


Κωδ.: 1101101
Κουτί αποθήκευσης, σετ 2 τεμαχίων σε μπλε 
χρώμα. Μέγεθος: 360x268x308 mm. 

4,20€

Κωδ.: 1103001
Κουτί αποθήκευσης, σετ 2 τεμαχίων. 
Μέγεθος: 429x294x373 mm.            

5,50€

Κωδ.: 1103002
Κουτί αποθήκευσης, σετ 2 τεμαχίων σε μπλε 
χρώμα. Μέγεθος: 545x347x378 mm. 

5,50€

Κωδ.: 1100103
Κουτί αποθήκευσης, σετ 2 τεμαχίων σε μαύρο 
χρώμα. Μέγεθος: 352x250x453 mm.

3,20€

Μοναδικά κατασκευαστικά παιχνίδια
Κωδ.: 4401011

CLIXI 280 κομμάτια

7,80€

Κωδ.: 4401002

CLIXI 43 κομμάτια

18,00€

Άσκηση πίεσης
Κωδ.: 4610024

12 ξύλινα ντόμινο σε 
ξύλινο κουτί (6 ζεύγη
ίδιας πίεσης). Διαστάσεις: 26x10x5 cm.

36,00€
Κωδ.: 1006002
Θήκη για ντοσιέ από 
ανακυκλωμένο χαρτί. 
Σετ των 5 τεμαχίων 
διαστάσεων: 
255x78x323 mm. 

3,90€

Οργάνωση γραφείου
Κουτιά αποθήκευσης 
από ανακυκλωμένο χαρτί
Κωδ.: 1100102

Κουτί αποθήκευσης, σετ 2 
τεμαχίων σε πράσινο χρώμα.
Μέγεθος: 352x250x153 mm.

4,20€

8,90€
Κωδ.: 4400003

LASY 57 κομμάτια

Κωδ.: 4400001

LASY 285 κομμάτια

24,00€

Κωδ.: 4400002

LASY 570 κομμάτια

38,00€

Κωδ.: 4506001
Οδοντοστοιχία από 
πλαστικό μήκους 36 cm.

8,00€
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τραπέζια, ξύλινες καρέκλες

Τα τραπέζια έχουν ρυθμιζόμενο ύψος 4 cm, που 
ρυθμίζεται από κάθε πόδι ξεχωριστά. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να είναι σταθερά ακόμη και σε 
ανώμαλο έδαφος. Τα πόδια των τραπεζιών είναι 
κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο και 
επικαλυμμένο μέταλλο και ενώνονται με το τραπέζι 
μέσω μιας ειδικής ένωσης που εξασφαλίζει μεγάλη 
σταθερότητα. 

Τραπέζια από συνθετικό υλικό για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
> Ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
> Τα διαφορετικά σχήματα συνδυάζονται μεταξύ τους 
για τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου εργασίας (π.χ. 
ο συνδυασμός ενός ορθογώνιου τραπεζιού και ενός 
τετραγώνου δίνει ένα μεγάλο τραπέζι σε σχήμα L)
> Διατίθενται σε 3 ύψη και 4 χρώματα.

Tραπέζι Φασόλι
Καπάκι διάστασης 160 x 60 cm
Κωδ.: HPTHM50
Ύψος από 50-54 cm

Κωδ.: HPTHM58
Ύψος από 58-62 cm

Κωδ.: HPTHM63
Ύψος από 63-67 cm

225,00€

225,00€

225,00€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες
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τραπέζια

Tραπέζι Ορθογώνιο
Καπάκι διάστασης 120 x 60 cm
Κωδ.: HPTRE50 
Ύψος από 50-54 cm

Κωδ.: HPTRE58 
Ύψος από 58-62 cm

Κωδ.: HPTRE63 
Ύψος από 63-67 cm

134,90€

134,90€

134,90€

Tραπέζι Τραπέζιο
Καπάκι διάστασης 120 x 60 cm
Κωδ.: HPTΤR50
Ύψος από 50-54 cm

Κωδ.: HPTΤR58 
Ύψος από 58-62 cm

Κωδ.: HPTΤR63
Ύψος από 63-67 cm

134,90€

134,90€

134,90€
Tραπέζι Στρογγυλό
Καπάκι διαμέτρου 130 cm
Κωδ.: HPTRU50
Ύψος από 50-54 cm

Κωδ.: HPTRU58
Ύψος από 58-62 cm

Κωδ.: HPTRU63 
Ύψος από 63-67 cm

189,90€

189,90€

189,90€

Tραπέζι Τετράγωνο
Καπάκι διάστασης 60 x 60 cm
Κωδ.: HPTQU50

Ύψος από 50-54 cm

Κωδ.: HPTQU58

Ύψος από 58-62 cm

Κωδ.: HPTQU63

Ύψος από 63-67 cm

84,00€

84,00€

84,00€
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Κωδ.: YCX-001
(1 καρέκλα) 
Κωδ.: YCX-0012
(12 καρέκλες)

Ύψος καθίσματος 30 cm

Κωδ.: YCX-004
(1 καρέκλα) 
Κωδ.: YCX-00412
(12 καρέκλες)

Ύψος καθίσματος 35 cm

Κωδ.: YCX-005
(1 καρέκλα) 
Κωδ.: YCX-00512
(12 καρέκλες)

Ύψος καθίσματος 40 cm 

καρέκλες, τραπέζια
Καρέκλες από συνθετικό υλικό για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
> Εξοικονόμηση χώρου.
> Ελαφριές (βάρος καρέκλας περίπου 2kg).
> Ανθεκτικές στον ήλιο, άφλεκτες και αδιάβροχες.
> Διατίθενται σε 4 χρώματα και 3 ύψη (κόκκινο, πράσινο, 
μπλε, κίτρινο).

Ύψος παιδιού 120 cm 135 cm 150 cm

Ύψος καθίσματος 30 cm 34 cm 38 cm

Ύψος τραπεζιού 50-54 cm 58-62 cm 63-67 cm

Ενδεικτικός πίνακας για παραγγελία

RO κόκκινο GR πράσινο BL μπλε
GE κίτρινο MC πολύχρωμο (για τις 12 καρέκλες μόνο)

Κωδικοί χρωμάτων για καρέκλες και τραπέζια

Ξύλινες χρωματιστές 
καρέκλες
> Εξοικονόμηση χώρου.
> Ελαφριές (βάρος καρέκλας 
περίπου 3 kg).
> Συνδυάζονται αρμονικά με τα 
συνθετικά τραπέζια.
> Διατίθενται σε 4 χρώματα και 3 
ύψη και σε σετ των 2 τεμαχίων.

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

24,90€

26,80€

29,90€

274,00€

289,90€

330,00€

Κωδ.: WC-30 (το σετ των 2)
 
Ύψος καθίσματος 30 cm
 
Κωδ.: WC-34 (το σετ των 2) 

Ύψος καθίσματος 35 cm 

Κωδ.: WC-38 (το σετ των 2)

Ύψος καθίσματος 38 cm 

79,00€

79,00€

79,00€
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Μετακινούμενα και ευέλικτα

Kωδ.: M-TW 71 G

Κωδ.: M-TW 61 B

Κωδ.: Μ-WWW 108 M

Κωδ.: Μ-WW 56 M 

Κωδ.: Μ-WW 66 M

Κωδ.: Μ-WW 76 M

Κωδ.: Μ-WWW1 88

Κωδ.: Μ-WWW2 88 

Κωδ.: Μ-WWW 98 

Κωδ.: Μ-WWW 108

141,00€

136,00€

192,00€

140,00€

144,00€

149,00€

184,00€

184,00€

187,00€

192,00€

τρόλευ,
συστήματα αποθήκευσης

B μπλε GR γκρι G πράσινο
R κόκκινο S μαύρο M πολύχρωμο

Κωδικοί χρωμάτων

Ιδανικό για όλα τα σχολεία!

EΞOΠΛIΣMOΣ | EΠIΠΛA
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Με την παραγγελία σας προσδιορίστε
το χρώμα των συρταριών.

Κωδ.: Τ1/2 
2 ρηχά συρτάρια, συνολικό ύψος 23 cm

Κωδ.: Τ1/4 
4 ρηχά συρτάρια, συνολικό ύψος 43 cm

Κωδ.: Τ1/6 
6 ρηχά συρτάρια, συνολικό ύψος 63 cm

Κωδ.: Τ1/8 
8 ρηχά συρτάρια, συνολικό ύψος 83 cm

Κωδ.: Τ1/10 
10 ρηχά συρτάρια, συνολικό ύψος 103 cm 

Κωδ.: Τ2/2 
2 βαθιά συρτάρια, συνολικό ύψος 43 cm

Κωδ.: Τ2/3
3 βαθιά συρτάρια, συνολικό ύψος 63 cm

Κωδ.: Τ2/4 
4 βαθιά συρτάρια, συνολικό ύψος 83 cm

Κωδ.: Τ2/5
5 βαθιά συρτάρια, συνολικό ύψος 103 cm

19,00€

89,00€

52,00€

49,00€

38,00€

32,00€

69,00€

55,00€

69,00€

τρόλευ,
συστήματα αποθήκευσης

EΞOΠΛIΣMOΣ | EΠIΠΛA

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Όλα τα συρτάρια ή συνδυασμοί 
συρταριών μετατρέπονται σε φορητά 
με την προσθήκη 4 ροδών που 
προσαρμόζονται τέλεια. (ύψος +5cm) 

Kωδ.: TF5 10,90€

R κόκκινο Y κίτρινο G πράσινο
B μπλε T διάφανο

Xρωματολόγιο

Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χρωματιστό 
πλαστικό και το σχήμα τους δημιουργεί λαβή για 
εύκολη χρήση.
Υπάρχουν κουτιά με ρηχά συρτάρια και με βαθιά 
συρτάρια.

Μπορείτε να παραγγείλετε από τις παρακάτω 
συνθέσεις και να αυξάνετε τον αποθηκευτικό σας 
χώρο ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε κάθε φορά.

Εσωτερικές διαστάσεις ρηχών συρταριών:
Π 25 cm, Β 37 cm, Υ 8 cm 
Εσωτερικές διαστάσεις βαθιών συρταριών:
Π 25 cm, Β 37 cm, Υ 18 cm

Μοναδικό και ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης
Μία μοναδική ποικιλία μεγεθών και χρωμάτων από  
κουτιά αποθήκευσης που μετατρέπονται εύκολα σε 
φορητά με την προσθήκη των ειδικών ροδών. Τα 
κουτιά μπορείτε να τα παραγγείλετε μεμονωμένα ή 
σε συνδυασμούς, έχοντας πάντοτε τη δυνατότητα 
να συμπληρώσετε όσα κομμάτια χρειάζεστε για να 
καλύψετε τις ανάγκες σας.
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Κωδ.: ΤC 3/24M

Συνολικές διαστάσεις: 
Π 96 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

230,00€
Κωδ.: ΤC 3/9M

Συνολικές διαστάσεις: 
Π 96 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

176,00€

Μπορείτε να παραγγείλετε και από τις παρακάτω έτοιμες συνθέσεις

Κωδ.: ΤC 4/12M

Συνολικές διαστάσεις: 
Π 128 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

234,00€
Κωδ.: ΤC 4/16M

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

306,00€

Κωδ.: ΤC 3/12M

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

230,00€
Κωδ.: ΤC 4/24M

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

234,00€

Κωδ.: ΤC 3/9T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

176,00€
Κωδ.: ΤC 3/18T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

176,00€

Κωδ.: ΤC 3/12T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

230,00€
Κωδ.: ΤC 3/24T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

230,00€

Κωδ.: ΤC 4/16T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

306,00€
Κωδ.: ΤC 4/32T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 88 cm, Β 41 cm

306,00€

Κωδ.: ΤC 4/12T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

234,00€
Κωδ.: ΤC 4/24T

Συνολικές διαστάσεις:
Π 128 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

234,00€

τρόλευ,
συστήματα αποθήκευσης

EΞOΠΛIΣMOΣ | EΠIΠΛA

Κωδ.: ΤC 3/18M

Συνολικές διαστάσεις:
Π 96 cm, Y 68 cm, Β 41 cm

176,00€
Κωδ.: ΤC 4/32M

Συνολικές διαστάσεις: Π 128 cm, 
Y 88 cm, Β 41 cm

306,00€

Υπάρχουν και έτοιμοι συνδυασμοί με ενσωματωμένες τις ρόδες 
για να είναι ευέλικτοι και λειτουργικοί οι χώροι αποθήκευσης.
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Πίνακες από γαλβανισμένο χάλυβα δύο όψεων με πόδια στήριξης και ρόδες  
Το ύψος ρυθμίζεται και οι δύο ρόδες έχουν φρένα για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το πλαίσιο του πίνακα είναι πολύχρωμο.

πίνακες
Πίνακες με επιφάνεια από γαλβανισμένο χάλυβα 
> Άριστη ποιότητα > Για χρήση με μαγνήτες, κιμωλία, μαρκαδόρους πινάκων
> Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα      > Διατίθενται σε 2 μεγέθη και 3 συνδυασμούς χρωμάτων. 

Πίνακες τοίχου με επιφάνεια 
από γαλβανισμένο χάλυβα 
Οι πίνακες τοίχου διατίθενται σε 
2 χρώματα και 2 διαστάσεις. 
Το χρώμα του πλαισίου διατίθεται 
σε 5 χρώματα.

Πίνακες από γαλβανισμένο χάλυβα δύο όψεων 
με σταθερά πόδια στήριξης
Οι πίνακες διατίθενται σε 2 χρώματα και 5 χρώματα 
πλαισίου. Με την παραγγελία σας δηλώστε το 
χρώμα πλαισίου. 

Διάσταση πίνακα: 80 χ 120 cm
Κωδ.: KSB-EW
σε λευκό χρώμα και από τις δύο όψεις  

Κωδ.: KSB-EG
σε πράσινο χρώμα και από τις δύο όψεις  

258,00€

258,00€

Διάσταση πίνακα: 
80 χ 120 cm
Κωδ.: KΕW128   

σε λευκό χρώμα  

Κωδ.: KEG128 
 
σε πράσινο χρώμα  

Διάσταση πίνακα: 
90 χ 60 cm
Κωδ.: KΕW96  

σε λευκό χρώμα  

Κωδ.: KEG96   

σε πράσινο χρώμα

126,00€

126,00€

79,00€

79,00€

Διάσταση πίνακα: 80 χ 120 cm

Κωδ.: KFWG-128
Μία όψη σε λευκό χρώμα και μία 
σε πράσινο
 
Κωδ.: KFEW-128
και οι δύο όψεις σε λευκό χρώμα 

Κωδ.: KFEG-128
και οι δύο όψεις σε πράσινο χρώμα  

Διάσταση πίνακα: 90 χ 60 cm
Κωδ.: KFWG-96
μία όψη σε λευκό χρώμα και μία σε 
πράσινο 

Κωδ.: KFEW-96
και οι δύο όψεις σε λευκό χρώμα 

Κωδ.: KFEG-96
και οι δύο όψεις σε πράσινο χρώμα

298,00€

248,00€

298,00€

248,00€

298,00€

248,00€
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R κόκκινο G πράσινο Y κίτρινο B μπλε  M πολύχρωμο

Με την παραγγελία προσδιορίστε το χρώμα του πίνακα

πίνακες
Πίνακες από ύφασμα
> Άριστη ποιότητα, επιφάνεια από ύφασμα για χρήση αντικειμένων 
με Velcro ή καρφίτσες.
> Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα.
> Διατίθενται σε 2 διαστάσεις και 3 χρώματα υφάσματος  (μπλε, 
πράσινο, κόκκινο). 
> Το πλαίσιο του πίνακα διατίθεται σε 5 χρώματα (με την 
παραγγελία προσδιορίστε το χρώμα του πίνακα).

Πίνακες τοίχου με επιφάνεια από 
ύφασμα
Οι πίνακες διατίθενται σε 2 μεγέθη, 3 
διαφορετικά χρώματα υφάσματος και 
5 διαφορετικά χρώματα πλαισίου.
(Με την παραγγελία προσδιορίστε 
χρώμα πλαισίου).

Διάσταση πίνακα: 80 χ 120 cm

Κωδ.: KW-R128
με ύφασμα σε κόκκινο χρώμα  

Κωδ.: KW-G128
με ύφασμα σε πράσινο χρώμα  

Κωδ.: KW-B128
με ύφασμα σε μπλε χρώμα  

Διάσταση πίνακα: 90 χ 60 cm

Κωδ.: KW-R96
με ύφασμα σε κόκκινο χρώμα  

Κωδ.: KW-G96
με ύφασμα σε πράσινο χρώμα  

Κωδ.: KW-B96
με ύφασμα σε μπλε χρώμα 

59,00€

98,00€

59,00€

98,00€

59,00€

98,00€

Πίνακες δύο όψεων με επιφάνεια
από ύφασμα και σταθερά πόδια
Οι πίνακες διατίθενται σε 3 διαφορετικά 
χρώματα  υφάσματος και 5 διαφορετικά 
χρώματα πλαισίου. (Με την παραγγελία 
προσδιορίστε χρώμα πλαισίου).
Οι πίνακες στήνονται εύκολα και είναι 
πολύ ελαφρείς.

Διάσταση πίνακα: 80 x 120 cm
Κωδ.: KSB-R
με ύφασμα σε κόκκινο χρώμα

Κωδ.: KSB-G
με ύφασμα σε πράσινο χρώμα

Κωδ.: KSB-B 
με ύφασμα σε μπλε χρώμα 

179,00€

179,00€

179,00€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες
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Έλεγχος θορύβου
Κωδ.: LA-1
Μοναδικό σύστημα για τον έλεγχο του θορύβου στην τάξη. 
Όταν ο θόρυβος είναι πολύ δυνατός ανάβει το κόκκινο φως 
για να επαναφέρουμε τη γαλήνη 
στην αίθουσα διδασκαλίας.
Απλό στη χρήση αλλά απαραίτητο
για την ομαλή λειτουργία της τάξης.
Τα παιδιά κουράζονται και εκείνα 
από τον πολύ θόρυβο. Με το 
σύστημα αυτό μαθαίνουν να 
πειθαρχούν γιατί το θεωρούν 
παιχνίδι.
Διαστάσεις: 14x45x12 cm.

