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2Д646656
ФОЛИЈА САМОЛЕПЛИВА 2*0,45М. ЛИТЛС -50
Самолеплива ролна за корица The litlies Transparent погодна за заштита 
на корици на книги, тетратки и друго. Погоден за употреба во училиште, 
канцеларија и пошироко! Бренд: The littlies. Димензии: 2х0,45м. 
Материјал: ПП, еколошки.
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2Д646657
ФОЛИЈА САМОЛЕПЛИВА 10*0,45М. ЛИТЛС -60
Самолеплива ролна за корица The litlies Transparent погодна за заштита 
на корици на книги, тетратки и друго. Погоден за употреба во училиште, 
канцеларија и пошироко! Бренд: The littlies. Димензии: 10х0,45м. 
Материјал: ПП, еколошки
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2НС142

2НС142

Корици за книги A4, сет 10
Обвивка за книги и 
тетратки А4 изработен од 
квалитетен ПВЦ материјал. 
За долго и квалитетно 
зачувување на кориците.

Корици за книги A4, сет 10
Обвивка за книги и 
тетратки А4 изработен од 
квалитетен ПВЦ материјал. 
За долго и квалитетно 
зачувување на кориците
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2НС284

2НС284

Корици за книги 
самолепливи A4, сет 5
Брза и лесна монтажа 
со самолеплива лента. 
Пакување: 1/5

Корици за книги самолепливи A4, сет 55
Брза и лесна монтажа со самолеплива лента. 
Пакување: 1/5
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2Д646658

2Р25713940

2Р26414900

КОРИЦА ЗА КНИГА 50*36 10 
ПАРЧИЊА-1
The littlies Kорица на книга. 
Транспарентна 50x36 cm 10 ЕЕЗ. 
Погодна за заштита на корици 
од книги, тетратки и друго. 
Погоден за употреба во училиште, 
канцеларија и пошироко! Бренд: 
The littlies. Димензии: 50x36 cm. 
Материјал: ПП, еколошки

КОРИЦА ЗА КНИГА 
Корица за книги; со 
клапни и џеб за име; 
димензија 21*30 см.; 
5 бои; материјал 145 
микрони пвц.

Корица за книги А4
Корица за книги А4; со лепенка за прилагодување; димензија 50*31см.; 5 
бои; материјал 145микрони пвц.
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2Р30414101

2Р26714900

Корица за книги А4
Корица за книги А4; со лепенка за прилагодување; 
димензија 50*31см.; боја транспарентна; материјал 200 
микрони пвц.

Корица за книги А4
Корица за книги А4; со клапна; димензија 21*30см.; 5 бои; материјал 145 
микрони пвц.

ТР
АН

СП
АР

ЕН
ТА

 К
О

РИ
Ц

А 
ЗА

 К
НИ

ГА



www.prosvetnodelo.com.mk

2М176615

2М17662

2М176653

2М176660

Тетратка А5

 Тетратка А5 

 Тетратка А4 

  Тетратка А4

 Квадрати, 52 листа. 80гр.

 Линии, 52 листа.  80гр.
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2М176646

2М176677
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Тетратка А5 

Тетратка А5 

Тетратка А4 
Тесни и широки, 52 листа. 80Ггр.

Без линии, 52 листа. 80гр

Без линии, 52 листа. 80гр.
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2М701523

2М701578

2М704487

2М704470

Тетратка А5 

Тетратка А4 

Тетратка А4

Тетратка А4 

Квадрати, 52 листа..80гр.

Линии, 52 листа, 80 гр. 

Линии, 40 листа, еднобојна. 

Квадрати, 40 листа.ТЕ
ТР
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КИ
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2М704463

2М701530 2М701554 2М704456

 Тетратка А5

Тетратка А5  Тетратка А5 Тетратка А5 

Линии, 40 листа, еднобојна. 

Линии, 52 листа
80гр. 

Тесни и широки, 
52 листа. 80гр. 

Квадрати, 
40 листа. ТЕ

ТР
АТ
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2М177414
 Тетратка А5 
Линии, 52 листа, еднобојна. 80гр

2М701714 2М701738
  Тетратка А5 Тетратка А4 
Линии, 52листа, еднобојна. 80гр. Линии, 52листа, еднобојна. 80гр.ТЕ

ТР
АТ
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Корица со заоблени рабови: 4/0 + 
мат пластификација + светки. Чиста 
бела бездрвна хартија. 52 листа. 

2НС1112

2НС1113
Тетратка  А4, линии. 

Тетратка  А4, квадрат.
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Корица со 
заоблени 
рабови: 4/0 + 
пластификација 
мека на допир + 
УВ лак. Чиста бела 
бездрвна хартија. 
52 листа. 

2НС1131 2НС1134

2НС1132 2НС1135
Тетратка А4, линии. Тетратка А5, линии.

Тетратка  А4, квадрат. Тетратка  А5, квадрат.
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2НС1292

2НС1293

2НС1295

2НС1296

Тетратка со спирала А4
Квадрат, мека корица. 80 листа.

Тетратка со спирала А4
Линии, мека корица. 80 листа.

Тетратка со спирала А5
Линии, мека корица. 80 листа.Тетратка со спирала А5

Квадрат, мека корица. 80 листа.
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Корица со 
заоблени 
рабови: 4/0 + 
пластификација 
мека на допир + 
УВ лак. Чиста бела 
бездрвна хартија. 
52 листа. 

2НС1131 2НС1134

2НС1132 2НС1135
Тетратка А4, линии. Тетратка А5, линии.

Тетратка  А4, квадрат. Тетратка  А5, квадрат.
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2НС1292

2НС1293

2НС1295

2НС1296

Тетратка со спирала А4
Квадрат, мека корица. 80 листа.

Тетратка со спирала А4
Линии, мека корица. 80 листа.

Тетратка со спирала А5
Линии, мека корица. 80 листа.Тетратка со спирала А5

Квадрат, мека корица. 80 листа.
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2НС1402 2НС1405

2НС1403 2НС1406

2НС1404 2НС1407

Тетратка А5, квадрат. Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии. Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, тесни и широки. Тетратка А4, тесни и широки.

Корица со заоблени рабови: 
4/0 + мат пластификација + светки. 
Чиста бела бездрвна хартија. 52 листа.  ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС1764 2НС1767

2НС1765 2НС1768

2НС1766 2НС1769

Тетратка А5, квадрат. Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии. Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, тесни и широки. Тетратка А4, тесни и широки.

Корица со заоблени рабови: 
4/0 + мат пластификација + светки. 
Чиста бела бездрвна хартија. 52 листа. ТЕ

ТР
АТ
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2НС1426
Тетратка А4.
Линии. Корица со 
заоблени рабови: 4/0 
+ мат пластификација 
+ светки. Чиста бела 
бездрвна хартија. 52 
листа. ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС1764 2НС1767

2НС1765 2НС1768

2НС1766 2НС1769

Тетратка А5, квадрат. Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии. Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, тесни и широки. Тетратка А4, тесни и широки.

Корица со заоблени рабови: 
4/0 + мат пластификација + светки. 
Чиста бела бездрвна хартија. 52 листа. ТЕ

ТР
АТ
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Корица со заоблени рабови: 
4/0 + мат пластификација 
+ УВ лак. 
Чиста бела бездрвна хартија. 
52 листа. 

2НС1778

2НС1781

2НС1779

2НС1782

2НС1780

2НС1783

Тетратка А5, квадрат.

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии.

Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, тесни и широки. 

Тетратка А4, без линии. 
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2НС1785 2НС1789

2НС1786
Тетратка А5, квадрат.

Тетратка А5, линии.

Тетратка А4, линии.

Тврда корица: 4/0 + мат 
пластификација + светки+ УВ лак. 
Чиста бела бездрвна хартија. 52 листа. ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС1788

2НС1800

2НС1797

2НС1801

2НС1798

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, квадрат.

Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, линии.

Тврда корица: 4/0 + мат 
пластификација + УВ лак. 
Чиста бела бездрвна 
хартија. 52 листа. 

Тврда корица. Чиста бела 
бездрвна хартија. 80 листа. 
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2НС1791 2НС1794

2НС1792 2НС1795
Тетратка А5, квадрат. Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии. Тетратка А4, линии.

Тврда корица. 
Чиста бела бездрвна хартија. 80 листа. ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС1788

2НС1800

2НС1797

2НС1801

2НС1798

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, квадрат.

Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, линии.

Тврда корица: 4/0 + мат 
пластификација + УВ лак. 
Чиста бела бездрвна 
хартија. 52 листа. 

Тврда корица. Чиста бела 
бездрвна хартија. 80 листа. 

ТЕ
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2НС1791 2НС1794

2НС1792 2НС1795
Тетратка А5, квадрат. Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, линии. Тетратка А4, линии.

Тврда корица. 
Чиста бела бездрвна хартија. 80 листа. ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС04991
Тетратка А4, квадрат.

2НС04992
Тетратка А4, линии.

2НС04993
Тетратка А5, линии.

2НС04994
Тетратка А5, квадрат.

