 mm, 
50 kosov

5.48 €PE: 1 škatlicaWE56 726

Bucike WEDO, 30 mm, 50 g, 
srebrne

2.77 €PE: 1 škatlica

WE56 299

Bucike s PVC zastavico, 1.8 x 1 
cm, dolžina 24 mm, 20 kosov

1.74 €PE: 1 škatlica

24-31Bucike
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32-03Tempera barve

57 50 .. 9.85 €Eberhard Faber tempera, 1 liter

PE: 1 kos

01 bela 07 rumena 15 oranžna 21 rdeča

37 vijoličasta

26 karmin

76 rjava

66 zelena87 barva kože

99 črna

19 magenta

51 temno modra47 modra 63 temno zelena

Šolske tempera barve so izdelane na vodni osnovi in so že pripravljene za uporabo. Idealne so za barvanje večjih površin. 
Primerne so za uporabo v vrtcu, šoli, prostem času ter v terapevtske in študijske namene. V tankem sloju se dobro 
sprimejo z različnimi podlagami kot so papir, karton, kamen, steklo, les, lončevina, ipd... Na neupogljive 
podlage jih lahko nanašate s čopičem, gobico, slikarsko lopatico, ... Vsi barvni odtenki se lahko med seboj 
poljubno mešajo. Barvo lahko redčite z vodo, ko se popolnoma posuši jo lahko prebarvate. Barve so 
vodotopne tudi potem, ko se povsem posušijo.

57 55 10 Komplet temper 10 x 12 ml 6.23 €

10072TP001FL/149 5.69 €Tempera Fibracolor, 250 ml, srebrna

10072TP001FL/127 5.69 €Tempera Fibracolor, 250 ml, zlata

Tempera barve Fibracolor odlikuje homogenost, preprosto nanašanje in živahne barve. 
Primerne so za otroke, tako za igro kot za poučevanje. S kože in iz večine tkanin jih zlahka 
izperete z vodo in milom.

Visokokakovostno šolsko tempero Eberhard Faber odlikuje zelo dobro prekrivanje, lahka razmazljivost, žametni videz 
posušene površine, intenzivni barvni odtenki in odpornost proti obledenju. Tempera Eberhard Faber se enostavno 
spere z vseh gladkih površin in kože. Iz večine tkanin lahko madeže takoj izperete z ročnim pranjem v hladni milnici.

PE: 1 komplet

500 žgana siena °*^403 magenta °*^

110 bela °*^ 202 svetlo oker °*^

802 rumeno zelena °*^

900 črna *^803 modro zelena °*^

706 modra ^

200 rumena °*^ 300 oranžna °*^ 400 cinober °*^ 401 karmin rdeča °*^

AC-240-... 7.27 €Tempera Aero, 1000 ml

703 cyan modra °*^

600 vijoličasta *^

Tempera barve Aero so nadvse primerne za spoznavanje osnovnih slikarskih tehnik in tehnike mešanja 
barv. Barve so prekrivne, med seboj se izvrstno mešajo, ko so povsem suhe imajo žametno-mat videz.

AC-220-... 1.65 €Tempera Aero, 42 ml

501 naravna umbra * 700 ultramarin °* 701 pariško modra °*

704 kobaltno modra * 705 turkizno modra * 801 listno zelena *^

^ 1000 ml

AC-207-... 0.57 €Tempera Aero, 7 ml

* 42 ml

AC-9201-2012 Komplet temper Aero v kovinski 
škatli, lev, 12 x 7,5 ml

8.24 €

PE: 1 kos

° 7 ml

Dobavljivo:
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32-01Prstne barve

Visokokakovostne goste prstne barve Eberhard Faber in Marabu so izdelane na vodni osnovi. Idealne so za uporabo v 
vrtcu, šoli, doma in v terapevtske namene. Na različne podlage kot so papir, karton, les ali steklo (tudi okna) jih lahko 
nanašate s prsti, čopičem, gobico ali slikarsko lopatico. Prstne barve Eberhard Faber in Marabu so kremaste, zato ne 
kapljajo, so zelo dobro prekrivne, se lepo razmažejo in se hitro sušijo. Vsi barvni odtenki se lahko med seboj poljubno 
mešajo.

Prstne barve Eberhard Faber in Marabu se enostavno spere z vseh gladkih površin in kože. Iz večine tkanin lahko madeže 
takoj izperete z ročnim pranjem v HLADNI milnici (tkanine na katerih so zasušeni madeži prej namočite v MRZLI vodi).

Prstnim barvam Eberhard Faber in Marabu je dodana sestavina grenkega okusa, ki odvrača od morebitnega zaužitja 
barve po pomoti.

PE: 1 komplet

57 88 04 Prstne barve Eberhard Faber, 
komplet 4 barv

8.59 € 57 88 06 Prstne barve Eberhard Faber, 
komplet 6 barv

12.88 €

51 89 12 11.22 €
Barvice JUMBO 3 v 1, komplet 12 barvic

Večnamenske barvice 3 v1! Barvice, akvarelne barvice in 
voščenke, vse troje v enem izdelku! Sled barvic JUMBO 3 v 1 je 
intenzivnih barv, zato so dobro prekrivne tudi na temnem papirju. 
Zaradi barvne mine, debele kar 10 mm, se ne lomijo, telo barvice 
pa omogoča dober oprijem tudi majhnim otrokom. 
Barvice omogočajo ustvarjanje v različnih tehnikah. Z njimi lahko 
rišete kot z običajnimi barvicami, z mokrim čopičem lahko 
raztopite barvno sled in ustvarite prave akvarelne slike ali pa jih 
kot voščenke uporabite na gladkih podlagah, npr. steklu ali 
keramičnih ploščicah. Primerne so tudi za barvanje večjih 
površin. 
Z gladkih površin jih zlahka odstranite z vlažno krpo.

31-03Barvice - zelo debele PE: 1 komplet

0316-0000 1.00 €
Plastični šilček M+R MAXI za zelo debele barvice

Vse šilčke proizvajalca M+R odlikuje ergonomska oblika in rezila iz visokokakovostnega jekla, ki zagotavlja 
dolgotrajno ostrino in zato gladko šiljenje. V ponudbi šilčkov, ki ošilijo pisala na različne načine (različna oblika 
konice), lahko vsak uporabnik najde model, primeren svojemu pisalu in načinu uporabe.

Šilček je primeren tudi za najdebelejše barvice do 
premera 17 mm.

31-16Šilčki, strojčki za šiljenje PE: 1 kos
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Voščenke za steklo so primerne za risanje na papir, z njimi 
pa lahko ustvarite tudi čudovite dekoracije na steklu in beli 
tabli. Voščenke imajo ergonomsko trikotno obliko telesa, ki 
zagotavlja dober oprijem. Vsaka voščenka je ovita v papir, 
da roke med delom ostanejo čiste. Dekoracije z gladkih 
pobarvanih površin (steklo, bela tabla) zlahka odstranite s 
suhim čiščenjem ali z vlažno krpo.

52 41 12 5.42 €Voščenke za steklo, 12 voščenk

52 91 06 6.82 €Gel voščenke, barve z bleščicami, 
6 voščenk

35-07Gel voščenke

52 90 06 5.95 €Gel voščenke, osnovne barve, 
6 voščenk

PE: 1 komplet

Gel voščenke so izjemno mehke in puščajo izrazito, kontrastno barvno 
sled. Odlikuje jih preprosta in čista uporaba ter visoka odpornost 
barvnega vložka proti lomljenju. S pomočjo posebnega mehanizma z 
obračanjem nastavka na zaščitnem tulcu enostavno izvlečete samo 
potrebno dolžino barvnega vložka, preostali del pa je varno shranjen v 
tulcu voščenke, ki je oblikovan tako, da se lepo prilega roki in 
spodbuja k pravilni triprstni drži pisala. V kartonski škatlici je 6 gel 
voščenk.

Gel voščenke v intenzivnih osnovnih 
barvah so topne v vodi. Odlično 
prekrivne so tudi na temnih 
podlagah in steklu zato so idealne 
tudi za risanje na okenska stekla.

V kompletu je 12 voščenk različne barve. Voščenke osnovnih 
barvnih odtenkov iz kompleta (rumena, oranžna, rdeča, modra, 
zelena in črna) so primerne tudi za dekoriranje stekla in drugih 
gladkih površin. Mine teh 6 odtenkov so akvarelne 
(vodotopne), zato z njimi lahko ustvarjate čudovite efekte z 
mokrim čopičem ali prsti. Voščenke z bleščicami so 
vodoodporne.

52 91 12 12.88 €Gel voščenke, osnovne barve + 
barve z bleščicami, 12 voščenk

52 41 05 Voščenke za kopalnico, 5 voščenk 
+ gobica

3.51 €

Med kopanjem v kadi do prve umetnine! S kompletom 5 
voščenk bo kopanje zabavnejše kot kadarkoli doslej. Z njimi 
lahko dekorirate stranice kopalne kadi ali ogledala. Voščenke 
so ravno prav velike za majhne otroške dlani, s svojimi 
intenzivnimi barvami spodbujajo prepoznavo barv in 
pomagajo razvijati domišlijo. Risbe kasneje lahko odstranite z 
vodo in priloženo gobico.

35-04Voščenke za steklo PE: 1 komplet

35-09Voščenke - razno PE: 1 komplet
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34-21Grafična pisala Marabu GRAPHIX PE: 1 komplet

Poudarite vaše zamisli z intenzivno konturo, ki  jo lahko omehčate s črtkanjem in pikicami, ... Flomastri Marabu Graphix 
Fineliner so zasnovani za impulzivno in strukturirano upodobitev motivov. Polnjeni so z intenzivnim visokokakovostnim 
črnilom izdelanim na vodni osnovi, ki ne obledi, je brez vonja in ne izteka. Primerni so za ilustriranje, skiciranje, za 
zaključevanje risb in številne druge tehnike.

01460 000 00100

Komplet barvnih grafičnih pisal 
GRAPHIX, 12 pisal

7.38 €01460 000 00101

Komplet grafičnih pisal GRAPHIX, 
4 pisala

5.73 €

V kompletu so 4 flomastri z različnimi 
konicami okrepljenimi s kovinskim tulcem – 
0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm in s konico v obliki 
čopiča.

Komplet vsebuje 12 flomastrov različnih barv. 
Debelina konice: 0.5 mm.

01460 000 00102

Komplet barvnih grafičnih pisal 
GRAPHIX, 4 pisala

3.71 €

Komplet vsebuje 4 barvne grafične flomastre 
(rubinasto rdeč, ultramarine moder, temno 
zelen, črn). Debelina konice: 0.5 mm.

34-31Pisala za dekoriranje

CC373648 5.48 €Trikotni flomaster fineliner, 0.6 - 
0.7 mm, 12 flomastrov

Za natančno risanje in pisanje! Flomastri na vodni osnovi 
imajo trpežno konico in omogočajo veliko dolžino 
narisane črte debeline 0.6 – 0.7 mm. Trikotna oblika 
telesa omogoča pravilno držo pisala in preprečuje 
kotaljenje po delovni površini.

CC25107 Gel roler, 0.8 mm, zlat 1.15 €

CC25109 Gel roler, 0.8 mm, srebrn 1.15 €

CC25111 Gel roler, 0.8 mm, bel 1.15 €

Gel rolerji s konico debeline 0,8 mm so primerni za 
pisanje po svetlih in temnih papirjih ter kartonih, 
nadvse primerni so tudi za scrapbooking in izdelavo 
voščilnic.

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos PE: 1 komplet
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55 11 50 7.84 €

34-01Flomastri PE: 1 komplet

Flomastri so polnjeni z barvilom intenzivnih barv, ki je izdelano na vodni 
osnovi. Tanke konice puščajo sled debeline cca. 1 mm. Morebitne sledi 
barvila se zlahka izperejo iz večine materialov, tudi oblačil.

Komplet 50 flomastrov

55 10 08 6.06 €Komplet flomastrov "Glitter Markers", 
8 flomastrov

Barvno sled flomastrov Fibracolor "erasable" lahko 
pobrišete z "brisalcem", desetim, belim flomastrom. Beli 
flomaster pa lahko uporabite tudi za pisanje skrivnih 
sporočil. Tako napisano sporočilo se prikaže, ko njegovo 
sled prevlečete s flomastrom druge barve iz kompleta.

Čarovnija v flomastrih! Barvna sled flomastra Fibracolor 
"magic" se čudežno spremeni, če ga prebarvate z 
magičnim belim flomastrom iz kompleta. Osnovna barva 
barvne sledi je enaka barvi telesa flomastra, spremenjena 
barva pa barvi pokrovčka. Ustvarjanje s flomastri 
Fibracolor "magic" med drugim spodbuja tudi otroško 
ustvarjalnost in domišljijo.

10540MA010SE

Komplet flomastrov "magic" Fibracolor, 9+1 kosov

3.98 €PE: 1 komplet10540CA010SE

Komplet flomastrov "erasable" Fibracolor, 9+1 kosov

3.98 €PE: 1 komplet

34-02Debeli flomastri za otroke

S flomastri z blečicami vsem mladim umetnikom poskoči 
srce. Z njimi lahko poudarijo dele svojih umetnin, uporabijo 
jih lahko na voščilnicah, v dnevnikih in spominskih knjigah, 
na darilnih karticah…

55 00 20 4.60 €Dvojni flomastri, komplet 20 flomastrov

Flomastri intenzivnih barv 
imajo dve konici. Tako 
lahko s tanjšo konico 
natančno rišete, z 
debelejšo pa barvate 
večje površine. Flomastri 
so polnjeni z barvilom 
intenzivnih barv, izdelanim 
na vodni osnovi, ki ne 
prodre skozi papir. Zato so 
flomastri zelo primerni tudi 
za ustvarjanje v 
barvankah. Morebitne 
sledi se zlahka izperejo iz 
večine tkanin.
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WE252 600699

Komplet srebrnih flomastrov z obrobo WEDO, 
1 - 2 mm, 6 kosov

7.34 €PE: 1 komplet

34-31Pisala za dekoriranje

WE252 700699

Komplet zlatih flomastrov z obrobo WEDO, 1 - 
2 mm, 6 kosov

8.49 €PE: 1 komplet

PE: 1 kompletCC37385

Kredni markerji, 1.2 - 3 mm, 
osnovne barve, 5 kosov

10.96 €

Kredni markerji na vodni osnovi so izvrstni za začasno označevanje in dekoriranje različnih gladkih, nevpojnih podlag, npr. 
oken, ogledal, različnih steklenih izdelkov, porcelana, plastike…Tekoče barvilo flomastra pušča polprosojno sled, ki ni 
vodoodporna in jo zato zlahka odstranite z vodo (mokro krpo). Barve lahko s časom obledijo.

CC37387

Kredni markerji, 1.2 - 3 mm, 
kovinske barve, 5 kosov

10.96 € CC37388

Kredni markerji, 3 + 6 + 15 mm, 
beli, 3 kosi

12.32 €PE: 1 komplet PE: 1 komplet

Napisano in obrobljeno – z eno potezo! Srebrni in zlati flomastri samodejno poskrbijo za obrobo v izbrani barvi! Izdelava 
atraktivnih voščilnic in sporočil postane otročje lahka.

Celotna širina barvne sledi, ki jo puščajo flomastri (srebrna ali zlata osnova + obroba) je približno 1 – 2 mm, odvisno od 
podlage in sile s katero flomaster pritiskate ob podlago. Polnjeni so z vodoodpornimi barvami, ki so izdelane na alkoholni 
osnovi. S flomastri lahko ustvarjate na svetlem papirju, kartonu in celo na kamnu.

Komplet vsebuje naslednje kombinacije srebrnega 
flomastra in obrobe: rožnata, oranžna, zelena, 
svetlo modra, temno modra in črna.

Komplet vsebuje naslednje kombinacije zlatega 
flomastra in obrobe: rožnata, rumena, zelena, 
vijoličasta, modra in črna.
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Kompleti za skiciranje so idealni za ljubiteljske umetnike. Primerni so za tehnično risanje, grafično oblikovanje in še 
posebej za umetniška dela, ki zahtevajo natančnost in izdelavo podrobnosti.