Τρόλευ για αποθήκευση 
χαρτιών
Κωδ.: TW-25

Σταθερό τρόλευ για αποθήκευση 
και στέγνωμα χαρτιών.
Χωράει 25 διαφορετικά χαρτιά, 
μέγεθος Α3. 
Το τρόλευ είναι ξύλινο και 
έχει ρόδες για να μετακινείται 
εύκολα.
Διαστάσεις: 36x85x38 cm.

Ξύλινο stand για χαρτιά
Κωδ.: 5301002

Περιλαμβάνει 27 θέσεις για 
αποθήκευση 2.700 χαρτιών 
συνολικά.
Τα ράφια έχουν 
σιδηρόδρομο για εύκολη 
πρόσβαση.
Διαστάσεις: 180x78x56 cm.

138,00€

279,00€

69,50€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Μεταλλικά ράφια για 
στέγνωμα χαρτιών
Κωδ.: TW-17W

Κρεμιέται στον τοίχο και 
έχει θέσεις για 17 χαρτιά 
διάστασης Α3.
Διαστάσεις: 43x85 cm.

75,60€

Κωδ.: GSXL26-811 
Διαστάσεις: 144x118x83 cm.

Κωδ.: GSXXL27-811 
Διαστάσεις: 151x198x83 cm.

Mε ντουλάπι που κλειδώνει.

225,00€

399,00€

Ντουλάπια αποθήκευσης εξωτερικού χώρου
Τα ντουλάπια αυτά είναι ιδανικά για αποθήκευση σε εξωτερικό 
χώρο. Είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και κατάλληλα 
για καθίσματα, παιχνίδια και τόσα άλλα πράγματα. Τα ντουλάπια 
εξαερίζονται. Συναρμολογούνται εύκολα, χωρίς εργαλεία.
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κρεβάτια

Spaceline cot
Μοναδικό κρεβάτι, αμερικάνικης κατασκευής.
Το αυθεντικό κρεβάτι που προσπάθησαν να αντιγράψουν όλοι. 
> Προσφέρει απόλυτη ασφάλεια, το μοναδικό χωρίς κενό στις ενώσεις!
> Το ύφασμα τηρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές και καθαρίζεται εύκολα με απορρυπαντικό.
> Αποθηκεύονται εύκολα το ένα πάνω στο άλλο, καταλαμβάνοντας το μισό χώρο απ’όλα τα άλλα.
> Διαστάσεις: Μήκος 137,8 cm, πλάτος 55,8 cm, ύψος 11,43 cm, βάρος 5,45 kg.
Τα κρεβάτια διατίθενται σε σετ των 5 και στις τιμές περιλαμβάνονται μεταφορικά εντός Αθηνών.

10 χρόνια εγγύηση!

Διαχωριστικό χώρων
Ένα μοναδικό διαχωριστικό χώρων. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ελαφρύ 
και ηχομονωτικό, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας ήσυχων 
γωνιών μέσα στην τάξη.
> Τα κομμάτια ενώνονται μεταξύ τους με μαγνητικές ενώσεις.
> Είναι επενδεδυμένα με ειδικό ύφασμα για να χρησιμοποιείται σαν πίνακας. 
> Καθαρίζονται εύκολα με ηλεκτρική σκούπα.
> Διπλώνονται  και αποθηκεύονται εύκολα.
> Διαστάσεις: ύψος 122 cm,  μήκος 183 cm, πάχος 6 cm και βάρος 11,8 kg.
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 πόδια.
Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταφορικά εντός Αθηνών.

Κωδ.: 511013 1
(Σετ των 5)

Κωδ.: 511013 2
(Σετ των 10)

Κωδ.: 511013 3 

(Σετ των 15)

Κωδ.: 511013 4
(Σετ των 20)

195,00€

385,00€

575,00€

770,00€

Κωδ.: 4404003
549,00€

Καρότσι 4 θέσεων
Ιδανικό για παιδικούς σταθμούς
> Προσφέρει ασφάλεια και 
άνεση.
> Εξαιρετικής ποιότητας. 
> Είναι ελαφρύ και εύκολο στη 
μεταφορά. 
> Περιλαμβάνει 2 θήκες για 
μεταφορά φαγητού, ρούχων κλπ.
> Διαστάσεις: Μήκος 112 cm, 
πλάτος 84 cm, ύψος (ανοιχτό) 
112 cm, ύψος (διπλωμένο) 44 
cm. Βάρος 30 kg.
Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταφορικά 
εντός Αθηνών.

3 χρόνια εγγύηση!

Κωδ.: 4404005
549,00€
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Προστατευτικά καλοριφέρ
> Προσφέρουν ασφάλεια και είναι ιδιαίτερα 
καλαίσθητα.
> Παραγγέλνονται ύστερα από ακριβή 
καταμέτρηση του χώρου που επιθυμείτε να 
επενδύσετε.
> Εξαιρετικής αντοχής.
> Δωρεάν τοποθέτηση.

Κωδ.: 7130 120,00€/τ.μ.

5 χρόνια εγγύηση!

Προστατευτικές γωνίες
> Κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
> Ιδανικές  για όλες τις γωνίες (γωνίες τοίχων, σκαλοπάτια, πόρτες, τραπέζια, 
γραφεία κ.α).
> Τοποθετούνται εύκολα και απλά σε οποιαδήποτε επιφάνεια
με την ειδική κόλλα που παρέχεται.
> Διατίθενται σε τεμάχια του ενός μέτρου και κόβονται
κατόπιν σε όποια διάσταση επιθυμείτε με ένα απλό ψαλίδι.
> Διαστάσεις: 1 m x 1 cm πάχος x 10 cm πλάτος.

14,00€Κωδ.: 4404001

Προστατευτικά για κολόνες - τοίχους
> Μοναδική προστασία για τις κολόνες και τους τοίχους.
> Εξαιρετικής αντοχής.
> Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
> Τοποθετούνται εύκολα και απλά.

δάπεδα - προστατευτικά

Tηλεφωνήστε για τιμή, διαστάσεις και λεπτομέρειες
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Tηλεφωνήστε για τιμή και διαστάσεις

Δάπεδα για άνεση και ασφάλεια
> Δάπεδα για ασφάλεια και άνεση για εσωτερικούς χώρους.  
> Απορροφούν τους κραδασμούς.
> Με ειδική αντιγλυστρική επιφάνεια.
> Επιλογή από 2 μεγέθη και 4 χρώματα.
> Σετ των 2 τεμαχίων ανά χρώμα σε πλαστική τσάντα.
> Πάχος 2,5 cm.

Μέγεθος 100 x 100 cm

Κωδ.: FM600R (κόκκινο)

Κωδ.: FM600G (πράσινο)

Κωδ.: FM600B (μπλε)

Κωδ.: FM600Y (κίτρινο)

56,00€

56,00€

56,00€

56,00€

Μέγεθος 120 x 120 cm

Κωδ.: FM602R (κόκκινο)

Κωδ.: FM602G (πράσινο)

Κωδ.: FM602B (μπλε)

Κωδ.: FM602Y (κίτρινο)

80,00€

80,00€

80,00€

80,00€

Πλακίδια Χλοοτάπητα με υπόστρωμα ασφαλείας
> Αντικραδασμικές.    > Πάχος 2,5 εκ.
> Τοποθετείται εύκολα πάνω σε οποιαδήποτε 
λεία επιφάνεια χρησιμοποιώντας κόλλα 
πολυουρεθάνης.
> Ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν μόνοι τους 
γρήγορη εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους 
(μπαλκόνια, παρτέρια). Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε 
παιδότοπους όπου προστατεύει από πτώσεις.

Πλάκες δαπέδου ασφαλείας (Ταρτάν)
> Προστασία από τραυματισμούς, ιδιαίτερα από πτώσεις. 
> Προστασία από χτυπήματα σε γωνίες και σκληρές επιφάνειες.
> Ελευθερία στη διαμόρφωση ιδιαίτερων σχημάτων (οβάλ, 
πολυγωνικά κ.α).     > Μεγάλη διάρκεια ζωής.     > Μεγάλη αντοχή 
σε ακραίες καιρικές συνθήκες.     > Καθαρίζεται εύκολα.     
> Στεγνώνει αμέσως.     > Ιδανικό για παιδότοπους, παιδικές χαρές, 
παιδικούς σταθμούς, κ.α.
> Πάχος 4εκ.     
> Τοποθετείται εύκολα 
πάνω σε οποιαδήποτε λεία 
επιφάνεια χρησιμοποιώντας 
κόλλα πολυουρεθάνης.

Δάπεδα για εξωτερικούς χώρους

Συνθετικός Χλοοτάπητας 
εξαιρετικής ποιότητας
> Πάχος 3 εκ.
> Εύκολη τοποθέτηση σε 
οποιαδήποτε λεία επιφάνεια.
Ένας χλοοτάπητας στον κήπο σας που 
μοιάζει με αληθινός, τον απολαμ-
βάνετε και τον χαίρεστε καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, απαλός 
και φυσικός για τα παιδιά, εύκολος 
στην τοποθέτηση, πολύ εύκολος 
στη συντήρηση, υψηλή προστασία 
του χρώματος από την ηλιακή ακτι-
νοβολία, δε χρειάζεται πότισμα, δεν 
ξεθωριάζει και δε φθείρεται, δεν καί-
γεται και είναι υποαλλεργικός.

δάπεδα - προστατευτικά

10 χρόνια εγγύηση!
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Κομμάτια από εύκαμπτο, πολύ μαλακό, αφρώδες υλικό σε γεωμετρικά σχήματα.
Με τα μοναδικά αυτά κομμάτια τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία συνειδητοποιούν τα γεωμετρικά σχήματα μέσα 
από το παιχνίδι.
> Μοναδική υφή από συνθετική δερματίνη
> Πλένονται και αποθηκεύονται εύκολα
> Προσφέρουν μάθηση και ασφάλεια
> Είναι μαλακά και άθραυστα     
> Το ύψος κάθε κομματιού κυμαίνεται από 30-60 cm.

κατασκευές 
από αφρώδες υλικό

EΞOΠΛIΣMOΣ | EΠIΠΛA

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Σετ GEO –SOFT maxi “Beginner
Κωδ.: GSB 11-34 

Αποτελείται από 11 
ανεξάρτητα κομμάτια. 
Το σετ μπορεί να 
εμπλουτιστεί με ένα 
ή περισσότερα από 
τα συμπληρωματικά 
σετ.

209,00€

Σετ GEO –SOFT maxi “Akropolis” 
Κωδ.: GSA 23-4 
Αποτελείται από 23 ανεξάρτητα κομμάτια. Το σετ μπορεί να 
εμπλουτιστεί με ένα ή περισσότερα από τα συμπληρωματικά 
σετ.

470,00€

Σετ GEO –SOFT maxi “Monument” 
Κωδ.: GSB 17-124

Αποτελείται από 17 
ανεξάρτητα κομμάτια. 
Το σετ μπορεί να 
εμπλουτιστεί με ένα ή 
περισσότερα από τα 
συμπληρωματικά σετ.

379,00€

Σετ GEO SOFT maxi συμπληρωματικό 1 
Κωδ.: GS1

Αποτελείται από 
7 κομμάτια για να 
συμπληρώνονται τα σετ Σετ 
GEO-SOFT maxi 
“Beginner”, “Monument”, 
“Akropolis”, ή και για να 
πωλούνται ανεξάρτητα.

Σετ GEO SOFT maxi συμπληρωματικό 2 
Κωδ.: GS2

Αποτελείται από 
6 κομμάτια για να 
συμπληρώνονται τα σετ 
Σετ GEO-SOFT maxi 
“Beginner”, “Monument”, 
“Akropolis”, ή και για να 
πωλούνται ανεξάρτητα.

137,00€ 137,00€

Σετ GEO SOFT maxi συμπληρωματικό 4 
Κωδ.: GS4

Αποτελείται από 
5 κομμάτια για να 
συμπληρώνονται τα σετ 
Σετ GEO-SOFT maxi 
“Beginner”, “Monument”, 
“Akropolis”, ή και για να 
πωλούνται ανεξάρτητα.

Σετ GEO SOFT maxi συμπληρωματικό 3 
Κωδ.: GS3

Αποτελείται από 
5 κομμάτια για να 
συμπληρώνονται τα σετ Σετ 
GEO-SOFT maxi 
“Beginner”, “Monument”, 
“Akropolis”, ή και για να 
πωλούνται ανεξάρτητα.

137,00€ 137,00€
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δαπέδου
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Παγκόσμιος χάρτης
Κωδ.: PN200
54 κομμάτια 
πάχους 1,2 cm.
Διαστάσεις: 
60x90 cm 
σε πλαστικό 
βαλιτσάκι.

30,80€

Ευρώπη
Κωδ.: PN190
54 κομμάτια πάχους 1,2 cm.
Διαστάσεις: 60x90 cm σε πλαστικό βαλιτσάκι.

30,80€

Ήμερα ζώα
Κωδ.: TM007
81 κομμάτια πάχους 1,4 cm.
Διαστάσεις: 90x90 cm σε πλαστικό βαλιτσάκι.

30,80€

Ζώα της θάλασσας
Κωδ.: PN110P
54 κομμάτια πάχους 1,2 cm.
Διαστάσεις: 60x90 cm σε πλαστικό βαλιτσάκι.

30,80€

Άγρια ζώα
Κωδ. TM008
81 κομμάτια πάχους 1,4 cm.
Διαστάσεις: 90x90 cm σε πλαστικό βαλιτσάκι.

30,80€
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ανάπαυση - παιχνίδιανάπαυση - παιχνίδι

Καθίσματα με πολλές χρήσεις
Κούνια, κάθισμα, παιχνίδι, ακόμη και κρεβατάκι. Τα καθίσματα 
αυτά είναι από μαλακό ύφασμα, γεμισμένα με μαλακό 
εύκαμπτο υλικό και έχουν πολλές χρήσεις. Είναι πολύχρωμα, χαρούμενα, ασφαλή και τα παιδιά… τα λατρεύουν!

«Pingi, ο 
πιγκουίνος»
Κωδ.: TW-PENGUI

Κούνια, κάθισμα, 
παιχνίδι.
Διαστάσεις:
78x43x22 cm.

55,90€

Καθίσματα με φατσούλες 
ζώων
Αναπαυτικά καθίσματα με 
φατσούλες ζώων. Χαρούμενα 
αναπαυτικά καθίσματα που τα 
παιδιά τα λατρεύουν. Υπάρχουν 
3 διαφορετικά.

Σκύλος
Κωδ. TW-DOG

Διαστάσεις: 39x12x43 cm.

Πασχαλίτσα
Κωδ. TW-LADY

Διαστάσεις: 60x12x43 cm.

Τίγρης
Κωδ. TW-TIGER

Διαστάσεις: 39x12x43 cm.

Περισσότερα καθίσματα στο site μας: www.gkyrkos.gr

Χαλί αυτοκινητόδρομος
Κωδ.: 11.309B
Το κλασικό χαλί αυτοκινητόδρομος, από μαλακό, άριστης 
ποιότητας υλικό. Περιλαμβάνονται ξύλινα σήματα ΚΟΚ, 
έγχρωμες φιγούρες.
Διαστάσεις: 120x80 cm.

29,90€

Χαλάκια - Παιχνίδια

Χαλί  - TWISTER
Κωδ.: 11.305B 

Το παιχνίδι TWISTER 
σε χαλί. Από 
μαλακό, άριστης 
ποιότητας υλικό 
που προστατεύει τα 
παιδιά ακόμη και εάν  
πέσουν. 
Διαστάσεις:
135x145 cm.

59,90€

Χαλί - παιχνίδι μνήμης
Κωδ.: 11320
 
Διαστάσεις: 200x200 cm.

Κωδ.: 11319  

Διαστάσεις: 92x92 cm.
Χαλί από μαλακό ασφαλές 
υλικό για να παίζουν τα 
παιδιά το κλασικό παιχνίδι 
μνήμης. Σε δύο διαστάσεις.

195,00€

49,90€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

«Emsi, το μυρμήγκι»
Κωδ.: TW-ANT

Το πολύχρωμο μυρμήγκι, 
είναι κούνια, είναι 
κάθισμα, είναι παιχνίδι.
Διαστάσεις: 
82x43x22 cm.

55,90€

17,50€

17,50€

17,50€
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ανάπαυση - παιχνίδι

Καθίσματα - Μαλακά χνουδωτά ζωάκια 
Για χάδια και ξεκούραση. Υπάρχει αρκετός χώρος για να ξαπλώσει ένα παιδί πάνω στο ζωάκι. Είναι πολύ 
μεγάλα και τα παιδιά ξετρελαίνονται να παίζουν μαζί τους. Η διάστασή τους είναι 120x25x90 cm. Υπάρχουν σε 
4 διαφορετικά ζωάκια.

Τίγρης
Κωδ.: CKT-TIGER 

Πάντα
Κωδ.: CKT-PANDA 

Λιοντάρι
Κωδ.: CKT-LION 

Χελώνα
Κωδ.: CKT-TURTLE

59,00€

59,00€

59,00€

59,00€

Kάθισμα  -Kρεβάτι
Mαλακό, άνετο και απολύτως ασφαλές. 
O ιπποπόταμος μετατρέπεται με το 
άνοιγμα ενός φερμουάρ σε κρεβατάκι. 
Διαστάσεις: 102x53x24 cm.

«Hippo, o ταλαντούχος ιπποπόταμος»
Κωδ.: TW-HIPOP 69,00€
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Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

ανάπαυση - παιχνίδι
Ζωάκια - καθίσματα 
Τα καθίσματα - ζωάκια είναι μαλακά, άνετα και απολύτως ασφαλή για τα παιδιά. Το διπλό φερμουάρ ασφαλείας 
κρατά τα παιδιά μακριά από τη γέμιση. Τα παιδιά τα λατρεύουν γιατί είναι ιδανικά για χάδια... και ξεκούραση.

«Carolin»
Κωδ.: SKSC-01

Πολύχρωμη 
πεταλούδα, ιδανική 
για ξεκούραση.
Διαστάσεις: 
120x15x125 cm.

112,00€

«Fino»
Κωδ.: SKDF-01

Ο φίλος μου το δελφίνι. 
Αρκετά μεγάλος για 
να ξαπλώνουν 2 και 3 
παιδιά. 
Διαστάσεις:
140x30x170 cm.

