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2АК1459
Сет за ликовно

Палета за боење.
Палета за боење.

Палета за боење.

2Е0777 2Е0982

2Е0678
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2АК1420
Чаша за ликовно

Чашка мала за
ликовно.

Чашка мала за
ликовно.

2АК049
2Е1354

2М33467

ЧАША ЗА ЛИКОВНО ГОЛЕМА

2ПС8360
ЧАША ЗА БОЕЊЕ(836)-12
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Пвц претилка за ликовно

2П219

ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО - КОЛОРС

2М33481

2Е9004
ПРЕСТИЛКА ЗА 
ЛИКОВНО

2М33504
ПРЕСТИЛКА ЗА НА МАСА - 
ЗА ЛИКОВНО

2Е9004
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2М33504

2Е9004

2Т13904

2Т13911

2Т13928

ПРЕСТИЛКА ЗА 
ЛИКОВНО
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Четка за боење од 

природни влакна со 
кружен врв

Погодна за акварел и 
темпера.

2П242-2

2П242-4

2П242-6

2П242-8
2П242-10

Четка за боење
 округла бр. 2

Четка за боење 
округла бр. 4

Четка за боење 
округла бр. 6

Четка за боење 
округла бр. 8

Четка за боење 
округла бр. 10

Четка за боење
 рамна бр.2
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Четка за боење од 
природни влакна со 

рамен врв
Погодна за масло и 

акрилна боја.

2П241-2

2П241-4

2П241-6
2П241-8

2П241-10

2П241-12
2П241-14

Четка за боење
 рамна бр.2

Четка за боење
 рамна бр.4

Четка за боење 
рамна бр.6

Четка за боење 
рамна бр.8

Четка за боење
 рамна бр.10

Четка за боење 
рамна бр.12 Четка за боење 

рамна бр.14
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2НС098

2НС268

 Четки за боење со темперни бои, 6
Сет рамни четки со различни големини:
 2. 4. 6. 8. 10. 12

Четки за боење со темперни бои 3
Комплет рамни четки со различни големини: 
2. 4. 6
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2НС267

2НС099

Четка за боење со водени бои
Комплет тркалезни четки со различни 
големини: 2,4, 6.

Четки за боење со водени бои 6
Комплет четки со различни големини:
 2. 4. 6. 8. 10. 12
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 ЧЕТКИ ЗА БОЕЊЕ СО ПАТРОНИ
 1/3 МИЛАН
Четки со резервоар за вода за полнење 
од 8 ml. Погодни за работа со акварел со 
моливи,мастило. Најлонски синтетички 
влакна. Вклучува две тркалезни четки со 
дијаметар од 3 mm (мали) и 5 mm (големи), 
плус една рамна четка со ширина од 7,5 
mm. Со копче за регулација на течност и 
херметичка чешма. Идеален за носење 
секаде и правење брзи скици, комбинирајќи 
ги различните типови на потези што ги нудат 
четките.

2МИ403
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Четки за ликовно 6
Четките за боење се 
достапни во сет од 6 
парчиња и се идеални 
за развивање на 
детскиот уметнички 
израз и креативност 
со безбедни додатоци 
за сликање кои ги 
исполнуваат сите 
спецификации. 
Четките за 
боење littlies се 
издржливи и имаат 
висококвалитетна 
рачка. Пакетот 
вклучува 4 тркалезни 
четки (големини бр. 
2, 4, 6, 10) и 2 четки 
со рамни влакна 
(големини бр. 8, 12).

Четки за темперни 5 
(БР.2, 4, 6, 8, 12)
Четките за а боење се 
достапни во сет од 6 
парчиња и се идеални 
за развивање на 
детскиот уметнички 
израз и креативност 
со безбедни додатоци 
за сликање кои ги 
исполнуваат сите 
спецификации. Бренд: 
The littlies. Четките 
за боење littlies се 
издржливи и имаат 
висококвалитетна 
рачка. Пакетот 
вклучува 4 тркалезни 
четки (големини бр. 
2, 4, 6, 10) и 2 четки 
со рамни влакна 
(големини бр. 8, 12).

Четки за водени 6 
Четки за са боење во 
тркалезна форма се 
достапни во комплет 
од 5 парчиња и тие се 
идеални додатоци за 
сликање за прекрасни 
слики на училиште, 
дома и пошироко. 
Бренд: The littlies. 
Четките за боење littlies 
се издржливи и имаат 
висококвалитетна 
рачка. Пакетот 
вклучува 5 тркалезни 
четки за коса Пони 
(големини бр. 2, 4, 6, 
10, 12).

2Д646085 2Д646701 2Д646755
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2У40381

2У41865
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Дрвени боици 24
Шестоаголно тело. 
Светли бои и меко 
пишување.
Безбедно и отпорно на 
паѓање. Ø 3 mm.

Дрвени боици 18 
Шестоаголно тело. 
Светли бои и меко 
пишување.
Безбедно и отпорно на 
паѓање. Ø 3 mm.



2У41875

2У42793
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Дрвени боици 1/36
Шестоаголно тело. 
Светли бои и меко 
пишување. 
Безбедно и отпорно на 
паѓање. Ø 3 mm.

Дрвени боици 12 
Шестоаголни боички. 
Светли бои и меко 
пишување. Безбедно и 
супер отпорно, Ø 3 mm. 
Не се крши кога паѓа; во 
случај да се скрши, не се 
распарчува.



www.prosvetnodelo.com.mk

Д
РВ

ЕН
И

 Б
О

И
Ц

И
2У42794

2У42795

Дрвени боици 24 
Шестоаголни боички. 
Светли бои и меко 
пишување. Безбедно и 
супер отпорно, Ø 3 mm. 
Не се крши кога паѓа; во 
случај да се скрши, не се 
распарчува..

Дрвени боици 36
Шестоаголни боички. 
Светли бои и меко 
пишување. Безбедно и 
супер отпорно, Ø 3 mm. 
Не се крши кога паѓа; во 
случај да се скрши, не се 
распарчиува..
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2У42827

2У42897

Дрвени боици 18
Шестоаголни боички. 
Светли бои и меко 
пишување. Безбедно и 
супер отпорно, Ø 3 mm. 
Не се крши кога паѓа; во 
случај да се скрши, не се 
распарчува

Дрвени боици 12 со гума 
за бришење
Вградена гума која ја 
брише бојата. Светли 
бои и меко пишување. 
Безбедно и супер 
отпорно Ø 3 mm олово. 
Не се крши со паѓање; во 
случај да се скрши не се 
распарчува
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2У42938

2У42788

2У42789

2У42323

Дрвени боици 24 со гума за бришење
Вградена гума која ја брише бојата. Светли бои 
и меко пишување. Безбедно и супер отпорно 
Ø 3 mm олово. Не се крши со паѓање; во случај 
да се скрши не се распарчува

Дрвени боици 6 
Шестоаголни боички. 
Светли бои и меко 
пишување. Безбедно и 
супер отпорно, Ø 3 mm. 
Не се крши кога паѓа; во 
случај да се скрши, не се 
распарчува.

Дрвени боици макси 1/12
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; мека 
и мазна мина со дијаметар 4мм за интензивни 
боење; мината е отпорна на кршење и лесно се 
остри.

Дрвени боици кратки 1/12
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
должина на тело 8,5 см; мека и мазна мина со 
дијаметар 3мм за интензивни боење; мината е 
отпорна на кршење и лесно се остри.
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2У42264

2У42857

Дрвени боици макси двострани 1/6
Висококвалитетни дрвени боици со двостран 
врв; 12 бои; мека и мазна мина со дијаметар 
5 мм за интензивни боење; мината е отпорна 
на кршење и лесно се остри. Со вклучена 
острилка.

Дрвени акварелни боици 1/12
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3,3 мм 
за интензивни боење; мината е отпорна 
на кршење и лесно се остри. Со употреба 
на четка за боење и вода се користат како 
акварелни боици.



Д
РВ

ЕН
И

 Б
О

И
Ц

И

www.prosvetnodelo.com.mk

2П522-12

2П510-12

2П521-36

Дрвени боици 1/12 џамбо
Дрвени боици 1/12 џамбо; 
12 бои, дебелина на мина 
5,5мм., хексоаголна форма на 
боиците; FSC сертификат; ДРВЕНИ БОИ 1/36 МАКСИ

ДРВЕНИ БОИЦИ МАКСИ (3,8 
мм.) 1/12-12



Д
РВ

ЕН
И

 Б
О

И
Ц

И

www.prosvetnodelo.com.mk

2П502-36
Дрвени боици, 36 бои
Дрвени боици шестоаголни, 
лакирани, во картонска кутија, 
36 бои.
Ø 2,9 мм
Тоновите се живи и светли. 
Ознаките може да се 
преклопат и да се мешаат за 
да се добијат меки хиароскуро 
ефекти. Погодни за секаков 
вид хартија.

2П503-12
Дрвени боици, 12 бои
Дрвени боици шестоаголни, 
лакирани, во картонска кутија, 
12 бои.
Ø 2,9 мм
Тоновите се живи и светли. 
Ознаките може да се преклопат 
и да се мешаат за да се добијат 
меки хиароскуро ефекти. 
Погодни за секаков вид хартија.
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2П504-24

2П5300-12

Дрвени боици, 24 бои
Дрвени боици шестоаголни, лакирани, во 
картонска кутија, 24 бои.
Ø 2,9 мм
 Тоновите се живи и светли. Ознаките може да 
се преклопат и да се мешаат за да се добијат 
меки хиароскуро ефекти. Погодни за секаков вид 
хартија.

Дрвени боици пластични,
 12 бои
Дрвени боици пластични шестоаголни, лакирани, 
во картонска кутија, 12 бои.
Тоновите се живи и светли. Ознаките може да 
се преклопат и да се мешаат за да се добијат 
меки хиароскуро ефекти. Погодни за секаков вид 
хартија.

Дрвени боици, 12 бои на парче
Дрвени боици шестоаголни, лакирани, во во школска кутија со преградни 
полици, 12 бои на парче
Ø 2,9 мм 
Тоновите се живи и светли. Ознаките може да се преклопат и да се мешаат за да 
се добијат меки хиароскуро ефекти. Погодни за секаков вид хартија..

2П50721



Дрвени боици, 216 парчиња во 12 бои
Дрвени боици шестоаголни, лакирани, во во школска кутија со преградни 
полици, 216 парчиња, 12 бои..
Ø 2,9 мм 
Тоновите се живи и светли. Ознаките може да се преклопат и да се мешаат за да 
се добијат меки хиароскуро ефекти. Погодни за секаков вид хартија.

Дрвени боици 1/120 џамбо
Дрвени боици 1/120 џамбо; 12 бои, 120 парчиња; дебелина на мина 5,5мм., 
хексоаголна форма на боиците; пакувани во пвц кутија; FSC сертификат; Д
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Ц
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2П507216

2П511120
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Дрвени боици 
Боички со миница од 2,9 mm 
Ø. Ергономски триаголен 
облик. Мината е отпорна на 
кршење, благодарение на 
системот LPS (Lead Protection 
System) кој го штити графитот 
поради неговата адхезија со 
дрвото. Дрво од одржливи 
насади. 24 бои.

2МИ22324

 Дрвени боици 
Боички со миница од 2,9 mm Ø. Ергономски 
триаголен облик. Мината е отпорна на 
кршење, благодарение на системот LPS 
(Lead Protection System) кој го штити 
графитот поради неговата адхезија со 
дрвото. Дрво од одржливи насади. 18 бои.

2МИ22318
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Дрвени, акварел боици
12 моливи со акварел. Мина од 2,9 
mm Ø. Ергономски триаголен облик. 
Употребата на моливи со акварел 
ја комбинира разновидноста на 
акварелот со леснотијата на ракување 
и прецизноста на обоениот молив. 
Може да се работи на суво или влажно 
или со комбинирање на двете техники 
во истиот цртеж. Мината овозможува 
еднообразно цртање и е отпорен на 
кршење, благодарение на системот LPS 
(Lead Protection System) кој ја штити 
мината благодарение на неговата 
адхезија со дрвото. Дрво од одржливи 
насади. Секоја боја има свое име. 
Вклучува училишна четка од серијата 
101.

2МИ42312
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Дрвено бои џамбо
MAXI моливи во боја со мина од 5 
mm Ø, триаголни. Големината MAXI 
е идеална за најмалите. Мината е 
отпорно на кршење, благодарение на 
системот LPS (Lead Protection System) 
кој ја штити мината благодарение на 
неговата адхезија со дрвото. Дрво од 
одржливи насади. 12 бои. 

2МИ22612
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Пластипастел+ гума + 
острилка
Вклучува: 12 пластипастели 
во различни бои. 
Пластипастел се обоени 
моливи на база на 
инјектирана полиетиленска 
пластика, чисти и отпорни, 
идеални за најмалите. 
Неговиот триаголен 
дизајн со заоблени агли 
се вклопува во рацете на 
учениците и го спречува 
моливот да се тркала на 
работната површина. Ви 
овозможува да цртате фини 
линии со врвот, дебели 
линии со грбот и широки 
области со целата должина.  
Мека синтетичка гума за да 
избришете широк спектар 
на графитни моливи на 
секаков вид хартија.

2МИ27212
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Дрвени боици 
Боички со миница од 2,9 mm Ø. Ергономски 
триаголен облик. Мината е отпорна на 
кршење, благодарение на системот LPS 
(Lead Protection System) кој го штити 
графитот поради неговата адхезија со 
дрвото. Дрво од одржливи насади. 12 бои.

2МИ22312

Дрвени боици, двострани
Двобојни боици со мина од 2,9 mm Ø. 12 
моливи, 24 бои. Ергономски триаголен 
облик. Мината е отпорна на кршење, 
благодарение на системот LPS (Lead Protec-
tion System) кој го штити графитот поради 
неговата адхезија со дрвото. Дрво од 
одржливи насади.

2МИ112312
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 Дрвени бои 12
 Дрвени боички во 12 бои 
идеални за развивање на 
детскиот уметнички израз и 
креативност со материјали 
за сликање кои се безбедни 
и ги исполнуваат сите 
спецификации. Тие нудат 
бескрајни часови забава 
и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Еколошките 
боички без дрво кои се 
нетоксични и имаат издржлив 
врв од 3 мм. Пакетот вклучува 
12 светли боички.

 Дрвени бои 24 
Боичките во 24 бои се идеални 
за развивање на детскиот 
уметнички израз и креативност 
со прибор за сликање кои се 
безбедни и ги исполнуваат 
сите спецификации. Тие нудат 
бескрајни часови забава 
и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Еколошките 
боички без дрво се нетоксични 
и имаат издржлив врв од 3 
мм.  Лесно се гребе. Пакетот 
вклучува 12 светли шарени 
боички.

2Д646756 2Д646757
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 Дрвени бои џамбо 12 
Дрвени боички во 12 бои идеални за развој на детскиот уметнички израз и 
креативност со материјали за сликање кои се безбедни и ги исполнуваат сите 
спецификации. Тие нудат бескрајни часови забава и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки на училиште, дома и пошироко! Бренд: The littlies. 
Еколошките боички без дрво се нетоксични и имаат издржлив, тенок врв од 4 
мм.  Пакетот вклучува 12 светли шарени боички.

2Д646758
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Дрвени боици 
Дрвени боици, 12 бои. 
Триаголна форма; лесни за 
држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на 
кршење. 

2J1402
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Дрвени боици 
Дрвени боици, 12 бои. 
Триаголна форма; лесни за 
држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на кршење. 
Метална кутија.  

2J1704
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Дрвени боици 
Дрвени боици, 12 бои. 
Триаголна форма; лесни за 
држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на кршење. 

Дрвени боици 
Дрвени боици со гума за 
бришење, 12 бои. Триаголна 
форма; лесни за држење; лесни 
за острење. Мина 3 мм отпорна 
на кршење.

2J1209 2J18010
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Дрвени боици 
Дрвени боици со 
гума за бришење, 
1/24 бои. Триаголна 
форма; лесни за 
држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење. 

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

2J18020

2J140300
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Дрвени боици 
Дрвени боици, 18 
бои. Триаголна 
форма; лесни за 
држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

Дрвени боици 
Дрвени боици, 24 
бои. Триаголна 
форма; лесни за 
држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

2J140220

2J140230
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Дрвени боици 
Дрвени боици, 1/12 бои. 
Триаголна форма; 
лесни за држење; лесни 
за острење. 
Мина 3 мм отпорна на 
кршење. 

Дрвени боици 
Дрвени боици, 12 бои. 
Триаголна форма; лесни 
за држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење. ПВЦ 
кутија. 

2J150100

2J160100
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ДРВЕНИ Б.ЏОТО (275800-275000) 
1/12-10
висококвалитетни дрвени боици; 
12 бои; триаголна форма;  мека и 
мазна мина со дијаметар 3,3мм. 
за  интензивно боење; мината е 
отпорна на кршење и лесно се 
остри.

ДРВЕНИ Б.ГИОТО (275900-
275100)1/24-10
висококвалитетни дрвени боици; 
24 бои; триаголна форма;  мека и 
мазна мина со дијаметар 3,3мм. 
за  интензивно боење; мината е 
отпорна на кршење и лесно се 
остри.

2Д45726

2Д45727
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ДРВЕНИ БОИЦИ ЏАМБО 
ЏИОТО-12
дрвени боици џамбо; 12 бои; со 
мека и мазна мина, со дебелина 
5мм.;

2Д221500
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2ПС0053
дрвени боици 1/12; 12 бои, хексагонал-

на форма на боицата; дијаметар на мина 
3мм.

2ПС0637
дрвени боици џамбо 1/12; 12 

хексагонални боици, дијаметар  на 
мина  5мм.
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2ПС0545
дрвени боици 1/24; 24 бои, 

хексагонална форма на боицата; 
дијаметар на мина 3мм.

2Е167
ДРВЕНИ БОИ 1/12 ТРОПИК
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2У42365

2У42369

2У42956

Мрсни боици 12 
Пакување од 12 различни 
брилијантни бои. 
Може да се пере.
Лесно се остри. 
Без глутен. 
Одлична покриеност.

Мрсни боици 12 Џамбо
Светли бои и меко 
пишување. 
Безбедно и супер 
отпорно, Ø 3 mm. Не се 
крши кога паѓа; 
во случај да се скрши, 
не се распарчува.

Мрсни боици
Високо квалитетни мрсни боички, 
6 интезивни бои, ергономска 
овална форма која овозможува 
зесна работа на деца од +1 
година, не се толсични, лесно се 
мие од раце и други непрозирни 
површини.
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2Ј150118
Мрсни боици, 12 бои. Меки и 
мазни мрсни боици, идеални 
за употреба во градинки и во 
училишта.   

2У42388
Мрсни боици џамбо 1/50
Висококвалитетни мрсни 
боички со овална форма; 50 
бои; дијаметар 12 мм; лесно 
се острат; не се токсични; 
лесно се мијат само со вода 
и сапун.  

2У43277
Мрсни пастели 1/12
висококвалитетни мрсни 
пастели; 12 бои; дијаметар 
на врв 10 мм; се користат за 
боење на хартија, картон, 
канвас, дрво; високо 
покривна боја отпорна 
на светлина со премиум 
квалитет.



2П0503-48
Мрсни восочни боички, 48 парчиња 
во кофичка
Мрсни восочни боички, 48 парчиња, 12 
различни бои
Ø 9 x 85 mm
Восочни боички со висока отпорност.
Бојата базирана на восок, остава 
живописни и сјајни тонови. Мазни и 
лесни за употреба, погодни за уметници 
од сите возрасти. Еколошки бидејќи не 
создаваат отпад и трааат долго. Може 
да се користат на хартија или картон, но 
најдобро на рапава хартија. Боите може 
да се применат во последователни 
слоеви кои се преклопуваат. Не ги 
валкаат рацете.
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2П2561-36

2П086-26

Мрсни боици 1/36
Мрсни боици 1/36; 36 парчиња, 12 
бои, за цртање на хартија и картон; 
ергономска џамбо форма овозможува 
лесна работа за школските деца; бојата 
може повеќепати да се нанесува на 
цртежот; димензии 10,5*84мм.

Мрсни боици џамбо 1/26
Мрсни боици џамбо 1/26; 12 бои*2 
парчиња, плус златна и сребрена 
боичка;, за цртање на хартија и 
картон; ергономската триаголна 
форма овозможува лесна работа 
за школските деца; бојата може 
повеќепати да се нанесува на 
цртежот; димензии на боичката 
10,5*85мм.



2П074-6

2П051-12

2П0501-12
Мрсни восочни боички, 12 бои
Мрсни восочни боички, 12 различни 
бои
Ø 9 x 85 mm
Отпорни восочни боички, во 
картонска кутија.
Бојата базирана на восок, остава 
живописни и сјајни тонови. Мазни 
и лесни за употреба, погодни 
за уметници од сите возрасти. 
Еколошки бидејќи не создаваат 
отпад и трааат долго. Може да 
се користи на хартија или картон, 
но најдобро на рапава хартија. 
Боите може да се применат во 
последователни слоеви кои можат 
да се преклопуваат. Не ги валкаат 
рацете.

Мрсни боици 1/6
Мрсни боици 1/6; 6 бои, за цртање 
на хартија и картон; ергономска 
триаголна форма овозможува лесна 
работа за школските деца; бојата може 
повеќепати да се нанесува на цртежот; 
димензија на страна 50 мм.