51 69 16 12.77 €Komplet za skiciranje Artist 
Color, 16 delni

51 69 37 31.40 €Komplet za skiciranje Artist 
Color, 37 delni

Komplet za skiciranje v 
kovinski škatli vsebuje: 1 
grafitni svinčnik 8B, 3 kose 
prešanega oglja (mehko, 
srednje in trdo), 1 gnetljivo 
radirko, 1 papirnat prst, 1 
kovinski šilček, 2 pastelni kredi 
(oker, Van Dyck rjava), 2 
grafitni kredi (4B, 6B), 5 barvic 
(bela, orehovo rjava, oker, 
toplo siva, temna sepia)

Komplet za skiciranje v kovinski škatli vsebuje: 12 pastelnih 
kred (bela, kadmijevo rumena, hladno siva V, hladno siva 
IV, toplo siva IV, toplo siva I, nugat rjava, žgana siena, 
veneziansko rdeča, caput mortuum, žgana umbra, temna 
sepia), 3 kose prešanega oglja (mehko, srednje in trdo), ), 
1 gnetljivo radirko, 1 papirnat prst, 1 kovinski šilček, 3 
grafitne krede(2B, 4B, 6B), 6 grafitnih svinčnikov (HB, B, 
2B, 4B, 6B, 8B), 1 svinčnik iz čistega grafita, 2 brusna 
papirja, 8 barvic s premerom mine 3.8 mm (bela, žgana 
siena, oker, neapeljsko rumena, Van Dyck rjava, hladno 
siva, toplo siva in črna).

51 10 .. 0.73 €Svinčnik Eberhard Faber, 
5H - 6B PE: 1 kos

05 trdota 5B 04 trodta 4B 03 trdota 3B 02 trdota 2B 01 trdota B06 trdota 6B

12 trdota 2H 13 trdota 3H 14 trdota 4H 15 trdota 5H11 trdota H00 trdota HB

31-11Svinčniki, nastavki

31-05Artist Color - barvice, akvarelne barvice, skiciranje PE: 1 komplet

Komplet vsebuje 12 svinčnikov različnih 
trdot: 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 
4B, 5B in 6B. Grafitni vložki premera 3 
mm so odporni proti lomljenju. Svinčniki 
so primerni za pisanje, risanje in 
skiciranje. Pakirani so v kovinsko 
embalažo.

51 69 13 6.51 €
Komplet svinčnikov Eberhard 
Faber, 12 svinčnikov

58 54 28 1.10 €
Radirka (Knetgummi), modra

Radirka iz gnetilne 
gume je namenjena 
radiranju pri 
ustvarjaju s pasteli, 
kredami, ogljem, ... 
Lahko se uporablja 
tudi kot običajna 
čistilna radirka.

PE: 1 komplet

PE: 1 kos
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35-11Oljni pasteli PE: 1 komplet

52 20 24

Oljni pasteli Eberhard Faber, 
Ø11 mm, 24 pastelov

9.76 €52 20 12

Oljni pasteli Eberhard Faber, 
Ø11 mm, 12 pastelov

4.88 € 52 20 36

Oljni pasteli Eberhard Faber, 
Ø11 mm, 36 pastelov

14.65 €

Visokokakovostne oljne pastele odlikujejo odlična prekrivnost, intenzivni barvni odtenki, odpornost proti lomljenju in 
odličen oprijem tudi na gladkih površinah. Zaradi visoke vsebnosti pigmenta lahko z njimi ustvarite izjemne 
živobarvne motive v vseh klasičnih tehnikah risanja (tudi sgraffito, frottage). Motivi narisani z oljnimi pasteli so 
vodoodporni. Pastelne krede premera 11 mm, dolžine 70 mm so zavite v papir, ki preprečuje prijemanje pigmenta na 
prste in ščiti krede pred nečistočami. Priporočamo zaščito (fiksiranje z npr. Marabu Fixative) dokončanih slik.

35-12Suhi pasteli - krede

Suhi pasteli vrhunske kakovosti so na voljo v obliki kvadratnih 
kred debeline 10 x 10 mm in dolžine 64 mm. Vsaka kreda je ovita 
v papir.

Suhe pastele - krede odlikujejo sijajne čiste barve, visoka stopnja 
odpornosti proti bledenju, mehkoba pri risanju, popolno mešanje 
in senčenje (s prsti, krpico, papirjem ali čopičem), visoka 
odpornost proti lomljenju, lahko jih popolnoma odstranimo. Suhe 
pastele lahko uporabite na različnih vrstah papirja. Priporočamo 
zaščito (fiksiranje z npr. Fixative Marabu) dokončanih slik. 
Kompleti so pakirani v kartonske škatle.

PE: 1 komplet

52 25 12

Suhi pasteli Eberhard Faber, 12 kred

9.26 €

52 25 24

Suhi pasteli Eberhard Faber, 24 kred

18.52 €

2430 C48

Suhi pasteli Van Dyke, 48 kred

34.43 €

52 25 36

Suhi pasteli Eberhard Faber, 36 kred

27.78 €

Visoko prosojen, rahlo mat zaščitni premaz v spreju, 
za vse vrste grafičnih in umetniških del v ateljeju ali 
doma. Zaščitni sloj ne porumeni, odporen je proti 
vlagi in umazaniji. Primeren je za zaščito grafičnih del 
narisanih oziroma naslikanih s kredami, pasteli, 
voščenkami, ogljem, svinčniki, vodenimi barvami ali 
gvaš barvami. Zaščitni premaz ne povzroči nikakršne 
spremembe barv vašega izdelka. Sprej Fixative 
Marabu lahko uporabite na vseh podlagah (celo na 
usnju), razen stiropora. Vsebuje potisni plin, ki ni 
škodljiv ozonu.

23111 006 862

23111 018 862

5.49 €

11.33 €

Fixative, sprej 150 ml

Fixative, sprej 400 ml

Spreji za utrjevanje grafičnih del 07-04PE: 1 kos

Za utrjevanje 
priporočamo

sprej Fixative
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1150-0000

Ravnilo iz plastike, prozorno, 50 cm

2.29 €1130-0000

Ravnilo iz plastike, prozorno, 30 cm

0.68 €

CC11711 Jekleno ravnilo, 50 cm 8.49 €CC11709 Jekleno ravnilo, 30 cm 4.27 €

Ravnilo iz nerjavečega jekla je idealen pripomoček za razrez materialov s skalpelom ali drugimi ostrimi noži, saj ga rezila 
ne poškodujejo. Merilna skala (izrisana v milimetrih) ima ničelno točko povsem na robu, kar omogoča natančno merjenje iz 
kotov. Ravnilo ima tudi luknjo za obešanje.

Dimenzije ravnila: 52,8 x 2,9 cm x 1 mmDimenzije ravnila: 32,8 x 2,6 cm x 0,7 mm

37-04Kovinska ravnila, podlage za rezanje PE: 1 kos

Trpežna aluminijasta ravnila so izvrsten pripomoček pri razrezovanju materialov z ostrimi rezili (»olfa« nož, sklapel), saj so 
trdnejša od plastičnih ali lesenih in zato ni nevarnosti, da bi jih poškodovali z rezilom.

B8930000

B8940000

8.13 €

10.87 €

Ravnilo za rezanje iz aluminija, 30 cm

Ravnilo za rezanje iz aluminija, 45 cm

WE52 5450 Ravnilo iz aluminija WEDO, 50 cm, 
protizdrsen gumast trak

18.98 €

WE52 5430 Ravnilo iz aluminija WEDO, 30 cm, 
protizdrsen gumast trak

11.02 €

prečni prerez

Ravnilo ima rob za rezanje oblečen z jekleno prevleko. 
Tako ga med delom nikoli ne boste poškodovali niti z 
najostrejšimi rezili. Na spodnji strani ima vstavljena dva 
protizdrsna gumasta trakova, ki poskrbita, da se med 
delom ravnilo ne premika.

WE79 34514

Podlaga za rezanje WEDO, A3 --> A4, 
pastelno zelena, prepogljiva

16.08 € WE79 36014

Podlaga za rezanje WEDO, A2 --> A3, 
pastelno zelena, prepogljiva

29.77 €

Prepogljiva podlaga za rezanje omogoča enostavnejše shranjevanje, saj jo lahko prepognete po daljši stranici v pol manjši 
format (A3 -> A4 ter A2 -> A3). Kljub prepogibanju ohranja vse dobre lastnosti običajnih podlag za rezanje. Troslojna 
konstrukcija zagotavlja dolgotrajno uporabo, saj trši srednji sloj preprečuje, da bi podlago prerezali, rezalna površina pa je 
iz posebnega "samocelilnega" materiala, ki omogoča rezanje brez sledi. Podlaga je enostransko potiskana s 
centimetersko mrežo, različnimi koti in krožnicami. Uporabite jo lahko tudi kot podlago za pisanje.

1830-0000 3.54 €Ravnilo iz aluminija M+R, 30 cm

1850-0000 6.30 €Ravnilo iz aluminija M+R, 50 cm
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WE79 145 Podlaga za rezanje WEDO, 45 x 30 cm, 3 mm, temno zelena 14.09 €

WE79 160 Podlaga za rezanje WEDO, 60 x 45 cm, 3 mm, temno zelena 25.51 €

B8710000

B8720000

15.18 €

32.85 €

Podlaga za rezanje, 30 x 45 cm

Podlaga za rezanje, 45 x 60 cm

Podlage za rezanje so izdelane iz visokokakovostne mehke, nerazrezljive troslojne 
gume, ki je nalepljena na trdo plastično podlago. Primerne so za uporabo v vrtcu, šoli 
ali doma. Zaradi njihove visoke kakovosti jih uporabljajo tudi oblikovalci, aranžerji, ...

Visokokakovostna, robustna podlaga za rezanje WEDO Comfortline je obojestransko 
potiskana s centimetrsko mrežo, vrisanimi koti in krogi. Podlaga je primerna za 
obojestransko rezanje saj je izdelana iz treh slojev. Trši sredinski sloj preprečuje, da bi 
podlago prerezali, rezalni površini pa sta izdelani iz posebnega mehkejšega 
»samocelilnega« materiala, ki omogoča natančen in čist rez saj na podlagi ne ostajajo 
sledi predhodnega rezanja hkrati pa ohranja vaša rezila še dolgo ostra.

Debelina podlage je 3 mm.

Podlaga za rezanje WEDO Comfortline je primerna tudi kot podlaga za ustvarjanje.

WE79 130 Podlaga za rezanje WEDO, 30 x 22 cm, 3 mm, temno zelena 7.44 €

WE79 230

Podlaga za rezanje WEDO 
Comfortline, 30 x 22 cm, 3 mm, 
jabolčno zelena

8.19 € WE79 245

Podlaga za rezanje WEDO 
Comfortline, 45 x 30 cm, 3 mm, 
jabolčno zelena

15.74 € WE79 260

Podlaga za rezanje WEDO 
Comfortline, 60 x 45 cm, 3 mm, 
jabolčno zelena

29.93 €

37-04Kovinska ravnila, podlage za rezanje PE: 1 kos

WE78 609 2.73 €Olfa nož WEDO s segmentnim 
rezilom, 9 mm

WE78 7018 10.68 €Olfa nož WEDO PROFI 2 v 1 s 
segmentnim rezilom, 18 mm

WE78 9 1.81 €Nadomestno segmentno rezilo 
WEDO, 9 mm, 10 kosov

WE78 618 3.83 €Olfa nož WEDO s segmentnim 
rezilom, 18 mm

WE78 18 2.46 €Nadomestno segmentno rezilo 
WEDO, 18 mm, 10 kosov

37-05Noži, skalpeli, rezila PE: 1 kos

WE78 800 3.23 €Varnostni olfa nož z vzmetjo 
WEDO STANDARD, 18 mm, rdeč

WE78 418 8.37 €Olfa nož WEDO AUTO s 
segmentnim rezilom, 18 mm
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Komplet nožkov (skalpelov) vsebuje tri držala različnih velikosti in 13 
izredno ostrih rezil različnih oblik. Oblika in velikost držal je primerna tako 
za grob razrez kot tudi za najnatančnejša, drobna rezljanja. Menjava rezil 
je zelo preprosta in hitra. Uporabnost kompleta prav gotovo povečuje tudi 
izredno priročno oblikovana plastična škatlica, ki omogoča varno in 
pregledno shranjevanje rezil s priborom.

H18 025 13 6.28 €Komplet nožkov (skalpelov) PE: 1 komplet

WE78 621 4.51 €Skalpel WEDO + 3 nadomestna rezila PE: 1 komplet

WE78 42199

Skalpel WEDO Fit2cut za 
natančno rezanje

6.62 €

37-05Noži, skalpeli, rezila

PE: 1 kos

WE78 21

Nadomestna rezila za 
skalpel WEDO, 
koničasta, 10 kosov

2.15 €PE: 1 komplet WE78 22

Nadomestna rezila za 
skalpel WEDO, 
zaobljena, 10 kosov

3.64 €PE: 1 komplet

WE78 630 6.94 €
Skalpel v obliki kemičnega svinčnika WEDO Deluxe, črn

PE: 1 kos

WE78 72199 10.76 €Skalpel WEDO + različna rezila 
in konice, 10 delni

PE: 1 komplet

Skalpel WEDO z različnimi rezili in konicami za ustvarjalce 
vsebuje držalo, 5 natančnih rezil, šilo in dve konici z okroglo 
glavo za tehniko "embosiranja" (premer ca. 1.5 mm in 3.0 
mm). S pomočjo zaskočnega obročka na držalu je menjava 
konic hitra in enostavna.

Držalo trikotne oblike je izdelano iz nedrsečega materiala in 
omogoča udobno ter natančno delo. Izredno ostra rezila so 
idealna za natančno rezanje, po končanem delu jih lahko 
varno shranite v škatlico za rezila z zaščitnim pokrovčkom.

WE78 722 7.34 €Skalpel WEDO + 6 različnih rezil PE: 1 komplet

WE78 52199 6.91 €Skalpel Comfortline WEDO + 5 
nadomestnih rezil, zelen

PE: 1 komplet

Skalpel WEDO Comfortline ima nedrseče gumirano držalo s 
trikotnim prerezom, zato lepo sede med prste in omogoča 
udobno delo. Koničasto, kot britev ostro rezilo zagotavlja 
natančne in ostre reze. V kompletu je tudi 5 nadomestnih 
rezil. Za večjo varnost j priložena tudi zaščitna kapica – 
pokrovček rezila.
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37-01Škarje PE: 1 kos

WE976 651 1.84 €

Škarje za levičarje WEDO, 16 cm, 
rdeče / črne

WE976 5 1.43 €

Škarje WEDO, 14 cm, zaobljene, 
rdeče / črne

WE976 65 1.45 €

Škarje WEDO, 16 cm, rdeče / črne

WE975 411 2.73 €

Škarje WEDO, majhne, 
koničaste, 11.4 cm, zelene

WE976 8

Škarje WEDO, 21 cm, 
rdeče / črne

2.05 €

WE976 10

Škarje WEDO, 25.5 cm, 
rdeče / črne

3.01 €

WE985 10 5.50 €Škarje WEDO, TITAN plus, 25 cm, sive / oranžne

WE985 8 4.82 €Škarje WEDO, TITAN plus, 21.5 cm, sive / oranžne

WE985 6 3.29 €Škarje WEDO, TITAN plus, 15.5 cm, sive / oranžne

Škarje WEDO TITAN odlikuje ergonomska oblika, gumiran profiliran ročaj in rezila iz 
nerjavečega jekla, ki so prevlečena s posebnim titanovim premazom. Premaz omogoča visoko 
mehansko trdnost (ostrino), odpornost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo. Na tako 
obdelano površino se ne prijemajo niti lepilni trakovi in nalepke.