«Hermine»
Κωδ.: SKSK-01
Γιγαντιαία χελώνα για παιχνίδι 
και ξεκούραση.
Διαστάσεις: 90x30x135 cm.

122,00€
«Marie»
Κωδ.: SKMM-01

Η πασχαλίτσα περιμένει τα 
χάδια τους. 
Διαστάσεις: 100x30x120 cm.

112,00€

«Kroko»
Κωδ.: SKKK-01
Ο φιλικός κροκόδειλος.
Διαστάσεις: 
65x20x190 cm.

167,00€

«Paul»
Κωδ.: ΚΕ

Μέχρι 5 παιδιά 
μπορούν να 
παίξουν με το 
φίδι.
Διαστάσεις:
35x180 cm.

112,00€

«Ο σκαραβαίος, Abi»
Κωδ.: SKTF2

Διαστάσεις περίπου
100x90x30 cm.

135,00€

«Η χελώνα, Ben»
Κωδ.: SKTH6

Διαστάσεις περίπου 
125x87x35 cm.

145,00€

«Hilda»
Κωδ.: SKTH8

Διάμετρος περίπου 125 cm.

170,00€

«Το χταπόδι, Inky»
Κωδ.: SKTK4

Με οκτώ πλοκάμια το καθένα 
μήκους 75 cm. 
Διάμετρος περίπου 200 cm.

149,00€

«Ο σκύλος, Louis»
Κωδ.: SKTL3

Διαστάσεις περίπου
125x57x36 cm.

145,00€

«Η κάμπια, Theodore»
Κωδ.: SKTR5

Μήκος περίπου 200 cm, 
διάμετρος περίπου 50 cm.

399,00€

Περισσότερα καθίσματα στο site μας: www.gkyrkos.gr
Πολύχρωμα καθίσματα με μορφή ζώων
Τα καθίσματα αυτά έχουν τη μορφή ζώων και τα παιδιά απολαμβάνουν να ξεκουράζονται και να παίζουν μαζί 
τους. Το κάλυμμά τους είναι από βαμβακερό ύφασμα σε ένα χρωματικό συνδυασμό του κόκκινου, μπλε, 
πράσινου και κίτρινο. Το γέμισμά τους είναι από υποαλλεργικό υλικό σε νιφάδες.

158,00€
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σετ εστίασης
Όλα τα είδη εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες 
φαγητού. 
• Από ειδικό πλαστικό, ασφαλή για παιδιά
• Κατάλληλα και για χρήση σε φούρνο 
μικροκυμάτων
• Διατίθενται σε 4 χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, 
μπλε, πράσινο
• Επιλέξτε χρώμα με την παραγγελία σας.
Μπωλ σαλάτας
Κωδ.: SDS06
Σετ από 6 μπωλ. 
Διαστάσεις: διάμετρος 12 cm, ύψος 5 cm.

11,70€

Κουτάλια
Κωδ.: SDL12
Σετ από 12 κουτάλια.

8,90€

Δίσκοι - Πιάτα
Κωδ.: HC3106
Σετ από 6 δίσκους - πιάτα, διαστάσεων 28x23 cm.

45,60€

Κωδ.: HC1406
Σετ από 6 δίσκους - πιάτα, διαστάσεων 38x28 cm.

45,60€

Μαχαιροπήρουνα
Κωδ.: MGLO6G
Σετ από 6 πηρούνια, 6 κουτάλια και 6 μαχαίρια.

16,90€

Πιάτα ρηχά
Κωδ.: IT06
Σετ από 6 πιάτα ρηχά, διαμέτρου 23 cm.

25,80€

Πιάτα βαθιά
Κωδ.: STHO6
Σετ από 6 πιάτα βαθιά, διαμέτρου 21,5  cm.

23,90€

Δίσκοι φαγητού
Κωδ.: SSB06
Σετ από 6 δίσκους διαστάσεων 41x30 cm.

34,80€

Ποτήρι - κούπα
Κωδ.: HTO6
Σετ από 6 
ποτήρια- κούπες , 
χωρητικότητας 28cl

21,00€
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Σετ κουζίνας “Little Gourmet”
Κωδ.: KKPG
Μία μικρή κουζίνα. 
Σετ από ξύλινα έπιπλα κουζίνας που αποτελείται από: 
1 ψυγείο “cooly”, 1 τοστιέρα  “toasty”, 1 κουζινάκι “cooky”, 
1 φούρνο μικροκυμάτων “micro” και 1 σετ από πλαστικά 
σκεύη.

259,00€

ξύλινα έπιπλα κουζίνας 
από φυσικό ξύλο

EΞOΠΛIΣMOΣ | EΠIΠΛA

Ηλεκτρική κουζίνα 
“Mr. Cook”
Κωδ.: VH  

Απομίμηση πραγματικής 
κουζίνας με 4 μάτια, 
περιστρεφόμενα κουμπιά 
και φούρνο με 4 σχάρες.
Διαστάσεις: 40x54x36 cm.

Κουζίνα “Single”
Κωδ.: VBK  

Μία πρακτική κουζίνα 
με ενσωματωμένα ράφια, 
νεροχύτη πλαστικό και 
ντουλάπια.
Διαστάσεις: 
65x93x36 cm.

99,50€
165,00€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Φρυγανιέρα “Toasty”
Κωδ.: VT

Ξύλινη φρυγανιέρα με 2 
ξύλινες φέτες φρυγανισμένου 
ψωμιού που με ένα μοχλό 
πετάγονται, όπως στις 
πραγματικές φρυγανιέρες.
Διαστάσεις: 22,5x13,5x11 cm.

19,80€

Κουζινάκι “Cooky”
Κωδ.: VSK
Μικρό κουζινάκι που 
διπλώνει για να αποθηκεύεται 
εύκολα. Κατσαρολάκι, 
τηγανιτό αυγό και κουτάλια 
περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία.
Διαστάσεις: 35x30x27,5 cm.

39,50€

Σετ κουζίνας «Grand Gourmet”
Κωδ.: KKGG
Μία πλήρης κουζίνα.
Σετ από ξύλινα έπιπλα κουζίνας που αποτελείται από: 
1 ψυγείο “cooly”, 1 φούρνο “Mr cook”, 1 πλυντήριο ρούχων 
“washy”, 1 νεροχύτη “cleany”, 1 τοστιέρα “toasty”, 1 φούρνο 
μικροκυμάτων “micro” και 1 σετ από πλαστικά σκεύη.

499,00€

Νεροχύτης 
“Cleany”
Κωδ.: VSP

Νεροχύτης-έπιπλο 
με πλαστικό 
νεροχύτη που 
μπορεί να γεμίσει 
με νερό.
Διαστάσεις: 
40x65x36 cm.

99,50€

Ψυγείο 
“Cooly”
Κωδ.: VKU

Ψυγείο-καταψύκτης
με ράφια.
Διαστάσεις: 
40x92x36 cm.

129,00€

Πλυντήριο 
ρούχων 
“Washy”
Κωδ.: VWA

Πλυντήριο ρούχων 
με πόρτα που 
ανοίγει και 
με περιστρεφόμενα 
κουμπιά.
Διαστάσεις: 
40x54x36 cm.

99,50€
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ποδηλατάκια

Κλασικό παιδικό ποδηλατάκι Maxi
Διαστάσεις:
Ύψος τιμονιού: 68,6 cm
Ύψος καθίσματος: 40,6 kg
Βάρος: 14,5 kg

Kωδ.: FB3630-1 το 1 τεμάχιο

Kωδ.: FB3630-2 τα 2 τεμάχια

Kωδ.: FB3630-3 τα 3 τεμάχια

Kωδ.: FB3630-4 τα 4 τεμάχια

Kωδ.: FB3630-5 τα 5 τεμάχια

Κλασικό παιδικό ποδηλατάκι Mini
Διαστάσεις:
Ύψος τιμονιού: 50,8 cm
Ύψος καθίσματος: 27,9 cm
Βάρος: 10,5 kg

Kωδ.: FB3610-1 το 1 τεμάχιο

Kωδ.: FB3610-2 τα 2 τεμάχια

Kωδ.: FB3610-3 τα 3 τεμάχια

Kωδ.: FB3610-4 τα 4 τεμάχια

Kωδ.: FB3610-5 τα 5 τεμάχια

Κλασικό παιδικό ποδηλατάκι Midi
Διαστάσεις:
Ύψος τιμονιού: 63,5 cm
Ύψος καθίσματος: 36,8 kg
Βάρος: 13 kg

Kωδ.: FB3620-1 το 1 τεμάχιο

Kωδ.: FB3620-2 τα 2 τεμάχια

Kωδ.: FB3620-3 τα 3 τεμάχια

Kωδ.: FB3620-4 τα 4 τεμάχια

Kωδ.: FB3620-5 τα 5 τεμάχια

Ποδηλατάκι Easy Rider
Διαστάσεις:
Ύψος τιμονιού: 53,3 cm
Ύψος καθίσματος: 15,2 kg
Βάρος: 16 kg

Kωδ.: FB3640-1 το 1 τεμάχιο

Kωδ.: FB3640-2 τα 2 τεμάχια

Kωδ.: FB3640-3 τα 3 τεμάχια

Kωδ.: FB3640-4 τα 4 τεμάχια

Kωδ.: FB3640-5 τα 5 τεμάχια

208,00€

229,00€

219,00€

222,00€

435,00€

498,00€

469,00€

479,00€

321,00€

359,00€

344,00€

349,00€

549,00€

629,00€

594,00€

609,00€

660,00€

759,00€

719,00€

739,00€

MONO κατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

> Ποδήλατα εξαιρετικής ποιότητας.
> Ασφαλή για τα μικρά παιδιά.
> Εγγύηση εφ’ όρου ζωής για όλα τα μεταλλικά μέρη.
    Στις τιμές περιλαμβάνονται μεταφορικά εντός Αττικής.
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rotocubo, παιδικά πάρκα
ROTOCUBO   |   Παιδικά πάρκα εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
Εύκολες κατασκευές για εξωτερικούς χώρους από συναρμολογούμενα κομμάτια. 
Τα παιδιά παίζουν και αθλούνται συγχρόνως.               
>  Υψηλή ποιότητα αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  > Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN1176 της ΕΕ.      
> 5 χρόνια εγγύηση.  > Συναρμολογούνται εύκολα.
> Κατάλληλα για παιδιά από 2,5 ετών.

ROTOCUBO1  
Κωδ.: ROTOCUBO1
Αποτελείται από 56 κομμάτια που συναρμολογούνται 
με μεγάλη ευκολία και απόλυτη ασφάλεια. Διαστάσεις 
(συναρμολογημένο): Μήκος 3,35 m και πλάτος 0,70 m.

ROTOCUBO32  
Κωδ.: ROTOCUBO32
Αποτελείται από 70 κομμάτια που 
συναρμολογούνται με μεγάλη ευκολία 
και απόλυτη ασφάλεια. 
Διαστάσεις Συναρμολογημένο: 
Μήκος 6,75 m και πλάτος 6,00 m.

549,00€

2.349,00€

ROTOCUBO4  
Κωδ.: ROTOCUBO4
Αποτελείται από 
79 κομμάτια που 
συναρμολογούνται με 
μεγάλη ευκολία και 
απόλυτη ασφάλεια. 
Διαστάσεις 
(συναρμολογημένο): 
Μήκος 3,80 m και 
πλάτος 3,25 m.

1.399,00€

Kατόπιν παραγγελίας | Παράδοση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Ιδανικό για
Παιδικούς Σταθµµούς

κκααιι ΝΝΝηηππιιααγγγγωωγγγγεείίίαα

Ιδανικό για
Παιδικούς Σταθµούς

και Νηπιαγωγεία
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rotocubo, παιδικά πάρκα

Θα βρείτε περισσότερους από 30 συνδυασμούς ROTOCUBO.
Eπισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.gkyrkos.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8017655

ROTOCUBO14 
Κωδ.: ROTOCUBO14

2.290,00€

ROTOCUBO3  
Κωδ.: ROTOCUBO3
Αποτελείται από 
54 κομμάτια που 
συναρμολογούνται με 
μεγάλη ευκολία και 
απόλυτη ασφάλεια. 
Διαστάσεις 
(συναρμολογημένο): 
Μήκος 3,80 m και
πλάτος 3 m.

990,00€
ROTOCUBO29
Κωδ.: ROTOCUBO29 
Αποτελείται από 29 κομμάτια 
που συναρμολογούνται με 
μεγάλη ευκολία και απόλυτη 
ασφάλεια. Διαστάσεις 
Συναρμολογημένο: 
Μήκος 3,35 m και 
πλάτος 2,40 m.

799,00€

Αποτελείται από 177 κομμάτια που συναρμολογούνται με μεγάλη ευκολία και απόλυτη ασφάλεια.
Διαστάσεις (συναρμολογημένο): Μήκος 6,65 m και πλάτος 3,80 m.

Κωδ.: 40243
Συναρμολογείται με μεγάλη ευκολία και απόλυτη 
ασφάλεια. Είναι εξαιρετικής αντοχής σε όλες τις 
θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες. 
Εγγύηση 2 χρόνια. 
Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών. 
Διαστάσεις Συναρμολογημένο: 
Μήκος 4,59 m και πλάτος 2,36 m.

1.799,00€
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Αλεξίπτωτο
Κωδ.: 4500001
Αλεξίπτωτο από ύφασμα εξαιρετικής αντοχής. Κατάλληλο για 
12 παιδιά. Διάσταση: εξωτερική διάμετρος 6,1 m.

Πισίνα
Κωδ.: 4610049
Πισίνα υφασμάτινη που διπλώνεται και αποθηκεύεται εύκολα.
Διαστάσεις: 
διάμετρος 1,8 m
και ύψος 35 cm.

Φτυαράκια
Φτυαράκια - σέσουλες
Μήκος 23 cm σε 4 διαφορετικά χρώματα.

διάφορα είδη

69,00€

99,00€

Κωδ.: 4500048
Σετ των 6 τεμαχίων.

4,95€

Κωδ.: 4500047
Σετ των 12 τεμαχίων.

9,50€

Κωδ.: 4500032
Σετ των 18 τεμαχίων.

13,50€

Κουβαδάκια
Κουβαδάκια σε διάφορα 
χρώματα και σχέδια.

Κωδ.: 4500040

Σετ των 6 τεμαχίων.

13,80€

Κωδ.: 4500044

Σετ των 6 τεμαχίων.

15,80€

Κωδ.: 4500043

Σετ των 12 τεμαχίων.

28,50€

Κωδ.: 4500031

Σετ των 18 τεμαχίων.

39,50€

Κωδ.: 4500041

Σετ των 12 τεμαχίων.

26,80€

Κωδ.: 4500042

Σετ των 18 τεμαχίων.

38,50€

Κουβαδάκια σε διάφορα χρώματα, χωρητικότητας 
2,5 lt το καθένα. 
Διαστάσεις: βάση: διάμετρος 12 cm
 χείλος: διάμετρος 19 cm.
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RIVER
Κωδ.: MQM-RIVER
Σετ από 12 κομμάτια ισορροπίας σε 3 χρώματα.
Τα κομμάτια είναι απαραίτητα για τους διαδρόμους-ποτάμια.

88,90€

ISLAND
Κωδ.: MQM-ISLAND
Σετ από 4 κομμάτια σε 4 χρώματα.
Τα κομμάτια είναι απαραίτητα για τα νησιά.

110,00€

AMSTERDAM
Κωδ.: MQM-RIVSET1
Σετ από 16 κομμάτια.
12 κομμάτια RIVER και 4 κομμάτια ISLAND.

189,00€

VENICE
Κωδ.: MQM-RIVSET2
Σετ από 28 κομμάτια. 
24 κομμάτια RIVER και 4 κομμάτια ISLAND.

263,00€

ισορροπία - άθληση
Παιχνίδι  
ισορροπίας
Τα κομμάτια συναρμολο-
γούνται εύκολα δημιουρ-
γώντας το δικό τους μονο-
πάτι ισορροπίας. Τα παιδιά 
μπορούν, χωρίς εργαλεία 
και σχεδόν χωρίς οδηγίες, 
να δημιουργήσουν το δικό 
τους περιβάλλον, με νησιά 
και ποτάμια. Τα κομμάτια 
είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικό αντοχής με επεν-
δεδυμένο αντιολισθητικό 
υλικό στο κάτω μέρος για 
ασφάλεια.

Πέτρες ισορροπίας
Κωδ.: WZY016
Όλα τα είδη των ζωηρόχρωμων πετρών είναι φτιαγμένα από 
ανθεκτικό υλικό. Στο κάτω μέρος υπάρχουν αντιολισθητικές 
προεξοχές για την απαραίτητη ασφάλεια. Αυτό το παιχνίδι 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία: τα παιδιά πηδούν από τη μια 
πέτρα στην άλλη, αλλά προσοχή! Επικίνδυνοι κροκόδειλοι 
κολυμπούν ανάμεσα στις πέτρες…! Αφήστε το στη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. 
Διαστάσεις: Η μικρότερη πέτρα έχει ύψος 8 cm και η μεγαλύτερη 
πέτρα έχει ύψος 25 cm.

145,00€

Σανίδες ισορροπίας
Κωδ.: ΕΕ63020

Σετ από σανίδες 
ισορροπίας από ανθεκτικό 
υλικό, πολύχρωμο και 
σταθερό. 
Οι σανίδες συνδέονται 
μεταξύ τους με σχοινί 
αντοχής. Δε χρειάζεται 
συναρμολόγηση.

59,00€
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Wisperphone - Μοναδικό ακουστικό εργαλείο
Κωδ.: 9000300
Διαστάσεις: 18x4 cm.

Διπλό
Κωδ.: 900007
Ένα έξυπνο ακουστικό εργαλείο, που επιτρέπει στους «μαθητές» 
όλων των ηλικιών να ακούν πιο καθαρά τους ήχους που αποτελούν 
τις λέξεις και τα φωνήματα, καθώς μαθαίνουν να συλλαβίζουν, 
να διαβάζουν ή να επεξεργάζονται τη γλώσσα με την ομιλία. Οι 
ήχοι ακούγονται 10 φορές πιο καθαρά. Ταυτόχρονα καλύπτει τους 
εξωτερικούς θορύβους, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στο αντικείμενο της μάθησης. Χωρίς μπαταρίες και ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, χάρη στο μοναδικό του σχήμα επιτρέπει στο χρήστη να 
ακούει καθαρά τη φωνή του. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο εκτός 
από τα άλλα πλεονεκτήματα μαθαίνουν να μιλούν πιο χαμηλόφωνα, 
γεγονός που βοηθάει στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος. 
Διαστάσεις καλωδίου από 1 μέχρι 3 m.