Тврда корица. 
Чиста бела бездрвна 
хартија.80 листа.
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2НС04991 2НС04993

2НС04992 2НС04994
Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А5, квадрат.Тетратка А4, линии.

Тетратка А5, линии.

Тврда корица. 
Чиста бела бездрвна хартија.80 листа. ТЕ

ТР
АТ

КИ
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2НС04991
Тетратка А4, квадрат.

2НС04992
Тетратка А4, линии.

2НС04993
Тетратка А5, линии.

2НС04994
Тетратка А5, квадрат.

Тврда корица. 
Чиста бела бездрвна 
хартија.80 листа.
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2НС09180

2НС09181

2НС12119

Тетратка А4, Без линии.

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А4, линии Меки корици. 52 листа
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2НС09180

2НС09181

2НС12119

Тетратка А4, Без линии.

Тетратка А4, квадрат.

Тетратка А4, линии Меки корици. 52 листа
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2НС24326
Тетратка А4. 
Тесни и широки,меки 
корици. 52 листа.
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2Д401538
Тетратка со спирала 60 стр. 
Maxbuddies спирална тетратка 
17x25 cm  погодна за посебни 
белешки на училиште! Марка: 
Maxbuddies. Димензии: B5 (17x25 
cm.). Материјал: Хартија.Број на 
листови: 60. Врзување: Пластична 
спирала. Хартија Пластифицирана 
корица, заоблени агли и тврда задна 
корица за заштита на страниците 
и стабилност во пишувањето. 
Пишување линии за поголема 
леснотија во пишувањето белешки. 
Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на 
белешки. Уникатните B5 Blossom Love 
Spiral тетратки со модерен дизајн, 
одличен квалитет и издржливост 
ќе понудат доволно простор за 
секојдневните мисли и белешки на 
секој ученик и многу повеќе!

ТЕ
ТР
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2Д401538
Тетратка со спирала 60 стр. 
Maxbuddies спирална тетратка 
17x25 cm  погодна за посебни 
белешки на училиште! Марка: 
Maxbuddies. Димензии: B5 (17x25 
cm.). Материјал: Хартија.Број на 
листови: 60. Врзување: Пластична 
спирала. Хартија Пластифицирана 
корица, заоблени агли и тврда задна 
корица за заштита на страниците 
и стабилност во пишувањето. 
Пишување линии за поголема 
леснотија во пишувањето белешки. 
Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на 
белешки. Уникатните B5 Blossom Love 
Spiral тетратки со модерен дизајн, 
одличен квалитет и издржливост 
ќе понудат доволно простор за 
секојдневните мисли и белешки на 
секој ученик и многу повеќе!
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2Д41197
Нотес со ластик 96 стр
Tesoro Glitter Rubber Notebook во одлични дизајни. Идеален за подобра 
организација и непосредна нотација на дневните мисли и многу повеќе. 
Погоден за секој момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе 
импресионираат. Димензии: 14x20 cm. Број на листови: 96. Се одликува со 
издржливa предна корица, тврдa заднаa корица и гума за врвна безбедност 
и заштита. Со внатрешно обележување на линии за јасно и организирано 
пишување

НО
ТЕ

СИ
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2Д41198
Нотес со ластик 96 стр
Tesoro Glitter Rubber Notebook во одлични дизајни. Идеален за подобра 
организација и непосредна нотација на дневните мисли и многу повеќе. 
Погоден за секој момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе 
импресионираат. Димензии: 14x20 cm. Број на листови: 96. 
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2Д41197
Нотес со ластик 96 стр
Tesoro Glitter Rubber Notebook во одлични дизајни. Идеален за подобра 
организација и непосредна нотација на дневните мисли и многу повеќе. 
Погоден за секој момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе 
импресионираат. Димензии: 14x20 cm. Број на листови: 96. Се одликува со 
издржливa предна корица, тврдa заднаa корица и гума за врвна безбедност 
и заштита. Со внатрешно обележување на линии за јасно и организирано 
пишување

НО
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2Д41197
Нотес со ластик 96 стр
Tesoro Glitter Rubber Notebook во одлични дизајни. Идеален за подобра 
организација и непосредна нотација на дневните мисли и многу повеќе. 
Погоден за секој момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе 
импресионираат. Димензии: 14x20 cm. Број на листови: 96. Се одликува со 
издржливa предна корица, тврдa заднаa корица и гума за врвна безбедност 
и заштита. Со внатрешно обележување на линии за јасно и организирано 
пишување
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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
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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
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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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2Н4812
2Н4815

2Н4816
2Н4813

ПАПКА ПВЦ А4 Л; ЖОЛТА БОЈА

ПАПКА ПВЦ А4 Л; ЗЕЛЕНА БОЈА

ПАПКА ПВЦ А4 Л; ПОРТОКАЛОВА  БОЈА
ПАПКА ПВЦ А4 Л; ЦРВЕНА БОЈА

www.prosvetnodelo.com.mk

2Н59210
РАЗДЕЛНИК А4 1-10 
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АЛБУМ ЗА ВИЗИТ КАРТИ
КАПАЦИТЕТ 480 ВИЗИТ КАРТИ

АЛБУМ ЗА ВИЗИТ КАРТИ
КАПАЦИТЕТ 240 ВИЗИТ КАРТИ

Кутија за слики Мини м

Кутија за слики Мики м

2Н480

2Н240

2В61384

2В61391
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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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ГЕОМЕТРИСКИ БЛОК 60 ЛИСТА
Геометрискиот блок претставува хартија со квадратна мрежа, 
изометриска хартија и милиметарска хартија. Наменет е за основно и за 
средно образование по физика и по математика.

МИЛИМЕТАРСКИ БЛОК 20 ЛИСТА
Милиметарски блок претставува хартија со квадратна мрежа, 
изометриска хартија и милиметарска хартија. Наменет е за основно и за 
средно образование по физика и по математика.

511160

2КА1206
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КРАСНОПИС - Тетратка за убаво пишување
Тетратката за убаво пишување КРАСНОПИС 
ќе им овозможи на учениците да ја негуваат 
вештината за убаво пишување и правилно 
да ги пишуваат големите и малите печатни и 
ракописни букви (кирилица).
Со оваа тетратка сакаме да го вратиме 
времето на убавото пишување кога се учеше 
и практикуваше краснопис како посебен 
предмет во основните училишта, бидејќи 
убавиот ракопис е драгоценост.

Тетратка за почетно пишување

ТЕТРАТКА СО ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПИШУВАЊЕ ЗА 
ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
Тетратката со елементи за пишување за прво 
одделение ќе му овозможи на ученикот/
ученичката да ги осознае графичките 
елементи на буквите и да извежба прецизно 
грaфичко претставување на деловите на 
елементите на буквите.

511266

511116

511166
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ВЕСЕЛА АЗБУКА
Весела азбука е ново, весело, дизајнерски 
разиграно издание на Просветно дело. 
Концептот е изучување на азбуката на 
лесен и едноставен начин. Учењето секогаш 
е поедноставно преку игра и забава, па 
затоа во прилог е дадена по една строфа 
што е асоцијација на буквата, можност за 
вметнување на буквата во празен простор, 
или да се погоди буквата според слика.
Тоа е интересно за децата, забавно и 
навистина резултатот е одличен за кратко 
време. Тоа е впрочем и целта на ова издание.
БУКВАР - ВЕЖБАНКА ЗА ПИШУВАЊЕ ПЕЧАТНИ 
БУКВИ ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
- Oдобрена од Министерство за образование 
и наука со РЕШЕНИЕ УП1 бр. 12-2168 од 
3.11.2021 година со кое се дава согласност за 
употреба врз основа на позитивно мислење 
на Бирото за развој на образованието.

HELLO - Вежбанка за почетно изучување на 
англискиот јазик
Изданието HELLO! претставува вежбанка 
наменета за почетно изучување на 
англискиот јазик. Изобилува со вежби и 
активности кои ќе помогнат на еден мошне 
интересен и забавен начин при учењето. 
Изданието е наменето за ученици, за 
наставници и за сите деца кои започнале 
да го учат англискиот јазик, а секако, ќе 
биде и мошне корисен прирачник за 
родителите коишто заедно со своите деца 
ќе се забавуваат решавајќи ги зададените 
активности.
Изданието ги следи темите и целите во 
согласност со наставната програма по 
англиски јазик за почетните одделенија и 
може да послужи како извор на активности 
и вежби за домашна задача, а може да 
се користи и како вежбанка за сите деца 
кои сакаат да научат нешто повеќе од 
предвиденото.

7100053

7500694
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БУКВАР СО ПЕЧАТНИ И 
РАКОПИСНИ БУКВИ
Букварот со печатни и ракописни 
букви претставува прирачник 
по македонски јазик за лесно 
совладување на печатните и 
ракописните букви. Содржи 
прекрасни илустрации, 
песнички, упатства и простор за 
правнилно вежбање на буквите 
од македонскиот јазик. Со ова 
издание учениците лесно и 
забавно ќе ги научат печатните и 
ракописните букви.