WE985 4

Škarje WEDO, TITAN plus, 11.5 
cm, sive / oranžne, koničaste

2.31 €

WE985 7 3.67 €Škarje WEDO, TITAN plus, 18 cm, sive / oranžne

WE989 10 8.13 €Škarje WEDO, SOFT-CUT, 25.5 cm, črne / modre

WE989 8 6.95 €Škarje WEDO, SOFT-CUT, 21 cm, črne / modre

WE989 6 4.29 €Škarje WEDO, SOFT-CUT, 15.2 cm, črne / modre

Izvrstne škarje »Soft-Cut« so primerne tudi za profesionalno pisarniško 
uporabo. Gumirani ročaji nudijo udoben oprijem, posebno brušena rezila iz 
nerjavečega jekla pa omogočajo gladek in natančen rez. Čvrstost škarij lahko 
nastavljate s spojnim vijakom.

WE989 7 5.20 €Škarje WEDO, SOFT-CUT, 18 cm, črne / modre

WE979 4 2.67 €Škarje WEDO, SOFT-CUT, 10.5 cm, črne / modre, 
koničaste

WE979 85

Večnamenske škarje WEDO, SOFT-CUT, 21 cm, 
črne/modre

7.50 €

Večnamenske škarje so primerne za razrez trših 
materialov. Vanje so integrirane tudi narebrene klešče za 
odpiranje steklenic in manjših kozarcev. Večnamenske 
škarje imajo gumirana ročaja za dober oprijem, primerne 
so tudi za čiščenje v pomivalnem stroju.
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37-01Škarje PE: 1 kos

WE975 7011

Škarje WEDO, Cut-it, 17.5 cm, 
zelene / bele

3.05 €

WE975 7009

Škarje WEDO, Cut-it, 17.5 cm, 
rožnate / bele

3.05 €

B19210000 2.04 € B19220000

Šolske škarje za papir, zaobljene

2.04 €

Šolske škarje za papir, koničaste

B19230000

Škarje za levičarje, zaobljene

4.18 € B19250000

Terapevtske škarje, 17 cm, zaobljene

4.18 €

WE77 951 1.87 €

Otroške škarje za levičarje 
SOFT-KID, 11.5 cm

WE73 71

Škarje z vzmetjo WEDO, Aladin, 
13 cm, zaobljene, več barv

1.37 €

WE74 72 3.57 €Otroške škarje iz steklenih vlaken, BAMBINO, 12.5 cm

Škarje so izdelane iz prožnih 
steklenih vlaken. Odporne so proti 
lomljenju in ne prevajajo elektrike. Z 
njimi lahko režete le papir, tkanin in 
las ne režejo. Zaradi svojih lastnosti 
so nadvse primerne za delo z otroki.

WE975 5010

Škarje WEDO, Cut-it, 13 cm, 
modre / bele

2.27 €

WE975 5009

Škarje WEDO, Cut-it, 13 cm, 
rožnate / bele

2.27 €

Škarje »Cut-it« s prevleko iz titana omogočajo 
natančen rez. Odlikuje jih dolgotrajno 
ohranjanje ostrine, visoka odpornost proti 
koroziji in površina, na katero se ne prijemljejo 
niti nalepke. Ergonomsko oblikovani, gumirani 
ročaji nudijo udoben oprijem in uporabo.

WE986 8 5.22 €

Škarje WEDO, TITAN Cut-it, 21 cm, 
sive / bele

WE73 72

Otroške škarje WEDO, Standard, 
13 cm, zaobljene, več barv

0.94 €

WE77 15

Otroške škarje WEDO GRIPY, 13 
cm, zaobljene

2.67 €
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37-02Škarje z vzorci PE: 1 kos

Škarje z vzorci so namenjene vzorčastemu rezanju papirja, kartona, penaste gume, ... Škarje z vzorci niso primerne 
za rezanje tkanin.

B19070000 Škarje za papir, rez 
"bidermajer"

B19080000 Škarje za papir, rez 
"loki"

B19090000 Škarje za papir, rez 
"nazobčano"

B19040000 Škarje za papir, rez 
"polkrogi"

B19050000 Škarje za papir, rez 
"razcefrano"

B19060000 Škarje za papir, rez 
"orient"

B19020000 Škarje za papir, rez 
"cik-cak"

B19030000 Škarje za papir, rez 
"dolgi valovi"

B19000000 Škarje za papir, rez 
"žaga"

B19010000 Škarje za papir, rez 
"kratki valovi"4.06 € 4.06 €

4.06 € 4.06 €

4.06 € 4.06 €

4.06 € 4.06 €

4.06 €

4.06 €

B19190099

Komplet "škarje z 8 vzorci"

17.59 €PE: 1 komplet WE77 1933

Komplet 3 škarij z vzorci WEDO, 16 cm

6.84 €PE: 1 komplet

WE73 43009

Otroške škarje WEDO Magic, 
13 cm, rožnate

1.56 € WE73 43010

Otroške škarje WEDO Magic, 
13 cm, modre

1.56 € WE73 43011

Otroške škarje WEDO Magic, 
13 cm, zelene

1.56 €

37-01Škarje PE: 1 kos

www.antus.si86 M



37-16Luknjači in točkala

B19410000 19.32 €Komplet 3 vzmetnih točkal PE: 1 komplet

Z vzmetnim točkalom lahko preluknjate papir ali karton (kjerkoli na poli, ne samo ob 
robu), v luknjice vstavite dekorativne zakovice in jih z vzmetnim točkalom zakujete. 
Skozi luknjice lahko napeljete tudi vrvico, rafijo, žico, ... Z vzmetnimi točkali iz 
kompleta lahko zakujete zakovice velikosti 1.6 mm, 3.2 mm in 4.8 mm.

Označite, izberite velikost in preluknjajte! Z revolverskimi kleščami za luknjanje 
lahko izdelate luknjice 6 različnih velikost (2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 
mm in 5.0 mm). Uporabite jih lahko za luknjanje usnja, tekstila, plastike… Klešče 
imajo tudi zaskočni mehanizem in izolirane ročaje.

H18 018 01 11.75 €Revolverske klešče za luknjanje, 6 lukenj, 20 cm PE: 1 kos

H18 271 09 Šilo - igla za prebadanje, 9 cm 1.38 €PE: 1 kos

Šilo za prebadanje je primerno za različne materiale, npr. papir, 
karton, tekstil, usnje, mehko plastiko… Konica je dolga 9 cm.

WE79 6500

Rezalnik papirja z vrtljivimi rezili 
WEDO 12 v 1

23.18 €

Rezalnik je nepogrešljiv pripomoček pri delu s papirji, izdelovanju voščilnic, scrapbookingu in pri ostalih hobi dejavnostih. 
Izbirate lahko med 12 možnostmi razreza: raven rez, perforacija, žlebljenje (za popoln pripogib vašega papirja) in kar 9 
dekorativnimi rezi. Z rezalnikom »12v1« lahko režete papir, fotografije in karton debeline 80 – 300 g/m2. Za natančno 
pozicioniranje papirja lahko izvlečete v rezalnik vgrajeni ravnili. Dolžina reza znaša največ 31 cm. Rezila, vgrajena v 
varnostno rezalno glavo omogočajo varno in brezskrbno uporabo. Za lažje delo ima rezalnik noge iz nedrsljive gume.

WE79 9500 11.98 €Krožno rezilo WEDO, 
10-32 cm

S krožnim rezilom lahko izrezujete 
kroge premera od 10 do 32 cm 
(toleranca pri rezanju znaša +/- 1 mm), 
premer kroga lahko nastavljate zvezno. 
Režete lahko različne materiale, npr. 
papir, fotografije, tanek karton (do 
največ 300 g/m2). Obojestransko 
brušeno rezilo omogoča enostavno 
uporabo tudi levičarjem. Rezalniku so 
priložena 3 nadomestna rezila.

WE79 5220 Rezalnik papirja - giljotina 
WEDO, 22 cm

28.40 €PE: 1 kos

Delo z rezalnikom papirja "giljotina" je preprosto, zato je nadvse 
primeren za uporabo doma, v šoli ali v pisarni. Ogrodje je 
izdelano iz nelomljive plastike, na rezalni vzvod pa je nameščen 
trden plastičen ročaj. Rezila so izdelana iz nerjavečega jekla, na 
rezalni mizici in vodilu je vtisnjena mreža velikosti 5 mm. 
Vgrajena je tudi ročna spona, ki poskrbi, da se papir, ki ga 
režete, med delom ne premika. Rezalnik omogoča natančno 
rezanje, največja dolžina reza pa znaša 22 cm (malo več kot je 
širina pole papirja formata A4).

PE: 1 kos

PE: 1 kos

37-05Rezalniki papirja
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37-06Štance PE: 1 kos

S štancami lahko na zelo preprost način pripravite dodatne dekoracije za voščilnice in ostale izdelke iz papirja. Izsekane 
motive lahko uporabite kot konfete, izsek pa je lahko tudi priročna šablona (možnost nanašanja barve s čopičem ali 
sprejem). S štancami lahko poleg papirja izsekujete tudi tanjši karton, različne folije, ...

B19450025

Štanca, ca. 50 mm, 
jelka

17.18 €

B19480025

Štanca, ca. 25 mm, 
jelka

7.83 €

B19470025

Štanca, ca. 16 mm, 
jelka

4.62 €

B19490025

Štanca, ca. 30 mm, 
jelka

12.46 €

B19480027

Štanca, ca. 25 mm, 
snežinka 2

7.83 € B19450080

Štanca, ca. 50 mm, 
snežinka

17.18 €

B19480026

Štanca, ca. 25 mm, 
zvezda

7.83 €

B19470071

Štanca, ca. 16 mm, 
snežinka

4.62 €

B19490071

Štanca, ca. 30 mm, 
snežinka

12.46 €

B19480071

Štanca, ca. 25 mm, 
snežinka

7.83 €

H17 911 36

Štanca, ca. 25 mm, 
snežak

5.88 € H17 911 37

Štanca, ca. 25 mm, 
Božična smreka

5.88 € H17 910 17

Štanca, ca. 25 mm, 
angel

5.88 €

B19480076

Štanca, ca. 25 mm, 
severni jelen

7.83 €

B19480078

Štanca, ca. 25 mm, 
los 2

7.83 €

H17 900 59

Štanca, ca. 16 mm, 
snežinka

3.40 €

H17 910 59

Štanca, ca. 25 mm, 
snežinka

5.88 €

B19470028

Štanca, ca. 16 mm, 
angel 2

4.62 €

B19480028

Štanca, ca. 25 mm, 
angel 2

7.83 €

H17 911 18

Štanca, ca. 25 mm, 
snežinka

5.88 €

B19590006

Dvojna štanca, ca. 35 - 
45 mm, zvezda

19.91 €

B19470026

Štanca, ca. 16 mm, 
zvezda

4.62 €

B19480068

Štanca, ca. 25 mm, 
zvezda repatica

7.83 €

B19470006

Štanca, ca. 16 mm, luna

4.62 €

H17 900 10

Štanca, ca. 16 mm, 
krog

3.40 €

H17 910 10

Štanca, ca. 25 mm, 
krog

5.88 €

H17 930 10

Štanca, ca. 38 mm, 
krog

9.83 €

H17 608 06

Štanca EK Success za relief, 
ca. 16 mm, zvezdica

4.70 €
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H17 928 02

Komplet štanc, ca. 16 / 
25 / 38 mm, retro 
rožica

20.89 € H17 928 06

Komplet štanc, ca. 16 / 
25 / 38 mm, srce

20.89 € H17 928 10

Komplet štanc, ca. 16 / 
25 / 38 mm, zvezda

20.89 €

PE: 1 komplet PE: 1 komplet PE: 1 komplet

H17 928 59

Komplet štanc, ca. 16 / 
25 / 38 mm, snežinka

20.89 €

PE: 1 komplet

37-06Štance

B19430026

Štanca "pop-up", ca. 25 
mm, zvezdica

7.52 €

PE: 1 kos

B19750003

Štanca Power URSUS, 
ca. 25 mm, krog

11.49 €

B19760003

Štanca Power URSUS, 
ca. 38 mm, krog

18.09 €

B19750026

Štanca Power URSUS, 
ca. 25 mm, zvezda

11.49 €

B19760026

Štanca Power URSUS, 
ca. 38 mm, zvezda

18.09 €

B19930099

Komplet novoletnih 
štanc, ca. 10 mm, 6 
motivov

14.31 €

B19750025

Štanca Power URSUS, 
ca. 25 mm, jelka

11.49 € B19750027

Štanca Power URSUS, 
ca. 25 mm, snežinka

11.49 €

B19760025

Štanca Power URSUS, 
ca. 38 mm, jelka

18.09 € B19760027

Štanca Power URSUS, 
ca. 38 mm, snežinka

18.09 €

PE: 1 komplet

Nove možnosti ustvarjanja! S štancami Power lahko 
poleg papirja in tanjših kartonov izsekujete še številne druge 
materiale. Na voljo so v dveh velikostih, tako premer 
izsekanega motiva lahko znaša ca. 25 mm oz. 38 mm. 
Štance imajo tudi zaskočni mehanizem za ročico, ki zmanjša 
prostor, potreben za shranjevanje.

Izsekujete lahko:

• pluto debeline do 1 mm

• valovito lepenko 1 mm

• papir in karton 80 – 500 g

• penasto gumo (moosgummi) 
  do 2 mm

• balso do 1 mm

• PP in PVC materiale do 0,5 mm

• kovinsko folijo do 0,1 mm

B19590005

Dvojna štanca, ca. 
35 - 45 mm, metulj

19.91 € B19590003

Dvojna štanca, ca. 
35 - 45 mm, rožica

19.91 €

H17 945 52

Štanca, ca. 47 x 23 mm, 
krila za angela

14.21 €

H17 935 52

Štanca, ca. 35 x 18 mm, 
krila za angela

9.72 €
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45-26Dekorativne nalepke

Samolepilne dekorativne nalepke so primerne za okraševanje daril, voščilnic, dekorativnih predmetov, fotoalbumov, 
spominskih knjig, ... Lahko jih uporabite tudi kot šablono pri barvanju.

PE: 1 kos

B59310065 0.89 €

Nalepke, srebrne, 10 x 
23 cm, zvezdice 1

B59300065 0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 
cm, zvezdice 1

B75080005

Nalepke iz akrilnega 
ogledala, zvezdice, 1.4 mm

5.77 €B59480003

Nalepke iz blaga, 12 x 29 cm, 
zvezdice, srebrne

3.98 € B59490003

Nalepke iz blaga, 12 x 29 cm, 
zvezdice, zlate

3.98 € B75080006

Nalepke iz akrilnega 
ogledala, snežinke, 1.4 mm

5.77 €

B59300030 0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 
cm, poročni zvonovi

B59300029 0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 
cm, poroka

B59300066

Nalepke, zlate, 10 x 23 cm, 
zvezdni utrinki

0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 cm, 
bordure, snežinke

0.89 € B59300067

Nalepke, zlate, 10 x 23 cm, 
zvezdice 2

0.89 €B593000130

B59310066

Nalepke, srebrne, 10 x 23 cm, 
zvezdni utrinki

0.89 €

Nalepke, srebrne, 10 x 23 cm, 
bordure, snežinke

0.89 € B59310067

Nalepke, srebrne, 10 x 23 cm, 
zvezdice 2

0.89 €B593100130

B59310071 0.89 €

Nalepke, srebrne, 10 x 23 
cm, številke

B59300071 0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 
cm, številke

B59310069 0.89 €

Nalepke, srebrne, 
10 x 23 cm, črke

B59300088 0.89 €

Nalepke, zlate, 10 x 23 
cm, "50"

B59300069 0.89 €

Nalepke, zlate, 
10 x 23 cm, črke
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45-26Dekorativne nalepke

Z nalepkami poživite vaše dekoracije na najlažji možen način! Nalepke so izdelane na rahlo prosojni foliji, podrobnosti pa 
so poudarjene s srebrno folijo in bleščicami. 