Calm before Little Storm - Παιχνίδι μνήμης
Κωδ.: 000192
Επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες που εξασκεί τη μνήμη και 
γυμνάζει το μυαλό. Κατάλληλο για  όλα τα παιδιά και ιδανικό 
για  υπερκινητικά παιδιά που μαθαίνουν να περιμένουν 
υπομονετικά τη σειρά τους ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να 
εκτονωθούν την κατάλληλη στιγμή. Τονώνει τις κοινωνικές 
δεξιότητες και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν σε μια 
ομάδα.

Εκπαιδευτικό ρολόι - χρονόμετρο
Κωδ.: 4610079
Εκπαιδευτικό εργαλείο για την  αντίληψη του χρόνου.
Η σχηματική απεικόνιση του χρόνου που απομένει με 
έντονο κόκκινο χρώμα, είναι τέλεια στο να θέτει χρονικά 
όρια, να μετράει τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και 
να εκπαιδεύει τους μαθητές στην καλύτερη χρήση του 
χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους. Δίνει τη δυνατότητα 
της αντίληψης του χρόνου που απομένει, χωρίς να 
χρειάζεται να γνωρίζεις πώς να πεις την ώρα. 
Με χαρακτηριστικό διακριτικό ήχο (beep beep) όταν 
τελειώσει ο χρόνος και κουμπί ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του ήχου. Κατάλληλο για ατομικές ή 
ομαδικές συνεδρίες και δραστηριότητες.
Διαστάσεις: 20x20 cm.

39,00€

7,50€
MimiQ - Παιχνίδια έκφρασης και συναισθημάτων
Κωδ.: 000185
Διασκεδαστικό παιχνίδι, βασισμένο στη μίμηση προτύπου 
εκπαιδεύει το παιδί να αναγνωρίζει συναισθήματα και να τα 
επικοινωνεί, ενδυναμώνοντας  τη συναισθηματική νοημοσύνη. 
Τονώνει τις κοινωνικές δεξιότητες και ενισχύει την αίσθηση 
του ανήκειν σε μια ομάδα. Κατάλληλο για όλα τα παιδιά 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για να «σπάσει τον 
πάγο» σε καινούριες παρέες ή ως έναυσμα για χαλάρωση και 
ουσιαστική επικοινωνία μέσα στην ομάδα.

7,50€

15,00€

22,00€
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Ανακύκλωση
Μαθαίνω να ξεχωρίζω τα σκουπίδια
Κωδ.: 42086
Μαγνητικό παιχνίδι: Σκοπός του παιχνιδιού είναι η 
εξοικείωση των παιδιών με τις διάφορες κατηγορίες 
σκουπιδιών. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μαθαίνουν τη 
σημασία της ανακύκλωσης. Οι κατηγορίες σκουπιδιών είναι 
το γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα, οργανικά σκουπίδια.
Περιλαμβάνει: 6 επιτραπέζιες κάρτες (32x25 cm), 
75 μαγνητικές κάρτες (4,8x8 cm). Για παιδιά από 3 ετών.

42,00€

Καταστήματα Τροφίμων
Κωδ.: 42083
Μαγνητικό παιχνίδι: Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 
εξοικειωθούν τα παιδιά με τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων. 
Τα παιδιά πρέπει να ταιριάξουν την κάθε κάρτα στην 
αντίστοιχη κατηγορία φαγητού (Φρούτα, κρέατα, λαχανικά, 
προϊόντα φούρνου κλπ.). 
Περιλαμβάνει: 6 επιτραπέζιες κάρτες (32x25 cm), 
36 μαγνητικές κάρτες (4,8x8 cm). Για παιδιά από 3 ετών.

39,00€

Τι περιλαμβάνεται στο φαγητό μας
Κωδ.: 42085
Μαγνητικό παιχνίδι: Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά 
να επιλέξουν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται  σε  κάθε 
φαγητό. Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα μικρότερα παιδιά 
να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά είδη τροφίμων αλλά και 
φαγητών και στα μεγαλύτερα να μάθουν τις κατηγορίες των 
τροφίμων και να αρχίσουν να εξοικειώνονται με  τους κανόνες 
της υγιεινής διατροφής.
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 6 επιτραπέζιες κάρτες 
(32x25 cm), 36 μαγνητικές κάρτες φαγητών (5x8 cm) και 
12 διαφορετικά φαγητά (5x8 cm) για πρωινό, μεσημεριανό, 
απογευματινό ή βραδινό, καθώς και οδηγίες  χρήσης. 
Για παιδιά από 3 ετών.

39,00€
Η ώρα του φαγητού
Κωδ.: 42084
Μαγνητικό παιχνίδι: Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά 
να φτιάξουν το δίσκο με το φαγητό τους. Περιλαμβάνει: 
6 επιτραπέζιες κάρτες (32x25 cm), 40 μαγνητικές κάρτες 
φαγητών (8x8 cm) και 9 μαγνητικοί δείκτες (4x4 cm) για 
πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό ή βραδινό. 
Για παιδιά από 3 ετών.

39,00€
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Σερβίτσιο πλαστικό
Κωδ.: 4501008
Σετ από 72 πλαστικά 
μπωλ, πιάτα, ποτήρια, 
μαχαίρια, πιρούνια, 
κουτάλια, 
σε 4 διαφορετικά 
χρώματα.

28,20€

Πλαστικά σκεύη κουζίνας
Κωδ.: 8021
Σετ από 24 πλαστικά 
κουζινικά σκεύη 
σε καλαθάκι. 
Διάσταση 
καλαθιού: 
15x26x21 cm. 
Διάμετρος ποτηριού: 
8,5 cm. 
Ύψος ποτηριού: 4,5 cm. 
Ύψος καφετιέρας: 12 cm.

7,90€

συμβολικό παιχνίδι

25,90€
Ανοξείδωτα σκεύη κουζίνας
Κωδ.: 4501009
Σετ 18 τεμαχίων που 
περιλαμβάνει: 
5 ανοξείδωτα 
εργαλεία κουζίνας, 
2 ανοξείδωτες 
φόρμες για μπισκότα, 
3 ξύλινα εργαλεία, 
1 σήτα κοσκινίσματος, 
3 ανοξείδωτες 
κατσαρόλες, 
2 ανοξείδωτα 
καπάκια, 
2 υφασμάτινα 
πιαστράκια.

Σετ με 24 διαφορετικά φρούτα
Κωδ.: 367571

Διαστάσεις από 
πανεράκι 30x24x13cm.

23,50€

Σετ ξύλινο φαγητό
Κωδ.: 50304
Σετ ξύλινο που 
αποτελείται από 
ψωμί, ντομάτα, 
αγγούρι, 
σκόρδο, καρότο, 
μανιτάρια, 
μαχαίρι και 
σανίδα κοπής. 
Διαστάσεις: 
30x19x5 cm.

23,50€

Ξύλινα φρούτα και 
λαχανικά σε καλαθάκι
Κωδ.: 5000000

Συνολικά 19 ξύλινα 
λαχανικά και 15 φρούτα, 
σε καλαθάκι.

Σκούπα και φαράσι
Κωδ.: 2301
Σε διάφορα χρώματα. Κατάλληλα και για πραγματική χρήση. 
Μήκος 25 cm.

29,00€

2,30€
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συμβολικό παιχνίδι
Αυτοκινητάκια
Μοναδικά μεγάλα αυτοκινητάκια για πολύ μικρά παιδιά. Εξαιρετικής αντοχής. Κατάλληλα για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους

Κωδ.: 560-06
Διαστάσεις: 34χ32χ30 cm. 
Κατάλληλο για παιδιά από 36 μηνών.

38,50€

Κωδ.: 560-41
Διαστάσεις: 39χ16χ18 cm.
Κατάλληλο για παιδιά από 12 μηνών.

14,20€

Κωδ.: 560-42

Διαστάσεις: 41χ16χ18 cm.
Κατάλληλο για παιδιά 
από 12 μηνών.

15,20€

Κωδ.: 561-41

Διαστάσεις: 34χ16χ16 cm.
Κατάλληλο για παιδιά 
από 12 μηνών.

14,20€

Κωδ.: 560-47

Διαστάσεις: 26χ16χ18 cm.
Κατάλληλο για παιδιά 
από 12 μηνών.

13,70€

Κωδ.: 560-02

Διαστάσεις: 43χ32χ28 cm.
Αντέχει βάρος μέχρι 105 kg.
Κατάλληλο για παιδιά 
από 12 μηνών.

27,50€

μεγάλο
μέγεθος
μεγάλο
μέγεθος
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Ξύλινες κούκλες 
κουκλοθεάτρου
Κωδ.: 4504001
Σετ από 15 διαφορετικές 
χειροποίητες ξύλινες κούκλες, 
μήκους 30 cm και διαμέτρου 
5,5 cm (κεφάλι κούκλας).

Κωδ.: 4504002
Σετ από 15 διαφορετικές 
χειροποίητες ξύλινες κούκλες, 
μήκους 19 cm και διαμέτρου 
4 cm (κεφάλι κούκλας).

79,00€

59,00€

συμβολικό παιχνίδι
Μαγνητικό κουκλοθέατρο
Κωδ.: 16005
Πρωτοποριακό 
Kουκλοθέατρο 
με Μαγνήτες. 
Περιλαμβάνει: 
Το κουκλοθέατρο, 
15 διαφορετικούς 
χαρακτήρες και 
4 διαφορετικές 
ιστορίες για να 
κάνετε παραστάσεις. 
Κοκκινοσκουφίτσα, 
Πινόκιο, Χιονάτη 
και τα 3 Γουρουνάκια.
Διαστάσεις: 
32x15x20,5 cm. 

Δαχτυλόκουκλες
Κωδ.: 16041
Σετ από 9 δαχτυλόκουκλες με ήρωες διαφόρων παραμυθιών 
και ηρώων. Μέγεθος 13 cm κάθε κούκλα.

25,00€ 17,80€
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Κούκλες ενσυναίσθησης
Οι κούκλες ενσυναίσθησης ενθαρρύνουν την επικοινω-
νία. Βοηθούν τα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο 
των συναισθημάτων, να μοιραστούν εμπειρίες και να 
δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας. 
Με υψηλή ποιότητα κατασκευής από την Ολλανδία, 
έχουν ανοίγματα στο άνω και στο κάτω χείλος, τη 
γλώσσα και τα μανίκια για να μπορείτε να τα χειρίζεστε 
εύκολα με τα χέρια σας. Έχουν ύψος από 70-85 cm και 
πλένονται στο πλυντήριο.

Νάνος, ο σοφός
Κωδ.: 13485

Αστείος και φιλικός, έχει 
στην πλάτη του σακίδιο με 
εκπαιδευτικά εργαλεία, ενώ 
τα χέρια του είναι ιδανικά για 
την εκμάθηση της νοηματικής 
γλώσσας.

69,00€

Ο Terry και η Terry
Κωδ.: 13370
Ανάλογα με τα ρούχα που φοράει μεταμορφώνεται σε αγόρι ή κορίτσι και 
ως άξιος βοηθός του δασκάλου και του ειδικού παιδαγωγού μαθαίνει στα 
παιδιά τα γράμματα και τους αριθμούς, αλλά και καθημερινές λειτουργίες 
όπως να κουμπώνουν φερμουάρ, να δένουν κορδόνια κ.α.  
Με μερικούς επιδέσμους και χανζαπλάστ μπορούμε να 
αναπαραστήσουμε και να μιλήσουμε στα παιδιά για τους τραυματισμούς 
και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

65,00€

Samantha
Κωδ.: 12570

Έχει στην τσέπη της υφασμάτινα 
νούμερα που κολλάνε με 
Velcro στην παλάμη του χεριού. 
Το Velcro κολλάει σε όλα τα 
χοντρά υφάσματα δίνοντας μας 
τη δυνατότητα να ζωγραφίσουμε 
τη δική μας θεματολογία πάνω 
σε ύφασμα της επιλογής μας 
και να το παρουσιάσουμε με τις 
κούκλες ενσυναίσθησης.

Mike
Κωδ.: 12970
Ήρθε για να μας θυμίσει ότι μπορεί το χρώμα 
του δέρματός μας να είναι διαφορετικό, 
οι καρδιές μας όμως είναι ίδιες. 
Χρησιμοποιήστε αυτό το φιλικό χαρακτήρα 
για να μιλήσετε για τη διαφορετικότητα και 
την πολυεθνικότητα. Το γιλέκο του βγαίνει, 
φοριέται και από τις δύο πλευρές και έχει 
φερμουάρ για να μπορούν τα παιδιά εύκολα 
να τον ντύνουν και ταυτόχρονα να μαθαίνουν 
πως κουμπώνει το φερμουάρ και να δένουν 
τα κορδόνια τους.

65,00€

Bobby
Κωδ.: 13070

Ενθαρρύνει την 
επικοινωνία με τα 
μικρά παιδιά, ενώ 
η χαρούμενη και 
φιλική εμφάνισή του 
παρακινεί ακόμα και 
τους πιο δύσκολους 
και κλειστούς 
χαρακτήρες.

60,00€

60,00€

Νεράιδα
Κωδ.: 13275

Με το μεγάλο στόμα είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για να μπορούμε εύκολα 
να κάνουμε εκφράσεις προσώπου, 
διάθεσης, μορφασμούς, εκμάθηση 
σωστής άρθρωσης και συγκεκριμένες 
κινήσεις του στόματος και της γλώσσας. 
Είναι κατάλληλη για χρήση σε ομάδες, 
παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

55,00€

συμβολικό παιχνίδι
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ανάπτυξη δεξιοτήτων
Κέντημα με φιγούρες ζώα
Κωδ.: 50538
Το  παιχνίδι αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της 
δεξιότητας της κίνησης. Σετ που αποτελείται 
από 8 πλαστικά ζώα με ειδικές τρύπες και 
8 πολύχρωμα κορδόνια.
Συσκευασία σε πρακτικό ξύλινο κουτί.
Διαστάσεις: 20,5x16,5x5 cm.

11,80€

Βίδες πλαστικές
Κωδ.: 40465
Πλαστικές βίδες και παξιμάδια σε διάφορα 
χρώματα και σχήματα,  για την ανάπτυξη 
λεπτών δεξιοτήτων και την κατανόηση των 
σχημάτων. Σετ από 82 κομμάτια, μήκος 5 cm 
το καθένα. Διατίθενται σε πλαστικό τσαντάκι. 
Κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Διαστάσεις: 6,5x4,5 cm.

16,50€

Λαβύρινθος με χρωματιστές 
ξύλινες φιγούρες
Κωδ.: 58479
Λαβύρινθος προγραφής με 
χρωματιστές ξύλινες φιγούρες.
Διαστάσεις: 29x2x7,5 cm.

18,90€

Κρίκοι αλυσίδας
(120 κομμάτια στο τσαντάκι τους)
Κωδ.: 40468
Κλασικοί πολύχρωμοι κρίκοι αλυσίδας, 
σετ 120 τεμαχίων.
Μήκος κάθε κρίκου 7 cm. 
Διατίθενται σε πλαστικό τσαντάκι.                                                                                               
Κατάλληλοι για παιδιά από 3 ετών και πάνω.

16,50€

Αργαλειός
Κωδ.: 58592

Ξύλινος αργαλειός 
με 2 σαΐτες.
Διαστάσεις:
4x33x5 cm.

14,90€

Τυρί με ποντικάκι
Κωδ.: 56281

Ένα μικρό παιχνίδι που 
αναπτύσσει τη δεξιότητα 
της κίνησης.
Διαστάσεις: 14x9 cm.

Μήλο με σκουλήκι
Κωδ.: 56276

Ένα μικρό παιχνίδι που 
αναπτύσσει τη δεξιότητα 
της κίνησης.
Διαστάσεις: 9x8 cm.

9,50€

9,50€
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Ξύλινο κουτί δραστηριοτήτων
Κωδ.: 16009
Τρισδιάστατο κουτί με 5 
διαφορετικές δραστηριότητες. 
Ιδανικό για αναγνώριση των 
χρωμάτων, ανάπτυξη της 
αίσθησης του ρυθμού 
και ανάπτυξη των 
κινητικών δεξιοτήτων.  
Για παιδιά από 1 έτους.
Διαστάσεις: 
30x30x55 cm.

Λαβύρινθος προγραφής
Κωδ.: 16256
Λαβύρινθος προγραφής για πολύ μικρά παιδιά. Βοηθά στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραφής και ανάπτυξης της αίσθησης 
των σχημάτων. Για παιδιά από 1 έτους.
Διαστάσεις: 23χ19χ13 cm.

Κουτί σχημάτων 
με ήχους
Κωδ.: 40267

Κατάλληλο για 
παιδιά από 6 μηνών.

ανάπτυξη δεξιοτήτων
59,00€ 14,80€

12,80€

13,80€

Παιχνίδι αφής
Κωδ.: 58504

Το παιχνίδι προωθεί 
τη δεξιότητα των 
παιδιών να ψηλαφίζουν. 
Με τα μάτια πότε ανοιχτά 
και πότε κλειστά, πρέπει να 
ταιριάξουν την επιφάνεια του ενός κομματιού 
με την επιφάνεια του αντίστοιχου κομματιού. 
Διαστάσεις: 27,5χ11χ3,5 cm.

13,80€

Μαγνητικό παιχνίδι - ψάρεμα
Κωδ.: 16305

Ανάπτυξη λεπτών δεξιοτήτων με 
το παιχνίδι ψάρεμα.
Ιδανικό για 1-4 παίχτες και για παιδιά 
από 2,5 ετών. 
Διαστάσεις: 28x28x12 cm.

PICK FIL Πίνακας προγραφής
Κωδ.: 4610037
Σετ των 4 πινάκων από ειδικούς πίνακες προγραφής. 
Η συσκευασία περιλαμβάνει εκτός από 
τους 4 πίνακες, 16 κορδόνια και 4 στυλό.