Во светот на буквите
Со помош на оваа боенка и 
вежбанка можеш лесно да 
научиш да ги пишуваш буквите.
Ќе научиш и многу нови имиња 
на овошја и зеленчуци.

7100022

7100350
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Тетратка за писмени работи - квадратчиња Тетратка за писмени работи - линии

200253

511231 511230

200254

УЧАМ ДА ПИШУВАМ ПЕЧАТНИ БУКВИ
Тетратка за вежбање на печатните букви. 
Оваа тетратка претставува помагало за 
учениците од основното образование 
и е корисна алатка за лесно и забавно 
изучување и вежбање на печатните букви од 
македонската азбука.

Учам да пишувам ракописни букви
Со оваа тетратка брзо и лесно ќе 
научите да пишувате ракописни 
букви
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2Н1111

511126 511128 511128

2Н2222
Тетратка за почетно пишување, А4
Тетратка за почетно пишување, А4 
формат, 40 страници.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
Карти за собирање и одземање кои 
претставуваат дидактички материјал 
за матматика за деветгодишно 
основно образование.

Карти - собирање и одземање
Едноставна и интересна игра, 
наменета за играње во пар, која 
помага за автоматизација на 
собирањето и одземањето.

Домино карти
Домино карти со комбинации 
од 0 до 9 Играјте ја 
традиционалната игра 
поврзувајќиги домино картите.

Тетратка за почетно пишување, Б5
Тетратка за почетно пишување, А4 
формат, 40 страници.
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511167

511102 511139

511267
Почетно пишување по математика за I 
одделение
Тетратките по математика за почетно 
пишување се дел од пообемен методско 
дидактички пакет наменет за 1 одделение, 
а се однесува на математичкото програмско 
подрачје. 

Математички плочки 
наменети за основно 
образование.

Сетот бројки претставува дидактички 
материјал за основно образование. 
Сетот бројки е неопходна алатка за 
успешна реализација на наставата.

Почетно пишување по математика за II 
одделение
Тетратките по математика за почетно 
пишување се дел од пообемен методско 
дидактички пакет наменет за 2 одделение, 
а се однесува на математичкото програмско 
подрачје. 



Низ игра и забава се подготвуваме за читање и пишување. Над 100 активности за развој 
на мислењето, говорот и графомоториката кај првачињата.
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11163 11164

511171
Оваа книга ќе помогне децата да 
ги запознаат и научат правилно 
да ги пишуваат цифрите, а 
преку интерактивни игри ќе ја 
развијат логиката и љубовта кон 
математиката.
Затоа, оваа книга нека биде 
почетокот на математичката 
авантура на секое дете.
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511158

511220

511313

Математика низ игра и забава за 1 одд.

Изданието “МАТЕМАТИКА низ игра и забава” е 
наменето за ученици од раноучилишна возраст 
на основното образование, а изработено е 
според адаптираните наставни програми од 
Меѓународниот центар за наставни програми 
на Кембриџ (Cambridge International Exam-
ination Centre).Понудените активностите се 
приспособени на спецификите на возраста за 
која е наменето. Осмислено е за самостојна 
работа на ученикот, овозможува полесно 
остварување на целите за учење, а ги развива и 
логичко-математичките вештини и способности 
на децата.

Математика низ игра и забава за 2 одд.

Математика низ игра и забава за 3 одд.
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7600904
КНИГА ЗА ТАЈНИТЕ
„Книга на тајните“ е интересен и мудар 
забавник за деца и возрасни, извор на 
идеи за конструктивни активности ставени 
во функција на забава и унапредување на 
вештините на 21 век. Необичен прирачник 
со повеќе од 100 креативни, замислени, 
творечки и просоцијални активности за 
целото семејство. Детето со љубопитност 
ја чита оваа книга. Чита бидејќи сака да 
разбере што се бара во предизвикот, за 
да игра и да креира. Книгата е помагало 
за современи родители кои истражуваат 
идеи за забавно квалитетно време со 
своите деца и знаат дека вистинскиот 
насочен разговор е најдобрата состојка за 
успех.

7600897
„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.

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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МОЛИВ ХБ СО 
ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ
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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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 Технички молив 0.7мм 
Цврстина од 0,7 mm 2B графитна миница, 
што го олеснува пишувањето, а исто така е 
погодно за уметничко цртање. Екстра голема 
МИЛАН гума. Достапен во 4 бои: сина, 
портокалова, розова и зелена.
 Компактен механички молив со димензии: 
13 x 1,8 x 1,6 cm.

2МИ02920

 Технички молив 0.7мм 
Цврстина од 0,7 mm 2B графитна миница, 
што го олеснува пишувањето, а исто така 
е погодно за уметничко цртање. Екстра 
голема МИЛАН гума. Достапен во 4 бои: 
сина, јоргован, розова и зелена. КАПСУЛА 
механички молив со димензии: 13 x 1,8 x 
1,6 cm.

2МИ07920
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Технички молив 0,5 мм
Квалитетен технички молив со пвц тело; 
цврстина на мина ХБ, дијаметар 0,5мм..

МИНИ ЗА ТЕХНИЧКИ МОЛИВ 0,5ММ. - 12
Квалитетен технички молив со пвц тело; 
цврстина на мина ХБ, дијаметар 0,5мм..

МИНИ ЗА ТЕХНИЧКИ МОЛИВ 0,7ММ. - 12
Квалитетен технички молив со пвц тело; 
цврстина на мина ХБ, дијаметар 0,7мм..

 2Ц37512

 2НС186

 2НС577
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Мини за технички 
молив 1,3
Миници од 1,3 mm 
Ø. Цврстина на 
графит 2B. Дебела 
и мазна, нуди 
линии слични на 
традиционалните 
дрвени моливи.

2МИ71324

Мини за технички молив 0,5
Миници од 0,5 mm Ø. Тврдост на HB 
графит. Нуди цртање на фини линии. 

2МИ40524



ТЕ
ХН

И
ЧК

И
 М

О
ЛИ

В

www.prosvetnodelo.com.mk

Мини за технички 
молив 1,3
Миници од 1,3 mm 
Ø. Цврстина на 
графит 2B. Дебела 
и мазна, нуди 
линии слични на 
традиционалните 
дрвени моливи.

2МИ71324

Мини за технички молив 0,5
Миници од 0,5 mm Ø. Тврдост на HB 
графит. Нуди цртање на фини линии. 

2МИ40524
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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.

Стандардно хемиско пенкало, на 
мастило; дијаметар на врв 0,7 мм; 
менлива мина.

Хемиско пенкало тримате 
0,7мм - црно

2Ц509878 2Ц509892

2Ц34924
Хемиско пенкало тримате 
0,7мм - црвено

2Ц34931
Хемиско пенкало 
тримате 0,7мм - сино

2Ц34917
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Гел пенкало ФЛО 0,5мм - сино
- Дебелина на мина: 0,5мм
- Боја на мастило: сина

Гел пенкало ФЛО 0,5мм - црвено
- Дебелина на мина: 0,5мм
- Боја на мастило: црвена

Пенкало - плава боја
Стандардно хемиско пенкало, сина боја 
на мастило; дијаметар на врв 0,7 мм; 
менлива мина

Пенкало
Хемиско пенкало црна боја на мастило, 
ролер пенкало мастило во сина боја.

2Ц910534

2Ц19228

2М177124

2Ц930532
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Пенкало
Хемиско пенкало; боја на 
мастило сина.

Пенкало со гума светло сина 
боја
пенкало со капаче и 
ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 
0,7 мм и мастило кое е 
термоосетливо и се брише со 
гума која е на самото пенкало

Пенкало со гума црвена 
боја
пенкало со капаче и 
ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 
0,7 мм и мастило кое е 
термоосетливо и се брише со 
гума која е на самото пенкало

2АК300

2У43039-10 2У43039-03



ПЕ
НК

АЛ
А

www.prosvetnodelo.com.mk

Пенкало со гума црна боја
пенкало со капаче и ергономско тело за 
лесно пишување; мина на врв 0,7 мм и 
мастило кое е термоосетливо и се брише 
со гума која е на самото пенкало

Пенкало со гума микс бои
Пенкало со капаче и ергономско тело 
за лесно пишување; мина на врв 0,7 
мм и мастило кое е термоосетливо 
и се брише со гума која е на самото 
пенкало

Пенкало со гума сина боја
пенкало со капаче и ергономско тело 
за лесно пишување; мина на врв 0,7 
мм и мастило кое е термоосетливо и се 
брише со гума која е на самото пенкало

2У43039-01

2У43040

2У43039-02
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Пенкало
Хемиско пенкало, со дизајн, 
квалитет и функционалност 
кој ги карактеризира Милан 
пенкалата; дебелина на врв на 
мина 1 мм, сина боја

Пенкало
Хемиско пенкало со гума.