Uporabite jih lahko na voščilnicah, na mapah in naslovnicah knjig, z njimi popestrite darilno embalažo…

CC291851

Nalepke, 15 x 16.5 cm, Božični motivi, 
približno 29 nalepk

1.56 €

PE: 1 komplet

CC29070

Knjiga nalepk, Božični motivi, 11.5 x 17 cm, 76 strani, 
približno 1700 nalepk

9.96 €PE: 1 kos

V knjigi formata 11,5 x 
17 cm je 76 strani oz. 
približno 1.700 nalepk z 
različnimi božičnimi 
motivi, ki jih lahko 
uporabite ob različnih 
priložnostih. Nalepke ne 
vsebujejo kislin in 
lignina.

V knjigi formata 11,5 x 
17 cm je 80 strani oz. 
cca 2.800 nalepk z 
različnimi motivi, ki jih 
lahko uporabite ob 
različnih priložnostih. 
Knjiga ima tudi barvni 
gumast trak, ki služi za 
označevanje (kazalo).

CC27070

Knjiga nalepk, splošni motivi, 11.5 x 17 cm, 80 strani, 
približno 2800 nalepk

9.96 €PE: 1 kos

CC291841

Nalepke, 15 x 16.5 cm, Snežaki, 
približno 24 nalepk

1.56 €

CC288791

Nalepke, 15 x 16.5 cm, romantični 
Božič, približno 43 nalepk

1.56 €

CC298921

Nalepke, 15 x 16.5 cm, glitter, Božič, 
približno 30 nalepk

1.56 €
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37-21Šablone za risanje in barvanje PE: 1 kos

37-22Samolepilne šablone

Samolepilne šablone močno poenostavijo oblikovanje 
vzorcev na dekoracijah. Šablone po končanem delu 
lahko odstranite s podlage in jih ponovno uporabite. 
Zaradi elastičnosti so tudi izredno prilagodljive, zato je 
delo z njimi enostavno tudi na neravnih podlagah.

0274 00 009 4.04 €

Samolepilne šablone, Božični motivi (A5)

PE: 1 komplet

Lasersko izrezane šablone so idealen pripomoček pri oblikovanju zahtevnih dekorativnih vzorcev na tkaninah, 
zidovih, pohištvu in drugih predmetih. Šablone, izdelane iz poliestra (ne vsebujejo PVC), so izredno tanke in 
upogljive, zato jih lahko uporabljate tudi na ukrivljenih površinah (vaze, steklenice, ...). Motivi so primerni tudi za 
zrcaljenje. Preko šablon lahko nanašate barve za tkanine, različne akrilne barve za trdne podlage, strukturne paste, 
lahko jih popršite z barvnim sprejem, ...

H93 208 62

Šablona, A4, snežinke, 11 motivov

6.76 € H93 208 65

Šablona, A4, zvezdice, 1 motiv

6.76 € H93 208 90

Šablona, A4, snežak, 1 motiv

6.76 €

H93 208 91

Šablona, A4, ledeni kristali, 5 
motivov

6.76 € H93 208 92

Šablona, A4, zvezdi, 2 motiva

6.76 € H93 208 93

Šablona, A4, ledeni kristali in 
ornamenti, 1 motiv

6.76 €
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Enostavno risanje zahtevnih motivov! Pomagajte si s kompletom šestih šablon z različnimi motivi. Narišite obris in ga po 
želji pobarvajte. Zgledujete se lahko po priloženih pobarvanih predlogah.

Šablone, debeline 2 mm, so izdelane iz prosojne barvne plastike.

31-32Šablone za risanje in barvanje PE: 1 komplet

PE: 1 komplet 11.49 €B44100001

Risalne šablone, 26.8 x 18.9 x 0.2 cm, 
pravljični svet, 6 šablon

11.49 €

PE: 1 komplet 11.49 €B44100002

Risalne šablone, 26.8 x 18.9 x 0.2 cm, 
avti - dinozavri, 6 šablon

11.49 €

PE: 1 komplet 11.49 €B44100003

Risalne šablone, 26.8 x 18.9 x 0.2 cm, 
živali, 6 šablon

11.49 €

0275 99 0009 4.37 €

Šablona Marabu, 10 x 33 cm, "Božični čeveljčki"

PE: 1 kos

0276 99 0008 4.86 €

Šablona Marabu, 15 x 33 cm, "Zvezdice"

PE: 1 kos

0275 99 0010 4.37 €

Šablona Marabu, 10 x 33 cm, "Zvezdice"

PE: 1 kos
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H34 883 95A

Kovinski okrasek "Angel", 
4.5 x 5 cm, zlat, 1 kos

0.83 €PE: 6 kosovH26 059 11A

Kovinski okrasek "Angel 2", 
3 x 2.5 cm, zlat, 1 kos

0.71 €PE: 7 kosov

E35 011S

E35 015S

E35 019S

2.03 €

2.31 €

2.77 €

Kraguljček, srebrn, 11 mm, 5 kosov

Kraguljček, srebrn, 15 mm, 5 kosov

Kraguljček, srebrn, 19 mm, 5 kosov

PE: 1 komplet

PE: 1 komplet

PE: 1 komplet

Sklenjen kovinski obroč je vsestransko uporaben kot osnova pri 
različnih ustvarjalnih izzivih. Z njim si lahko pomagate pri 
izdelovanju čipk, ga uporabite kot držalo za torbico, lahko vam 
služi kot osnova za izdelavo lovilca sanj, …

H22 135 15 Kovinski obroč, Ø15 cm, bel

H22 135 20 Kovinski obroč, Ø20 cm, bel

1.18 €PE: 1 kos

1.29 €PE: 1 kos

H22 135 30 Kovinski obroč, Ø30 cm, bel 1.56 €PE: 1 kos

H22 135 10 Kovinski obroč, Ø10 cm, bel 1.12 €PE: 1 kos

H34 883 91A

Kovinski okrasek "Angel", 
4.5 x 5 cm, srebrn, 1 kos

0.83 €

45-14Dekorativni dodatki iz kovine

PE: 6 kosovH26 059 10A

Kovinski okrasek "Angel 2", 
3 x 2.5 cm, srebrn, 1 kos

0.71 €PE: 7 kosov

16-21Samolepilni trakovi

Dekorativne samolepilne trakove lahko uporabite za dekoriranje voščilnic, šatulj, pri zavijanju daril, ... Delo z njimi je enostavno, hitro in čisto.

B590500.. Dekorativni lepilni trak URSUS, 15 mm x 10 m PE: 1 kos

62 darila

2.64 €

01 bel

B590600.. Dekorativni lepilni trak glitter, 15 mm x 5 m PE: 1 kos

02 črn 03 srebrn

3.22 €

05 zlat 10 rdeč 17 turkizen

61 lisica

13 snežinke

4.54 €B590800.. Dekorativni lepilni trak URSUS, 15 mm x 10 m, oplemeniten PE: 1 kos

15 zlat16 srebrn 17 bakren

38 neskončnost

91 Božične dekoracije
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16-21Samolepilni trakovi

H24 869 99 Komplet samolepilnih trakov, 1.4 cm x 3 m, 
kovinski, 10 trakov

3.27 €
PE: 1 komplet

B58850007 Komplet dekorativnih lepilnih trakov 
URSUS, 4 x 10 m, zvezdice

6.53 €
PE: 1 komplet

B43000001

Komplet magnetnih knjižnih kazal, 
sanje, 5 kosov

2.48 €PE: 1 komplet

Kazala, ki ne padejo iz knjige! V kompletu je 5 magnetnih kazal s 
simpatičnimi, mladostnimi motivi. Kazalo preprosto upognete okrog izbrane 
strani, magnet pa poskrbi, da ne pade iz knjige. Kazala so visoka cca. 45 – 
65 mm in široka cca. 20 – 42 mm.

Seveda kazala lahko uporabite tudi za dekoriranje voščilnic, sporočil in 
drugih izdelkov.

38-11Sponke, kazala

B43000002

Komplet magnetnih knjižnih kazal, 
trendovski, 5 kosov

2.48 €PE: 1 komplet B43000003

Komplet magnetnih knjižnih kazal, 
čarobni, 5 kosov

2.48 €PE: 1 komplet B43000004

Komplet magnetnih knjižnih kazal, 
rokovski zvezdnik, 5 kosov

2.48 €PE: 1 komplet
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AN-23N15-10 Voščilnica, 15 x 15 cm, bela, 
akvarelni papir

0.39 €
PE: 1 kos

PE: 4 kompletiCC230..
Voščilnica in kuverta, 10.5 x 15 cm, glitter, 1 komplet

0.62 €

23 zlata 24 srebrna 27 črna25 rdeča

CC23819 Voščilnica in kuverta, 10.5 x 15 cm, 
biserno bela, 1 komplet

0.68 €
PE: 10 kompletov

CC20524
Kuverta, 16 x 16 cm, 120 g, eko

0.22 €PE: 50 kosov

40-21Voščilnice, kuverte

V kompletu so 4 pari 
voščilnic in kuvert. 
Dvodelne voščilnice 
velikosti 10,5 x 15 cm 
(250 g) so z zunanje 
strani dekorirane z 
bleščicami. Priložene so 
kuverte v enaki barvi, 
velikosti 11,5 x 16,5 cm 
(120 g).

Komplet vsebuje 10 parov 
voščilnic in kuvert. 
Dvodelne voščilnice (230 g) 
so velike 10,5 x 15 cm, 
priložene kuverte (120 g) pa 
11,5 x 16,5 cm. Oboje so 
izdelane iz papirja z 
bisernim videzom.

V kompletu so 4 
kompleti  
voščilnice iz 
EKO kartona 
(230g) velikosti 
15.2x15.2cm ter 
kuverte velikosti 
16 x 16 cm. 
Kuverta ima na 
zavihku že 
nanešeno lepilo 
za zapečatenje. 

Voščilnice lahko dekorirate v vseh običajnih tehnikah, nanje lahko rišete, si pomagate s štancami, nalepkami, dekorativnimi 
trakovi…

PE: 4 kosi

CC2305.. Voščilnica in kuverta, 15.2 x 15.2 / 16 x 16 cm, 
več barv, 1 komplet

0.51 €

41 bela 42 sv. krem

44 sv. modra43 sv. lila

45 modra 46 sv. zelena

48 rožnata47 sv. rožnata

49 te. zelena

50 rdeča52 eko

51 črna

AN-23N15-00 Voščilnica, 15 x 15 cm, bela 0.20 €
PE: 1 kos

AN-23N15-01 Voščilnica, 15 x 15 cm, eko 0.20 €
PE: 1 kos

00 bela 

01 eko siva 

10 bela akvarelnni p.

AN-23K16-00
Kuverta, 16 x 16 cm, 90 g, bela

0.12 €
PE: 1 kos
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40-21Voščilnice, kuverte

PE: 1 kos

AN-21K-.. Kuverta K17, B6, 125 x 176 mm, več barv

0.15 €

AN-21N-.. Voščilnica, dvodelna, K17, 230 x 165 mm, več barv

PE: 1 kos0.07 €

PE: 1 kos0.26 €PE: 1 kos0.12 €

AN-21O-00 Voščilnica, krožni izrez, bela, trodelna, 
165 x 340 mm

0.18 €
PE: 1 kos

AN-21O-01 Voščilnica, krožni izrez, eko siva, 
trodelna, 165 x 340 mm

0.17 €
PE: 1 kos

AN-21P-00 Voščilnica, kvadratni izrez, bela, 
trodelna, 165 x 340 mm

0.18 €
PE: 1 kos

AN-21P-01 Voščilnica, kvadratni izrez, eko siva,  
trodelna, 165 x 340 mm

0.17 €
PE: 1 kos

62 metino zelena

00 bela 01 eko siva 27 bež

32 češnjevo rdeča

10 bela akvarelnni p.

00 bela 01 eko siva 25 marelična

25 marelična

53 temno modra 62 metino zelena

AN-22K-.. Kuverta K23, amerikanka, 218 x 109 mm, več barv

PE: 1 kos0.07 €

AN-22N-.. Voščilnica, dvodelna, K23, 200 x 210 mm, več barv

PE: 1 kos0.26 €PE: 1 kos0.12 €

AN-22O-.. Voščilnica, trodelna, ovalni izrez, 300 x 210 mm

PE: 1 kos0.39 €PE: 1 kos0.18 € 0.17 €

AN-22P-.. Voščilnica, trodelna, pravokotni izrez, 300 x 210 mm

PE: 1 kos0.39 €PE: 1 kos0.18 € 0.17 €

00 bela (23 x 11 cm) 01 eko siva (23 x 11 cm)

00 bela 01 eko siva10 bela akvarelnni p.

00 bela 01 eko siva 27 bež 32 češnjevo rdeča 53 temno modra

00 bela 01 eko siva 27 bež 32 češnjevo rdeča 53 temno modra

90 svetlo modra

32 češnjevo rdeča

27 bež25 marelična

53 temno modra 62 metino zelena

ostale barve:

bela, eko:

bela, eko siva: ostale barve:

bela, eko:

bela, eko siva:

ostale barve:bela: eko:

ostale barve:

bela: eko: ostale barve:

05 eko rjava

05 eko rjava

65 temno zelena

78 siva
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Blok barvnega papirja vsebuje 25 različnih barvnih odtenkov zelo 
kakovostnega papirja. Barvan je v fazi izdelave papirne mase in 
ob rezanju in trganju ne pušča motečega belega robu. Papir je 
barvan z intenzivnimi barvami, ki na svetlobi ne obledijo.

AN-2204 11.11 €Blok barvnega papirja, 34 x 48 cm, 25 listni

PE: 1 blok

B2200000 12.77 €Blok barvnega papirja, 24 x 34 cm, 50 listni

Blok vsebuje 20 listov papirja (130 g, A4) v desetih različnih barvnih odtenkih, obarvanega 
že v fazi izdelave papirne mase, zato ob razrezovanju in trganju ne nastaja moteč bel rob. 
Papir je obarvan z barvami, ki na svetlobi ne obledijo.

B2134699SE 3.89 €Blok barvnega papirja, 130 g, A4, 20 listov PE: 1 blok

B2144699SE 4.14 €Blok barvnega papirja "Pastel", 130 g, A4, 20 listov
PE: 1 blok

Blok vsebuje 20 pol papirja (130 g, A4) v 10 različnih pastelnih barvah. Papir je izdelan iz 
sveže celuloze, obarvan je že v fazi izdelave papirne mase, zato ob razrezovanju ali trganju 
ne nastaja moteč bel rob. Odporen je proti obledenju.

40-01

Zelo kakovosten barvni papir (130 g) je obarvan že v fazi izdelave papirne mase, zato ob razrezovanju in trganju ne 
nastaja moteč bel rob. Obarvan je z barvami, ki na svetlobi ne obledijo. Primeren je za izdelavo različnih dekoracij, 
lepljenk, kuvert, nanj lahko tiskate, …

B21922.. Barvni papir, 130 g, B2 (50 x 70 cm), 1 pola 1.02 €0.39 €PE: 1 pola

53 zelen 55 temno zelen 58 travno zelen

61 temno lila 62 pink 63 vijoličast

72 rjav

74 temno rjav

01 bel 10 bež 13 rumen 17 intenz. rumen 19 koruzno rumen 22 rdeč

23 karmin rdeč

89 srebrn81 siv75 svetlo rjav 90 črn 79 zlat

25 temno rdeč 31 svetlo moder

35 kalifornijsko moder 37 nebesno moder 39 kraljevsko moder

40 oranžen

51 svetlo zelen

33 moder26 svetlo rožnat

21 tulipanovo rdeč

88 srebrn 77 bakren78 zlat

B22322.. Barvni papir "Glitter", 130 g, B2 1.02 €PE: 1 pola

Barvni papir

PE: 1 blok
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10 strukturno rjav80 strukturno siv

Barvni papir z vzorcem slonove kože je primeren za izdelavo kuvert, voščilnic in vabil za posebne priložnosti. Barvan je v 
fazi izdelave papirne mase in ob rezanju in trganju ne pušča motečega belega robu. Robove pa lahko okrasite z različnimi 
ustvarjalnimi tehnikami oz. rezili (npr. škarje z vzorcem URSUS B19000000 ali rezalnik papirja WEDO WE79 6500).

