AUREDNIK CS
2018 – 2019

Nápady pro děti.
Od srdce a s rozumem.

Milé zákaznice, milí zákazníci,
držíte v rukou náš nový katalog 2018-2019.
Blahopřejeme vám!
Dostává se vám do rukou výsledek naší společné práce.
Ano, tím chceme říci, že bez vašich připomínek a nápaditých podnětů by tento katalog nebyl tím, čím je dnes.
Jako jediní na trhu přinášíme spolu s tímto katalogem
i mnoho tvořivých inspirativních nápadů. Tím se snažíme alespoň trochu usnadnit práci především pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, rodičům
a všem, kteří rádi vytvářejí něco nového.
Společnost AUREDNIK CS si již vybudovala své stabilní
místo na českém i slovenském trhu. Zdravý růst společnosti je pro nás důležitým úkolem, ale i výzvou. Chceme nadále plánovat, vymýšlet a dělat vše pro správný
rozvoj našich dětí. Snažíme se o udržitelné a šetrné
zacházení s cennými přírodními zdroji. Námi nabízené
materiály a produkty pečlivě vybíráme s ohledem na životní prostředí.
To vše samozřejmě při zachování pozitivního standardu, nutné dávky pokory a s vědomím stabilního zázemí podpořeného naší mateřskou společností Aurednik
GmbH v německém Bessenbachu. Nakolik je to úkol
obtížný, ukáže čas. My však věříme, že společně s vámi,
našimi zákazníky, to úspěšně zvládneme.
Přejeme pohodové chvíle s novým katalogem
2018/2019.

S láskou k dětem
Aurednik CS, spol. s r.o.

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
e-mail: info@aurednik.cz
www.aurednik.cz
Aurednik CS
výpis OR je veden u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 2771

Otevírací doba:
pondělí–pátek
7.30 – 16.00 hod.

AUREDNIK CS

Martina Planetová
Kilingerová, MBA
tel.: +420 311 706 360
planetova@aurednik.cz
ředitelka společnosti

Jana Zachová
tel.: +420 311 706 365
marketing@aurednik.cz

Zákaznický servis

Tereza Nováková

Iveta Šmídová

Ladislava Chocová

tel.: +420 311 706 367
nakup@aurednik.cz

tel.: +420 311 706 361, 366
obchod@aurednik.cz

tel.: +420 311 706 361, 363
obchod@aurednik.cz

Jak objednávat?
l prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) l na e-mailové adrese: obchod@aurednik.cz, info@aurednik.cz
l telefonicky +420 311 706 361, 363 nebo 366 l faxem +420 311 706 362 l písemně na adresu společnosti Aurednik CS, spol. s.r.o.

Při nákupu u nás ve firmě lze platit platební kartou VISA, Master Card a Maestro.

ČR

Platební podmínky
l zálohovou fakturou
l bezhotovostním převodem na účet číslo
197639878/0300 ČSOB
l v hotovosti nebo platební kartou
v sídle společnosti Aurednik CS
l na dobírku
l poštovní složenkou na poště
l dárkovými poukazy (vydané společností Aurednik CS)
(Více na str. 305 - 307, viz „Všeobecné obchodní podmínky“.)

Hodnota objednávky
včetně DPH
do 3499 Kč
od 3500 Kč

Česká pošta
přepravné do ČR
+ balné
157 Kč
zdarma

SR

Klientské číslo: F00023050

PPL
přepravné do ČR
+ balné
145 Kč
zdarma

Platební podmínky
l zálohovou fakturou
l bezhotovostním převodem na účet číslo
4001312741/7500 ČSOB
l v hotovosti nebo platební kartou
v sídle společnosti Aurednik CS
l na dobírku
l dárkovými poukazy (vydané společností Aurednik CS)
(Více na str. 305 - 307, viz „Všeobecné obchodní podmínky“.)

Česká pošta
přepravné do SR
+ balné
484 Kč

PPL
přepravné do SR
+ balné
423 Kč

Pro kurzový přepočet je používán aktuální měsíční kurz
ČNB.
Všechny uvedené ceny v katalogu
jsou uváděny v Kč.
Platnost cen v katalogu
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Tvořivé nápady

A je to tady...

najdete na
www.aurednik.cz
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Vyslyšeli jsme přání našich zákazníků a s radostí oznamujeme,
že nový moderní e-shop se těší na příchozí objednávky.

Všem zájemcům nabízíme dárkové poukazy. Částka vám bude odečtena z faktury za zboží.
DÁRKOVÝ POUKAZ

DÁRKOVÝ POUKAZ

DÁRKOVÝ POUKAZ

DÁRKOVÝ POUKAZ

k odběru zboží v hodnotě pětset korun českých

k odběru zboží v hodnotě tisíc korun českých

k odběru zboží v hodnotě tisíc korun českých

k odběru zboží v hodnotě pět tisíc korun českých

500 Kč

1000 Kč

2000 Kč

na jednorázový nákup v sídle společnosti nebo e-shopu.

na jednorázový nákup v sídle společnosti nebo e-shopu.

®

ev. č. C161700001

Platnost poukazu do 31. 8. 2017

Martina Planetová Kilingerová, MBA
prokurista společnosti

Tomas Aurednik
jednatel společnosti

Aurednik CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
IČ 18621392

AUREDNIK CS

ev. č. D161700001

Platnost poukazu do 31. 8. 2017

Martina Planetová Kilingerová, MBA
prokurista společnosti

Tomas Aurednik
jednatel společnosti

Aurednik CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
IČ 18621392

500,- T0004 Dárkový poukaz

T0003 Dárkový poukaz

5000 Kč

na jednorázový nákup v sídle společnosti nebo e-shopu.

®

na jednorázový nákup v sídle společnosti nebo e-shopu.

®

AUREDNIK CS

Martina Planetová Kilingerová, MBA
prokurista společnosti

ev. č. E161700001

Platnost poukazu do 31. 8. 2017

Tomas Aurednik
jednatel společnosti

1000,- T0005 Dárkový poukaz

Aurednik CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
IČ 18621392

®

AUREDNIK CS

ev. č. F161700001

Platnost poukazu do 31. 8. 2017

Martina Planetová Kilingerová, MBA
prokurista společnosti

Tomas Aurednik
jednatel společnosti

Aurednik CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
IČ 18621392

2000,- T0006 Dárkový poukaz

AUREDNIK CS

5000,-

Naši zákazníci.
2105
1206
1065

2486

3504
1584
2497

1498
1022

1024

1598
3000

1589

2430

Slovenská republika

2486

Akreditované vzdělávací programy
Kreativní workshopy
Pro pedagogické a další odborné pracovníky pořádáme akreditované semináře a kreativní workshopy. Aktuální témata
a termíny seminářů i workshopů včetně cen a minimálního
počtu účastníků naleznete v sekci Semináře a workshopy,
na www.aurednik.cz.
Vzhledem k zájmu o tyto programy si včas rezervujte vhodný termín na níže uvedených kontaktech!
V případě požadavku jiného termínu nás kontaktujte:
tel.: +420 311 706 361, 365 • mobil: +420 602 121 555,
fax: +420 311 706 362

Akreditováno DVPP

Aurednik CS, spol. s r.o. Hlavní 84, 267 01 Trubín IČ18621392

osvědčení

ROZVOJ TVOŘIVOSTI U DĚTÍ SE SVP PROSTŘEDNICTVÍM
MODERNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK V MŠ – ŠABLONA I/.2.3, TÉMA E) INKLUZE
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BYL AKREDITOVÁN MŠMT V RÁMCI SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POD Č. J. MSMT-30613/2016-1-838.

nar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

úspěšně absolvoval/a vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace (podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).
Datum konání ..................................................................................

Rozsah: 16 hodin
Seminář byl zakončen samostatnou prací.

Místo konání

..................................................................................

Lektor

..................................................................................

Datum vydání ..................................................................................

.........................................................................................

ev. č. MS16 – 1

Podpis, razítko

e-mail: marketing@aurednik.cz • info@aurednik.cz
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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PAPÍRY

Fotokartony, kartony, tónpapíry, papíry na skládání, krepové, hedvábné,
transparentní papíry a vlnité lepenky, tvary z lepenky a kartonu, sáčky,
masky, krabičky, taštičky, puzzle z papíru, Quilling, fólie

VÝTVARNÉ POTŘEBY

Raznice, nůžky, řezačky, tabule, lepidla, tavné pistole,
štětce, razítka, šablony, sítka

PASTELKY, BARVY

Pastelky trojhranné a šestihranné, voskovky terapeutické, značkovače, fixy,
křídy olejové a prašné, barvy temperové, prstové, akrylové a textilní, vodovky,
linoryt, okenní barvy, speciální barvy, enkaustika, decoupage

MODELOVACÍ HMOTY

Modelíny, samotvrdnoucí hmoty, Fimo, sádry, licí formičky, vosky,
mýdla, kinetické a barevné písky, drátěný program

DROBNÉ DEKORACE

Pěnovka-Moosgummi, korálky, tkaní, vyšívání,
zažehlování, mozaiky samolepicí, oči s pohyblivými
panenkami, peří, chlupaté drátky, lýka

TEXTILNÍ DEKORACE

Stuhy, filce, juty, látky, pletené tubusy

DŘEVĚNÉ DEKORACE

Kolíčky, vařečky, stojánky, špachtle, stromy, dřevěné plátky,
šišky, korkové zátky a tvary

VATOVÉ DEKORACE

Vatové kuličky, tvary, koule, houby, zvonečky, vejce,
kužely, květináče, figurky, hlavičky

POLYSTYRENOVÉ A PLASTOVÉ DEKORACE

Koule, srdce, tvary, zvonečky,
kloboučky, vejce a květináče

KREATIVNÍ SADY

Kreativní sady s různou tématikou obsahují všechny materiály
potřebné ke zhotovení výrobku

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Xylofony, bubínky, triangly, hudební kameny, kazoo, cabasa,
rolničky, chrastidla, rytmické nástroje

DIDAKTICKÉ POMŮCKY

Mikroskopy, lupy, pinzety, magnety, geometrické tvary, poznávací
a smyslové hry, dřevěné skládanky a puzzle, hry s kladívkem,
stavebnice, deskové hry, hračky na písek, auta

SPORT

Míče, odstrkovadla a koloběžky, pomůcky na cvičení,
masážní a rehabilitační pomůcky, skákací pytle,
tyče, obruče, žíněnky, podsedáky

NÁBYTEK A STAVEBNICE Z PUR PĚNY

Stavebnice z PUR pěny, houpací bloky, křesla, sedací kouty,
koberce, bazény, terapeutické polštáře, Orangeguard

NÁBYTEK DŘEVĚNÝ

Židle, stoly, postýlky, divadlo, obchod, pracovní stůl, skříňky, stojiny,
police, kontejnery, boxy a nádobí

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

Kvalitní dřevěný nábytek

Přívěsky, lupy, krasohledy, míčky, kreativní sady malé
a ostatní drobnosti

Strana
6–78
Strana
79–96
Strana
97–125
Strana
126–135
Strana
136–161
Strana
162–165
Strana
166–174
Strana
175–179
Strana
180–183
Strana
184–185
Strana
186–190
Strana
191–249
Strana
250–263
Strana
264–279
Strana
280–292
Strana
293–298
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PA PÍ RY

Fotokarton 300 g/m2
FOTOKARTON

50 x 70 cm
Jedná se o pevný papír (300 g/m²).
Rozměr: 50 x 70 cm. V objednávce uvádějte kód požadované barvy.

24,-

1 arch NOVINKA

bílý K20939

Stojan drátěný

najdete na straně 135.

žlutý K20940
tělový K20941
oranžový K20942
růžový K20943

Desky
na
výkresy

červený K20944
fialový K20945
světle modrý K20946
středně modrý K20947
tmavě modrý K20948
světle zelený K20949
středně zelený K20950
Tvořivé nápady

tmavě zelený K20951

najdete na
www.aurednik.cz

světle hnědý K20952
tmavě hnědý K20953
šedý K20954
černý K20955

A4
FOTOKARTON A4 (50)
50 archů v 10 barvách.
A18315

255,-

SADA 2 V 1
25 archů fotokartonu (300 g/m²) a 25 archů tónpapíru (130 g/m²)
v pestré škále barevných odstínů. Rozměr: 22,5 x 32,5 cm.
K20151
207,-

Sady fotokartonu°
obsahují tyto barvy:

A3

bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová,
světle a tmavě zelená, modrá, hnědá, černá.

FOTOKARTON A3
50 archů v 10 barvách.
A15801

423,-

A4

50 x 70 cm
FOTOKARTON 50 x 70 cm
10 archů v 10 barvách.
A11134

6

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

173,-

FOTOKARTON A4 (250)
250 archů v 25 barevných odstínech.
A11058

911,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY
FOTOKARTON HALLOWEEN – SADA
10 archů fotokartonu s motivy svátku „Halloween“, kde najdeme
obrázky netopýrů, čarodějnic, pavouků, strašidel, dýní a kostlivců, 2 fotokartony (oranžový, černý). Rozměr: 25 x 35 cm.
K20505
102,-

FOTOKARTON
HALLOWEEN
Motivy dýní, duchů, pavouků,
netopýrů apod.
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20781
50,-

FOTOKARTON
ČARODĚJNICE
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20782
51,-

35 x 50 cm

Kreativní sada
– Halloween

najdete na straně 22.

Rubová strana je uvedena
v kruhovém detailu.

FOTOKARTON DUHOVÝ
Oboustranně probarvený fotokarton.
Rozměr: 35 x 50 cm. 1 arch.
K25000

34,-

Oči dekorační –
pohyblivé
panenky

najdete na straně 155.

FOTOKARTON HOLOGRAFICKÝ
5 archů fotokartonu s holografickou úpravou s různými motivy.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K20472

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

92,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PA PÍ RY

Fotokarton 300 g/m2

FOTOKARTON DŘEVO BAREVNÉ / PŘÍRODNÍ
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20788
55,FOTOKARTON – JUTA / KŮŽE
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20667

51,-

FOTOKARTON KAMENY
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20858

51,-

FOTOKARTON – KOREK / DŘEVO
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20859

51,-

Stromeček z papíru
– obrys II.
najdete na straně 47.

FOTOKARTON AFRIKA – SADA
9 archů oboustranně probarveného fotokartonu s motivy kůže afrických zvířat,
jako jsou: zebra, gepard, jaguár, had, tygr apod. Rozměr: 25 x 35 cm.
K20504
102,-

8

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY
FOTOKARTON SNÍH / VLOČKY
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20956 NOVINKA

FOTOKARTON ZEMĚ / SLÁMA
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20957 NOVINKA

FOTOKARTON DŘEVO
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20958 NOVINKA

FOTOKARTON HAD / KROKODÝL
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20959 NOVINKA

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

47,-

49,-

47,-

FOTOKARTON LISTY / TRÁVA
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20960 NOVINKA

49,-

FOTOKARTON MECH / TRÁVA
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20961 NOVINKA

49,-

FOTOKARTON MOŘE
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20962 NOVINKA

47,-

FOTOKARTON PODZIM
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20963 NOVINKA

49,-

49,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PA PÍ RY

Fotokarton 300 g/m2

FOTOKARTON HVĚZDIČKY BAREVNÉ
Motiv barevných hvězdiček s odlišnou barvou podkladu. Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20964 šedá/modrá
NOVINKA
K20965 krémová/přírodní NOVINKA

FOTOKARTON HVĚZDIČKY PESTRÉ – SADA
8 archů s odlišnou barvou lícové a rubové strany: 2x červená, 2x modrá, 2x zelená, 2x fialová. Rozměr: A4.
K20603

45,45,-

119,-

Rubová strana
je uvedena
v kruhovém
detailu.
Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

Andeˇlolniˇckou
sr

FOTOKARTON HVĚZDIČKY ZLATÉ – SADA
10 archů fotokartonu se zlatými hvězdičkami. Na jedné straně jsou hvězdičky malé (cca 1 cm) a na opačné straně se střídají velké a malé hvězdičky
(cca 2,5 cm a 1,5 cm). Sada obsahuje vždy dva archy v barvách: bílá, modrá,
červená, zelená a černá. Rozměr: 25 x 35 cm.
K20511
129,-

A4

FOTOKARTON A4 – ZLATÝ / STŘÍBRNÝ
5 zlatých a 5 stříbrných fotokartonů. Pevný papír, který je velmi vhodný
na výrobu vánočních hvězd, ozdob a přání.
K20598
123,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY
BLOK VÁNOCE (20)
20 archů kartonu (270 g/m²). Rozměr: 24 x 34 cm.
K20783
158,-

FOTOKARTON VÁNOČNÍ STROMEČKY
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20732 zlaté
K20666 zelené

49,49,-

Pásky samolepicí
třpytivé
najdete na straně 23.

FOTOKARTON VÁNOCE
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20507 zelené
K20508 červené

BLOK VÁNOCE (30)
30 archů s vánočními motivy je rozděleno do pěti oddílů po šesti papírech:
2x karton (270 g/m²), 2x transparentní papír (115 g/m²) + 2x jednobarevný
tónpapír (130 g/m²). Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20527
187,-

49,49,-

FOTOKARTON TŘPYTIVÝ ORIENT
5 archů se třpytivým efektem v barvách: zlatá, měděná, červená, světle a tmavě
zelená. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20510
217,-

FOTOKARTON TŘPYTIVÝ LED
5 archů se třpytivým efektem v barvách: světle a tmavě modrá, světle, středně
a tmavě fialová. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20509
217,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

BLOK ZIMNÍCH PAPÍRŮ
30 archů se zimními motivy je rozděleno do deseti trojic: karton (270 g/m²)
+ transparentní papír (115 g/m²) + barevný tónpapír (130 g/m²). Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20324
169,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Fotokarton 300 g/m2

PA PÍ RY

Kocˇicˇka

FOTOKARTON
JARNÍ ZAHRADA
Motivy květin, motýlů, žabek
apod. Rubová strana je odlišná s kruhy a srdíčky.
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20733
55,-

FOTOKARTON BERUŠKA
Motivy bílých puntíků na červeném podkladu.
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20668
51,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

FOTOKARTON – PROUŽKY / PUNTÍKY – SADA I.
8 archů ve čtyřech barvách s odlišným motivem lícové a rubové strany: 2x béžová, 2x růžová,
2x fialová, 2x červená. Rozměr: A4.
K20784
125,-

FOTOKARTON – PROUŽKY / PUNTÍKY – SADA II.
8 archů ve čtyřech barvách s odlišným motivem lícové a rubové strany: 2x růžová, 2x zelená,
2x modrá, 2x žlutá. Rozměr: A4.
K20605
125,-

FOTOKARTON – ČTVEREČKY – SADA
8 archů ve čtyřech barvách s odlišným motivem lícové a rubové strany: 2x růžová, 2x zelená,
2x modrá, 2x žlutá. Rozměr: A4.
K20604
125,-

12

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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PA PÍ RY

FOTOKARTON PICCOLO – SADA
18 archů se 6 dekoračními motivy.
Rozměr: 24 x 34 cm.
A19569 NOVINKA

279,-
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FOTOKARTON DEKORAČNÍ – SADA
30 archů s dekoračními motivy: puntíky, proužky, čtverečky. Rozměr: 24 x 34 cm.
A19559

255,-

FOTOKARTON PROUŽKY – SADA
10 archů s proužky v barvách: 2x červená/bílá,
2x modrá/bílá, 2x zelená/bílá, 2x modrá/červená, 2x žlutá/černá. Rozměr: 25 x 35 cm.
K20513
97,-

FOTOKARTON PUNTÍKY – SADA
10 archů s puntíky v barvách: 2x bílá s červenými puntíky, 2x červená s bílými puntíky,
2x modrá s bílými puntíky, 2x bílá s modrými
puntíky, 2x zelená s bílými puntíky.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K20512
97,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

13

PA PÍ RY

Fotokarton 300 g/m2

FOTOKARTON FIALKY
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20606 červené
45,K20607 žluté
45,K20608 modré
45,-

Barevncée
o
n
o
k
i
l
Ve

KARTON MOZAIKA
Rozměr: 50 x 70 cm.
1 arch 270 g/m2.
K20321
45,-

FOTOKARTON ROZKVETLÉ PROUŽKY
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
A19477

45,-

FOTOKARTON BAREVNÁ KOLEČKA
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20388

45,-

Rubová strana
je uvedena
v kruhovém
detailu.

FOTOKARTON SOVIČKY
Na lícové straně jsou sovičky ve dne, na rubové straně
v noci. Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20785
45,FOTOKARTON KOČIČKY
Na lícové straně jsou kočičky ve dne, na rubové straně
v noci. Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20786
46,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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PA PÍ RY

Dekorační bloky

BLOK MOTIVY ČERVENOBÍLÉ
24 archů s červenobílými motivy. Blok obsahuje 8 dvojic fotokartonu (300 g/m²) a 8 archů bílého tónpapíru
(130 g/m²). Rubová strana je červená.
Rozměr: A4.
K20861
221,-

BLOK GRAFFITI
20 archů kartonu (270 g/m²) s motivem graffiti.
Rubová strana je bílá. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20966 NOVINKA
235,-

BLOK MOTIVY ČERNOBÍLÉ
26 archů s černobílými motivy. Blok obsahuje 13 dvojic
shodného motivu z kartonu (270 g/m²) a slabého papíru (80 g/m²). Rubová strana je bílá.
Rozměr: 24 x 34 cm.
K20791
221,-

Papír na skládání
Basic
najdete na straně 21.

BLOK MOTIVY DĚTSKÉ
26 archů s dětskými motivy. Blok obsahuje 13 dvojic
shodného motivu z kartonu (270 g/m²) a slabého papíru (80 g/m²). Rubová strana je jednobarevná.
Rozměr: 24 x 34 cm.
K20792
221,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

BLOK BASIC
20 archů (270 g/m²) s dekoračními motivy. Rubová
strana je bílá. Rozměr: 24 x 34 cm.
K20967 NOVINKA
238,-

BLOK MOTIVY ZAHRADNÍ
26 archů se zahradními motivy. Blok obsahuje 13 dvojic shodného motivu z kartonu (270 g/m²) a slabého papíru (80 g/m²). Rubová strana je jednobarevná. Rozměr:
24 x 34 cm.
K20502
221,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Karton 220 g/m2
PA PÍ RY

KARTON

50 x 70 cm
Jedná se o papír, jehož síla odpovídá běžným školním čtvrtkám.
Rozměr: 50 x 70 cm. V objednávce uvádějte kód požadované barvy.

A4

22,-

1 arch
KARTON A4
50 archů v 10 barvách.
K20084

bílý A18202

107,-

žlutý A18215
tělový K20107
oranžový A18244

A3

růžový K20108
fialový K20525

KARTON A3
50 archů v 10 barvách.
K20075

175,-

červený A18245

Sady kartonu°
obsahují
tyto barvy:

světle modrý K20089
středně modrý A18237
tmavě modrý A18239

bílá, žlutá, červená, oranžová,
světle a tmavě modrá,
světle a tmavě zelená, hnědá, černá.

světle zelený K20090
středně zelený K20526
tmavě zelený A18256

25 x 35 cm

světle hnědý A18272
tmavě hnědý A18275
šedý A18285

KARTON (25)
25 archů v 25 barevných odstínech.
K20793

černý A18290
122,-

A4

A4
KARTON NA KRESLENÍ 180 g/m²
200 archů v bílé barvě. Rozměr: A4.
K20856
169,-

A3

ČTVRTKY ŠKOLNÍ 220 g/m²
100 archů v bílé barvě.
K20002 A4
K20001 A3

149,265,-

A4
KARTON A4 – ŠKOLNÍ SADA
10 archů v 10 barvách.
K20259
41,-

16

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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PA PÍ RY

A4

KARTON VLOČKY SNĚHOVÉ
9 archů ve 3 barvách s motivem sněhových vloček. Rubová strana
je s barevnými skvrnami. Rozměr: A4.
K20968 NOVINKA
130,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz
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KARTON STRUKTUROVANÝ – SADA
50 archů v různých barvách. Jedná se o barevnou čtvrtku z jedné
strany je strukturovaná a z druhé strany hladká. Výrobky tak získají
plastický efekt. Rozměr: A4.
A18317
249,-

KARTON STRUKTUROVANÝ – BUBLINKY
5 archů v 5 barvách. Jedná se o jednobarevnou čtvrtku s vystouplými bublinkami. Rozměr: A4.
K20862
79,-

KARTON STRUKTUROVANÝ – PROUŽKY
5 archů v 5 barvách. Jedná se o jednobarevnou čtvrtku s vystouplými lesklými proužky. Rozměr: A4.
K20734
90,-

KARTON STRUKTUROVANÝ – MOTÝLI
5 archů v 5 barvách. Jedná se o jednobarevnou čtvrtku s vystouplými lesklými motýlky. Rozměr: A4.
K20794
90,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

17

PA PÍ RY

Tónpapír 125 – 130 g/m2
20 x 20 cm

10 x 10 cm

TÓNPAPÍR 10 x 10 cm
100 archů v 10 barvách.
K20220

TÓNPAPÍR 20 x 20 cm
100 archů v 10 barvách.
K20263

36,-

86,-

A4
A3
TÓNPAPÍR A4 (100)
100 archů v 10 barvách.
A11050

138,-

TÓNPAPÍR A3
10 archů v 10 barvách.
K20261

56,-

A4
A4

TÓNPAPÍR A4 (250)
250 archů v 25 barevných odstínech.
K20457

TÓNPAPÍR A4 (20)
20 archů v 10 barvách.
K20262

456,-

33,-

Sady tónpapíru°
obsahují tyto barvy:

bílá, žlutá, červená, oranžová, světle a tmavě modrá,
světle a tmavě zelená, hnědá, černá.