2ми09120

2НС24298
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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

ПАТРОНИ ЗА НАЛИВ 
ПЕРО 1/50 SC604-50

2АК051

2АК185

2НС604
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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
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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.
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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.
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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
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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;
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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.;

ДРВЕНИ БОИЦИ 1/12 МЕТАЛИК

2Д221500

2У43164
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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.

мрсни боици 1/8 МЕТАЛИК

МРСНИ БОИЦИ (МРСЕН ПАСТЕЛ) 
ЏАМБО, 1/12, ПВЦ ПАКУВАЊЕ

2ПС8114

2У43163
2НС312
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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
М
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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
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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



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. ТЕ
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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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Темперни бои во ергономско шише со млазница за контрола на протокот, 12 различни бои.
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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Темперни бои во ергономско шише со млазница за контрола на протокот, 12 различни бои.
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



ТЕ
М

ПЕ
РН

И
 Б

О
И

www.prosvetnodelo.com.mk

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.

СУ
В 

ПА
СТ

ЕЛ

www.prosvetnodelo.com.mk

Сув пастел 1/12; 
12 меки пастелни 
бои, со димензии 
12*75мм.

2КО85520

2КО85820

2КО85840
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Акрилни бои
Боја на водена база со најдобар квалитет со висока концентрација на 
пигментирана акрилна суспензија. Се карактеризира со висока непроѕирност, 
а откако ќе се исуши, сосема трајни. Лесно се нанесуваат, а самите наноси де 
конзистентни, еластични, живописни, пријатни и отпорни на допир. Потребни се 
најмалку 24 часа за целосно да се исушат, при температури од 18 до 25 °C. Може 
да се користи на секаков тип на површина, погодни за различни техники, но и за 
украсување и хоби активности како што е декупажот, бидејќи одлично реагира 
на лакови и адитиви што се користат во тие техники. Тоновите се интензивни, а 
ефектите импресивни; со нивно мешање може да се добијат нови хармонични 
и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак. Може да се меша со целата 
палета на производи на база на вода на Morocolor.          

2П407-12

2П408-6

Акрилни бои 12 туби 
по 7.5 мл.

Акрилни бои 6 кутивчиња 
по 25 мл.

2П405-10
Акрилни бои 10 туби 

по 18 мл.
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Дисплеј со акрилни бои 12 различни бои по 18 мл.
Фина акрилна боја, во алуминиумска туба 12 бои. Боја на база на вода со најдобар 
квалитет со висока концентрација на пигментирана акрилна суспензија. 
Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исуши, сосема трајни. Лесно 
се нанесуваат, а самите наноси де конзистентни, еластични, живописни, пријатни 
и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исушат, при 
температури од 18 до 25 °C. Може да се користи на секаков тип на површина, погодни 
за различни техники, но и за украсување и хоби активности како што е декупажот, 
бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви што се користат во тие техники. 
Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање може да се 
добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак. Може 
да се меша со целата палета на производи на база на вода на Morocolor.        

2П405100

2П405300

2П405201

2П405400

2П405250

2П405500

Акрилна боја 18 мл. бела

Акрилна боја 18 мл. вермилион

Акрилна боја 18 мл. жолта

Акрилна боја 18 мл. пурпурна

Акрилна боја 18 мл. портокалова

Акрилна боја 18 мл. ултрамарин
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Дисплеј со акрилни бои 12 различни бои по 18 мл.
Фина акрилна боја, во алуминиумска туба 12 бои. Боја на база на вода со најдобар 
квалитет со висока концентрација на пигментирана акрилна суспензија. 
Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исуши, сосема трајни. Лесно 
се нанесуваат, а самите наноси де конзистентни, еластични, живописни, пријатни 
и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исушат, при 
температури од 18 до 25 °C. Може да се користи на секаков тип на површина, погодни 
за различни техники, но и за украсување и хоби активности како што е декупажот, 
бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви што се користат во тие техники. 
Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање може да се 
добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак. Може 
да се меша со целата палета на производи на база на вода на Morocolor.        

2П405501

2П405800

2П405610

2П405910

2П405730

2П405920

Акрилна боја 18 мл. цијан

Акрилна боја 18 мл. црна

Акрилна боја 18 мл.
 светло зелена

Акрилна боја 18 мл. сребрена

Акрилна боја 18 мл. црвено-кафена

Акрилна боја 18 мл. златна
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2П400100

2П400301

2П400201

2П400330

2П400250

2П400380

2П400300

2П400400

Акрилна боја 300 мл. 
бела

Акрилна боја  300 мл. 
магента

Акрилна боја  300 мл. 
примарна жолта

Акрилна боја  300 мл. 
розева

Акрилна боја 300 мл. 
портокалова

Акрилна боја  300 мл. 
скарлет-црвена

Акрилна боја  300 мл. 
црвена

Акрилна боја  300 мл. 
виолетова
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Акрилна боја 300 мл.
Акрилна боја на водена основа во шише од 300 мл. со капаче со регулација на 
истекувањето. 
Бојата содржи голема количина на пигменти и смола, во шише со капа за 
контрола на протокот. Лесно се нанесува со четка и откако ќе се исуши боите 
остануваат живи и светли. Се прилепува на секаков вид на површини;  идеални 
алатки за истакнување на креативниот потенцијал на оваа боја се шаблони, 
шпатули и сунѓери. Со мешање на боите може да се добијат нови тонови. Кога е 
се исуши сосема, не се гребе дури и ако е нанесена  во повеќе слоеви и е трајна. 
Додека ја користите, облеката и работните површини треба да бидат покриени. 
Дамките треба да се отстранат веднаш според дадените упатства. Отстранете ја 
заштитата под капачето пред употреба.
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Акрилна боја 300 мл.
Акрилна боја на водена основа во шише од 300 мл. со капаче со регулација на 
истекувањето. 
Бојата содржи голема количина на пигменти и смола, во шише со капа за 
контрола на протокот. Лесно се нанесува со четка и откако ќе се исуши боите 
остануваат живи и светли. Се прилепува на секаков вид на површини;  идеални 
алатки за истакнување на креативниот потенцијал на оваа боја се шаблони, 
шпатули и сунѓери. Со мешање на боите може да се добијат нови тонови. Кога е 
се исуши сосема, не се гребе дури и ако е нанесена  во повеќе слоеви и е трајна. 
Додека ја користите, облеката и работните површини треба да бидат покриени. 
Дамките треба да се отстранат веднаш според дадените упатства. Отстранете ја 
заштитата под капачето пред употреба.

2П400500

2П400630

2П400501

2П400730

2П400600

2П400800

2П400610

2П400910 2П400920

Акрилна боја 300 мл. 
темно-сина

Акрилна боја  300 мл. 
темно-зелена

Акрилна боја  300 мл. 
сина

Акрилна боја  300 мл. 
кафена

Акрилна боја 300 мл. 
светло-зелена

Акрилна боја  300 мл. 
црна

Акрилна боја  300 мл. 
зелена

Акрилна боја  300 мл. 
сребрена

Акрилна боја  300 мл. 
златна
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Акрилна боја 75 мл. во туба
Фина акрилна боја 75 мл во туба.  17 различни бои.
Фина акрилна боја во цевки, 18 бои. Боја на база на вода со најдобар квалитет со 
висока концентрација на пигментирана акрилна суспензија. Се карактеризира со 
висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, се трајни. Лесно се нанесува, наносите 
се конзистентни, еластични, живописни, пријатни и отпорни на допир. Потребни се 
најмалку 24 часа за целосно да се исуши, на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да 
се користи на секаков вид површина, погодна за различни техники на сликање, но 
и за украсување и хоби активности како што е декупажот, бидејќи одлично реагира 
на лакови и адитиви кои се користат во таквите техники. Тоновите се интензивни, 
а ефектите импресивни; со нивно мешање може да се добијат нови хармонични 
и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак и тогаш станува подолготрајна, 
посветла и поиздржлива. Може да се меша со целата палета на производи на база на 
вода на Morocolor.

2П420100

2П420300

2П420201

2П420301

2П420250 2П420270

2П420310

Акрилна боја 75 мл. 
Бела

Акрилна боја  75мл. 
Црвена

Акрилна боја  75мл. 
Жолта

Акрилна боја  75мл. 
Магента

Акрилна боја  75мл. 
Портокалова

Акрилна боја  75мл. 
Окер

Акрилна боја 75мл. 
Кармин црвена

2П420330
Акрилна боја  75мл. 

Розева



АК
РИ

ЛН
И

 Б
О

И

www.prosvetnodelo.com.mk

Акрилна боја 75 мл. во туба
Фина акрилна боја 75 мл во туба.  17 различни бои.
Фина акрилна боја во цевки, 18 бои. Боја на база на вода со најдобар квалитет со 
висока концентрација на пигментирана акрилна суспензија. Се карактеризира со 
висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, се трајни. Лесно се нанесува, наносите 
се конзистентни, еластични, живописни, пријатни и отпорни на допир. Потребни се 
најмалку 24 часа за целосно да се исуши, на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да 
се користи на секаков вид површина, погодна за различни техники на сликање, но 
и за украсување и хоби активности како што е декупажот, бидејќи одлично реагира 
на лакови и адитиви кои се користат во таквите техники. Тоновите се интензивни, 
а ефектите импресивни; со нивно мешање може да се добијат нови хармонични 
и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак и тогаш станува подолготрајна, 
посветла и поиздржлива. Може да се меша со целата палета на производи на база на 
вода на Morocolor.