00 strukturno bel

B43222.. Barvni papir, 110 g, B2 (50 x 70 cm), potiskan z vzorcem "slonova koža" 2.40 €PE: 1 pola

40-01Barvni papir

PE: 1 kompletB2314699

Komplet pastelnega papirja, 130 g, A4, 100 listov

13.13 €

Vsebina: 100 pol barvnega papirja (130 g, A4) v različnih 
pastelnih barvnih odtenkih. Papir je izdelan iz sveže 
celuloze, obarvan je že v fazi izdelave papirne mase, zato 
ob razrezovanju ali trganju ne nastaja moteč bel rob. 
Obarvan je s pastelnimi barvami, ki na svetlobi ne obledijo.

PE: 1 blokB8610000

Blok papirja, 24 x 34 cm, 130 g, 30 listov, sivi odtenki

6.55 €

Blok vsebuje 30 listov papirja (130 g, 24 x 34 cm) v sedmih 
odtenkih sive, beli in črni barvi, obarvanega že v fazi 
izdelave papirne mase, zato ob razrezovanju in trganju ne 
nastaja moteč bel rob. Papir je obarvan z barvami, ki na 
svetlobi ne obledijo.

B66522.. Šeleshamer, 220 g, B2 (50 x 70 cm) 0.65 €PE: 1 pola

Šeleshamer (220 g) je primeren za izdelavo različnih dekoracij, lepljenk, voščilnic, za podlage ali ozadja, s pomočjo štanc 
lahko izsekate različne dekorativne motive, ... Obarvan je že v fazi izdelave papirne mase, zato ob razrezovanju ali trganju 
ne nastaja moteč bel rob. Obarvan je z barvami, ki na svetlobi ne obledijo.

22 rdeč

35 kalifornijsko moder

25 temno rdeč

81 srednje siv 90 črn

01 bel 15 sončno rumen 19 koruzno rumen 41 oranžen

72 rjav55 temno zelen39 kraljevsko moder 52 zelen

61 lila26 rožnat

31 svetlo moder

40-01Šeleshamer

PE: 1 blokB8600000

Blok črnega papirja, 24 x 34 cm, 130 g, 30 listov

5.12 €

Blok vsebuje 30 listov papirja (130 g, 24 x 34 cm) v črni 
barvi, obarvanega že v fazi izdelave papirne mase, zato ob 
razrezovanju in trganju ne nastaja moteč bel rob. Papir je 
obarvan z barvami, ki na svetlobi ne obledijo.
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40-01Šeleshamer

Blok vsebuje 25 pol barvnega šeleshamerja (220 g, 24 x 34 cm) 
v različnih barvah. Šeleshamer je obarvan že v fazi priprave 
papirne mase, zato se ob razrezu ali trganju ne pojavlja moteča 
bela sled. Odporen je proti obledenju.

B6670099
Blok šeleshamerja, 220 g, 24 x 34 cm, 25 listov

11.79 €PE: 1 blok

48 moder

01 bel 28 rdeč

43 vijoličast

67 zelen

91 srebrn 93 bakren 95 zlat

Šeleshamer "Glitter" (A4, 200 g) je enostransko bogato dekoriran z bleščicami.

H16 164 .. Šeleshamer "Glitter", 200 g, A4 1.12 €PE: 10 pol

07 rumen 32 svetlo rožnat

35 rožnat 41 svetlo lila 47 svetlo moder

57 turkizen

89 črn

16 oranžen

44 lila

61 svetlo zelen 78 rjav

86 siv

PE: 1 kompletH16 164 00

Komplet šeleshamerjev "Glitter", 200 g, 
A4, 20 kosov

23.23 €

V kompletu je 20 pol šeleshamerja "Glitter" 
(A4, 200 g), enostransko bogato 
dekoriranega z bleščicami različnih barv.

B62000099 Blok papirja v kovinskih barvah, 
200 g, 23 x 33 cm, 18 listni

12.27 €
PE: 1 blok

Papirji v kovinskih barvah so nepogrešljiv dodatek pri izdelovanju 
voščilnic, okraskov, aranžiranju daril, ... Blok vsebuje 18 listov 
obojestransko potiskanega papirja v različnih kovinskih barvah.
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40-01Šeleshamer

01 biserno rumen 03 biserno oranžen 05 bis. rumeno rdeč 09 bis. sv. rožnat 10 bis. sv. moder

B812322..

Šeleshamer s strukturo, 220 g, B2, 
biserne barve

2.20 €PE: 1 pola

14 bis. sv. zelen 17 biserno rjav 18 biserno krem 20 biserno črn

Šeleshamer (220 g) z reliefnim odtisom v videzu slikarskega platna je obarvan že v fazi proizvodnje papirne mase. Pole so 
po eni strani dekorirane z bisernim videzom. Šeleshamer ne vsebuje lignina in kislin. Primeren je za tisk z ink-jet in 
laserskimi tiskalniki.

Opozorilo: pri tiskanju obvezno upoštevajte navodila za delo, ki ste jih prejeli s tiskalnikom!

19 biserno bel

B80110099 Blok šeleshamerja s strukturo, 220 g, 
23 x 33 cm, 20 listov

12.03 €
PE: 1 blok

Blok vsebuje 20 raznobarvnih pol 
šeleshamerja (220 g, 23 x 33 cm) z 
reliefnim odtisom v videzu slikarskega 
platna. Obarvan je že v fazi proizvodnje 
papirne mase. Šeleshamer ne vsebuje 
lignina in kislin. Primeren je za tisk z ink-
jet in laserskimi tiskalniki.

Opozorilo: pri tiskanju obvezno 
upoštevajte navodila za delo, ki ste jih 
prejeli s tiskalnikom!

B80210099 Blok šeleshamerja s strukturo 2, 220 g, 
23 x 33 cm, 20 listov

12.03 €
PE: 1 blok

Fotokarton (300 g), odporen proti obledenju, je obarvan že v fazi proizvodnje papirne mase zato pri razrezovanju ali 
trganju ne pušča moteče bele sledi. Primeren je za izdelavo različnih dekoracij, lepljenk, kot podlaga na razstavnih 
panojih, …

77 bakren78 zlat88 srebrn

40-02Fotokarton

B38822... Fotokarton "Glitter", 300 g, B2 1.88 €PE: 1 pola

B38822.. Fotokarton, 300 g, B2 (50 x 70 cm) 0.84 €

01 bel 13 rumen 16 mareličen

23 karmin rdeč 34 temno moder

19 koruzno rumen

25 temno rdeč 35 moder

22 rdeč

2.09 €

72 rjav39 kraljevsko moder

41 oranžen

52 zelen 55 temno zelen

61 lila 63 vijoličast

79 zlat

81 srednje siv

89 srebrn90 črn

75 svetlo rjav

PE: 1 pola

26 svetlo rožnat

12 limonino rumen 42 koralno rdeč

60 svetlo lila

51 svetlo zelen37 nebesno moder
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B3744699

Komplet pastelnega fotokartona, 300 g, A4, 50 listov

15.95 €

Vsebina: 50 pol barvnega fotokartona (300 g, A4) v različnih 
pastelnih barvnih odtenkih. Fotokarton je izdelan iz sveže 
celuloze, obarvan je že v fazi izdelave papirne mase, zato 
ob razrezovanju ali trganju ne nastaja moteč bel rob. 
Obarvan je s pastelnimi barvami, ki na svetlobi ne obledijo.

B13030099 Blok fotokartona "Božič", 300 g, 
24 x 34 cm, 16 listov

10.17 €

V bloku je 16 pol 
fotokartona, 
obojestransko 
potiskanega s 4 
božičnimi motivi v 
štirih barvah.

B3704699SE

Blok vsebuje 10 pol 
fotokartona velikosti A4 
(300 g) v 10 intenzivnih 
barvah.

Blok fotokartona, 300 g, A4, 
10 listov

3.89 €

Blok vsebuje 16 
listov fotokartona 
(300 g, 24 x 34 cm), 
12 listov je 
obojestransko 
potiskanih z 
različnimi vzorci, 4 
listi so enobarvni.

B13270099 12.03 €Blok fotokartona "Tiny", 300 g, 
24 x 34 cm, 16 listov

40-02Fotokarton

Blok vsebuje 16 pol fotokartona (300 g, 24 x 34 cm), obojestransko 
potiskanega s štirimi različnimi vzorci v štirih barvnih kombinacijah.

B13670099 Blok fotokartona "Zima", 300 g, 
24 x 34 cm, 16 listov

10.17 €

Blok vsebuje 18 pol fotokartona (300 g, 24 x 34 cm), 
obojestransko potiskanega z različnimi vzorci v različnih barvnih 
kombinacijah.

B12160099 Blok fotokartona "Vzorci", 300 g, 
24 x 34 cm, 18 listov

12.77 €

PE: 1 blok

PE: 1 komplet
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B7760099

Blok pastelnega papirja in fotokartona, 130 g / 300 g, 23 x 33 cm, 
20 listov

PE: 1 blok 5.77 €

Blok vsebuje 10 pol barvnega 
papirja (130 g, 23 x 33 cm) in 10 
pol fotokartona (300 g, 23 x 33 
cm) - 10 barvno usklajenih 
parov. Papir in fotokarton sta 
obarvana že v fazi izdelave 
papirne mase, zato ob 
razrezovanju ali trganju ne 
nastaja moteč bel rob. Oba sta 
obarvana s pastelnimi barvami, 
ki na svetlobi ne obledijo.

40-10Razni kompleti papirjev, folij

B7700000

Komplet barvnega papirja in fotokartona, 130 g / 300 
g, 23 x 33 cm, 60 listov

PE: 1 blok 11.41 €

Blok vsebuje 30 listov barvnega 
papirja (130 g, 23 x 33 cm) in 30 
listov fotokartona (300 g, 23 x 33 
cm) - 30 barvno usklajenih parov. 
Papir in fotokarton sta obarvana že 
v fazi izdelave papirne mase, zato 
ob razrezovanju in trganju ne 
nastaja moteč bel rob. Oba sta 
obarvana z barvami, ki na svetlobi 
ne obledijo.

B59950099 Komplet prazničnih papirjev, 
180 - 230 g, A4, 12 pol

7.92 €
PE: 1 komplet

Komplet vsebuje 12 pol (A4) svečanih 
papirjev različnih barv, motivov in strukture. 
Papirji so primerni za izdelavo voščilnic, 
dekoriranje različnih predmetov, …

B77544699 Komplet transparentnega papirja, 
"Božič", 115 g, A4, 20 pol

9.17 €
PE: 1 blok

Komplet vsebuje 20 pol 
prosojnega papirja (115 g, 
A4), enostransko 
potiskanega z različnimi 
božičnimi barvnimi vzorci.

B51094699 8.50 €Blok transparentnega in barvnega 
papirja, "Božič", A4, 18 pol

V bloku je 9 barvno usklajenih parov 
prosojnega papirja (115 g) potiskanega z 
različnimi božičnimi motivi in enobarvnega 
papirja (130 g) v različnih barvah.

Blok transparentnega papirja, 
115 g, X-mas, A6, 60 pol

10.82 €

PE: 1 blok PE: 1 blok

Blok vsebuje 60 listov 
prosojnega 
raznobarvnega 
papirja (115 g, A6) 
enostransko 
potiskanega z 
božičnimi motivi. 
Papir je nadvse 
primeren za izdelavo 
voščilnic.

B51166499

B38035599 Komplet 100 listov za Origami, 80 g, 15 x 
15 cm, eko Božični motivi

8.54 €
PE: 1 komplet

Komplet eko papirjev za zgibanje "Božični motivi", velikosti 15 x 
15 cm vsebuje 100 pol eko papirja (80 g) enostransko 
potiskanega z 10 različnimi Božičnimi motivi. Priložena so tudi 
navodila za zgibanje.
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40-10Razni kompleti papirjev, folij

AN-2201 Eko karton, 250 g, B2 (50 x 70 cm) 0.68 €

PE: 1 pola

AN-2209 Eko karton, 240 g, B2, rjav (50 x 70 cm) 1.51 €

AN-2201

AN-2209

Blok vsebuje 25 listov 
barvnega papirja (130 g, 
23 x 33 cm) in 25 listov 
fotokartona (300 g, 23 x 
33 cm) - 25 barvno 
usklajenih parov. Papir 
in fotokarton sta 
obarvana že v fazi 
izdelave papirne mase, 
zato ob razrezovanju in 
trganju ne nastaja 
moteč bel rob. Oba sta 
obarvana z barvami, ki 
na svetlobi ne obledijo.

B7770000SE Blok barvnega papirja in fotokartona, 
130 g / 300 g, 23 x 33 cm, 50 listov

12.05 €B8230099 Prosojen papir, raznobarven, 42 g, 
23 x 33 cm, 10 listov

2.73 €
PE: 1 komplet

V mapi je 10 pol 
prosojnega papirja (42 
g, 23 x 33 cm) 
obarvanega že v fazi 
izdelave papirne mase, 
zato ob razrezovanju in 
trganju ne nastaja 
moteč bel rob.

LT-01 Siva lepenka, 1 mm, ca. A3

LT-02 Siva lepenka, 2 mm, ca. A3

LT-03 Siva lepenka, 1 mm, ca. 50 x 70 cm

LT-04 Siva lepenka, 2 mm, ca. 50 x 70 cm

0.39 €

0.78 €

0.82 €

1.63 €

PE: 1 kos

37-19Šablone in pripomočki za zgibanje papirja

Pripomočki za zgibanje papirja so izdelani iz zelo trdne umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Lahko jih uporabite za 
zgibanje in glajenje različnih papirjev, tanjših kartonov, ... Uporabite jih lahko tudi kot modelirke.

A240 800 Pripomoček za zgibanje papirja, 
165 mm

2.48 €
PE: 1 kos

A241 700 Pripomoček za zgibanje papirja, 
ukrivljen, 125 mm

3.12 €
PE: 1 kos

Pripomočki za zgibanje papirja 
so izdelani iz zelo trdne umetne 
mase, ojačane s steklenimi 
vlakni. Lahko jih uporabite za 
zgibanje in glajenje različnih 
papirjev, tanjših kartonov, ... 
Uporabite jih lahko tudi kot 
modelirke.

PE: 1 blok
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Blok vsebuje 10 pol belega akvarelnega papirja (290 g, 
A4). Papir je izdelan iz sveže celuloze, ne vsebuje lesa 
in klora.

B16244600SE Akvarelni blok, 290 g, A4, 
10 listov

9.58 €
PE: 1 blok

MR-745062-B2 1.29 €Akvarelni papir K2, 280 g, B2 (50 x 70 cm) PE: 1 pola

MR-740704 2.27 €
Kartica, akvarelni papir, 280 g, 10 x 14 cm, 10 listov

PE: 1 blok

B9520000 Akvarelni blok, 250 g, zelo 
hrapav, 24 x 32 cm, 10 listov

12.36 €
PE: 1 blok

Popolnoma bel, zelo hrapav akvarelni papir (250 g) z 
dodatkom bombaža. Papir ne vsebuje kislin in je 
odporen proti staranju. Blok je lepljen z vseh štirih 
strani.