Мрсни боици 1/12
Мрсни боици 1/12; 6 бои, за цртање 
на хартија и картон; ергономска 
триаголна форма овозможува лесна 
работа за школските деца; бојата може 
повеќепати да се нанесува на цртежот. 
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2Д281200
мрсни боици; 12 бои;

2Д646035
Мрсни боички 12
Litlies Crayons се достапни во 12 бои и се идеални за развивање на детскиот 
уметнички израз и креативност со прибор за сликање кои се безбедни и 
ги исполнуваат сите спецификации. Тие нудат бескрајни часови забава и 
креативна активност со прекрасни слики и изработки на училиште, дома и 
пошироко. Бренд: The littlies. Малите боички се нетоксични, долги 90 мм и 
имаат издржлив врв со дебелина од 8 мм. Пакетот вклучува 12 светли бои.



2Д646648

Мрсни пастели
Маслените пастели се достапни во 12 бои и се идеални за развивање на 
детскиот уметнички израз и креативност со материјали за сликање кои се 
безбедни и ги исполнуваат сите спецификации. Тие нудат бескрајни часови 
забава и креативна активност со прекрасни слики и изработки на училиште, 
дома и пошироко! Бренд: The littlies. Маслените пастели Littlies се нетоксични, 
долги 7,2 cm и имаат издржлив, шестоаголен врв со дебелина од 11 mm. 
Пакетот вклучува 12 светли бои. Лесно се мијат од рацете и облеката.
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2Д646790
Мрсни боици џамбо 12
Мрсни боички погодни за развивање на детскиот уметнички израз и 
креативност со прибор за сликање кои се безбедни и ги исполнуваат сите 
спецификации. Тие нудат бескрајни часови забава и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки на училиште, дома и пошироко!
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2ПС0983
мрсни боици 1/12.

2ПС0972
мрсни боици џамбо 1/12.



2ПС0972
мрсни боици џамбо 1/12.
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2ПС0980
мрсни боици џамбо 1/50.

Сет боенки+фломастери, 
соржина 6 фломастери,
 + 3д боенки.

2ПС8114
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2У40531
Фломастери 12
Фломастерите се 
совршени за сите 
проекти. Нетоксично 
мастило, обоено со 
прехранбена боја. 
Погодно за сите 
возрасти!

2У40614
Фломастери 12 
Сет со 12 фломастери. 
Фин врв 2,6 mm. 
Вентилирана капа.
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2У40565
Фломастери Џамбо 12 
Фломастерите се 
совршени за сите 
проекти. Осумаголната 
форма го олеснува 
ракувањето со овие 
фломастери. Нетоксично 
мастило, обоено со 
прехранбена боја. 
Погодно за сите 
возрасти!

2У40555 Фломастер 18 
Миницата не е можно да се турне внатре. Висококвалитетно 
мастило, на база на вода. Лесно се отстранува од кожа или 
ткаенина само со вода. Безбедно вентилиран приклучок 
овозможува дишење во случај на голтање. Дебелина на 
линијата 1-2 мм.
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2У40532
Фломастери 24
Миницата не е можно да се турне внатре. Висококвалитетно мастило, на база на 
вода. Лесно се отстранува од кожа или ткаенина само со вода. Безбедно вентилиран 
приклучок овозможува дишење во случај на голтање. Дебелина на линијата 1-2 мм.

2У42813
Фломастери 1/6 макси бејби
Висококвалитетни фломастери, 6 
интензивни бои, ергономска форма што 
овозможува лесна работа на деца од +2 
години, дијаметар на мина 10 мм за лесно 
и сигурно боење; не се токсични; лесно се 
мие о раце и други непорозни површини 
само со вода.
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2У41457

2У42190

Фломастер двостран 12
Сет од 12 двострани 
фломастери. Се пере 
од кожа и повеќето 
ткаенини со вода без 
сапун

Фломастери 6 бои, 
светкави
Сјајни фломастери со 
врв од Ø 1 mm. Течно 
мастило на водна база. 
Совршено за украсување 
со блескав ефект. Брзо 
осветлува.
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2У42672

2У42737

Фломастери миризливи 12 
Мирисно мастило што може да се пере. 
Употребените ароми се ригорозно 
избрани за потсетување на природните 
есенции. Не содржи никаква трага од 
алергени материи. Конусен врв, за двоен 
потег на пишување

Фломастери 10 Магични
Магично мастило што ја менува 
бојата со употреба на маркерот 
Magink вклучен во пакувањето.  Ø 
6 mm Maxi врвот кој не може да се 
турна внатре. Вентилирана капа.  9 
фломастер + 1 Magink маркер = 18 
бои!
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2У40566 Фломастери Џамбо 18
Фломастерите се совршени за сите проекти. Осумаголната 
форма го олеснува ракувањето со овие фломастери. 
Нетоксично мастило, обоено со прехранбена боја. Погодно 
за сите возрасти!

2У40614
Фломастери 12 
Сет со 12 фломастери. 
Фин врв 2,6 mm. 
Вентилирана капа.



2У43181

2У41020

2У43032

2У43100

Фломастери магични 10
Флуоресцентните жолта и розова 
Magink маркери (вклучени во 
пакувањето) се бојат над другите 
бои !!  Ø 6 mm Maxi врвот кој 
не може да се турна внатре. 
Вентилирана капа.

Фломастери 1/48
Висококвалитетни фломастери, 48 интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се токсични

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

Фломастери 1/12 во еко пакување
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни бои, 
дијаметар на врв 2,6 мм; не се токсични, само со 
вода лесно се мијат од раце и други непорозни 
површини; спакувани во еколошко пакување 70% 
произведено од рециклирана ПЕТ амбалажа.Ф
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М
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2У41239

2У41438

2У40615

2У42785

Фломастери магични 1/8
Висококвалитетни фломастери, 7 
фломастери со интензивна боја и 1 
фломастер со бела боја за корекција 
на боењето; лесно се мијат само со 
вода; не се токсични

Фломастери двострани 1/10
Висококвалитетни фломастери, 10 
интензивни бои, двостран врв со 
дијаметар на врв 2,6 мм и 4,7 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се 
токсични

Фломастери 1/24
Висококвалитетни фломастери, 24 
интензивни бои, дијаметар на врв 
2,8 мм; лесно се мијат само со вода; 
не се токсични

Фломастери флуо 1/8
Висококвалитетни фломастери, 8 
интензивни и флуоресцентни бои, 
дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се 
мијат само со вода; не се токсични
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2У42817

2У42818

2У42814

2У42815

Боици 3 во 1 макси бејби 1/6 Фломастери флуо 1/8
Висококвалитетни боички, 6 интензивни бои, 
ергономска форма која овозможува лесна работа 
на деца од +1 година; дијаметар на мина 10 мм; се 
користат како дрвени, мрсни и акварелни боици; не 
се токсични; лесно се мие од раце и други непорозни 
површини само со вода.

Боици 3 во 1 макси бејби 1/10
Висококвалитетни боички, 10 интензивни бои, 
ергономска форма која овозможува лесна работа 
на деца од +1 година; дијаметар на мина 10 мм; се 
користат како дрвени, мрсни и акварелни боици; не 
се токсични; лесно се мие од раце и други непорозни 
површини само со вода. Пакувањето содржи и 
острилка.

Фломастери 1/12 макси бејби
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни бои, 
ергономска форма што овозможува лесна работа 
на деца од +2 години, дијаметар на мина 10 мм за 
лесно и сигурно боење; не се токсични; лесно се мие 
о раце и други непорозни површини само со вода.

Фломастери бејби 1/6
Висококвалитетни фломастери, 6 интензивни бои, 
ергономска форма која овозможува лесна работа на 
деца од +1 година; не се токсични; лесно се мие од 
раце и други непорозни површини само со вода.
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Фломастери, двострани 10 
Двобојни конусни врвни фломастери 5 mm 
Ø што ви овозможуваат да направите линии 
од 0,75 mm до 3 mm. 10 двобојни маркери 
со двоен крај = 20 бои. Врв отпорен на 
удар и притисок. Мастило на база на вода 
кое обезбедува светли бои кои лесно се 
нанесуваат и се мешаат една со друга. Лесно 
може да се испере од повеќето ткаенини 
(натопете ја облеката во ладна вода еден час и 
перете во машина, исто така со ладна вода).

2МИ71010

Фломастери, џамбо, 12 бои
MAXI фломастери со 
конусен врв од 7,5 mm Ø 
што овозможува линии 
од 1 mm до 3,25 mm. 
Големината MAXI е идеална 
за најмалите. Врв отпорен 
на удар и притисок. 
Мастило на база на вода 
кое обезбедува светли бои 
кои лесно се нанесуваат и 
се мешаат една со друга. 
Поради нивниот тип на 
врв, се препорачуваат за 
боење површини како што 
се мурали. Лесно може 
да се испере од повеќето 
ткаенини (натопете ја 
облеката во ладна вода 
еден час и перете во 
машина, исто така со ладна 
вода). Со вентилирана 
безбедносна капа.

2МИ80020
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Фломастери 12
MAXI фломастери со 
конусен врв од 5 mm Ø што 
овозможува линии од 0,75 
mm до 3 mm. Врв отпорен 
на удар и притисок. 
Мастило на база на вода 
кое обезбедува светли бои 
кои лесно се нанесуваат и 
се мешаат една со друга. 
Поради нивниот тип на 
врв, се препорачуваат за 
боење површини како што 
се мурали. Лесно може 
да се испере од повеќето 
ткаенини (натопете ја 
облеката во ладна вода 
еден час и перете во 
машина, исто така со ладна 
вода). Со вентилирана 
безбедносна капа.

2МИ12312



Фломастери 18
MAXI фломастери со конусен 
врв од 5 mm Ø што овозможува 
линии од 0,75 mm до 3 mm. Врв 
отпорен на удар и притисок. 
Мастило на база на вода кое 
обезбедува светли бои кои лесно 
се нанесуваат и се мешаат една 
со друга. Поради нивниот тип на 
врв, се препорачуваат за боење 
површини како што се мурали. 
Лесно може да се испере од 
повеќето ткаенини (натопете ја 
облеката во ладна вода еден час 
и перете во машина, исто така 
со ладна вода). Со вентилирана 
безбедносна капа.

2МИ80092
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Фломастери 
Фломастер со фини врвови 
SWAY 0,4 mm. Врв од влакна 
со метална потпора. Тело со 
иста боја како мастилото (на 
база на вода). SWAY дизајн 
со ергономска тркалезна 
форма. Капачето може да се 
закачи на крајот на пенкалото. 
Достапни се 10 бои: жолта, 
портокалова, црвена, розова, 
виолетова, сина, светло сина, 
зелена, светло зелена и црна. 

Фломастери, двострани, метална кутија 12
Фломастери со конусен врв од 2 mm Ø што овозможува линии од  0,5 mm до 4 mm. 
Идеален за калиграфија и сликање со различни потези мешајќи ги нивните бои. 
Мастило на база на вода кое обезбедува светли бои кои лесно се нанесуваат и се 
мешаат една со друга. Лесно може да се пере на повеќето ткаенини (натопете ја 
облеката во ладна вода еден час и перете во машина, исто така со ладна вода). Со 
вентилирана безбедносна капа. Метално куќиште со водич за боја во внатрешноста.

2МИ80480

2МИ61612



2П601-12

2П602-24

Фломастери 1/12

Фломастери 1/24 

Фломастери 1/24; 24 
бои, дебелина на врв 
2,5 мм.; картонско 
пакување; лесно се 
перат; произведено во 
Италија

 

Фломастери 12 бои со 
дебелина на врв од 
2,5мм.
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2П603-12

2П604-24

Фломастери 1/12 џамбо

Фломастери 
1/24 џамбо
 
Фломастери 1/24 џамбо; 
24 бои, дебелина на 
врв 7,6 мм.; картонско 
пакување; лесно се 
перат; произведено во 
Италија. 
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2П605-12

2П614-96

Фломастери 1/12

Фломастери 
1/96

 
Фломастери 1/96; 12 бои, 96 парчиња, 
дебелина на врв 2,5мм..; пвц 
пакување; произведено во Италија.
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2П621-60

2П622-36

ФЛОМАСТЕРИ 
ЏАМБО 1/60

ФЛОМАСТЕРИ 
ЏАМБО 1/36
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Фломастери 12
Малите тенки фломастери за 
сликање во 12 бои погодни за 
развивање на детскиот уметнички 
израз и креативност со материјали 
за сликање кои се безбедни и ги 
исполнуваат сите спецификации. 
Тие нудат бескрајни часови 
забава и креативна активност 
со прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Маркерите 
имаат фин врв од 2 mm дебелина. 
Ултра издржливи долготрајни 
маркери со вентилирано капаче. 
Мастилото на маркерите е на база 
на вода и не е токсично, лесно се 
мие од рацете и облеката. Пакетот 
вклучува 12 шарени маркери.

Фломастери 24
Малите тенки фломастери за 
сликање во 24 бои погодни за 
развивање на детскиот уметнички 
израз и креативност со материјали 
за сликање кои се безбедни и ги 
исполнуваат сите спецификации. 
Тие нудат бескрајни часови 
забава и креативна активност 
со прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Маркерите 
имаат фин врв од 2 mm дебелина. 
Ултра издржливи долготрајни 
маркери со вентилирано капаче. 
Мастилото на маркерите е на база 
на вода и не е токсично, лесно се 
мие од рацете и облеката. Пакетот 
вклучува 12 шарени маркери.

2Д646032

2Д646033
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Фломастери 12, дебели
Малите дебели фломастериза 
сликање во 12 бои погодни за 
развивање на детскиот уметнички 
израз и креативност со материјали 
за сликање кои се безбедни и ги 
исполнуваат сите спецификации. 
Тие нудат бескрајни часови 
забава и креативна активност 
со прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Маркерите 
имаат врв со дебелина од 5 mm. 
Ултра издржливи долготрајни 
маркери со вентилирано капаче. 
Мастилото на маркерите е на база 
на вода и не е токсично, лесно се 
мие од рацете и облеката. Пакетот 
вклучува 12 шарени маркери.

Фломастери 24 дебели
Малите дебели фломастери за 
сликање во 24 бои погодни за 
развивање на детскиот уметнички 
израз и креативност со материјали 
за сликање кои се безбедни и ги 
исполнуваат сите спецификации. 
Тие нудат бескрајни часови 
забава и креативна активност 
со прекрасни слики и изработки 
на училиште, дома и пошироко! 
Бренд: The littlies. Маркерите 
имаат врвка со дебелина од 5 
mm. Ултра издржливи долготрајни 
маркери со вентилирано капаче. 
Мастилото на маркерите е на база 
на вода и не е токсично, лесно се 
мие од рацете и облеката. Пакетот 
вклучува 24 шарени маркери.

2Д646034

2Д646230
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Фломастери со светки 8
Litlies Paint Markers with Glitter 8 Colors се погодни за развивање 
на детскиот уметнички израз и креативност со прибор за 
сликање кои се безбедни и ги исполнуваат сите спецификации. 
Тие нудат бескрајни часови забава и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки на училиште, дома и пошироко! 
Совршено за книжење на белешки, занаети, постери и многу 
повеќе! Бренд: The littlies. Маркерите имаат фин врв од 3,8 mm. 
Ултра издржливи долготрајни маркери со вентилирано капаче. 
Мастилото на маркерите е на база на вода и не е токсично, 
светките лесно се мие од рацете и облеката. Пакетот вклучува 8 
шарени маркери.

2Д646529
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Фломастери
Фломастери, 24 бои. Дебелина на врв 5 мм. Отпорни при пад; константен 
и висок проток на мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Фломастери
Фломастери, 12 бои. 
Фломастери, 12 бои. 
Дебелина на врв 5 
мм. Отпорни при пад; 
константен и висок 
проток на мастило. 
Лесно се чисти со вода и 
сапун.  

2J170200

2J170100
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Фломастери
Фломастери, 12 бои. 
Дебелина на врв 7,5 
мм. Отпорни при пад; 
константен и висок 
проток на мастило. 
Лесно се чисти со вода и 
сапун.  

Фломастери
Фломастери, 18 бои. 
Дебелина на врв 5 
мм. Отпорни при пад; 
константен и висок 
проток на мастило. 
Лесно се чисти со вода и 
сапун.  

2J171100

2J170500
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ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 
1/12-10
висококвалитетни   
фломастери, 12 
интензивни бои, 
дијаметар на врв 2,8мм.; 
се перат лесно само со 
вода; не се токсични.

ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 1/24 -5
висококвалитетни   
фломастери, 24 интензивни 
бои, дијаметар на врв 
2,8мм.; се перат лесно само 
со вода; не се токсични.

ФЛОМАСТЕРИ ЏОТО 1/36  -5
висококвалитетни   
фломастери, 36 интензивни 
бои, дијаметар на врв 
2,8мм.; се перат лесно само 
со вода; не се токсични.

2Д416000

2Д417000

2Д418000
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ФЛОМАСТЕР ЏОТО ДЕБЕЛИ 
1/12
висококвалитетни  џамбо 
фломастери, 12 интензивни 
бои, дијаметар на врв 5мм.; 
се перат лесно само со 
вода; не се токсични.

ФЛОМАСТ.ЏОТО ДЕБЕЛИ 
1/24-5
висококвалитетни   џамбо 
фломастери, 24 интензивни 
бои, дијаметар на врв 5мм.; 
се перат лесно само со 
вода; не се токсични.

ФЛОМАСТЕРИ ЏИОТО 1/96
висококвалитетни   
фломастери, 96 интензивни 
бои, дијаметар на врв 
2,8мм.; се перат лесно само 
со вода; не се токсични.

2Д454000

2Д455000

2Д521500
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2ПС0471
фломастери за текстил 1/6; 6 бои, сплоснаст врв, 
за идеално боење текстилни површини; бојата е 

отпорна на перење до 40о 

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

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

фломастер дава нова боја; дијаметар на мина 
2мм.
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2ПС0262
фломастери 1/24; 12 бои,  
дијаметар на мина 2мм

2ПС8114
сет боенки+фломастери; содржина 6  

фломастери+2 3д боенки.
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Фломастери 1/12; 12 
парчиња,
12 бои; дијаметар на врв 
2,3 мм.

Фломастери 1/12 џамбо;
12 парчиња, 12 бои;
дијаметар на врв 5 мм.

2З108-12

2З738-12
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Фломастери 1/12;
12 парчиња, 12 бои;
дијаметар на врв 2,55 
мм.

Фломастери 1/12;
12 парчиња, 12 бои;
дијаметар на врв 2 мм.

23897-12

23888-12
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2ПС816
темперна боја комби глитер 500мл. Се 
употребува са мешање со други бои од 
програмата на Toy color, за добивање на 

саканиот глитер ефект.

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

2ПС5137
темперна боја неон; содржина 25мл.

2ПС5311
темперни бои металик 1/6; содржина 6 бои, нијан-
си на златна, сребрена, бронзена и бакарна боја, 

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

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

2ПС5359
темперни бои бисерни 1/6; содржина 6 бои*25мл.

2ПС5366
темперни бои 1/6; содржина 6 бои*25мл.
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2ПС5373
темперни бои глитер 1/6;  

содржина 6 бои*25мл.

2ПС5380
темперни бои за текстил 1/6;  

содржина 6 бои*25мл.

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

6 бои*25мл., пакувани во чашка.

2ПС6417
темперни боици 1/12; 12 бои 

*7,5мл. Пакувани во алуминиум-
ска туба; пвц амбалажа.

2НС0023
10 интензивни бои во метални туби 12 мл. Боите 

се на база на вода. Лесно се отстрануваат од ткае-
нини и други површини. Отпорни на светлина.
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2ПС6554
темперни боици 1/12; 12 бои*25мл., пакувани во 

чашка; пакувањето содржи и четка за боење.

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

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

алуминиумска туба; пвц амбалажа.

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

алуминиумска туба; пвц амбалажа.
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2ПС77009
темперна боја бисерно 

црвена; содржина 250мл.

2ПС77018
темперна боја бисерно 
сина; содржина 250мл.

2ПС77103
темперна боја глитер жол-

та; содржина 250мл.

2ПС77108
темперна боја глитер црвена; 

содржина 250мл.

2ПС77112
темперна боја глитер зелена; 

содржина 250мл.

2ПС77118
темперна боја глитер сина; 

содржина 250мл.

2ПС77125
темперна боја глитер 
сребрена; содржина 

250мл.

2ПС77126
темперна боја глитер златна; 

содржина 250мл.

2ПС93133
темперна боја флуо 

жолта; содржина 
250мл.

2ПС93134
темперна боја флуо портокало-

ва; содржина 250мл.

2ПС93135
темперна боја флуо лила; содр-

жина 250мл.

2ПС93137
темперна боја флуо зелена; 

содржина 250мл.
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2ПС55127
темперна боја пинк; содржина 

500мл.

2ПС55180
темперна боја с.жолта; содржи-

на 500мл.

2ПС77001
темперни боици за боење со 

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

2ПС77003
темперна боја бисерно жолта; 

содржина 250мл.

2ПС55116
темперна боја сина; содржина 

500мл.

2ПС55118
темперна боја с.сина; содржина 

500мл.

2ПС55120
темперна боја окер; содр-

жина 500мл.

2ПС55122
темперна боја кафена; 

содржина 500мл.

2ПС55126
темперна боја златна; 

содржина 500мл.