2П420540

2П420610 2П420641 2П420730

Акрилна боја  75 мл. 
Корално-сина

Акрилна боја  75 мл. 
Светло-зелена

Акрилна боја  75 мл. 
Темно-зелена

Акрилна боја  75 мл. 
Кафена

2П420400 2П420500 2П420501
Акрилна боја  75 мл. 

Виолетова
Акрилна боја  75 мл. 

Темно-сина
Акрилна боја  75 мл. 

Сина
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Акрилна боја 75 мл. во туба
Фина акрилна боја 75 мл во туба.  17 различни бои.
Фина акрилна боја во цевки, 18 бои. Боја на база на вода со најдобар квалитет со 
висока концентрација на пигментирана акрилна суспензија. Се карактеризира со 
висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, се трајни. Лесно се нанесува, наносите 
се конзистентни, еластични, живописни, пријатни и отпорни на допир. Потребни се 
најмалку 24 часа за целосно да се исуши, на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да 
се користи на секаков вид површина, погодна за различни техники на сликање, но 
и за украсување и хоби активности како што е декупажот, бидејќи одлично реагира 
на лакови и адитиви кои се користат во таквите техники. Тоновите се интензивни, 
а ефектите импресивни; со нивно мешање може да се добијат нови хармонични 
и живи тонови. Може да се лакира со акрилен лак и тогаш станува подолготрајна, 
посветла и поиздржлива. Може да се меша со целата палета на производи на база на 
вода на Morocolor.

2П420800 2П420910

2П420Ф210

2П420920

2П420Ф250 2П420Ф370 2П420Ф610

Акрилна боја  75 мл. 
Црна

Акрилна боја 75 мл. 
Сребрена

Акрилна боја 75 мл. 
Флуоресцентна жолта

Акрилна боја 75 мл. 
Златна

Акрилна боја 75 мл.
 Флуоресцентна портокалова

Акрилна боја 75 мл. 
Флуоресцентна магента

Акрилна боја 75 мл. 
Флуоресцентна зелена
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Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои
Фина Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои на дисплеј
Боја на база на вода со најдобар квалитет со висока концентрација на пигментирана 
акрилна суспензија. Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, 
се трајни. Лесно се нанесува, наносите се конзистентни, еластични, живописни, 
пријатни и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исуши, 
на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да се користи на секаков вид површина, 
погодна за различни техники на сликање, но и за украсување и хоби активности како 
што е декупажот, бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви кои се користат во 
таквите техники. Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање 
може да се добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен 
лак и тогаш станува подолготрајна, посветла и поиздржлива. Може да се меша со 
целата палета на производи на база на вода на Morocolor.

2П402100

2П402270

2П402201

2П402291

2П402220

2П402300

2П402250

2П402301 2П402310

Акрилна боја 125 мл. 
бела

Акрилна боја 125 мл. 
окер

Акрилна боја 125 мл. 
примарна жолта

Акрилна боја 125 мл. 
слонова коска

Акрилна боја 125 мл. 
златно-жолта

Акрилна боја 125 мл. 
вермилион-црвена

Акрилна боја 125 мл. 
портокалова

Акрилна боја 125 мл. 
магента

Акрилна боја 125 мл. 
кармин-црвена



2П402250

2П402310
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Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои
Фина Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои на дисплеј
Боја на база на вода со најдобар квалитет со висока концентрација на пигментирана 
акрилна суспензија. Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, 
се трајни. Лесно се нанесува, наносите се конзистентни, еластични, живописни, 
пријатни и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исуши, 
на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да се користи на секаков вид површина, 
погодна за различни техники на сликање, но и за украсување и хоби активности како 
што е декупажот, бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви кои се користат во 
таквите техники. Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање 
може да се добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен 
лак и тогаш станува подолготрајна, посветла и поиздржлива. Може да се меша со 
целата палета на производи на база на вода на Morocolor.

2П402320

2П402400

2П402330

2П402450

2П402331

2П402500

2П402340

2П402501 2П402510

Акрилна боја 125 мл. 
вино-црвена

Акрилна боја 125 мл. 
виолетова

Акрилна боја 125 мл. 
месо-розева

Акрилна боја 125 мл. 
лила

Акрилна боја 125 мл. 
кајсија

Акрилна боја 125 мл. 
ултрамарин

Акрилна боја 125 мл. 
розева

Акрилна боја 125 мл. 
цијан

Акрилна боја 125 мл. 
светло-небо-сина
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Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои
Фина Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои на дисплеј
Боја на база на вода со најдобар квалитет со висока концентрација на пигментирана 
акрилна суспензија. Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, 
се трајни. Лесно се нанесува, наносите се конзистентни, еластични, живописни, 
пријатни и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исуши, 
на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да се користи на секаков вид површина, 
погодна за различни техники на сликање, но и за украсување и хоби активности како 
што е декупажот, бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви кои се користат во 
таквите техники. Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање 
може да се добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен 
лак и тогаш станува подолготрајна, посветла и поиздржлива. Може да се меша со 
целата палета на производи на база на вода на Morocolor.

2П402512

2П402610

2П402521

2П402611

2П402540

2П402641

2П402600

2П402665 2П402690

Акрилна боја 125 мл. 
аквамарин

Акрилна боја 125 мл. 
светло-зелена

Акрилна боја 125 мл. 
темно-сина

Акрилна боја 125 мл. 
минт-зелена

Акрилна боја 125 мл. 
кобалтно-сина

Акрилна боја 125 мл. 
смарагдно-зелена

Акрилна боја 125 мл. 
бледо-зелена

Акрилна боја 125 мл. 
маслинесто-зелена

Акрилна боја 125 мл. 
темно-зелена
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2П402690
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Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои
Фина Акрилна боја 125 мл.  36 различни бои на дисплеј
Боја на база на вода со најдобар квалитет со висока концентрација на пигментирана 
акрилна суспензија. Се карактеризира со висока непроѕирност, а откако ќе се исушат, 
се трајни. Лесно се нанесува, наносите се конзистентни, еластични, живописни, 
пријатни и отпорни на допир. Потребни се најмалку 24 часа за целосно да се исуши, 
на температура помеѓу 18 и 25 °C. Може да се користи на секаков вид површина, 
погодна за различни техники на сликање, но и за украсување и хоби активности како 
што е декупажот, бидејќи одлично реагира на лакови и адитиви кои се користат во 
таквите техники. Тоновите се интензивни, а ефектите импресивни; со нивно мешање 
може да се добијат нови хармонични и живи тонови. Може да се лакира со акрилен 
лак и тогаш станува подолготрајна, посветла и поиздржлива. Може да се меша со 
целата палета на производи на база на вода на Morocolor.

2П402700

2П402800

2П402703

2П402910

2П402730

2П402920

2П402745

2П402930 2П402940

Акрилна боја 125 мл. 
беж

Акрилна боја 125 мл. 
црна

Акрилна боја 125 мл. 
бледо-кафена

Акрилна боја 125 мл. 
сребрена

Акрилна боја 125 мл. 
црвено-кафена

Акрилна боја 125 мл. 
златна

Акрилна боја 125 мл. 
земјено-кафена

Акрилна боја 125 мл. 
бакарна

Акрилна боја 125 мл. 
бронзена
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Акрилна структурна паста, на база на вода, во туба. 
Густа бела паста за тридимензионални ефекти: кога е сува, можете да сликате на неа 
и да добиете релјефни структури.
Фина и непроѕирна, која се користи за создавање рапави површини, релјефи и 
пластичност. Погоден за сите површини и за сите техники на боење и украсување. 
Може да се нанесе чиста или разредена со малку вода за да стане потечна. Кога 
ќе се исуши, станува трајна и може да се бои со целата палета на производи на 
Morocolor. Ако се измешаат заедно со сјајните акрилни бои, резултатите се многу 
импресивни поради проѕирноста на овие бои која ја нагласува структурата на пастата. 
Кога се меша со боја, резултатот е обоена структурна паста. Ако се измеша со груба 
структурна паста, може да се добие средна паста.
Дамките треба веднаш да се отстранат од текстилот и површините, со вода и сапун 
пред да се исуши пастата.

2П420 2П420Т
Акрилна паста ситна Акрилна паста крупна
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Акрилна лак
Густа бела паста за тридимензионални ефекти: кога е сува, можете да сликате на неа 
и да добиете релјефни структури.
Фина и непроѕирна, која се користи за создавање рапави површини, релјефи и 
пластичност. Погоден за сите површини и за сите техники на боење и украсување. 
Може да се нанесе чиста или разредена со малку вода за да стане потечна. Кога 
ќе се исуши, станува трајна и може да се бои со целата палета на производи на 
Morocolor. Ако се измешаат заедно со сјајните акрилни бои, резултатите се многу 
импресивни поради проѕирноста на овие бои која ја нагласува структурата на пастата. 
Кога се меша со боја, резултатот е обоена структурна паста. Ако се измеша со груба 
структурна паста, може да се добие средна паста.
Дамките треба веднаш да се отстранат од текстилот и површините, со вода и сапун 
пред да се исуши пастата.