28,00€
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μαθηματικό υλικό
Tangram
Καθορισμένες φιγούρες πρέπει να σχηματισθούν από απλά 
ξύλινα γεωμετρικά σχήματα. Υπάρχουν μικρές κάρτες που 
έχουν λύσεις.
Κωδ.: 56301

Για αρχάριους: 
Διαστάσεις: 
26,5x20x2 cm.

Ξύλινος ντόμινο για μέτρημα
Κωδ.: 58476
Μεγάλος ξύλινος πίνακας για μέτρημα με φωτεινούς 
κόκκινους ράβδους, τους οποίους τα παιδιά μπορούν 
να ταιριάξουν μέσα σε συγκεκριμένες τρύπες. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να μάθουν να μετρούν ενώ παίζουν 
ταυτόχρονα. 
Διαστάσεις: 
27,5x11x3,5 cm.

17,80€

14,90€

Αριθμητάριο
Κωδ.: 58738

Οι κλασικές αριθμομηχανές-
φτιαγμένες από ξύλο, 
σε 2 μεγέθη. 
Στέρεα και ανθεκτικά. 
Διαστάσεις: 45x45x10 cm, 
28x26,5x7,5 cm.

16,50€

Σετ 1 με κορδόνια 
και σχήματα
Κωδ.: 58505

Το σετ αποτελείται από 
30 χρωματιστά  κομμάτια, 
με διαφορετικά σχήματα 
και αριθμούς και 
4 κορδόνια. Συσκευασία 
σε ξύλινο κουτί με καπάκι 
από Plexiglas. 
Διαστάσεις: 
25x20x5 cm.

19,90€

Σετ 2 με κορδόνια και χάντρες
Κωδ.: 56233
Το σετ αποτελείται 
από 130 χρωματιστές 
χάντρες σε 
διαφορετικά σχήματα 
και 10 κορδόνια. 
Συσκευασία σε 
ξύλινο κουτί με 
καπάκι από Plexiglas. 
Διαστάσεις: 
28x20x6,5 cm. 

19,90€
Σετ 3 με κορδόνια και χάντρες
Κωδ.: 51756
Το σετ αποτελείται 
από: 20 χρώματιστές 
χάντρες, σε 
διαφορετικά σχήματα 
και δύο κορδόνια. 
Συσκευασία σε 
ξύλινο κουτί με 
διαστάσεις: 
20x20x7cm.

19,90€

Κωδ.: 56162

Για προχωρημένους: 
Διαστάσεις: 
33,5x22,5x4,5 cm.

Πλαστικά νούμερα
Κωδ.: 4610055
Το σετ περιλαμβάνει 
20 αφρώδη πλαστικά 
νούμερα (0-9), 
ύψους 7cm και 
πλάτους 1cm.

5,90€

23,80€
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Καθρέπτης γεωμετρίας
Κωδ.: 4610061
Κατασκευασμένο από 
πλεξιγλάς, αντανακλά 
σαν καθρέπτης αλλά 
μπορείς να διακρίνεις 
από την άλλη πλευρά. 
Βάζοντας ένα αντικείμενο 
από τη μία πλευρα 
ζωγραφίζεις εύκολα αυτό 
το σχήμα. Ανακαλύπτης 
τα γεωμετρικά σχήματα,                     
τη συμμετρία τους, τις ομοιότητες τους. Το σετ περιλαμβάνει 
έναν καθρέπτη διαστάσεων: 15x9,5cm, 250 πλαστικά 
κομμάτια με γεωμετρικά σχήματα, πάχους 5mm το καθένα  
και 25 μικρούς πλαστικούς καθρέπτες διαστάσεων 10x7cm.

μαθηματικά
Ludo, επιτραπέζιο
παιχνίδι
Κωδ.: 58594

Το κλασικό 
επιτραπέζιο παιχνίδι 
Γκρινιάρης, σε σταθερή 
ξύλινη βάση. 
Διαστάσεις: 
29x29x3,5 cm.

Τρίλιζα
Κωδ.: 56263

Το κλασικό παιχνίδι 
σε σταθερή ξύλινη 
βάση. Τα πούλια 
και ο πίνακας είναι 
από συμπαγές ξύλο. 
Διαστάσεις: 
20,5x20,5x3 cm.

13,50€

Ζυγαριά στερεών - υγρών 
Κωδ.: 4502003
Ζυγαριά με πλαστικά 
βαράκια και δοχεία 
κατάλληλα για υγρά.

5,60€

19,90€

Κλάσματα
Κωδ.: 4610056

Ο απλούστερος τρόπος 
για την κατανόηση των 
κλασμάτων. Το σετ 
αποτελείται από 60 τεμ., 
είναι από πλαστικό και 
περιλαμβάνει κομμάτια 
1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 
1/12, 1/24.

9,80€

Αλυσίδα από πλαστικά φρούτα
Κωδ.: 41000
Τα πλαστικά φρούτα είναι 
κατασκευασμένα από ελαφρύ, 
ασφαλές, ανθεκτικό πλαστικό. 
Ο σχεδιασμός στο τελείωμα 
είναι ιδανικός για να συνδέονται 
τα φρούτα μεταξύ τους. 
Είναι κατάλληλα και για 
ελεύθερο παιχνίδι αλλά και για 
εκπαιδευτικό με αυξανόμενο 
βαθμό δυσκολίας. 
Κατάλληλο για 
όλες τις 
ηλικίες.
Σετ 20 
τεμαχίων.

9,80€

18,50€

Κλεψύδρες
Κωδ.: 4800002

Σετ από 5 κλεψύδρες 
των 30’’, 1 min, 3 
min, 5 min και 10 min, 
ύψους 9 cm.

5,50€

Κλασικό ξύλινο ντόμινο
Κωδ.: 4611002

Τα παιδιά μαθαίνουν 
τα σχήματα και 
τα χρώματα με το 
κλασικό παιχνίδι 
ντόμινο.

14,20€
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κατασκευές
Πρωτοποριακά τουβλάκια LOGGIX 
σε 2 σχήματα και 7 διαφορετικά χρώματα
Κωδ.: 4000006
LOGGIX σημαίνει ενθάρρυνση 
και πρόκληση. 
Με τα τουβλάκια και μόνο το 
παιδί μπορεί να δημιουργήσει  
έναν ολόκληρο κόσμο! Χάρη 
στο σχήμα τους επιτρέπουν 
τη δημιουργία κυκλικών 
και διαγώνιων κατασκευών, 
καθώς και τη δημιουργία 
περιστρεφόμενων σχημάτων. 
Το σετ αποτελείται από 1.000 
τεμάχια και συμπληρώνεται με αυτοκόλλητα μάτια. 
Διαστάσεις κομματιών από 2x2x2,5 cm μέχρι 2x4x2,5 cm.

Τσάντα για πολύ μικρούς αρχιτέκτονες
Κωδ.: 40277
Σετ από 26 μαλακά κομμάτια, κατάλληλα και για πολύ 
μικρά παιδιά άνω των 6 μηνών, για να 
δημιουργούν χτίσματα σαν σπίτια. 
Τα κομμάτια είναι ακίνδυνα, αθόρυβα 
και διατίθενται σε πλαστική τσάντα που 
αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα.
Διαστάσεις κομματιών από 5x5x5 cm 
μέχρι 5x5x17 cm.

Κύβοι Soft Set 102 τεμαχίων
Κωδ.: 4400008
Μαλακοί κύβοι από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό, ελαστικό 
υλικό το οποίο ενδείκνυται για χρήση από παιδιά ηλικίας 2-6 
ετών. Διαστάσεις κομματιών από 2x2x7 cm μέχρι 5x6x12 cm.

55,00€

PLAYCUBE Πολυβραβευμένο παιχνίδι 
από 48 μαλακά κομμάτια 
Κωδ.: 40278
Αποτελείται από 48 κομμάτια κύβων, που συναρμολογούνται  
εύκολα μεταξύ τους. Τα παιδιά με τη φαντασία τους 
δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές. 
Διάσταση κύβου: 6x6 cm. 

32,00€

38,00€
59,90€

1.000 τμχ.
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κατασκευές
Κατασκευαστικό Παιχνίδι «Ο σταθμός»
Κωδ.: 40281
Το σετ αποτελείται από 93 τεμάχια διαφόρων 
μεγεθών για την κατασκευή ολόκληρου 
σιδηροδρομικού σταθμού.
Για παιδιά από 18μηνών και άνω.

38,00€
Μεγάλο κατασκευαστικό Παιχνίδι 
Κωδ.: 40208
Το παιχνίδι αποτελείται από 48 μεγάλα 
κομμάτια από ανθεκτικό ασφαλές υλικό.  
Τα κομμάτια έχουν διαφορετικά σχήματα 
και χρώματα. Η διάστασή τους ξεκινάει 
από 6x6 cm το μικρότερο. Συσκευασία σε 
πλαστικό κουτί που το καπάκι του είναι και 
βάση για τις κατασκευές.
Για παιδιά από 18μηνών και άνω.

24,50€

6x6cm

Σετ 500 τεμαχίων
Ρόδες και άξονες 
Κωδ.: 4400006

Το σετ αποτελείται από 
500 τεμάχια ρόδες και 
άξονες.

49,00€

διάμετρος 5,5cm 0,5χ3cm 3χ3cm

32x16cm

3x3cm

Σφηνοτουβλάκια
Κωδ.: 40225
Το κλασικό αυτό παιχνίδι αποτελείται από 85 κομμάτια 
διαφόρων μεγεθών και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

16,50€

Τα κλασικά και διαχρονικά
Σφηνοτουβλάκια

σε καταπληκτική τιμή.

Τουβλάκια

49,00€

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Σετ 600 τεμαχίων 
Κωδ.: 4400005
Το σετ αποτελείται 
από 600 τεμάχια 
τετράγωνα και 
τρίγωνα σε διάφορα 
φωτεινά χρώματα. 
(το κουτί δεν 
περιέχεται στη 
συσκευασία).
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Geo soft
Κατασκευές από αφρώδες μαλακό υλικό που πλένεται όταν λερωθεί. Ιδανικό παιχνίδι για κατανόηση σχημάτων 
και από πολύ μικρά παιδιά. Διατίθενται σε πλαστικό, διάφανο βαλιτσάκι. Το γέμισμά τους είναι από υποαλλεργικό 
υλικό σε νιφάδες.

Μαγνητικό παιχνίδι
Κωδ.: 4613012
Στόχος του παιχνιδιού 
είναι να διδάξει τη 
συμμετρία. 
Αποτελείται από: 
• 4 μαγνητικούς 
λευκούς πίνακες, 
διάστασης 
22x30 cm
• 8 μαγνητικά αφρώδη 
κομμάτια, διάστασης 
15x23 cm και πάχους 
4,5mm σε 4 διαφορετικά χρώματα
• 2 φυλλάδια (30 σελίδων το καθένα) με ιδέες για σχέδια

39,00€

35,00€

Μαγνητικό παιχνίδι
Κωδ.: 4613014
Στόχος του παιχνιδιού 
είναι να διδάξει 
τη συμμετρία ενώ 
κατασκευάζει όμορφα 
κάστρα. Αποτελείται 
από: 
• 4 μαγνητικούς πίνακες, 
διάστασης 22x30 cm
• 160 μαγνητικά αφρώδη κομμάτια, διάστασης 15x23 cm, 
σε 8 διαφορετικά χρώματα
• 1 φυλλάδιο (32 σελίδων) με ιδέες για σχέδια

38,00€

Κατασκευαστικό Μαγνήτης Giga-Form Junior
Κωδ.: ML-80GAS
Αποτελείται από 80 κομμάτια σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο 
και μπλε χρώμα: 
• 20 μεγάλες 
ράβδους μήκους 
9 cm, 
• 32 μικρές 
ράβδους μήκους 
5,5 cm, 
• 28 μπάλες 
διαμέτρου 4 cm, 
σε κουτί 
διαστάσεων 
23x16x14 cm.

62,00€

Geo soft mini
Κωδ.: GS-Mini
Σετ που αποτελείται από 50 πολύχρωμα κομμάτια 
διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών. Το μέγεθός του είναι 
από 3,5 cm το μικρότερο έως 14 cm το μεγαλύτερο.

23,80€
Geo soft midi
Κωδ.: GS-Midi
Σετ που αποτελείται από 48 πολύχρωμα κομμάτια 
διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών. Το μέγεθός του είναι 
από 7 cm το μικρότερο έως 28 cm το μεγαλύτερο.

57,00€

Μαγνητικό παιχνίδι
Κωδ.: 4613013
Με 3 μόνο διαφορετικά 
σχήματα, το παιδί 
μπορεί να δημιουργήσει 
πολλές και διαφορετικές 
φιγούρες ζώων. 
Αποτελείται από:
• 4 μαγνητικούς 
πίνακες διπλής όψεως, 
διάστασης 22x30 cm
• 180 μαγνητικά 
αφρώδη κομμάτια, 
διάστασης 3,5 cm, 
σε 4 διαφορετικά 
χρώματα
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Το πρώτο μου ρολόι
Κωδ.: 2258
Πρωτότυπη κατασκευή 
από 33 τεμάχια, για να το 
συναρμολογήσεις εύκολα 
μόνος σου και να φτιάξεις 
ένα επιτραπέζιο 
κουρδιστό 
ρολόι με 
μηχανισμό, που 
θα λειτουργεί 
πραγματικά.
Διάσταση:
διάμετρος 20 cm.

Κατασκευή με παράθυρα
Κωδ.: 4611003
Σετ από 32 ξύλινα 
παράθυρα σε 
διάφορα χρώματα 
και μεγέθη. 
Συσκευασία σε 
ξύλινο κουτί. 
Διαστάσεις: 
8x8,4x4 cm.

14,90€

39,90€

Πρωτότυπο ξύλινο παιχνίδι για κατασκευές 
Κωδ.: 4612000
Σετ από 222 ξυλάκια 
σε φυσικό χρώμα 
σε χάρτινο κουτί. 
Τα ξυλάκια έχουν 
ειδικές εγκοπές και 
θηλυκώνουν τέλεια 
μεταξύ τους.

Πρωτότυπες κατασκευές σε φελλό 
Κωδ.: 4610017
Σετ που περιλαμβάνει:
• 300 πολύχρωμα ξύλινα κομμάτια σε διάφορα γεωμετρικά 
σχήματα με τρύπα στη μέση
• 6 ξύλινα σφυριά μήκους 19 cm
• 1.000 καρφάκια μήκους 10mm και διαμέτρου 1mm
• 5 φελλούς μεγέθους Α4 και πάχους 10mm

62,00€

39,00€

κατασκευές
Μαγνητικό παιχνίδι 
Κωδ.: 16338
Ξύλινο κουτί με μαγνητικό παιχνίδι που περιλαμβάνει 48 μαγνητικά 
κομμάτια και 24 διαφορετικές κάρτες. Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών. 
Διαστάσεις κουτιού: 28,6x28,6x3,8 cm.

28,00€

x130 4x2x1,3cm

            x50 8x2x1,3cm

                         x25 13x2x1,3cm

                                     x25 16x2x1,3cm

                                                  x5 20x2x1,3cm

                                                              x15 34x2x1,3cm
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puzzles
Ξύλινα puzzles
Ήμερα ζώα
Κωδ.: 16323
Σετ από 3 ξύλινα puzzles, λαγός, 
αγελάδα, 
πάπια, για 
πολύ μικρά 
παιδιά, από 
6 μηνών και 
πάνω. 
Τα κομμάτια είναι 
μεγάλα και ασφαλή 
με εικόνες 
πολύ ελκυστικές για τα παιδιά. Διαστάσεις: 30x22,5 cm το 
κάθε puzzle και πάχος 2 cm.

24,80€

Ξύλινα puzzles με ενσφηνώματα
Κωδ.: 16408
Σετ από 3 ξύλινα puzzles με 
ενσφηνώματα για πολύ μικρά 
παιδιά από 6 μηνών και πάνω, 
με θέματα μέσα μεταφοράς, 
ήρεμα και άγρια ζώα. 
Τα κομμάτια είναι πολύ 
μεγάλα και ασφαλή με εικόνες 
πολύ ελκυστικές για τα παιδιά.
Διαστάσεις: 30x22,5 cm το 
κάθε puzzle και πάχος 1,3 cm.

24,80€

Ξύλινα ενσφηνώματα
Κωδ.: 4601030
Σετ από 4 ξύλινα puzzles με 
ενσφηνώματα για πολύ μικρά παιδιά από 
3 έως 10 κομμάτια. 
Διαστάσεις: 28x28 cm το κάθε puzzle.

17,00€

Puzzle ανατομίας
Κωδ.: 4601028
Σετ από 4 ξύλινα puzzles 2 κορίτσια και 2 αγόρια.
Διαστάσεις: 14,5x29,5x2 cm το κάθε puzzle.

24,70€

Φάρμα με ήχους ζώων
Κωδ.: 4601029

Puzzle με 5 κομμάτια 
με ήχους ζώων.
Διαστάσεις: 25x25 cm.

15,20€

Φόρμουλα
Κωδ.: 4600042
Puzzle από χοντρό ανακυκλωμένο χαρτόνι, 
45 κομμάτια, 62x42 cm. Από 3 ετών.

14,90€

Το τρακτέρ
Κωδ.: 4600006
Puzzle από χοντρό ανακυκλωμένο χαρτόνι, 
25 κομμάτια, 55χ42 cm. Από 2,5 ετών.

12.50€

Χάρτινα puzzles
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puzzles
Πλαστικά puzzles
Κάθε puzzle είναι σε πλαίσιο και έχει κάρτα με το σχέδιο. 

Κωδ.: 4602003

Σετ από 6 διαφορετικά 
puzzles από πλαστικό, 
12 κομμάτια το καθένα.
Διαστάσεις: 22x22 cm 
το κάθε puzzle.

44,90€

44,90€

Κωδ.: 4602005

Σετ από 6 διαφορετικά 
puzzles από πλαστικό, 
36 κομμάτια το καθένα.
Διαστάσεις: 22x22 cm 
το κάθε puzzle. 

44,90€

Τα ζώα του κόσμου
Κωδ.: 42071
Σετ 3 διαφορετικών puzzles 
15 κομματιών το καθένα και 
διαστάσεων 28x30 cm. 
Τα σχέδια στα puzzles 
παρουσιάζουν τα ζώα του 
κόσμου. Το ένα τα μικρά 
ζώα, το δεύτερο τα ζώα της 
ζούγκλας και το τρίτο ζώα της 
αρκτικής. 

