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Artykuły plastyczne
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MASA PLASTYCZNA CIASTO-PLASTO® AMOS 30 GRAM

• masa plastyczna przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat
• łatwo poddaje się modelowaniu
• dostępna w żywych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane
• miękka i lekka, nawet po wyschnięciu 
• nie brudzi rąk i powierzchni
• nie łamie się, nie pęka i nie kruszy
• odbija się od różnych powierzchni jak piłka
• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza
• nie zawiera glutenu
• pojemność: 30 g
• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

INDEKS KOLOR

AMOS13/BI biały

AMOS13/BIF biały 
fl uorescencyjny

AMOS13/C czarny
AMOS13/E czerwony
AMOS13/F fi oletowy
AMOS13/N niebieski
AMOS13/P pomarańczowy
AMOS13/Z zielony
AMOS12/A żółty

• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza

• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

MASA PLASTYCZNA CIASTO-PLASTO® AMOS ZESTAWY

• masa plastyczna przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat
• łatwo poddaje się modelowaniu
• dostępna w żywych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane
• miękka i lekka, nawet po wyschnięciu 
• nie brudzi rąk i powierzchni
• nie łamie się, nie pęka i nie kruszy
• odbija się od różnych powierzchni jak piłka
• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza
• nie zawiera glutenu
• zgodne z normą CE i z wymaganiami ACM Institute INC. USA

INDEKS KOLOR

AMOS4/P4 IC18P4 - 4 kolory
AMOS18/4S IC18P4S Fluo - 4 kolory
CIAS/CUK IC6BK- cukiernia - 6 kolorów+2 kol GLASS DECO
AMOS550 IC6PAL - 5 kolorów + akcesoria
AMOS6/6 IC6PT - 6 kolorów + akcesoria
AMOS567 IC8P - 8 kolorów

FARBY WITRAŻOWE GLASS DECO

• wysokiej jakości farby witrażowe przeznaczone do samodzielnego wykonania witraży oraz dekoracji szkła, 
  porcelany, luster, płytek ceramicznych i tworzyw sztucznych
• wyraziste kolory
• łatwa aplikacja farb
• odklejalne – gotowy, wyschnięty wzór można przenosić z folii na inne powierzchnie
• możliwe jest łączenie farb witrażowych z innymi technikami: klejem z brokatem, Ciasto-Plasto

INDEKS OPIS OPIS

FAR6/W GD10P6

czarny kontur
– 5 kolorów farb
– folie i wzorniki
– pojemność: 10,5 ml

FAR12/W GD10P12R

czarny kontur, złoty kontur
– 10 kolorów farb
– klej w sztyfcie 8 g
– folie i wzorniki
– pojemność: 10,5 ml

FAR20 GD22D24

5 kolorów x 4 butelki (żółty, czerwony,
fi oletowy, zielony, niebieski)
– czarny kontur x 4 butelki
– pojemność: 22 ml

FAR10 GD10P10

czarny kontur
– 9 kolorów farb
– folie i wzorniki
– pojemność: 10,5 ml

FAR22/10 GD22P10

– zawiera: 
– czarny kontur 40 ml
– 9 kolorów farb po 22 ml
– 2 wymienne końcówki
– folie i wzorniki



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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FARBA TEMPERA PREMIUM, 500 ml

Gęsta, wydajna farba o pięknym czystym kolorze. 
Do malowania papieru, kartonu, drewna, gliny, 
szkła, metalu, plastiku, masy solnej i modelarskiej. 
Wysoka zawartość pigmentu zapewnia 
intensywny kolor po wyschnięciu. 
Do utrwalenia pomalowanego obrazu można użyć 
werniksu (np. arylowwego). Dobre właściwości 
kryjące. Łatwo zmywalna ze skóry rąk i większości 
tkanin. Farbę można rozcieńczać z wodą, mieszać 
z innymi farbami oraz nakładać wielowarstwowo. 
Bezpieczna (norma EN-71), nietoksyczna, 
o delikatnym zapachu. Przeznaczona dla dzieci  
(od lat 3) i młodzieży, idealna na zajęcia szkolne. 
Pojemność 500ml lub 1000ml.