2П402ВЛ 2П402ВО
Акрилен лак 125 мл сјаен Акрилен лак 125 мл мат
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 АКРИЛНИ БОИ 12*12МЛ.-ЛИТЛС-6
Акрилните бои од 12 ml доаѓаат во 12 бои и се совршени за одлично сликање и изработка 
на училиште, дома и пошироко! Бескрајни часови забава и креативна работа со сигурни 
бои за боење. Бренд: The littlies. Пакетот вклучува 12 епрувети од 12 ml. Нетоксичен, 
лесно се мијат рацете и облеката. Тие може да се мешаат со други бои за да се создаде 
широк спектар на различни нијанси. Погоден за секаков тип на површина. Брзо се сушат.

2Д646776
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ЛУПА СО ЛЕД СВЕТЛО, 7,5 см.

2Е4069

ЛУ
ПА

ЛУПА 6 см.

2е7060
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Бои за текстил 125 мл 
Бои за текстил 125 мл во шише со капаче со контрола на протокот
Производ на база на вода со висока концентрација на смола и пигменти, постојан 
на текстилот откако ќе се исуши. Неговата формула е специјално проучена за да се 
постигнат различни декоративни ефекти. Се препорачува да се стави лист хартија под 
парчето ткаенина на која сликате за да се избегне протекување на бојата на долната 
површина.
Дури и кога се нанесува во подебели слоеви, не пука и останува еластична. 
Благодарение на нејзината густа конзистентност, оваа текстилна боја може да 
се нанесе во многу тенки слоеви и откако ќе се исуши, останува мека со добра 
покривност, а боите се живи и јасни. Ако се разреди со сооднос вода/боја од 1:5, 
се создава тенок слој на ткаенината кој останува мек. Вака разредена може да се 
нанесува и со airbrush. Не е неопходно да се фиксира на ткаенината, но многу е 
важно да се остави да се суши најмалку 24 часа на температури помеѓу 18 и 25 °C. 
Откако ќе го оставите да се исуши, во случај на пеглање, испеглајте внатре откако 
ќе ставите лист пергамент за печење на бојадисаната површина и парче ткаенина 
помеѓу пеглата и ткаенината за да избегнете дамки на пеглата. Веднаш отстранете 
ги случајните флеки со вода и сапун. Перење на 30°. Отстранете ја безбедноста под 
капачето пред употреба.

2П410100

2П410500

2П410201

2П410501

2П410250

2П410610

2П410300

2П410730

2П410400

2П410800

Боја за текстил 125 мл 
бела

Боја за текстил 125 мл 
ултрамарин-сина

Боја за текстил 125 мл 
жолта

Боја за текстил 125 мл 
цијан

Боја за текстил 125 мл 
портокалова

Боја за текстил 125 мл 
зелена

Боја за текстил 125 мл 
вермилион

Боја за текстил 125 мл 
црвено-кафена

Боја за текстил 125 мл 
пурпурна

Боја за текстил 125 мл 
црна



2П410400

2П410800

Боја за текстил 125 мл 
пурпурна

2П410Ф250
Боја за текстил 125 мл 

флуоресцентна портокалова
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Бои за текстил 125 мл во шише со капаче со контрола на протокот
Производ на база на вода со висока концентрација на смола и пигменти, постојан 
на текстилот откако ќе се исуши. Неговата формула е специјално проучена за да се 
постигнат различни декоративни ефекти. Се препорачува да се стави лист хартија под 
парчето ткаенина на која сликате за да се избегне протекување на бојата на долната 
површина.

2П410Ф210

2П410Ф370

2П410Ф610

Боја за текстил 125 мл 
флуоресцентна жолта

Боја за текстил 125 мл 
флуоресцентна розева

Боја за текстил 125 мл 
флуоресцентна зелена

Бои за текстил 125 мл во шише со 
капаче со контрола на протокот,

 4 флуоресцентни бои.
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Бои за текстил 125 мл во шише со капаче со контрола на протокот
Производ на база на вода со висока концентрација на смола и пигменти, постојан 
на текстилот откако ќе се исуши. Неговата формула е специјално проучена за да се 
постигнат различни декоративни ефекти. Се препорачува да се стави лист хартија под 
парчето ткаенина на која сликате за да се избегне протекување на бојата на долната 
површина.
www.prosvetnodelo.com.mk

Бои за текстил 125 мл во шише со 
капаче со контрола на протокот, 6 

металик бои.

2П410М300

2П410М610

2П410М500

2П410М910

2П410М400

2П410М920

Боја за текстил 125 мл 
металик црвена

Боја за текстил 125 мл 
металик зелена

Боја за текстил 125 мл 
металик сина

Боја за текстил 125 мл 
металик сребрена

Боја за текстил 125 мл 
металик пурпурна

Боја за текстил 125 мл 
металик златна
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2П611-8
Фломастери за текстил 1/8

 
Фломастери за текстил 1/8; 8 бои, дебелина на врв 4,1мм.; бојата нанесена на текстил 
се суши за 15минути; препорачано е првите 3 перења, дасе пере одвоено; картонско 
пакување; произведено во Италија..

2ПС6639
боjа за текстил; содржина 25мл.; меко пвц тело 
и врв со дијаметар 0,7см. За лесно и прецизно 

боење и пишување на текстилни површини.

2ПС6646
акрилна боја металик; содржина 25мл.; меко пвц 
тело и врв со дијаметар 0,7см. За лесно и прециз-

но боење и пишување
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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.
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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.
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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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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.



www.prosvetnodelo.com.mk

Ф
ЛО

М
АС

ТЕ
РИ

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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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.

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д646529

2НС20358

2НС24304
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Фломастери  12 бои, за цртање на 
хатриена подлога

Фломастери ЏАМБО  12 бои, за 
цртање на хатриена подлога
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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.

2У43165
КРЕАТВЕН СЕТ ЗА ЦРТАЊЕ
НА ХАРТИЕНИ ПОВРШИНИ
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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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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.

2МИ65894

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.
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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

М
АР
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РИ

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

www.prosvetnodelo.com.mk

2У43184

2МИ28121
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Маркери за табла, темно 
сина. Сува бришење. 
Мастило на база на алкохол. 
Врв на маркер 1 - 4 мм. 
Препорачуваме затворање 
по употреба и складирање во 
хоризонтална положба.

Текст маркер

Маркер за бела табла, син



 2Ц135174  2Ц135181

 2ми25306  2ми25406  2ми25106  2ми25206

Текст маркер - 
виолетов

Текст маркер - 
црвен

црвен зелен син црн

Мастило за полнење на 
мина за маркер, 30 мл, 

М
АР

КЕ
РИ

2Ц135143  2Ц135150 2Ц135167
Текст маркер - 

розев
Текст маркер - 

портокалов
Текст маркер - 

жолт

- Текст маркер за обележување 
на текст за сите типови на 
хартија, вклучувајќи ја факс и 
фотокопирната хартија;
- Закосениот врв дозволува 
различна дебелина на линија;
- Најдебелата страна на врвот е 5,2 
мм за обележување текст, а тенката 
е 0,6 мм за подвлекување:
- Флуоросцентно мастило на 
водена база;
- Брзо се суши по нанесувањето;
- Бојата не се пресликува од 
другата страна на листот.



2МИ6355
СЕТ СО ПРИБОР

2МИ6360
СЕТ СО ПРИБОР

www.prosvetnodelo.com.mk ПР
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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

КР
ЕД

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

2Д5369002Д538900

КР
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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 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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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



О
СТ

РИ
ЛК

И

www.prosvetnodelo.com.mk

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
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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

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. 
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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Комбинација на гума и 
двојна острилка (една 
стандардна и една MAXI) 
со контејнер. Специјална 
серија на компактен дизајн 
The Yeti. 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. 3 различни бои: 
жолта, сина и светло сина. 

Комбинација на гума 
и острилка за молив 
со контејнер. TRI 
дизајн, серија Acid. 
Гума со триаголен 
пресек изработен од 
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. Достапни се 
различни бои: розова, 
сина и жолта. 

2МИ00116

2МИ03116
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Двојна острилка за моливи 
(една стандардна и една MAXI) 
со резервоар. Дизајн на флуо 
серија SPHERE. 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, портокалова, розова и 
зелена.

Двојна острилка за моливи 
(една стандардна и една MAXI) 
со резервоар. Острилката 
има силно и остро сечило од 
јаглероден челик, идеално за 
сите видови моливи. Ставка 
со безбедносно сечило. 
Овој систем го спречува 
одвојувањето на сечилото 
од телото на острилката, што 
е оптимално за училишна 
употреба.