39,50€

Η ζωή στο σχολείο
Κωδ.: 42070
Σετ 3 διαφορετικών puzzles 15 
κομματιών το καθένα και διαστάσεων 
28x30 cm. Τα σχέδια στα puzzles 
παρουσιάζουν διάφορες στιγμές της 
ζωής στο σχολείο. Το ένα στιγμές 
στην τάξη ζωγραφίζοντας, το δεύτερο 
στην καντίνα του σχολείου και το τρίτο 
στη γυμναστική.

39,50€

Χαρούμενες στιγμές
Κωδ.: 42072
Σετ 3 διαφορετικών puzzles 30 
κομματιών το καθένα και διαστάσεων 
28x30 cm. Τα σχέδια στα puzzles 
παρουσιάζουν χαρούμενες στιγμές. 
Το ένα το τσίρκο, το δεύτερο 
καρναβάλι και το τρίτο ζωολογικό 
κήπο. 

39,50€

Puzzles από μαλακό πρωτοποριακό υλικό
Τα puzzles αυτά είναι κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω, είναι  κατασκευασμένα από πολύ μαλακό 
πρωτοποριακό υλικό, δεν σκίζονται, πλένονται, είναι αθόρυβα και διατίθενται σε πλαστική βάση με οδηγίες χρήσης. 

39,50€
Καθημερινές συνήθειες
Κωδ.: 42069
Σετ 3 διαφορετικών puzzles  
6  κομματιών το καθένα και 
διαστάσεων 28x30 cm. Τα σχέδια 
στα puzzles παρουσιάζουν διάφορες 
στιγμές της ζωής στο σπίτι.

Κωδ.: 4602004

Σετ από 6 διαφορετικά 
puzzles από πλαστικό, 
24 κομμάτια το καθένα. 
Διαστάσεις: 22x22 cm 
το κάθε puzzle.
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Φτιάξε το δικό σου παραμύθι
Κωδ.: 4600032
Puzzle - γίγας διάσημων παραμυθιών. Περιέχει 15 κομμάτια 
από ανακυκλωμένο χαρτόνι με ήρωες παραμυθιών. 
Σύνολο 35 κομμάτια. Διαστάσεις: 88χ60 cm.

17,10€

Η μεγάλη φάρμα
Κωδ.: 4600112
Συμπληρώνοντας το puzzle - γίγας μαθαίνεις 
τα ζώα της φάρμας. 45 κομμάτια από χοντρό 
ανακυκλωμένο χαρτόνι.
Διαστάσεις 61,5χ88 cm.
Ηλικίες: 3 - 6 ετών.

16,80€

puzzles
Χάρτινα puzzles

Πυροσβεστική
Κωδ.: 4600010

20 μεγάλα κομμάτια 
από χοντρό 
ανακυκλωμένο 
χαρτόνι.
Διαστάσεις: 59x41 cm. 
Ηλικίες: 2 - 5 ετών. 

13,60€

Το μαγικό κάστρο
Κωδ.: 4600020

40 μεγάλα κομμάτια 
από χοντρό 
ανακυκλωμένο χαρτόνι. 
Διαστάσεις: 58x43 cm. 
Ηλικίες: 3 - 6 ετών. 

14,90€

Το λεωφορείο
Κωδ.: 4600008

Puzzle 30 τεμαχίων. 
Μάθε να μετράς μέχρι 
το 10, ανεβαίνοντας 
στην κορυφή του 
δέντρου, με τη βοήθεια 
των ευτυχισμένων 
ζώων. Περιλαμβάνει 
πόστερ που αποτελεί και εξαιρετική διακόσμηση για την τάξη. 
Διαστάσεις: 29χ86 cm. Ηλικίες: 3 - 6 ετών.

13,50€

Ο μεγάλος εκσκαφέας
Κωδ.: 4600004

20 μεγάλα κομμάτια 
από χοντρό 
ανακυκλωμένο χαρτόνι.
Διαστάσεις: 53x40 cm.
Ηλικίες: 3-6 ετών. 
διακόσμηση για την 
τάξη. 
Διαστάσεις: 29χ86 cm. 
Ηλικίες: 3-6 ετών.

12,50€

Το δέντρο
Κωδ.: 4600035

Μάθε να μετράς μέχρι το 10, 
ανεβαίνοντας στην κορυφή του 
δέντρου, με τη βοήθεια των 
ευτυχισμένων ζώων. 
Περιλαμβάνει πόστερ που 
αποτελεί και εξαιρετική 
διακόσμηση για την τάξη. 
Διαστάσεις: 29x86 cm. 
Ηλικίες: 3 - 6 ετών. 

13,50€

Ναυαγοσωστικό
Κωδ.: 4600043

15 κομμάτια. 
Διαστάσεις:
54x37 cm.

13,60€
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καθρέπτες από ελαστικό

Κωδ.: EE62621
Καθρέπτης σε τρίγωνο πλαίσιο χρώματος λιλά. 
Διαστάσεις: 23,5x23,5x4 cm.

Κωδ.: EE62600
Καθρέπτης επίπεδος σε τετράγωνο πλαίσιο χρώματος κίτρινο. 
Διαστάσεις: 15x15x3 cm.

Καθρέπτες με πλαίσιο  από μασίφ αφρώδες ελαστικό. Κατάλληλοι για πολύ μικρά παιδιά γιατί είναι ασφαλείς και 
τα παιδιά δεν μπορούν να τραυματιστούν παίζοντας. 

Στα παιδιά αρέσει να καθρεπτίζονται και να ανακαλύπτουν το δικό τους κόσμο.

9,80€

Κωδ.: EE62601
Κυρτός καθρέπτης σε τετράγωνο πλαίσιο χρώματος κόκκινο. 
Διαστάσεις: 15x15x3 cm.

Κωδ.: EE62622
Καθρέπτης σε τετράγωνο πλαίσιο χρώματος μπλε. 
Διαστάσεις: 23,5x23,5x4 cm.

Σετ από 5 καθρέπτες
Κωδ.: EESP-SET1
Σετ που αποτελείται από 5 
διαφορετικούς καθρέπτες.

59,00€

Κωδ.: EE62602
Κοίλος καθρέπτης σε τετράγωνο 
πλαίσιο χρώματος πορτοκαλί. 
Διαστάσεις: 15x15x3 cm.

12,90€

13,90€

Κωδ.: EE62611
Τετράγωνο πλαίσιο χρώματος κόκκινο 
με 4 κυρτούς καθρέπτες.
Διαστάσεις: 26,3x26,3x3 cm.

Κωδ.: EE62612
Τετράγωνο πλαίσιο χρώματος πορτοκαλί 
με 4 κοίλους καθρέπτες.
Διαστάσεις: 26,3x26,3x3 cm.

Κωδ.: EE62610
Τετράγωνο πλαίσιο χρώματος κίτρινο 
με 4 επίπεδους καθρέπτες.
Διαστάσεις: 26,3x26,3x3 cm.

Σετ από 3 καθρέπτες
Κωδ.: EESP-SET2
Σετ που αποτελείται από 3 
διαφορετικούς καθρέπτες.

24,90€

64,90€

18,90€

24,90€

11,90€

14,90€
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μουσικά όργανα
Ταμπούρλο
Κωδ.: 47-00-009

Ταμπούρλο με μπαγκέτα, 
που αναπαριστά ήχο της 
θάλασσας, διαμέτρου 
30cm και ύψους 6cm.

19,50€

Σετ 1 μουσικά όργανα
Κωδ.: 4700010
Αποτελείται από ταμπούρλο και σετ βροχής καταιγίδας.

37,00€

Μεταλόφωνο
Κωδ.: 47-00-006
Μεταλόφωνο διαμέτρου 18,5 cm.

14,80€

Σετ 2 μουσικά όργανα
Κωδ.: 4700014
Σετ που αποτελείται από ταμπουρίνο, ξυλόφωνο, 
μεταλόφωνο και 4 κουδουνάκια.

35,00€

Κουδουνάκια
Κωδ.: 47-00-018
Μουσικά κουδουνάκια, σετ των 4, διαμέτρου 3 cm. Κάθε ένα 
από τα μουσικά κουδουνάκια δημιουργεί διαφορετικό ήχο.

9,80€

Βροχή και Καταιγίδα
Κωδ.: 47-00-012

Παιχνίδι, σετ των 2 
τεμαχίων. Ένα που 
αναπαράγει τους ήχους 
της βροχής και ένα τους 
ήχους της καταιγίδας. 
Διαστάσεις: 
Ήχος βροχής: μήκος 
30cm, διάμετρος 4cm. 
Ήχος καταιγίδας: μήκος 
26cm, διάμετρος 9cm.

23,40€

Ταμπουρίνο
Κωδ.: 47-00-013

Ταμπουρίνο με 
μπαγκέτα. 
Διάμετρος 20cm.

6,90€

Ξυλόφωνο
Κωδ.: 47-00-007

Ξυλόφωνο, διαμέτρου 
10 cm, που παράγει 
διαφορετικούς ήχους 
όταν το περιστρέφουμε.

8,90€

Βαλιτσάκι με μουσικά όργανα
Κωδ.: 47-00-011
Βαλιτσάκι με μουσικά 
όργανα, χωρισμένο 
σε 6 θήκες. Ειδικά 
σχεδιασμένο για να 
κρεμιέται ανοιχτό. 
Περιέχει 20 μουσικά 
όργανα. 1 μικρό 
ταμπούρλο,
1 τύμπανο με μπακέτα, 
1 με 5 μουσικά 
κουδουνάκια, 
2 τρίγωνα, 4 αυγά, 
4 μαράκες, 1 guiro, 
2 τζίλιες, 2 ξύλινα 
shakers, 1 καστανιέτα, 
1 κουδουνάκια με 
ξύλινη λαβή.

86,00€
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τέμπερες-δακτυλομπογιές

Πλαστικό βαζάκι
Κωδ.: 0600002

Άδειο πλαστικό βαζάκι 
για μίξη χρωμάτων, 
χωρητικότητας 175ml.

0,49€

Δακτυλομπογιά 
Κωδ.: 0401002

Δαχτυλομπογιά σε μπoυκάλι 
1 λίτρου.Ιδανική για 
ζωγραφική με τα δάχτυλα 
αλλά και με πινέλο.Επιλογή 
απο 9 διαφορετικά φωτεινά, 
μη τοξικά, κρεμώδη χρώματα 
που καλύπτουν τέλεια 
μεγάλες επιφάνειες με μικρή 
ποσότητα. 
Πλένονται με νερό και 
σαπούνι.

4,85€ / λίτρο

Τέμπερα 
Κωδ.: 0401000 
Τέμπερα σε συσκευασία 1 λίτρου σε 
13 διαφορετικά χρώματα.

2,98€ / λίτρο

Τέμπερα blocks 
Κωδ.: 0500002

Τέμπερα σε στερεά μορφή. 
Συμπυκνωμένη τέμπερα για 
πολλές εφαρμογές. Χρώματα 
υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, 
εξαιρετικά φωτεινά, κατάλληλα 
για όλες τις  επιφάνειες. 
Επιλογή από 14 διαφορετικά 
χρώματα. 
Διάμετρος 5,5 cm.

1,89€ / τεμ.

Παλέτες για τέμπερα blocks 
Κωδ.: 0601005

Άδεια παλέτα για 
1 τέμπερα block.
Διαστάσεις: 7x7 cm.

0,45€

 
Κωδ.: 0601006

Άδεια παλέτα για 8 τέμπερα blocks.
Διαστάσεις: 28,5x14,5 cm.

2,30€

άσπρο

γαλάζιο μπλε σκούρο κόκκινο

κόκκινο ανοιχτό πράσινο ανοιχτό πράσινο σκούρο

κίτρινο πορτοκαλί καφέ

ροζ μωβ μαύρο

άσπρο κίτρινο πορτοκαλί

ώχρα πράσινο ανοιχτό πράσινο σκούρο

κόκκινο μωβ ροζ

μπλε ανοιχτό μπλε σκούρο κάφε

κεραμιδί μαύρο
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ξυλομπογιές
μακιγιάζ προσώπου

ΧΡΩΜΑΤΑ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ξυλομπογιές λεπτές
Κωδ.: 0900001
Σετ από 12 διαφορετικά χρώματα.

1,44€

Κωδ.: 0900002
Σετ από 24 διαφορετικά χρώματα.

2,65€

Ξυλομπογιές χοντρές JOLLY
Κωδ.: 0903001

Σετ από 24 διαφορετικά χρώματα 
με διάμετρο μύτης 6,4 mm. 
Χρώματα μαλακά, μη τοξικά, 
εύκολα στη χρήση, ιδανικά 
για πολύ μικρά παιδιά. Η μύτη 
είναι κολλημένη στο ξύλο για να 
μην σπάει στο ξύσιμο. 
Διάμετρος μολυβιού 11 mm, 
διάμετρος μύτης 6,4 mm.

23,90€
Κωδ.: 0901010

Σετ από 12 χρώματα από 
ξυλομπογιές χοντρές με 
ξύστρα

4,58€

Ξύλινη βάση
Κωδ.: 0603001
Η ξύλινη βάση 
είναι πολύ χρήσιμη 
για αποθήκευση 
μαρκαδόρων, 
κηρομπογιών, 
ξυλομπογιών, 
ψαλιδιών. Χωράει μέχρι 
288 μολύβια κανονικού 
μεγέθους. Ξύλινη βάση 
συνολικών διαστάσεων 
19,2x14,5x7,2 cm 
και διαστάσεων κάθε 
χωρίσματος 3,9x3,9x7,2 cm.

8,80€

Ξυλομπογιές JOLLY
Κωδ.: 0901001
Ξυλομπογιές εξαιρετικής αντοχής 
και ποιότητας με διάμετρο μύτης 
4 mm και διάμετρο μολυβιού 8,5 
mm. Κατασκευασμένες από ξύλο 
κέδρου και με τη μύτη κολλημένη 
στο ξύλο για να μην σπάει 
στο ξύσιμο. Συσκευασία 
12 τεμαχίων ανά χρώμα. 
Επιλογή από 30 χρώματα.

Κωδικοί χρωμάτων: 01: λευκό, 
02: κίτρινο, 03: κίτρινο κροκί, 
04: πορτοκαλί, 05: κόκκινο ανοιχτό, 
06: κόκκινο, 07: κόκκινο σκούρο, 
08: λιλά, 09: ροζ, 10: ροδακινί, 11: μωβ 
βιολετί, 12: γαλάζιο, 13: μπλε ultramarine, 
14: μπλε σκούρο, 15: πράσινο ανοιχτό, 
16: τουρκουάζ, 17: πράσινο σμαραγδί, 
18: πράσινο σκούρο, 20: καφέ ανοιχτό, 
21: καφέ, 22: καφέ σκούρο, 24: μαύρο, 
25: ασημί, 26: χρυσό, 27: μπλε ουρανού, 
31: σκούρο βιολετί, 32: γαλάζιο ανοιχτό, 
34: μπλε-πράσινο, 35: πράσινο ελιάς, 
36: μπορντώ

9,90€

9,90€
Μακιγιάζ προσώπου
Κωδ.: 0501001
Σετ από 6  χρώματα σε βαζάκια των 3,5ml  το καθένα. 
Συσκευασία 
με πινέλο 
και 1 βιβλίο 
με διάφορες 
προτάσεις 
για μακιγιάζ 
προσώπου. 
Χρώματα 
ασφαλή, 
υποαλλεργικά, 
που ξεπλένονται 
εύκολα με νερό.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ
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μαρκαδόροι-κηρομπογιές
Μαρκαδόροι χοντροί για ζωγραφική
Κωδ.: 0702001

Σετ από 210 μαρκαδόρους 
που το δημιουργείτε μόνοι σας 
επιλέγοντας από 21 χρώματα, 
αυτά που θέλετε και στις 
ποσότητες που επιθυμείτε. 

0,17€ / τεμ.

Κηρομπογιές 
ακουαρέλας
Κωδ.: 0801002

Κηρομπογιές ακουαρέλας 
σε 24 διαφορετικά 
χρώματα σε χάρτινη 
κασετίνα.
Διαστάσεις κηρομπογιάς: 
1,2x8 cm.

7,80€

4,90€

Μαρκαδόροι μεταλλικοί
Κωδ.: 0702010
Μαρκαδόροι για ζωγραφική σε χαρτί, μέταλλο, ξύλο, 
δέρμα. Καλύπτουν επιφάνεια 50 τ.μ. το κάθε χρώμα. Το σετ 
περιλαμβάνει 2 μαρκαδόρους, 1 χρυσό και 1 ασημένιο των 
25ml ανά χρώμα.

7,90€

Κηρομπογιές
Κωδ.: 0801004
Σετ 21 χρωμάτων: 
7 χρώματα μεταλλικά, 
7 χρώματα παστέλ, 
7 χρώματα φωσφοριζέ.
Διαστάσεις
κηρομπογιάς:
1,3x6,5 cm.

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι
Κωδ.: 0702009
Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, κατάλληλοι για όλες τις επιφάνειες. 
Σετ 4 διαφορετικών χρωμάτων.

2,20€

Κηρομπογιές JUMBO
Κωδ.: 0801006

Σετ από 12 κηρομπογιές 
σε διαφορετικά χρώματα. 
Διάμετρος 14 mm, 
Μήκος 100 mm.

3,40€
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Biocolor - Μαγικά χρώματα
Κωδ.: 0402013
Δημιουργήστε 
συνδυασμούς χρωμάτων 
που όταν στεγνώσουν 
παραμένουν φωτεινά και 
λαμπερά. 
Το σετ περιλαμβάνει: 
5 χρώματα των 100ml 
(πράσινο, κόκκινο, 
κίτρινο, μπλε, μαύρο),  
1 άσπρο περλέ των 50 
ml (δίνει λάμψη όταν ανακατευτεί με τα παραπάνω χρώματα), 
1 άσπρο χρώμα των 50 ml για ζωγραφική στο ύφασμα, 
1 παλέτα ανάμιξης χρωμάτων, 1 πινέλο, 2 σπάτουλες και 
2 πλαστικούς πίνακες 10x8cm.