2ПС55125
темперна боја сребрена; 

содржина 500мл.
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2У42738

2У42739

Темперни бои во стик 12 
Лесен и чист начин за цртање и боење: 
темпера без употреба на четка или вода. 
Може да се користи на хартија, картон, 
дрво, картон. Светли бои + висока 
покривност, која може да се меша 
заедно, сатенска завршница која не бара 
заштитна боја. 
Брзо се суши, не ја бранови хартијата

Темперни бои во стик 6
Лесен и чист начин за цртање и 
боење: темпера без употреба на 
четка или вода. Може да се користи 
на хартија, картон, дрво, картон. 
Светли бои + висока покривност, 
која може да се меша заедно, 
сатенска завршница која не бара 
заштитна боја. 
Брзо се суши, не ја бранови 
хартијата.
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2П200100

2П200501
2П200610 2П200800

2П200201
2П200300

Темперна боја бела 
300 мл.

Темперна боја жолта 
300 мл. Темперна боја црвена 

300 мл.

Темперна боја сина
 300 мл.

Темперна боја зелена 
300 мл. Темперна боја зелена 

300 мл.

Темперна боја премиум во шише од 300 мл.
Премиум темперна боја  боја, подготвена мешавина во шише од 300 мл., капаче 
со регулација на истекувањето.
6 достапни бои.
Капачето со регулација на истекувањето е совршено за бојата да биде добро 
заштитена. Ги има шесте основни бои, мешајте ги, сликајте и резултатот ќе биде 
брилијантен! Се користи за боење на разни површини како хартија, картон, дрво, 
текстил, стакло, глина, метал и пластика.
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Темперна боја премиум во шише од 500 мл.
Премиум темперна боја  боја, подготвена мешавина во шише од 500 мл., 
капаче со регулација на истекувањето.
17 достапни бои.
Шишето има доволно боја за цела училница. Капачето со со регулација на 
истекувањето е совршено за бојата да биде добро заштитена. Има избор од 
17 бои, мешајте ги, сликајте и резултатот ќе биде брилијантен! Се користи за 
боење на разни површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина, 
метал и пластика.

2П201100
2П201211

2П201250
2П201300

2П201301
2П201330

2П201331 2П201380

Темперна боја
 500 мл бела

Темперна боја 
500 мл лимон-жолта

Темперна боја
 500 мл портокалова

Темперна боја 
500 мл вермилион

Темперна боја 
500 мл магента

Темперна боја 
500 мл розова Темперна боја 

500 мл месо боја
Темперна боја 

500 мл скарлет-црвена

Темперна боја 500 мл црна
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Темперна боја премиум во шише од 500 мл.
Премиум темперна боја  боја, подготвена мешавина во шише од 500 мл., капаче со 
регулација на истекувањето.
17 достапни бои.
Шишето има доволно боја за цела училница. Капачето со со регулација на 
истекувањето е совршено за бојата да биде добро заштитена. Има избор од 17 бои, 
мешајте ги, сликајте и резултатот ќе биде брилијантен! Се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина, метал и пластика.

2П201400

2П201560

2П201800 2П201910 2П201920

2П201450

2П201610

2П201500

2П201630

2П201501

2П201730

Темперна боја 
500 мл пурпурна

Темперна боја 
500 мл тиркизна

Темперна боја 500 мл црна Темперна боја 500 мл сребрена Темперна боја 500 мл златна

Темперна боја 
500 мл виолетова

Темперна боја
 500 мл светло-зелена

Темперна боја 
500 мл темно-сина

Темперна боја 
500 мл темно-зелена

Темперна боја 
500 мл сина

Темперна боја 
500 мл кафена



Темперна боја премиум во шише од 1000 мл.
Премиум темперна боја  боја, подготвена мешавина во шише од 1000 мл., капаче со регулација на 
истекувањето.
18 достапни бои.
Шишето има доволно боја за цела училница. Капачето со со регулација на истекувањето е совршено 
за бојата да биде добро заштитена. Ги има избор од 18 бои, мешајте ги, сликајте и резултатот ќе 
биде брилијантен! Се користи за боење на разни површини како хартија, картон, дрво, текстил, 
стакло, глина, метал и пластика. Може да се фиксира со  лак или соодветен производ. Може да се 
користи заедно со целата палета на производи на база на вода на Morocolor.ТЕ
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2П203100

2П203300

2П203211

2П203330

2П203201

2П203301

2П203250

2П203331 2П203380

Темперна боја 
1000 мл бела

Темперна боја 
1000 мл црвена

Темперна боја
 1000 мл лимон-жолта

Темперна боја 
1000 мл светло-розева

Темперна боја 
1000 мл жолта

Темперна боја 
1000 мл магента

Темперна боја 
1000 мл портокалова

Темперна боја 
1000 мл месо боја

Темперна боја 
1000 мл скарлет црвена



Темперна боја премиум во шише од 1000 мл.
Премиум темперна боја  боја, подготвена мешавина во шише од 1000 мл., капаче со регулација на 
истекувањето.
18 достапни бои.
Шишето има доволно боја за цела училница. Капачето со со регулација на истекувањето е совршено 
за бојата да биде добро заштитена. Ги има избор од 18 бои, мешајте ги, сликајте и резултатот ќе 
биде брилијантен! Се користи за боење на разни површини како хартија, картон, дрво, текстил, 
стакло, глина, метал и пластика. Може да се фиксира со  лак или соодветен производ. Може да се 
користи заедно со целата палета на производи на база на вода на Morocolor. ТЕ

М
ПЕ

РН
И

 Б
О

И

www.prosvetnodelo.com.mk

2П203400

2П203560

2П203500

2П203630

2П203450

2П203610

2П203501

2П203730 2П203800

Темперна боја 
1000 мл виолетова

Темперна боја 
1000 мл тиркизна

Темперна боја 
1000 мл темно-сина

Темперна боја 
1000 мл темно-зелена

Темперна боја 
1000 мл светло-виолетова

Темперна боја  
1000 мл светло-зелена

Темперна боја 
1000 мл сина

Темперна боја 
1000 мл кафена

Темперна боја 
1000 мл црна
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Темперна боја, во шише од 500 мл за почетници
Спремна мешавина во шише од 500 мл., капаче со регулација на истекувањето. Особено погодни за 
почетници и мали деца. Еколошки избор, голема количина на боја. 
Капачето со со регулација на истекувањето е совршено за бојата да биде добро заштитена. 
Овозможува непроѕирни нијанси, а откако ќе се исушат тоновите остануваат живи и светли. 
Боите може лесно да се мешаат за да се добијат различни нијанси. Се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина, метал и пластика.

www.prosvetnodelo.com.mk

2П202100

2П202501 2П202610 2П202630 2П202730 2П202800

2П202201 2П202300 2П202380
Темперна боја 

500 мл бела

Темперна боја 
500 мл сина

Темперна боја
 500 мл зелена

Темперна боја 
500 мл темно-зелена

Темперна боја 
500 мл кафена

Темперна боја
 500 мл црна

Темперна боја 
500 мл жолта

Темперна боја 
500 мл црвена

Темперна боја 
500 мл скарлет-црвена
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Темперна боја, во шише од 1000 мл за почетници
Спремна мешавина во шише од 1000 мл., капаче со регулација на истекувањето. Особено погодни за 
почетници и мали деца. Еколошки избор, голема количина на боја. 
Капачето со со регулација на истекувањето е совршено за бојата да биде добро заштитена. 
Овозможува непроѕирни нијанси, а откако ќе се исушат тоновите остануваат живи и светли. 
Боите може лесно да се мешаат за да се добијат различни нијанси. Се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина, метал и пластика.

www.prosvetnodelo.com.mk

2П204100

2П204610

2П204201

2П204630

2П204300

2П204800

2П2045012П204380

2П204910 2П204920

Темперна боја 
1000 мл бела

Темперна боја 
1000 мл зелена

Темперна боја 
1000 мл жолта

Темперна боја 
1000 мл темно-зелена

Темперна боја 
1000 мл црвена

Темперна боја 
1000 мл црна

Темперна боја 
1000 мл сина

Темперна боја
 1000 мл скарлет - црвена

Темперна боја 
1000 мл сребрена

Темперна боја 
1000 мл златна
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Готова мешавина на боја што овозможува користење како графичка алатка за дозирање на 
бојата со висока прецизност пред употреба на четката. Овозможува разни ефекти, непроѕирни 
и преклопувачки слоеви, ако внимавате и чекате за совршено сушење. Наносот дава одлични 
резултати на сјај и живост на тонови. Може да се користи на различни површини како хартија, 
картон, дрво, ткаенина, стакло, теракота, метал и пластика. Бојата не е трајна но може да се фиксира 
со соодветен фиксатор. Може да се користи заедно со целата палета на производи на база на вода 
на Morocolor и дамките треба да се отстранат според дадените упатства.
Креативен предлог:
Земете парче картон - груб или мазен, обоен или бел, и дозирајте една боја по друга, една во друга, 
без да ги мешате боите заедно. Ќе добиете преклопени и концентрични слоеви со различни бои. 
Во овој момент, „повлечете ја бојата“ во различни насоки користејќи чепкалка за заби или кој било 
предмет со зашилен крај. Ќе добиете фантастични и изненадувачки ефекти, карактеристични за 
вистински уметници!

2П2001100

2П2001300

2П2001201

2П2001450

2П2001500

2П2001250
Темперна боја

 50 мл. бела

Темперна боја 
50 мл. црвена

Темперна боја 
50 мл. жолта

Темперна боја 
50 мл. виолетова

Темперна боја 
50 мл. сина

Темперна боја 
50 мл. портокалова
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Готова мешавина на боја што овозможува користење како графичка алатка за дозирање на 
бојата со висока прецизност пред употреба на четката. Овозможува разни ефекти, непроѕирни 
и преклопувачки слоеви, ако внимавате и чекате за совршено сушење. Наносот дава одлични 
резултати на сјај и живост на тонови. Може да се користи на различни површини како хартија, 
картон, дрво, ткаенина, стакло, теракота, метал и пластика. Бојата не е трајна но може да се фиксира 
со соодветен фиксатор. Може да се користи заедно со целата палета на производи на база на вода 
на Morocolor и дамките треба да се отстранат според дадените упатства.
Креативен предлог:
Земете парче картон - груб или мазен, обоен или бел, и дозирајте една боја по друга, една во друга, 
без да ги мешате боите заедно. Ќе добиете преклопени и концентрични слоеви со различни бои. 
Во овој момент, „повлечете ја бојата“ во различни насоки користејќи чепкалка за заби или кој било 
предмет со зашилен крај. Ќе добиете фантастични и изненадувачки ефекти, карактеристични за 
вистински уметници!

2П2001560

2П2001Ф210

2П2001610

2П2001Ф250

2П2001Ф370

2П2001800
Темперна боја 

50 мл. тиркизна

Темперна боја 50 мл. 
флуоресцентна жолта

Темперна боја
 50 мл. зелена

Темперна боја 50 мл. 
флуоресцентна портокалова

Темперна боја 50 мл. 
флуоресцентна розева

Темперна боја
 50 мл. Црна
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Темперни бои за сликање со прсти 6 х 50 гр.
Шест бои во шест кутивчиња. Земете малку боја со прстите и сликајте на хартија, картон или 
на дрво. Можеби подобро не на маицата на вашиот пријател… За таа цел имаме специјална 
текстилна боја за сликање со прсти! Подготвена за употреба боја за прсти во 6 различни бои. 
Дерматолошки тестирано. Погодни за контакт со кожа, идеални за мали деца бидејќи нивната 
формула е специфична за рачна примена на различни материјали како хартија, картон и друго. 
Мазна и пријатна на допир, може лесно да се нанесува, а откако ќе се исуши одржува живи и 
јасни бои без пукнатини дури и по повеќе слоеви. Ако се нанесе на прозорско стакло создава 
прекрасен ефект на витраж. Дамките треба да се отстранат според упатството.

2П226-50
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Темперни бои металик во кутивчиња 6 бои х 25 мл. 
Висококвалитетни металик темперни бои во кутивчиња, 6 бои со злато и бакар.
Еекспериментирајте со сите можности на подготвената за употреба металик темперна боја 
или целосно сликајте со овие уникатна бои. 
Подготвени металик темперни бои со најдобар квалитет може лесно да се нанесуваат за да 
формираат интензивни металик ефекти, особено кога се нанесуваат во повеќе слоеви. Ако 
се користи заедно со класичната палета на темперни бои, додаваат скапоцени светлечки 
металик нијанси. Може да се користат на различни видови површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, теракота, метал и пластика. Може да се фиксираат со некој лак или 
друг соодветен производ. Може да се користи заедно со целата палета на производи на база 
на вода на Morocolor. Дамките треба да се отстранат според упатствата.

Темперни бои флуо 
6х25 мл.

Темперни бои 
1/12х12мл.

2П231-6

2П254-6
2П448-12
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Темперни бои во кутивчиња, 12 бои х 25 мл.  
Премиум темперна боја, подготвена мешавина во кутивче од 25 мл, 12 бои.
Овозможува создавање на непроѕирни засенчувања и може да се креираат слоеви откако 
целосно ќе се исуши. Структурата на бојата е униформна со одличен интензитет. Може да се 
користи на различни видови површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, теракота, 
метал и пластика. Може да се фиксира со лак или друг соодветен производ. Може да се користи 
заедно со целата палета на производи на база на вода на Morocolor. Дамките треба да се 
отстранат следејќи ги дадените упатства.

2П252-12
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Темперни бои флуо во кутивчиња, 6 бои х 25 мл.   
Висококвалитетни флуоресцентни темперни бои во кутивчиња, 6 бои по 25 мл.
Подготвени флуоресцентни темперни бои со најдобар квалитет во опсег од шест 
бои. Може лесно да се нанесуваат за да се формираат интензивни флуоресцентни 
слоеви, особено кога се нанесува во повеќе слоеви. Ако се нанесе во тенки слоеви, 
се создаваат деликатни флуоресцентни нијанси. Иако може да се користи заедно 
со целата палета на производи на база на вода на Morocolor, сепак подобро е да се 
користат одделно. Може да се употребуваат на различни видови површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, стакло, теракота, метал и пластика. Може да се фиксира 
со лак или друг соодветен производ. Дамките треба да се отстранат следејќи ги 
дадените упатства.

Темперни боици 1/6
Темперни боици 1/6; 6 бои*25мл.; 
во пвц чашка, пакувани во картонска 
кутија; се користи за боење на 
разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, глина 
и пластика.

2П254-6

2П253-6
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2П233-6

2П234-6

2П745-6 2П449-22

ТЕМПЕРНИ БОИ 1/6 МИКС МЕТАЛ

ТЕМПЕРНИ БОИ ГЛИТЕР 1/6 МИКС

ТЕМПЕРНИ БОИ 18 МЛ. 1/6 Темперни бои 22 бои х 22 мл.
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2П450-12

2П439-14

2П444-10

Темперни бои 1/12
Темперни бои 1/12; 8 бои 
металик+4 бои флуо*12мл.; во 
алуминиумска туба, пакувани во 
пвц кутија; се користи за боење 
на разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, глина 
и пластика.

Темперни бои 1/14
Темперни бои 1/14; 14 бои*4,5мл.; 
пакувани во чашка; сетот содржи 
и четка за боење; се користи за 
боење на разни површини како 
хартија, картон, дрво, текстил, 
стакло, глина и пластика.

Темперни бои 1/10
Темперни бои 1/10; 10 бои*12мл.; 
во алуминиумска туба, пакувани 
во пвц кутија; се користи за боење 
на разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, глина 
и пластика.
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Темперна боја глитер; содржина 300 мл., во пвц шише, капаче со мерлива доза; се користи 
за боење на разни површини како хартија, картон, дрво, текстил, стакло, глина и пластика.

2П234500 2П234610 2П234900

2П2533-6

2П2532-8

Темперни бои 1/6
Темперни бои 1/6; 6 бои*75мл.; 
во пвц туба, со капаче-диспанзер 
за лесно и прецизно боење; 
се користи за боење на разни 
површини како хартија, картон, 
дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

ТЕМПЕРНИ БОИ во шише
 8*50 МЛ.
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2П245-12

2П225-6

2П231-6

Темперни бои за боење со прсти 1/6
Темперни бои за боење со прсти 1/6; 6 
бои, пакувани во чашка, за лесно боење 
со прсти; содржина 6*25мл.

Темперни боици металик 1/6
Темперни боици металик 1/6 ; 6 
бои*25мл., вклучувајќи ги сребрена, 
златна и бакарна боја; во пвц чашка, 
пакувани во картонска кутија; се користи 
за боење на разни површини како хартија, 
картон, дрво, текстил, стакло, глина и 
пластика.

Темперни бои 1/12х7,5 мл.
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Темперни бои 12  
Темперите од 7,5 ml се достапни во 12 бои и се 
идеални за развивање на детскиот уметнички израз 
и креативност со безбедни бои за сликање. Тие нудат 
бескрајни часови забава и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки на училиште, дома 
и пошироко!  Малите темпера се на база на вода 
и не се токсични, а лесно се мијат од рацете и 
облеката. Пакетот вклучува 12 светли бои за сликање 
Асортиманот litlies нуди извонреден квалитет на 
сликарски материјали, идеални за деца кои сакаат да 
сликаат и бараат прекрасни темпера за бескрајни слики 
полни со боја и имагинација!

Темперни бои 12
Темперите од 12 ml се достапни во 12 бои и се 
идеални за развивање на детскиот уметнички израз 
и креативност со безбедни бои за сликање. Тие нудат 
бескрајни часови забава и креативна активност со 
прекрасни слики и изработки на училиште, дома и 
пошироко! Темперните се на база на вода и не се 
токсични, а лесно се мијат од рацете и облеката.

2Д646030

2Д646031
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Темперни бои за цртање со прсти
The litlies finger paints 20ml во 6 прекрасни бои (бела, црна, црвена, жолта, сина и 
зелена) за бескрајни часови забава, сликање и креативна работа на училиште, дома и 
пошироко со безбедни бои за боење! Бренд: The littlies. Идеален за сликање на хартија 
и картон. Нетоксичен, безбеден за кожата, лесно се мие од рацете и облеката. Тие може 
да се мешаат со други бои за да се создаде широк спектар на различни нијанси.

Темперни бои + четка
Littlies Temperas 12ml се достапни со дрвена четка во 12 бои и се идеални за развивање 
на детскиот уметнички израз и креативност со безбедни бои за сликање. Тие нудат 
бескрајни часови забава и креативна активност со прекрасни слики и изработки на 
училиште, дома и пошироко! Бренд: The Littlie. Littlies Temperas се на база на вода и не 
се токсични и лесно се мијат од рацете и облеката.

2Д646124

2Д646814



 Темперна боја  црвена 500МЛ.

 Темперна боја 
портокалова 500МЛ.   Темперна боја розе 

500МЛ.
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Темперна боја 500МЛ.
Темпера 500мл во идеални за прекрасни слики! Бескрајни часови забава и креативна 
работа со сигурни бои за боење. Бренд: The littlies. Количина: 500мл. Брзо сушење, 
нетоксично, лесно се мијат од рацете и облеката. Растворете со вода, измешајте и добијте 
мазна текстура по сушењето. Во безбедно пластично шише со прилагодлив проток.

 Темперна боја бела 500МЛ.

Темперна боја црвена(магента)
 500МЛ.

 Темперна боја  жолта 500МЛ.

2Д646125

2Д646813

2Д646126 2Д646127

2Д646810 2Д646812



   Темперна боја црна 500МЛ.  Темперна боја  кафена 500МЛ.

 Темперна боја сина 500МЛ.

 Темперна боја зелена 500МЛ.

 Темперна боја сина 500МЛ. Темперна боја  зелена 
500МЛ.
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Темперна боја 500МЛ.
Темпера 500мл во идеални за прекрасни слики! Бескрајни часови забава и креативна 
работа со сигурни бои за боење. Бренд: The littlies. Количина: 500мл. Брзо сушење, 
нетоксично, лесно се мијат од рацете и облеката. Растворете со вода, измешајте и добијте 
мазна текстура по сушењето. Во безбедно пластично шише со прилагодлив проток.

2Д646809

2Д646811 2Д646808 2Д646130

2Д646129 2Д646128
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Темперни 10 бои

Темперни боици; 
10 бои*16мл., во 
алуминиумска туба, 
пакувани во картонско 
пакување.

Темперна боица; бела боја, во 
алуминиумска туба; содржина 
16мл.

2КО16252

2КО16254

2КО16260



Комплет од 12 парчиња 
уметнички пастели со 
поцврста структура во 
квадратна форма 7 x 7 
mm и должина 75 mm. 
Се користат за потенки и 
контурни линии.

Сув пастел 1/24; 24 
меки пастелни бои, со 
димензии 7*7*75 мм.

Сув пастел 1/12: 12 бои, квадратна 
форма на пастелните бои, завиткани 
со хартиена фолија; се користат за 
техника на сув пастел, за цртање на 
хартија, картон и ребраст а хартија; 
димензии 13*13*80мм.
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Сув пастел 1/12; 
12 меки пастелни 
бои, со димензии 
12*75мм.