ОСТРИЛКА(20162212)-12 МИЛАН 
Двојна острилка за моливи (една 
стандардна и една MAXI) со контејнер 
со голем капацитет за проширување, 
дизајн EXTENSION. Острилката има 
силно и остро сечило од јаглероден 
челик, идеално за сите видови моливи. 
Ставка со безбедносно сечило: спречува 
одвојувањето на сечилото од телото на 
острилката, што е оптимално за училишна 
употреба. Достапни се различни бои: 
жолта, сина и црвена.

2МИ56824

2МИ61912

2МИ62212
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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 дупла
Острилка дупла; за острење 
стандардни и џамбо дрвени 
боици; контејнер за отпад при 
острење.

2Д646827

 2НС24236
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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
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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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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 
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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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Шестар
Шестар погодни за употреба во училиште, геометрија и цртање. 
Бренд: The Littlies. Материјал: Метал.

2Д646815

www.prosvetnodelo.com.mk



2П3304-20
Лепак во стик 20 гр.
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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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Лепак стик
Повеќенаменски: Лесно 
лепете хартија, картон, 
фотографии, ткаенина, 
филц, плута, кожа и 
пена. Без растворувачи, 
идеален за училишна 
употреба. Димензии: 3 
cm дијаметар x 12 cm 
должина.

Лепак стик
Специјална серија Сина боја на 
Јети. По неговото нанесување, 
кога ќе се исуши, бојата исчезнува. 
Бојата служи за визуелизација 
на областа каде што се нанесува 
лепилото. Повеќенаменски: Лесно 
лепете хартија, картон, фотографии, 
ткаенина, филц, плута, кожа и 
пена. Без растворувачи, идеален за 
училишна употреба. Димензии: 2,5 cm 
дијаметар x 10,5 cm должина.

Лепак стик
Специјално издание на Peacock. По 
неговото нанесување, кога ќе се исуши, 
виолетовата боја исчезнува. Бојата служи 
за визуелизација на областа каде што 
се нанесува лепилото. Повеќенаменски: 
Лесно лепете хартија, картон, 
фотографии, ткаенина, филц, плута, кожа 
и пена. Без растворувачи, идеален за 
училишна употреба. Димензии: 2,5 cm 
дијаметар x 10,5 cm должина.

2МИ20912

2МИ15912YT

2МИ15912PCK
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Лепак стик
Повеќенаменски: Лесно 
лепете хартија, картон, 
фотографии, ткаенина, 
филц, плута, кожа и 
пена. Без растворувачи, 
идеален за училишна 
употреба. Димензии: 2 
cm дијаметар x 8,3 cm 
должина. Достапни се 
2 дизајни (виолетова и 
жолта).

Лепак стик
Повеќенаменски: Лесно 
лепете хартија, картон, 
фотографии, ткаенина, 
филц, плута, кожа и 
пена. Без растворувачи, 
идеален за училишна 
употреба. Димензии: 2 
cm дијаметар x 8,3 cm 
должина. Димензии: 1,8 
cm дијаметар x 8,3 cm 
должина.

Лепак стик
Повеќенаменски: Лесно 
лепете хартија, картон, 
фотографии, ткаенина, 
филц, плута, кожа и 
пена. Без растворувачи, 
идеален за училишна 
употреба. Димензии: 2,5 
cm дијаметар x 10,5 cm 
должина.

2МИ10924СН

2МИ10924

2МИ15912
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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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Стандарден метален 
шестар, со додаток за 
молив. Спакуван во 
ПВЦ кутија.

Стандарден метален 
шестар, со вклучена кутија 
со мини. Спакуван воп 
ПВЦ кутија. 

2Ј1804

2Ј1805
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Класичен ПВЦ шестар, 
со додаток за молив. 

Класичен ПВЦ шестар, 
со додаток за молив, 
спакуван во блистер 
пакување. 

2J1802

2J1802Б
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ШЕСТАР МЕТАЛЕН

ШЕСТАР МЕТАЛЕН

2Д646683

2Д646684
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Шестар
Шестар метален; спакуван во пвц 
кутија, која содржи и резервни 
мини.

Шестар
Шестар метален; 
спакуван во 
блистер пакување, 
кое содржи и 
резервни мини.

2НС229

2НС870
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И
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
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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



ЧЕ
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И

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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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 хе                         
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 
бојадисување 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)
ЧЧетките за 
бојадисување 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 сликање 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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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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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
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Геометриски сет линијари
Геометриски сет од: флексибилен линијар 30 см, флексибилен 
агломер 180, ; флексибилен триаголник 13,5 см 60, ; флексибилен 
триаголник 19 см 90, .
Висока отпорност на кршење, чиста ивица на линијарите за 
прецизна работа.

Геометриски сет линијари
 ТРИАГОЛНИК 21см./60степени, 
ТРИАГОЛНИ 21см./45степени, 
АГЛОМЕР 12см./180 степени И 
ЛИНИЈАР30см..

2М177933

2к42104

ЛИ
НИ

ЈА
РИ
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 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



Калкулатор
Џебни калкулатори со 8 цифри од серијата Sunset. Меки копчиња на допир. 3 
мемориски клучеви и квадратен корен. Двојно напојување: соларна ќелија и 
батерија од 1,5 V. Автоматско исклучување. 4 различни бои: жолта, јоргована, 
розова и тиркизна. Димензии: 9,7 x 6,2 x 0,8 cm.

Калкулатор
Џебни калкулатори со 8 цифри со копчиња со мек допир. 3 мемориски клучеви и 
квадратен корен. Двојно напојување: соларна ќелија и батерија од 1,5 V. Автоматско 
исклучување. Кутија за прикажување со 4 различни бои: сина, зелена, црвена и црна. 
Димензии на калкулаторот: 9,7 x 6,2 x 0,8 cm.

2МИ159512

2МИ159912
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Калкулатор со функции
Калкулатор со 228 
математички функции; 
димензија 26х16,5х2,5 см;
 напојување соларно и 
батериско

Калкулатор со функции
Голем калкулатор со 14 цифри. 3 
мемориски клучеви, пресметка 
на маржи, кумулативна меморија 
на резултатите од операциите, 
даночна функција. Двојно 
напојување: соларна ќелија и 
батерија од 1,5 V. 
Димензии на калкулаторот: 18,5 x 
14 x 2 cm. Метален финиш.

2МИ59005

2МИ40924



Калкулатор
Димензии: 10.5x14x2.7 cm

Калкулатор

Калкулатор М-113

www.prosvetnodelo.com.mk
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2М177100

2М177094
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2Н1233

2МИ80212

СЕЛОТЕЈП
ДИМЕНЗИИ 12мм*33м.

Двострана леплива 
лента 15х10 мм
Димензии: 15х10 мм

2НС25616
СТАЛАК ЗА СЕЛОТЕИП 
15*33СМ., OF186



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

www.prosvetnodelo.com.mk
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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
2ДЕ127

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

ДЕХЕФТАЛКА.

www.prosvetnodelo.com.mk
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2ДЕ250
Хефт-иглици
МУНИЦИЈА ЗА ХЕФТАЛИЦА 23/6. 
1000 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.

2ДЕ171 2ДЕ1752ДЕ167
СПОЈУВАЛКИ ЗА ХАРТИЈА БР.2;
100 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.

- Спојувалки број 4 - 33мм
- Број на спојувалки во кутија: 
100 парчиња

- Спојувалки број 1 - 21мм
- Број на спојувалки во кутија: 
100 парчиња

www.prosvetnodelo.com.mk

2ДЕ1621
Хефт иглици 24/10
Број на хефт иглици во кутија: 1000

2ДЕ175
- Спојувалки број 3 - 30мм
- Број на спојувалки во кутија:
 100 парчиња

2ДЕ180 2ДЕ181 2ДЕ183 2ДЕ182
СПОЈУВАЛКИ ЗА ХАРТИЈА БР.5; 
100 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.

- Спојувалки број 6 - 60мм
- Број на спојувалки во кутија: 100

- Спојувалки број 8 - 75мм
- Број на спојувалки во кутија:
 25 парчиња

СПОЈУВАЛКИ ЗА ХАРТИЈА БР.7; 
30 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.



- Спојувалки број 4 - 33мм
- Број на спојувалки во кутија: 
100 парчиња

СПОЈУВАЛКИ ЗА ХАРТИЈА БР.7; 
30 ПАРЧИЊА ВО ПАКУВАЊЕ.

КО
РЕ

КТ
О

Р

2Н663-8

2НС211

Коректор лента 5ммх8м
Лентата е на база на целулоза, 
силна и одлично ги покрива 
трагите од пенкало.