INDEKS KOLOR

FAR/TEMP/0 biały
FAR/TEMP/02 ecru
FAR/TEMP/1 żółty
FAR/TEMP/10 cytrynowy
FAR/TEMP/2 czerwonyr
FAR/TEMP/20 różowy
FAR/TEMP/22 magenta
FAR/TEMP/23 cyklamenowy
FAR/TEMP/26 ciemnoczerwony
FAR/TEMP/27 rudy
FAR/TEMP/29 bordowy
FAR/TEMP/3 niebieski
FAR/TEMP/30 błękitny
FAR/TEMP/33 granatowy
FAR/TEMP/39 turkusowy
FAR/TEMP/42 pomarańczowy
FAR/TEMP/45 ciemnopomarańczowy
FAR/TEMP/5 zielony
FAR/TEMP/505 pastelowy zielony
FAR/TEMP/51 jasnozielony
FAR/TEMP/52 ciemnozielony
FAR/TEMP/61 fioletowy
FAR/TEMP/62 lawendowy
FAR/TEMP/63 śliwkowy
FAR/TEMP/7 brązowy
FAR/TEMP/25 ciemnobrązowy
FAR/TEMP/88 grafitowy
FAR/TEMP/9 czarny

PISTOLETY DO KLEJU I KLEJE DO PISTOLETU

Pistolet stosowany do klejenia klejem termotopliwym. Wykorzystywany w modelarstwie, przy pracach dekoracyjnych, klejeniu tektury, drewna, tkaniny, tworzyw 
sztucznych. Klej szybko się nagrzewa i stygnie, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na sklejenie powierzchni. Niezastąpiony przy klejeniu delikatnych 
produktów jak piórka, koraliki, cekiny, filc, etc. do również delikatnej powierzchni jak styropian.

INDEKS OPIS

PIS/KLEJ/D Pistolet do kleju DUŻY, Moc 40W, średnica kleju 11-11,5 mm

PIS/KLEJ/M Pistolet do kleju MAŁY, Moc 20W, średnica kleju 7-8 mm

PIS/KLEJ/60 Pistolet do kleju DUŻY moc 60W, średnica kleju 11-11,5 mm
WK/PIS/D11 Klej do pistoletu 11 mm 20 cm komplet 12 szt.
WK/PIS/D8 Klej do pistoletu 8 mm 20 cm komplet 12 szt.
WK/PIS/D36 Klej do pistoletu 11 mm 30 cm 1 kg - 36 lasek
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KREPINA

INDEKS OPIS

KREP3 zwykła włoska 

BIBUŁA MARSZCZONA

Wysokiej jakości bibuła w szerokiej gamie kolorów. 
Doskonale nadaje się do prac ręcznych. Idealna do 
tworzenia kwiatów, stroików wycinanek, kostiumów. 
Format 50 x 200 cm.

INDEKS

BB11

KREPINY

Doskonałej jakości krepina włoska 180 gramów.
Gama kolorów obejmująca 48 barw podstawowych 
oraz 5 cieniowanych, 5 cieniowanych/metalizowanych 
i 6 metalizowanych. Cechuje się wysoką 
rozciągliwością i łatwością formowania. 
Produkt wybierany przez osoby tworzące 
kompozycje florystyczne. 
Idealnie sprawdzi się do wszelkiego rodzaju prac 
kreatywnych.
Krepina MINI - zestaw 6 rolek o wymiarze 20 
cm x 250 cm, w ofercie kilka rodzajów miksów 
kolorystycznych. 
Krepina MINI MINI - zestaw 6 rolek o wymiarze 
10 cm x 250 cm, w ofercie kilka rodzajów miksów 
kolorystycznych. 
Idealne do domowych prac kreatywnych.

INDEKS OPIS WYMIAR

KREP3/6 mini 20 cm x 250 cm
KREP4/6 mini mini 10 cm x 250 cm
KREP6/MINI mini mini metalizowana 10 cm x 250 cm