2КО85520

2КО85820

2КО85840
2П020-12



Водени бои во пластична кутија со капак, кој истовремено е палета за мешање, 12 
различни бои и една четка.
Вашата прва кутија со водени бои што станува палета за мешање! Отворете го 
капакот искористете ги вдлабнатинките за да ги измешате боите.
Водените бои се направени со притискање на високо пигментирани прашоци со 
добар квалитет. Пластичната кутија со капак на палета за мешање има 12 бои и една 
четка. Кога се користат со мали количини на вода, создава светли и непроѕирни 
ефекти. Погодни за класична техника на хартија и картон или на различни 
материјали за специфични техники. Може да се користат заедно со целата палета на 
производи на база на вода на Morocolor.
Поради неговите карактеристики, акварелните бои може да се фиксираат на некои 
ткаенини, затоа е подобро веднаш да се измијат ткаенините со вода и сапун.

www.prosvetnodelo.com.mk

2П110-12

2П112-12

Водени бои 25 мм 
со четка

Водени бои 30 мм 
со четка
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Водени бои 30 мм 
со четка

Водени боици и дрвена четка 
Акварелите во овален дизајн заедно со 
четка се достапни во 12 светли бои и 
се идеални за развивање на детскиот 
уметнички израз и креативност со 
безбедни бои за сликање. Тие нудат 
бескрајни часови забава и креативна 
активност со прекрасни слики и 
изработки на училиште, дома и 
пошироко! Бренд: The littlies. Акварелите 
се на база на вода и не се токсични, лесно 
се мијат од рацете и облеката. Пакетот 
вклучува 12 бои и 1 дрвена четка.

Водени боици 1/12; 12
бои+четка за боење;
капак кој се користи како
палета за мешање на бои;
дијаметар на таблета 25мм.;
произведено во Италија.

Водени боици 1/12; 8 бои металик+4
бои флуо+четка за боење ; капак кој
се користи како палета за мешање
на бои; дијаметар на таблета 30мм.;
произведено во Италија.

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д646087

2П101-12 2П115-12
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2ПС7674
водени боици глитер 1/12; 12 бои, дија-

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

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

57мм.; пакувањето содржи и четка за боење.

2ПС7094
водени боици 1/24; 22 бои+златна и сребрена 
боја; дијаметар на таблета 30мм.; пакувањето 

содржи и четка за боење.
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2ПС7049
водени боици 1/12; 12 бои, дијаметар на таблета 

30мм.; пакувањето содржи и четка за боење.

2ПС7032
водени боици 1/24; 24 бои, дијаметар на таблета 

30мм.; пакувањето содржи и четка за боење.

2ПС7025
водени боици 1/12; 12 бои, дијаметар на таблета 

30мм.; пакувањето содржи и четка за боење.
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Маркер за бела табла 4 и сунгер
4 маркери  (црна, сина, црвена 
и зелена) за табла содржани во 
кутија плус сунгер со магнетна 
потпора за да може да се 
залепи на метални табли. Сува 
бришење. Мастило на база на 
алкохол. Тркалезен врв 3,7 mm 
Ø. Препорачуваме да се затвори 
по употреба и да се чува во 
хоризонтална положба.

Маркер перманентен, црн
Црни трајни маркери. 
Мастило на база на алкохол. 
Врв на длето 1 - 4 мм. Се 
препорачува да сезатвори 
по употреба и да се чува во 
хоризонтална положба.

Маркер за стакло, 15мм. 
Маркери за мазни 
непорозни површини 
(прозорци, огледала, табли 
и сл.). Бела боја. Рамен 
врв 8 - 15 mm. Мастило 
на база на вода, лесно се 
брише со помош на влажна 
крпа. Благодарение на 
високата концентрација на 
пигменти, боите остануваат 
интензивни и светли.

2МИ428122

2МИ211006
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Маркер за бела табла 4 и сунгер
4 маркери  (црна, сина, црвена и зелена) за табла содржани во кутија плус сунгер 
со магнетна потпора за да може да се залепи на метални табли. Сува бришење. 
Мастило на база на алкохол. Тркалезен врв 3,7 mm Ø. Препорачуваме да се затвори 
по употреба и да се чува во хоризонтална положба.

2Д646767
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2Ц38649 - црна боја 

2Ц38656 - црвена боја

2Ц38632 - сина боја

2Ц28862 - црна боја 

2Ц28879 - црвена боја

2Ц28885 - сина боја

Перманентен маркер, со тап
врв, наменет за пишување на
разни површини: пластика,
стакло, метал, картон, гума и сл.;
мастилото е на база на алкохол
и е водоотпорно; не е токсично и
отпорно е на светлина.

Перманентен маркер за
тенко пишување на ЦД/
ДВД дискови; мастилото
е на база на алкохол и е
водоотпорно; не е токсично
и отпорно е на светлина.



М
АР

КЕ
РИ

www.prosvetnodelo.com.mk

2Ц29432

2Ц38809 - црна боја

2Ц38816 - црвена боја 
2Ц38793 - сина боја

2Ц38823 - зелена боја

Текст маркер - микс бои 
Квалитетни текст маркери микс бои во пакување; кос врв 1-4 
мм ширина; нетоксично и водоотпорно мастило.

Маркер за бела табла 
Квалитетен маркер за
пишување на бела табла; тап
врв 2,5 мм; лесно се брише
со сунѓер за бела табла.
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2МИ80051
Флуоресцентен син маркер

2МИ28124

2МИ29112

2МИ29312

2МИ29412

2МИ80036
Флуоресцентен жолт маркер

2МИ80037
Флуоресцентен зелен маркер
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Флуоресцентен маркер за подвлекување текст дебелина на мина 2 -4мм; 
дизајниран за употреба на сите возрасти; боите се светли; мастилото е со 
квалитет кој соодветствува со ЕУ стандардите; врвот на маркерите е
отпорен при пад и притисок, одржувајќи го обликот и формата на линијата.

Маркери за табла, зелен. 
Сува бришење. Мастило 
на база на алкохол. 
Врв на маркер 1 - 4 мм. 
Препорачуваме затворање 
по употреба и складирање во 
хоризонтална положба.

Маркер син 
за пишување
на бела табла

Маркер црвен за 
пишување
на бела табла

Маркер зелен за 
пишување
на бела табла



2МИ80037
Флуоресцентен зелен маркер
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Креди што не создаваат прашина, во 
картонска кутија, 10 различни бои.
Овие креди од калциум карбонат 
оставаат воедначена и тенка трага, без 
создавање прашина. Погодни за црни 
табли, тие можат да се користат и за 
цртање на хартија, дебела хартија или 
картон, што овозможува создавање 
интензивни шарени ефекти или 
деликатни пастелни нијанси.

 
Креда во боја 1/24; 24 
парчиња безпрашна
креда, 7 бои, за цртање на 
хартија, картон
и други нерамни површини; 
дијаметар на креда 18мм. 
висина 100мм.

2П014-10

2П0031-24

 
Креда бела боја 1/10. 10 Парчиња
безпрашна креда, бела боја,
за цртање на хартија, картон
и други нерамни површини,
дијаметар на креда 9мм.
Висина 80 мм.

2П011-10
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Креда бела 10
Калциум сулфат кружни 
креди (не содржи казеин). 
Бела боја.

Креди во боја 10
Калциум сулфат кружни креди (не содржи 
казеин). Содржи 2 креди од секоја боја: 
жолта, сина, портокалова, црвена и 
зелена.

2МИ1037

2МИ1047



КРЕДА ВО БОЈА ЏИОТО 
1/10-10
креда округла; 10 
бои; дијаметар 10мм., 
должина 80мм.; 
дератолошки тестирани.

КРЕДА ВО БОЈА 1/10 
ЏИОТО-10
креда округла; 10 
бои; дијаметар 10мм., 
должина 80мм.; 
дератолошки тестирани.

2Д536900

2Д538900
КР

ЕД
И
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МОЛИВ ХБ

МОЛИВ ХБ СО 
ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

2Ј1203

2Ј1313
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МОЛИВ ХБ

МОЛИВ ХБ СО 
ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

2Ј12011

2Ј1601
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Молив со гума HB
НB графитни моливи. Мини од 2,2 mm Ø. Ергономски триаголен 
облик. Графитот НB е графит со средна цврстина, се препорачува 
за пишување и цртање. Мината е отпорен на кршење, 
благодарение на системот LPS (Lead Protection System) кој го штити 
графитот поради неговата адхезија со дрвото. Дрво од одржливи 
насади.

2МИ70312

 Молив HB дебел
Графитни моливи MAXI HB, идеални за индустриска употреба. 
Мини од 3,5 mm Ø. Ергономски триаголен облик. Графитот 
НB е графит со средна цврстина, се препорачува за пишување 
и цртање. Мината е отпорна на кршење, благодарение на 
системот LPS (Lead Protection System) кој го штити графитот 
поради неговата адхезија со дрвото. Дрво од одржливи насади.

2МИ12612
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Молив HB
НB графитни моливи. Специјално издание Super 
Heroes Space. Мини од 2,2 mm Ø. Ергономски 
триаголен облик. Графитот НB е графит со средна 
цврстина, се препорачува за пишување и цртање. 
Мината е отпорна на кршење, благодарение на 
системот LPS (Lead Protection System) кој го штити 
графитот поради неговата адхезија со дрвото. Дрво од 
одржливи насади.

Молив, двостран Црвен/Плав
Сино-црвени двобојни моливи за обележување, ревидирање, подвлекување и 
пишување. Мина од 2,9 mm Ø. Ергономски триаголен облик. Мината е отпорна 
на кршење, благодарение на системот LPS (Lead Protection System) кој го штити 
графитот поради неговата адхезија со дрвото. Дрво од одржливи насади.

2МИ15148

2МИ02312

МОЛИВ ЦРВЕН-ПЛАВ ЛИРА-12
молив двостран; боја црвена 
и плава со должина по 
6,8мм.; дебелина на мина 
2,8мм.

2Д2920101
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Молив HB со гума
Графитни моливи од серијата Sunset HB, во црно басно дрво и обоена гума (жолта, 
јоргован, розова и тиркизна). Тркалезен пресек, мина од 2,2 mm Ø. HB е со средна 
цврстина на графит, препорачано за пишување и цртање. Мината нуди униформа 
линија и е отпорна на кршење, благодарение на системот LPS (Lead Protection Sys-
tem) кој го штити графитот поради неговата адхезија со дрвото. Дрво од одржливи 
насади. Достапни се повечќе бои жолта, јоргован, розова и тиркизна.

2МИ622724
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Молив HB 
Графитен молив со гума со мина отпорна на кршење. Тврдост: HB

футрола пвц за школски прибор.

Чаша за прибор
(моливи)

2НС1285 2НС1612

2АК1461

2АК405 2АК401
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Молив со патрони украсен
Интензивни бои со атрактивни дизајни со фигура на еднорог на капакот. 
Дебелина на мината 2.0 мм.

Молив НВ
Графитен молив со гума со 
мина отпорна на кршење. 
Тврдост: HB

2НС1624

2НС19186



Молив со гума Flamingo
Молив со гума во форма 
на Flamingo. Молив со 
прекрасниот дизајн кој 
ќе ги развесели малите 
креативци. Достапен во две 
бои портокалова и розова.

Молив Unicorn 
Неверојатниот Tesoro Unicorn Pencil 
е идеален додаток за пишување со 
дизајн и изглед што импресионира 
и додава стил! Соодветен избор на 
подарок што ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro. Молив со бушав додаток. 

2Д646532

2Д646874

www.prosvetnodelo.com.mk
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Молив Pearl
Неверојатниот Tesoro Pearl Pencil е 
идеален додаток за пишување со дизајн 
и изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок што 
ќе воодушеви! Марка: Tesoro. Молив со 
бисер. Во 4 дизајни.

Молив Diamond Black Wood
Tesoro Diamond Black Wood Pencil е 
идеален додаток за пишување со дизајн 
и изглед кој импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок што ќе 
воодушеви! Марка: Tesoro. Со црно дрво и 
дијаманти на врвот. Во 4 бои.

2Д582211

2Д582184
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Молив Pompom
Неверојатниот Tesoro Pompom Pencil 
е идеален додаток за пишување со 
дизајн и изглед што импресионира 
и додава стил! Соодветен избор на 
подарок што ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro. Молив со бушав додаток. 

Молив со гума SPACE INTRUDERS
Молив со гума во форма на SPACE 
INTRUDERS. Молив со прекрасниот 
дизајн кој ќе ги развесели малите 
креативци. Достапен во три дизајна.

2Д646876

2Д646837
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Пенкало, сино 
Сино хемиско пенкало, 
со мастилото во иста 
боја како и самото 
пенкало. Приближна 
должина на пишување 
од 1.200 метри. Врв од 1 
мм. Мастило направено 
во Германија.  Димензии 
на пенкалото: 14,1 x 1,7 
cm. 1 cm Ø.

Пенкало, црвено
Црвено хемиско 
пенкало, со мастилото во 
иста боја како и самото 
пенкало. Приближна 
должина на пишување 
од 1.200 метри. Врв од 1 
мм. Мастило направено 
во Германија.  Димензии 
на пенкалото: 14,1 x 1,7 
cm. 1 cm Ø.

Пенкало, сино
Хемиско пенкало P1 Cama-
leon специјална серија Swims. 
Сино мастило. Приближна 
должина на пишување од 1200 
метри. Врв од 1 мм. Мастило 
направено во Германија. 
Димензии на пенкалото: 14,1 
x 1,7 cm. 1 cm Ø. Достапни се 
различни бои: жолта, сина, 
светло сина и розова.

2МИ10925

2МИ12925

2МИ29120
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Пенкало 
Хемиско пенкало, со мастилото во 
иста боја како и самото пенкало. 
Приближна должина на пишување 
од 1.200 метри. Врв од 1 мм. 
Мастило направено во Германија.  
Димензии на пенкалото: 14,1 x 1,7 
cm. 1 cm Ø. Достапни се различни 
бои: розови, виолетови, светло 
сини, светло зелени, портокалови.

Пенкало, сино
Хемиско пенкало P1 сино мастило. 
Сребрена серија, сребрено тело 
со клип и копче во жолта, розова, 
тиркизна или темносина боја. 
Приближна должина на пишување 
од 1.200 метри. Врв од 1 мм. 
Мастило направено во Германија. 
Димензии на пенкалото: 
14,1 x 1,7 cm. 1 cm Ø.

2МИ55124

2МИ79120
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 ПЕНКАЛО (капсуле-809120) МИЛАН 
ПЛАВО-20
Хемиско пенкало со сино мастило, дизајн 
КАПСУЛА, серија од бакар. Приближна 
должина на пишување од 1.000 метри. Врв 
од 1 мм. Мастило направено во Германија. 
Димензии на пенкалото: 13,4 x 1,6 cm. 
Дијаметар од 1,4 см. Достапни се различни 
бои: розова, јоргован, црна и зелена

2МИ09120

Пенкало, сино
КОМПАКТНО хемиско пенкало Sunset 
издание, сино мастило. Приближна 
должина на пишување од 1000 метри. Врв 
од 1 мм. Мастило направено во Германија. 
4 различни бои: жолта, јоргована, розова 
и тиркизна. Димензии на пенкалото: 14,1 x 
1,7 cm. 1,4 cm Ø.

2МИ68920

www.prosvetnodelo.com.mk
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Пенкало 
Мек материјал за 
удобна употреба, 4 
различни пастелни 
бои. Дебелина: 1,0 
mm. Боја на мастило: 
Сина

 Пенкала 2 во кутија 
Сет од две пенкала со висечки цвет. Елегантното и лесно за 
користење пенкало со препознатлив дизајн е прекрасен избор за 
подарок!

2НС1052

2Д582190
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Пенкало Flower 
Пенкалото Tesoro Flower е идеален 
додаток за пишување со дизајн и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 
Со додаток цветче.Достапен во 5 
дизајни

Пенкало Pompom
Пенкалото Tesoro Pompom идеален 
додаток за пишување со дизајн и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 
Достапен во 5 дизајни

2Д582205

2Д582210

www.prosvetnodelo.com.mk
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Пенкало со светки
Пенкалото Tesoro Glitter идеален 
додаток за пишување со светки и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 

Пенкало Diamond
Пенкалото Tesoro Diamond идеален 
додаток за пишување со светки и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 
Со дијамант на врвот

2Д582161

2Д582183
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Пенкало магнетно
Магнетното пенкало Tesoro е идеален додаток за пишување со дизајн и 
изглед кој импресионира и дава стил! Соодветен избор на подарок што ќе 
воодушеви! Марка: Tesoro. Во 2 дизајни.

2Д582071

www.prosvetnodelo.com.mk
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Пенкало Heart led
Пенкалото Tesoro Heart led идеален 
додаток за пишување со светки и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro.

Пенкало Confetti
Пенкалото Tesoro Confetti идеален 
додаток за пишување со светки и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro.

2Д646728

2Д582291
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Пенкало Mermaid 
Пенкалото Tesoro Mermaid идеален 
додаток за пишување со светки и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 

Пенкало Led
Пенкалото Tesoro LED е идеален 
додаток за пишување со дизајн и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 

2Д582290

2Д646881
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Пенкало Cherry and Rose
Пенкалото Tesoro Cher-
ry and Rose е идеален 
додаток за пишување 
со дизајн и изглед 
што импресионира и 
додава стил! Соодветен 
избор на подарок што 
ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro. 

Пенкало Ice cream
Пенкалото Tesoro 
Ice cream идеален 
додаток за пишување 
со светки и изглед 
што импресионира и 
додава стил! Соодветен 
избор на подарок што 
ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro.

2Д646867

2Д646766
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Пенкало Astronaut
Пенкалото Tesoro 
Astronaut е идеален 
додаток за пишување 
со дизајн и изглед 
што импресионира и 
додава стил! Соодветен 
избор на подарок што 
ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro. 

Пенкало Led
Пенкалото Tesoro 
led идеален додаток 
за пишување со 
светки и изглед што 
импресионира и додава 
стил! Соодветен избор 
на подарок што ќе 
воодушеви! Марка: 
Tesoro.

2Д646880

2Д646843
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Пенкало Spin unicorn
Пенкалото Tesoro Spin 
unicorn е идеален 
додаток за пишување 
со дизајн и изглед 
што импресионира и 
додава стил! Соодветен 
избор на подарок што 
ќе воодушеви! Марка: 
Tesoro. 

Пенкало Tools
Пенкалото Tesoro Tools е идеален 
додаток за пишување со дизајн и 
изглед што импресионира и додава 
стил! Соодветен избор на подарок 
што ќе воодушеви! Марка: Tesoro. 

ПЕНКАЛО ТРАТО со гума ПЛАВО-12 
826101
хемиско пенкало, со гума за 
бришење. 
Боја сина.

2Д646879

2Д646877 2Д114276
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Хемиско пенкало офис 0,7мм - сино
Стандардно хемиско пенкало, сина 
боја на мастило; дијаметар на врв 
0,7 мм;менлива мина

Пенкало
Стандардно хемиско пенкало, со 4 мини во 4 различни бои: сина, црвена, црна 
и зелена боја на мастило; дијаметар на врв 0,7 мм.

Пенкало - сафир плава боја
Квалитетно хемиско пенкало, метално тело и гумиран дел за лесно пишување.

Хемиско пенкало офис 0,7мм - црвено
Стандардно хемиско пенкало, црвена 
боја на мастило; дијаметар на врв 0,7 мм;
менлива мина

2Ц109649

2Ц37598

2Ц16036

2Ц109663
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Хемиско пенкало 0,7мм - сино
Стандардно хемиско пенкало, сина 
боја на мастило; дијаметар на врв 
0,7 мм; менлива мина.

Хемиско пенкало 0,7мм - црвено
Стандардно хемиско пенкало, 
црвена боја на мастило; дијаметар 
на врв 0,7 мм; менлива мина.

Хемиско пенкало тримате 0,7мм - црно
Стандардно хемиско пенкало, црна боја 
на мастило; дијаметар на врв 0,7 мм; 
менлива мина.

2Ц509878 2Ц509892

2Ц34924
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Перодршка (сет)

 
Туш за цртање 
Тушот е наменет за училишна 
употреба и сликарство како 
хоби. Содржи мастило што се 
користи само за технички цели, 
односно за цртање на хартија 
и не е погодно за употреба во 
технички моливи.

2Д646085

2КО14172
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Перодршка

Перца за 
перодршка 1,5 мм

2АК051

2АК185
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Мемо листови
Светло жолта боја. 76х76мм

Мемо листови
Мемо листови  76х76ММ. жолти

2МИ85401

2Е5179

М
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О
 Л

И
СТ

О
ВИ

Мемо листови
Мемо листови 76х76мм             

2Е63918
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Мемо-стрелки      

МЕМО ЛИСТОВИ;
ДИМЕНЗИЈА 76*76мм.,
100 ЛИСТА, ЖОЛТА БОЈА

Самолепливи ливчиња 
во вид на срце

Број на ливчиња: 
250 (5 бои по 50 ливчиња)
- Бои на ливчињата: жолта, 
портокалова, темно розева, 
светло розева, зелена

2НС23274

2Н12007

2Н12356

М
ЕМ

О
 Л

И
СТ

О
ВИ



2П3304-20
Лепак во стик 20 гр.

www.prosvetnodelo.com.mkЛЕ
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Лепак во стик
Погоден за сите видови хартија. Едноставен за употреба, идеален за училишна 
употреба. Капачето гарантира одлично одржување на карактеристиките на 
производот. Без растворувачи, лесен за нанесување произведено во Европа.

2П3303-10

2П3305-40

Лепак во стик 10 гр.

Лепак во стик 40 гр.
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ЛЕПАК ШКОЛСКИ, 30 мл.

2е2110

2ТЕ111

2ПС6622 2ПС985

2ТЕ104

Лепак течен охо - еко 20гр.

Лепак со светки; 
содржина 25мл.

Лепило течно;
содржина 180мл.

Лепак течен охо 20гр.

Лепак течен охо 40гр.

2ПС7612
Лепило течно; 

содржина 100мл.

2ТЕ105

Леппило течно.
Содржина 200мл.