40-13Akvarelni papir, papir za olja

B9420000

B9430000

B9440000

11.03 €

15.35 €

21.24 €

Akvarelni blok, grob, 24 x 32 cm, 10 listov

Akvarelni blok, grob, 30 x 40 cm, 10 listov

Akvarelni blok, grob, 36 x 48 cm, 10 listov

PE: 1 blok

PE: 1 blok

PE: 1 blok

Popolnoma bel papir, 200 g, z dodatkom starih krp, brez kislin, odporen 
proti staranju. Blok je lepljen z vseh štirih strani.
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MR-775114 Specialni risalni listi, A3, 140 g, 
hrapavi, 150 listov

16.02 €

PE: 1 komplet

40-12Risalni listi, bloki 40-12Risalni listi, bloki PE: 1 blok

B24924601 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 200 g, A4, bel, 25 listov4.82 €

B24929201 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 200 g, A5, bel, 25 listov3.82 €

B24926401 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 200 g, A6, bel, 25 listov3.15 €

B24924690 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 210 g, A4, črn, 25 listov4.82 €

B24929290 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 210 g, A5, črn, 25 listov3.82 €

B24926490 Blok za Kaligrafijo "Hand 
Lettering", 210 g, A6, črn, 25 listov3.15 €

B24924610 Blok za Kaligrafijo "Hand Lettering", 
210 g, A4, krem, 25 listov

4.98 €

B24926410 Blok za Kaligrafijo "Hand Lettering", 
210 g, A6, krem, 25 listov

3.32 €

B24929210 Blok za Kaligrafijo "Hand Lettering", 
210 g, A5, krem, 25 listov

4.06 €

B8809200

B8814600

B8824000

4.23 €

6.55 €

11.03 €

Skicirni blok, 50 listov, 120 g, A5

Skicirni blok, 50 listov, 120 g, A4

Skicirni blok, 50 listov, 120 g, A3

Skicirni bloki so namenjeni vsem, ki radi rišejo in za to potrebujejo 
kakovosten papir (100 % nekloriran, zelo fin, risalni papir, 120 g). 
Primerni so za različne tehnike risanja (svinčnik, oglje, voščenke, 
pasteli, ...).
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40-31Penasta guma

Penasta guma (MOOSGUMMI) je namenjena za vse vrste oblikovanja in dekoriranja. Penasta guma je zelo mehka, lahka, 
prožna in ne prepušča vode (niti je ne vpija). 

Zelo enostavno jo je rezati z vsemi vrstami škarij ali z nožem. Zelo lepo se tudi lepi in barva z vsemi vrstami barv (akrilne 
barve, barve za tekstil, flomastri, ...). Primerna je za izdelavo lepljenk, nenavadnih pokrival, mask, maket, lutk, okrasnih 
predmetov, …

35 kalifornijsko modra

00 bela

12 rumena

26 roza 33 modra

34 temno modra

20 rdeča 23 svetlo rdeča

81 siva

62 rožnata

72 rjava

61 lila

41 oranžna

51 svetlo zelena 55 temno zelena58 zelena

90 črna

16 barva kože

73 temno rjava

B83500.. 0.84 €Moosgummi, 20 x 30 cm, debelina 2 mm PE: 1 pola

B83400.. 1.98 €Moosgummi, 30 x 40 cm, debelina 2 mm PE: 1 pola

B8330099 20.15 €PE: 1 komplet

Moosgummi, 30 x 40 cm, debelina 2 mm, komplet 
10 plošč v različnih barvah

B8360099 20.15 €PE: 1 komplet

Moosgummi, 20 x 30 cm, debelina 2 mm, komplet 
20 plošč v različnih barvah

Vsebina: 10 pol penaste gume v različnih barvah 
(velikosti 30 x 40 cm, debeline 2 mm).

Vsebina: 20 pol penaste gume v različnih barvah 
(velikosti 20 x 30 cm, debeline 2 mm).

B8840099 9.98 €PE: 1 komplet

Moosgummi, 20 x 30 cm, debelina 2 mm, komplet 
10 plošč v različnih barvah

Vsebina: 10 pol penaste gume v različnih barvah 
(velikosti 20 x 30 cm, debeline 2 mm).
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01 bel 35 rožnat 43 slezenčev32 svetlo rožnat

67 zelen 79 temno rjav

H10 540 .. 1.15 €Moosgummi glitter, 20 x 30 cm, debelina 2 mm PE: 1 kos

28 rdeč

91 srebrn 95 zlat89 črn

48 moder 61 svetlo zelen47 svetlo moder

403 130 00 6.10 €Kroglica iz moosgumme, Ø30 mm, 10 kosov PE: 1 vrečka

403 150 00 7.81 €Kroglica iz moosgumme, Ø40 mm, 10 kosov PE: 1 vrečka

PE: 1 komplet

B8480099

Moosgummi "Pliš", 20 x 30 cm, 
debelina 2 mm, komplet 10 plošč 
v različnih barvah

7.14 €

Komplet vsebuje 10 pol penaste gume v 10 
različnih barvah (20 x 30 cm, debeline 2 mm), ki 
so enostransko prevlečene s plišem.

40-31Penasta guma

B8850099 9.98 €PE: 1 komplet

Moosgummi, 20 x 30 cm, debelina 2 mm, komplet 
10 plošč v pastelnih barvah

Vsebina: 10 pol penaste gume v različnih pastelnih 
barvah (velikosti 20 x 30 cm, debeline 2 mm).
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45-17Dekorativni dodatki iz lesa

H24 893 91

Lesen okrasek 
"Zvezdice", mešane, 
20 - 35 mm, srebrne, 
24 zvezdic

3.32 €

PE: 1 vrečka

H24 893 95

Lesen okrasek 
"Zvezdice", mešane, 
20 - 35 mm, zlate, 
24 zvezdic

3.32 €

PE: 1 vrečka

22704-037-11

Lesen okrasek 
"Snežinka",  ~Ø3.7 cm, 
bel, 1 kos

0.28 €

PE: 12 kosov

22705-000-782

Lesen okrasek 
"Smrečica",  ~Ø1.5 x 2.5 
/ 3 x 4 cm, natur, 1 kos

0.27 €

PE: 12 kosov

22706-000-730

Lesen okrasek "Jelka",  
~Ø2.2 x 3 / 3 x 4 cm, 
mešan, 1 kos

0.28 €

PE: 12 kosov

22707-000-211

Leseni okraski 
"Zvezdice glitter", ~Ø2 / 
4 cm, srebrni, 12 kosov

3.59 €

PE: 1 vrečka

22707-000-411

Lesen okrasek 
"Snežinka glitter", 
~Ø3.7 cm, srebrn, 
1 kos

0.31 €

PE: 12 kosov

22707-000-611

Lesen okrasek 
"Snežinka glitter", 
~Ø3.7 cm, zlat, 1 kos

0.31 €

PE: 12 kosov

22707-000-311

Leseni okraski 
"Zvezdice glitter", ~Ø2 / 
4 cm, zlati, 12 kos

3.59 €

PE: 1 vrečka

CC52378
Lesen okrasek "Božič",  28 mm, natur, 1 kos

0.13 €

PE: 45 kosov

CC564750 Lesene sanke, 6.5 x 2.5 cm, 
1 kos

1.33 €
PE: 6 kosov

H24 900 60

Lesen okrasek 
"Ovca", 27 x 30 / 37 x 
45 mm, 1 kos

0.31 €

PE: 12 kosov

H24 891 05

Lesen okrasek "Pikapolonica", 
13 mm

0.09 €PE: 60 kosov H24 895 72

Lesen okrasek "Pikapolonica", 
25 mm

0.13 €PE: 24 kosov
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Dekorativni dodatki

H24 892 03

Lesen okrasek "Čebela 
na kljukici", Ø35 / 45 
mm, 1 kos

0.66 €H24 891 12

Lesen okrasek 
"Čebela", 12 x 15 mm, 
rumena / črna, 1 kos

0.10 € H24 895 73

Lesen okrasek "Čebela", 
19 x 28 mm, ploščata, 
rumena / črna, 1 kos

0.15 €

PE: 30 kosov PE: 24 kosov PE: 6 kosov

CC50244

Janeževe zvezde, cele, 
10 kosov

2.05 €CC50245

Cimetove paličice, 7 - 8 cm, 
5 kosov

2.05 €PE: 1 komplet PE: 1 komplet CC50249

Posušene rezine pomaranče, 
4 - 6 cm, 5 kosov

2.05 €PE: 1 vrečka

H24 032 01

Los s kožuhom, 3 x 4 x 
6 cm, rjav / bež

1.07 €

PE: 20 kosov

H34 845 67A

Mini okrasna jelka, Ø3 
x 6.5 cm, zelena, 3 kosi

3.33 €

PE: 1 komplet

CC50250 Macesnovi storži, 12 kosov 2.05 €
PE: 1 komplet

461 500 20A Komplet borovih storžev, 
50 - 90 mm, 4  kosi

2.85 €
PE: 1 komplet

H34 599 40 0.54 €Snežinka, 40 mm, bela PE: 12 kosov
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63-01Volna za polstenje

H10 086 .. 6.83 €Posebno fina volna za polstenje Merino, 50 g

07 črno beli odtenki06 rjavi odtenki05 zeleni odtenki04 modri odtenki03 svetlo rožnati odt.02 rdeči odtenki01 osnovne barve

Polstenje (filcanje) je najstarejša tehnika izdelave blaga, izhaja iz Mongolije. Polsteni izdelki so cenjeno unikatno 
ročno delo. Iz oprane, česane in pobarvane volne lahko naredimo najrazličnejše izdelke: kape, šale, copate, nakit, 
igrače, navadne in igralne preproge, ... Polstimo lahko tudi neposredno na izdelke, npr. na svilo, stiropor, lesene in 
steklene izdelke, ... ali pa pletemo in polstimo v pralnem stroju.
Za suho ročno polstenje potrebujemo nepredeno volno, igle za polstenje z držalom in primerno podlago. S 
prebadanjem volneno kepo oblikujemo in izdelujemo manjše predmete: igrače, nakit ali “oblečemo” stiropor, ... Za 
tehniko mokrega polstenja namesto igel in podlage uporabimo vodo, rastlinsko milo in polivinil ali folijo.

H21 236 03

1.51 €

Kovinska igla za polstenje, 7,8 cm, fina

PE: 1 kos

H21 238 21

4.23 €

Leseno držalo za 6 igel za polstenje

PE: 1 komplet

H21 236 02

1.16 €

Kovinska igla za polstenje, 7,8 cm, srednja

PE: 1 kos

H21 238 11

3.90 €

Leseno držalo za 4 igle za polstenje

PE: 1 komplet

H21 236 01

0.93 €

Kovinska igla za polstenje, 7,8 cm, groba

PE: 1 kos

H21 237 11

1.98 €

Leseno držalo za 1 iglo za polstenje

PE: 1 komplet

63-02Pripomočki za polstenje

H10 080 93

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, rumeni 
odtenki

4.78 € H10 080 95

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, modri 
odtenki

4.78 € H10 080 99

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, več barv

4.78 €

H10 083 01

Podlaga za polstenje - 
goba, 21 x 14.8 x 5 cm / 
A5, siva

2.68 € H21 236 00

Komplet pripomočkov za 
suho polstenje, 5 delni

5.87 €

H10 080 98

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, osnovne 
barve

4.78 €

H10 080 89

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, črna

4.48 €

PE: 1 komplet

PE: 1 kos

H10 080 02

Prava ovčja volna za 
polstenje, 50 g, naravna

4.48 €

H12 009 18

Podlaga za polstenje - filc, 
180 x 125 x 10 mm

2.70 €

PE: 1 kosPE: 1 komplet
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45-30Različni dodatki, cofki PE: 1 komplet

H10 032 00

Cofki, 7, 10, 15, 20, 25 mm, mešani, 75 kosov

1.78 €

B39520007

Komplet cofkov in kosmatih žic, rjavi odtenki, 300 kosov

12.53 €

46-02Vrečke

H12 139 .. 0.43 €Vrečka "Organza", 7.5 x 10 cm, 1 kos

Prosojna darilna vrečka "Organza“ je stkana iz finih lesketajočih nitk. Vsaka 
vrečka ima satenast trak s katerim jo elegantno zaprete. 

Vrečke so dobavljive v različnih barvah in velikostih. Uporabljate jih lahko za 
zavijanje - aranžiranje nakita, okraskov iz modelirne mase FIMO, sveč in 
drugih daril.

47 svetlo modra 50 kraljevsko modra 57 turkizna

67 zelena 91 srebrno siva*

48 modra41 lila

02 krem*01 bela* 32 svetlo rožnata28 rdeča 29 bordo rdeča

61 svetlo zelena

PE: 1 kos

H12 140 .. 0.56 €Vrečka "Organza", 12.5 x 17 cm, 1 kos PE: 1 kos

35 rožnata

69 temno zelena

H12 141 .. 0.88 €Vrečka "Organza", 20 x 30.5 cm PE: 1 kos

* tudi v velikosti 20x30,5 cm

H10 032 01

Cofki, 7, 10, 15, 20, 25 mm, beli, 75 kosov

1.78 €

95 zlato rumena*
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B39520002

Komplet cofkov in kosmatih žic, 
osnovne barve, 300 kosov

12.53 €

45-30Različni dodatki, cofki

B39520010

Komplet cofkov in kosmatih žic, 
pastelni odtenki, 300 kosov

12.53 €B39520009

Komplet cofkov in kosmatih žic, 
rdeča, zelena, bela, 300 kosov

12.53 €

B39510009

Komplet cofkov "Glitter", 
rdeča, zelena, bela, 
približno 80 kosov

6.72 €

PE: 1 komplet

B39510010

Komplet cofkov "Glitter", bela, 
zelena, modra, rdeča, zlata, 
približno 80 kosov

6.72 € B39500002

Komplet cofkov iz pliša, 
osnovne barve, približno 
60 kosov

3.98 € 453 099 01

Komplet cofkov iz pliša, 
Ø10 - 45 mm, mešani, 
100 kosov

4.20 €

B39450000

Komplet cofkov iz pliša, Ø7 mm, beli, 
70 kosov

2.39 €PE: 1 komplet B39450022

Komplet cofkov iz pliša, Ø7 mm, rdeči, 
70 kosov

2.39 €PE: 1 komplet B39450090

Komplet cofkov iz pliša, Ø7 mm, črni, 
70 kosov

2.39 €PE: 1 komplet

B39470000

Komplet cofkov iz pliša, Ø15 mm, beli, 
60 kosov

2.39 €PE: 1 komplet B39470022

Komplet cofkov iz pliša, Ø15 mm, rdeči, 
60 kosov

2.39 €PE: 1 komplet B39470090

Komplet cofkov iz pliša, Ø15 mm, črni, 
60 kosov

2.39 €PE: 1 komplet
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27-02Barve in flomastri za Tattoo-je PE: 1 komplet

55 95 97

Flomaster "Tattoo 
Marker", črn, 2 kosa

3.56 €
55 95 05

Komplet tankih flomastrov 
"Tattoo Marker - One Line", 
4 kosi

7.50 €
55 95 02

Komplet flomastrov "Tattoo 
Marker - Plaža", 4 kosi

7.50 € 55 95 04

Komplet flomastrov "Tattoo 
Marker - Otroci", 4 kosi

7.50 €

57 92 01

Voščenke za barvanje las Basic

4.21 €

27-11Voščenke za lase PE: 1 komplet

Dopolnite kostume in modne dodatke. Obarvajte lase s posebnimi voščenkami Eberhard Faber. Barvate lahko samo 
izbrane dele las ali pa s priloženim glavnikom barvo nanesete po celotni dolžini pramena. Barvo z las enostavno izperete.

Komplet vsebuje 3 barvne voščenke (oranžna, 
rdeča, svetlo modra) in glavnik.

Komplet vsebuje 3 barvne voščenke (pastelno 
rožnata, pastelno vijoličasta, pastelno turkizna) 
in glavnik.

57 92 02

Voščenke za barvanje las Pearl

4.21 € 57 92 05

Voščenke za barvanje las Metallic

5.55 €

Komplet vsebuje 3 barvne voščenke (kovinsko 
rdeča, kovinsko modra, kovinsko zelena) in 
glavnik.

Modne dekoracije lahko ustvarjamo tudi s flomastri Tattoo Marker neposredno na kožo. Obstojne so 
do 60 ur. Uporaba je povsem preprosta! S flomastrom narišite motiv in počakajte približno 5 minut, 
da se barva posuši. Motiv lahko povsem enostavno odstranite z vodo in milom. Iz večine tkanin 
lahko madeže izperete s pranjem v pralnem stroju pri temperaturi 40 °C z običajnim programom 
pranja. Barvni odtenki se na različnih vrstah in barvah kože lahko razlikujejo. Flomastri so 
dermatološko testirani!

Komplet vsebuje 4 tanke flomastre 
(debelina črte 0,5 mm črna, rdeča, 
modra, rjava) in 4 šablone z več 
kot 20 motivi. 

Komplet vsebuje 4 flomastre 
(rdeča, modra, zelena, črna) in 
4 šablone z več kot 20 motivi.