A4
TÓNPAPÍR DUHOVÝ
Duhový papír vhodný ke skládání a vystřihování.
K20735 50 x 70 cm, 1 arch
45,K21007 35 x 50 cm, 20 archů NOVINKA 275,-

18

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

TÓNPAPÍR A4 – STŘÍBRNÝ / ZLATÝ
5 zlatých a 5 stříbrných tónpapírů (130 g/m2).
Doporučujeme na výrobu vánočních ozdob, přáníček
a na vysekávání hvězdiček pomocí raznic.
K20323
88,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ A4

Jedná se o slabý xerografický papír (80 g/m²),
který je vhodný do tiskárny i kopírky. Každá
barva obsahuje 100 archů. Rozměr: A4. V objednávce uvádějte kód požadované barvy.

99,-

1 balení
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žlutý K20795
oranžový K20796
růžový K20797
červený K20798
světle zelený K20799
tmavě zelený K20800
světle modrý K20801
tmavě modrý K20802
tělový K20803
hnědý K20804
černý K20805

y
.. .i do tiskárn
a kopírky
PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ DVOUBAREVNÝ
50 přířezů slabého papíru s odlišnou barvou
lícové a rubové strany.
K20970 15 x 15 cm NOVINKA
121,K20971 20 x 20 cm NOVINKA
168,-

A4
PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ SVÍTIVÝ
100 archů slabého papíru ve svítivých barvách.
Rozměr: A4.
K20808
108,-

A4
A4
PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ BÍLÝ
500 archů slabého papíru v bílé barvě.
Rozměr: A4.
K20807

89,-

20 x 20 cm

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ BAREVNÝ
250 archů slabého papíru v různých barvách.
Rozměr: A4.
K20806
195,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ ČTVEREC
500 přířezů slabého papíru v různých barvách.
Rozměr: 20 x 20 cm.
K20615
285,PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ KRUH
100 přířezů slabého papíru v různých barvách.
K20670  12 cm
61,K21008  18 cm NOVINKA
103,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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PA PÍ RY

Papír na skládání 70–80 g/m2

PA PÍ RY

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – MIX BAREV
160 archů slabého papíru (100 g/m²) s pestrobarevnými motivy. Rozměr: 21 x 30 cm.
A16998

383,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ DEKORAČNÍ
250 přířezů slabého papíru (70 g/m2) v přířezech s nejrůznějšími dekoračními motivy. Rubová strana
je bílá. Rozměr: 15 x 15 cm.
A60296
175,-

..
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Nůžky
bezpečné

najdete na straně 82.

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ - ORIGAMI
60 přířezů slabého papíru s pestrobarevnými motivy. Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 20 x 20 cm.
A10384
149,-
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PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – MOTIVY DĚTSKÉ
50 přířezů slabého dekoračního papíru (80 g/m²) v 10 motivech.
Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 20 x 20 cm.
K20736
172,-

20

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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PA PÍ RY
PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – JARO
50 přířezů slabého papíru s dekoračními motivy v pastelových barvách. Rubová
strana je jednobarevná. Rozměr: 15 x 15 cm.
K20863
109,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – BASIC
50 přířezů slabého dekoračního papíru s různobarevnými motivy
puntíků, čtverečků a proužků. Rubová strana je jednobarevná.
K20972 15 x 15 cm NOVINKA
109,K20973 20 x 20 cm NOVINKA
155,-

PROUŽKY PAPÍROVÉ DEKORAČNÍ
400 proužků z papíru s dekoračními motivy. Rubová strana je bílá.
Rozměr: 16 x 1,5 cm.
A10829

91,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – PROUŽKY DEKORAČNÍ
50 archů slabého papíru s dekoračními motivy, které jsou shodné s motivy veselých proužků z papíru (A10829). Rubová strana je bílá. Rozměr: 24 x 32 cm.
A10941
181,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ě
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PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ –
PROUŽKY / PUNTÍKY
100 přířezů slabého papíru. Proužky a puntíky
v pěti barevných kombinacích.
Rozměr: 20 x 20 cm.
A10432
204,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PA PÍ RY
KREATIVNÍ SADA – HALLOWEEN
43 dílů: 5 tónpapírů, 5 kartonů, 7 kartonů s motivy Halloween, 1 filc, 4 vlnité lepenky, 6 barevných drátků, 14 párů očí s pohyblivými
panenkami, 1 arch samolepek.
Rozměr: papír 25 x 35 cm.
K20857
247,-

PAPÍR SAMOLEPICÍ – KOREK
3 archy korkového papíru. Rozměr: 20 x 30 cm.
K20974 NOVINKA
278,BLOK PŘÍRODA
26 archů, 13 dvojic shodných motivů
jako je dřevo, tráva, kameny, plech,
cihly apod. V každé dvojici je karton
(270 g/m²) a slabý papír (80 g/m²).
Rozměr: 24 x 34 cm.
K20602
178,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ – PŘÍRODA
50 přířezů slabého papíru (80 g/m²) s motivy zvířecí kůže a srsti.
Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 15 x 15 cm.
K20813
135,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

PAPÍR SAMOLEPICÍ - ZVÍŘECÍ PLYŠ
5 archů s plyšovým povrchem připomínajícím skutečnou srst zvířat.
Rozměr: 17 x 27 cm.
K20814
188,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY

Dekorační papíry

PÁSKY SAMOLEPICÍ TŘPYTIVÉ
10 pásek ze třpytivého papíru.
Rozměr: páska 15 mm x 5 m.
K20975 NOVINKA
289,-

Fotokarton
holografický

najdete na straně 7.

PAPÍR SAMETOVÝ
10 archů v 10 barvách se sametovou strukturou. Práce
s papírem je velmi lehká – na rubovou stranu předkreslíme motiv a vystřihneme. Textilní část od spodního papíru
neoddělujeme. Rozměr: 25 x 35 cm.
A24785
181,PAPÍR TŘPYTIVÝ
10 archů papíru (170 g/m²) ve třpytivých barvách.
Rozměr: 24 x 34 cm.
K20969 NOVINKA
195,-

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ TŘPYTIVÝ
50 přířezů slabého dekoračního papíru (75 g/m²)
s bublinkovou strukturou v 5 třpytivých barvách.
Rozměr: 14 x 14 cm.
K20440
138,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Dekorační papíry

KREATIVNÍ SADA – DEN MAMINEK
312 dílů k výrobě dekorací a přáníček pro maminky. Sada obsahuje 7 barevných tónpapírů, 4 bílé kartony, 5 dekoračních kartonů,
2 dekorační papírové přířezy, 3 transparentní papíry, 1 vlnitou lepenku, 5 bílých dopisních obálek, 6 barevných přáníček, 120 papírových
proužků na quilling, 75 akrylátových kamínků, 84 ozdobných tvarů
z papíru. Rozměr: papíry 25 x 35 cm, 17,5 x 25 cm.
K20815
237,-

K20441 žlutý

K20442 růžový

BLOK METALICKÉ MOTIVY
12 archů papíru (165 g/m²) s dekoračními motivy v metalických barvách
(zlatá, stříbrná, bronzová). Rozměr: A4.
K20976 NOVINKA
209,-

K20443 modrý

K20444 zelený

K20531 červený

K20532 hnědý

BLOK DEKORAČNÍ
30 archů. Blok obsahuje 10 archů kartonu (270 g/m²) s dekoračními motivy v různých odstínech od jedné barvy, 10 archů slabého papíru ke skládání (80 g/m²) se stejnými motivy jako u kartonu a 10 archů jednobarevného tónpapíru (130 g/m²). Rubová
strana je jednobarevná. Rozměr: 24 x 34 cm.
1 balení
205,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

PAPÍR NA SKLÁDÁNÍ DEKORAČNÍ 80 g/m²
50 přířezů v 6 barvách. Rubová strana je jednobarevná. Rozměr: 15 x 15 cm.
K20448 zelený
K20445 žlutý
K20533 červený
K20446 růžový
K20534 hnědý
K20447 modrý
1 balení
118,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY
PAPÍR BALICÍ - KYTIČKY
3 archy slabého balicího papíru s kytičkami na různobarevném podkladu. Rozměr: 70 x 100 cm.
K20671
110,-

KREATIVNÍ KUFŘÍK – JARO
110 dílů na výrobu jarních dekorací. Na zadní straně kufříku jsou střihy
a návody. Kufřík obsahuje karton, fotokarton, vlnitou a strečovou lepenku,
proužky z tónpapíru, pergamenový a hedvábný papír. Rozměr: 35 x 25 cm.
K20812
175,-

PAPÍR LEPICÍ BAREVNÝ
8 archů lesklého barevného papíru. Rubová strana je po navlhčení lepicí. Rozměr: A4.
K20264
27,-

KREATIVNÍ SADA – 322 DÍLŮ
322 dílů: 8 archů tónpapíru, 4 archy kartonu, 5 obrázkových kartonů, 1 duhový fotokarton, 2 archy transparentního papíru, 6 archů vlnité lepenky,
13 archů hedvábného papíru 25 x 35 cm, 50 archů papíru na skládání 14 x 14 cm,
4 archy aquapapíru 20 x 20 cm (voděodolný papír na výrobu lodiček), 140
proužků z tónpapíru 35 x 0,8 cm, 30 ozdobných třpytivých kamínků, 40 tvarů
s efektem 3D z pěnovky (kytičky, motýlci, srdíčka), 19 samolepek srdíček.
K20325
249,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PAPÍR SAMOLEPICÍ BAREVNÝ
8 archů samolepicího papíru v různých barvách. Rozměr: 23,5 x 16,5 cm.
K20429

Všechny ceny již včetně DPH.

35,-

25
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Hedvábný papír

HEDVÁBNÝ PAPÍR – TÓN V TÓNU
10 archů v barevných tónech od jedné barvy.
Rozměr: 50 x 70 cm.
K20689 žlutý
67,K20690 červený
67,K20691 modrý
67,K20692 zelený
67,-

Hedvábný papír – včelí plást 20 g/m²

Jedná se o papír složený z více archů hedvábného papíru o velikosti oka 2 cm.
Z tohoto papíru snadno vytvoříme trojrozměrné výrobky. Základní pravidlo při
práci s tímto papírem: slepení papíru tvoří „linky“ jako na papíře a podle těchto
„linek“ před sebe položíme papír před začátkem práce. Předlohu požadovaného
tvaru tedy předkreslíme tak, aby linky byly na předloze vodorovné.

HEDVÁBNÝ PAPÍR – 10 BAREV
10 archů v 10 barvách. Rozměr: 50 x 70 cm.
K20618
73,-

PAPÍR VČELÍ PLÁST – BALÓNKY
4 balónky z hedvábného papíru se šňůrkou k zavěšení. Rozměr:  8 cm.
A10183 bílé
A10185 červené
A10187 tyrkysové
A10184 žluté
A10186 zelené
A10188 růžové
1 sada

PAPÍR VČELÍ PLÁST - DUHA
Hedvábný papír v barevné duhové kombinaci.
Rozměr: 24 x 34 cm. 1 arch.
A60657

26

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

56,-

75,-

HEDVÁBNÝ PAPÍR – PŘÍŘEZY
1000 přířezů v různých barevných
odstínech. Rozměr: 12 x 12 cm.
A10075
237,-

HEDVÁBNÝ PAPÍR
ZLATÝ / STŘÍBRNÝ
5 archů papíru.
Rozměr: 50 x 70 cm.
K20453 zlatý
56,K20454 stříbrný
56,-

PAPÍR VČELÍ PLÁST – SADA
3 archy hedvábného papíru. Rozměr: 20 x 33 cm.
K20539

138,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Morušový papír

MORUŠOVÝ PAPÍR - SRDCE VELKÁ
Bílý netkaný papír se zvýrazněnou strukturou
s motivem srdíček o velikosti 6 x 5 cm.
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
A14240 NOVINKA
89,-

List z papíru
– obrys

najdete na straně 51.

Barvy Aquatint

MORUŠOVÝ PAPÍR A4
Bílý netkaný papír se zvýrazněnou strukturou. Rozměr: A4. 1 arch.
K20930 spirály
K20931 kytičky
K20932 srdíčka

33,35,35,-

Morušový papír
Bílý netkaný papír z celulózy se strukturou je obzvlášť savý a barvy se tak rozlévají do zajímavých
barevných kombinací. K jeho výzdobě můžeme použít různé výtvarné techniky jako je kapání
barev pipetou, malování štětcem nebo houbičkou, sítotiskovou techniku – stříkání barev přes sítko. K zapouštění barev doporučujeme speciální barvy Aquatint se silným pigmentem, které jsou
ředitelné vodou. Barvy se na papíře překrásně propojují a vznikají tak unikátní umělecká díla.

najdete na straně 117.

MORUŠOVÝ PAPÍR - SADA
250 archů bílého netkaného papíru bez struktury,
hladký. Rozměr: 18 x 28 cm.
A14218
269,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Ruční a přírodní papír

BLOK – BARVY INDIE
20 archů ručního indického papíru s reliéfními
a metalickými motivy. Rozměr: A4.
K20977 oranžový/červený NOVINKA
234,K20978 modrý/zelený
NOVINKA
234,-

VZOROVÁ SADA PŘÍRODNÍCH PAPÍRŮ
25 archů. Rozměr: 22,5 x 32,5 cm.
A14000

226,-

PŘÍRODNÍ PAPÍR BUBLINKY
5 archů přírodního papíru (35 g/m²) s bílými bublinkami na barevném
podkladu. Rozměr: A4.
K20864
169,-

28

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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Krepový a střihový papír

KREPOVÝ PAPÍR
Jednobarevný krepový papír v rolích.
Rozměr: 200 x 50 cm. V objednávce uvádějte
kód požadované barvy.

12,-

1 role

bílý K20125
žlutý K20126
oranžový K20127
červený K20128
světle modrý K20129

KREPOVÝ PAPÍR VÁNOČNÍ – SADA
3 role se zlatými hvězdičkami na červeném, bílém
a zeleném podkladu. Rozměr: 200 x 50 cm.
K20332
63,-

tmavě modrý K20130

KREPOVÝ PAPÍR – SADA
10 rolí v 10 barvách.
Rozměr: 200 x 50 cm.
K20330

99,-

KREPOVÝ PAPÍR DUHOVÝ
Rozměr: 200 x 50 cm. 1 role.
A19168

20,-

KREPOVÝ PAPÍR
ZVÍŘECÍ MOTIV
Rozměr: 200 x 50 cm. 1 role.
K20737 zebra
K20738 panter
K20739 kravička

20,20,20,-

světle zelený K20131
tmavě zelený K20132
hnědý K20133
černý K20134

KREPOVÝ PAPÍR - ROLIČKY
10 roliček v 10 barvách. Rozměr: 10 m x 5 cm.
A11750 NOVINKA
118,-

STŘIHOVÝ PAPÍR
Průsvitný papír pro výrobu střihů a šablon.
Rozměr: 10 x 0,7 m. 1 role.
K20156

39,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

KREPOVÝ PAPÍR S PROUŽKY – SADA
3 role v různých kombinacích.
Rozměr: 200 x 50 cm.
K20333

59,-

KREPOVÝ PAPÍR S PUNTÍKY – SADA
2 role v barevných kombinacích: černé puntíky na
žlutém a červeném podkladu. Rozměr: 200 x 50 cm.
K20334
41,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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TRANSPARENTNÍ PAPÍR 20 x 52 cm
5 archů od jednoho motivu.
Rozměr: 20 x 52 cm.

Bílý – hvězdy
K20903

83,-

Červený – hvězdy
K20904

83,-

...extraý
pevn
TRANSPARENTNÍ PAPÍR PEVNÝ 200 g/m²
20 archů pevného papíru v 10 barvách. Rozměr: A4.
K20742
267,-

Transparentní papír 115 g/m²

Tyto pevné průsvitné papíry jsou určeny k výrobě lampionů, svícnů, motivů do oken apod.
Bílé transparentní papíry si můžeme sami vyzdobit fixou, voskovkou, temperou apod. Podlepením samolepicí fólií papír zpevníme a můžeme si vyrobit závěsné dekorace.
Bílý
K20905

55,-

Mraky
K20906

83,-

Noc
K20907

83,-

Duha
K20908

Sníh
K20909

30

TRANSPARENTNÍ PAPÍR BAREVNÝ
115 g/m²
10 archů v 10 barvách. Rozměr: A4.
K20866
127,-

TRANSPARENTNÍ PAPÍR HALLOWEEN – ROLE 115 g/m²
Rozměr: 50,5 x 70 cm. 1 role.
K20600 dýně
37,K20601 duchové
37,K20599 čarodějnice
37,-

77,-

83,Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

SAMOLEPICÍ FÓLIE
10 průhledných fólií o síle 0,2 mm. Na výrobu lampionů, svícnů, přání apod., k nalepení transparentních papírů i mozaiky.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K21005
147,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Transparentní papír 115 g/m2
PA PÍ RY

TRANSPARENTNÍ PAPÍR A4
5 archů od jednoho motivu. Rozměr: A4.

Batika modrá
K20979 NOVINKA 98,-

Batika růžová
K20980 NOVINKA 98,-

Bublinky
K20911

98,-

Sněhové vločky
K20910

98,-

Stromečky zlaté
K20915

98,-

Stromečky zelené
K20916

98,-

Jarní zahrada
K20912

98,-

Sovičky
K20913

98,-

Kočičky
K20914

98,-

TRANSPARENTNÍ PAPÍR VÁNOČNÍ – SADA
5 archů transparentního papíru s vánočními motivy. Rozměr: 23 x 33 cm.
K20545
80,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Pergamenový papír 42 g/m2

List z papíru
– obrys

najdete na straně 51.

PERGAMENOVÝ PAPÍR 35 x 50 cm
50 archů transparentního papíru v různých
barvách. Rozměr: 35 x 50 cm.
A11403 NOVINKA
194,PERGAMENOVÝ PAPÍR – SADA
10 archů transparentního papíru v různých
barvách. Rozměr: 18,5 x 29,7 cm.
K20451

51,-

PERGAMENOVÝ PAPÍR 10 x 10 cm
500 přířezů transparentního papíru v různých
barvách. Rozměr: 10 x 10 cm.
A11401
133,-

PAPÍROVÉ MŘÍŽKY K LAMPIONŮM
10 mřížek z černého kartonu (225 g/m²)
k výrobě lampionů. Rozměr: 51 x 22 cm.
A10745
163,-

PERGAMENOVÝ PAPÍR – PROUŽKY
132 proužků z pergamenového papíru ve 12 barvách.
Rozměr: 52 x 2,5 cm.
A11426
166,-

32

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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Lampiony

TRANSPARENTNÍ PAPÍR K VYMALOVÁNÍ – PODZIM
Bílý transparentní papír potištěný obrázkem k vymalování
pastelkami, voskovkami, prašnými křídami nebo fixami.
Rozměr: 22 x 51 cm. 1 arch.
K20981 NOVINKA
15,-

 11 cm

 15,5 cm

VÍČKA K LAMPIONŮM
Spodní a horní víčko na výrobu lampionů. 10 párů.
A80047 velká Ø 15,5 cm
110,K20936 malá Ø 11 cm
90,LAMPIONY Z MAČKANÉHO PAPÍRU
5 lampionů z barevného mačkaného papíru. Rozměr:  13 cm, výška 18 cm.
A88111

145,-

Svíčku čajovou
na baterii

najdete na straně 131.
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LAMPIONY Z VLNITÉ LEPENKY – HRANATÉ
5 lampionů z duhové vlnité lepenky ke skládání.
Rozměr: 10 x 10 x 12 cm.
K20865
237,-

Všechny ceny již včetně DPH.

33
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LAMPION Z VLNITÉ LEPENKY – KRUHOVÝ
5 lampionů v různých barvách. Okénka o vnitřním  8,5 cm doporučujeme vyplnit pergamenovým nebo transparentním papírem. Rozměr:  12 cm, šířka 5,5 cm.
K20328 barevný
94,K20935 bílý
81,-

úc
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TYČKA DŘEVĚNÁ K LAMPIONU
Dřevěná tyčka s háčkem na zavěšení
kovového úchytu s lampionem.
Rozměr: délka 55 cm. 1 kus.
K30744
25,ÚCHYT K LAMPIONU
10 kovových úchytů slouží k zavěšení
na dřevěnou nebo plastovou tyčku.
A88040
30,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

34

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

LAMPION Z VLNITÉ LEPENKY VELKÝ
Černý lampion o vnitřním  15 cm. Rozměr: celkový  22 cm, hloubka 10 cm. 1 kus.
K20542
39,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

VLNITÁ LEPENKA
Oboustranně probarvená vlnitá lepenka
s rovnými linkami. Rozměr: 50 x 70 cm.
Do objednávky uvádějte kód požadované barvy.
1 arch

32,-

bílá K23302
žlutá K23313
červená K23346
tmavě modrá K23338
světle modrá K23331
VLNITÁ LEPENKA VELKÁ
10 archů oboustranně probarvené
lepenky v různých barvách s rovnými
linkami. Rozměr: 50 x 70 cm.
A10255

tmavě zelená K23357
světle zelená K23351
299,-

přírodní K20106

VLNITÁ LEPENKA MALÁ
10 archů oboustranně probarvené lepenky
v různých barvách s rovnými linkami.
Rozměr: 22,5 x 32,5 cm.
K20157
116,-

hnědá K23375

VLNITÁ LEPENKA ZLATÁ A STŘÍBRNÁ
Rozměr: 50 x 70 cm. 1 arch.
K20077 zlatá
51,K20076 stříbrná
51,-

VLNITÁ LEPENKA SVÍTIVÁ – SADA
10 archů oboustranně probarvené lepenky
v neonových barvách. Rozměr: 25 x 35 cm.
K20982 NOVINKA
147,-

VLNITÁ LEPENKA DUHOVÁ – SADA
10 archů oboustranně probarvené lepenky.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K20693

144,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

VLNITÁ LEPENKA ZLATÁ/STŘÍBRNÁ – SADA
10 archů oboustranně probarvené lepenky.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K20983 NOVINKA
178,-

Všechny ceny již včetně DPH.

35

PA PÍ RY

Vlnitá lepenka

PA PÍ RY

KOŠÍČEK Z VLNITÉ LEPENKY – PŘÍRODNÍ
5 košíčků z přírodní lepenky s ouškem. Rozměr:
dno 9 x 6 cm, horní část 11,5 x 9,5 cm, výška 7 cm.
K20984 NOVINKA
70,-

Lampiony
z vlnité lepenky

najdete na straně 34.