2A06034
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2Д540400

2Д540500 2Д540600

ЛЕПАК СТИК 10ГР. ЏИОТО.

ЛЕПАК СТИК 20ГР. 
ЏИОТО(540200)-40
универзално лепило во стик; 
содржина 20гр.; се користи 
за лепење на секаков вид 
хартија; не е токсично; 
се пере лесно со ладна 
вода; идеално за работа во 
училиште и канцеларија.

ЛЕПАК СТИК 40ГР. 
ЏИОТО(540300)-24
универзално лепило во стик; 
содржина 40гр.; се користи 
за лепење на секаков вид 
хартија; не е токсично; се пере 
лесно со ладна вода; идеално 
за работа во училиште и 
канцеларија.

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Д541200

2Д542000

ЛЕПАК СТИК 40ГР. ЏИОТО-24
универзално течно  лепило 
во стик; содржина 40гр.; се 
користи за лепење на секаков 
вид хартија; не е токсично; 
се пере лесно со ладна 
вода; идеално за работа во 
училиште и канцеларија.

ЛЕПАК ЏИОТО 30МЛ.-26
универзално течно  лепило 
во стик; содржина 40гр.; се 
користи за лепење на секаков 
вид хартија; не е токсично; 
се пере лесно со ладна 
вода; идеално за работа во 
училиште и канцеларија.

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Е4687

2ПС0765

2ПС7612

ЛЕПАК ЗА ХАРТИЈА ГЛИТЕР

ЛЕПАК ЗА СЛАЈМ, 1000 МЛ.

ЛЕПАК ВИНИЛ 100мл. 
Т.КОЛОР-20(761)

www.prosvetnodelo.com.mk
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2ПС6622

2Т17353

ЛЕПАК СО СВЕТКИ-24

ЛЕПАК

www.prosvetnodelo.com.mk
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ЛИ
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ЈА
РИ  Линијари сет од 4 

Комплет со 4 линијари: линијар 30 cm, триаголник 13 cm-60 °, агломер 10см-180 °, 
триаголник: 9 см-45°. Флексибилниот дизајн спречува пукање при свиткување.

2НС572
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Линијари
Линијар со клик механизам. 

2Ј1910
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Линијари
Сет за геометрија. Состав: 
2 триаголници, линијар 
и агломер. Отпорен на 
деформација и висока 
отпорност на кршење. 

2Ј1902
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Линијар 30цм со фигури Математички линијар со 
форми, 30см. мал

Линијар 50 см2Е150 2Е146 2АК145
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ЛИНИЈАР СО ЗАОБЛЕНИ ФОРМИ

Линијари 4 видови:
- Линијар 30 цм
- Триаголник 13цм
- Триаголник 9цм
- Агломер - 180°

2М33498

2Е1601
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Геометриски сет линијари; 
содржина:
триаголник 60о-19см., 
триаголник
45о-14см., линијар 30см., 
агломер 180о.

ЛИНИЈАРИ СЕТ 4/1

2М33498 2М33511
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни 8 мм и џамбо 11 
мм моливи и дрвени боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење 
на стандардни 8мм и џамбо 
11мм моливи и дрвени боици.

2J1001

2J1002



Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни 8 мм и џамбо 11 
мм моливи и дрвени боици.

2J1001
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И
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J1003

2J1801
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2Ј1901

2Ј11031
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2Ј12090

2J14020
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J0701

2J0704
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J0801

2J0809
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J1302

2J0613Б
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J0907

2J0901
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Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

Пластична острилка достапна 
во повеќе бои. Ергономско 
тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени 
боици.

2J0906

2J110200
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Острилка метална дупла; 
ОСТРИ СТАНДАРДНИ и џамбо 
МОЛИВИ И ДРВЕНИ БОИЦИ

Пластична острилка 
достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; 
лесно за работа; 
висока 
функционалност; 
острење на 
стандардни моливи и 
дрвени боици.

2J16010

2J0613

2J0804Б

2J1102Б
2J14020Б
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Комбинација на гума и острилка за молив 
со контејнер. Острилката има остар и 
отпорен челичен нож, идеален за сите 
видови моливи. Острилка за молив со 
сигурносно сечило: овој систем го спречува 
одвојувањето на сечилото од телото на 
острилото. Достапни се различни бои. 
Достапни гуми за замена.

Комбинација на гума и острилка за молив 
со контејнер. Острилката има остар и 
отпорен челичен нож, идеален за сите 
видови моливи. Острилка за молив со 
сигурносно сечило: овој систем го спречува 
одвојувањето на сечилото од телото на 
острилото. Оригинален дизајн создаден 
од одделот за истражување и развој на 
МИЛАН. Достапни се различни бои: сина, 
жолта и розова. Достапни гуми за замена.

2МИ01116

2МИ1116Ц

www.prosvetnodelo.com.mk
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Комбинација на гума и острилка за молив 
со контејнер. Острилката има остар и 
отпорен челичен нож, идеален за сите 
видови моливи. Острилка за молив со 
сигурносно сечило: овој систем го спречува 
одвојувањето на сечилото од телото на 
острилото. Оригинален дизајн создаден 
од одделот за истражување и развој на 
МИЛАН. Достапни се различни бои: сина, 
јоргован и зелена. Достапни гуми за 
замена.

Комбинација на гума и двојна острилка 
(една стандардна и една MAXI) со 
контејнер. Дизајн на серијата COMPACT 
Sunset. Мека четвртаста синтетичка гума. 
Острилката има остар и отпорен челичен 
нож, идеален за сите видови моливи. 
Острилка за молив со сигурносно сечило: 
овој систем го спречува одвојувањето 
на сечилото од телото на острилото. 4 
различни бои: жолта, 
јоргована, розова и
 тиркизна. 

2МИ1116PCK

2МИ21116
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Комбинација на гума и острилка за молив со 
контејнер. СТИК дизајн. Долга правоаголна гумена 
лента. Острилката има остар и отпорен челичен 
нож, идеален за сите видови моливи. Острилка 
за молив со сигурносно сечило: овој систем го 
спречува одвојувањето на сечилото од телото на 
острилото. 4 различни бои: жолта, јоргован, розова 
и зелена.

Комбинација на гума и острилка 
за молив со контејнер. EXTENSION 
дизајн, специјална серија Swims. 
Мека флексибилна синтетичка гума. 
Острилката има остар и отпорен 
челичен нож, идеален за сите 
видови моливи. Острилка за молив 
со сигурносно сечило: овој систем го 
спречува одвојувањето на сечилото 
од телото на острилото. Има неколку 
различни бои: розови, светло сини, 
жолти и сини.

2МИ05116

2МИ02116
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Комбинација на гума и 
острилка за молив со 
контејнер. Острилката 
има остар и отпорен 
челичен нож, идеален 
за сите видови моливи. 
Острилка за молив со 
сигурносно сечило: 
овој систем го спречува 
одвојувањето на сечилото 
од телото на острилото. 
Достапни се различни 
бои: сина, розова и 
зелена.

Комбинација од гума и острилка за 
молив со контејнер со стандардна 
големина. Дизајн на КАПСУЛА, серија 
New Look. Мека,синтетичка гума. 
Острилката има остар и отпорен 
челичен нож, идеален за сите видови 
моливи. Острилка за молив со 
сигурносно сечило: овој систем го 
спречува одвојувањето на сечилото 
од телото на острилото. Нова серија 
изглед: збир на проѕирни материјали 
и светли бои што ни овозможува да ја 
видиме внатрешноста на производите, 
со нивните делови и механизми. 
Достапен во 3 комбинации на бои.

2МИ04116

2МИ1116LK2

www.prosvetnodelo.com.mk
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 Острилка и гума Avocado Двојна острилка 
Острилка и гума од Avocado во 2 бои е уникатен 
разигран предлог на училишен додаток кој 
се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви 
секој ученик на училиште! Бренд: The Littlies. 
Комбинација на гума и острилка 2 во 1. Садот ги 
држи остатоците внатре.

2Д646821
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Острилка и гума Светилка
Littlies Single Sharpener со дизајн 
на светилка е идеален додаток кој 
се вклопува во секој случај и ќе го 
воодушеви секој ученик! Бренд: The 
Littlies. Достапен во 3 бои.

2Д646830
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Острилка и гума Pinguin
Острилка и гума од Pinguin во 2 бои е уникатен разигран предлог на училишен 
додаток кој се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви секој ученик на училиште! 
Бренд: The Littlies. Комбинација на гума и острилка 2 во 1. Садот ги држи остатоците 
внатре.

2Д646827
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Бела пластична гума, мека, разноврсна 
и неабразивна. За бришење на сите 
видови површини. Не ја оштетува 
хартијата. Бела закосена гума со 
облога во следниве бои: сина, црвена, 
зелена. 
Димензии на гума: 7,8 x 2,3 x 1,2 cm.

Закосена и двобојна пластична гума, 
за бришење молив на сите видови 
површини. Разни бои: сина, портокалова, 
црвена и зелена. 
Димензии на гума: 5,6 x 1,5 x 1,2 cm.

Техничка гума со провидна пластика, 
тврда, но не абразивна.Индицирана за 
линеарно цртање. Провидно сино со 
бело во централниот дел. 
Димензии на гума: 5,1 x 2,5 x 2,5 cm.

Бела пластична гума, мека, разноврсна и 
неабразивна.За бришење на сите видови 
површини. Не ја оштетува хартијата. 
Поединечно завиткано. 
Димензии на гума: 3,9 x 1,9 x 0,9 cm.

2МИ612

2МИ6030 2МИ30

2МИ630



ГУ
М

А 
ЗА

 Б
РИ

Ш
ЕЊ

Е

www.prosvetnodelo.com.mk

Мека синтетичка гума. За да 
избришете широк спектар на графитни 
моливи на секаков вид хартија. 
Класичната гума MILAN 430 е една 
од најпродаваните. Разни бои: бела, 
розова и зелена. 
Димензии на гума: 2,8 x 2,8 x 1,3 cm.

Мека гума во триаголна форма. За 
бришење на широк спектар на графитни 
моливи на секаков вид хартија. Бела боја. 
Димензии на гума: 3,9 x 3,4 x 0,9 cm.

Флексибилнa синтетичка гума. Голема 
величина.За да избришете широк 
спектар на графитни моливи на секаков 
вид хартија. Бело со син и црвен принт. 
Димензии на гума: 14 x 4,4 x 0,9 cm.

Мека, синтетичка гума. За да избришете 
широк спектар на графитни моливи на 
секаков вид хартија. Со сина картонска 
лента и индивидуално завиткана. 
Димензии на гума: 5,5 x 2,3 x 1,3 cm.

2МИ430

2МИ4045 2МИ4806

2МИ4020
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Бела пластична гума за бришење 
молив на сите видови површини. 
Со сина картонска лента и 
индивидуално завиткана. 
Димензии на гума: 
6,1 x 2,3 x 1,2 cm.

Достапни се 4 различни бои: жолта, 
јоргована, розова и тиркизна. Мека и 
разноврсна, неабразивна пластична 
гума. За бришење молив на сите видови 
површини. Со картонска обвивка Sunset и 
индивидуално завиткан. 
Димензии на гума: 6,1 x 2,3 x 1,2 cm.

Мека, синтетичка гума. За да избришете 
широк спектар на графитни моливи на 
секаков вид хартија. Различни бои: бела 
и розова. Димензии на гума: 4,1 x 2,8 x 
1,3 cm.

Сива пластична гума, мека и разноврсна, 
не-абразивна. За бришење молив на 
сите видови површини. Со сребрена 
картонска лента во различни бои: 
темносина, жолта, тиркизна и розова. 
Поединечно завиткано.
Димензии на гума: 6,1 x 2,3 x 1,2 cm..

2МИ320

2МИ320SN
2МИ420

2МИ320SL

www.prosvetnodelo.com.mk
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Гума за бришење 
Училишен додаток кој се вклопува 
во секој случај и ќе го воодушеви 
секој ученик на училиште, туторство и 
пошироко! Бренд: The Littlies. 
Во 4 различни бои.

Гума за бришење 
Училишен додаток кој се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви секој ученик на 
училиште, туторство и пошироко! Бренд: The Littlies. Во 4 различни бои.

2Д646842 

2Д646842 

www.prosvetnodelo.com.mk
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Гума за бришење 
Училишен додаток кој се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви секој ученик 
на училиште, туторство и пошироко! Бренд: The Littlies. 
Во 4 различни бои.

Гума за бришење 
Училишен додаток кој се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви секој ученик 
на училиште, туторство и пошироко! Бренд: The Littlies. Во 4 различни бои.

2Д646842 

2Д646841
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело. 
Лесна за работа.

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

2J1106

2J1303
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело. 
Лесна за работа.  

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Лесна за работа.  

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Лесна за работа.  

2J1307

2J17020 2J1305
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

2Ј13011

2J17010
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

2Ј1301

2Ј1105
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

2Ј1106Б

2Ј1301Б
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Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

Гума за бришење
Мека гума за бришење. 
Ергономско тело.
Лесна за работа.

2Ј1701010Б

2Ј17020Б
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Гума за бришење 
Училишен додаток кој се вклопува во секој случај и ќе го воодушеви секој ученик 
на училиште, туторство и пошироко! Бренд: The Littlies. Димензии 12х12

2Д646875              
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Ножици канцелариски
Канцелариски ножици со 
сечило од нерѓосувачки 
челик. Црвена пластична 
рачка отпорна на удари. 
20 см

 НОЖИЦИ 22СМ. МИЛАН
Канцелариски ножици со 
сечило од нерѓосувачки 
челик. Бела пластична 
рачка со сиви детали, 
отпорна на удари и 
ергономска рачка. 
Најголемите ножици
 MILAN: 22 cm.

2МИ10151

2МИ10265
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Ножици детски 14,4цм
Ножици со систем за враќање 
што ви овозможува полесно 
сечење, заштедувајќи енергија. 
Сечило од нерѓосувачки челик 
и заоблен врв. Пластична 
рачка. Идеален за училишна 
употреба. Различни бои: 
жолта, сина, црвена и зелена. 
14,4 см

 Ножици детски
Ножици со обвивка што 
одговара на рачката. Сечило 
од нерѓосувачки челик и 
заоблен врв. Ергономска 
пластична рачка. Идеален за 
училишна употреба. Различни 
бои: жолта, сина, јоргован и 
зелена. 15 см

 Ножици детски
Ножици со сечило од 
нерѓосувачки челик и заоблен 
врв. Пластична рачка. Идеален 
за училишна употреба. 
Различни бои: сина, јоргован, 
портокалова, розова и зелена. 
13,3 см

2МИ89818

2МИ69820 2МИ80066
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 Ножици детски за лева рака 
Ножици за левораки со 
сечило од нерѓосувачки челик 
и заоблен врв. Пластична 
рачка. Идеален за училишна 
употреба. Различни бои: сина, 
жолта, зелена и розова. 14 см

Ножици канцелариски
Канцелариски ножици со 
сечило од нерѓосувачки 
челик. Бела пластична 
рачка со црни детали, 
отпорна на удари и 
ергономска рачка. 20,5 см

2МИ39620

2МИ10150
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Ножици училишни

Ножици училишни

2М74482

2М74482



2Е0234

2Е0241 2Е0210

200339
2Д646518

2Д620538

Стапчиња пластични за
броење.

Жетони пластични за 
броење.

Сметалка

Флејта
СТАПЧИЊА ДРВЕНИ 114 
ММ., 100 ПАРЧИЊА

СИЛИКОНСКИ СТАПЧИЊА 
11 ММ,*19 СМ.

www.prosvetnodelo.com.mk



СЕ
ЛО

ТЕ
ЈП

www.prosvetnodelo.com.mk

2ПС0765

2МИ80201

2A170211

2A170141
2МИ80209

СЕЛОТЕJП СО СТАЛАК; 
ДИМЕНЗИИ НА СЕЛОТЕJП 
19мм.*33м

Селотејп 12х33 мм - 
транспарентен

Селотејп лента;димензија 
на лентата 48х50 мм. 
Боја мат. 

Селотејп лента;димензија 
на лентата 48х50 мм. 
Боја транспарентна.

Држач за селотејп со два 
диспанзера 15мм*33м и 
15мм*66м
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2АК1670
2АК4731

 2АК1473

2НС197

2НС195

2НС1962АК1194

2АК1635

Корпа за отпадоци

Табла мала црна; за 
пишување со креда.

Чаша за моливи; материјал
жица; димензии 80*80*95мм.

Чаша за моливи; материјал
жица; боја сребрена; 
димензии 80*80*95мм.

Чаша за моливи; материјал
жица; боја црна; димензии
80*80*95мм.

Канцелариски сет 1/3; содржина: 
организер, чаша за моливи и 
коцка со листови за забелешки.

Беџ за име со врвка.

Табла мала бела за пишување со 
маркер за бела табла.
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2ДЕ107

2H3
2Н2313

2Н2315

2Н2317

2Н2320

2H4

2H5

2H7

2ДЕ107
Хефталица мини клешта 
Максимален капацитет на хефтање: 
25-30 листови
- Максимален капацитет на 
полнење: 90 хефт иглици
- Користи 24/6 хефт иглици и 26/6 
хефт иглици

ХЕФТАЛИЦА МИНИ;
МУНИЦИЈА 24/6;
КАПАЦИТЕТ 10 ЛИСТА

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/13

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/15

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/175

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/20

ХЕФТАЛИЦА МИНИ;
МУНИЦИЈА 24/10;
КАПАЦИТЕТ 16 ЛИСТА

ХЕФТАЛИЦА МИНИ;
МУНИЦИЈА 24/10;
КАПАЦИТЕТ 10 ЛИСТА

ХЕФТАЛИЦА;
МУНИЦИЈА 24/6;
КАПАЦИТЕТ 20 ЛИСТА

Хефталица клешта
-Максимален капацитет на 
хефтање: 30-35 листови
- Максимален капацитет на 
полнење: 150 хефт иглици
- Користи 24/6-8 хефт иглици и 
26/6-8 хефт иглици



2Н2315

2Н2320
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22Н2324

2Н2308

2Н2310

2Н6451

2H14

2H130

2H150

2H170

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/24

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/8

МУНИЦИЈА ЗА 
ХЕФТАЛИЦА 
23/10

Хефт иглици 
24/6

ХЕФТАЛИЦА;
МУНИЦИЈА 24/6;
КАПАЦИТЕТ 45 ЛИСТА

ХЕФТАЛИЦА КЛЕШТА;
МУНИЦИЈА 24/10;
КАПАЦИТЕТ 16 ЛИСТА

ХЕФТАЛИЦА КЛЕШТА;
МУНИЦИЈА 24/6;
КАПАЦИТЕТ 25 ЛИСТА

XЕФТАЛИЦА КЛЕШТА;
МУНИЦИЈА 24/6;
КАПАЦИТЕТ 45 ЛИСТА

2ДЕ1551 2ДЕ171
МУНИЦИЈА ЗА ХЕФТАЛИЦА 24/6.
1000 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.
КАПАЦИТЕТ 30 ЛИСТА.

СПОЈУВАЛКИ ЗА ХАРТИЈА БР.2;
100 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.
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2НС125

2НС400

2НС28159

2НС422

2НС423

Притискачи во боја; 
метален врв и тело, 
димензија 9,5мм.

Притискачи во боја;
содржина 50 парчиња.

Сунгер за бела табла; пвц 
тело со магнет, димензии 
57*107мм.

Штипка за хартија;
димензија 32мм.
Се продава на парче.

Штипка за хартија;
димензија 41мм.
Се продава на парче.
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2НС385

2НС0029

2НС0030

Кутија за спајалици,
магнетна.

Мастило за печат; боја
сина; содржина 24мл.

Мастило за печат; боја
виолетова; содржина 24мл.

2НС0026

2Е0692

2Д646113

2НС0028

2НС0027

јастуче за печат бр.4;
метална кутија

Мокрилка.

СУНЃЕР ЗА БЕЛА ТАБЛА 
(магнетен)

јастуче за печат бр.2;
метална кутија

јастуче за печат бр.3;
метална кутија
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ЛУПА СО ЛЕД СВЕТЛО, 7,5 см.

2Е4069
ЛУ

ПА

ЛУПА 6 см.

2е7060
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Коректор лента
Сува коректорска лента со екстра голема големина (5 mm x 15 mn) Нова серија на 
изглед. Брзо, чисто и прецизно. Не треба да се исуши, може да се напише директно над 
ударот за корекција. Овозможува корекции на сите видови хартија, а не остава траги 
на фотокопии или факс. Погоден за леваци благодарение на неговиот врв за ротација 
од 180º. Упатство за употреба: ставете го врвот на апликаторот на хартијата под агол 
од околу 30º, нежно притиснете го врвот и поместете го апликаторот за да се поправи. 
Серија New Look: игра на проѕирни материјали и светли бои кои овозможуваат да се 
види внатрешноста на производите, нивните парчиња и механизми. Достапен во две 
комбинации на бои

Коректор лента
Цилиндрична лента за 
корекција. Брзо, чисто и 
прецизно. Корекции на сите 
видови хартија, не остава траги 
на фотокопии или факс. 5 mm 
широк x 6 m должина. Погоден 
за леваци поради врвот на 
ротација од 360º. Различни бои: 
бела, тегет, зелена и розова. 

2МИ315912

2МИ01240
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КОРЕКТОР ПЕНКАЛО, 
7МЛ., OF024

Коректор и разредувач

Полица за документи 
хоризонтална.