Komplet vsebuje 4 flomastre 
(modra, rjava, oranžna, črna) in 
4 šablone z več kot 20 motivi.

V kompletu sta dva flomastra črne 
barve in štiridelni leporello 
(zgibana šablona) z več kot 20 
različnimi motivi.
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Perje

H10 043 .. Dekorativna peresa, 2 g

1.43 €

46-11PE: 1 vrečka

00 mešana

48 modra 69 zelena 81 črna

01 bela 07 rumena 29 vinsko rdeča

47 svetlo modra

32 svetlo rožnata

43 modro vijolična

42  vijolična

Petelinja peresa, 40 - 80 
mm, 3 g

2.11 €

Perje, naravno rjavo, 3 g

2.11 €H10 034 01H10 034 03

Fazanova peresa, 10 cm, 
2 g

2.11 € H10 034 09

Perje, raznobarvno, 3 g

2.11 €H10 035 00

Indijanska peresa, 20 - 30 
cm, mešana, 10 kosov

2.68 €

Indijanska peresa, 12 - 15 
cm, mešana, 20 kosov

1.54 €H10 045 00H10 034 10

Pavova peresa, 20 - 30 
cm, 5 kosov

4.33 € H10 044 00

Dekorativna peresa, ~90 mm, 
15 g, bela, približno 270 kosov

4.75 €H24 920 01

H15 078 51

Maska iz kartona, 18 x 22 
cm, bela

2.26 € H15 078 52

Maska iz kartona, 13 x 
17.5 cm, bela

2.26 € H15 078 59

Majhna maska iz kartona, 
17.5 x 13.5 cm cm, bela

2.26 € H15 078 61

Majhna maska iz kartona, 
18.5 x 7.5 cm cm, bela

2.26 €

Maske 46-11

Skrivnosten in zapeljiv pust! Uporabite osnove beneških mask in ustvarite povsem svojo dragoceno, unikatno masko.

Kartonaste osnove beneških mask lahko poslikate v različnih tehnikah, jih okrasite s kamenčki in perjem…

PE: 1 kos
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61 svetlo zelena02 krem 05 naravna 07 rumena 16 oranžna

46-16Suha naravna vlakna PE: 1 vrečka

Agavina volna je zelo priljubljen aranžerski dodatek.

H10 068 .. Agavina volna, 50 g 2.28 €

69 temno zelena

45-41Rafija

Eden najpogosteje uporabljenih dodatkov pri izdelavi dekoracij in 
aranžiranju je rafija iz naravnih vlaken. Izbirate lahko med rafijo v 
naravni barvi in obarvano rafijo.

05 naravno rjava 07 rumena 16 oranžna 28 rdeča 48 modra 61 svet. zelena 67 tem. zelena

H10 073 .. Rafija, naravna, obarvana, 50 g 3.12 €PE: 1 zvitek

H10 073 05 Rafija, naravno rjava, 50 g 1.78 €PE: 1 zvitek

61989-040-77

Žica za zavijanje daril, zvezdici, 
rdeča / zlata, 4 kosi

2.89 € H24 015 15

Venček iz šibja, Ø15 cm

4.22 €H24 011 30

Venček iz slame, 30 x 6 cm

3.29 €

46-21Različni dodatki za aranžiranje

H24 749 04 Podstavek za svečko, kovinski, 
Ø50 mm, zlat, 4 kosi

3.12 €

PE: 1 komplet

PE: 1 vrečka PE: 5 kosov PE: 1 kos

46-36Svetilke LED, svetlobne verige LED

H26 892 06 Čajna lučka LED z 
baterijo, Ø3.8 x 4 cm, bela

1.12 €

PE: 1 kos

H24 748 05

Podstavek za svečko, kovinski, 
Ø50 mm, srebrn, 4 kosi

3.12 € H26 529 91

Držalo čajne svečke, kovinsko, 
13 cm, srebrno

1.21 €PE: 1 komplet PE: 1 kos
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46-02Vrečke PE: 1 komplet

460 211 01

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 14 x 8 x 21 cm, 
bela

0.38 €

460 213 01

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 22 x 10 x 31 cm, 
bela

0.45 €

460 212 01

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 18 x 8 x 22 cm, 
bela

0.38 €

460 214 01

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 26 x 12 x 35 cm, 
bela

0.54 €

460 211 05

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 14 x 8 x 21 cm, 
naravno rjava

0.35 €

460 213 05

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 22 x 10 x 31 cm, 
naravno rjava

0.41 €

460 212 05

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 18 x 8 x 22 cm, 
naravno rjava

0.35 €

460 214 05

Vrečka z zvitim ročajem, 90 g, 26 x 12 x 35 cm, 
naravno rjava

0.48 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

460 231 01

Papirnate vrečke, 75 g, 0.5 kg, 8 x 28 + 5 cm, 
bele, 10 kosov

1.74 €

460 231 05

Papirnate vrečke, 75 g, 0.5 kg, 8 x 28 + 5 cm, 
naravno rjave, 10 kosov

1.74 €

460 232 01

Papirnate vrečke, 80 g, 1 kg, 12 x 26 + 6.6 cm, 
bele, 10 kosov

1.95 €

460 232 05

Papirnate vrečke, 80 g, 1 kg, 12 x 26 + 6.6 cm, 
naravno rjave, 10 kosov

1.95 €

460 251 01

Papirnate vrečke "Škrniclji", 12 x 24 cm, bele, 20 kosov

0.90 €

460 251 05

Papirnate vrečke "Škrniclji", 12 x 24 cm, naravno rjave, 20 kosov

0.90 €
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Darilne vrečke so izdelane iz prozorne folije, ki je primerna tudi za shranjevanje živil. Tako so vrečke primerne za 
dekoriranje različnih daril, kot tudi za shranjevanje bombonov, piškotov in drugih dobrot.

B6110000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Božič", 11.5 x 19 cm

0.31 €

B6120000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Božič", 14.5 x 23.5 cm

0.38 €

PE: 10 kosov

B5830000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Los", 11,5 x 19 cm

0.31 €

B5840000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Los", 14,5 x 23,5 cm

0.38 €

B5310000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Lisičke", 14.5 x 23.5 cm

0.32 € B5280000

Darilna vrečka, prozorna, "Deteljica  
in pikapolonica", 14.5 x 23.5 cm

0.38 €B5740000

Darilna vrečka, prozorna, "Škratek", 
14.5 x 23.5 cm

0.38 €

B5300000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Lisičke", 11.5 x 19 cm

0.26 € B5270000

Darilna vrečka, prozorna, "Deteljica 
in pikapolonica", 11.5 x 19 cm

0.31 €B5730000

Darilna vrečka, prozorna, "Škratek", 
11.5 x 19 cm

0.31 €

46-02Vrečke

B5790000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Sovice", 11.5 x 19 cm

0.31 €

B5800000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Sovice", 14.5 x 23.5 cm

0.38 €

B5770000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Rudolf", 11.5 x 19 cm

0.31 €

B5780000

Darilna vrečka, prozorna, 
"Rudolf", 14.5 x 23.5 cm

0.38 €

B6040000 0.26 €
Darilna vrečka, prozorna, "Zvezdice", 9.5 x 16 cm

B6050000 0.28 €
Darilna vrečka, prozorna, "Zvezdice", 11.5 x 19 cm

B6070000 0.33 €
Darilna vrečka, prozorna, "Zvezdice", 14.5 x 23.5 cm

B6080000 0.43 €
Darilna vrečka, prozorna, "Zvezdice", 18 x 30 cm
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CC23137 Papirnata vrečka, 120 g, 
6 x 9 x 17 cm, glitter 
srebrna

0.72 €

PE: 8 kosov

B6000000 1.99 €
Darilna vrečka, prozorna, 9.5 x 16 cm, 10 kosov

B6010000 2.16 €
Darilna vrečka, prozorna, 11.5 x 19 cm, 10 kosov

B6020000 2.73 €
Darilna vrečka, prozorna, 14.5 x 23.5 cm, 10 kosov

B6030000 3.98 €
Darilna vrečka, prozorna, 18 x 30 cm, 10 kosov

PE: 1 komplet

46-02Vrečke

H26 520 02

Steklenička z zamaškom, 
Ø11 x 22 mm

0.24 €PE: 50 kosov H26 520 03

Steklenička z zamaškom, 
Ø22 x 30 mm

0.31 €PE: 50 kosov H26 520 05

Steklenička z zamaškom, 
Ø22 x 50 mm

0.38 €PE: 50 kosov

46-33Steklene vaze, lončki, posode

H26 520 07

Steklenička z zamaškom, 
Ø47 x 74 mm

2.94 €PE: 6 kosov

H26 520 08

Steklenička z zamaškom, 
Ø22 x 80 mm

0.50 €PE: 50 kosov

CC23147 Papirnata vrečka, 150 g, 
6 x 9 x 17 cm, glitter 
bela

0.72 €

PE: 8 kosov

CC23151 Papirnata vrečka, 170 g, 
6 x 9 x 17 cm, glitter 
zlata

0.72 €

PE: 8 kosov
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01520 000 025

01520 000 050

01520 000 075

1.68 €

3.10 €

4.75 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

01800 000 014

01800 000 016

01800 000 018

1.01 €

1.24 €

1.62 €

PE: 1 kos

01800 000 020 1.92 €

PE: 1 kos

36-02Ploščati trši ščetinasti čopiči

Robusten, ščetinast čopič MARABU ROBUST je izjemno odporen, zato ga boste lahko uporabljali zelo dolgo. Izdelan je iz 
naravnih prašičjih ščetin, ki se nikoli ne sprimejo, zaradi česar izjemno dobro zadržujejo barvo. Namenjen je predvsem za 
preprosto barvanje oziroma nanašanje barv kot so barve za tkanine, akrilne in oljne barve. Primeren je za uporabo v vrtcu, 
pa tudi v šoli in za hobi.

01510 000 006

01510 000 010

01510 000 014

1.40 €

1.90 €

2.90 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

01800 000 002

01800 000 004

01800 000 006

01800 000 008

01800 000 010

01800 000 012

0.59 €

0.63 €

0.68 €

0.76 €

0.85 €

0.95 €

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 2

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 25

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 50

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 75

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 14

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 16

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 18

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 20

Čopič Marabu-Robust, okrogel, 6

Čopič Marabu-Robust, okrogel, 10

Čopič Marabu-Robust, okrogel, 14

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 4

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 6

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 8

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 10

Čopič Marabu-Robust, ploščat, 12

36-07Čopiči iz umetnih dlak

Vsestransko uporaben čopič iz umetnih dlak, npr. za nanašanje barv v tehniki slikanja gvaš, nanašanje barv za tkanine, 
akrilnih barv, različnih barv za barvanje izdelkov umetne obrti, medijev za servietno tehniko, kot tudi za slikanje z 
akvarelnimi barvami, slikanje na svilo, steklo in porcelan.

01830 000 002

01830 000 004

01830 000 006

01830 000 008

01830 000 010

1.26 €

1.51 €

1.81 €

2.17 €

2.24 €

PE: 1 kos

01830 000 012

01830 000 014

01830 000 016

2.77 €

3.73 €

4.54 €

PE: 1 kos

01830 000 020 5.48 €

PE: 1 kos

01840 000 001

01840 000 002

01840 000 003

01840 000 004

01840 000 005

01840 000 006

1.15 €

1.15 €

1.26 €

1.44 €

1.55 €

1.70 €

PE: 1 kos

01840 000 008

01840 000 010

01840 000 012

2.20 €

3.17 €

4.31 €

PE: 1 kos

01840 000 014

01840 000 016

5.29 €

6.01 €

PE: 1 kos

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 2

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 4

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 6

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 8

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 10

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 12

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 14

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 16

Čopič Marabu-Universal, ploščat, 20

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 1

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 2

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 3

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 4

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 5

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 6

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 8

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 10

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 12

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 14

Čopič Marabu-Universal, okrogel, 16

37-01
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01870 000 012 5.11 €

36-07Čopiči iz umetnih dlak

01870 000 000

01870 000 002

01870 000 004

01870 000 006

01870 000 008

1.27 €

1.42 €

1.71 €

2.10 €

2.70 €

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 0

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 12

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 2

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 4

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 6

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 8

Robusten čopič iz trše umetne temno rjave dlake za posebne zahteve. Ta sicer prožna dlaka nudi izjemen odpor pri 
pritiskanju. Čopič je posebej primeren za nanašanje gostih barv, strukturnih past in gelov, npr. na hrapave površine. 
Uporabite ga lahko tudi pri tehniki slikanja z lopaticami (namesto slikarske lopatice).

PE: 1 kos

01860 000 012

01860 000 016

3.61 €

5.29 €

PE: 1 kos

01860 000 002

01860 000 004

01860 000 006

01860 000 008

01860 000 0101.48 €

1.82 €

2.13 €

2.55 €

2.98 €Čopič Marabu-Forte, ploščat, 2

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 12

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 16

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 4

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 6

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 8

Čopič Marabu-Forte, ploščat, 10

01870 000 010 3.79 €Čopič Marabu-Forte, okrogel, 10

01870 000 300 1.27 €

PE: 1 kos

Čopič Marabu-Forte, okrogel, 3/0

01870 000 500 1.27 €Čopič Marabu-Forte, okrogel, 5/0

PE: 1 kos

01880 000 010 4.03 €

PE: 1 kos

01880 000 006

01880 000 008

2.34 €

2.83 €

Čopič Marabu-Forte, zaobljen, 6 Čopič Marabu-Forte, zaobljen, 10

Čopič Marabu-Forte, zaobljen, 8

PE: 1 kos

01890 000 012 4.03 €

PE: 1 kos

01890 000 004

01890 000 008

1.99 €

2.83 €

Čopič Marabu-Forte, poševno prirezan, 4 Čopič Marabu-Forte, poševno prirezan, 12

Čopič Marabu-Forte, poševno prirezan, 8

PE: 1 kos

01910 000 012 6.56 €

01910 000 000

01910 000 001

01910 000 002

01910 000 004

01910 000 006

1.68 €

1.74 €

1.88 €

2.27 €

3.00 €

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 0

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 12

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 1

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 2

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 4

Čopič Marabu-Fino, okrogel, 6

01910 000 008 3.73 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 8

01910 000 010 5.08 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 10

01910 000 014 7.89 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 14

01910 000 016 9.21 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 16

01910 000 018 10.46 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 18

01910 000 020 11.85 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 20

01910 000 110 1.66 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 10/0

01910 000 200 1.66 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 2/0

01910 000 300 1.66 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 3/0

01910 000 500 1.66 €Čopič Marabu-Fino, okrogel, 5/0

Zelo kakovosten čopič iz posebnih umetnih dlak Toray, katerega značilnost so različno debela vlakna. Kapilarni učinek teh 
umetnih dlak lahko primerjamo z naravnimi dlakami. Širok izbor oblik in debelin konice za umetnike in hobi slikarje. 
Primeren je predvsem za slikanje z akrilnimi, oljnimi in akvarelnimi barvami, slikanje na porcelan, svilo, steklo, ...