KOŠÍČEK Z VLNITÉ LEPENKY – BAREVNÝ
10 košíčků z barevné lepenky, s ouškem. Rozměr:
dno 9 x 6 cm, horní část 11,5 x 9,5 cm, výška 7 cm.
K20985 NOVINKA
152,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

Slunečnice
36

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

PÍSMENA A ČÍSLICE Z VLNITÉ LEPENKY
312 dílů oboustranně probarvené vlnité lepenky. Rozměr: 2,8 cm.
A10248

94,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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 15 cm

KOLEČKO Z VLNITÉ LEPENKY – BAREVNÉ
40 koleček z oboustranně probarvené lepenky.
K20986 malé ( 8,9 cm) NOVINKA
K20987 velké ( 15 cm)
NOVINKA

159,288,-

 8,9 cm

TVARY Z VLNITÉ LEPENKY – VÁNOCE
3 archy, (2x zlatá, 1x stříbrná) obsahují celkem
39 vyražených tvarů. Tvary jsou opatřeny
otvorem na zavěšení. Rozměr: arch 25 x 35 cm,
tvar 6 - 11 cm.
K20326
89,-

Rámečky
z vlnité lepenky

najdete na straně 57.
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VLNITÁ LEPENKA S HVĚZDIČKAMI
10 archů v 5 barvách s hvězdičkami.
Rozměr: 25 x 35 cm.
K20743

140,-

TVARY Z VLNITÉ LEPENKY – MIX
Z oboustranně probarvené vlnité lepenky. Rozměr: 3-5 cm. 100 g (cca 450 ks).
A10238
104,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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VLNITÁ LEPENKA
– OBLOUČKY
Oboustranně probarvená vlnitá lepenka
s obloučky. Rozměr: 50 x 70 cm. V objednávce uvádějte kód požadované barvy.
1 arch

43,-

bílá K20744
žlutá K20745
červená K20746
zelená K20747
modrá K20748
černá K20749

VLNITÁ LEPENKA OBLOUČKY – SADA
10 archů v 5 barvách. Rozměr: 25 x 35 cm.
K20991 NOVINKA

STOJÁNEK Z VLNITÉ LEPENKY
5 krabiček v 5 barvách ke skládání.
Rozměr: 10 x 9,5 x 6 cm.
K20327

122,-

87,-

VLNITÁ LEPENKA STREČOVÁ
Oboustranně probarvená duhová lepenka se speciální strečovou úpravou. Lepenka je určena k vystřihování různě širokých proužků, které stočíme do
kola nebo namotáme na tužku a vytvoříme vlásky,
obrázek apod. Díky své pevnosti a pružnosti je
vhodná k výrobě čelenek a náramků.
Rozměr: 35 x 50 cm. 1 arch.
K20988 NOVINKA
60,-

38

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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Ubrousková technika (Decoupage)

A14869 mozaika

DECOUPAGE – TVAR
K DEKORACI
Tvar 3D z přírodního kartonu
k polepování ubrousky a papíry na decoupage, k pomalování barvami.

PAPÍR
NA UBROUSKOVOU
TECHNIKU (DECOUPAGE)
3 archy dekoračních papírů vhodných
na ubrouskovou techniku a vytváření
koláží. Papíry dokonale přilnou na hladký povrch. K nalepení doporučujeme
lepidlo Aurednik. Rozměr: 30 x 40 cm.

A14836 kytičky

A10699 ještěrka
Rozměr: 17,5 x 11,5 x 3 cm.

A15210 kufřík
Rozměr: 16 x 13 x 5 cm.
NOVINKA

77,-

77,-

A14870 růžový
NOVINKA

77,-

77,-

A14710 modrý
NOVINKA

77,-

67,-

Lepidlo
na ubrouskovou
techniku

A14871 zelený

najdete na straně 85.

67,-

A10630 ryba
Rozměr: 10,5 x 3 x 7 cm.
A15204 slon
Rozměr: 11 x 3,7 x 14 cm.

A14876 motýlci
NOVINKA

A10634 kůň
Rozměr: 13 x 4 x 9,5 cm.
NOVINKA
67,-

A15213 myš
Rozměr: 11 x 5,5 x 5,5 cm.
NOVINKA
67,A10586 želva
Rozměr: 11 x 8 x 5 cm.
NOVINKA

77,-

74,-

77,-

67,-

A10589 žirafa
Rozměr: 19 x 7 x 28 cm.
NOVINKA
141,-

A15207 tácek
Rozměr: 12 x 10 x 2,7 cm.

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

55,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Tácek z papíru
– bílý

najdete na straně 42.

KYTIČKY Z PAPÍRU – VELKÉ
100 kytiček v různých barvách s otvorem uprostřed, který ulehčí navlékání nebo napíchnutí na
špejli. Rozměr:  5,5 cm.
K20722
89,-

KYTIČKY Z PAPÍRU – MALÉ
3500 kytiček v různých barvách.
Rozměr:  1,5-2,8 cm.
A10626

KOLEČKA Z PAPÍRU – VELKÁ / SMĚS
2000 koleček ze silnějšího barevného papíru
(180 g/m²). Rozměr:  1, 1,5 a 2 cm. 2
A60178
186,-

TVARY Z PAPÍRU – SAMOLEPICÍ
855 samolepek na 20 listech o velikosti A5. Samolepky geometrických tvarů jsou v pastelových a sytých
barvách. Rozměr: 2–4 cm.
A15081
174,-

40

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

247,-

Sešit Aurednik
k vymalování

najdete na straně 75.
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PA PÍ RY
Brčka papírová

najdete na straně 56.

KOŠÍČEK CUKRÁŘSKÝ VELKÝ
60 košíčků z barevného papíru. Vhodné k pečení do teploty 220 °C. Rozměr: 5 x 2,5 cm.
NOVINKA

A10219 modrý s puntíky

A10218 zelený s puntíky

A10217 červený s puntíky

53,-

A10214 zelené káro

A10212 růžové káro

KOŠÍČEK CUKRÁŘSKÝ MALÝ – BÍLÝ
100 košíčků z bílého papíru. Rozměr: 2,5 x 1,8 cm.
K20819
43,MOZAIKA Z PAPÍRU – METALICKÁ
10 000 čtverečků z papíru v lesklých barvách.
Rozměr: 1 x 1 cm.
K20563
161,-

MOZAIKA Z PAPÍRU – BAREVNÁ
10 000 čtverečků z barevného tónpapíru.
Rozměr: 1 x 1 cm.
A60174
166,-

KOŠÍČEK CUKRÁŘSKÝ MALÝ – BAREVNÝ
200 košíčků z barevného papíru. Rozměr: 2,5 x 1,8 cm.
K20673
58,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Fotokarton Dřevo
přírodní/barevné
najdete na straně 8.

 17,8 cm

TALÍŘEK Z PAPÍRU – BAREVNÝ
8 talířků ve stejné barvě. Rozměr:  17,8 cm.
A10845 zelený
A10846 růžový
A10847 modrý
A10848 žlutý

16 x 23 cm

TÁCEK Z PAPÍRU – BÍLÝ / OBDÉLNÍK
25 tácků v bílé barvě. Rozměr: 16 x 23 cm.
K20725

55,55,55,55,-

42,-

 23 cm

TALÍŘEK Z PAPÍRU – BAREVNÝ / PUNTÍKY
10 talířků s bílými kolečky od jedné barvy.
Rozměr:  23 cm.
A10157 růžový
A10158 tyrkysový
A10159 zelený

57,57,57,-

 15 cm
TALÍŘEK Z PAPÍRU – BÍLÝ
25 talířků v bílé barvě.
K20340 malý Ø 15 cm
K20339 velký Ø 23 cm

42

 23 cm

46,70,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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PA PÍ RY

Papírové stromy

STROM Z LEPENKY 3D
Stromeček z pevné bílé lepenky je složen ze dvou
částí. Vzájemným zasunutím těchto částí do sebe vytvoříme trojrozměrnou estetickou dekoraci k didaktickému využití. Snadným vyzdobením nejrůznějšími
technikami můžeme definovat jednotlivá roční období. Vyražené otvory slouží na přivázání lístků, malých
dárků, bonbónů a dalších drobností.
Rozměr: 40 x 30 cm. 1 kus.
A10388 smrk
145,A10387 jabloň
145,-

STROM Z LEPENKY – RODINA
5 stromů z bílé lepenky se stojánkem
k postavení. Rozměr: 26 x 19 cm.
K20199
73,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Stromy dřevěné

najdete na straně 166.

STROM Z LEPENKY – VÁNOCE
5 stromů z bílé lepenky se stojánkem k postavení.
Rozměr: 26 x 19 cm.
K20455
75,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Tvary XXL

KAPR Z LEPENKY – ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Kapr z bílé lepenky. Součástí je 24 bílých šupinek,
které můžeme nalepit přímo na tělo kapra nebo
na bílé krabičky malé a vytvořit si krásný adventní
kalendář s překvapením.
Rozměr: 60 x 45 cm. 1 kus.
K20222
63,-

Krabičky z papíru
– malé
najdete na straně 60.

MAŠINKA Z LEPENKY
Mašinka z bílé lepenky.
Rozměr: 70 x 42 cm. 1 kus.
K20224

73,-

DOMEČEK Z LEPENKY – OKÉNKA
Papírový domeček s 24 okénky, který se skládá
ze dvou dílů. První díl tvoří bílá pevná lepenka, druhý díl je z bílého kartonu s okénky. Oba
díly mají otvory pro zavěšení na zeď. Rozměr:
domeček 50 x 30 cm, okénko 3,5 x 5 cm. 1 kus.
K20271
48,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

MOUDRÁ SOVA Z LEPENKY
Sova z bílé lepenky. Peříčka naznačená na těle
slouží k zasunutí fotografií a obrázků.
Rozměr: 58 x 41 cm. 1 kus.
K20226
58,-

VAGÓNEK Z LEPENKY
Vagónek z bílé lepenky.
Rozměr: 70 x 40 cm. 1 kus.
K20225

73,-

OVEČKA Z LEPENKY
Ze sedmi dílů bílé lepenky slepíme ovečku,
která ozdobí stěnu nebo poslouží jako malá
nástěnka. Rozměr: 48 x 40 cm. 1 kus.
A10542
46,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY

Zasněžený strpotm
s áčkem

JEŽEK Z LEPENKY
Velký ježek z bílé lepenky.
Rozměr: 50 x 32 cm. 1 kus.
K20206

45,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

LEPORELO Z PAPÍRU – STROM
Leporelo ve tvaru stromku nabízí možnost
výtvarně zaznamenat změny v přírodě, které
můžeme pozorovat s dětmi po celý rok. Leporelo je čtyřdílné z pevného bílého nebo barevného kartonu. Prostor pod kmenem stromu
(15 x 5 cm) doporučujeme k nalepení nebo dokreslení obrázků k příslušnému ročnímu období. Rozměr: 15 x 24,5 cm.
K20547 bílé 10 kusů
136,K20657 hnědé 5 kusů
115,K20656 zelené 5 kusů
115,-

LISTY Z PAPÍRU – BAREVNÉ
20 listů z barevného kartonu v barvách: žlutá, červená, hnědá, zelená, oranžová. Na každém archu
jsou 4 motivy listů. Rozměr: 12–16 cm.
K20750
61,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

TVARY Z LEPENKY – HALLOWEEN
12 motivů (3 archy - 4 motivy) z bílé lepenky k svátku Halloween. Rozměr: 5–13 cm.
K20638
53,-

LISTY Z LEPENKY
12 listů (3 archy - 4 motivy) z bílé lepenky.
Rozměr: 12–16 cm.
A10444
53,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Papírové hvězdy

Tvar z papíru
proplétací – hvězda
najdete na straně 77.

HVĚZDY Z PAPÍRU – MIX BAREV
60 hvězd z barevného kartonu.
Rozměr:  7, 9,5 a 13 cm.
K20868

149,-

HVĚZDA Z PAPÍRU –OBRYS
25 hvězd z bílého kartonu s předstřiženými otvory.
Rozměr:  21 cm.
A10550
147,-

HVĚZDA Z LEPENKY
10 hvězd z bílé lepenky.
A10445 malá Ø 13 cm
K20869 velká Ø 20 cm

HVĚZDA Z PAPÍRU – BAREVNÁ
10 hvězd z kartonu v 10 barvách. Proužky šesticípé
hvězdy ohneme do středu a přilepíme, tím vznikne
3D hvězda. Rozměr: složená hvězda  18 cm.
K20549
123,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

HVĚZDA Z PAPÍRU – SKLÁDACÍ
10 hvězd (5 bílých + 5 žlutých) z kartonu.
Rozměr:  27 cm.
K20867

89,95,-

76,-
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STROMEČEK Z PAPÍRU – OBRYS I.
20 stromečků ze zeleného kartonu ve dvou velikostech. Rozměr: malý 18 x 10,5 cm, velký 25 x 15 cm,
šířka rámečku 1,7 cm.
K20989 NOVINKA
127,-

STROMEČEK Z PAPÍRU – OBRYS II.
15 stromečků ze zeleného a bílého kartonu.
Sada obsahuje: 3 archy zelené po 3 kusech + 2 archy
bílé po 3 kusech. Rozměr: 20 x 15 cm.
K20403
87,-

Tvořivé nápady
STÍNÍTKO Z PAPÍRU – HVĚZDIČKY
10 stínítek (5 zelených + 5 černých) z kartonu s vyznačenými
ohyby ke složení. Vyražené hvězdičky snadno vymáčkneme z papíru a můžeme je využít k dalšímu dozdobení. Rozměr: 10 x 9 cm.
K20674
88,-

STROMEČEK Z PAPÍRU
– SKLÁDACÍ
10 stromečků ze zeleného
kartonu. Rozměr: 10,5 x 12 cm.
K20870
85,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

najdete na
www.aurednik.cz

Vánoční stromečky
Všechny ceny již včetně DPH.
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VÁNOČNÍ OZDOBA Z PAPÍRU – BAREVNÁ
10 ozdob z kartonu v 10 barvách. Rozměr: celkový  13 cm, vnitřní  8 cm, šířka rámečku 2,5 cm.
K20753
67,-

KRUH Z LEPENKY
9 kruhů z bílé lepenky ve třech velikostech.
Rozměr:  16, 22, 30 cm.
K20872
83,-

KALENDÁŘ ADVENTNÍ – VLÁČEK
24 krabiček z papíru. Mašinku s vagónky složíme podle vyznačených ohybů. Součástí balení
jsou zlaté samolepky číslic.
Rozměr: vláček délka 75 cm, výška 11 cm.
K20875
241,-

Transparentní
papír pevný

najdete na straně 30.

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz
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STÍNÍTKO Z PAPÍRU – DOMEČEK
10 domečků s okénkem z kartonu v 10 barvách.
Rozměr: 10,5 x 8,3 cm.
K20873
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

50,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Papírové Vánoce

ANDĚL Z LEPENKY
10 andílků z bílé lepenky. Rozměr: 14 x 15 cm.
K20683
62,-

OZDOBY Z LEPENKY – VÁNOCE
15 vánočních ozdob z bílé lepenky s otvorem pro zavěšení.
Rozměr: 12 x 10 cm.
K20269
58,ANDĚL Z PAPÍRU – KAPSIČKA
24 andílků z bílého kartonu složíme podle vyznačených ohybů
a slepíme. Rozměr: 7,5 x 12 cm.
K20752
109,-

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA Z LEPENKY
10 křídel z bílé lepenky ve dvou velikostech (5 malých + 5 velkých).
Rozměr: 10 x 10 cm a 12 x 12 cm.
K20874
56,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ZVONEČEK Z LEPENKY
5 zvonečků z bílé lepenky s otvorem
k zavěšení. Rozměr: 20 x 15,5 cm.
K20990 NOVINKA

Všechny ceny již včetně DPH.

64,-
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 20 cm

 17 cm

SNĚHOVÁ VLOČKA Z LEPENKY
10 vloček z bílé lepenky ve dvou velikostech.
A10598 Ø 17 cm s otvory
67,K20871 Ø 20 cm bez otvorů
75,-

KRABIČKA Z PAPÍRU
– SNĚHULÁK
10 krabiček ve tvaru sněhuláků z bílého kartonu. Rozměr: 8 x 12 x 5 cm.
K20335
58,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

Sněhuláci

PŘÁNÍ Z PAPÍRU – VÁNOCE
10 přáníček z bílého kartonu. Rozměr: rozložené
41 x 30 cm, složené 19 x 25 cm.
K20195
76,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

Tyčku dřevěnou
k lampionu

najdete na straně 34.

Ulov ksiapříka
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Vánoce
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Kreativní sadu
– Kapr

najdete na straně 185.

KAPR Z LEPENKY – BÍLÝ
5 kapříků z bílé lepenky.
Rozměr: 14 x 10 cm.
A10476

35,-

KAPR Z PAPÍRU – ZELENÝ
10 kapříků ze zeleného kartonu.
Rozměr: 14 x 10 cm.
K20682

41,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Dekorace do oken

Přírodní papír
bublinky

najdete na straně 28.

KVĚTINA Z PAPÍRU BAREVNÁ – OBRYS
6 kytiček z kartonu v barvách: červená, žlutá a oranžová.
Rozměr:  16 cm.
K20405

45,-

SRDCE Z PAPÍRU– OBRYS
10 + 10 srdíček z kartonu v 10 barvách.
Rozměr: srdíčko obrys 20 x 18 cm, šířka rámečku
2,3 cm; srdíčko výplň 15 x 14,5 cm.
K20992 NOVINKA
89,-

KVĚTINA Z PAPÍRU BÍLÁ – OBRYS
10 kytiček z bílého kartonu.
Rozměr: 20 x 25 cm.
K20251
61,-

LIST Z PAPÍRU – OBRYS
10 listů ze zeleného kartonu.
Rozměr: 20 x 20 cm.
K20672

100,-

TVAR Z PAPÍRU BAREVNÝ - OBRYS
10 archů z kartonu v 10 barvách s 80 tvary: srdíčka,
kruhy, kapky, listy. Rozměr: 7–13 cm.
K20552
110,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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SÁČEK PAPÍROVÝ DEKORAČNÍ
100 sáčků z barevného papíru.
Rozměr: 12,9 x 16,8 cm.
A10345

375,-
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květiny

dičky
N a výrobu hvězat 7–12 papírových
ov
eb
tř
h
budeme po
sáčky širší, tím jic
sáčků. Čím jsouéně.
spotřebujeme m
:
Pracovní postupk naneseme lepidlo ve
če
sá
ý
žd
ka
. Tvar
a
N
a slepíme k sobě zstřiro
tvaru písmene T
je
bo
zanechat ne
é sáčky
sáčků můžeme as
tní fantazie. Potíme do
vl
e
dl
po
oč
hnout
st
u,
ik
harmon
roztáhneme jakoprvní s posledním, kde
e
ím
ep
sl
ma
kola a
ut jehlu s vlasce
můžeme protáhnou hvězdu nebo květinu
zavěsit vyrobeno
do prostoru.

SÁČEK PAPÍROVÝ BÍLÝ
100 sáčků z bílého papíru.
Rozměr: 11 x 15 cm.
K20754
38,-

SÁČEK PAPÍROVÝ ČERVENÝ
24 sáčků z červeného papíru s bílými puntíky.
Rozměr: 22 x 10 x 5 cm.
K20994 NOVINKA
173,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

SÁČEK PAPÍROVÝ MODRÝ
24 sáčků z modrého papíru s bílými hvězdičkami. Rozměr: 22 x 10 x 5 cm.
K20993 NOVINKA
173,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA PÍ RY

Papírové sáčky

SÁČEK PAPÍROVÝ BAREVNÝ
60 sáčků v 5 barvách. Rozměr: 10,5 x 24 x 6 cm.
A10344 NOVINKA

276,-

SÁČEK PAPÍROVÝ PŘÍRODNÍ
100 sáčků z přírodního papíru.
Rozměr: 11 x 28 cm.
K20876
45,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

53

PA PÍ RY
KYTIČKA V KVĚTINÁČI Z PAPÍRU
5 kytiček v květináči z bílého kartonu. Rozměr: 15 cm.
A10541 tulipán
K20408 maceška

43,43,-

KYTIČKA Z LEPENKY
10 kytiček z bílé lepenky. Rozměr: výška 30 cm, květ  10 cm.
K20215

44,-

MOTÝL Z PAPÍRU – BAREVNÝ
100 motýlků z barevného kartonu s otvorem k zavěšení. Rozměr: 7 x 6 cm.
K20458
105,-

MACEŠKA Z LEPENKY
5 macešek z bílé lepenky. Rozměr: 20 x 14 cm.
K20407

TULIPÁN Z LEPENKY
5 tulipánů z bílé lepenky. Rozměr: 20 x 15 cm.
K20210
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

44,-

44,-

KRABIČKA Z LEPENKY – VZKAZY
Krabička z lepenky ke skládání. Součástí je 100 bílých kartiček. Rozměr: 10 x 5 x 16 cm. 1 kus.
K20462
38,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Krajky papírové

K20877 vánoční

129,-

K20995 zimní NOVINKA

127,-

K20996 motýlci NOVINKA

KRAJKA PAPÍROVÁ SAMOLEPICÍ
Balení obsahuje různé krajky, z nichž každá je
dlouhá 1 m.

K20696 květinová

122,-

K20695 letní

122,-

K20585 bílá

131,-

125,-

VÁZA Z LEPENKY
Váza z bílé lepenky.
Rozměr: 25 x 18 cm. 1 kus.
K20214
15,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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BRČKO PAPÍROVÉ – CIK CAK
120 brček v 6 barvách. Rozměr:  0,6 x 20 cm.
A10143 NOVINKA

195,-

BRČKO PAPÍROVÉ – PUNTÍKY
120 brček v 6 barvách. Rozměr:  0,6 x 20 cm.
A10145 NOVINKA

195,-

 10,7 cm

9,3 x 9,3 cm

TÁCEK PIVNÍ
100 pivních tácků v přírodní barvě ve tvaru
kruhu nebo čtverce.
A10116 kruhový Ø 10,7 cm
177,A10117 čtvercový 9,3 x 9,3 cm
177,-

VĚTRNÍK Z PAPÍRU
24 větrníků. Sada obsahuje větrníky z bílého
kartonu s otvory, plastové tyčky o délce 25 cm,
plastové spojky a koncovky k navléknutí papírového větrníku a 24 hvězdiček z bílého kartonu. Rozměr:  14 cm.
A10748
176,-
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PA PÍ RY

Rámečky a přání

RÁMEČEK Z VLNITÉ LEPENKY
10 rámečků v různých barvách. Balení obsahuje: 5 rámečků o velikosti A6 a 5 rámečků o velikosti A4.
Šířka okraje 2 cm.
K20820
123,-

RÁMEČEK Z LEPENKY – OBDÉLNÍK
5 rámečků z bílé lepenky. Součástí rámečku je úchyt na
zavěšení a stojánek k postavení.
Rozměr: 15 x 19 cm, šířka okraje 3 cm.
K20430
77,-
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RÁMEČEK Z LEPENKY – ČTVEREC
5 rámečků z bílé lepenky. Rozměr: 14 x 14 cm, šířka okraje 2 cm.
K20878
95,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

RÁMEČEK Z LEPENKY – OVÁL
5 rámečků z bílé lepenky k postavení.
Rozměr: 18 x 13,5 cm.
K20637
52,-

PŘÁNÍ Z PAPÍRU – OKÉNKA
10 přáníček z kartonu v 10 barvách. Rozměr: A6.
K20881

Všechny ceny již včetně DPH.

59,-
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BRÝLE Z PAPÍRU – KARNEVAL
25 dětských brýlí z bílého nebo barevného
kartonu v 5 motivech.
K20633 barevné
92,K20885 bílé
75,-

KRÁLOVSKÁ KORUNA Z PAPÍRU – BÍLÁ
6 korunek z kartonu s předkreslenými motivy.
Rozměr: 56 x 11,5 cm.
K20630
109,-

MASKA Z PAPÍRU - WESTERN / KONTURA
6 masek z papíru s různými motivy. Součástí je
gumička k upevnění masky. 3
K20755
104,POKLADNIČKA Z PAPÍRU
5 pokladniček z bílého kartonu ve tvaru domečku. Rozměr: 10 x 9 x 7,5 cm.
K20277
51,-
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Oslavy a karnevaly

Pastelky a barvy
k pomalování

najdete na straně 97-113.

MASKA Z PAPÍRU – BÍLÁ
16 masek z kartonu v 5 motivech. Součástí je gumička k upevnění masek. Rozměr: výška 8,5–19 cm,
šířka 15–20,5 cm.
A11048
149,-

KRÁLOVSKÁ KORUNA Z PAPÍRU – BAREVNÁ
10 korunek z kartonu v 10 barvách. Korunky lze
upravit podle velikosti hlavy dítěte.
Rozměr: 62 x 8 cm.
K20404
88,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

MASKA PAPÍROVÁ – ZVÍŘÁTKO / KONTURA
6 masek z papíru s motivy zvířátek. Součástí je
6 gumiček k upevnění masky. 3
K20823
88,-

MASKA Z PAPÍRU – ZVÍŘÁTKO BÍLÉ
16 masek z kartonu s motivy zvířátek: motýl, slon, opice, zajíc, kravička. Součástí je gumička k upevnění masky.
A11049
125,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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KRABIČKA Z PAPÍRU – BAREVNÁ / SRDCE
10 krabiček z kartonu v 10 barvách ve tvaru srdíčka.
Rozměr: 12,5 x 10,5 cm, výška 8 cm.
K20626
55,-

KRABIČKA Z LEPENKY
10 krabiček z lepenky v přírodní barvě ve tvaru
srdíčka nebo hvězdy. Rozměr:  7,5 cm.
K20882 srdíčko
327,K20883 hvězda
337,-

Papíry na ubrouskovou
techniku (Decoupage)
najdete na straně 39.