2НС22687

2К62102

2К62102



КОРЕКТОР ПЕНКАЛО, 
7МЛ., OF024
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Јаглен за цртање 5
Природен јаглен направен од 
дрво од евла изгорел на високи 
температури. Нивните стапчиња 
се варат пред процесот 
на претходно загревање и 
горење во рерните на високи 
температури. Добиениот јаглен 
е неправилен сиво-црн стап кој 
произведува темно сива трага. 
Цилиндрични: Ø 3-5 mm, долги 
15 cm

2МИ7800
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2В005 1

2В006 1

Блок за скицирање
10 листа, 105г./м2 хартија.

Блок заЛиковно образование 
број 2
10 листа, 105г./м2 хартија.

Блок заЛиковно образование 
број 3
10 листа, 105г./м2 хартија.



БЛ
О

КО
ВИ

www.prosvetnodelo.com.mk

2В007 1

2В008 1

267201

Блок заЛиковно образование 
број 4
10 листа, 105г./м2 хартија.

Блок за Ликовно образование 
број 5
10 листа, 105г./м2 хартија.

Блок специјален бој 5.      
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2В005

2В006

2В008

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

Блок за цртање број 3; 
10 листа, 105г./м2 хартија.

Блок за цртање број 5; 
10 листа, 105г./м2 хартија.

БЛ
О

КО
ВИ



Блок за цртање број 5; 
10 листа, 105г./м2 хартија.

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д482626

2Д646095

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ., 
40СТР., ПЕПА П.

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ

БЛ
О

КО
ВИ
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БЛ
О

КО
ВИ 2Д502295

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ., 40Л.
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БЛ
О

КО
ВИ

2Д503401

2Д503402

2НС023   ????

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33, 40Л.

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ А4 30Л.

излегува АРТ КАНВАЗ
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БЛ
О

КО
ВИ

2Д562754

2Д562755

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ., 40СТР.

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ., 101 
ДАЛМАТИНЕЦ
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БЛ
О

КО
ВИ

2Д562761

2Д570254

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ А4, 30СТР., МИКИ М.

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ А4, 30Л. HOT WHEELS
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БЛ
О

КО
ВИ

2Д570330

2Д570743

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ. 
40Л., БАРБИ

БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ + 6 МИНИ 
ФЛОМАСТЕРИ

2В008 1
Блок за Ликовно образование 
број 4
10 листа, 105г./м2 хартија.



БЛОК ЗА ЦРТАЊЕ 23*33СМ. 
40Л., БАРБИ

www.prosvetnodelo.com.mk

КО
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200200

200299

200208
Колаж хартија А5, 
самолеплива

Колаж хартија А4; 10 листови во боја, хартија 80г/м2.

Колаж хартија А4, 
самолеплива
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КЕСА ЗА БЛОК БРОЈ 4       

Торба за блок Бр.5

ТОРБА ЗА БЛОК БР.5, ПРЕМИУМ, 
340*475ММ., ЕДНОРОГ     

ТОРБА ЗА БЛОК БР.5, ПРЕМИУМ, 
340*475ММ., KITTY     Торба за блок Бр.5

2М33474

2НС1673

 2НС1384

 2НС1385 2НС1674

Торба за блок       

2СТ318350
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К
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ТОРБА ЗА БЛОК БР.5, ПРЕМИУМ, 
340*475ММ., ФУДБАЛ

Торба за блок Бр.5

Торба за блок Бр.5

Торба за блок Бр.5

2НС1386

2НС1671

2НС1675

2НС1678
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2ТЕ108 2ТЕ109

2Е149

2НС024

2НС023

Линолеум плоча; димензии 25*20см. Линолеум плоча; димензии 25*30см.

Прибор за линорез

Сликарско платно; димензии 
20*30см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.

Сликарско платно; димензии 
18*24см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.



СЛ
И
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ЛА
ТН

О
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2НС025

2НС027

2НС028

2НС029

2НС030

Сликарско платно; димензии 
30*40см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.

Сликарско платно; димензии 
50*60см. материјал 100% 
памук, 280г/см2..

Сликарско платно; димензии 
50*70см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.

Сликарско платно; димензии 
60*80см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.

Сликарско платно; димензии 
70*100см. материјал 100% 
памук, 280г/см2.



ХА
РТ

И
ЈА
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200003

2000200

2000209

2000210

2000211

2000212

2000213

2000214

2000215

2000216

2000201

2000202

2000203

2000204

2000205

2000206

2000207

2000208

Хартија А4 фотокопирна; 80г/
м2, 500 листа во пакување.

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР. ПЛАВА

ХАРТИЈА 160 ГР. 1/250 ВИОЛЕТОВА

ХАРТИЈА 160 ГР.1/250 ЗЕЛЕНА

ХАРТИЈА 160 ГР. 1/250 ПЛАВА

ХАРТИЈА 160 ГР. 1/250 ОРАНЖ

ХАРТИЈА 160 ГР. 1/250 ЦРВЕНА

ХАРТИЈА 160 ГР. 1/250 ЖОЛТА

ХАРТИЈА 160 ГР.1/250 ПИНК

ХАРТИЈА 160 гр 1/250 БЕЛА

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР. ЗЕЛЕНА

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР.ЦРВЕНА

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР. ОРАНЖ

ХАРТИЈА 1/500 ТЕМНО ЗЕЛЕНА

ХАРТИЈА 80ГР.1/500 ВИОЛЕТОВА

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР. РОЗЕВА

ХАРТИЈА 1/500 80 ГР. ЖОЛТА

ХАРТИЈА 1/500 80 гр СРЕБРЕНА

2000217

2000218

2000219

ХАРТИЈА А4 80 ГР. МИКС БОИ 1/250

ХАРТИЈА А4 160 ГР. МИКС 1/250

ХАРТИЈА А4 200 ГР. 1/250 БЕЛА



ХА
РТ

И
ЈА
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2000333

2Д30193

2Е7862

2Д30194

2Д30195

2Д30196

2Д30197

2Д30198

Хартија 160 гр. микс бои 100 
листа (20 од секоја боја)

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЦРН

КАРТОН РЕБРАСТ

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЦРВЕН

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ПЛАВ

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ПОРТОКАЛОВ

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ВИОЛЕТОВ

ХАМЕР РЕБРАСТ ГЛИТЕР 50*70 ЗЕЛЕН



КР
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2Д646556 2Д646562

2Д646562

2Д646563

2Д646564

2Д646565

2Д646566

2Д646557

2Д646558

2Д646559

2Д646560

2Д646561

2Е33647

2Е3678 2Е3685 2Е3692 2Е3705

2Е3623 2Е3630 2Е3661

КРЕП ХАРТИЈА КАФЕНА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА 50*200 
СМ. БЕЛА БОЈА.

КРЕП ХАРТИЈА 50*200 
СМ. БЕЛА БОЈА.

КРЕП ХАРТИЈА 
ВИОЛЕТОВА, 50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА 
ПОРТОКАЛОВА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА 
ЗЕЛЕНА, 50*200 СМ

КРЕП ХАРТИЈА ЛИЛА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА ЦРНА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА СИНА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА СВЕТЛО 
СИНА, 50*70 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА ЖОЛТА, 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА ЦРВЕНА 
50*200 СМ.

КРЕП ХАРТИЈА 
50см.*200см. 
- РОЗЕВА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈA 
- ТЕМНО СИНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
- СВЕТЛО СИНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
- ТЕМНО ЗЕЛЕНА 
БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
- ЖОЛТА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
- СВЕТЛО 
ЖОЛТА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА - 
ПОРТОКАЛОВА 
БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
- СВЕТЛО 
ВИОЛЕТОВА БОЈА
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2Е3708 2Е3722 2Е3739 2Е3753

2Е3869

2СТ135510

2СТ135557 2СТ135561 2СТ135570

2СТ135600

2СТ135520 2СТ135526 2СТ135550

2Е3876 2Е6728

КРЕП ХАРТИЈА 
- КАФЕНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА - 
ЦИЈАН БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА - 
ЦИКЛАМА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА
 - СВЕТЛО РОЗЕВА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА
 - ЗЕЛЕНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
50*200 см. - БЕЛА BOJA

КРЕП ХАРТИЈА 50*200 
см.- ВИОЛЕТОВА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
50*200 см.- ТЕМНО 

ЗЕЛЕНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА
 50*200 см.- ЦРНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
50*200 см.-ВИНОЖИТО 

БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 50*200 
см. ЖОЛТА БOJA

КРЕП ХАРТИЈА 50*200 
см.-ПОРТОКАЛОВА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА
 50*200 см.-СИНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА
 - СВЕТЛО ЗЕЛЕНА БОЈА

КРЕП ХАРТИЈА 
50см.*200см. - ЦРВЕНА 

БОЈА

КР
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АР
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ЈА



ХА
РТ

И
ЈА

 А
4 

М
ЕК

А

www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1186

2НС1191 2НС1192 2НС1197

2НС1203

2НС1208 2НС1209

 2НС1201

2НС1187 2НС1189 2НС1190
ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 

БЕЛА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
ЗЕЛЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
ЦРНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
ЛИЛА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
РОЗЕВА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 
10ЛИСТА, СВЕТЛО ЗЕЛЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 
10ЛИСТА, ЖОЛТА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 1
0ЛИСТА, ТЕМНО 

КАФЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
ЖОЛТА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
ЦРВЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 10ЛИСТА, 
СИНА БОЈА

2НС1205 2НС1206 2НС1207
ХАРТИЈА А4 

МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 
10ЛИСТА, ЦРВЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 
МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 

10ЛИСТА, СВЕТЛО СИНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 
МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 
10ЛИСТА, БЕЛА БОЈА

2НС1210 2НС1212
ХАРТИЈА А4 МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 

10ЛИСТА, ЦРНА БОЈАА
ХАРТИЈА А4 МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 

10ЛИСТА, СВЕТЛО КАФЕНА БОЈА



2НС1190

ХА
РТ

И
ЈА

 А
4 

М
ЕК

А

www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1213

2НС1222

ХАРТИЈА А4 
МЕКА,САМОЛЕПЛИВА, 
10ЛИСТА, СИВА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, 
ГЛИТЕР, 10 ЛИСТА, РУБИН 

ЦРВЕНА БОЈА

2НС1214

 2НС1228

ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР, 
10 ЛИСТА, БЕЛА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР, 
САМОЛЕПЛИВА , 10 ЛИСТА, 

БЕЛА БОЈА

2НС1215 2НС1220
ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР, 

10 ЛИСТА, ЦРВЕНА БОЈА
ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР, 
10 ЛИСТА, СРЕБРЕНА БОЈА

2НС1224 2НС1225 2НС1226
ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР, 

10 ЛИСТА, ЗЕЛЕНА БОЈ
ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР, 

10 ЛИСТА, БЕЖ БОЈА
ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР, 10 
ЛИСТА, ТЕМНО ЗЕЛЕНА БОЈА

 2НС1229

2НС1232 2НС1233

2НС1236 2НС1237

 2НС1230  2НС1231
ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

СИНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

ЦРВЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

ЗЕЛЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 
ТЕМНО ВИОЛЕТОВА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

КАФЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА, ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

ЗЛАТНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

СРЕБРЕНА БОЈА

2НС1234 2НС1235
ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

РОЗЕВА БОЈА

ХАРТИЈА А4 МЕКА,ГЛИТЕР - 
САМОЛЕПЛИВА, 10 ЛИСТА, 

СВЕТЛО РОЗЕВА БОЈА
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2Е1617-1

2Е1617-13

 2Е1617-2

2Е1617-14 2Е1617-15 2Е1617-16

 2Е1617-10  2Е1617-10 2Е1617-12
БЕЛА БОЈА

ТЕМНО СИНА БОЈА

БОРДО БОЈА

ЗЕЛЕНА БОЈА ЖОЛТА БОЈА СИНА БОЈА

ВИОЛЕТОВА БОЈА СВЕТЛО СИНА БОЈА СВЕТЛО ЗЕЛЕНА БОЈА

 2Е1617-3 2Е1617-4 2Е1617-8
КАФЕНА БОЈА ЦРНА БОЈА СИВА БОЈА

 2Е1617-5
ЦРВЕНА БОЈА

2Е1617-6 2Е1617-7 2Е1617-9
ПОРТОКАЛОВА БОЈА РОЗЕВА БОЈА СВЕТЛО КАФЕНА БОЈА
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2Е4311-1 2Е4311-2 2Е4311-3

2СТ34057

2СТ34137 2СТ34157

2СТ341912СТ34190

2СТ34075

2Е4311-4
ХАРТИЈА МЕКА А4, 
НЕОН РОЗЕ БОЈА

ХАРТИЈА МЕКА, НЕОН 
ПОРТОКАЛОВА БОЈА

НЕОН ЗЕЛЕНА БОЈА 

ХАРТИЈА МЕКА A4 1/10 -ВИОЛЕТОВА БОЈА

ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР РОЗЕВА БОЈА ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР ВИОЛЕТОВА БОЈА

ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР- СРЕБРЕНА БОЈАХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 ГЛИТЕР-ЗЛАТНА БОЈА

ХАРТИЈА МЕКА А4 1/10 - СИВА БОЈА

НЕОН ЖОЛТА БОЈА



ХА
РТ

И
ЈА

2Е0245-1

2Е0245-11

2Е6153 2СТ137981

2Е0245-13

ХАРТИЈА ПЛИШ А4 
БЕЛА БОЈА

ХАРТИЈА ПЛИШ А4, 
ТЕМНО СИНА БОЈА

ХАРТИЈА 
МАГИЧНА ХАРТИЈА 

МАГИЧНА

ХАРТИЈА ПЛИШ А4 
ЖОЛТА БОЈА

2Е0245-10
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА БОЈ

 2Е0245-12
ХАРТИЈА ПЛИШ А4 

ЗЕЛЕНА БОЈА

www.prosvetnodelo.com.mk



ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР 
САМОЛПЕЛИВА 1/10 

РОЗЕВА БОЈА ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР 
САМОЛПЕЛИВА 

1/10-СРЕБРЕНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР 
САМОЛПЕЛИВА 1/10-
СВЕТЛО ЗЛАТНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР 
САМОЛЕПЛИВА 1/10-

ЗЛАТНА БОЈА

ХАРТИЈА А4 ГЛИТЕР 
САМОЛЕПЛИВА 1/10-

ЗЕЛЕНА БОЈА

ХА
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И
ЈА

 А
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И
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Р 
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И

ВА

 2СТ136042

2СТ136045 2СТ136048

2СТ136040

2СТ136044
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ХА
М

ЕР
200012

2Д26688

2Д26689

2Д26690

2Д26691

2Д26692 2Д30003

2Д26695 2Д30006

2Д26698 2Д30047

2Д30001 2Д30048

2Д30002 2Д30084

ХАМЕР 70*100 БЕЛ.

АМЕР 50*70 220 ГР. 
БЕЛ 

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
СВЕТЛО ЖОЛТА 

ХАМЕР 50*70 220 ГР.
ЖОЛТ 

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
ЦРВЕН

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
РОЗЕВ

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
ЗЕЛЕН

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
СВЕТЛО ПЛАВ

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
ЦРН

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
ПОРТОКАЛОВ

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
СРЕБРЕН

ХАМЕР 70*50 220 ГР.
СВЕТЛО ЗЕЛЕН

ХАМЕР 50*70 220 ГР.
 ЗЛАТНА

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
КАФЕАВ

ХАМЕР 50*70 220 ГР. 
ВИОЛЕТОВ
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2Д646569 2Д646574

2СТ136404

2Д30076

2Д30077

2СТ136434

2Д646575

2СТ136409 2СТ136435

2Д646576

2СТ136410 2СТ136440

2Д646577

2СТ136416 2СТ136445

2Д646578

 2СТ136420  2СТ136450

2Д646579

2СТ136425

2Д646570

2Д646571

2Д646572

2Д646573

ХАМЕР СИН
ХАМЕР ЦРН

ЖОЛТА БОЈА

ХАРТИЈА МЕТАЛИК 
50*70СМ. СРЕБРЕНА

ХАРТИЈА МЕТАЛИК 
50*70СМ. ЗЛАТНА

ЗЕЛЕНА БОЈА

ХАМЕР СИН

ПОРТОКАЛОВА БОЈА КАФЕНА БОЈА

ХАМЕР ПОРТОКАЛОВ

РОЗЕВА БОЈА СИВА БОЈА

ХАМЕР ЗЕЛЕН

ЦРВЕНА БОЈА ЦРНА БОЈА

ХАМЕР ЛИЛА

ВИОЛЕТОВА БОЈА ЗЛАТНА БОЈА

ХАМЕР БЕЛ

СИНА БОЈА

ХАМЕР, 220 ГР., 50*70 СМ.

ХАМЕР 100*70 см. 240 г.

ХАМЕР РОЗЕ

ХАМЕР КАФЕН

ХАМЕР ЖОЛТ

ХАМЕР ЦРВЕН
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УКРАСНА ХАРТИЈА ЛИСТ 100*70СМ.-50

2Ф31754

2Ф57051

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Ф65773

2Ф65773
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2Н4003

2Н4810

2Н4830ХЅ

2Н4830ЦР

ПАПКА ПВЦ А4 СО ЛАСТИК

ПАПКА ПВЦ А4 Л; 
ТРАНСПАРЕНТНА БОЈА

ПАПКА А4 ПЕРФОРИРАНА, 
35 микрони

ПАПКА А4 ПЕРФОРИРАНА, 
90 микрони

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Н421080 2Н421130 2Н421190

2Н422130

ПАПКА ПВЦ СО КОПЧЕ

2Н20093

ПАПКА А4 СО ШТИПКА, СО 
ПРЕКЛОП; ЦРВЕНА БОЈА

ПАПКА А4 СО ШТИПКА, 
СО ПРЕКЛОП; СИНА БОЈА

ПАПКА А4 СО ШТИПКА, 
СО ПРЕКЛОП; ЦРНА БОЈА

ПАПКА А4
СО ШТИПКА, БЕЗ ПОКЛОП; СИНА БОЈА

ПАПКА ПВЦ СО ПРЕГРАДИ И ЛАСТИК

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Н482010

2Н110190

2Н110130

2Н110130

2Н130080

2Н130130

2Н140130

2Н160080

2Н180130

2Н100080

2Н64120

ПАПКА ПВЦ А4 СО ФОЛИИ

2Н482019
ПАПКА ПВЦ СО 
ПВЦ МЕХАНИЗАМ, 
БЕЛА БОЈА

10 ФОЛИИ; ЦРНА БОЈА

10 ФОЛИИ; СИНА БОЈА

10 ФОЛИИ; ЦРВЕНА БОЈА

30 ФОЛИИ, ЦРВЕНА БОЈА

30 ФОЛИИ, СИНА БОЈА

40 ФОЛИИ, СИНА БОЈА

60 ФОЛИИ, ЦРВЕНА БОЈА

80 ФОЛИИ, ЦРВЕНА БОЈА

100 ФОЛИИ, ЦРВЕНА БОЈА

ПАПКА ПВЦ А4 СО 20 ФОЛИИ

ПАПКА СО ПВЦ 
МЕХАНИЗАМ, 
ЦРНА БОЈА

www.prosvetnodelo.com.mk

2Н482080 2Н4820130
ПАПКА ПВЦ 
МЕХАНИЗАМ, 
ЦРВЕНА БОЈА

ПАПКА ПВЦ 
МЕХАНИЗАМ, 
СИНА БОЈА
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2Д508003
Папка со копче, Spiderman
Папката Spiderman е погодна за 
секојдневен транспорт, складирање и 
носење на сите потребни документи 
на училиште! Димензии на папката: 
А4. 

2Д483114
Папка со копче, My Little Pony
Папката  My Little Pony е погодна 
за секојдневен транспорт, 
складирање и носење на сите 
потребни документи на училиште! 
Димензии на папката: А4. 

Папка со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

2НС1732
2НС1735
Папка со ластик
Папка со 
холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 31,5 x 
23,5 cm

2НС1749
Папка картонска со 
ластик
Папка 
4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина:
31 х 24 х 4.5cm.
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2НС1733

2НС1748

Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. 
Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm Папка картонска со ластик

Папка 4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 31 х 24 х 4.5cm.

2НС1734
Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. 
Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm

2НС1739 2НС1751
Папка со ластик
Папка со 
холограмски 
ефект. Принт: 4/0 
+ пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm

Папка картонска 
со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со 
гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 
31 х 24 х 4.5cm
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2НС1738
Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. Принт: 
4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

2НС1737
Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. Принт: 
4/0 + пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm

Папка со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

Папка картонска со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 31 х 24 х 4.5cm.

2НС1736 2НС1750
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2У42173

2У42691

Пластелин 10, 200гр.
Пластелин лесен за употреба. Не се суши и не се собира и може да 
се користи повеќе пати! Целосно без глутен.

Пластелин 12 бои
Пластелин лесен за употреба. Не се суши и не се собира и може да 
се користи повеќе пати! Целосно без глутен.
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2У52016
Глина, светкава 
Супер лесно, еластично и податливо тесто за моделирање со блескав ефект. 
Се суши во воздухот. Совршен за украсување на вашите предмети. 
Брилијантни и мешани бои. Без глутен..
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2П2651-6
Пластелин флуоресцентен, 6 бои по 17 gr.
Пластелин, 6 флуо бои пo 17 гр. Во форма на шипки на база на восок, во блистер
Со месење со раце станува мек и податлив и може дополнително да се 
обработува со пластичен секач. Боите може да се мешаат една со друга за да се 
создадат нови тонови и нијанси. Може да се користи и по долго време бидејќи не 
се суши.
Да се   чува подалеку од извори на топлина. Отстранете го целото пакување пред 
да му дадете пластелин на вашето дете. Заштитете ја облеката и мебелот. Во 
случај на дамки на ткаенини: отстранете ги светлите дамки со вода и сапун, 
рачно. Во случај производот да остане на ткаенините: отстранете ги со шпатула и 
преостанатите дамки третирајте ги со маслиново масло. Потоа измијте со многу 
вода и сапун.
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2П265-6

2П266-10

Пластелин во шипки 6 бои по 18 gr

Пластелин во шипки  10 бои по 18 gr.