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos
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PE: 1 kos

01900 000 012 4.75 €

PE: 1 kos

01900 000 000

01900 000 001

01900 000 002

01900 000 004

01900 000 006

1.88 €

1.88 €

1.95 €

2.40 €

2.64 €

Čopič Marabu-Fino, ploščat, 0 Čopič Marabu-Fino, ploščat, 12

Čopič Marabu-Fino, ploščat, 1

Čopič Marabu-Fino, ploščat, 2

Čopič Marabu-Fino, ploščat, 4

Čopič Marabu-Fino, ploščat, 6

01900 000 008 3.14 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 8

01900 000 010 3.76 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 10

01900 000 014 6.00 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 14

01900 000 016 7.30 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 16

01900 000 018 9.21 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 18

01900 000 020 12.08 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 20

01900 000 024 15.51 €Čopič Marabu-Fino, ploščat, 24

36-07Čopiči iz umetnih dlak

PE: 1 kos

01920 000 012 5.21 €

PE: 1 kos

01920 000 000

01920 000 001

01920 000 002

01920 000 004

01920 000 006

2.07 €

2.07 €

2.13 €

2.64 €

2.90 €

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 0

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 12

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 1

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 2

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 4

Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 6

01920 000 008 3.43 €Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 8

01920 000 010 4.12 €Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 10

01920 000 014 6.60 €Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 14

01920 000 016 8.03 €Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 16

01920 000 020 13.30 €Čopič Marabu-Fino, zaobljen, 20

PE: 1 kos

01930 000 003 7.19 €

PE: 1 kos

01930 000 001 6.20 €Čopič Marabu-Fino, pahljačast, 1 Čopič Marabu-Fino, pahljačast, 3

Zelo kakovosten čopič iz umetne dlake omogoča enakomeren in gladek nanos. Zanj je značilno, da je enako primeren za 
nanašanje tako tekočih kot tudi gostih barv. Posebej primeren je za grundiranje in lakiranje, lahko pa ga uporabite tudi za 
nanašanje akrilnih barv, barv za tkanine, …

01950 000 012 2.71 €

01950 000 016 4.16 €

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 12

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 16

36-07Čopiči iz umetnih dlak

01960 000 040 8.87 €

01950 000 020 5.19 €

01950 000 024 7.63 €

01960 000 020 5.55 €

01960 000 030 6.70 €

01960 000 050 12.14 €

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 40

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 20

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 24

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 20

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 30

Čopič Marabu-Decoration&Hobby, ploščat, 50

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos
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01970 000 00201 Čopič Marabu "Collage" 5.09 €

Čopič "Collage" je primeren za vse tehnike 
slikanja na papir.

01970 000 00202 Čopič Marabu "Gesso" 5.09 €

Čopič "Gesso" je idealen za nanašanje različnih 
osnov in podlag.

36-07Čopiči iz umetnih dlak PE: 1 kos

01970 000 00200 Komplet čopičev Marabu 
"Effects"

5.90 €

Komplet sestavljajo sintetični čopiči. Vsak čopič 
omogoča različne efekte in sledi – teksture.

57 99 25 7.06 €

Komplet 3 vodnih čopičev Artist Color

36-25PE: 1 kompletPripomočki za barvanje

Ustvarjanje akvarelne slike z raztapljanjem akvarelnih barvic s pomočjo vodnega čopiča.

 V kompletu so čopiči s tremi različnimi oblikami konice, fina 
(S) za natančno risanje, srednja (M) za lepopisje (kaligrafijo) 
in široka (L) za ustvarjanje na večjih površinah. 

Vodni čopiči so primerni za delo v ateljeju in na prostem.  Za barvanje, pisanje in senčenje jih lahko uporabljajo ljubiteljski ustvarjalci in 
študenti. Konice čopičev so izdelane iz sintetične dlake, v držalu pa je vgrajen rezervoar za vodo (ali barvo na vodni osnovi) velikosti 7.5 ml. 
Vodne čopiče lahko uporabljate v kombinaciji z vsemi vodotopnimi barvami in pisali. Primerni so za delo na papirju, tkaninah…

01730 000 00080
Komplet 3 vodnih čopičev MARABU

4.92 €

V kompletu je ploščat vodni čopič širine 5 mm ter okrogla 
vodna čopiča s konico debeline 3 mm in 4 mm.

www.antus.si M 123



15100 013 ...

15100 075 073

33-01Barve za linotisk

9.36 €

17.85 €

Barva za linotisk, plastenka, 250 ml

Barva za linotisk, 500 ml, črna

PE: 1 kos

006 svetlo cinober021 srednje rumena 032 karmin rdeča

040 srednje rjava

052 srednje modra070 bela

066 rumeno zelena 073 črna*

093 prusko modra

097 modro zelena * tudi v plastenkah 500 ml

Viskozna barva za linotisk Marabu Aqua Linol je izdelana na vodni osnovi. Primerna je za 
vse vrste visokega tiska. Uporabljate jo lahko tako v šoli kot tudi v prostem času za različne 
grafične tehnike, umetniška oblikovanja in terapevtske namene. Barvo Marabu Aqua Linol 
lahko nanašate na različne tiskovne plošče kot so: linolej, les, stiropor, plastika, naravni 
materiali, ipd.

Barve Marabu Aqua Linol so primerne za tiskanje na papir, karton, tanke tkanine, 
klobučevino, ipd. Barva se posuši v približno 15 minutah. Vse barvne nianse se med seboj 
poljubno mešajo, po potrebi jih lahko redčite z vodo.

36-12Valjčki iz penaste gobe

Valjčki so izdelani iz posebne penaste gobe z drobnimi porami. Omogočajo enakomerno nanašanje barv, zato so še 
posebej primeren pripomoček za šabloniranje in različne tehnike tiska.

01710 000 00060 3.76 €Valjček Marabu - gobica, 60 mm

PE: 1 komplet

Nepogrešljiv pripomoček pri nanosu barv s šablono. Delo z njim je preprostejše, barva se 
porazdeli bolj enakomerno kot s čopičem.

CT 0001 2.79 €Komplet gobic za nanos barve, 3 kosi PE: 1 komplet

36-11Gobice za nanos barve

02900 000 00001 2.28 €Gobice za nanos barve na držalu, 3 kosi 
(Ø1,5, Ø3,5, Ø5 cm)

PE: 1 komplet

02900 000 00002 3.76 €Valjčka Marabu - gobica, 2 kosa 
(5 cm, 10 cm) PE: 1 komplet

36-21Slikarske lopatice PE: 1 kos

Kakovostne kovinske in plastične slikarske lopatice MARABU so primerne za delo z gostejšimi barvami, strukturnimi 
pastami in geli.

01720 000 00001 2.94 €Marabu slikarska lopatica, 
koničasta, 9.5 cm

01720 000 00002 2.94 €Marabu slikarska lopatica, 
koničasta, 7.5 cm

01720 000 00003 2.94 €Marabu slikarska lopatica, 
koničasta, 6.5 cm

01720 000 00004 2.94 €Marabu slikarska lopatica, 
koničasta, 3.5 cm
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33-04Valjčki za linotisk PE: 1 kos

A130 100

Gumiran valjček širine 
60 mm, Ø20 mm

5.60 € A130 300

Gumiran valjček širine 
120 mm, Ø30 mm

10.21 €

Valjčki za nanos tiskarske barve 
so izdelani iz najkvalitetnejših 
materialov. Telo valjčka je izdelano 
iz aluminija, ki je prevlečen z zelo 
kvalitetno gumo, odporno na vodo 
in olje (z določenimi omejitvami). 
Za lažje delo je valjček vpet v 
plastičnih ležajih. Ročaj valjčka je 
izdelan iz bukovega lesa in 
ponikljanega jekla. Dodani so 
posebni nastavki za odlaganje in 
shranjevanje (valjčka nikoli ne 
odlagajte na gumirano površino).

A130 700

Gumiran valjček širine 
200 mm, Ø50 mm

39.64 €A130 600

Gumiran valjček širine 
150 mm, Ø50 mm

33.16 €

Osnova valjčka za nanos 
tiskarske barve je plastičen valj, 
prevlečen s 3 mm debelo gumo 
(12 cm valj s 4 mm debelo gumo), 
ki je odporna na vodo in olja (z 
določenimi omejitvami). Plastičen 
valj se ne "napije" vode, zato 
vedno obdrži pravilno obliko valja. 
Držalo, ki je izdelano iz 
ponikljanega vzmetnega jekla, ima 
tudi podstavka za odlaganje. Za 
lažje čiščenje lahko valjček 
enostavno snamete z ročaja.

33-80

Komplet nožkov za linorez v priročni plastični škatlici vsebuje leseno držalo nožka z 
izmetalom (lesena paličica - izmetalo omogoča enostavno menjavo nožkov) in pet 
nožkov različnih oblik. Nožki za linorez so izdelani iz visokokakovostnega 0,6 mm 
debelega valjanega tračnega jekla, kar zagotavlja odlično ostrino rezila tudi po 
dolgotrajnejši uporabi. Nožki so primerni tudi za vrezovanje v mehkejše vrste lesa.

Kompleti za linorez

A120 100 Komplet nožkov za linorez, 5 nožkov + držalo PE: 1 komplet

A120 301

A120 302

A120 303

A120 304

A120 305

A120 400

Nožek za linorez, V, 1.5 mm

Nožek za linorez, U ozki, 2 mm

Nožek za linorez, U srednji, 3 mm

Nožek za linorez, U široki, 4 mm

Nožek za linorez, I, 9 mm

Držalo nožka za linorez z izmetalom

8.43 €

1.04 €

1.04 €

1.04 €

1.04 €

1.04 €

2.35 €

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

PE: 1 kos

A121 900 Komplet za linorez 35.58 €

Komplet za linorez  vsebuje vse potrebno za izdelavo linoreza velikost A5 in 
njegov odtis na papir. V njem najdete pet nožkov različnih oblik, leseno držalo 
nožka z izmetalom (lesena paličica - izmetalo omogoča enostavno menjavo 
nožkov), valjček za razmaz barve (širina 90 mm, premer 30 mm), linolej ploščo 
velikosti 21 x 15 cm in plastenko barve (80 ml).

PE: 1 komplet

A140 100

A140 200

A140 300

A140 500

33-02Linolej plošče

5.22 €

2.99 €

1.98 €

9.71 €

Linolej plošča, A4, debeline 3.2 mm

Linolej plošča, A5, debeline 3.2 mm

Linolej plošča, A6, debeline 3.2 mm

Linolej plošča, A3, debeline 3.2 mm

PE: 1 kos

Kakovostne plošče za linorez z žakljevinasto podlago. Pri 
sobni temperaturi zelo trdo ploščo linoleja (zaradi tega, da se 
pri valjanju linorez ne deformira) morate pred izrezovanjem 
nekoliko segreti (na radiatorju, soncu, v topli vodi, ...), da 
postane mehkejša, kar vam olajša delo.
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CC977408 Komplet za ustvarjanje, angel 3.39 €

CC977412 Komplet za ustvarjanje, snežinke iz slame 3.39 €

CC977217

Komplet za ustvarjanje, vezenje - dinozaver

4.05 €

Prijazni in zabavni dinozavri! Izvezite svoja dinozavra in z njima 
dekorirajte otroško sobo. Komplet vsebuje vse potrebno za izdelavo 
dekoracije – dve silhueti dinozavrov z luknjicami za vezenje, flomaster 
za poudarke na dinozavrih, dve vrvici za vezenje različnih barv in iglo 
za vezenje. Priložena so tudi slikovna navodila.

CC977227

Komplet za ustvarjanje, križci in krožci

4.05 €

Zabava s prijatelji doma in na potovanjih! Izdelajte igro Križci in krožci! 
V kompletu je vse potrebno za izdelavo 9 igralnih ploščkov – 
modelirna masa Silk Clay v dveh barvah in kartonasta igralna plošča z 
natisnjenimi polji. Priložena so tudi slikovna navodila za delo.

Igre, igrače 49-11PE: 1 komplet

Komplet vsebuje vse potrebno za izdelavo angela s tehniko polstenja (velikosti približno 
10 cm). V kompletu najdete belo volno, krila izsekana iz filca, kroglico z naslikanim 
obrazom angela, telo angela iz stiropora, kroglice iz semen, laske, vrvice za obešanje, 
sukanec in iglo za polstenje. Priložena so tudi slikovna navodila za izdelavo angela.

Snežinke iz naravnih materialov! Komplet vsebuje vse potrebno za izdelavo 3 
snežink iz slame velikosti približno 10 cm. Priložena je tudi zlata vrvica za 
obešanje in slikovna navodila za izdelavo.

CC100787

Komplet za ustvarjanje, Bacek Jon - bowling

9.15 € CC100788

Komplet za ustvarjanje, Bacek Jon - Yoyo

9.15 €

Bacek Jon pri vas doma! Priljubljeni junak iz risank bo skupaj z vami uganjal norčije in zabaval otroke. V kompletih je ves potreben material za 
preprosto izdelavo Backa Jona in prijateljev, z dokončanimi figuricami pa se bodo vaši najmlajši še dolgo zabavali.

Izdelajte si svoje kegljišče. Pozabavajte se z Backom Jonom in 
ovčicami. Komplet vsebuje modelirni masi Silk Clay in Foam Clay, 
stiroporne krogle, jajca (osnove figuric) ter gibljiva očesa v treh 
velikostih. V kompletu so tudi navodila za izdelavo.

Nikoli se ne boste naveličali zabavnega tradicionalnega Yoya v obliki 
Backa Jona. Komplet vsebuje leseno vreteno, dve polovični stiroporni 
krogli, modelirni masi Silk Clay in Foam Clay, bombažno vrvico in 
gibljivi očesi. S pomočjo priloženih slikovnih navodil boste sestavili 
Yoyo v obliki Backa Jona.
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ŠKROBNI VALJČKI

Ustvarjanje s škrobnimi valjčki Fischer TiP bo vzpodbudilo vašo domišljijo, 
ob prijetnem oblikovanju bo prišla do izraza vaša kreativnost. 
Izdelani so iz rastlinskega škroba, ki je biološko neškodljiv material in ob 
stiku z vodo takoj postane lepljiv, zato lahko s pomočjo vlažne gobice 
ustvarjate fantastične figure. Lahko jih tudi režete, oblikujete, stiskate in 
strgate. Obarvani so z jedilnimi barvami, zato z njimi lahko tudi barvate. 
Pustite vaši domišljiji prosto pot ter oblikujte in barvajte s škrobnimi valjčki 
Fischer TiP. Primerni so za vse otroke od 3 do 99 leta.

FT533781 Fischer TiP, komplet 
TiP 3005.05 €

Vsebina: približno 300 ali 600 barvnih 
škrobnih valjčkov Fischer TiP, gobica, 
nož izdelan iz biološko razgradljive 
plastike in slikovna navodila.

FT533782 Fischer TiP, komplet 
TiP 60010.10 €

Vsebina: približno 80 barvnih škrobnih 
valjčkov Fischer TiP, nož izdelan iz 
biološko razgradljive plastike, gobica 
in slikovna navodila.

FT508773 Fischer TiP, komplet 
TiP 1004.21 €

Vsebina: približno 100 barvnih škrobnih 
valjčkov Fischer TiP, gobica in slikovna 
navodila.

FT511935 Fischer TiP, komplet 
TiP 1000 "Božič"19.76 €

V kompletu je približno 1.000 barvnih 
škrobnih valjčkov Fischer TiP, gobica, 
nož, slikovna navodila.

FT40993 Fischer TiP, komplet 
TiP BOX S3.28 €

FT520390 Fischer TiP, komplet 
Style Box6.10 €

Vsebina: približno 150 barvnih škrobnih 
valjčkov Fischer TiP, nož, lij za barvanje 
in lepljenje - oba pripomočka sta 
izdelana iz biološko razgradljive 
plastike, gobica, 4 tematske podlage za 
ustvarjanje in slikovna navodila.

FT520392 Fischer TiP, komplet 
Theater Box17.68 €

Vsebina: približno 1.000 barvnih 
škrobnih valjčkov Fischer TiP, nož, lij za 
barvanje in lepljenje - oba pripomočka 
sta izdelana iz biološko razgradljive 
plastike, gobica, osnova iz kartona za 
lutkovno gledališče, 10 tulcev za 
izdelavo naprstnih lutk in slikovna 
navodila.

FT533784 Fischer TiP, komplet 
TiP 120016.84 €

Vsebina: približno 1200 barvnih 
škrobnih valjčkov Fischer TiP, gobica, 
nož izdelan iz biološko razgradljive 
plastike in slikovna navodila.
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Prostor za dotisk

Podobe raja 2023Stenski koledar

• format koledarja 33 x 52,5 cm

• mesec, predhodni in naslednji mesec

• prostor za dotisk 33 x 5 cm

• polmat papir, 150 g

• 13 listni + podložni karton

Edinstveni trenutki narave ujeti v objektiv. 
Avtor fotografi j: Aleš Komovec

• špiralna vezava z obešanko

• označeni prazniki

• označene lunine mene

• vrečka

        EUR985,
Za večje količine možen popust!

z  DDV