КОРЕКТОР ЛЕНТА, 5ММ. * 6М., OF211

www.prosvetnodelo.com.mk
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Коректор со четче
-За сите видови 
корекции;
- По нанесување се суши 
веднаш;
- Пред да се употреби да 
се протресе;
- Да се затвори капачето 
после користењето;

Коректор пенкало 10гр
- Корективно пенкало;
- Металниот врв на пенкалото е идеален за 
корекција на линии дебели 2мм;
- Врвот е со топче што не дозволува затнување;
- Брзо сушење и перфектно покривање;
- Погодно за сите мастила и отпечатоци;

КОРЕКТОР СО ЧЕТЧЕ 20МЛ. - 12

Коректор лента 8х4,2мм
- Нетоксична сува корективна лента;
- За левичари и десничари;
- Мека рачка за удобно користење;
- Не остава траги;
- Нема се лупи после нанесувањето;
- Ги покрива сите видови на мастила;

2Н41110

2К83301

2М178411

2К84320
КО

РЕ
КТ

О
Р
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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
КО

РЕ
КТ

О
Р
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КОРЕКТОР ПЕНКАЛО, 
7МЛ., OF024

Коректор и разредувач

Полица за документи 
хоризонтална.

2НС22687

2К62102

2АК550
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Полица за документи вертикална.

Канцелариски сет 1/6; содржина: 
чаша за моливи, коцка со листови 
за прибелешки, чашка за спајалици, 
хоризонтални полици*3, вертикална 
полица и корпа за отпадоци.

2АК2070

2АК1355

По
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ца
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а 
до
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м

ен
ти
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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.

КА
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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

КА
НЦ

ЕЛ
АР

И
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И
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АТ
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И
ЈА

Л2НС28328
МОКРИЛКА, ГЕЛ 20ГР., OF434
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Мемо листови
Светло жолта боја. 76х76мм

Мемо листови
Мемо листови  76х76ММ. жолти

2МИ85401

2Е5179

М
ЕМ

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



www.prosvetnodelo.com.mk
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О
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2Т41201
ГЛОБУС 20 см. физичко-
политички МК светлечки
Светлечки физичко-политички 
глобус на македонски јазик. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 20
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О

БУ
СИ

2Т41301
Глобус 30 см МК физичко - политички, 
светлечки 
Светлечки физичко-политички глобус на македонски 
јазик. Ø 30. Се ротира лево и десно.

Ø 30
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2Т41202
Глобус физички 20 см
Физички глобус. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 20
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ГЛ
О
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2Т41152
Глобус физички 
15 см
Физички глобус. Ø 15. 
Се ротира лево и десно.

Ø 15

2Т42152
Глобус политички 
15 см
Политички глобус. Ø 15. 
Се ротира лево и десно.
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2Т41262
Глобус физички 26 см
Физички глобус. Ø 26. Се 
ротира лево и десно.

Ø 26
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2Т41261
Глобус светлечки физичко-
политички 26 см
Светлечки физичко-политички глобус. Ø 26. 
Се ротира лево и десно. 

Ø 26
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2Т41305
Глобус ротирачки 
физички 30 см
Физички глобус кој може да 
се ротира во сите правци. Ø 30. 

2Т42305
Глобус ротирачки 
политички 30 см 
Политички глобус кој може да 
се ротира во сите правци. Ø 30. 

2Т44305
Глобус ротирачки 
антички 30 см
Антички глобус кој може да 
се ротира во сите правци. Ø 30. 

Ø 30
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О
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2Т41305
Глобус ротирачки 
физички 30 см
Физички глобус кој може да 
се ротира во сите правци. Ø 30. 

2Т42305
Глобус ротирачки 
политички 30 см 
Политички глобус кој може да 
се ротира во сите правци. Ø 30. 

2Т42201
Глобус светлечки политички 20 см 
Светлечки политички глобус. Ø 20. Се ротира 
лево и десно.

2Т42302
Глобус политички  30 см
Политички глобус. Ø 30. Се ротира лево и десно.

Ø 20
Ø 30
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2Т42202
Глобус политички 20 см
Политички глобус. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 20
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2Т42202
Глобус политички 20 см
Политички глобус. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 26

2Т42261
Глобус светлечки политички 26 см 
Светлечки политички глобус. Ø 26 

2Т42301
Глобус светлечки политички 30 см
Светлечки политички глобус. Ø 30.
Се ротира лево и десно.

Ø 30
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2Т041303
Глобус физичко-политички 
светлечки за пишување 30см
Глобус физичко-политички светлечки 
за пишување 
 

Ø 30
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О
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2Т44261
Глобус светлечки антички 26СМ.
Светлечки антички глобус. Ø 26. 

Ø 26 Ø 20

2Т46201
Глобус светлечки антички 20СМ.
Светлечки антички глобус. Ø 20. 

Ø 30

2Т44301
Глобус светлечки антички 30СМ.
Светлечки антички глобус. Ø 30. 
Се ротира лево и десно.
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О
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2Т43152
Глобус розов, 15СМ.
Розов глобус. Ø 15. 
Се ротира лево и десно.

Ø 15
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2Т46152
Глобус антички, 15 см
Антички глобус. Ø 15. 
Се ротира лево и десно.

Ø 15
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2Т44202
Глобус животни, 20 см
Глобус со животни. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 20

2Т44152
Глобус животни, 15 см
Глобус со животни. Ø 15. 
Се ротира лево и десно.

Ø 15
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2Т44201
Глобус светлечки животни 20 см
Светлечки глобус со животни. Ø 20. 
Се ротира лево и десно.

Ø 20
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2Т42262
Глобус политички 26 см
Политички глобус. Ø 26. 
Се ротира лево и десно.

Ø 26
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2Т46202
Глобус антички 20 см
Антички глобус. Ø 20. Се ротира лево и десно.

2Т44262
Глобус антички 26 см
Антички глобус. Ø 26. Се ротира лево и десно.

2Т44302
Глобус антички 30 см
Антички глобус. Ø 30. Се ротира лево и десно.
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2Т43201
Глобус светлечки 

розов 20 см
Светлечки розов глобус. 

Ø 20. Се ротира лево и десно.

2Т43202
Глобус розов 20 см
Розов глобус. Ø 20. Се ротира 
лево и десно.
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2Т91210
Глобус лустер физички 26 см
Физички глобус лустер. Ø 26.

Ø 26
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2Т91220
Глобус лустер политички 26 см 
Политички глобус лустер. Ø 26.

Ø 26
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2Т91230
Глобус лустер антички 26см 
Антички глобус лустер.Ø 26.

Ø 26
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ГЛ
О

БУ
СИ 2Т92230

Глобус лампа антички 26 см
Антички глобус лампа. Ø 26.

Ø 26

2Т92210
Глобус лампа физички 26 см
Физички глобус лампа. Ø 26.

2Т92220
Глобус лампа политички 26 см
Политички глобус лампа. Ø 26.



КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар 

02/3117 558, 
076/496 858 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15

Бр. 2 Скопје, Центар 
02/3222 621, 
075/479 387 

ул. „Даме Груев“ бб

Бр. 3 Прилеп 
048/417 026, 
075/464 976 

ул. „Ѓорче Петров“ бб

Бр. 4 Скопје, Влае 
02/2033 045,
075/356 147 

ул. „Ацо Шопов“, бр. 6

Бр. 5 Велес 
043/212 610, 
075/316 895 

ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7

Бр. 6 Струмица 
034/511 979, 
075/464 989 

ул. „Маршал Тито“, бр. 18

Бр. 7 Скопје, Кисела Вода 
02/5111 530, 
075/335 316 

ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3

Бр. 8 Кочани 
033/271 560, 
075/316 612 

ул. „Маршал Тито“, бр. 45

Бр. 9 Битола 
047/240 899, 
075/464 977 

ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен

Бр. 10 Кавадарци 
043/415 844, 
075/464 234 

ул. „Илинденска“, бр. 11

Бр. 11 Тетово 
044/511 984, 
075/479 381 
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип 
032/389 450, 
075/464 978 

ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 13 Охрид 
046/255 389, 
075/453 442 

бул. „Македонски 
просветители“, бр. 8

Бр. 14 Битола 
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442

бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 15 Скопје, Рамстор 
02/2434 680, 
075/451 042 

ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 
лок. ф-15

Бр. 16 Скопје, Лептокарија 
02/3061 762, 
075/316 020 

бул. „Партизански одреди“, 
бр. 645-4

Бр. 17 Струга
046/527 005
075/453 442 

ул. „Караорман“, бр. 2

Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442 

ул. „Маршал Тито“, бр. 85

Бр. 19 Струмица 
034/330 972,
075/464 989

ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 20 Кичево 
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442

ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 21 Скопје, Сити мол 
02/3086 700, 
076/361 354 

ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058 

бул. „Јане Сандански“,  
бр.71- а, лок. 54

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276

ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527

ул. „11 Октомври“, бр. 2

Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442

ул. „Димитар Влахов“, 
бр. 57А

Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240

бул. „Јане Сандански“,  
бр.79А /1-7

Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510

ул. „Народен фронт“, бр. 21

Бр. 29 Кавадарци
043/528 278 
078/326 537 

ул. „Пано Мударов“ бр.64

Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898

„Прашка“ бр. 31

ON-LINE 

ПРОДАВНИЦА 
W E B  и н т е р н е т  
П Р О Д А Ж Б А

Просветно дело prosvetno delo_official