Пластелин во шипки
Пластелин 6 бои пo 18 гр Во форма на шипки, на база на восок, во картонска 
кутија.
Со месење со раце станува мек и податлив и може дополнително да се 
обработува со пластичен секач. Боите може да се мешаат една со друга за да се 
создадат нови тонови и нијанси. Може да се користи и по долго време бидејќи не 
се суши.
Да се   чува подалеку од извори на топлина. Отстранете го целото пакување пред 
да му дадете пластелин на вашето дете. Заштитете ја облеката и мебелот. Во 
случај на дамки на ткаенини: отстранете ги светлите дамки со вода и сапун, 
рачно. Во случај производот да остане на ткаенините: отстранете ги со шпатула и 
преостанатите дамки третирајте ги со маслиново масло. Потоа измијте со многу 
вода и сапун.
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2П269-10
Пластелин во шипки - 10 бои по 55 gr.
Пластелин 10 бои пo 55 гр Во форма на шипки, на база на восок, во картонска 
кутија.
Со месење со раце станува мек и податлив и може дополнително да се 
обработува со пластичен секач. Боите може да се мешаат една со друга за да се 
создадат нови тонови и нијанси. Може да се користи и по долго време бидејќи не 
се суши.
Да се   чува подалеку од извори на топлина. Отстранете го целото пакување пред 
да му дадете пластелин на вашето дете. Заштитете ја облеката и мебелот. Во 
случај на дамки на ткаенини: отстранете ги светлите дамки со вода и сапун, 
рачно. Во случај производот да остане на ткаенините: отстранете ги со шпатула и 
преостанатите дамки третирајте ги со маслиново масло. Потоа измијте со многу 
вода и сапун.
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2П297-50
Тесто за моделирање,  50х100 гр.
Easydò тесто за моделирање без глутен во голема кофа со 50 парчиња од по 100 
гр. Вкупно 8 бои
Направено од суровини со 99% растително потекло. Еластично, пријатно на допир 
и не ги валка рацете. Ако малку се засуши, можете да му додадете малку вода и 
повторно станува еластично за да се обликува. Неговите бои се живи и светли и 
остануваат исти откако целосно ќе се исуши. Ако сакате повторно да го користите, 
ве молиме, по употреба не оставајте го во контакт со возду,  за да избегнете 
сушење. Дерматолошки тестирано.
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2П298-24
Тесто за моделирање,  24х100 гр.
Easydò тесто за моделирање без глутен во кутија со 24 парчиња од по 100 гр. 
Вкупно 6 бои
Направено од суровини со 99% растително потекло. Еластично, пријатно на допир 
и не ги валка рацете. Ако малку се засуши, можете да му додадете малку вода и 
повторно станува еластично за да се обликува. Неговите бои се живи и светли и 
остануваат исти откако целосно ќе се исуши. Ако сакате повторно да го користите, 
ве молиме, по употреба не оставајте го во контакт со возду,  за да избегнете 
сушење. Дерматолошки тестирано.
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2П295

2П296

Прибор/алатки за тесто за моделирање
Сет алатки за работа со тесто за 
моделирање. Содржи  кружен секач, 
цветен секач, нож и сукало

Прибор/алатки за тесто за моделирање
Сет алатки за работа со тесто за 
моделирање. 
Содржи  12 калапи, ножици и сукало

www.prosvetnodelo.com.mk
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Маса за моделирање 10*85гр
Конзистентна и еластична паста, лесна за моделирање. Содржи 10 бои: бела, жолта, 
портокалова, црвена, розова, јоргован, сина, светло зелена, зелена и црна. Може да се 
создадат нови нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава остатоци на 
рацете. Спакувани во тегли од 85 g со проѕирни капаци. Состојки од растителна основа 
(содржи глутен).

Маса за моделирање 5*142гр.,неон бои
Конзистентна и еластична паста, лесна за моделирање. Содржи 5 флуоресцентни 
неонски бои: жолта, портокалова, црвена, сина и зелена. Може да се создадат нови 
нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава остатоци на рацете. 
Спакувани во тегли од 142 g со проѕирни капаци. Состојки од растителна основа
(содржи глутен).

2МИ913510Б

2МИ913505Н
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Маса за моделирање 5*142гр., светкави бои
Конзистентна и еластична паста, лесна за моделирање. Содржи 5 блескави бои кои 
нудат блескав ефект: жолта, портокалова, црвена, сина и зелена. Може да се создадат 
нови нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава остатоци на рацете. 
Спакувани во тегли од 142 g со проѕирни капаци. Состојки од растителна основа
(содржи глутен).
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Тесто за моделирање 16*30ГР.
Содржина на пакувањето: 16 тегли од 30 гр. 8 основни бои: бела, жолта, црвена, розе, 
виолетова, сина, зелена и црна. 4 неонски бои: жолта, зелена, розова и сина. 4 блескави 
бои: портокалова, зелена, црвена и сина. Мекото тесто е конзистентно и еластично 
тесто, лесно за моделирање. Може да се создадат нови нијанси со комбинирање на две 
или повеќе бои. Не остава остатоци на рацете. Состојки од растителна основа (содржи 
глутен).
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Тесто за моделирање  4*116ГР.
Комплет меки тестенини со алатки „Funny Faces“. Содржина на пакувањето: 4 лименки 
од 116 g (жолта, црвена, зелена и сина), 27 парчиња и 2 алатки. Мекото тесто е 
конзистентно и еластично тесто, лесно за моделирање. Може да се создадат нови 
нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава остатоци на рацете. Состојки 
од растителна основа (содржи глутен).
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Тесто за моделирање  8*59ГР.
Комплет меки тестенини со алатки „Време за готвење“. Содржина на пакувањето: 8 
лименки од 59 g (бела, жолта, портокалова, црвена, сина, зелена, кафеава и црна) и 11 
парчиња / алат. Мекото тесто е конзистентно и еластично тесто, лесно за моделирање. 
Може да се создадат нови нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава 
остатоци на рацете. Состојки од растителна основа (содржи глутен).

2МИ913308
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Тесто за моделирање 6*59ГР.
Комплет за меки тестенини со алатки „Ice Cream and Waffles“. Содржина на пакувањето: 
6 лименки од 59 g (бела, жолта, портокалова, розова, јоргован и кафеава) и 10 парчиња 
/ алат. Мекото тесто е конзистентно и еластично тесто, лесно за моделирање. Може да 
се создадат нови нијанси со комбинирање на две или повеќе бои. Не остава остатоци на 
рацете. Состојки од растителна основа (содржи глутен).

2МИ913306
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КРЕАТИВЕН СЕТ, ИЗРАБОТКИ ОД ГЛИНА

Едукативна игра։ 
Монтесори готвачи 3Д + 
пластилина

2Г44308

2Л76840
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КРЕАТИВЕН СЕТ, ИЗРАБОТКИ ОД ГЛИНА

www.prosvetnodelo.com.mk

Глина за моделирање

КРЕАТИВЕН СЕТ - 
ИЗРАБОТКИ ОД ГЛИНА

2П286

2С1063
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Глина за моделирање

Глинамол за моделирање

СЛАЈМ ВО ПРАВ, 3 г.

2ТЕ100

2ТЕ101

2Т10286
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Пластелин со модли

Пластелин 12*85 ГР.

2Д620551

2НС1716
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ПЛАСТЕЛИН ТОЈ КОЛОР 
12*16ГР.(1405) - 12

ПЛАСТЕЛИН КЕКЕЦ 1/10 
(9384) -10

2ПС1007

2ТЕ501
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Пластелин 1/10 + Алат за 
моделирање

Пластелин 1/6

2У43249

2У42174
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ПЛАСТЕЛИН 150ГР., ВО РАЗЛИЧНИ НИЈАНСИ

2Ф8340
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ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ

2МИ9154110 2МИ9154120 2МИ9154130

2МИ9154132 2МИ9154134 2МИ9154152

2МИ9154160 2МИ9194110
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ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ ВО 
БОЈА, 150ГР. 
(на парче 699438) - 24

Тесто за моделирање - 
овошје 30 гр.

2ТЕ518

2ТЕ518
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Тесто за моделирање - транспорт 30 гр.

Тесто за моделирање - животни 30 гр.

2У43307

2У43308
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ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ СЕТ, 
ВОНЗЕМЈАНИ, 12*30ГР.

ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ СЕТ, 
САФАРИ, 12*30ГР.

ТЕСТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕ СЕТ, 
ОКЕАНИ, 12*30ГР.

2У43152

2У43153

2У43154
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Тесто за моделирање 50 гр.

2У4268601 2У4268603 2У4268605

2У4268606 2У4268607 2У4268609

2У4268610 2У4268615 2У4268618 2У4268631
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КРЕАТИВЕН СЕТ, ПЛЕТЕЊЕ

КРЕАТИВЕН СЕТ, 6 МОЗАИЦИ, СО 5000 ГЛИТЕР ЛЕПЕНКИ

2Г44247

2Г53300
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КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА ИЗРАБОТКИ, 
ОБЛЕЧИ ГИ КУКЛИТЕ

КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА ИЗРАБОТКИ

2Г44247

2Г58467
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КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА ИЗРАБОТКА
 НА ФИГУРИ

KРЕАТИВЕН СЕТ, МЕГА МОЗАИК

KРЕАТИВЕН СЕТ

2Г63682

2Г66232

2Г89873
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KРЕАТИВЕН СЕТ

КРЕАТИВЕН СЕТ, ЧУДНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

2Г70611

2Г51443 2Г79317

2Г79225 2Г85585
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КРЕАТИВЕН СЕТ СО 
ФОЛИИ, КРЕИРАЈ 
СТИКЕРИ И СЛИКИ

КРЕАТИВЕН СЕТ, 
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 
СВЕТКИ

КРЕАТИВЕН СЕТ, 
ПЕКАРА

2Г66201

2Г79553

2Г91319



КРЕАТИВЕН СЕТ, 
ЕКСПЕРИМЕНТИ 
ВО КУЈНАТА

КРЕАТИВЕН СЕТ, 
СТРАШНА НАУКА

КРЕАТИВЕН СЕТ, 
СТРАШНИ ИНСЕКТИ
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2Г86360

2Г92330

2Г90237
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2Д621060

2Д621062

2Д621063

Креативен сет - Пластелито 
- тесто за моделирање со 
модли, пица мајстор

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, фризер

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, сладолед
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2Д621746

2Д621747

2Д621748

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, сладолед

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, бургер машина

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, диносауруси
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2Д621749

2Д621750

2С3085

2С9106

KРЕАТИВЕН СЕТ

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, готвење

Креативен сет - Пластелито 
-тесто за моделирање со 
модли, колачи

КРЕАТИВЕН СЕТ СО 
МОНИСТРИ

КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА САПУНИ
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2У52008

2У52009

2У52010
KРЕАТИВЕН СЕТ
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Модели за цртање животни

Модели за цртање морски свет

2П761-1

2П762
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Модели за цртање превозни 
средства

Модели за цртање овошје

Модели за цртање зеленчук

2П763 2П764-4

2П765-5
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МОНИСТРИ МИКС БОИ, 
ГЛИТЕР, 1/3000

МОНИСТРИ МИКС БОИ, 1/3000

УКРАСНА ЛЕНТА МЕТАЛИК 
10ММ.*30М. ЦРВЕНА-ЗЛАТНА-

Малиот електричен силиконски 
топлински пиштол од 60 вати со 
резервен дел, лесен за употреба 
за лепење уникатни занаети и сам 
конструкции. Идеален за хартија, 
керамика, пластика, метали и дрво. 
Бренд: The littlies. Silicone Heat Gun 
Craft кои ќе воодушеват и ќе станат 
задолжителни за секоја конструкција.

2С7744 2С7713

2Ф21120

2Д646703
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Кидолино маса за моделирање;
содржина 24 парчиња, 8 бои*80 
грама

Кидолино маса за
моделирање; содржина 48
парчиња, 8 бои*80 грама

Кидолино маса за моделирање;
содржина 8 парчиња, 8 бои*80 
грама

Кидолино маса за моделирање;
содржина 8 парчиња, 8 бои*80 
грама

Кидолино маса за
моделирање; содржина 4
парчиња, 4 бои*80 грама

Кидолино маса за
моделирање; содржина 4
парчиња, 4 бои*80 грама

2TE513

2ТЕ503

2ТЕ505

2ТЕ512

2ТЕ511

2ТЕ504
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2Д646060 2Д646061 2Д646063

2Д646065 2Д646066 2Д646067

2Д646068 2Д646072 2Д646073
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2Д646074 2Д646075 2Д646076

2Д646078 2Д646079 2Д646070

2Д646582
2Д646115

Креативни додатоци, 1/20 
лента металик 6х30см.

СВЕТКИ 8 Г., БОЈА ЗЛАТНА ИЛИ СРЕБРЕНА

КРЕАТИВНИ ДОДАТОЦИ, 
КОНЕЦ ПВЦ 10 М.
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2Д646530

2Д500934
Детски печати, Marvel
Детските печати на Marvel се 
достапни во 10 фантастични 
дизајни на омилените ликови на 
Marvel и ветуваат дека ќе донесат 
радост и забава! Совршен за 
украсување тетратки, подлоги за 
цртање, папки и многу повеќе! 
Со отвор за молив. 
Погоден за деца од 3+ години. 

2Д562695
Печат детски, Disney Frozen 2 
Детските печати на Disney Frozen 2 се 
достапни во 10 фантастични дизајни 
на омилените ликови од серијата 
и ветуваат дека ќе донесат радост 
и забава! Совршен за украсување 
тетратки, подлоги за цртање, папки и 
многу повеќе. Во 10 дизајни. 
Погоден за деца од 3+ години.



2Д500973
Балон со изненадување, 
Spiderman
Балон со изненадување 
Spiderman е исполнет 
со уникатни играчки и 
изненадувања кои ќе 
воодушеват и ќе донесат 
радост и забава! Секое 
пакување вклучува случајни 
изненадувачки подароци од 
широк спектар на производи, 
како што се печати, беџови, 
страници за боење и многу 
повеќе. 
Погоден за деца од 3+години.
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2Д562694
Детски печати
Детските печати на Дизни се 
достапни во 10 фантастични 
дизајни на омилените ликови 
Мини Маус, Мики Маус, Принцеза, 
Автомобили и ветуваат дека ќе 
донесат радост и забава! Совршен 
за украсување тетратки, подлоги за 
цртање, папки и многу повеќе! Со 
отвор за молив. Погоден за деца од 
3+ години. 

2Д562750
Балон со изненадување 
Disney Princess
Балон со изненадување Disney Prin-
cess  е исполнет со уникатни играчки 
и изненадувања кои ќе воодушеват 
и ќе донесат радост и забава! 
Секое пакување вклучува случајни 
изненадувачки подароци од широк 
спектар на производи, како што се 
печати, беџови, страници за боење и 
многу повеќе. 
Погоден за деца од 3+ години.
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2Д500970
Стикери, Marvel Avengers
Со новите Avengers Puffy Stickers, 
димензии: 10x22 cm, децата ќе бидат 
воодушевени и ќе ги украсуваат книгите, 
тетратките и секоја друга површина на 
уникатен начин!

2Д500969 2Д508022

Налепници за книги, Spiderman
Налепниците Spiderman се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик 
лесно да го најде својот училишен 
прибор. Број на етикети: 20, 5 листа

2Д508042
Налепници за име, Spiderman
Етикетите за налепници на Spiderman се 
совршени за украсување на училишен 
прибор како што се училишен ранец, 
количка, футрола, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна листа, 
налепниците на предмети му овозможуваат 
на секој ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 листа.

www.prosvetnodelo.com.mk
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2Д570760
Налепници за книги, 
Jurassic World 
Налепниците Jurasic World 
се погодни за украсување 
на омилените книги, 
тетратки, дневници и која 
било друга површина! 
Димензии: 8х12 см. 
Вклучува 5 листови со 
разни налепници.

2Д570879
Налепници за книги, Jurassic 
World  
Налепниците Jurassic World  се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците 
за ставки му овозможуваат на 
секој ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. Број 
на етикети: 20, 5 листа

2Д570884
Налепници за име, Jurassic 
World  
Етикетите за налепници на 
Jurassic World се совршени 
за украсување на училишен 
прибор како што се училишен 
ранец, количка, футрола, 
книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците 
на предмети му овозможуваат 
на секој ученик лесно да го 
најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 листа.

2Д570773
Налепници за книги, Jurassic World 
Налепниците Jurassic World  се совршени за 
украсување на училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, куфери, книги, 
тетратки и папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. Број на етикети: 20, 5 
листа
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2Д563182
Налепници за име,  
Pixar Cars
Етикетите за налепници на Disney Cars се совршени 
за украсување на училишен прибор како што се 
училишен ранец, количка, футрола, книги, тетратки 
и папки! Задолжителна за секоја училишна листа, 
налепниците на предмети му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 листа.

2Д563112
Стикери 
 Disney Princess
Налепниците 
Disney Princess 
се погодни за 
украсување 
на омилените 
книги, тетратки, 
дневници и 
која било друга 
површина! 
Димензии: 8х12 
см. 
Вклучува 5 
листови со разни 
налепници.

2Д563183
Налепници за книги,
 Disney Princess
Налепниците Disney 
Princess се совршени за 
украсување на училишен 
прибор како што се 
училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за 
секоја училишна листа, 
налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д483119
Налепници за книги, 
My Little Pony
Налепниците My Lit-
tle Pony се совршени за 
украсување на училишен 
прибор како што се 
училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за 
секоја училишна листа, 
налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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2Д563109

Налепници за книги, 
Disney Frozen 2   
Налепниците„Disney Frozen 2 “  
се совршени за украсување на 
училишен прибор како што се 
училишни ранци, колички, куфери, 
книги, тетратки и папки! Задолжителна 
за секоја училишна листа, налепниците 
за ставки му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа

2Д563179

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д5631812Д563111

Налепници за книги,Disney Minnie
Налепниците Disney Minnie се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик 
лесно да го најде својот училишен 
прибор. Број на етикети: 20, 5 
листа.

2Д563110 2Д562874

Налепници за книги,  
Disney Mickey
Налепниците  Disney Mick-
ey се совршени за украсување 
на училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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2Д506032
Подметач, пластика, Marvel 
Avengers
Подметач Avengers е идеален за 
децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен 
престој и пошироко. Димензии: 
43x29 cm. Материјал: Пластика. 
Може да се мие во машина за 
садови. Заштитува од топлина.

2Д508011
Подметач, Spiderman
Подметач Spiderman е идеален за 
децата да уживаат во оброците дома, 
на училиште, на дневен престој и 
пошироко. Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: Пластика. Може да се мие 
во машина за садови. Заштитува од 
топлина.

2Д483223
Подметач, пластика, Transformers
Transformers Placemat е идеален за 
децата да уживаат во оброците дома, 
на училиште, на дневен престој и 
пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно за 
миење. Заштитува од топлина.

2Д563082
Подметач, пластика, Disney, Pixar Cars
Подметач Cars е идеален за децата 
да уживаат во оброците дома, на 
училиште, на дневен престој и 
пошироко. Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: Пластика. Може да се 
мие во машина за садови. 
Заштитува од топлина.
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2Д563084
Подметач, пластика, Disney Simba
Disney Simba е идеален за децата 
да уживаат во оброците дома, на 
училиште, на дневен престој и 
пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно 
за миење. Заштитува од топлина.

2Д563083
Подметач, пластика, , Disney Marie Catt
Disney Marie Cat Placemat е идеален 
за децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен престој 
и пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно за 
миење. Заштитува од топлина.

2Д563081
Подметач, пластика, 
Disney Minnie
Подметач Disney Minnie е 
идеален за децата да уживаат 
во оброците дома, на училиште, 
на дневен престој и пошироко. 
Димензии: 43x29 cm. Материјал: 
Пластика. Може да се мие во 
машина за садови. Заштитува од 
топлина.

2Д563080
Подметач, пластика, Disney Mickey 
Подметач Disney Mickey е идеален 
за децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен престој 
и пошироко. Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: Пластика. Може да се мие 
во машина за садови.
Заштитува од топлина.
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2Д482710
Подметач, пластика, Peppa Pig
Peppa Pig Placemat е идеален за децата да уживаат во оброците дома, на училиште,
 на дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 cm. Материјал: пластика. 
Безбедно за миење. Заштитува од топлина.

2Д570525

2Д570526
Подметач, пластика, 
Fisher Price Rainbow 
Fisher Price Rainbow Placemat е идеален за децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно за миење. Заштитува од топлина.



Подметач, пластика, Peppa Pig
Peppa Pig Placemat е идеален за децата да уживаат во оброците дома, на училиште,
 на дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 cm. Материјал: пластика. 
Безбедно за миење. Заштитува од топлина.