Aquatint
Κωδ.: 0402014
Χρώματα φωτεινά με βάση το νερό 
που όταν στεγνώσουν δεν χάνουν 
τη λάμψη τους. 
Το σετ αποτελείται από 12 
διαφορετικά χρώματα σε μπουκάλια 
των 100ml. Χρησιμοποιήστε 
τα παντού, σε χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, 
αυγά από φελιζόλ, κ.α.

Χρώματα glitter 3D
Κωδ.: 0402011
Σετ 8 διαφορετικών χρωμάτων (άσπρο, κόκκινο, πράσινο, 
χρυσό, μαύρο, ασημένιο, μπρονζέ, μπλε) από κόλα glitter,
3D σε μπουκαλάκια των 50ml. 
Υπέροχες κατασκευές σε χαρτί, πλαστικό και γυαλί.

17,90€

22,90€

18,90€

Μεταλλικά χρώματα 3D
Κωδ.: 0402012
Μεταλλικά χρώματα 3 διαστάσεων. Σετ 6 διαφορετικών 
χρωμάτων σε μπουκάλια των 50ml. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, 
χρυσό, ασημένιο, μπρονζέ. Υπέροχες κατασκευές σε χαρτί, 
πλαστικό, γυαλί κ.α.

15,90€

Ποδιά
Κωδ.: 0602004
Ποδιά από χοντρό πλαστικό με εσωτερική επένδυση και 
μακρύ μανίκι. Μήκος 60cm.

5,60€
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Πλαστελίνη ελληνικής παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας

Κωδ.: 1801006
Σετ 11 χρωμάτων
Συσκευασία 11 χρωμάτων συνολικού βάρους 800 gr.

Εργαλεία για πλαστελίνη και πηλό
Κωδ.: 4303000
Πλαστικές φόρμες κατάλληλες για πλαστελίνη, πηλό, ζυμάρι. 
Σετ από 40 τεμάχια σε διάφορα σχέδια (δέντρο, ζωάκι, πουλί, 
καρδούλα, 3 με 4 cm).

Πηλός ευκολόπλαστος
Κωδ.: 1801003
Ο πηλός αυτός στεγνώνει στον αέρα μέσα σε 1-2 ημέρες 
(ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). 
Αφού τον χρησιμοποιήσετε, για να διατηρηθεί βρέξτε τον 
και φυλάξτε τον 
στη συσκευασία 
του. Δεν κολλάει, 
απομακρύνεται 
εύκολα. Όταν 
στεγνώσει δεν 
ξαναχρησιμοποιείται. 
Χρησιμοποιείται και 
σαν πλαστελίνη. 
Συσκευασία σε 
πλαστικό κουβαδάκι 
600 g/χρώμα. Σε 5 διαφορετικά χρώματα, κίτρινο, πράσινο.

24,90€

6,50€

Πλαστικές βάσεις για αυτοκινητάκια
Κωδ.: 4303004
Σετ από 5 πλαστικές βάσεις  - αυτοκινητάκια για χρήση με 
πλαστελίνη και πηλό.

5,80€

Εργαλεία ζαχαροπλαστικής
Κωδ.: 1802949

Σετ 6 τεμαχίων
(πλάστης, μαχαιράκι, 
2 ροδέλες, 
σπάτουλα), μήκος 
20cm, για ζυμάρι, 
πηλό, πλαστελίνη
και κερί.

Κωδ.: 1801007
Σετ 5 χρωμάτων.
Συσκευασία 5 χρωμάτων, βάρους 700 gr το κάθε χρώμα.

2,30€ 12,45€

4,40€
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Σφραγίδες 
Κωδ.: 4309005
Σφραγίδες σετ των 20 τεμαχίων σε κουτί
Σε διάφορα σχήματα και χρώματα.
Διαστάσεις: Μήκος 5 cm και διάμετρος 7,5 cm.

15,80€

Σφραγίδες «Μεταφορικά Μέσα»
Κωδ.: 40252
Το σετ αποτελείται
από 12 σφραγίδες
με όλα
τα μεταφορικά
μέσα.

8,60€

Σφραγίδες «Λατινικό Αλφάβητο»
Κωδ.: 40255
Το σετ αποτελείται από  σφραγίδες με γράμματα του λατινικού 
αλφαβήτου. Mέγεθος κάθε γράμματος 5 x 7 cm.

16,00€

Ξύλινες σφραγίδες
Κωδ.: 4309006

Το σετ περιλαμβάνει 
συνολικά
13 διαφορετικά σχέδια 
από ξύλινες 
σφραγίδες, διαμέτρου 
4 cm, 6 cm και 2 cm. 
Μήκος 4,2 cm, 
5,2 cm και 
6 cm. (το κουτί 
δεν περιλαμβάνεται).

Αφρώδεις σφραγίδες
Κωδ.: 4309008
22 αφρώδεις 
σφραγίδες 
σε διάφορα
σχέδια.
Μήκος 6 cm 
και διάμετρος
7,5 cm.

16,50€
Αφρώδεις σφραγίδες με 6 ζώα της θάλασσας
Κωδ.: 4309007
6 αφρώδεις σφραγίδες με ζώα της θάλασσας. 
Διαστάσεις: Μήκος 4,5 cm και διάμετρος 7,5 cm.

6,30€

19,90€
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Πινέλα για δάχτυλα
Κωδ.: 4303102

Σετ από 12 πινέλα
για δάχτυλα μήκους 4 cm,
σε 4 διαφορετικά χρώματα. 

9,90€

πινέλα
Πινέλα «Πλακέ»
Ξύλινη λαβή με κοντή φυσική τρίχα. Σετ 12 τεμαχίων.

Κωδ.: 1900002 Νο.2

Κωδ.: 1900004 Νο.4

Κωδ.: 1900006 Νο.6

 

Κωδ.: 1900008 Νο.8

 

Κωδ.: 19000010 Νο.10

4,25€

4,95€

4,60€

5,30€

5,70€

Κωδ.: 19000012 Νο.12

 

Κωδ.: 19000014 Νο.14

 

Κωδ.: 19000016 Νο.16

Κωδ.: 19000018 Νο.18

 

Κωδ.: 19000020 Νο.20

6,10€

7,35€

6,60€

7,90€

8,50€

Πινέλο «Στρογγυλό»
Ξύλινη λαβή με φυσική τρίχα. Σετ 12 τεμαχίων.

Κωδ.: 1901002 Νο.2

Κωδ.: 1901004 Νο.4

Κωδ.: 1901006 Νο.6

 

Κωδ.: 1901008 Νο.8

Πινέλα
Κωδ.: 1902000    

Σετ από 5 πινέλα 
με ξύλινη λαβή και 
πλατιά τρίχα (1 inc, 
1.5 inc, 2 inc, 
2.5 inc,3 inc). 

Κωδ.: 1903000    

Σετ από 12 πινέλα 
με χρωματιστή 
μακριά λαβή 
μήκους 20 cm.

Κωδ.: 1903001    

Σετ από 12 πινέλα 
με χρωματιστή 
κοντή στρογγυλή 
λαβή σε διάφορα 
χρώματα, μήκους 
10 cm.

Πινέλα- σπόγγοι
Κωδ.: 1903002

Σετ από 4 διαφορετικά 
σχέδια από πινέλα 
- σπόγγους με 4 
διαφορετικές βάσεις 
για να τοποθετούνται 
τα πινέλα. 
Διάσταση βάσεων
16 x 16 cm.

Κωδ.: 4303101

Σετ από 3 τεμάχια από 
πινέλα - σπόγγους σε 
3 διαφορετικά μεγέθη 
(2,5 cm, 5 cm, 7 cm).

4,25€

4,95€

4,60€

5,30€

Κωδ.: 19010010 Νο.10

 

Κωδ.: 19010012 Νο.12

 

Κωδ.: 19010016 Νο.16

5,70€

7,35€

6,10€

5,45€

5,80€

2,40€

7,50€

8,20€
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είδη μορφοποίησης
Μάρμαρο
Κωδ.: 4300029
Συσκευασία 500 g.
10 διαφορετικά 
χρώματα 
(πράσινο, μαύρο, 
μπλε, κόκκινο 
χριστουγεννιάτικο, 
ασημένιο, κίτρινο, 
κόκκινο, άσπρο, 
πορτοκαλί, καφέ).

Χρυσόσκονη
Κωδ.: 4301001
Σετ 6 χρωμάτων χρυσόσκονης, 90 g / χρώμα, με ειδικό πώμα 
αλατοπίπερο (χρυσό, ασημένιο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, 
πολύχρωμο).

16,50€

Φτερά για κολάζ
Κωδ.: 4300006

Φτερά για κολλάζ, 
20 gr σε παστέλ 
αποχρώσεις.

Κεραμικά 
γλαστράκια
Κωδ.: 4300000 

Σετ 50 τεμαχίων από 
κεραμικά γλαστράκια 
σε 5 διαφορετικές 
διαστάσεις (8,5 cm, 7 cm, 
5,5 cm, 5 cm, 4 cm).

Φύλλα 
χειροποίητα
Κωδ.: 4300023 

Χειροποίητα 
υφασμάτινα φύλλα 
σε σετ των 100 
τεμαχίων. 50 σε 
διάφορα χρώματα 
και 50 χρυσά, 
ασημένια και 
μπρονζέ. 
Μήκος 7 cm.

Χόρτο για διακοσμήσεις 50 g
Κωδ.: 4300020 
Χόρτο για διακοσμήσεις, σε σετ 6 διαφορετικών χρωμάτων, 
50g το κάθε χρώμα. (φυσικό, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, 
πράσινο, μπλε).

16,70€
Χόρτο
Κωδ.: 4300022
Χόρτο από χαρτί σε πορτοκαλί χρώμα, συσκευασία των 50g.

2,59€

Φτερά Iνδιάνου
Κωδ.: 4300009 

Φτερά Iνδιάνου
σε σακουλάκι
των 100 g,
μήκους 
10 cm.

Κουδουνάκια
Κωδ.: 4302005 

Σετ από 24 μεγάλα 
κουδουνάκια.

4,50€ 4,50€8,80€

19,80€ 10,90€

22,40€
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χειροτεχνία
Σύρμα πίπας
Κωδ.: 4308100 

Σετ 100 τεμαχίων από 
σύρμα πίπας σε διάφορα 
χρώματα, μήκους 15 cm.

1,90€

Δίχρωμα
Κωδ.: 4308004 
Σετ 100 τεμαχίων από 5 διαφορετικούς 
χρωματικούς συνδυασμούς. 
(Άσπρο-ασημί. καφέ-μπεζ, άσπρο-
χρυσό, πορτοκαλί-μωβ και πράσινο-
κόκκινο). 
Πάχος 9 mm & μήκος 30 cm.

6,50€

Pom-poms 
γυαλιστερά
Κωδ.: 4300004 

Σετ από 100 γυαλιστερά 
pom-poms σε διάφορα 
μεγέθη και χρώματα.

5,05€

Pom-poms ουράνιο 
τόξο
Κωδ.: 4300028 

Σετ 100 τεμαχίων των 
25 mm pom poms στα 
χρώματα του ουράνιου 
τόξου.

4,80€

Pom-poms
Κωδ.: 4300021 

Σετ από 100 pom-poms 
σε φωτεινά χρώματα και 
διάφορα μεγέθη.

3,60€

Pom-poms ιριδίζοντα
Κωδ.: 4300104 

Pom poms - ιριδίζον. 
Σε σετ 10 διαφορετικών 
χρωμάτων των 10 mm.

4,80€

Μαλλιά κούκλας
Κωδ.: 4308200 

Σετ 30 τεμαχίων από  
μαλλιά κούκλας, 
μήκος 30 cm, πάχος 
1,8 cm το καθένα, σε 6 
διαφορετικά χρώματα.

11,50€

Σύρματα πίπας

Pom-poms
Pom-poms παστέλ
Κωδ.: 4300003 

Σετ από 100 pom-poms 
σε παστέλ αποχρώσεις 
και διάφορα μεγέθη.

3,80€

Χρώματα φωτεινά
Κωδ.: 4308001 

Σετ 100 τεμαχίων από 
σύρμα πίπας σε διάφορα 
φωτεινά χρώματα, 
μήκους 30 cm.

2,90€

Χρώματα NEON
Κωδ.: 4308005
Σετ 80 τεμαχίων από σύρμα πίπας 
σε 4 neon χρώματα (κίτρινο, 
πορτοκαλί, πράσινο, φούξια) σετ 
80 τεμαχίων, μήκους 30 cm.

4,90€

Σχήμα Bumbs
Κωδ.: 4308003 

Σετ 100 τεμαχίων από 
σύρμα πίπας σε σχήμα 
bumps σε διάφορα 
χρώματα, μήκους 30 cm.

6,50€

Γυαλιστερά χρώματα
Κωδ.: 4308002 

Σετ 100 τεμαχίων από 
σύρμα πίπας σε διάφορα 
γυαλιστερά χρώματα, 
μήκους 30 cm.

2,90€
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Κουμπιά
Κωδ.: 4310003           

Σετ από 300 πολύχρωμα 
ξύλινα κουμπιά, διαμέτρου 
19mm και διαμέτρου τρύπας 
7 mm.

Χάντρες ξύλινες
Κωδ.: 4310004      

Σετ 300 τεμαχίων από 
ξύλινες χάντρες 12 mm και 
διαμέτρου τρύπας 3 mm.

15,50€15,50€

διακοσμητικά
Αστραφτερά διακοσμητικά
Κωδ.: 4307002
Σετ από 9 διαφορετικά σχέδια διακοσμητικά σε σακουλάκι 
των 15 g το κάθε σχέδιο. Το σετ περιλαμβάνει: αστεράκι 
χρυσό, αστεράκι ασημένιο, μπαλόνια, αστεράκι πολύχρωμο, 
κόκκινες καρδιές, δώρα, κονφετί, χιόνι, ποτήρια.

9,80€

Μάτια
Κωδ.: 4300007
Μάτια σε συσκευασία 
200 τεμαχίων σε 2 
διαφορετικά μεγέθη: 
με διάμετρο 7 mm 
και 12 mm.

6,80€

Ξύλινα Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά
Κωδ.: 4307100

Σετ από 6 διαφορετικά
σχέδια από ξύλινα
χριστουγεννιάτικα
διακοσμητικά (κάλτσες,
χριστουγεννιάτικα δέντρα,
χιονάνθρωποι, δώρα,
αρκουδάκια), 12 τεμ.
στο κάθε πακέτο.

9,50€

Μάτια αυτοκόλλητα
Κωδ.: 4300008

Μάτια αυτοκόλλητα σε 
συσκευασία 148 τεμαχίων, 
σε 2 διαφορετικά μεγέθη με 
διάμετρο 7 mm και 12 mm.

5,50€

Μάτια με βλεφαρίδες
Κωδ.: 4300018

Μάτια με βλεφαρίδες σε 
συσκευασία 200 τεμαχίων 
σε 2 διαφορετικά μεγέθη με 
διάμετρο 7 mm και 12 mm.

7,60€

Μάτια πολύχρωμα
Κωδ.: 4300030
Μάτια πολύχρωμα 
σε συσκευασία 400 
τεμαχίων, 200 τεμάχια 
με διάμετρο 7 mm 
και  200 τεμάχια με 
διάμετρο 12 mm.

9,80€

Αφρώδη σχήματα
Κωδ.: 4306008
Αφρώδη σχήματα για 
να διακοσμήσετε τις 
κατασκευές σας. 700 
διαφορετικά αφρώδη 
τεμάχια  σε διάφορα 
χρώματα και σχήματα.

9,90€

Διακοσμητικά ξύλινα 
αυτοκόλλητα
Κωδ.: 4307003

Σετ από 194 τεμάχια. Α) σε
ξύλινο κουτί 144 τεμάχια,
12 σχέδια από 12 κομμάτια
το καθένα Β) 50 κλόουν σε 
3 διαφορετικά σχέδια.

29,50€
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0,40€

υλικά κοπής
Παιδικό ψαλίδι
Κωδ.: 2002101
Μαθητικό ψαλίδι 
μήκους 13 cm με 
πλαστική λαβή, 
σε 4 διαφορετικά 
φωτεινά 
χρώματα. 

Ψαλίδι για αριστερόχειρες
Κωδ.: 2002002 

Μαθητικό ψαλίδι μήκους 13 cm με πλαστικό δίχρωμο 
χερούλι για αριστερόχειρες. 

1,20€

Κόφτης περφορέ
Κωδ.: 2100003
Κόφτης που κόβει 
κατά διαστήματα 
(περφορέ) σαν 
εισιτήριο.

4,90€

Ψαλίδι διπλό
Κωδ.: 2002003

Βοηθητικό ψαλίδι με διπλό 
χερούλι, μήκους 13 cm, 
για να δείχνουμε στα μικρά 
παιδιά πώς να κόβουν.

2,95€ Ψαλίδι ζικ-ζακ από ατσάλι
Κωδ.: 2006002
Ψαλίδι ζιγκ-ζαγκ,
από ατσάλι άριστης
ποιότητας για πολύ
χοντρά χαρτόνια
και ύφασμα,
μήκους 20 cm.

9,90€

Ψαλίδι ζικ-ζακ
Κωδ.: 2006003

Σετ 5 διαφορετικών 
σχεδίων, μήκος 
ψαλιδιού: 16 cm.

8,90€

8,90€

Πένσες
Κωδ.: 2012002

Πένσες μεταλλικές 
σε σετ των 3 τεμαχίων 
μήκους 12 cm. Σε 3 
διαφορετικά σχέδια
για ιδιαίτερα
δύσκολες 
κατασκευές.

Ξύλινη βάση
Κωδ.: 0603002
Ξύλινη βάση για 16 ψαλίδια. Διαστάσεις: μήκος 27 cm x 
πλάτος 8 cm x ύψος 5 cm.

7,00€
Ενισχυμένο πλαστικό κοπής
Κωδ.: 0604001
Το ειδικό πλαστικό
προστατεύει τις
επιφάνειες όταν
θέλετε να κόψετε.
Διαστάσεις: 45 x 60 cm.

9,90€
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Rubbelcoll 
Κωδ.: 1301000
100 ml
Κωδ.: 1304000
1 L
Κωδ.: 1304006
5 L

Μοναδική κόλλα για πολλές 
χρήσεις που γίνεται διαφανής όταν 
στεγνώσει. Είναι κατάλληλη για όλες 
τις επιφάνειες και στεγνώνει γρήγορα. 
Αδιαβροχοποιεί τον πηλό και το 
ύφασμα. Σε πλαστικό μπουκάλι 
που κλείνει αεροστεγώς. 

1,50€

6,50€

24,00€

κόλλες

Κόλλα στιγμής με διπλό 
καπάκι
Κωδ.: 1300002

Κόλλα διαφανής, 38g, με 
διπλό καπάκι ροής, για πολλές 
διαφορετικές χρήσεις. Το ένα καπάκι 
είναι πλατύ για περισσότερη ροή και 
το άλλο στάζει
σταγόνες.

0,99€

Ταινία διπλής όψεως
Κωδ.: 4300025
 
Ταινία διπλής όψης 2 x 12mm 
x 2 m, σε συσκευασία των 
6 τεμαχίων. Ιδανική για 3D 
κατασκευές. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει 6 ταινίες.

7,80€

Κόλλα Gonicol 
Κωδ.: 1301002
 
Ειδική κόλλα που 
όταν στεγνώσει γίνεται 
διαφανής και μετατρέπει 
το αντικείμενο σε 
αυτοκόλλητο,
δηλαδή κολλάει
και ξεκολλάει 
χωρίς να αφήνει
ίχνη σε
οποιαδήποτε
επιφάνεια. 
Συσκευασία
100 ml.

3,85€

Blu tack
Κωδ.: 1303001

Blu-Tack σε συσκευασία
160 g.
Διάσταση: 8 x 20 cm.

2,90€

Υγρό 
αδιαβροχοποίησης 
πηλού
Κωδ.: 1322
Υγρό μη τοξικό
που
αδιαβροχοποιεί
τον πηλό.
Συσκευασία
σε spray
των 400 ml.

9,90€

Κωδ.: 1301000 Κωδ.: 1304000

Κόλλα stick
Κωδ.: 1300001

Κόλλα
stick 40 g.

2,10€

Κόλλα χαρτιού
Κωδ.: 1301004

Κόλλα ουδέτερης 
υφής μόνο
για χαρτί,
100 ml.

1,30€

Κωδ.: 1304006

Υγρό καθαρισμού επιφανειών
Κωδ.: 1325
Υγρό μη τοξικό που βοηθά
στην απομάκρυνση, από
λάδι, κηρομπογιά, κόλλα,
από όλες τις επιφάνειες.
Συσκευασία 125 ml σε spray.

6,75€
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Πιστολάκι σιλικόνης
Κωδ.: 4300016
Ειδικό πιστολάκι σιλικόνης για να μπορείτε να τελειοποιείτε τα 
έργα των παιδιών. Περιλαμβάνει: 1 πιστολάκι σιλικόνης και 
24 ανταλλακτικά σιλικόνης (2 σετ).

Ανταλλακτικά πιστολιού
σιλικόνης
Κωδ.: 4300017

Ανταλλακτικά σιλικόνης
για το πιστολάκι, σετ των
12 τεμαχίων.

9,90€

1,50€

Ξύστρα Μεταλλική για 
λεπτά και χοντρά μολύβια
Κωδ.: 1002005

0,99€

Ξύστρα ηλεκτρική
Κωδ.: 1002003          

Ξύστρα ηλεκτρική μαζί 
με μετασχηματιστή. 
Κατάλληλη για 
μολύβια μεγέθους 
6-8 mm & 9-12 
mm. Δυνατότητα 
λειτουργίας και με 
απλές ΑΑ μπαταρίες.

14,50€

Φελιζόλ
Κωδ.: 4300010

Σετ από 10 τεμάχια φελιζόλ 
για κατασκευές. 10 τεμάχια 
μπάλες διαμέτρου 60 mm.

3,80€

Καρούλι σύρμα
Κωδ.: 4300013 
Σετ από 6 καρούλια, ντυμένα με βαμβακερή κλωστή, σε 6 
διαφορετικά χρώματα, μήκους 10 m το καθένα.

8,90€

Μολύβια
Κωδ.: 1000001
Μολύβια μαύρα σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

2,20€

Μολύβια με γόμα
Κωδ.: 1000002
Μολύβια με γόμα σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

2,80€

Μαγνητική ταινία 
Κωδ.: 4613001
Σετ από 4 μαγνητικές ταινίες συνολικού μήκους 2 μ. (μήκος 
50 εκ., πλάτος 2,5 εκ., πάχος 1,5 mm) Μπορείτε να τις κόψετε 
με ένα ψαλίδι στο μέγεθος που επιθυμείτε.

8,90€

Για μολύβι και στυλό 
Κωδ.: 1001000

0,30€

Γόμες
Για μολύβι 
Κωδ.: 1001001

Γύψος για κατασκευές
Κωδ.: 1000000       

Γύψος λευκός σε συσκευασία 
1 κιλού.

0,30€
2,20€
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Χαρτόνια με σχέδια
Κωδ.: 4231114
Κανσόν 260 g, 50 x 70 cm, σε 4 διαφορετικά μοτίβα, 
σετ 16 φύλλων.

Χαρτόνια φίδι
Κωδ.: 114173 
Χαρτί κανσόν φίδι 50 x 70, 230 γραμμάρια, 10 φύλλα, 
10 χρώματα.

Κανσόν χρυσό 
Κωδ.: 4213205
Κανσόν χρυσό σε 6 διαφορετικά μοτίβα στο χρώμα του 
χρυσού. 10 φύλλα, 215 g 50 x 70 cm.

32,90€
Χαρτόνια κανσόν με άστρα
Κωδ.: 4231001
Σετ 10 φύλλων από χαρτόνια διπλής όψης με χρυσά άστρα, 
300 g, 50 x 70 cm, σε 5 διαφορετικά χρώματα.

12,60€

Χαρτόνια με σχέδια και εικόνες
Κωδ.: 4231104
Σετ 10 φύλλων από χαρτόνια με πολύχρωμα σχέδια, 300 g, 
50 x 70 cm, διαφορετικά χρώματα βαμμένα και από τις δύο 
πλευρές.

12,60€
Χαρτόνια Κανσόν με μοτίβα από τη φύση
Κωδ.: 4231113
Σετ 10 φύλλων σε 5 διαφορετικά μοτίβα, 50 x 70 cm, 300 g.

12,60€

21,00€

12,00€

Χαρτόνια
με εικόνες
Κωδ.: 4231105

Σετ 10 φύλλων από 
χαρτόνια με εικόνες, 
300 g, 50 x 70 cm, 
σε 10 διαφορετικά 
σχέδια, βαμμένα
και από τις δύο 
πλευρές.

χαρτόνια κανσόν

12,60€
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χαρτόνια κανσόν
0,33€

Χαρτόνια πουά
Κωδ.: 4230202
Σετ των 20 φύλλων από χαρτόνια πουά, 300 g, 34 x 50 cm, 
σε 10 διαφορετικά χρώματα.

12,60€

Χαρτόνια καρώ
Κωδ.: 4230203
Σετ 20 φύλλων από χαρτόνια καρώ σε παστέλ χρώματα, 
300 g, 34 x 50 cm, σε διάφορα χρώματα.

12,60€

Χαρτόνια ριγέ
Κωδ.: 4230201 
Σετ των 20 φύλλων από χαρτόνια ριγέ βαμμένα και από 
τις δύο πλευρές, 300 g, 34 x 50 cm, σε 10 διαφορετικά 
χρώματα.

12,60€

Χαρτόνια διπλής όψης
Κωδ.: 4226301 
Σετ των 10 φύλλων από χαρτόνια κανσόν διπλής όψεως, 260 g, 
50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς.

11,90€
Κανσόν “Starlight”
Φωτεινά χρώματα, μεταλλική λάμψη
Κωδ.: 4231111

Μπλοκ 17 φύλλων
σε 17 διαφορετικά
χρώματα, 220 g,
24 x 34 cm.

Κωδ.: 4231112
Σετ 10 φύλλων σε 10 διαφορετικά χρώματα, 220 g, 
50 x 70 cm.

31,60€

11,40€

Χαρτόνι  κανσόν 220 g, 50 x 70 cm
Κωδ.: 4230305
Επιλογή από 16 διαφορετικά
χρώματα. Άσπρο, κίτρινο, κόκκινο,
κόκκινο χριστουγεννιάτικο, φούξια,
μπλε ανοιχτό, μωβ, μπλε σκούρο,
λιλά, πορτοκαλί, πράσινο, πράσινο
σκούρο, γκρι, καφέ, μαύρο, ροζ.
Διατίθεται ανά τεμάχιο.
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ειδικά χαρτιά

Χαρτί «φλις»
Κωδ.: 2900001
Συνθετικό χαρτί φλις για τεχνικές με ανάγλυφη υφή. Ιδανικό για 
κολάζ, ιδιαίτερα για γρασίδι, σκουφάκι κ.λ.π. Σετ 5 φύλλων, 
21 x 32 cm, σε 5 διαφορετικά χρώματα.

11,80€
Φυσικό χαρτί με την υφή και τα σχέδια
του πραγματικού ξύλου
Κωδ.: 4213204
Σετ των 10 διαφορετικών χρωμάτων, 120 g, 50 x 70 cm.

Φυσικό χαρτί άχυρο
Κωδ.: 3201005
Σετ των 5 φύλλων, 115g, 50 x 70 cm, σε 5 διαφορετικά 
χρώματα.

33,80€

Χαρτί «moon rock»
Κωδ.: 2700002
Φυσικό χαρτί από βαμβάκι για ανάγλυφες κατασκευές. Σετ των 
10 φύλλων από 
χαρτί Moon Rock,
250 g, 50 x 70cm,
σε 10 διαφορετικά
χρώματα.

33,95€

Χαρτί «Crush paper»
Κωδ.: 4001010
Σετ 10 φύλλων, από χαρτιά 215 g δύο 
όψεων, με διχρωμίες και  τη μία όψη με 
μεταλλική ανάγλυφη υφή και την άλλη 
γυαλιστερή, 50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικά 
μεταλλικά χρώματα.

29,80€

Γυαλιστερό χαρτί «shining paper»
Κωδ.: 4001011 
Σετ 10 φύλλων από χαρτιά 215 g, δύο 
όψεων και  μία όψη με ανάγλυφα σχέδια, 
50 X 70 cm,  σε διαφορετικά μεταλλικά 
χρώματα.

30,85€

Χαρτί «σπόγγος»
Κωδ.: 3001000
Ειδικό συνθετικό χαρτί με βελούδινη υφή και όψη σπόγγου. 
Σετ των 10 φύλλων 130 g, 50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικά 
χρώματα. 

36,80€

33,80€
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ειδικά χαρτιά
Χειροποίητο 
φυσικό χαρτί
“Dynastie”
Κωδ.: 4001013
 
Σετ 10 φύλλων 
100 g, 50 x 70 cm, 
σε 4 διαφορετικά 
χρώματα με 
εντυπωσιακά glitter 
σχέδια. 

39,00€

Φυσικό χαρτί «Μελωδία»
με ανάγλυφα μοτίβα
Κωδ.: 4001008
Σετ των 10 φύλλων, 200 g, 50 x 70 cm, σε 5 διαφορετικά 
μεταλλικά χρώματα και 2 διαφορετικά ανάγλυφα μοτίβα.

44,90€

Χαρτόνι κανσόν 
περλέ
Κωδ.: 4231106

Σετ των 10 φύλλων, 
215 g, 50 x 70cm, σε
10 διαφορετικά χρώματα.

39,80€

Φυσικό χαρτί,
με χειροποίητα 
σχέδια με πέρλες
Κωδ.: 4001006

Σετ 10 φύλλων, 140 g,
50 x 70cm, σε 10 
διαφορετικά χρώματα.

46,90€

Χειροποίητο φυσικό 
χαρτί “JAIPUR”
Κωδ.: 4001004

Σετ 10 φύλλων, 100 g, 
50 x 70 cm, με κεντημένα
ανάγλυφα σχέδια, σε 5
διαφορετικά χρώματα.

45,00€
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χαρτιά γλασέ
Γυαλιστερό χαρτί γλασέ
Κωδ.: 4101001
Σετ των 20 φύλλων από χαρτί γλασέ γυαλιστερό, 80 g, 
35 x 50 cm, σε 10 διαφορετικά χρώματα.

4,70€
Χαρτί γλασέ 
στα χρώματα του 
ουρανίου τόξου
Κωδ.: 4102001

Σετ των 20 φύλλων, 
42 g, 35 x 50 cm, 
βαμμένο και από τις 
δύο πλευρές.

11,30€

Χαρτί πάπυρος
Κωδ.: 3201000
Άριστης ποιότητας φυσικό χαρτί - πάπυρος για διαφορετικές 
πρωτότυπες κατασκευές. Σετ 10 φύλλων από χαρτί πάπυρο, 
80 g, 50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικά χρώματα. 

39,80€

Χαρτί γλασέ διαφανές στα χρώματα 
του ουρανίου τόξου
Κωδ.: 4103001
Σετ των 10 φύλλων, 42 g, 35 x 50 cm.

4,90€

Χαρτιά διαφανή
Κωδ.: 4105005

Χαρτιά διαφανή σε 
ρολά με σχέδια. 
Σετ των 11 ρολών, 
115 g, 50 x 61 cm, 
σε 11 διαφορετικά 
σχέδια και χρώματα.

19,90€

Διάφορα χαρτιά

Αφρώδες πλαστικό
Κωδ.: 4306001
Σετ από 10 φύλλα 20 x 30cm, σε 10 διαφορετικά χρώματα.

4,90€
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Tissue paper
Κωδ.: 3900001
Χαρτί για λουλούδια. Σετ από 125 φύλλα, 10g, σε 12 
διαφορετικά χρώματα.

15,00€

Χαρτί γκοφρέ 
ουράνιο τόξο
Κωδ.: 3801001

Σετ των 5 ρολών 
από γκοφρέ χαρτιά 32 g,
50 x 250 cm, στα χρώματα 
του ουράνιου τόξου.

Χαρτόνια σε σχήμα 
φράχτη
Κωδ.: 4230106

Χαρτόνια 300 g, έτοιμα 
κομμένα σε σχήμα φράχτη. 
Σετ των 20 τεμαχίων,
10 x 20 cm, σε 2 διαφορετικά 
χρώματα, μπλε και άσπρο.  

7,80€

Χαρτόνι Οντουλέ με καρδιές
Κωδ.: 2301002
Σετ 10 φύλλων
από χαρτόνια
οντουλέ με καρδιές
260 g, 50 x 70 cm, 
σε 10 διαφορετικά
χρώματα, βαμμένα
και από τις δύο
πλευρές.

12,60€

Χαρτόνια Οντουλέ σε παστέλ χρώματα
Κωδ.: 2200002
Σετ 10 φύλλων, 260 g, 50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικά 
χρώματα, βαμμένα και από τις δύο πλευρές.

12,60€

Χαρτόνια Οντουλέ κυματιστά 
Κωδ.: 2400001
Σετ 6 φύλλων, 260 g, 50 x 70 cm σε 6 διαφορετικά 
χρώματα, βαμμένα και από τις δύο πλευρές.

8,90€

14,50€

Χαρτόνια Οντουλέ απλά
Κωδ.: 2200001
Σετ 10 φύλλων 260 g, 50 x 70 cm, σε 10 διαφορετικά 
χρώματα, βαμμένα και από τις δύο πλευρές.

6,80€

Χαρτιά γκοφρέ
Κωδ.: 3800001

Σετ των 10 ρολών 
50 x 250 cm, 
σε 10 διαφορετικά 
χρώματα. 

3,90€
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αυτοκόλλητα - διαφάνειες

Μεταλλικά χαρτιά

Αυτοκόλλητα λευκά
Κωδ.: 1403000

10 φύλλα από λευκά 
αυτοκόλλητα που κολλούν σε 
όλες τις επιφάνειες, διαστάσεων 
33 x 46 cm, πάχους 0,15 mm.

3,20€

Διαφανή 
αυτοκόλλητα
Κωδ.: 1401001

Σετ 10 φύλλων από 
διαφανή αυτοκόλλητα. 
Διαστάσεις: 35 x 50 cm,
πάχους 0,08 mm.

5,50€

Λευκές 
διαφάνειες
Κωδ.: 1410000

Σετ 10 τεμαχίων από 
διαφάνειες λευκές. 
Διαστάσεις: 
33 x 46 cm,
πάχους 0,08 mm.

1,90€

Αλουμινόχαρτα 
διπλής όψης
Κωδ.: 3400001

7 υπέροχοι συνδυασμοί 
από αλουμινόχαρτα 
διπλής όψης σε ρολά των 
10 m x 50 cm το καθένα.

7,80€
Αλουμινόχαρτα 
διπλής όψης 
με χρυσά αστέρια
Κωδ.: 3401001

7 υπέροχοι συνδυασμοί 
από αλουμινόχαρτα 
διπλής όψης. Η μία όψη 
χρυσό με χρυσά αστέρια 
και η άλλη με χρυσά 
αστέρια σε ρολά των 
10 m, 50 cm το καθένα.

8,40€

Χαρτί μεταλλικό 
λινό 
Κωδ.: 114166

Σετ των 10 φύλλων, 
230 g, 50 x 70 cm, σε 
10 μεταλλικά χρώματα.

19,80€

Μεταλλική λινάτσα 
Κωδ.: 114168
Σετ των 10 φύλλων σε 10 μεταλλικά χρώματα, 50 x 70 cm.

19,80€

Χρωματιστά διαφανή 
αυτοκόλλητα τζαμιών 
Κωδ.: 1500002

Σετ από 10 διαφανή 
χρωματιστά αυτοκόλλητα 
φύλλα τζαμιών, διάστασης 
35 x 50 cm, σε 10 
διαφορετικά χρώματα.

15,00€

Αστραφτερά φύλλα 
3D 50 x 70 cm 
Κωδ.: 3500002

Σετ από 10 φύλλα σε 
10 διαφορετικά σχέδια. 
Πράσινο, άσπρο, 
πορτοκαλί, μπλε, ροζ.

29,00€

Αστραφτερά αυτοκόλλητα 
Κωδ.: 3500001
Σετ από 15 αστραφτερά αυτοκόλλητα φύλλα από 
αστραφτερά αλουμινόχαρτα, διάστασης 35 x 30 cm.

18,90€