KRABIČKA Z LEPENKY – OBDÉLNÍK
Krabička z pevné bílé lepenky.
Rozměr: 16 x 10 x 4 cm. 1 kus.
K20276
36,-

Srdíčka
akrylátová

najdete na straně 152.
KRABIČKA Z PAPÍRU – BÍLÁ / SRDCE
10 krabiček z bílého kartonu. Rozměr: 10 x 10 x 5 cm.
K20146
53,-

KRABIČKA Z PAPÍRU – MALÁ
10 krabiček od zápalek z kartonu v bílé barvě.
Rozměr: 1,5 x 3,5 x 5,3 cm.
K20190
47,-
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TAŠTIČKA Z PAPÍRU – SRDCE
10 taštiček z kartonu v 10 barvách ve tvaru srdíčka.
Rozměr: 15 x 15 x 5,2 cm.
K20409
118,-

Košíčky z vlnité
lepenky

najdete na straně 36.

KABELKA Z PAPÍRU S OUŠKEM
10 kabelek z kartonu v 10 barvách. Rozměr: 11 x 12 x 6 cm.
K20887

KOŠÍČEK Z PAPÍRU – BÍLÝ
10 košíčků z bílého kartonu.
Rozměr: dno 9 x 6 cm, horní část 11,5 x 9,5 cm, výška 7 cm.
K20934

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

112,-

55,-

TAŠTIČKA Z PAPÍRU S OUŠKEM
10 taštiček z kartonu v 10 barvách. Rozměr: 4 x 9,5/12 x 12 cm.
K20888

86,-

KOŠÍČEK Z PAPÍRU – BAREVNÝ
10 košíčků z kartonu v 10 barvách.
Rozměr: dno 9 x 6 cm, horní část 11,5 x 9,5 cm, výška 7 cm.
K20886

79,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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TAŠKA Z PAPÍRU – ŠIROKÁ
V bílé barvě.
Rozměr: 25 x 18 x 8 cm. 1 kus.
A10312

11,-

TAŠKA Z PAPÍRU – ÚZKÁ
V bílé barvě s krouceným uchem.
Rozměr: 39 x 15 x 8 cm. 1 kus.
K20482

14,-

TAŠKA Z PAPÍRU – BAREVNÁ
12 velkých tašek v barvách: 2x zelená, 2x červená, 2x žlutá, 2x oranžová, 2x růžová, 2x modrá.
Rozměr: 24 x 18 x 8 cm.
10 malých tašek v barvách: 1x přírodní, 2x bílá, 1x žlutá, 2x červená, 1x růžová, 1x zelená, 2x modrá.
Rozměr: 15 x 12 x 5,5 cm.
A10340 velká
174,K20338 malá
122,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

Veselétičky
taš
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TAŠKA Z PAPÍRU – PŘÍRODNÍ
Široká taška s krouceným uchem.
Rozměr: 25 x 18 x 8 cm. 1 kus.
K20625

11,-

TAŠKA Z PAPÍRU – MODRÁ
Taška z ekologického papíru s krouceným
uchem. Rozměr: 32 x 23 x 10 cm. 1 kus.
K20997 NOVINKA
13,-

TAŠKA Z PAPÍRU – ŽLUTOZELENÁ
Rozměr: 25 x 18 x 8 cm. 1 kus.
K20723

12,-

KOŠÍČEK Z PAPÍRU – VÁNOCE
6 košíčků s uchem+ 3 košíčky bez ucha
z kartonu s vánočními motivy ke složení
bez použití lepidla. Součástí jsou barevné stuhy a závlačky k upevnění ucha.
Rozměr:  11,5 cm.
K20889
147,-

KABELKA Z PAPÍRU
10 kabelek z bílého kartonu.
Rozměr: 22 x 13 x 11 cm.
K20884

125,-

KOŠÍČEK Z PAPÍRU – JARO
24 košíčků z kartonu s jarními motivy.
Rozměr:  11,5 cm.
K20890
374,-

KORNOUT Z PAPÍRU
10 kornoutů ve stejné barvě. Rozměr: délka 21 cm.
K20469 bílý
52,K20406 černý
107,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

63

PA PÍ RY
VEJCE Z PAPÍRU – BAREVNÉ
10 vajíček z kartonu v 10 barvách.
Rozměr: 26,5 x 18 cm.
K20937 NOVINKA
98,-

VEJCE Z LEPENKY – OTVORY
5 vajíček z bílé lepenky uprostřed
s otvory k provlékání a s otvorem
k zavěšení. Rozměr: 26,5 x 18 cm.
K20938 NOVINKA
67,-

PTÁČEK Z PAPÍRU BAREVNÝ
– OBRYS
20 ptáčků z barevného kartonu.
Rozměr: 13 x 18 cm.
A10656
92,-

TVARY Z LEPENKY – JARO
21 motivů z bílé lepenky s jarní tématikou (zajíček, kačenka, kuřátko, vajíčka). Rozměr: 6–20 cm.
K20627
44,-

ZAJÍC Z PAPÍRU – BAREVNÝ
10 zajíců z barevného kartonu v 10 barvách. Zajíce zapojíme do sebe a tím vytvoříme papírový řetěz.
Rozměr: 37 x 22,5 cm.
K20555
122,-
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Motivy k výrobě velikonočních a jarních závěsů snadno vytvoříme podle vlastní fantazie. Tvary jsou vyrobeny z bílé lepenky a opatřeny otvory pro zavěšení.

ZAJÍC Z LEPENKY – KAPSA
5 zajíců v bílé barvě s kapsou, kterou
tvoří bílý proužek papíru, stačí přilepit
k tělu zajíčka a docílit tak jeho stability.
Rozměr: 30 x 17 cm.
K20216
75,-

TRÁVA PAPÍROVÁ
Tráva ze zeleného papíru. 30 g.
K20042

ZAJÍC Z LEPENKY MALÝ
5 zajíců v bílé barvě.
Rozměr: 20 x 13 cm.
K20254
52,-

VAJÍČKO Z LEPENKY
5 vajíček v bílé barvě.
Rozměr: 12,5 x 8,5 cm.
K20255
41,-

SLEPIČKA Z LEPENKY
5 slepiček v bílé barvě.
Rozměr: 10,5 x 12 cm.
K20501
39,-

ZAJÍC Z LEPENKY VELKÝ
Zajíc v bílé barvě.
Rozměr: 27 x 18 cm. 1 kus.
K20253
23,-

27,-

Barvy
mramorovací

najdete na straně 117.

VEJCE Z LEPENKY – 3D
Vejce v bílé barvě složené ze dvou dílů.
Rozměr: 9 cm. 1 kus.
A66185
32,-
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KOŠÍČEK Z PAPÍRU – VAJÍČKA
6 košíčků z kartonu v barvách: 2x žlutá, 2x červená, 2x zelená.
Součástí každého košíčku jsou výseky vajíček. Otvory po vajíčkách můžeme podlepit barevným fotokartonem a přidat ozdobená vajíčka. Rozměr: košíček 23 x 20,5 cm, vajíčko výška 7 cm.
K20677
59,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Velikonoční závěs

Zvířátka z kartonu
PA PÍ RY

Žinylku černou

najdete na straně 148.
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KŮŇ A HŘÍBÁTKO Z PAPÍRU
5 koní + 5 hříbátek z bílého kartonu.
Rozměr: kůň 29 x 21 cm, hříbátko 15 x 15 cm.
K20756

61,-

KRÁVA A TELÁTKO Z PAPÍRU
5 kraviček + 5 telátek z bílého kartonu.
Rozměr: kravička 27 x 20 cm, telátko 17 x 13 cm.
K20758
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Krepový papír –
zvířecí motiv

najdete na straně 29.

59,-

Kytičky z papíru

najdete na straně 40.

Krepové papíry

najdete na straně 29.

ŽIRAFA A ŽIRAFÁTKO Z PAPÍRU
5 žiraf + 5 žirafátek z bílého kartonu.
Rozměr: žirafa 28 x 14 cm, žirafátko 21 x 9 cm.
K20762
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59,-

SLON A SLŮŇÁTKO Z PAPÍRU
5 slonů + 5 slůňátek z bílého kartonu.
Rozměr: slon 28 x 20 cm, slůně 19 x 14 cm.
K20760

61,-
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 20 cm

SLUNÍČKO Z LEPENKY
5 sluníček z bílé lepenky.
Rozměr:  20 cm.
A10544
56,-

MOTÝL Z LEPENKY
5 motýlů z bílé lepenky.
Rozměr: 29 x 20 cm.
K20211

ŽELVA Z LEPENKY
5 želv z bílé lepenky.
Rozměr: 25 x 17 cm.
A10478

51,-

64,-

Bukovou drť

najdete na straně 169.

SOVA Z LEPENKY - MALÁ
5 soviček z bílé lepenky.
Rozměr: 23 x 19 cm.
K20824

67,-

 10 cm
Košíček cukrářský
malý – barevný
najdete na straně 41.
VELRYBA Z LEPENKY
5 velryb z bílé lepenky.
Rozměr: 22 x 11 cm.
A10477

56,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

BROUČEK Z LEPENKY
10 broučků z bílé lepenky. Rozměr:  10 cm.
A10546

Všechny ceny již včetně DPH.

58,-
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HLEMÝŽĎ Z PAPÍRU
10 hlemýžďů z bílého kartonu.
Rozměr: 20 x 14 cm.
K20681

PEJSEK A KOČIČKA Z PAPÍRU
5 párů pejsků a kočiček z bílého kartonu. Na vyznačených místech přehneme a
spojíme tělo zvířátka tak, že vsuneme výběžek nad ocáskem (jazýček) do otvoru
v hlavičce, a tím umožníme postavení zvířátka na podložku.
Rozměr: 16 x 19 cm.
K20228
61,-

53,-

ZVÍŘÁTKO UNIVERZÁLNÍ Z PAPÍRU
10 zvířátek z bílého kartonu složíme podle vyznačených
ohybů a do otvoru provlékneme mašličku. Ocásek upravíme podle typu zvířátka. Dolepením různých tvarů uší
a křídel, můžeme vytvořit např. sovičku, žabku, kočičku,
pejska, myšku, zajíčka, slepičku apod. Rozměr: 8 x 8 cm.
K20763
61,-

Dekoraci papírovou
– čtyřlístek
najdete na straně 176.

ZVÍŘÁTKA DOMÁCÍ Z LEPENKY
16 zvířátek z bílé lepenky. Rozměr: 7–12 cm.
K20229
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MOŘSKÝ SVĚT Z LEPENKY
15 mořských živočichů z bílé lepenky. 3x chobotnice, 3x krab,
3x rybka, 3x koník, 3x delfín. Rozměr: 6–15 cm.
K20825
68,-

Drátky chlupaté

najdete na straně 156.

KRABIČKA Z PAPÍRU – ZVÍŘÁTKA ZOO
9 zvířátek (3x medvěd, 3x tygr, 3x lev) z barevného kartonu (oranžová,
žlutá, hnědá) snadno složíme a slepíme. Součástí balení je 9 koleček
o průměru 7 cm k vytvoření hlavy zvířátka. Rozměr: 10 x 8 x 6,5 cm.
K20624
94,PTAČÍ BUDKA Z PAPÍRU
10 budek + 10 ptáčků z bílého kartonu. Ptačí budku nebo krmítko si můžeme vyrobit sami. Otvory
ve stěně vyrazíme např. raznicí kolo (XL). Pro zpevnění doporučujeme vlepit stěnu budky do víčka
k lampionům (není součástí balení – nutno objednat
zvlášť). Střechu se dnem můžeme spojit provléknutím chlupatého drátku, na jehož konec připevníme
korálek. Rozměr: 21 x 15 cm, ptáček 5 cm.
K20684
104,-
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Víčka
k lampionům

najdete na straně 33.

Všechny ceny již včetně DPH.
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Puzzle z lepenky

54x

PUZZLE Z LEPENKY – VELKÉ
Puzzle z bílé lepenky. 54 dílků.
Rozměr: 21 x 29 cm. 1 kus. 2
E10800

56,-

9x

PUZZLE Z LEPENKY – MALÉ
Puzzle z bílé lepenky. 9 dílků.
Rozměr: 14,5 x 10,5 cm. 5 kusů.
A10471

2

47,-

21x

PUZZLE Z LEPENKY – RYBA
Puzzle z bílé lepenky k vymalování. 21 dílků.
Rozměr: 14 x 14,5 cm. 10 kusů. 2
K20827

185,-

PUZZLE Z LEPENKY – SOVA
Puzzle z bílé lepenky k vymalování. 22 dílků.
Rozměr: 14 x 14,5 cm. 10 kusů. 2
K20826

185,-

25x

PUZZLE Z LEPENKY – ZVÍŘÁTKO
Puzzle z bílé lepenky s předkreslenými motivy zvířátek.
25 dílků. Výběr motivů námi vyhrazen. Rozměr: 12 x 12 cm.
1 kus. 2
K20635
27,-
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9x

PUZZLE Z LEPENKY – HOLKA / KLUK
Puzzle z bílé lepenky k pomalování. Balení
obsahuje 2 kusy (holka + kluk).
Rozměr: 32 x 23 cm. 2
K20634
52,-

9x

 27 cm

PUZZLE Z LEPENKY – MANDALA
Puzzle z bílé lepenky k vymalování.
Rozměr:  27 cm. 1 kus. 2
K20560
34,-

POSTAVIČKA Z LEPENKY
10 postaviček z bílé lepenky. Rozměr: 26,5 x 17 cm.
K20636
106,-

SKLÁDAČKA Z LEPENKY – POHYBLIVÁ
Skládačka obsahuje díly z bílé lepenky k dotvoření.
Každý dílek má otvor pro zastrčení kovové závlačky,
který umožní spojení jednotlivých dílů k sobě a celou
figurkou pohybovat. Každá sada obsahuje 5 motivů
a 15 závlaček. Rozměr: 18–30 cm. 2
K20828 pro kluky
176,K20829 pro holky
176,-
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KONVICE Z LEPENKY
Konvice z bílé lepenky. Rozměr: 25 x 29 cm. 1 kus.
K20212
23,-

HRNEČEK Z LEPENKY
5 hrnečků z bílé lepenky. Rozměr: 15 x 8 cm.
K20213
32,-

TERMOKELÍMEK
10 termokelímků v bílé barvě.
Rozměr: výška 8,5 cm, horní průměr 7 cm,
síla stěny 3 mm. 200 ml.
K10675
16,-

KOSTKA Z PAPÍRU – SKLÁDACÍ
10 kostek z kartonu ke skládání. Rozměr: 6 x 6 x 6 cm.
K20315
65,-

..
.
e
e
m
m
e
Sklízí a zavařuj

OVOCE, ZELENINA A PLODY Z LEPENKY – SADA
Malá sada obsahuje 27 kusů z bílé lepenky: 3x jablko, 3x hruška,
3x jahoda, 3x okurka, 3x švestka, 6x houba, 6x třešeň.
Rozměr: 2,5–11 cm.
Velká sada obsahuje 24 kusů z bílé lepenky: 2x jablko, 2x hruška,
2x jahoda, 2x třešeň, 2x citron, 2x dýně, 2x lilek, 2x ředkvička, 2x mrkev,
2x houba, 2x rajče, 2x lusk. Rozměr: 8–20 cm.
K20830 malá
45,A10555 velká
71,-
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TRUHLIČKA Z PAPÍRU
10 truhliček z kartonu
v 10 barvách.
Rozměr: 11 x 11 x 7 cm.
K20892
131,-
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KRABIČKA Z PAPÍRU – FIGURKY
10 krabiček z bílého kartonu ke skládání. Krabičky mají tvar figurek, které můžeme vyzdobit do podoby různých postav nebo do podoby zvířátek. Rozměr: 8 x 5 x 5,5 cm.
K20832
70,-

HRAD Z PAPÍRU – VĚŽ
Rozměr: hrad 31 x 62 cm, věž 31 x 56 cm. 1 pár.
K20694 bílý
K20553 černý

46,59,-

Fotokarton
Halloween - sada
najdete na straně 7.
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Všechny ceny již včetně DPH.
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29 x 25 cm

SRDCE Z LEPENKY
5 srdcí z bílé lepenky.
Rozměr: 29 x 25 cm.
K20893

70,-

PAMÁTNÍČEK K VYMALOVÁNÍ
Památníček vázaný spirálou v pevných deskách.
20 listů. Rozměr: 13 x 18 cm. 1 kus.
A19193
25,HODINY PAPÍROVÉ – ŠKOLNÍ
Hodiny z lepenky s plastovými ručičkami.
Rozměr: 29,5 x 21 cm. 1 kus.
K20896
20,-

ZÁLOŽKA Z PAPÍRU
10 záložek z bílého kartonu s ohýbací koncovou částí, která slouží k pevnému uchycení záložky na stránce a současně s ní lze
snadno posouvat při čtení.
Rozměr: 22 x 7 cm.
K20639
48,-

 20 cm
 32 cm

KOLO Z LEPENKY
5 kol z bílé lepenky.
K20894 malé Ø 20 cm
K20895 velké Ø 32 cm
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73,88,-

Malovací kruh
Magic

najdete na straně 114.
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650 g/m2

DESKY Z PAPÍRU A3
Desky v šedé barvě se šňůrkou. Rozměr: A3. 1 kus.
K20897
42,-

LEPENKA BÍLÁ A3
5 archů bílé oboustranně kašírované lepenky.
K20412
73,-

SEŠIT AUREDNIK K VYMALOVÁNÍ
Sešit bez linek s pevným bílým obalem, který si můžeme pomalovat podle vlastní fantazie. Pro fixaci vyzdobené titulní stránky použijeme samolepicí průhlednou fólii, která ji ochrání před vodou
a nečistotami (je součástí). 20 listů. Rozměr: A5. 1 kus.
K20853
22,-

KELÍMEK Z LEPENKY
Kelímek z bílé lepenky s plastovým víčkem, které tvoří dno. Vhodný k vyzdobení. Rozměr: 10 x 7 cm. 1 kus.
K20697
18,-
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KALENDÁŘ K VYMALOVÁNÍ
Univerzální bílý kalendář s titulní stranou s různými
motivy. 12 listů. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: A4. 1 kus.
E10120
32,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Popisovače
Stabilo® point 88

najdete na straně 107.

BUMERANG Z LEPENKY
30 bumerangů z pevné lepenky s předtištěnými motivy k vymalování.
Rozměr:  18 cm.
A10844 NOVINKA

OMALOVÁNKY V ROLI
Role bílého papíru s černobílými obrázky k vybarvování a vystřihování. Rubovou stranu přetřeme vodou
a obrázek můžeme nalepit. Rozměr: 0,3 x 4 m.
K10789
158,-

451,-

SAMOLEPKY K VYMALOVÁNÍ
4 archy s 10–20 obrázky o velikosti
cca 1,5–9 cm.
Rozměr: arch 23 x 10 cm.
K10790
147,-

QUILLING – STARTOVACÍ SADA
Sada obsahuje quillingové pero, korkovou podložku, plastovou šablonu,
6 špendlíků, 140 úzkých papírových
proužků (0,4 x 34,5 cm) a 140 širokých
papírových proužků (0,8 x 34,5 cm), obrázkový návod. 2 4
K20837
267,-
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QUILLING – PERO
Kovová špulka pro rychlé a snadné navíjení papírových proužků. Rozměr: 6 x 0,5 cm. 1 kus. 4
K20838
85,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

QUILLING – PROUŽKY Z PAPÍRU
280 proužků z barevného papíru. Rozměr: 0,4 x 34,5 cm
(140 ks) a 0,8 x 34,5 cm (140 ks).
K20839
85,-
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PROUŽKY Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ
160 proužků z barevného papíru s dekoračními motivy. Rozměr: 1 x 30 cm (60 ks),
1,5 x 30 cm (100 ks).
K20998 červené, růžové, zelené
NOVINKA
196,K20999 modré, zelené, žluté
NOVINKA
196,-

PROPLÉTACÍ ARCHY Z PAPÍRU
10 archů z kartonu v 10 barvách.
Rozměr: 50 x 12 cm. Součástí je
10 barevných papírových proužků. Rozměr: 50 x 3 cm.
K20898
89,PROUŽKY Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ – VÁNOCE
168 proužků z barevného papíru. 102 proužků s vánočními motivy (šířka 1,5 a 2 cm) a 66 proužků v jednobarevném provedení
(šířka 1 cm). Délka 50 cm.
K20765
175,JEHLICE PROPLÉTACÍ
5 jehlic z pozinkované oceli, slouží k proplétání barevných
proužků. Rozměr: délka 19,5 cm. 4 5
A10019
77,-

PROUŽKY Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ - BAREVNÉ
Papírové proužky z tónpapíru v 10 barvách. Na výběr jsou
dvě šířky a dvě délky. Krátké proužky obsahují 100 kusů,
dlouhé proužky obsahují 200 kusů.
A10048 krátké 35 x 1 cm
83,K20840 dlouhé 50 x 2 cm
175,-

TVAR Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ – HVĚZDA
10 hvězd ze žlutého kartonu s nastřiženými proužky, které
umožní proplétání barevných nebo vánočních proužků z papíru. K proplétání je vhodná proplétací jehlice. Rozměr:  23,5 cm.
K20836
86,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PROUŽKY Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ
– PUNTÍKY/PROUŽKY
80 proužků z barevného papíru
s motivy puntíků a proužků.
Rozměr: 45 x 1,5 cm.
K20899
140,-

TVAR Z PAPÍRU PROPLÉTACÍ – STROMEČEK
10 stromečků ze zeleného kartonu s nastřiženými proužky, které umožní proplétání barevných a vánočních proužků z papíru.
Rozměr: 21 x 27 cm.
K20764
122,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Fólie

FÓLIE OKENNÍ – PODZIM
Motivy barevných listů a podzimních plodů o velikosti 3 – 12 cm na adhezní fólii, které dobře
přilnou na sklo a hladký povrch. Výběr motivů námi vyhrazen. Rozměr: 30 x 30 cm. 1 arch.
K21000 NOVINKA
37,-

FÓLIE OKENNÍ – 10 BAREV
10 archů adhezní fólie v 10 barvách. Nastříháním různých tvarů vytvoříme nejrůznější dekorace, které dobře přilnou na sklo a hladký povrch. Rozměr: 23 x 33 cm.
K21001 NOVINKA
214,-

FÓLIE TABULOVÁ – ROLE
Samolepicí tabulová fólie. Rozměr: 50 x 135 cm. 1 role.
A62454
146,-

FÓLIE HOLOGRAFICKÁ SAMOLEPICÍ
Duhová fólie v roli. Rozměr: 40 x 100 cm.
K21002 NOVINKA

77,-

FÓLIE OKENNÍ – DÝNĚ
Obrázky dýně na adhezní fólii, která dobře přilne na sklo a hladký povrch. Výběr motivu dýně námi vyhrazen. Rozměr: 42 x 30 cm. 1 arch.
K20698
35,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

FÓLIE OKENNÍ – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
4 obrázky ovocného stromu v různém ročním období
(jaro, léto, podzim, zima) na adhezní fólii, která dobře
přilne na sklo a hladký povrch. Rozměr: 14,5 x 14,5 cm.
K20841
35,-
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Raznice Fiskars®

RAZNICE FISKARS® POWER – KOLO
A63801 kolo M
 2,5 cm
A63802 kolo L
 3,8 cm
A63803 kolo XL
 5 cm

456,673,867,-

RAZNICE FISKARS® POWER – KYTIČKA
A63805 kytička M  2,5 cm
A63806 kytička L
 3,8 cm

456,673,-

Výsekové raznice FISKARS® POWER jsou vhodné pro práci
s papírem o gramáži až 300 g/m², vlnitou lepenkou, kartonem, korkem, pěnovkou Moosgummi nebo fólií. Raznice mají
uzamykatelný bezpečnostní systém z důvodu možnosti snazšího uložení.