2Д563079
Подметач, пластика, Disney Frozen 2 
Подметач „Disney Frozen 2 “ е идеален за децата да уживаат во оброците дома, на 
училиште, на дневен престој и пошироко. Димензии: 43x29 cm. Материјал: Пластика. 
Може да се мие во машина за садови. Заштитува од топлина. 
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2Д570525
Подметач, пластика, Barbie 
Barbie Placemat е идеален за децата да уживаат во оброците дома, на училиште, 
на дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 cm. Материјал: пластика. Може 
да се мие во машина за садови Заштитува од топлина.

Подметач, пластика, 
Cocomelon 
Cocomelon Placemat е 
идеален за децата да 
уживаат во оброците 
дома, на училиште, 
на дневен престој и 
пошироко! Димензии: 
43x29 cm. Материјал: 
пластика. Може да се 
мие во машина за садови 
Заштитува од топлина.
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2103042

2103055

Несесер
Несесер - Мики; 
содржина: чешел, 
пешкир 29*48 см., 
чаша пвц 0,3 л., 
шише пвц; димензии 
7*16*23 см.

Несесер
Несесер - Спајдермен; 
содржина: чешел, 
пешкир 29*48 см. , 
чаша пвц 0,3 л., шише 
пвц*2; димензии 
7*16*23 см.
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2103057

2103058

Несесер
Несесер - Мини; 
содржина: чешел, 
пешкир 29*48 см. , 
чаша пвц 0,3 л., шише 
пвц*2; димензии 
7*16*23 см.

Несесер
Несесер - Фрозен 2; 
содржина: чешел, 
пешкир 29*48см. , чаша 
пвц 0,3л., шише пвц*2; 
димензии 7*16*23см.

Бо
ен

ки
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Новите боенки на Disney Multicolor идеална за бескрајни часови креативна 
активност на училиште, дома и во движење. Марка: Disney. Димензии на 
блокот за цртање: А4. Вклучува: 128 страници за боење, налепници во 4 
дизајни.Посебните боенки на најпопуларните детски ликови на Disney нудат 
бескрајни моменти на боја и креативност за момчињата и девојчињата!

2Д658131
Боенки Disney Multicolor

Бо
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Новите боенки Disney Frozen Multicolor е совршена за бескрајни часови 
креативност на училиште, дома и во движење. Марка: Disney. Димензии на 
блокот за цртање: А4. Вклучува: 32 страници за боење. Посебните боенки на 
најпопуларните детски ликови на Disney нудат бескрајни моменти на боја и 
креативност за момчињата и девојчињата!

2Д658149
Боенка Disney Frozen Multicolor



Бо
ен

ки

www.prosvetnodelo.com.mk

Новите боенки на Disney Megacolor е идеална за бескрајни часови креативна 
активност на училиште, дома и во движење. Марка: Disney. Димензии на 
блокот за цртање: А4. Вклучува: 128 страници за боење, налепници во 4 
дизајни.Посебните боенки на најпопуларните детски ликови на Disney нудат 
бескрајни моменти на боја и креативност за момчињата и девојчињата!

2Д658132
Боенка Disney Megacolor
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ГЛ
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БУ
СИ

Светлечки физичко-политички глобус на македонски јазик. Ø 30. Се ротира 
лево и десно.

Светлечки физичко-политички глобус на македонски јазик. Ø 20. Се ротира 
лево и десно.

2Т41201

2Т41301
Глобус 30СМ., МКД физичко - политички, светлечки

Глобус 20 СМ., МКД физичко - политички, светлечки
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ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ЕМИЛ И ЕЛЕНА 1 И 2 
(ОД 4 ДО 5 ГОД.)

Додатоци за манипулативна работа во прилог на прирачникот
ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО ЕМИЛ И ЕЛЕНА 1 И 2

ПОДАРОК

За секој воспитувач — подарок:

ПРИЛОЗИ СО ЛЕПЕНКИ

ПРИЛОЗИ ЗА: ЦРТАЊЕ, БОЕЊЕ, ЛЕПЕЊЕ...

Прирачници со интегриран пристап наменети за деца на предучилишна возраст, 
на 4-5 год. Другарувајќи со Елена и Емил, децата се запознаваат со: градинката, 
другарството, омилените сказни, семејството, правилата на однесување, правилната 
исхрана, деновите и месеците во годината, годишните времиња, живата природа, 
животните и растенијата и со нашата земја.

,,Начело за работа со сетот 
прирачници
ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО 
ЕМИЛ И ЕЛЕНА 1 И 2‘‘
во електронска верзија со јасно 
дефинирани цели, поими, 
методи на работа, средства за 
реализација и дополнителни 
активности.

7100011 7100011
ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО

ЕМИЛ И ЕЛЕНА 1
ГО ОТКРИВАМЕ СВЕТОТ СО

ЕМИЛ И ЕЛЕНА 1
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ДЕТСКИ СВЕТ 1 И ДЕТСКИ СВЕТ 2
од 5 до 6 години

ДЕТСКИ СВЕТ 1 И ДЕТСКИ СВЕТ 2
од 5 до 6 години

Додатоци за манипулативна 
работа во прирачникот

ПРИЛОГ СО ЛЕПЕНКИ

ПРИЛОЗИ ЗА: ЦРТАЊЕ, БОЕЊЕ, 
ЛЕПЕЊЕ и ИГРАЊЕ...

Подарок сликовница

Изданијата ДЕТСКИ СВЕТ 1 И ДЕТСКИ СВЕТ 2 е наменето 
за деца од предучилишна возраст ( на 5-6 години). Темите 
што се застапени произлегуваат од нивниот секојдневен 
живот. Секоја тема започнува со илустрација која 
овозможува запознавање и откривање на детскиот свет. 
Потота следат активности од различни подрачја: наука, 
јазик, математика, логика и размислување.  

За секој воспитувач — подарок:
Начело за работа со сетот прирачници
ДЕТСКИ СВЕТ 1 И ДЕТСКИ СВЕТ 2
во електронска верзија со јасно дефинирани
цели, поими, методи за работа, средства за
реализација и дополнителни активности. 

7100013

7200013 7200014

7100014
ДЕТСКИ СВЕТ 1

ДЕТСКИ СВЕТ 1 
албански јазик

ДЕТСКИ СВЕТ 2
албански јазик

Детски свет - 2



Пр
ир

ач
ни

ци
 з

а 
уп

от
ре

ба
 в

о 
пр

ед
уч

ил
иш

ни
те

 у
ст

ан
ов

и
од

об
ре

ни
 о

д 
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

за
 тр

уд
 и

 с
оц

иј
ал

на
 п

ол
ит

ик
а

71000091

71000101 7200010

7200009
ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИКАТА

4-5 ГОДИНИ

ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИКАТА
5-6 ГОДИНИ

ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИКАТА
5-6 ГОДИНИ албански јазик

ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИКАТА 
4-5 ГОДИНИ албански јазик

ВОВЕДУВАЊЕ ВО
МАТЕМАТИКАТА

ВО СЕКОЕ ИЗДАНИЕ 8 ПРИЛОЗИ ЗА
МАНИПУЛАТИВНИ АКТИВНОСТИ

Прирачници наменети за деца
на предучилишна возраст.
Содржината и активностите се
приспособени на децата и главно се
наменети за самостојна работа.

За секој воспитувач — подарок Начело за работа со 
прирачниците

ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИКАТА
во електронска верзија со јасно дефинирани содржини, цели, 

учечко-поучувачки активности и дополнителни активности.

www.prosvetnodelo.com.mk
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7500006

7100019 7100020

АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ
Богато илустриран прирачник за воспитни 

групи од 3 до 4 години

На секоја страница, покрај понудените 
интерактивни содржини и активности, се 
претставени и воспитно-образовните цели од 
кои треба да се тргне приреализацијата на секоја 
содржина, со цел да им бидат од помош на 
воспитувачите при постигнувањето на најголем 
дел од очекуваните резултати преку стимулација 
на развојот и раното учење кај децата на оваа 
возраст.

РАЗИГРАНИ ЛИНИИ, БОИ, ФОРМИ
е сет по ликовно образование за деца на
предучилишна возраст и содржи над
80 ликовни активности. Има две посебни 
изданија: за деца на 4-5 години и за деца 
на 5-6 години. Сетот се состои од два дела: 
Прирачник за воспитувачи и родители 
Работни листови.

За прв пат се воведуваат врвни ликовни дела како 
дидактички средства за објаснување на ликовние 
поими, презентација на ликовните техники и 
ликовните материјали за предучилишна возраст, 
соодветни за возраста на децата.

www.prosvetnodelo.com.mk

РАЗИГРАНИ БОИ
ЛИНИИ ФОРМИ (4-5)

РАЗИГРАНИ БОИ
ЛИНИИ ФОРМИ (5-6)
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7500042

9100686 9200686

7500043 7100101 7500050
ЕДУКАТИВНА БОЕНКА

СО СТИХОВИ — ЗЕЛЕНЧУК

СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА СЕ ХРАНИ ЗДРАВО СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА СЕ ХРАНИ ЗДРАВО
албански јазик

МАЛ БОНТОНПОСТЕР пирамида на активностиПОСТЕР пирамида на исхраната

ЕДУКАТИВНА БОЕНКА
СО СТИХОВИ — ОВОШЈЈЕ

ЕДУКАТИВНА БОЕНКА —
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА

ЕДУКАТИВНА БОЕНКА —
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА

ЕДУКАТИВНИ БОЕНКИ

СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА СЕ ХРАНИ ЗДРАВО

ПОДАРОК

е прирачник кој треба да им помогне и на возрасните и на децата да го откријат
вистинскиот пат кон правилната исхрана од најрана возраст.

Во исто време, претставува одличен прирачник за секој кој сака да ги потенцира
придобивките од правилниот начин на исхрана, особено кога станува збор за децата.
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7500002

7500002

ИГРАВ ЈАС, СЕГА ИГРАЈ ТИ

ИГРАВ ЈАС, СЕГА ИГРАЈ ТИ

ИГРАВ ЈАС, СЕГА ИГРАЈ ТИ

БОНТОН ЗА ДЕЦА

ПОДАРОК

е прирачник кој придонесува за збогатување на 
сознанијата за дидактичката вредност на играта. Ова 

издание претставува збирка на традиционални и 
современи игри и е добредојдено во секоја

предучилишна установа или центар за ран детски развој

е прирачник кој овозможува креирање на култура, 
хармонија, толеранција и одговорност кај децата. 

Кратките раскази и стихови, приспособени на возраста 
на децата, како и илустрациите и практичните вежби 

насловени како „Идеја плус“ овозможуваат да се
развива културата на живеењето и правилното 

однесување.                   

Илустрирана сликовница со
традиционални игри со нотни записи

,,СЛУШНИ, ПЕЈ, ИГРАЈ”

Просветно дело
shorturl.at/puyDN

Слушни, пеј и играј
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7100021

7600863

ДИДАКТИЧКИ СЕТ ПО МУЗИЧКО И ЛИКОВНО
ВОСПИТУВАЊЕ СПОРЕД ПРОГРАМАТА ЗА РАНО

УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

Во букварката ‚‚ХА-ХА ОД Ш ДО А‘‘ учењето на буквите се одвива низ еден
креативен чин, преку кој малите умни глави се поттикнуваат да мислат, да

поврзуваат, да откриваат, да споредуваат, да цртаат и да бојат.

ХА-ХА ОД Ш ДО А

- стихови
- цртање
- боење
- броење
- поврзување
- лавиринти
- препознавање
- именување
- учење низ игра

е дидактички материјал 
наменет за

деца од 3 до 6 годишна 
возраст

Составен од:
- упатство за користење,

- пакет дидактички
материјали по ликовна

и музичка уметност.
Сетот содржи:

- работни листови,
- 54 флешкарти,
- 18 неми карти,

- 8 сликовни подлоги со
клавијатурни вежби,

- 4 клавијатурни
подлоги за вежби

ВЕШТИ 
ПРСТИЊА

ХА-ХА ОД Ш ДО А
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7100074

7600897

Сликозборницата е мотивирање на децата кон развиввање на говорните вештини
уште од најмала возраст. Со нејзина примена преку слики и зборови навистина

може да слушаме интересни и весели детски разговори.
- Правилно усвојување на гласовите од македонската азбука

- Развивање на говорните вештини од најмала возраст

„ТАЈНАТА НА СИНАТА САМОВИЛА“ од Весела 
Весе Богдановиќ, претставува модерна 
интерактивна бајка во која од почетокот до 
самиот крај активно е вклучено детето – читател. 
Патувајќи низ бајката, детето низ игра усвојува 
просоцијални вредности на однесување и 
развива чувства на емпатија, самодоверба и 
позитивна интеракција во своето опкружување.

ЗБОРУВАЛКИ

ТАЈНАТА НА СИНАТА САМОВИЛА

Содржини во прилог:
1. Интерактивна мапа на приказната

2. Две писма

3. Оригама – „Жабата прашувалко“

4. Банка на прашални зборови

5. Хартиени кукли на ликови и сцени

6. Филмска лента за 
илустрирање
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9100739

9100901 7100741 7100897
Избор од македонското 
народно творештво — 

волшебни приказни
СЛИКОВНИЦА

„ВОЛШЕБНАТА КАПА“

Избор од македонското 
народно творештво — 

реалистични
народни приказни

СЛИКОВНИЦА
„ДЕТЕТО СО ЅВЕЗДА НА ЧЕЛОТО“

Избор од македонското
народно 

творештво — басни
СЛИКОВНИЦА

„ЧУДНИОТ СОН НА ВРАПЧЕТО“

Изданието „Детето со ѕвезда на челото“ 
претставува ексклузивно издание во тврд 
повез со македонски народни приказни 
за деца, адаптирани од Ана Витанова 
Рингачева.
Изданието претставува избор на прозни 
фолклорни единици, адаптирани 
соодветно на возраста на децата. 
Басните, волшебните и реалистичните 
народни приказни како интегрален дел 
од македонското народно творештво, се 
јазично и визуелно адаптирани за да бидат 
привлечни за читателите. Лексички многу 
богати, со убава нарација, приказните 
носат свои пораки и наравоученија. Оваа 
едиција се стреми кон афирмација на 
македонското фолклорно богатство и 
негово приближување до светот на децата.

80007

ДЕТЕТО СО
ЅВЕЗДА НА ЧЕЛОТО
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9100642
КАЛЕНДАР НА ДЕТСТВОТО

РОСИЦА — списание за најмали

РОСИЦА
македонски јазик

РОСИЦА ПЛУС
македонски јазик ПРИЛОГ ЗА РОДИТЕЛИ

македонски јазик

РОСИЦА
албански јазик

РОСИЦА ПЛУС
албански јазик

ПРИЛОГ ЗА РОДИТЕЛИ
албански јазик

Во насока на збогатување на богатата ризница текстови посветени на децата, работени
според настaвните програми за предучилишно и раноучилишно воспитание и образование во
илустрираната книга за деца „Календар на детството“ од Киро Донев може да се најдат песни,
раскази, драмски текстови, стихови за буквите од македонската азбука кои изобилуваат со
низа интерактивни насоки и барања, коишто го стимулираат детето да размислува, истражува,
открива погодува и чита без здив, а притоа и да црта, бои и допишува.
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БРОЕВИ ОД 0 ДО 5

БРОЕВИ ОД 6 ДО 10

ФОРМИ И ФИГУРИ



ПО
СТ

ЕР
И

www.prosvetnodelo.com.mk

7600001

7600012

АЗБУКА

ЧОВЕКОВОТО
ТЕЛО

Постерот „Азбука“ претставува
дидактичко средство за успешно

препознавање на буквите од
македонската азбука

Едукативниот постер „Човековото
тело“ претставува дидактичко

средство за успешна реализација
на наставата во основното

образование.
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7600017

7600035

СЕ ГРИЖИМЕ ЗА
ПЛАНЕТАТА

СЕЛЕКТИРАЊЕ НА
ОТПАДОТ

Едукативниот постер „Се грижиме за
планетата“ претставува дидактичко 
средствоза успешно реализирање 

на предучилишниот воспитно-
образовен процес, како и на

наставата за прво одделение во 
основното образование.
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ГОДИШНИ ВРЕМИЊА

ОД СЕМЕ ДО РАСТЕНИЕ

Едукативниот постер „Годишни времиња“ претставува дидактичко средство 
за успешно реализирањена предучилишниот воспитно образовен процес, 

како и на наставата за прво одделение во основното образование.

Постерот „Од семе до растение“ претставува дидактичко средство за 
успешна реализација на наставата во почетните одделенија од основното 

образование.
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7600015

7600016

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

ДИВИ ЖИВОТНИ

Едукативниот постер „Домашни 
животни“ претставува дидактичко 

средство за успешно реализирање на 
предучилишниот воспитно-
образовен процес, како и на 

наставатаво почетните одделенија од 
основнотообразование.

Едукативниот постер „Диви животни“ претставува дидактичко средство за успешно 
реализирање на предучилишниот воспитно-образовен процес, како и на наставата во 

почетните одделенија од основното образование.
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ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА

МОРСКИ СВЕТ

Едукативниот постер „Зеленчукова градина“ претставува дидактичко средство за 
успешно реализирање на предучилишниот воспитно-образовен процес, како и на 

наставата во почетните одделенија од основното образование.
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7600027
ДИНОСАУРУСИ

7600019 ДЕЦАТА ВО СВЕТОТ
Едукативниот постер „Децата во светот“ претставува

дидактичко средство за успешно реализирање на
предучилишниот воспитно-образовен процес, како и на
наставата за прво одделение во основното образование.
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80007 82007

7300100

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВО ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛНИЦИ 
СО УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИЦИ

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

Водич за наставници
Многу е важен моментот на прифаќање на различноста од секој вид, особено во 

процесот на воспитно-образовната работа. По спознавањето на потребата на поголемиот 
дел од наставниците од предучилишното, основното и средното образование да добијат 
насоки според кои треба да се одвива текот на часот со учениците со посебни потреби, 

создадовме водич за наставници каде што ќе се сретнете со: 
- општи црти за различни попречености,

- практични насоки за однесување, организација и создавање атмосфера на прифаќање 
на самиотчас,

- начинот на комуникација и очекувањата на родителите на учениците со посебни 
образовни потреби.

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО ДОСИЕ НА ДЕТЕТО
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8008 РАДОСНИЦА ДИПЛОМА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
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8200 РАДОСНИЦА ДИПЛОМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК



ПР
И

РА
ЧН

И
Ц

И
 З

А 
ВО

СП
И

ТУ
ВА

ЧИ

Со цел да се презентираат најновите
светски трендови во работата со
најмладата популација и да се 
направи баланс меѓу теоријата 
и практиката на компетентниот 

воспитувач на 21 век, овие 
прирачници ги систематизираат

основите на раното детство и развој,
специфичноста на учењето и 
стратегиите за учење кои се 

потврдени во практиката
како еден стимул плус за секој

воспитувач.

ПРИРАЧНИЦИ ЗА ВОСПИТУВАЧИ
ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ

7500008 7500009

7500001 7500044 7500045 7500046

7500047 7500048 7500063 7500064

КОМПЕТЕНТЕН ВОСПИТУВАЧ ВОСПИТУВАЧОТ КАКО ИСТРАЖУВАЧ

ВОСПИТУВАЧОТ И СРЕДИНАТА 
ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА
ВОСПИТУВАЧ-ДЕТЕ

ВОСПИТУВАЧОТ ПИСМЕНОСТА И
ГОВОРНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА

ВОСПИТУВАЧОТ И ФИЗИЧКАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ КАЈ ДЕЦАТА

ВОСПИТУВАЧОТ УМЕТНОСТА И
РАЗВОЈОТ НА КРЕАТИВНОСТА

КАЈ ДЕЦАТА

ВОСПИТУВАЧОТ, ЛОГИЧКОТО
МИСЛЕЊЕ И КОГНИТИВНАТА
ЉУБОПИТНОСТ КАЈ ДЕЦАТА

ИНКЛУЗИВНИ ПРАКТИКИ
ВОСПИТУВАЧОТ И ДЕЦАТА

ВОСПИТУВАЧОТ,
ДЕТЕТО И ДЕТСКАТА ИГРА



Прирачниците за воспитувачи и родители
„Математика низ игра збор и разговор“ за
деца од 2-4 години и за деца од 4 -6 
години, претставуваат четиво кое е 
добредојдено во услови на општествени 
промени за сите оние кои се занимаваат 
со развивање на почетните математички 
поими кај предучилишните деца. 
Прирачниците ги следат современите
тенденции во воспитно-образовниот 
развој на денешното дете истовремено 
поврзувајќи ги со стандардите и 
програмата за Рано учење и развој, кои се 
применуваат во нашите детски градинки. 
Аналогно на насловот, овие
прирачници имаат за цел да им помогнат 
на родителите и воспитувачите да ги 
вовоедат децата во елементарниот 
простор на математиката низ игра, збор и 
разговор.

511172 511173
МАТЕМАТИКА НИЗ 

ИГРА, ЗБОР
И РАЗГОВОР - 

ПРИРАЧНИК ЗА
ВОСПИТУВАЧИ И 

РОДИТЕЛИ ЗА
ДЕЦА ОД 2 - 4 

ГОДИНИ

МАТЕМАТИКА НИЗ 
ИГРА, ЗБОР

И РАЗГОВОР - 
ПРИРАЧНИК ЗА

ВОСПИТУВАЧИ И 
РОДИТЕЛИ ЗА

ДЕЦА ОД 
4- 6 ГОДИНИ

КУПИ ONLINE

www.prosvetnodelo.com.mk

ПРИРАЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА ВОСПИТУВАЧИ

ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ




