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FLAMASTRY

Pierwsze flamastry BIĆ® Kids z tuszem, który
można wymazać z papieru. Łatwe poprawki,
magiczne rysunki i jeszcze więcej zabawy.

Tusz na bazie wody

12

Średnia końcówka

Wentylowana skuwka

COULEUR \

Pudetko x 10+2

880507
3086123174085

Flamastry zmywalne. Matki je kochają, ponieważ
tatwo je zmyć za pomocą wody i mydta ze skóry
i tkanin. Idealne dla młodych „artystów".

Tusz na bazie wody

Pudetko x 10+2

841801
3270220103226

• •• Średnia końcówka

• •• Wentylowana skuwka Pudetko x 14+4

841802
3270220103233

Pudetko x 18+6

841803
3270220103240



FLAMASTRY

Tusz na bazie wody

2 końcówki o różnej grubości
cienka o grubości 2 mm
gruba o grubości 4.8 mm

Wentylowana skuwka

Pudełko x 9+1

871454
3086123125674

09 Im » MINI
/C/D COUltU*

Długość 10 cm

Gruba końcówka

Wentylowana skuwka

Blister x 12

8374901
3086126684673



Tusz na bazie wody

COULEUR

FLAMASTRY

Gruby korpus, tatwy uchwyt
dla najmłodszych dzieci

Gruba końcówka 4.5 mm

i ...Wentylowana skuwka

Tusz na bazie wody, zmywalny

Pudełko x 12

828966
3270220075516

Flamastry z kolorowanką idealne dla dzieci uczących
się liczyć i rysować. Kolorowanki oznaczone są
cyferkami według których należy je kolorować.
Korpus w rozmiarze XL to łatwość zabawy dla
najmłodszych dzieci.

Gruby korpus, łatwy uchwyt
dla najmłodszych dzieci

i

Gruba końcówka

Wentylowana skuwka

Pudełko x 12

832802
308612666B093



FLAMASTRY / KREDKI OŁÓWKOWE

Tusz na bazie wody, zmywalny

Elastyczna końcówka w kształcie pędzelka pozwala
osiągnąć zarówno cienką jak i grubą linię
w zależności od kąta trzymania. Możliwość
„malowania" nawet dużych powierzchni.
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Końcówka w postaci pędzelka
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-• •• Wentylowana skuwka
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828964
3270220001553

/1T
Kredki wykonane z żywicy syntetycznej
charakteryzujące się wyjątkową elastycznością.
Trwały grafit jest odporny na złamania.

Kredka wykonana z żywicy syntetycznej

Nietoksyczna

Odporny na złamania wkład

Pudełko x 24 Pudełko x 18

829733
3270220076421
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829728
3270220060970 327

Pudełko x .

8290Ć

W przypadku złamania
nie pozostawia drzazg i nie kaleczy



KREDKI OŁÓWKOWE

Kredki z trójkątnym korpusem kształtującym
dtoń dziecka. Dla najmłodszych milusińskich
już od 3-go roku życia.

Kredka wykonana z żywicy syntetycznej

Nietoksyczna

12

Trójkątny korpus kształtujący dłoń dziecka

Odporny na złamania wkład

W przypadku złamania
nie pozostawia drzazg i nie kaleczy

Pudełko x 12

829735
3086124001632

Żywe kolory

Tropicolors to gama kredek w żywych
kolorach w dobrej, typowej dla BiC® cenie.
Bezdrzewny korpus zapewnia bezpieczną
zabawę. j

Bezdrzewny korpus
z żywicy syntetycznej

Nie pozostawia drzazg
i nie kaleczy

Nietoksyczna

Pudełko x 24

832568
3270220022510

Pudełko x 18 Pudełko x 12

832567 832566
3270220020097 3270220022503



KREDKI OŁÓWKOWE / ŚWIECOWE

TM

Kredki Aquacouleur to prawdziwe 2 w 1. Rysunek
kredką otówkową zmienia się w akwarelowy obrazek
po pomalowaniu wilgotnym pędzelkiem.

Kredka drewniana

Odporny na złamania wktad

Możliwość kolorowania przy użyciu wody,
efekt farby akwarelowej

Pudełko x 24 Pudełko x 12

8575633
3270220003496

8575613
3270220000280

Kredki świecowe w nowym wydaniu. Plastikowe
obsadki zapewniają odporność kredki na ztamanie
i czyste ręce małych artystów.

Wykręcany wkład

Plastikowa obsadka

Niebrudzące

12

Pudełko x 12

880508
3086123174092



Kredka świecowa 12 cm

Niebrudząca

KREDKI ŚWIECOWE

<ł Kredka świecowa wykonana z tworzywa
sztucznego przeznaczona dla najmłodszych.
Odporna na złamanie, niebrudząca. Można ją
temperować tak, jak kredki ołówkowe.

12

Pudełko x 10+2

880627
3086123175280

Nietoksyczna

Pudełko x 18

829771
3270220000358

Pudełko x 24

829772
3270220010722

Kredka świecowa o trójkątnym korpusie, kształtuje
dłoń dziecka. Odporna na złamanie, niebrudząca.
Idealna dla najmłodszych dzieci.

Kredka świecowa

Trójkątny korpus kształtujący dłoń dziecka

Niebrudząca

Nietoksyczna

Pudełko x 12

829773
3086124000789
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