RAZNICE PROSTOROVÁ FISKARS® – KOLO
Prostorová raznice, která umožňuje vyražení kola
do prostoru papíru. Pomocí magnetů horní i spodní
díl raznice k sobě těsně přilne, a tím docílí správného vyražení kola. Raznice má označené mřížkování
pro přesné navázání na již vyražený hotový tvar a
možné pokračování ve stejné vzdálenosti a směru.
Vhodné pro práci s papírem o gramáži do 210 g/m².
Rozměr: motiv  5 cm. 4
A63810 NOVINKA
530,-

4

RAZNICE PÁKOVÁ FISKARS® – SRDCE
Raznice Squeeze Punches se ovládá stlačením dvou
pák. Výhodou je možnost přesného umístění na
papíře. Vhodné pro práci s papírem o gramáži do
210 g/m². Rozměr: motiv  3,5 cm, celková délka
14 cm. 4
A63821 NOVINKA
411,-

KLEŠTĚ DĚROVACÍ FISKARS®
Kleště z nerezové oceli s pohodlnou plastovou rukojetí umožní děrování různých materiálů (papír,
lepenka, kovová fólie, filc apod.).
Rozměr: otvor  3,2 mm, celková délka 15 cm. 4
A63815 NOVINKA
198,-
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OSTŘIČ NŮŽEK FISKARS®
Vhodný na nůžky pro praváky i leváky.
Rozměr: 5 x 3,5 cm. 4
A63820 NOVINKA

Všechny ceny již včetně DPH.

114,-
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Raznice tvarové a okrajové
V Ý T VA R N É P OT Ř EBY

RAZNICE OKRAJOVÁ – BORDURA
Raznice s vodicí lištou, která umožní přesné
pokračování ve vyraženém vzorku. Vhodné pro
práci s papírem o gramáži do 220 g/m².
Rozměr: motiv 4,5 x 1 cm. 4

Raznice tvarové

NOVINKA

236,-

K11023 vločky sněhové NOVINKA

231,-

NOVINKA

231,-

RAZNICE TVAROVÁ – SOB
A63585 XL  7,5 cm NOVINKA

383,-

K11022 srdíčka

Ozdobné raznice s různými motivy jsou vhodné pro práci s papírem o gramáži až 300 g/m².
Využívaná pomůcka v kreativní technice scrapbooking. Doporučení: k zachování delší životnosti
raznice doporučujeme pravidelné čištění, tj. odstranění zbytků papíru, ostření slabou hliníkovou
fólií a mazání voskovým papírem.
Postup: 1) S raznicí pracujeme na pevné a rovné ploše.
2) Vložíme papír doporučené tloušťky a dlaní ruky zatlačíme na páku (ne úderem).
3) Po stisku pustíme páku a opatrně vytáhneme zbylý papír z raznice. 4

RAZNICE TVAROVÁ – HVĚZDA
A63587 hvězda M  3,8 cm
A63588 hvězda L
 5 cm

169,263,-

RAZNICE TVAROVÁ – MOTÝL
A63590 motýl S
 2,5 cm
A63591 motýl L
 5 cm

97,273,-

RAZNICE TVAROVÁ – ROZETA
A63583 rozeta L
 5 cm
A63584 rozeta XL  7,5 cm

273,377,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

RAZNICE TVAROVÁ – KOLO
A63577 kolo M  3,8 cm
A63578 kolo L  5 cm
A63579 kolo XL  7,5 cm

179,273,377,-

RAZNICE TVAROVÁ – KYTIČKA
A63580 kytička S
 2,5 cm
A63581 kytička L
 5 cm
A63582 kytička XL  7,5 cm

97,273,377,-

RAZNICE TVAROVÁ – SRDCE
A63572 srdíčko S
 2,5 cm
A63573 srdíčko M  3,8 cm
A63574 srdíčko L
 5 cm
A63575 srdíčko XL  7,5 cm

97,165,273,347,-

K11024 hvězdičky

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

RAZNICE EMBOSOVACÍ – 3D
Raznicí vyrazíme celý reliéfní motiv.
Vhodné pro práci s papírem o gramáži do 220 g/m².
Rozměr motivu:  2,5–3 cm.
1 raznice NOVINKA
233,-

3D

K11025
květina

3D

K11026
srdce

 2,5–3 cm

 1,5–3 cm

RAZNICE TVAROVÁ – XL
Vhodné pro práci s papírem
o gramáži do 220 g/m².
Rozměr motivu:  3,7 cm.
1 raznice NOVINKA
195,-

K10775
spirála

XL

K11030
list javor

 3,7 cm

K11028
hvězda

L

K10681
čtverec

L

K10680
trojúhelník

 1,5 cm

XL

K11029
vločka

3D

K11027
strom

L

RAZNICE TVAROVÁ – L
Vhodné pro práci s papírem
o gramáži do 220 g/m².
Rozměr motivu:  1,5–3 cm.
1 raznice
185,-

3D

 1,5 cm
lístečky

 1,5 cm
RAZNICE TVAROVÁ – UNI
Vhodné pro práci s papírem
o gramáži do 300 g/m² i pěnovkou o síle do 2 mm.
Rozměr motivu:  2,5 cm.
1 raznice NOVINKA 119,-

 2,5 cm
fotokarton

 1,5 cm
Vánoce

 1,5 cm
K11031
kolo

K11032
list habr

K11033
list javor
pěnovka Moosgummi

K11034
hvězda

K11035
vločka

 1,5 cm
kytičky

K11036
čtyřlístek

sametový papír
K11037
srdce

K11038
květina

K11039
motýl
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RAZNICE SADA
Raznice jsou vhodné pro práci s papírem o gramáži až
300 g/m², pěnovkou i vlnitou lepenkou. Každá sada obsahuje 3 raznice. Vyražený tvar má průměr 1,5 cm.
K10611 lístečky
218,K10549 Vánoce
221,K10610 kytičky
218,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Raznice embosovací a tvarové

V Ý T VA R N É P OT Ř EBY
NŮŽKY BEZPEČNÉ
Nůžky stříhají jen papír (do gramáže 130 g/m²). Nemusíme
se tedy obávat ostříhaných dětských vlásků, rozstříhaného
ubrusu apod. Délka 13 cm. 4 5
A39185
23,-

NŮŽKY AUREDNIK – PRO LEVÁKY
Nůžky s dvoubarevnou plastovou rukojetí. Výběr
barvy námi vyhrazen. Délka 13 cm. 4 5
A39137
29,-

NŮŽKY AUREDNIK – PRO PRAVÁKY
Nůžky s jednobarevnou plastovou rukojetí. Výběr
barvy námi vyhrazen. Délka 13 cm. 4 5
A39135
29,-

NŮŽKY TITANOVÉ
Nůžky s titanovým břitem a plastovou
rukojetí. Délka 15,5 cm. 4 5
A39222
121,-

NŮŽKY ŠKOLNÍ
Nůžky s plastovou rukojetí. Délka 16 cm.
K10893

4

5

48,-

Doporučujeme,
aby děti s nůžkami
pracovaly
pod dohledem
dospělé
osoby.
4

5

NŮŽKY KANCELÁŘSKÉ – SADA
3 kusy nůžek s plastovou rukojetí. Délka 16, 20 a 25 cm. 4 5
A39020 NOVINKA
108,NŮŽKY DĚTSKÉ
Nůžky se zvětšeným otvorem pro snazší úchop. Výběr barvy námi vyhrazen. Délka 13 cm. 4 5
A39210
45,-

NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ
Nůžky s plastovou ergonomicky tvarovanou rukojetí pro stříhání papíru
i látky. Pro leváky i praváky. Určeny pro dospělé i děti. Délka 21 cm. 4 5
A39195 pro praváky
77,A39196 pro leváky
77,-

82

Při výběru nabízených produktů
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NŮŽKY TEFLONOVÉ
Nůžky pro velmi jemné stříhání papíru,
ubrousků, fólií apod. Díky teflonové úpravě neulpívají
na jejich povrchu zbytky lepidla. Délka 13 cm. 4 5
A39170

107,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

l
l
l
l
l
l

papír včelí plást
pěnovku
bavlnu
filc
fólii

ŘEZAČKA KOTOUČOVÁ
Bezpečná řezačka na řezání papíru, vlnité lepenky,
mechové pryže apod. o šířce až 510 mm a síle 2 mm.
Řezací nůž je chráněn plastovým krytem. Řezačka
360 mm, rozměr: 555 x 360 mm. Řezačka 510 mm,
rozměr: 705 x 360 mm. 4
A30550 360 mm
3106,A30552 510 mm
4056,-

NŮŽKY TERAPEUTICKÉ
Nůžky jsou určeny pro děti se zdravotním postižením nebo pro ty, které drží nůžky
poprvé v ruce. Tento nepostradatelný pomocník usnadní výuku stříhání u dětí, jejichž motorické dovednosti jsou v začátcích. První dva otvory hned u ramen nůžek
jsou určeny pro dětské prsty a ty druhé dva k současnému vedení nůžek zkušenou
dospělou rukou. Délka 17 cm. 4 5
A39159 pro praváky
58,A39165 pro leváky
58,-

NŮŽKY ENTLOVACÍ
Kovové nůžky s plastovým úchytem na papír, textilie a fólie.
4
5
Délka 23 cm.
A39103 NOVINKA
482,-

NŮŽKY PROFESIONÁLNÍ MALÉ
2 kusy nůžek pro jemné vystřihování. Sada obsahuje:
nůžky s teflonovou povrchovou úpravou, která zabraňuje ulpívání lepidla na břitech a nůžky z klasického
kovu. Délka 10,5 cm. 4 5
K10307
135,-

NŮŽKY KONTUROVACÍ – SADA
6 konturovacích nůžek k dekoraci, na střihání papíru, látky
a k možné výrobě scrapbookingu. Druh kontury je znázorněn na
lamele nůžek, která při střihání vytváří okrasný lem. Délka 13,5 cm.
4

5

196,-

K11040 NOVINKA

NŮŽKY KONTUROVACÍ
2 kusy konturovacích nůžek k dekoraci, na střihání
papíru, látky a k možné výrobě scrapbookingu. Druh
kontury je znázorněn na lamele nůžek, která při střihání vytváří okrasný lem. Délka 13,5 cm. 4 5
K10308
79,-

STOJAN NA NŮŽKY
Dřevěný lakovaný stojan s 16 otvory pro
uložení nůžek.
Rozměr:  18 cm, výška 21,5 cm.
K30609
256,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Řezačka na papír zvládne
také: lepenku vlnitou

V Ý T VA R N É P OT Ř EBY
LEPICÍ TYČINKA HERKULES
PRO HOLKY 15 g
Univerzální tuhé lepidlo
s designem pro holky.
K11017 NOVINKA
24,-

LEPICÍ TYČINKA
HERKULES 15 g
Univerzální tuhé lepidlo.
K10903
25,-

LEPICÍ TYČINKA HERKULES
PRO KLUKY 15 g
Univerzální tuhé lepidlo
s designem pro kluky.
K11016 NOVINKA
24,-

LEPICÍ TYČINKA TESA 20 g
Tuhé lepidlo v tyčince.
Vhodné k lepení papíru,
lepenky, filcu, látky, korku,
mechové pryže apod.
A62397
38,-

LEPICÍ TYČINKA 20 g
AUREDNIK – KOUZELNÁ
Kvalitní tuhé lepidlo na
papír v tyčince. Díky jeho
fialovému zabarvení je
dobře vidět stopa po
lepidle. Po zaschnutí barva
zmizí a lepidlo je průhledné.
Vhodné zvláště pro děti.
A62850
29,-

LEPICÍ TYČINKA 20 g
AUREDNIK
– TRANSPARENTNÍ
Kvalitní tuhé lepidlo na
papír v tyčince. Vhodné
k lepení papíru, lepenky,
filcu, látky, korku, apod.
A62835
21,-

LEPICÍ TYČINKA KORES
20 g
Lepidlo vhodné k lepení
papíru, kartonu a fotografií.
Neobsahuje rozpouštědla.
Nevysychá.
K11041 NOVINKA
43,-

LEPICÍ TYČINKA
HERKULES 8 g
Univerzální tuhé lepidlo.
K11012 NOVINKA 22,LEPICÍ TYČINKA
HERKULES 40 g
Univerzální tuhé lepidlo.
K11011 NOVINKA 36,-

LEPIDLO GLITROVÉ 22 ml
Lepidlo vhodné k dekoraci papíru,
dřeva, bavlněných, vatových a polystyrenových dekorací.
K10690 zlaté
22,K10691 stříbrné
22,LEPIDLO GLITROVÉ 10,5 ml
5 barevných glitrových lepidel
vhodných k dekoraci papíru, látek
dřeva, apod. Barva: stříbrná, zlatá,
červená, zelená, modrá. 5 x 10 ml.
K11043 NOVINKA
44,-
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KLOVATINA 110 g
Tekuté lepidlo s dávkovací
špičkou vhodné na papír,
textil, dřevo, karton apod.
K10904
59,-

LEPICÍ TYČINKA KORES
40 g
Lepidlo vhodné k lepení
papíru, kartonu a fotografií.
Neobsahuje rozpouštědla.
Nevysychá.
K11042 NOVINKA
68,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

V Ý T VA R N É P OT Ř EBY
LEPIDLO AUREDNIK
Lepidlo vhodné k lepení papíru, filcu, látky, lepenky,
kůže, polystyrenu, korku, skla, porcelánu, keramiky, kamene atd. Neobsahuje rozpouštědlo. Lepidlo 100 ml
je v lahvičkách, které lze doplňovat. Speciální uzávěr
umožní dětem lepidlo snadno roztírat. Po zaschnutí je
průsvitné. 21
A62801 100 ml / 106 g
45,A62800 2000 ml / 2120 g
345,-

LEPIDLO
NA UBROUSKOVOU
TECHNIKU 1000 ml
Univerzální lepidlo ředitelné
vodou pro lepení ubrousků
a papírů na decoupage.
Vhodné na pevné podklady
jako je keramika, terakota, dřevo, plast, kov, papír, malířské
šepsované plátno. Nanáší se
štětcem. Lepidlo po zaschnutí
zprůhlední.
A62900 NOVINKA 259,-

LEPIDLO
NA POLYSTYREN 100 ml
Rychleschnoucí transparentní lepidlo vhodné
k lepení polystyrenových
dekorací. 19 20
A62914
51,-

LEPIDLO HERKULES 130 g
Vodou ředitelné univerzální lepidlo na papír, dřevo, korek apod.
s aplikátorem pro snazší
a přesnější nanášení lepidla.
K10902
59,-

LEPIDLO HERKULES 500 g
Univerzální lepidlo ředitelné vodou.
Vhodné na papír, dřevo, korek
apod. s aplikátorem pro snazší
a přesnější nanášení lepidla.
K11009 NOVINKA
125,-

LEPIDLO NA PĚNOVKU MOOSGUMMI 100 ml
Lepidlo s vysokou přilnavostí. Po zaschnutí vytvoří pružnou,
voděodolnou vrstvu. Je transparentní. 21
A62504
56,-
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LEPIDLO HERKULES NA PUZZLE 130 g
Speciální lepidlo s molitanovým aplikátorem na puzzle. Lepidlo
se nanáší jako horní vrstva na sestavené puzzle a vytváří tak na
jednotlivých dílcích průhledný film, který zpomaluje stárnutí
materiálu, vyblednutí barev, zežloutnutí papíru, apod.
K11010 NOVINKA
57,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Balónek
nafukovací – bílý

najdete na straně 293.

LEPIDLO TAPOSA 1000 g
Lepidlo na tapety vhodné pro lepení
krepového nebo hedvábného papíru
na nafouklý balónek. Po zaschnutí balónek propíchneme a vzniklý tvar dozdobíme pro nejrůznější účely.
K10905
35,LEPICÍ PÁSKA KREPOVÁ
Maskovací páska z polokrepového papíru s nánosem lepidla do 60°C na bázi přírodního kaučuku.
Elastická zadní strana zajišťuje dobré a rovné přilepení i na nerovné povrchy. Pásku lze snadno odstranit z většiny povrchů bez zanechání zbytků lepidla.
Pásku je nutné odstranit do 24 hodin od aplikace,
jinak hrozí poškození podkladu (odloupnutí barvy
atd.). Rozměr: šířka 15 mm, délka 50 m.
K11046 NOVINKA
51,-

LEPICÍ ČTVEREČKY OBOUSTRANNÉ
800 čtverečků. Rozměr: 5 x 5 mm, síla 2 a 3 mm.
A62896
79,-

LEPICÍ PÁSKA OBOUSTRANNÁ
Oboustranně lepicí transparentní páska ulehčí nalepování
mozaikových kamínků, pohyblivých oček, korálků, slepování vlnité lepenky, pěnovky atd. Pásku je vhodné dětem
nastříhat na malé kousky, nalepit na určené místo a poté
sloupnout svrchní papír. Rozměr: 18 m x 1 cm.
K20364
112,-

STOJAN NA TAVNOU PISTOLI
Dřevěný stojan se zásobníkem na tyčinky do tavné pistole. Rozměr: 30 x 13 x 10 cm.
K11045 NOVINKA
283,-

TYČINKY DO TAVNÉ PISTOLE
10 tyčinek. Rozměr:  7 mm, délka
10 cm.
A40089
42,-
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TAVNÁ PISTOLE
Nepostradatelná pomůcka při ručních
pracích, např. lepení papíru, pěnovky
apod. Délka 11 cm. 8
A40083
235,-

SUCHÝ ZIP SAMOLEPICÍ
Suchý zip pro opakované otevírání např.
u taštiček, přáníček, krabiček. Rozměr: 2 cm
x 2 m.
K10428
127,-

LEPICÍ GUMA
114 čtverečků velmi dobře přilnavé, opakovaně použitelné, bílé hmoty k přidržování a zavěšování výkresů, obrázků, plakátů apod. Lepicí gumu můžeme použít na sklo, dřevo, sádru,
kov, plast, porcelán atd. Rozměr: 1 x 1 cm.
A62471
85,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PLASTOVÉ SPONY LAUREL
Kancelářské spony z plastu v různých barvách.
Rozměr: malé 35 mm, velké 60 mm.
A35606 malé 200 kusů NOVINKA
155,A35607 velké 75 kusů NOVINKA
143,-

KALKULAČKA
Stolní kalkulátor Catiga 2425 CDT s výklopným dvanáctimístným displejem,
nezávislou pamětí a mnoha dalšími funkcemi. Zpětná klávesa, dvojitá nula 00,
zaokrouhlovací funkce, desetinná čárka,
automatické vypnutí. Napájení solární
nebo baterie. Rozměr: 170 x 158 x 36 mm.
K11050 NOVINKA
282,-

ZVÝRAZNOVAČE STABILO BOSS® – SADA
4 kusy o síle stopy 2–5 mm.
K11051 základní NOVINKA
144,K11052 pastelové NOVINKA
137,-

LEPICÍ PÁSKA PRŮHLEDNÁ
Vhodná jako náplň do odvíječe Tesa.
Rozměr: šířka 19 mm, délka 33 m.
K11047 NOVINKA

14,-

DĚROVAČKA
Kancelářská děrovačka s ukazatelem středu děrování
a s bočním posuvným pravítkem, kterým nastavíme
formát papíru A4, A5 a A6. Umožňuje vložení max.
20 listů najednou. 1
K10899
169,-

POPISOVAČE GIOTTO – SILNÉ
4 stíratelné fixy v barvě černá, červená,
modrá a zelená. Vhodné na bílou magnetickou tabuli. Síla stopy 1–4 mm.
K11048 NOVINKA
127,-

MAGNETY KANCELÁŘSKÉ
6 barevných magnetů. Rozměr:  2,5 cm.
K10898
28,-

Popisovače slabé

STARTOVACÍ SADA DAHLE
PRO MAGNETICKOU TABULI
Sada obsahuje 2 fixy v barvě červené
a černé, 4 magnety a 1 houbu.
A95193 NOVINKA
116,-

MAGNETICKÁ HOUBA
Ergonomicky tvarovaná houba na magnetickou tabuli. Magnetická vlastnost
umožňuje houbu umístit kdekoli na ploše tabule. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 10 x 5 x 2 cm.
K10897
39,-

ROZEŠÍVAČ SPON
Vhodný pro všechny typy kancelářských spon. 1
K11049 NOVINKA
21,-

najdete na straně 107.

MAGNETICKÁ TABULE
Tabule v inovačním hliníkovém rámu s bílým lakovaným povrchem vhodným pro popis fixem. Součástí je odkládací lišta. Tabule
je bezúdržbová – k mazání za sucha můžeme použít houbu na
magnetickou tabuli. Tabuli lze využít i jako promítací plochu.
K10894 malá
60 x 45 cm
599,K10895 střední 90 x 60 cm
810,K10896 velká 120 x 90 cm
1325,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

SEŠÍVAČKA
Kancelářská sešívačka s kovovou mechanikou potažena odolným plastem s ABS prvky. Otevřené
a zavřené sešívání. Možnost sešití na vertikálních plochách (zdi, nástěnce apod.). Umožňuje sešití max.
30 listů najednou. Vhodná pro typ drátků 24/6 a 26/6.
1

K10900

152,-

DRÁTKY DO SEŠÍVAČKY
1000 pozinkovaných drátků do sešívačky. Typ 24/6.
K10901
17,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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STOLNÍ ODVÍJEČ TESA
Stolní odvíječ Tesa® Easy Cut je ergonomický odvíječ
samolepicí pásky o šířce 19 mm a délce až 33 m. Je
vybaven protiskluzovou základnou a optimalizovaným vroubkovaným břitem pro snadné řezání. Samolepicí páska není součástí. Rozměr: 15 x 5 x 7 cm.
A62442 NOVINKA
835,-

V Ý T VA R N É P OT Ř EBY

e
c
t
Ště

ŠTĚTCE – SADA 5
5 štětců s dřevěnou lakovanou rukojetí se syntetickým vlasem. Sada
obsahuje 3 kulaté č. 2, 4, 6 a 2 ploché
č. 8 a 12. Délka rukojeti 13 cm.
K10779
135,-

ŠTĚTCE SLABÉ – SADA 5
5 štětců s dřevěnou lakovanou rukojetí se syntetickým vlasem. Sada
obsahuje 3 kulaté č. 0–2, plochý č. 3
a vějířovitý. Délka rukojeti 13 cm.
K10916
128,-

ŠTĚTCE – SADA 8
8 štětců s dřevěnou přírodní rukojetí.
Sada obsahuje 4 kulaté č. 1, 3, 6, 10
a 4 ploché č. 2, 6, 12, 20.
Délka rukojeti 17 cm.
K10913
116,-

ŠTĚTCE – SADA 10
10 štětců s dřevěnou lakovanou rukojetí se syntetickým vlasem. Sada
obsahuje 7 kulatých č. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8
a 3 ploché č. 6, 10, 16. Délka rukojeti
13 cm.
K10914
249,-

Misku kulatou

najdete na straně 91.
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ŠTĚTCE S DLOUHOU RUKOJETÍ
– SADA 10
10 štětců s dřevěnou lakovanou rukojetí se syntetickým vlasem. Sada
obsahuje 3 kulaté č. 1, 3, 5 a ploché
č. 2–3x, č. 6–2x, č. 8 a 10. Délka rukojeti 25 cm.
K10915
253,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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ŠTĚTEC AUREDNIK – TERAPEUTICKÝ
Ergonomicky tvarovaný štětec z masivního dřeva. Je vhodný pro každého se sníženou grafomotorickou schopností. 1 kus.
A30150 S  úchopu 3 cm, síla stopy 2 cm
NOVINKA
67,A30151 M  úchopu 3 cm, síla stopy 3 cm
75,A30148 L  úchopu 3,5 cm, síla stopy 4 cm
NOVINKA 131,ŠTĚTEC ŠKOLNÍ PLOCHÝ
Délka: 17–22 cm. 1 kus.
K10168 č. 6
K10169 č. 8
K10170 č. 10
K10134 č. 12
K10135 č. 16
K10136 č. 20

Barvy Aquatint

15,16,17,18,26,34,-

najdete na straně 117.

PLNICÍ ŠTĚTEC AQUA
Štětec se šroubovatelným zásobníkem na vodu z kvalitního plastu.
Štětiny jsou vyrobeny z měkkého, světlého, syntetického vlákna. Odnímatelný uzávěr chrání štětiny a předchází vytékání náplně. Můžeme plnit i naředěnou barvou nebo tekutým lepidlem. 15 ml. 1 kus.
A58542 NOVINKA
63,-

ŠTĚTEC PLOCHÝ VELKÝ
Štětec o šířce 2,5 cm a délce rukojeti 13 cm.
1 kus.
K10615
37,-

4
6
8
10
12
ŠTĚTEC ŠKOLNÍ KULATÝ
Délka: 17–21 cm. 1 kus.
A30160 č. 4
A30161 č. 6
A30162 č. 8
A30163 č. 10
A30164 č. 12

12,13,15,19,26,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ŠTĚTEC DĚTSKÝ
Štětec s plastovou rukojetí s ochranným kroužkem
proti stékání barvy. Vhodné pro začínající „malíře“.
Barva námi vyhrazena. Délka 18 cm. 1 kus.
A30090
23,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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KELÍMEK ŠROUBOVACÍ 125 ml
Plastový kelímek se šroubovacím víčkem vhodný na barvu,
lepidlo, korálky apod. Rozměr: 4,5 x 7 cm.
K10682
18,-

UBRUS NA LAVICI
Igelitový ubrus na školní lavici, snadno omyvatelný. Materiál PVC. Rozměr: 50 x 65 cm.
K10909 červené káro
44,K10910 modré káro
44,-

SÍTKO
Kovové sítko na výzdobu obrázků sítotiskovou
technikou. Zvolenou šablonu položíme na papír a kartáčkem namočeným v barvě přejíždíme
po sítku nad šablonou. Rozměr: 8,5 x 13,5 cm.
A30301
65,-

KELÍMEK BEZPEČNÝ – NEVYLÉVACÍ 150 ml
Kelímek z kvalitního plastu, který při převrhnutí zabrání vylití vody, barvy apod. Barva vrchní
části námi vyhrazena. Rozměr: 7 x 6,5 cm.
A30096
15,-
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KELÍMEK BEZPEČNÝ – NEVYLÉVACÍ S VÍČKEM 100 ml
Kelímek z kvalitního plastu, který při převrhnutí zabrání vylití
vody, barvy apod. Rozměr: 6 x 6 cm.
A30095
15,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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KOLOTOČ AUREDNIK
Dřevěná lakovaná otáčecí deska pro kelímky s využitím prostřední části na uložení mističek, stojánku na
nůžky apod. Kelímky a mističky se objednávají zvlášť.
Rozměr: otočná deska  42 cm, otvor pro kelímek
 5,5 cm.
K30610 8 kelímků
601,K30914 12 kelímků NOVINKA
721,-

TÁCEK PLASTOVÝ
Tácek z pevného plastu.
K10618 malý 11,5 x 24,5 cm
K10619 velký 29,5 x 43 cm

20,76,-

KELÍMEK PLASTOVÝ 300 ml
Kelímek z kvalitního plastu v různých barvách. Vhodný do našeho kolotoče Aurednik a držáku na kelímky. Rozměr: výška 9,5 cm, spodní  5,5 cm a horní
 7 cm.
K10612 červený
19,K10613 modrý
19,K10614 barevný (barva námi vyhrazena)
19,-

MISKA OBDÉLNÍKOVÁ
4 mističky z pevného barevného plastu v barvách:
žlutá, červená, modrá a zelená.
Rozměr: 18 x 11 x 2,5 cm.
K10689
113,-

MISKA KULATÁ
4 mističky z pevného barevného plastu v barvách:
žlutá, červená, modrá a zelená. Rozměr:  9,5 cm.
A39318
68,-

Plastové květníky

najdete na straně 183.

LAHVIČKA S HOUBIČKOU 70 ml
6 plastových lahviček zakončených houbičkou s uzávěrem. Lahvičky jsou vhodné
pro tekuté barvy jako např. Aquatint, tuše
nebo zředěné temperové barvy. 1
A58540
237,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz
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ŠTETEC TUPOVACÍ
12 pěnových štětců s dřevěnou rukojetí k tupování (tamponování). Rozměr: délka
8,5 cm, otisk  2 cm.
A60106 NOVINKA
96,-

VÁLEČEK PĚNOVÝ
4 válečky s plastovou rukojetí s různými dekoračními vzory.
Rozměr: 7 x 4 cm, délka rukojeti 8,5 cm.
A14144

87,-

ŠTĚTEC TUPOVACÍ – SADA
Čtyřdílná sada pěnových štětců s dřevěnou
rukojetí k tupování (tamponování). Rozměr:
délka 10 cm, otisk  1,2,3 a 4 cm.
A60099
49,-

PALETA MALÍŘSKÁ – OVÁL
Paleta z pevného plastu na 7 barev. Rozměr: 23 x 13,5 cm.
K10912

23,-

Velký výběr barev

najdete na str. 109-118.

PALETA MALÍŘSKÁ
– OBDÉLNÍK
Paleta z polypropylenu
vhodná pro práci s barvami
a inkoustem. Rozměr: 25 x 20 cm.
K11053 NOVINKA
68,-

VANIČKA MALÍŘSKÁ
Deska z pevného plastu pro tři různé typy válečků. Vhodná pro práci s barvami a inkoustem. Rozměr: 45 x 30 cm.
K11054 NOVINKA
168,-

PALETA MALÍŘSKÁ
– KAPKA
Paleta z pevného plastu
na 13 barev.
Rozměr:  18 cm.
K10911
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VÁLEČEK TUPOVACÍ
Vhodný k tamponování a práci se šablonami.
Rozměr: délka 7 cm,  3,5 cm. 1 kus.
K50110
26,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Razítka

RAZÍTKOVACÍ SADA – STROM
Sada obsahuje: 1 velké razítko stromu a 6 malých razítek –
2x list, 1x květ, 1x vločka, 1x tráva, 1x jablíčko. Rozměr: velké
12 x 9 cm, malé 2 x 2 x 2,5 cm.
A60364
207,-

Tašku z papíru

najdete na str. 62-63.

RAZÍTKOVACÍ
POLŠTÁŘEK
4 polštářky
napuštěné barvou.
Rozměr:
polštářek 3,4 x 3,4 cm.
RAZÍTKOVACÍ SADA – LISTY
12 razítek ze dřeva. Rozměr: výška 3,7 cm,  3 cm.
A60337
K10926
2x zelená, 1x vínová, 1x růžová

89,-

K10925
2x modrá, 1x oranžová, 1x žlutá

RAZÍTKO HODNOTÍCÍ
7 razítek ze dřeva s razítkovými polštářky napuštěnými barvou.
Rozměr: výška 2,5 cm,  2 cm.
K10921

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

232,-

228,-

89,-

RAZÍTKOVACÍ SADA – JARO
16 razítek s jarními motivy. Součástí jsou 4 razítkové polštářky napuštěné barvou. Rozměr: 2 x 2 x 2 cm.
A60329
234,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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farma
ZOO

stavba

safari

pohádka

RAZÍTKO STAMPO PRO NEJMENŠÍ
4 razítka z měkké pěny s ergonomicky tvarovaným úchytem, které umožňuje
snadný úchop. Razítkovat lze i do modelovacích hmot. Součástí je razítkovací polštářek napuštěný barvou. Razítka jsou vhodná pro děti již od 18 měsíců.
Rozměr:  5 cm.
K11055 safari
396,K11056 stavba
396,K11057 pohádka
396,K11058 farma
396,K11059 zoo
NOVINKA
396,-

RAZÍTKA STAMPO ABECEDA VELKÁ
26 razítek z měkké pěny k procvičování slovní zásoby. Razítka obsahují velká
písmena od A do Z. Součástí je razítkovací polštářek napuštěný barvou.
Rozměr: 3 x 4 x 1,2 cm.
K11062 NOVINKA
344,-

RAZÍTKA STAMPO ABECEDA MALÁ
26 razítek z měkké pěny k procvičování slovní zásoby. Razítka obsahují malá
písmena od a do z. Součástí je razítkovací polštářek napuštěný barvou.
Rozměr: 2,5 x 3 x 1,2 cm.
K11061 NOVINKA
344,-

RAZÍTKA STAMPO ČÍSLICE
18 razítek z měkké pěny k procvičování matematických představ jako je sčítání,
odčítání, násobení a dělení. Razítka obsahují číslice od 0 do 9, matematická znaménka a další. Součástí je razítkovací polštářek napuštěný barvou.
Rozměr: číslice 3 x 3 x 1,2 cm.
K11060 NOVINKA
339,-

RAZÍTKA STAMPO PRINCEZNY
20 razítek s hlubokou texturou s možností různých variací převlékání panenek.
Panenky můžeme vybarvit a dotvořit. Součástí je razítkovací polštářek napuštěný barvou. Rozměr: díl 1,5-9 cm.
K11063 NOVINKA
573,-
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RAZÍTKO MANDALA
Velké plastové razítko s různými květinovými motivy. Rozměr: motiv  6,5 cm,
úchop  4 cm. Motiv námi vyhrazen. 1 kus.
A15056 NOVINKA
34,-

RAZÍTKA ABECEDA
26 razítek ze dřeva s písmeny od A do Z. Rozměr: výška 3 cm,  2 cm.
A60328

295,-

RAZÍTKO DŘEVĚNÉ – HRANATÉ
Hranaté razítko v přírodním provedení. Nalepením tvarů z pěnovky vytvoříme
razítko dle fantazie. Rozměr: 8 x 8 cm. 1 kus.
K30511
32,-

RAZÍTKA POČTY
24 razítek ze dřeva k procvičování matematických představ jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Razítka obsahují číslice od 0 do 9, bodové obrazy 1–9
a matematická znaménka. Rozměr: 3 x 3 x 3,5 cm.
A60359
414,-

RAZÍTKO DŘEVĚNÉ
4 razítka ze dřeva s různými motivy. Rozměr: 4 x 4 cm.
K10917 zvířátka domácí
K10918 zvířátka lesní
K10919 zoo
K10920 ovoce

RAZÍTKOVACÍ POLŠTÁŘEK STAMPO
2 náhradní inkoustové polštářky k razítkům Stampo. Vodou omyvatelný, vypratelný a zdravotně nezávadný inkoust. Velký průměr polštářku umožňuje
snadno obarvit štoček razítka jediným pohybem. Rozměr:  9 cm.
K11064 zelený/červený NOVINKA
207,K11065 růžový/tyrkysový NOVINKA
207,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

94,94,94,94,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Šablony

K10182 oceán

28,-

K10185 Vánoce

28,-

K10183 farma

28,-

K10184 safari

28,-

K10620 princezny

28,-

K10621 motýli

28,-

K10622 čarodějnice

28,-

ŠABLONA Z PRŮHLEDNÉHO PLASTU
Šablona z pevného průhledného plastu s různými motivy. Rozměr: šablona 18,5 x 26,5 cm,
tvar 2,5-12 cm. 1 kus.

K10922 doprava

28,-

ŠABLONA PANENKA
Šablona z tenkého ohebného plastu.
Rozměr: 20,5 x 27 cm. 1 kus.
K10502

28,-

Váleček tupovací

najdete na straně 92.

K10924 Vánoce
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ŠABLONA BAREVNÁ
3 šablony z tenkého ohebného plastu. Vhodné k použití pro textilní, temperové a akrylové barvy nebo
k obkreslování pastelkami. Rozměr: 14 x 14 cm.

K10923 zvířátka

39,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Pastelky a tužky - Stabilo® Easy

Jedná se o ergonomicky tvarované trojhranné pastelky a tužky pro praváky i leváky s matně lakovaným povrchem. Protiskluzové úchopové plochy umožňují jejich správné, pohodlné a uvolněné držení. Měkká tuha
je ideální pro kreslení a psaní. Na pastelkách a tužkách je již připravené
místo na jméno. Délka 17,5 cm,  1 cm,  tuhy 4,2 mm.

TUŽKA STABILO® EASY
– pro leváky
Tužka s matně lakovaným povrchem a protiskluzovými plochami. Tuha tvrdosti HB. 1 kus.
Na objednání.
K10884
49,TUŽKA STABILO® EASY
– pro praváky
Tužka s matně lakovaným povrchem a protiskluzovými plochami. Tuha tvrdosti HB. 1 kus.
Na objednání.
K10885
49,-

PASTELKY STABILO® EASY – pro leváky
12 pastelek s matně lakovaným povrchem a protiskluzovými plochami. Součástí je ořezávátko.
Na objednání.
K10929
488,-

PASTELKY STABILO® EASY – pro praváky
12 pastelek s lakovaným povrchem a protiskluzovými
plochami. Součástí je ořezávátko.
Na objednání.
K10930
488,-

Nůžky Aurednik
pro leváky

najdete na straně 82.

Nůžky Aurednik
pro praváky

najdete na straně 82.

OŘEZÁVÁTKO STABILO® EASY – pro leváky
Ergonomicky tvarované ořezávátko se zásobníkem umožňuje snadné držení. Vhodné pro tužky o  0,6-1,1 cm. Barva námi vyhrazena. 1 kus. Na objednání.
K10931
137,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

OŘEZÁVÁTKO STABILO® EASY – pro praváky
Ergonomicky tvarované ořezávátko se zásobníkem umožňuje snadné držení. Vhodné pro tužky o  0,6-1,1 cm. Barva námi vyhrazena. 1 kus. Na objednání.
K10932
137,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Pastelky a tužky trojhranné


5,6 mm

 10 mm

SILNÉ

Pastelky a tužky v trojhranném provedení
učí děti správnému optimálnímu držení
ruky a postavení prstů.



5,6 mm

STŘEDNÍ

 9 mm

SLABÉ

 7 mm



3 mm

OŘEZÁVÁTKO NA TROJHRANNÉ PASTELKY
Na silné trojhranné, šestihranné, kulaté pastelky i voskovky. Rozměr: délka 4,5 cm. Barva námi vyhrazena. 1 kus.
K10008
49,-

PASTELKY TRIOCOLOR SILNÉ
Trojhranné pastelky s barevným lakovaným povrchem.
K10035 12 kusů
147,K10036 24 kusů
279,-

PASTELKY TRIOCOLOR
STŘEDNÍ
12 trojhranných pastelek
s barevným lakovaným
povrchem.
K10552
109,-

PASTELKY TRIOCOLOR
SLABÉ
12 trojhranných pastelek
s barevným lakovaným povrchem.
K10167
63,-

TUŽKA TRIOCOLOR SLABÁ
Trojhranná tužka s lakovaným povrchem s různou tvrdostí.
K10623 č. 1
5,K10624 č. 2
5,K10625 č. 3
5,PASTELKY TRIOCOLOR SILNÉ
– PŘÍRODNÍ
12 trojhranných pastelek s povrchem
v přírodním provedení.
K11069 NOVINKA
179,-

OŘEZÁVÁTKO LYRA
Dvoubarevné plastové ořezávátko s gumovým úchopem. Vhodné pro pastelky
o  0,7-11 mm Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  4 cm.
K11068 NOVINKA
25,-

PASTELKY LYRA GROOVE SLIM
48 trojhranných slabých pastelek v plastové dóze ve 24 barvách s velkým obsahem pigmentů. Trojhranný ergonomický
tvar s přírodní zónou úchopu bez přídavných materiálů podporuje optimální držení ruky. Pastelky mají prostor pro uvedení
jména. Velmi odolné. Vhodné i pro leváky.
K11070 NOVINKA
418,-

PRAVÍTKO ŠKOLNÍ
Průhledné plastové pravítko. Rozměr: 15 x 3 cm. 1 kus.
K10889 NOVINKA
8,-

TUŽKA TRIOCOLOR PŘÍRODNÍ SILNÁ
Trojhranná silná tužka s nelakovaným přírodním povrchem. Tvrdost tuhy HB. 1 kus.
K10004
15,-
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TUŽKA LYRA GROOVE
Kvalitní grafitová tužka s trojhranným ergonomickým
tvarem a přírodní zónou úchopu bez přídavných materiálů pro podporu optimálního držení tužky s místem
pro uvedení jména. Vhodná pro praváky i leváky.
K11066 slabá HB NOVINKA
11,K11067 silná B
NOVINKA
29,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Pastelky šestihranné
Pastelky šestihranné silné

Na pastelkách s lakovaným povrchem je již připravené místo na
jméno. Pastelka  10 mm.

Pastelky šestihranné slabé

Na pastelkách s lakovaným povrchem je již připravené místo na
jméno. Pastelka  7 mm.

OŘEZÁVÁTKO STOLNÍ
Ořezávátko z pevného barevného plastu s nastavitelným držákem. Vhodné pro
pastelky a tužky o průměrech 7–12 mm s možností
různého typu hrocení.
Vhodné i pro trojhranné
pastelky a tužky.
Rozměr: 10 x 9 x 7 cm. 1 kus.
K10782
241,-

Rozšířená
nabídka
pastelek
u nás
v e-shopu

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz



5 mm



3 mm

OŘEZÁVÁTKO
S GUMOVÝM
ÚCHOPEM
Ořezávátko z pevného
plastu, potažené
po obvodu gumou
z důvodu možnosti
pevného pohodlného
uchopení. Vhodné pro
pastelky o  7 mm.
1 kus.
K10933
32,-

OŘEZÁVÁTKO ELEKTRICKÉ
Jednoduchá manipulace, pro ořezávání slabých i silných
pastelek (Ø 7-12 mm). Extra silný motor, bez přehřátí.
Rozměr: Ø 10,5 x 20,5 cm.
A35509 NOVINKA
2594,-

OŘEZÁVÁTKO STOLNÍ ICO – ELEKTRICKÉ
Ořezávátko z pevného barevného plastu se zásobníkem.
Vhodné pro pastelky a tužky o průměru 6–12 mm. Napájení pomocí baterií 4 x 1,5 V AA nebo lze zapojit přes adaptér
do sítě. Baterie ani adaptér nejsou součástí balení. Barva
ořezávátka námi vyhrazena. Rozměr: 8 x 7 cm. 1 kus. 1
K10934
268,-

PA S T EL K Y A BA R V Y

LAUR A

PASTELKY TOY COLOR SILNÉ
12 šestihranných pastelek s lakovaným
povrchem. Součástí balení je ořezávátko.
K10783
149,-

PASTELKY TOY COLOR SLABÉ
Šestihranné pastelky s lakovaným povrchem.
K10784 12 kusů
55,K10785 24 kusů
115,-

OŘEZÁVÁTKO LYRA DVOJITÉ
Ořezávátko z pevného barevného plastu umožní
ořezávat pastelky a tužky o průměrech 7–11 mm.
Svým tvarem napomáhá k příjemnému uchopení
a snadnému ořezání pastelek. Spodní část slouží
jako zásobník odpadu a vysunutím směrem dolů jej
snadno vyčistíme. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: 5 x 3 cm. 1 kus.
A20674
49,-

NÁSTAVEC NA TUŽKU
Pomůcka ke psaní z měkké pryže, ergonomicky tvarovaná. Nástavec je určen pro leváky (prst umístěte do žlábku pod písmeno
L), pro praváky (prst umístěte do žlábku pod
písmeno R). Vhodný pro tužky, pastelky, štětce
o průměrech 8–11 mm. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 3,5 x 1,3 cm. 1 kus.
A28726
37,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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10 mm



10 mm

PASTELKY AUREDNIK MAXI
6 silných trojhranných pastelek. Obsahují tuhu na bázi vosku
s vlastnostmi voskovky, vodovky a pastelky v jednom, a proto zanechávají silnou stopu, lze je dobře roztírat. Součástí balení je velké
ořezávátko. Rozměr: délka 12 cm, Ø 15 mm, Ø tuhy 10 mm.
A20152 NOVINKA
282,PASTELKY LYRA GROOVE
– MAXI
6 silných trojhranných pastelek. Obsahují tuhu na bázi
vosku s vlastnostmi voskovky,
vodovky a pastelky v jednom,
a proto zanechávají silnou
stopu, lze je dobře roztírat.
Přírodní zóna úchopu bez
přídavných materiálů – chrání
proti skluzu palce a podporuje
optimální držení pastelky.
Rozměr: délka 11,5 cm,
Ø 15 mm, Ø tuhy 10 mm.
K11071 NOVINKA
267,-

PASTELKY STABILO® WOODY
10 silných kulatých pastelek s matně lakovaným povrchem.
Obsahují tuhu na bázi vosku s vlastnostmi voskovky, vodovky
a pastelky v jednom, a proto zanechávají silnou stopu, lze je
dobře roztírat. Vhodné k psaní na různé povrchy (papír, sklo, kov,
plast, apod.). Vysoká krycí schopnost. K ořezávání je vhodné ořezávátko na trojhranné pastelky. Rozměr: délka 11,3 cm,  15 mm,
Ø tuhy 10 mm.
A20150
386,-



10 mm

PASTELKA LYRA GROOVE – MAXI
Silná trojhranná pastelka. Obsahuje tuhu na bázi vosku s vlastnostmi
voskovky, vodovky a pastelky v jednom, a proto zanechává silnou
stopu, lze ji dobře roztírat. Přírodní zóna úchopu bez přídavných
materiálů – chrání proti skluzu palce a podporuje optimální držení
pastelky. Rozměr: délka 11,5 cm, Ø 15 mm, Ø tuhy 10 mm. 1 kus.
K11072 stříbrná NOVINKA
45,K11073 zlatá
NOVINKA
45,-



10 mm

PASTELY COLORIX
6 rozmývatelných pastelů s výsuvným šroubováním.
Podobně jako u aqua pastelek je možné přetřít pastely vodou a docílit tak rozmytého efektu aqua pastelek.
Rozměr: délka 10,5 cm, Ø 15 mm.
K10935
76,-



5,6 mm



PASTELKA MAGIC
Duhová šestihranná pastelka. Rozměr: délka
17,5 cm, Ø 10 mm, Ø tuhy 5,6 mm.
K10070
28,-

5,6 mm

PASTELKY MAGIC 3 v 1
Tyto trojhranné pastelky obsahují tuhu se třemi barvami. Natáčením pastelky
při kreslení docílíme různých barevných odstínů. Sada obsahuje 13 pastelek,
z nichž jedna je bílá a slouží k rozmazávání barev. Rozměr: délka 17,5 cm,
Ø 10,4 mm, Ø tuhy 5,6 mm.
K10553
252,-

PASTELKY VOSKOVÉ GIOTTO CERA STRONG
12 voskových pastelek. Pastelky se dají snadno vygumovat. Součástí balení je
ořezávátko a šestihranná guma. Rozměr: délka 10 cm, Ø 7 mm.
K11074 NOVINKA
144,-
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PASTELKY PLASTICOLOR
12 barevných pastelek, které se při pádu nelámou. Rozměr: délka 11,5 cm, Ø 7 mm.
K10627
62,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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PASTELKY PROGRESSO
12 pastelek s lakovaným povrchem a velmi silným jádrem. Jsou vhodné pro klasické kreslení špičkou, pro stínování celou ořezanou plochou nebo k roztírání ořezaných částeček prsty.
Rozměr: délka 15 cm, Ø 7 mm.
K10684
117,-

KŘÍDY PRAŠNÉ
12 jemných kříd. Ke stabilizaci kresby je vhodný fixační lak.
Rozměr: délka 7,5 cm, Ø 10 mm.
K10009
117,-

TUHY MAGIC GIOCONDA
6 speciálních duhových tuh vhodných ke
kreslení. Rozměr: délka 12 cm, Ø 5,6 mm.
K10938
62,-

KŘÍDY OLEJOVÉ
12 kříd. Jemné olejové křídy, které se vyznačují jasnými odstíny. Rozměr: délka 6 cm, Ø 9 mm.
K10005
39,FIXATIV 300 ml
Lak na bázi polyvinylové pryskyřice,
vhodný k fixování akvarelových, křídových a pastelových kreseb. Obrázky se
nerozmazávají. Lak můžeme využít všude tam, kde je potřeba zachovat trvanlivost výrobku. 1 5 19 20
K10098
145,KŘÍDY GIOCONDA
12 tvrdých kříd s voskovým charakterem.
Rozměr: délka 7,5 cm, Ø 7 mm.
K10939

UHEL GIOCONDA - TUŽKA
Černý uhel v tužce.
Rozměr: délka 17,5 cm, Ø 8 mm.
1 kus.
K10937
19,-

92,-

BLOK AKVARELOVÝ
10 listů akvarelového papíru. Tento papír obsahuje až 80 %
bavlny. Má velkou savou schopnost. Aqua efekt zde velmi vynikne. K pomalování jsou vhodné akvarelové pastelky a pastely Colorix. Rozměr: A4.
K20147
31,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PASTELKY AQUARELL
12 pastelek. Jejich efekt spočívá ve spojení s vodou. Štětcem namočeným ve vodě potíráme
hotový obrázek (každou barvu zvlášť) a z výkresu se stane akvarel. Barvy: žlutá, oranžová,
2 odstíny červené, fialová, 2 odstíny modré,
2 odstíny zelené, 2 odstíny hnědé a černá.
Rozměr: délka 17,5 cm, Ø 7 mm, Ø tuhy 3 mm.
K10006
59,-

Všechny ceny již včetně DPH.

UHEL PŘÍRODNÍ
GIOCONDA
4 černé uhle. Ke stabilizaci
kresby je vhodný fixační lak.
Rozměr: délka 15-17 cm,
Ø 9 mm.
K10936
56,-
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Voskovky

VOSKOVKY ALADINE - ZVÍŘÁTKA
12 nelámavých voskovek s hlavičkou
zvířátka. Vhodné pro děti již od 2 let.
Rozměr: délka 11,5 cm, Ø 13 mm.
K11075 NOVINKA
265,-

VOSKOVKY GIOTTO BE-BÉ
6 barevných voskovek v měkkém dřevě, díky kterému se snadno ořezávají.
Pastelky jsou dobře vypratelné, omyvatelné a zdravotně nezávadné. Ořezávátko je součástí balení. Vhodné pro
děti již od 2 let. Rozměr: délka 10,5 cm,
Ø 13 mm, Ø tuhy 7 mm.
K11076 NOVINKA
196,-

VOSKOVKY GIOTTO CERA MAXI
12 silných voskovek v sytých barvách. Vypratelné.
Rozměr: délka 10 cm, Ø 11 mm
K11077 NOVINKA
84,-

BLOČKY VOSKOVÉ GIOTTO
12 voskovek ve tvaru obdélníku. Tvar
voskovky podporuje správný úchop.
Nelámavé, snadno omyvatelné, lze
použít i na větší plochy, enkaustiku,
sklo a strukturované destičky. Vhodné
pro děti již od od 18 měsíců.
Rozměr: 4 x 2 x 1 cm.
K11078 NOVINKA
225,DESTIČKA STRUKTUROVANÁ
12 destiček z bílého plastu s vystouplou strukturou
s různými dekorativními motivy. Destičky jsou
vhodné pro techniku frotáže, kdy položíme papír
na destičku, voskovkou přejíždíme po papíře a po
chvilce se objeví dekorační motiv. Součástí je sada
voskovek. Rozměr: 15 x 15,5 cm.
K10792
258,-

VOSKOVKY TRIO WAX SILNÉ
12 silných trojhranných voskovek.
Rozměr: délka 9 cm, Ø 10 mm.
K10352
32,-
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VOSKOVKY TRIO WAX SLABÉ
12 slabých trojhranných voskovek.
Rozměr: délka 9 cm, Ø 8,2 mm.
K10353 NOVINKA
18,-

VOSKOVKY KULATÉ
48 voskovek v plastovém kelímku. Rozměr: délka 8 cm, Ø 8 mm.
K10686
65,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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VOSKOVKY STOCKMAR
Z VČELÍHO VOSKU
8 silných voskovek z včelího
vosku. Dobře přilnou na sklo
a hladký povrch. Syté a jasné
barvy s příjemnou vůní, které se
dají vzájemně překrývat a vrstvit.
Součástí balení je plastové rydlo
na výtvarné techniky a odstraňování nečistot. Vhodné pro děti od
cca 3-4 let. Rozměr: délka 8,3 cm,
Ø 12 mm.
A26030 NOVINKA
240,-

VOSKOVKY TOY COLOR
72 voskovek v plastovém boxu.
Rozměr: délka 9,7 cm, Ø 10 mm.
K10940

216,-

VOSKOVKA BÍLÁ
6 voskovek, které jsou vhodné ke kreslení na tmavém podkladu nebo po rozpuštění i ke zdobení vajíček.
Rozměr: délka 8 cm, Ø 8 mm.
K10941
42,-

TYČINKA GLITROVÁ GIOTTO – MAKE UP
Obličejová barva zlatá nebo stříbrná s glitry ve tvaru rtěnky. 4 g.
K11079 zlatá
NOVINKA
87,K11080 stříbrná NOVINKA
87,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

VOSKOVKA Z VČELÍHO VOSKU STOCKMAR
12 silných voskovek z včelího vosku ve stříbrné nebo
zlaté barvě. Dobře přilnou na sklo a hladký povrch.
Vhodné pro děti od cca 3-4 let.
Rozměr: délka 8,3 cm, Ø 12 mm.
A26025 zlatá
NOVINKA
243,A26026 stříbrná NOVINKA
243,-

Popisovače
gelové tetovací

najdete na straně 107.

BARVY NA OBLIČEJ SNAZAROO
8 barev vysoké kvality: bílá, černá, červená,
žlutá, fialová, zelená, modrá a růžová. Součástí
je houbička, štětec a podrobný obrázkový návod. Barvy jsou lehce odstranitelné mýdlem
a teplou vodou. 8 x 2 ml.
K10942
345,-

BARVY NA OBLIČEJ – ZÁKLADNÍ
6 pastelů s výsuvným šroubováním, které se snadno
nanášejí. Lehce odstranitelné mýdlem a vodou.
Rozměr: délka 10,5 cm, Ø 12 mm.
K10014
133,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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VOSKOVKY TROJÚHELNÍKOVÉ - MEDVÍDCI
30 voskovek ve tvaru barevných trojhránků – medvídků.
Voskovky jsou vhodné pro začínající „malíře“. Trojhranný tvar
umožňuje kreslení hranou voskovky i celou plochou. Jsou velmi
odolné proti polámání. Rozměr: 4,5 x 4 x 0,7 cm.
A20153
299,-
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VOSKOVKA TERAPEUTICKÁ
Voskovka s plastovým držákem umožňuje snadný
úchop. Lze rozšroubovat a náplň vyměnit. Barva
námi vyhrazena. Rozměr: 5 cm. 1 kus.
K10888
46,-

VOSKOVKA TERAPEUTICKÁ
– NÁHRADNÍ NÁPLNĚ
6 náplní do terapeutické voskovky v barvách: žlutá, růžová, červená, modrá, zelená, černá.
K11003
198,-

VOSKOVKY PRSTOVÉ
42 voskovek v šesti barevných odstínech. Voskovky jsou vhodné i pro nejmenší děti nebo jako
terapeutická pomůcka. Tvar voskovky podporuje
správný úchop. Rozměr: délka 5 cm, Ø 35 mm.
Na objednání.
A29080 NOVINKA
770,VOSKOVKA COLORINO - HVĚZDA
6 barevných voskovek v plastovém
pouzdře ve tvaru hvězdy. Díky možnosti uchopení celou rukou je vhodná
pro děti od 2 let. Rozměr: Ø 6 cm.
K10944
53,-
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VOSKOVKY COLORINO - KAPKY
12 voskovek ergonomicky tvarovaných. Součástí je gumovací pryž.
Rozměr: 4,8 x 2,3 x 1 cm.
K10943
82,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

BARVY NA SKLO GLASSFÜN
6 pastelů s měkkou tuhou, kterou snadno vyšroubujeme. Jsou ideální k použití na hladké povrchy, okna,
dlaždice, papír. Lehce setřeme navlhčeným hadříkem.
Rozměr: délka 14 cm, Ø 10 mm.
K10793
136,-

vo
M alování horkkaým
tiku je malířskái děti
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mohou vyzkouše
technika, kterouspělého.
pod dozorem do
:
Pracovní postupstavíme stupeň 1–3 (dle
na
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ič
hl
i
že
Na
skovky) a lehkým
e
oš
použitého typu vo
pl
skovkou po
tahy přejíždímežvose voskovka začne
dy
žehličky. K ožíme žehličku na papír
rozpouštět, přil ustiku a lehkými tahy
určený pro enka avé efekty. Postupně
vytváříme zajímdalší barvy. K onečný
můžeme přidat e seškrábnutím někteobraz dotvořím (špejlí, stěrkou). Při
ré vrstvy voskuřeme plochu žehličky
změně barvy otkou. Pro snazší očištění
papírovou utěr e rozehřát i bílý vosk.
žehličky můžem

Barvy
na sklo

najdete na straně 122.

VOSKOVKY NA SKLO
12 trojhranných voskovek k výzdobě oken, plexiskla a jiných hladkých
povrchů. Voskovky snadno setřeme
navlhčeným hadříkem.
Rozměr: délka 7,5 cm, Ø 10 mm.
A57020
182,-

Bločky voskové
Giotto

najdete na straně 102.
ENKAUSTIKA – VOSKOVKY
13 voskovek.
Rozměr: délka 8,5 cm, Ø 11 mm.
A20130
409,-

ENKAUSTIKA – ŽEHLIČKA
Žehlička umožňuje jednoduché uchopení i pro handicapované (lze malovat i bez použití rukojeti). 8
A20083
777,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ENKAUSTIKA – PAPÍR
10 archů speciálně leštěných kartonů.
K20902 A4
K21003 A5
NOVINKA
K21004 A6
NOVINKA

105,98,72,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Enkaustikaskem pomocí

PA S T EL K Y A BA R V Y

POPISOVAČE GIOTTO
+ DRŽÁK EGG
6 barevných popisovačů – fixů.
Součástí balení je držák EGG
ve tvaru myši. Vhodné pro děti
od 18 měsíců. Rozměr: délka 14 cm,
Ø 11 mm, síla stopy 2 mm.
K11081 NOVINKA
392,-

FIXY – SADA
30 fixů: 10 klasických, 10 štětcových, 10 fixů MAGIC.
K10948

83,-

FIXY MINI COLOURS
8 fixů se 4 nácvikovými adaptéry pro správný grafomotorický vývoj. Rozměr: délka 10,5 cm, síla stopy 1,5 cm.
Adaptér: 3,5 x 2,7 cm.
K10946
117,-

FIXY ŠTĚTCOVÉ
12 fixů s trojhranným úchopem, plněných barevnými
vypratelnými inkousty. Pružné hroty umožňují psát
a malovat jako štětcem.
K10947
55, 0,8 mm

 3–4 mm

 2 mm
FIXY MAGIC
10 fixů, které po přebarvení speciální fixou, změní
barvu. Tělo fixy určuje základní barvu a kryt napovídá v jakou barvu se změní. Součástí jsou 2 speciální
bílé fixy k přebarvování.
K10949
35,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

FIXY AUREDNIK OBOUSTRANNÉ
12 fixů s možností oboustranného kreslení se dvěma
hroty o síle stopy 0,8 a 2 mm.
A20030
77,-

FIXY V KBELÍKU
60 silných fixů ve 12 barvách. Fixy jsou vypratelné. Rozměr: 13,5 cm, Ø 1,5 cm, síla stopy 3-4 mm.
A35097
451,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Popisovače a křídy

KŘÍDY ŠKOLNÍ
12 barevných kříd na tabuli.
Rozměr: 100 x 12 x 12 mm.
K11082 NOVINKA
35,TABULKA STÍRATELNÁ
Oboustranně stíratelná tabulka pro
nácvik prvního psaní a kreslení, potažená speciální fólií s potiskem linek na
jedné straně. Druhá strana je prázdná.
Součástí jsou 2 značkovače a stírací
textilie. Rozměr: 32,5 x 22 cm.
K10685
54,-

KŘÍDY CHODNÍKOVÉ – SADA VELKÁ
93 barevných kříd v praktickém plastovém kbelíku v barvách: bílá,
žlutá, oranžová, růžová, modrá, zelená, fialová, hnědá, černá. Vhodné na kreslení venku. Rozměr: délka 10 cm, Ø 19 mm.
A95110
343,-

KŘÍDY CHODNÍKOVÉ – VAJÍČKA
6 barevných kříd ve tvaru vajíčka umožňujících snadný úchop
a vybarvování velkých ploch. Rozměr: Ø 4,5 cm, výška 6,5 cm.
A95115
108,-

KŘÍDY CHODNÍKOVÉ
– SADA MALÁ
16 barevných kříd vhodných na kreslení venku.
Plastový kbelík obsahuje
zelenou, červenou, hnědou,
žlutou, modrou křídu po
3 kusech a 1 křídu bílou.
Rozměr: 10 x 2 cm.
K10040
85,-

POPISOVAČE SLABÉ
4 popisovače vhodné ke
psaní na hladkém bílém
povrchu nebo stíratelné
tabulce. Rozměr: délka
15,5 cm, síla stopy 2 mm.
K10787
46,-

POPISOVAČ AKRYLOVÝ
2 popisovače na vodní bázi s vysokou intenzitou barvy. Vhodné na různé povrchy např. plátno, lepenka, papír, kámen, kov,
sklo, plast. Rozměr: délka 14 cm, Ø 15 mm, síla stopy 2-3 mm.
K10890 zlatý/stříbrný
109,K10891 bílý/černý
109,-

Bumerang
z lepenky

najdete na straně 76.
POPISOVAČ METALICKÝ
Popisovač s inkoustem na vodní bázi je vhodný pro psaní na
neporézní materiály: kov, sklo, porcelán, kůže, dřevo, beton, kámen, karton, plastické hmoty.
Rozměr: délka 12,5 cm, síla stopy 2 mm. 1 kus.
K10687 zlatý
25,K10688 stříbrný
25,-

 0,4 mm
POPISOVAČE GELOVÉ
– TETOVACÍ
6 popisovačů v metalických
barvách, kterými je možné kreslit na kůži. Obrázky snadno odstraníme vlažnou vodou a mýdlem. Součástí jsou samolepicí
šablony.
K10950
52,-

POPISOVAČE STABILO® POINT 88
10 popisovačů v 10 barvách. Vhodné pro psaní, rýsování
a vybarvování malých ploch např. u samolepek, k vymalování mandal, razítkových obrázků. Kovové pouzdro hrotu
zajišťuje dlouhou životnost. Rozměr: síla stopy 0,4 mm.
A35069
192,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Barvy – přehled
Při práci s barvami
doporučujeme naši

pracovní zástěru
Aurednik

najdete na straně 114.

NÁZEV

VHODNÝ PODKLAD

VLASTNOSTI

ČIŠTĚNÍ

STR.

1. Vodové barvy

Papír, lepenka, vatové dekorace.

Barvy lze dobře míchat s vodou, výrazně zářivé.

Ruce: voda a mýdlo.
Oblečení: ihned vyprat tekutým
mýdlem ve vlažné vodě.

111
112

2. Temperové
barvy

Papír, lepenka, vatové a polystyrenové dekorace.

Dobrá krycí schopnost, barvy lze mezi sebou
vzájemně míchat a tvořit tak nové odstíny.

Ruce: voda a mýdlo.
Oblečení: po vyprání mohou
na některých textiliích zůstat
barevné stíny.

109
110

3. Prstové barvy

Papír, lepenka, dřevo, sklo,
zeď, vatové a polystyrenové
dekorace.

Velmi dobrá krycí schopnost, stálé na světle,
obzvlášť barevně výrazné, barvy lze mezi sebou
míchat a tvořit tak nové odstíny.

Ruce: voda + mýdlo.
Oblečení: vyprat běžným způsobem
podle druhu textilie

112

4. Barvy
Magic Paint

Papír, lepenka, vatové dekorace, polystyren, dřevo, kámen.

Ruce: voda a mýdlo.
Barvy na vodní bázi, velmi dobře kryjí, stálé na
Oblečení: ihned vyprat tekutým
světle, elastické, lze je mezi sebou míchat a tvořit tak
mýdlem ve vlažné vodě.
nové odstíny, nejsou voděodolné, doba schnutí je
Doporučení: ochrana oděvu pracovcca 30 minut. 21
ními zástěrkami Aurednik.

109

5. Akrylové barvy

Lepenka, vatové dekorace,
polystyren, dřevo, kámen, kov,
keramika.

Ruce: voda a mýdlo.
Velmi dobře kryjí, stálé na světle, jsou voděodolné. Oblečení: po vyprání mohou
Lze je mezi sebou míchat a tvořit tak nové odstíny. na některých textiliích zůstat
Doba schnutí je cca 30 minut.
barevné stíny.

113

6. Textilní barvy

Bavlna, plátno, juta, viskóza,
látky z různých vláken do 20%
příměsi (nejlepší výsledky na
světlých látkách).

Barvy na látky, na vodní bázi, husté, stálé na světle,
ředitelné vodou, doba schnutí: 60 min., fixace (až
po 24 hod.) přežehlením žehličkou po dobu 3 až
5 minut, stupeň bavlna. Hotový výrobek můžeme
vyprat v pračce do 60 °C.

Ruce: voda a mýdlo.
Oblečení: ihned vyprat tekutým
mýdlem ve vlažné vodě.

118

7. Zapouštěcí
barvy
AquaTint

Morušový papír, karton, dřevo
a různé savé materiály.

Tekuté, vodou ředitelné barvy se silným pigmentem, nanášení pipetou nebo štětcem.

Ruce: voda a mýdlo
Oblečení: skvrny ihned odstranit
vodou. Silně zaschlé skvrny odstranit
namočením na 10 hodin do mléka
a poté vyprat.

117

8. Barvy
na linoryt

Papír, látka.

Tiskařské barvy, vodou ředitelné, intenzivní, velmi
dobře kryjí, doba schnutí je cca 15 minut, gumovými válečky se nanášejí na destičky z linolea (PVC) a
tisknou na látku nebo papír.

Ruce: voda a mýdlo.
Oblečení: ihned vyprat tekutým
mýdlem ve vlažné vodě.

116

9. Barvy na sklo,
keramiku
a porcelán

Papír, lepenka, umělá hmota,
sklo, porcelán, kov, hrnčířská
hlína, terakota, kamenina.

Barvy na vodní bázi, stálé na světle, odolné vůči
povětrnostním vlivům, lesklé a jemné, barvy lze
mezi sebou míchat a tvořit tak nové odstíny, doba
schnutí je cca 12 hodin (podle nanesené vrstvy).

Ruce: voda a mýdlo
Oblečení: skvrny ihned vyprat tekutým mýdlem ve vlažné vodě. Z textilií
nelze zcela odstranit.

125

10. Mramorovací
barvy

Papír, lepenka, vatové dekorace, látka, hedvábí, svíčka,
vyfouklá vajíčka, dekorace
z umělé hmoty, dřevo, sklo,
kov.

Tekuté barvy na bázi organických rozpouštědel
(báze umělé pryskyřice), velmi lesklé, stálé na světle,
doba schnutí je 2 až 24 hodin podle použitého
materiálu, barvy lze mezi sebou míchat a tvořit tak
nové odstíny, při práci dětí se doporučuje dohled
dospělé osoby a pravidelné
větrání. 1 19 20

Ruce: vhodné použit ochranné
rukavice.
Oblečení: ihned vyprat tekutým
mýdlem ve vlažné vodě. V případě nutnosti vyčistit technickým
benzínem.

117

11. Barvy
na hedvábí

Hedvábí, bavlna, plátno.

Barvy na vodní bázi, lesklé a jemné, stálé na světle,
ředitelné vodou, barvy lze mezi sebou míchat a tvořit tak nové odstíny, doba schnutí je 3 až 4 hodiny,
fixace je možná přežehlením přes pečicí papír na
stupeň bavlna po dobu 3 až 5 minut.

Ruce: voda a mýdlo
Oblečení: skvrny ihned vyprat tekutým mýdlem ve vlažné vodě. Z textilií
nelze zcela odstranit.
Doporučení: ochrana oděvu pracovními zástěrkami Aurednik.

121

12. Barvy Cromagic
glitter

Papír, lepenka, vatové
a plastové dekorace, len,
dřevo, sklo, kov.

Barvy na vodní bázi, stálé na světle, nejsou voděo- Ruce: voda + mýdlo.
dolné, lze je mezi sebou míchat a tvořit tak nové Oblečení: ihned vypereme tekutým
odstíny, doba schnutí je cca 30 minut.
mýdlem ve vlažné vodě.

112

13. Barvy venkovní
Outdoor
decoration

Vatové a plastové dekorace,
dřevo, sklo, kov, terakota,
kámen.

Ruce: voda a mýdlo
Barvy na vodní bázi, velmi dobře kryjí, stálé na světOblečení: skvrny ihned vyprat
le, voděodolné, lze je mezi sebou míchat a tvořit tak
tekutým mýdlem ve vlažné vodě. Z
nové odstíny, doba schnutí je 24 hodin.
textilií nelze zcela odstranit.

113

14. Barvy
na sklo

Pro všechny hladké povrchy:
sklo, dlaždice, fólie, plexi tvary Extra hladké, zářivé a průsvitné barvy.
apod.

Ruce: voda a mýdlo
Oblečení: skvrny ihned vyprat tekutým mýdlem ve vlažné vodě.
Z textilií nelze zcela odstranit.

122

15. Barvy
Glitter liner

Papír, lepenka, vatové
a plastové dekorace,
nepružný textil, dřevo,
keramika, sklo, kov.

Ruce: voda a mýdlo
Oblečení: skvrny ihned vyprat tekutým mýdlem ve vlažné vodě.
Z textilií nelze zcela odstranit.

118
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Akrylové barvy s vysokým obsahem glitrů,
doba schnutí je 2 až 5 hodin, po zaschnutí jsou
voděodolné, vhodné na dekorační práce a pro
zvýraznění detailů nebo napsání přání apod.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Temperové barvy
PA S T EL K Y A BA R V Y

BARVA TEMPEROVÁ

AUREDNIK 1000 ml
Kvalitní temperová barva v různých barevných
odstínech. Uveďte kód požadované barvy.

121,-

1 barva

bílá A45921
světle žlutá A45902
NOVINKA

tmavě žlutá A45903
oranžová A45904
červená A45905
světle modrá A45910
tmavě modrá A45911
fialová A45909

BARVA
MAGIC PAINT

světle zelená A45914
tmavě zelená A45916
NOVINKA

500 ml
Vysoce kvalitní dobře krycí barva na
vodní bázi. Určena pro užití na papír,
lepenku, dřevo, polystyren. Barva
není voděodolná. Uveďte kód požadované barvy. 21

světle hnědá A45918
tmavě hnědá A45919

NOVINKA

tělová A45924

NOVINKA

šedá A45922

1 barva

139,-

bílá A48800

černá A45920

žlutá A48801
červená A48803
zelená A48807

TEMPEROVÁ BARVA
METALICKÁ 500 ml
Tempera s metalickým efektem,
omyvatelná a snadno vypratelná.
K10483 zlatá
158,K10484 stříbrná
158,-

modrá A48805
hnědá A48808
černá A48809

BARVA TEMPEROVÁ

BARVA TEMPEROVÁ

TOY COLOR 1000 ml
Kvalitní temperová barva v různých barevných
odstínech. Uveďte kód požadované barvy.

TOY COLOR 250 ml
Kvalitní temperová barva v různých barevných
odstínech. Uveďte kód požadované barvy.

1 barva

1 barva

131,-

75,-

bílá K10875

bílá K10798

žlutá K10876

žlutá K10799

oranžová K11006

červená K10800

červená K10877

modrá K10802

modrá K10878

zelená K10801

světle zelená K10879

hnědá K10803

tmavě zelená K10880

černá K10804

NOVINKA

hnědá K10881
černá K10882

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Médium pro
temperové barvy

Tekutá pasta se speciálními vlastnostmi, které
promění obyčejnou temperu v barvu akrylovou (voděodolnou), textilní nebo třpytivou.
Médium je potřeba dobře promíchat s temperovou barvou v určitém poměru, podle toho,
jakou barvu chceme vytvořit.
1 díl
tempery
3 díly
média

TEMPEROVÉ BARVY TUHÉ PLAYCOLOR
6 barev s vysouvacím šroubováním. K malování není potřeba štětec s vodou. Stačí vyšroubovat barevnou
tyčinku a malovat. Barvy jsou rychle schnoucí a lze je použít na papír, lepenku, dřevo apod. Rozměr: délka
9 cm, Ø 2 cm.
K10951
132,MÉDIUM AKRYLOVÉ
Médium, které umožňuje vytvořit z temperové barvy barvu akrylovou. Pro matnou barvu smícháme
1 díl média a 1 díl temperové barvy. Chceme-li lesklou barvu, smícháme 3 díly média a 1 díl temperové barvy. Doba schnutí 30–90 minut. 500 ml.
K10436
198,1 díl
tempery
3 díly
média

Kelímek bezpečný
– nevylévací
najdete na straně 90.

BARVY TEMPEROVÉ – SADA 10
10 barev v tubě v 10 odstínech. 10 x 16 ml.
K10952

135,-

MÉDIUM TEXTILNÍ
Médium, které umožňuje vytvořit z temperové barvy barvu textilní. Smícháme v poměru 3 díly média
a 1 díl temperové barvy. Necháme zaschnout 24 hodin a poté zafixujeme žehlením naruby při 180 ˚C po
dobu 5 minut. 500 ml.
K10437
198,1 díl
tempery
1 díl
média

MÉDIUM TŘPYTIVÉ 500 ml
Médium, které lze míchat s temperovými a akrylovými barvami a vytvořit tak krásné barvy se třpytivým
efektem. Lze použít i samostatně.
K10438
171,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

BARVA TEMPEROVÁ NEON
25 ml
Tempera s fluorescentními
(svítícími) vlastnostmi ve tmě.
Dobře omyvatelná.
K10556
90,-

BARVY TEMPEROVÉ FLUORESCENTNÍ
4 barvy v neonově zářivých odstínech: žlutá, zelená, růžová, oranžová.
4 x 250 ml.
K10630
379,-

BARVY TEMPEROVÉ – SADA 6
6 barev v plastovém kelímku se šroubovacím uzávěrem. 6 x 25 ml.
K10692

89,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Vodové barvy

VODOVKY ŠKOLNÍ KOH-I-NOOR
12 barevných tablet se sytým pigmentem. Rozměr:
tableta Ø 3 cm.
K10887
58,VODOVKY TOY COLOR – PERLEŤOVÉ
12 pastelových odstínů s perleťovým efektem vynikne při malování akvarelových obrázků nebo při pomalování papírových a vatových dekorací. Součástí je
štětec. Rozměr: tableta Ø 3 cm.
K10420
75,-

VODOVKY TOY COLOR – MAXI
6 barevných tablet se sytým pigmentem. Díky velikosti tablety jsou vhodné pro začínající „malíře“. Součástí je kulatý štětec. Rozměr: tableta Ø 5,7 cm.
K10632
109,-

Sušák drátěný –
pojízdný

najdete na straně 135.

VODOVKY TOY COLOR – 24 BAREV
24 barevných tablet se sytým pigmentem. Součástí jsou dva ploché
štětce. Rozměr: tableta Ø 3 cm.
K10631
88,-

VODOVKY ANILINOVÉ
24 odstínů barev v plastovém obalu. Vynikají pestrými a sytými barvami. Rozměr: tableta Ø 2,2 cm.
K10693
120,-

Rádi sestavíme
balí čky dle vašich
individuálních
potřeb. Nabízíme
i variantu pro
leváky.

děti.
Nápady pro
rozumem.
Od srdce a s
1
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
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BALÍČEK AUREDNIK PRO 1. TŘÍDU
Balíček Aurednik pro 1.třídu obsahuje vodovky školní - 12 barev,
modelínu školní - 10 barev, pastelky trojhranné slabé, voskovky
trojhranné silné, tužku č.2, gumovací pryž, nůžky, lepicí tyčinku Herkules 8 g, tónpapír A4 - sada 20 archů, hodiny papírové,
rozvrh hodin. Všechny pomůcky v balíčku jsou vysoké kvality,
značek Aurednik a Koh-i-noor.
D10175 NOVINKA
233,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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A45226
růžová

NOVINKA

A45210
bílá

A45212
žlutá

A45227

BARVY AUREDNIK CROMAGIC – GLITTER
6 intenzivních lesklých barev se třpytkami použitelných pro mnoho výtvarných technik.
Vhodné na papír, dřevo, sklo a fólii. 6 x 500 ml.
A49040 NOVINKA
689,-

tělová

NOVINKA

A45215
oranžová

A45211

světle červená

A45218

NOVINKA

tmavě červená

A45219

světle zelená

A45221

tmavě zelená

NÁDOBKA NA VODOVOU
BARVU V TABLETÁCH
Jednotlivé nádobky lze libovolně spojovat podle počtu
barevných tablet.
Rozměr: Ø 4,4 cm. 1 kus.
A39336
13,-

fialová

AUREDNIK 750 ml
Sytá krycí barva v různých barevných odstínech
s hustou konzistencí, která po zaschnutí nešpiní.
Uveďte kód požadované barvy.
1 barva

A45216

tmavě modrá

A45223

BARVA PRSTOVÁ

BARVY PRSTOVÉ – SADA 6
6 barev: bílá, žlutá, červená, zelená,
modrá, černá. 6 x 80 ml.
K10953
186,-

A45222

světle modrá

129,-

A45228

NOVINKA

světle hnědá

A45217

tmavě hnědá

bílá A44904
žlutá A44900

A45214
černá

oranžová A44907
tělová A44909
růžová A44911
červená A44903

BARVA VODOVÁ
V TABLETÁCH
Sytá krycí barva v 15 odstínech.
Rozměr: Ø tablety 4,4 cm,
síla: 1,5 cm. Uveďte kód požadované barvy.
1 tableta
19,-

zelená A44901
modrá A44902
fialová A44908
hnědá A44906
černá A44905
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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Akrylové barvy, tuše

BARVY VENKOVNÍ
OUTDOOR DECORATION
6 sytých akrylových barev vhodných na
dřevo, terakotu, kámen, kov atd. Voděodolná. Doba schnutí 24 hodin. 6 x 250 ml.
A45463 NOVINKA
773,-

BARVY AKRYLOVÉ - HOBBY ACRYL
6 barev. Po zaschnutí jsou barvy voděodolné. 6 x 20 ml.
K10815
274,-

BARVA AKRYLOVÁ 500 ml
Vysoce kvalitní dobře krycí barva na vodní bázi,
stálá na světle. Určena pro užití na lepenku, vatové a polystyrenové dekorace, dřevo, kámen, kov.
Vhodná pro ubrouskovou techniku. Po zaschnutí
voděodolná. Uveďte kód požadované barvy.

155,-

1 barva

bílá K10954
žlutá K10955
červená K10956
zelená K10957
BARVA ČERNÁ NA VYŠKRABÁVÁNÍ
Neprůhledná barva na vodní bázi, je určena pro překrytí obrázků nakreslených
voskovkami nebo olejovými barvami. Po zaschnutí vyškrabujeme špejlí obrázek
dle fantazie. 120 ml.
A47654
111,-

modrá K10958
hnědá K10959
černá K10960

TUŠE BAREVNÉ
KOH-I-NOOR
6 barevných tuší.
Vhodné na kolorování
kreseb a malování
špejlí nebo perem.
6 x 20 ml.
K10041
125,TUŠ ČERNÁ
KOH-I-NOOR 20 ml
1 kus.
K10557
17,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

BARVY AKRYLOVÉ GIOTTO
12 matných akrylových barev určených pro hobby použití. Jsou voděodolné
a vhodné na většinu povrchů - karton, dřevo, kámen, kov a jiné. Součástí balení
je štětec. 12 x 25 ml.
K11083 NOVINKA
390,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Sušák drátěný
na výkresy

najdete na straně 135.

Velký výběr barev
najdete na stranách
109 – 113.

STŘÍKAČKA PLASTOVÁ
10 plastových stříkaček. 10 ml.
K10961
22,-

Kolo z lepenky
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vedle dřevěné ohch ručiček, tím roztosměru hodinovýtř ohrádky a stříkačkou
číme papír uvni barvy. Vznikají tak
stříkáme různé jímavé obrazce.
neuvěřitelně za

najdete na straně 74.
MALOVACÍ KRUH MAGIC
Při práci s tímto dřevěným kruhem rozvíjíme hravou formou naši
tvořivost, koordinaci ruky a oka, grafomotorickou představivost
a fantazii. Vnímáním a jedinečnou kombinací barev získáme neopakovatelný zážitek. Součástí balení je 10 plastových stříkaček.
Na objednání. 1
K11143 malý 58 x 34 x 9,5 cm NOVINKA
3697,K11144 velký 73 x 48 x 20 cm
4311,-

ZÁSTĚRA PRACOVNÍ AUREDNIK
Nepromokavá prodyšná zástěra s pružným lemem na rukávech, vzadu na suchý zip. Materiál
je 100% polyester, lze prát při teplotě 30°C.
A61291 S 2–5 let, délka 55 cm
135,A61292 M 5–8 let, délka 65 cm
145,A61293 L 9–12 let, délka 75 cm
155,A61294 XL pro dospělé, délka 95 cm
175,-

114

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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KRAKELOVACÍ LAK VE SPREJI
Speciální lak, který rozpouští
horní vrstvu barvy a tím vznikají
trhlinky. Záleží, jakou použijeme
spodní vrstvu, která potom
prosvítá přes trhlinky. 250 ml.
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Pracovní postup:
1) Předmět natřeme tmavou
akrylovou barvou a necháme
zaschnout.
2) Nastříkáme krakelovací lak
v jednom směru – doporučujeme 2 vrstvy.
3) Necháme zaschnout cca
15 minut a naneseme druhou
světlejší akrylovou barvu –
opět nanášíme jedním směrem, tahy neopakujeme.
4) Po zaschnutí můžeme provádět ubrouskovou techniku.
K10439
189,-

Lepidlo
na ubrouskovou
techniku

Papír
na ubrouskovou
techniku

najdete na straně 85.

najdete na straně 39.

LEPIDLO TEXTILNÍ
NA UBROUSKOVOU TECHNIKU
Voděodolné pojidlo mezi ubrouskem a textilem
(bavlnou, hedvábím). Při výzdobě látky doporučujeme vložit (např. při výzdobě trička) igelit, aby
se látka nepřilepila k sobě. Necháme zaschnout
24 hodin a fixujeme zažehlením přes látku na stupeň bavlna asi 5 min. Pereme ručně, šetrnými pracími prostředky. 59 ml.
A49259
89,-

PERLY TEKUTÉ BÍLÉ
Univerzální gelová barva připomínající perly. Nanášíme přímo z tubičky na dekorovaný předmět (papír, sklo, keramiku, látku, dřevo apod.).
30 ml.
A48856
88,-

LAK TRANSPARENTNÍ
Lak na vodní bázi je po zaschnutí lesklý a transparentní. Vhodný pro ubrouskovou
techniku a pro všechny ručně vyráběné dekorace, kde
potřebujeme vytvořit průhlednou ochrannou vrstvu
odolnou vodě.
250 ml. 1 5
K10816
147,-

PERLY TEKUTÉ BAREVNÉ
6 gelových barev připomínajících perly: bílá, zlatá,
stříbrná, růžová, modrá, černá. Nanášíme přímo
z tubičky na dekorovaný předmět (papír, sklo, keramiku, látku, dřevo apod.) 6 x 30 ml.
K11084 NOVINKA
252,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PASTA STRUKTUROVACÍ JEMNÁ
Akrylový tmel, který se nanáší přímo
z lahvičky na dekorovaný předmět. Velmi
hezký je na suchých větvičkách, které pak
vypadají jako zasněžené. 30 ml.
A48781
78,-

PASTA STRUKTUROVACÍ HRUBÁ
Akrylový tmel s hrubou strukturou, ředitelný vodou, obarvitelný buď předem, nebo po zaschnutí
akrylovou barvou. Jako podklad je možné použít
malířské plátno, sololitovou desku, papír, dřevo, keramiku, terakotu. Doba schnutí odpovídá nanesené
vrstvě 2–24 hodin. 500 g.
A48162
239,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Ubrousková technika (decoupage)

Linoryt
PA S T EL K Y A BA R V Y

BARVA NA LINORYT 200 ml
Tiskařská barva je vodou ředitelná. Má velmi dobrou krycí schopnost a rychle
schne (cca 15 minut). Jednotlivé odstíny se dají vzájemně míchat. Uveďte kód
požadované barvy.

212,-

1 barva

A4

A5

21 x 29,7 cm

14,8 x 21 cm

karmínová K10559
modrá K10560
černá K10563

Linory t
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 4,5 cm
LINORYT – DESTIČKA
Destička z pružného linolea (PVC), které jsou
vhodné pro rytí a tisk. Kolečko z linolea je samolepicí.
K10568 A4 1 kus
86,K10567 A5 1 kus
49,K10636 kolečko Ø 4,5 cm 10 kusů
75,-

MAGNET K DOMALOVÁNÍ
Mini magnetka potažená plátnem.
Rozměr: 6,5 x 6,5 cm. 1 kus.
K11085 NOVINKA
33,-

Paletu malířskou
– obdélník

najdete na straně 92.

LINORYT – RYDLO 10 NÁSTAVCŮ
Rydlo s plastovou rukojetí s 10 nástavci k vyrývání motivu
do destiček z linolea (PVC). Rozměr: délka rukojeti s nástavcem 11,5 cm. 4
K10633
197,-

LINORYT – VÁLEČEK
Gumové válečky s plastovou rukojetí jsou určeny pro
nanášení tiskařské barvy na linoleum (PVC). Rozměr:
délka rukojeti 11,5 cm a  válečku 2,5 cm. 1 kus.
K10634 malý 7,5 cm
148,K10635 velký 15 cm
195,-

Pastu strukturovací – hrubou

najdete na straně 115.
PLÁTNO MALÍŘSKÉ
Karton potažený plátnem
(280 g/m²), je vhodný k pomalování
temperovými, akrylovými i prstovými barvami nebo na ubrouskovou
techniku (decoupage).
Rozměr: 18 x 24 cm. 1 kus.
K10962
62,-
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DESTIČKA SOLOLITOVÁ
Destička je vhodná k pomalování akrylovými barvami, pastou strukturovací, k ozdobení ubrouskovou technikou. Lícová strana destičky je bílá,
rubová strana je v přírodní barvě. 1 kus.
K10558 kruhová
 10 cm
13,K10234 čtvercová 10 x 10 cm
13,K10235 obdélníková 20 x 30 cm
32,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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Mramorování

BARVY AQUATINT – SADA 6
6 zapouštěcích barev: žlutá, červená, růžová,
světle modrá, světle a tmavě zelená. Vhodné na
morušové papíry. 6 x 250 ml. 1 21
A58539
473,-

SŮL AQUATINT
Efektová sůl při posypání barev
Aquatint vytvoří zajímavé batikové efekty. Vhodná i do barev na
hedvábí. 200 g.
A58543
46,-

BARVY AQUATINT – ZLATÁ / STŘÍBRNÁ
2 metalické barvy (zlatá, stříbrná). 2 x 50 ml.
1

21

A58537

108,PIPETA
5 pipet z plastu k dávkování barvy.
Rozměr: 15 cm.
K10869
28,-

Morušový papír

najdete na straně 27.
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BARVY MRAMOROVACÍ
6 barev v lahvičkách s kapátkem v odstínech:
žlutá, červená, modrá, zelená, černá a bílá. Mramorovací technika je jednoduchá, efektní a každý výrobek z papíru, dřeva a skla je unikátem.
6 x 15 ml. 1 19 20
A45599
376,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Textilní barvy
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BARVA NA TEXTIL

59 ml

Vodou ředitelná barva s kvalitními pigmenty. Barvy
lze mezi sebou míchat a vytvořit tak další odstíny. Po
fixaci zažehlením (3–5 min., stupeň bavlna) je barva
voděodolná. Doporučujeme prát na 40 °C. Barva se
nanáší štětcem, razítkem nebo tupovacím válečkem
přes šablony. Barva drží velmi dobře na přírodních
textiliích (bavlna, juta, len) nebo na látkách do 20 %
příměsi. Uveďte kód požadované barvy.

81,-

1 barva

bílá K10241
žlutá K10242
červená K10243
modrá K10244
zelená K10245
hnědá K10246
černá K10247

bídka
a
n
á
n
e
ř
í
Rozš nás v e-shopu
barev u
BARVA TŘPYTIVÁ 3D
GLITTER LINER 28 ml
Akrylová barva s vysokým obsahem glitrů vhodná na
dekorační výzdobu, pro zvýraznění detailů. Vhodné
kombinovat s ubrouskovou technikou, barvami na sklo,
textilními a akrylovými barvami. Doba schnutí je 3–12
hodin. Uveďte kód požadované barvy.
1 barva

83,-

BARVY NA TEXTIL CREATOYS
6 barev na textil: černá (5 ml), fialová, modrá, zelená, žlutá, červená. Barvy necháme zaschnout, není třeba zažehlovat. Barvy jsou
světlé, a proto je lepší malovat s nimi na bílý podklad. Součástí je
štětec. 1 x 5 ml (černá), 5 x 12 ml.
K11086 NOVINKA
89,-

modrá K10259
červená K10260
zelená K10261
stříbrná K10262
zlatá K10263
bílá K10350

A

B
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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TUŽKA PŘENOSOVÁ
Termotransferovací tužka se používá k přenosu kreslených předloh, motivů a nápisů
na textil. Motivy se přenášejí přes průsvitný např. pečicí papír. Po obkreslení papír
s motivem otočíme na látku a přežehlíme
žehličkou (bez napařování) nastavenou na
stupeň bavlna nebo žehličkou na enkaustiku. Dále můžeme motiv vyzdobit barvami
na textil. 1 kus. 1
K10696
13,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Textilní fixy...

VOSKOVKY TEXTILNÍ
15 voskovek v různých barvách. Nakreslíme obrázek, přežehlíme žehličkou přes pečicí
papír po dobu cca 3 minuty na stupeň bavlna. Rozměr: délka 6 cm,  0,9 cm.
A20325
146,-

FIXY TEXTILNÍ TOY COLOR - SADA
Fixy na látku v barvách: světle žlutá, červená, tmavě modrá, zelená, hnědá, černá v malé sadě + 2x oranžová, tmavě zelená, růžová, fialová, světle
modrá v sadě velké. Po zaschnutí doporučujeme fixovat obrázek přežehlením žehličkou po rubové straně nebo přes pečicí papír na stupeň
bavlna. Doporučujeme prát na 40 ˚C. Rozměr:  stopy 3 mm.
K10818 malá 6 kusů
92,K10968 velká 12 kusů
106,-

FIX TEXTILNÍ ČERNÝ
Fix je vhodný na vytváření obrysů k vymalování nebo nápisů při pokreslování textilií. Hrot s plochou špičkou umožňuje kreslit tenké i silné
linky. Hotový výrobek je vhodné zafixovat přežehlením přes pečicí papír
po dobu cca 3 minuty na stupeň bavlna. Doporučujeme prát na 60 ˚C.
1 kus.
K10322
47,-

LÁTKOVÁ PODLOŽKA
– ČTVEREC
Bílá chňapka s prošíváním.
Rozměr: 16 x 16 cm. 1 kus.
K11087 NOVINKA
50,-

y
k
č
i
t
Taš oklady
na p
LÁTKOVÁ CHŇAPKA –
RUKAVICE
Bílá chňapka s prošíváním.
Rozměr: 17 x 22 cm. 1 kus.
K11088 NOVINKA
79,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

LÁTKOVÁ TAŠTIČKA NA ZIP
Taštička v přírodní barvě. Rozměr: 13 x 19 cm. 1 kus.
A50121
39,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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T E X T I L N Í D EKO R ACE
LÁTKOVÝ SÁČEK
Sáček v přírodní barvě se šňůrkou na stažení.
Rozměr: malý sáček 9–10,5 x 16–18 cm, velký sáček
25 x 35 cm. 1 kus.
A50039 velký
37,A80395 malý
23,-

LÁTKOVÝ BATŮŽEK
V přírodní barvě. Rozměr: 38 x 42 cm.
1 kus.
A50090 NOVINKA
53,-

LÁTKOVÝ POVLAK NA POLŠTÁŘ
Bílý povlak se zapínáním na zip.
Rozměr: 40 x 40 cm. 1 kus.
A50072
64,-

LÁTKOVÁ TAŠKA
Klasická taška k vyzdobení. Malá v barvě
přírodní, velká v barvě žluté
Rozměr: malá 25 x 28 cm, velká 38 x 42 cm.
1 kus.
A50023 malá
33,A50104 velká
58,LÁTKOVÁ TAŠTIČKA NA KRK
Taštička má 3 kapsičky: na suchý zip a klasický zip,
spodní otevřenou kapsičku. Zezadu je opatřena
poutkem k provlečení pásku. Rozměr: 14 x 16 cm.
1 kus. 3
A50043
52,-

LÁTKOVÉ PROSTÍRÁNÍ
Prostírání v přírodní barvě. Rozměr: 43,5 x 34 cm. 1 kus.
A50029
52,-

LÁTKOVÝ PENÁL
Penál v přírodní barvě na zip. Rozměr: 12 x 19 cm. 1 kus.
A50092
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Doporučujeme
ruční praní

55,-

LÁTKOVÁ TAŠKA S KONTUROU
Velká taška v přírodní barvě s předtištěným vzorem k vymalování.
Rozměr: 38 x 42 cm. 1 kus.
K11089 motýlci NOVINKA
57,K11090 dinosauři NOVINKA
55,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

T E X T I L N Í D EKO R ACE

Bavlna, hedvábí

BARVY NA HEDVÁBÍ
6 barev. Hedvábí je vhodné předem navlhčit, poté nanášíme barvu štětcem nebo rozprašovačem.
Vlhkou textilii můžeme posypat Aquatint solí, která vytvoří batikový vzor. Po zaschnutí sůl vykartáčujeme. Fixujeme přežehlením přes pečicí papír žehličkou na 150 ˚C. 6 x 15 g.
K10969
137,-

Hedvábí k pomalování

Bílé hedvábné textilie se začištěným okrajem určené
k aplikaci barev na hedvábí.

LÁTKOVÝ ŠÁTEK – PIRÁT
Šátek v přírodní barvě se upevní svázáním jeho cípů vzadu na hlavě. Rozměr: 24 x 46 cm. 1 kus.
A50108
55,-

Sůl Aquatint

najdete na straně 117.

ŠÁL HEDVÁBNÝ
Rozměr: 28 x 130 cm. 1 kus.
K20282

KAPESNÍČEK HEDVÁBNÝ
Rozměr: 28 x 28 cm. 1 kus.
K20280

110,-

42,-

Kroužek kovový

najdete na straně 145.

LÁTKOVÁ KŠILTOVKA – BÍLÁ
Bílá kšiltovka vzadu s gumičkou. Univerzální velikost. 1 kus.
A50041
47,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ŠÁTEČEK HEDVÁBNÝ
Rozměr: 45 x 45 cm. 1 kus
K20281

Všechny ceny již včetně DPH.

66,-
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Barvy na sklo
BARVA NA SKLO 60 ml
Slupovací okenní barva v pestrých odstínech
a 2 barvy konturovací. Uveďte prosím kód požadované barvy.

42,-

1 barva

bílá K10143
žlutá K10144
oranžová K10146
červená K10145
hnědá K10149
tmavě zelená K10147
světle zelená K10175
tmavě modrá K10148

BARVY NA SKLO – SADA 6
6 barev se šablonami a fóliemi.
Tubičky je možné doplňovat. 6 x 10,5 ml.
K10033
81,-

světle modrá K10174

FÓLIE NA SKLO – PEVNÁ
Pevná fólie je vhodná na výrobu různých dekorací na
zavěšení nebo zápichů do květináčů. Motiv na fólii
nakreslíme barvou na sklo, nejprve konturovací a následně vyplňovací barvou. Po zaschnutí barvu neslupujeme, ale nakreslený motiv vystřihneme i s fólií.
Sada obsahuje 2 archy o síle 0,4 mm, 1 arch o síle
0,2 mm, 10 stonkových drátků, šablonu s květinami
a hvězdami. Rozměr: fólie 23 x 33 cm.
K21006 NOVINKA
45,-

konturovací černá K10140
konturovací zlatá K10141

Barv y na sklo

ky,
šet přímo z lahvič
Barvy lze naná tryskou, na dokonale
která je opatřenaObrázek tvoříme podle
hladké plochy. nebo předlohy, kterou
vlastní fantazie lii. Obrysy obrázku
zasuneme pod fónturovací barvou a nechánamalujeme ko schnout. Vnitřní plochu
me 3–4 hod. zaujeme vyplňovacími
obrázku vymal schnutí můžeme obrázek
barvami. Po za out a bez lepení umístit
z podložky sejmci, zrcadlo apod. Pokrona okno, sklenici si mohou vytvořit plasčilejší výtvarní mocí stonkových drátků.
tické květiny po : na eurofólii položíme
Pracovní postup
eslíme
átek (list), obkr3–
4 hod.
vytvarovaný drrv
e
ou, nechám
konturovací ba barvíme vyplňovací
zaschnout a vy hodinách opět sejmeme a
barvou. Po 24 květinu podle vlastní fanvytvarujeme si sklo jsou vhodné použít
tazie. Barvy nao Window C olor nebo
na předlohy pr barvy drží již nastálo.
plexi tvary, kde

FÓLIE NA SKLO – ADHÉZNÍ
Měkká průhledná fólie slouží k pomalování barvami na sklo. Obrázek po zaschnutí neslupujeme, ale
vystřihneme a s fólií naneseme přímo na okno či jiný hladký povrch. Výhodou je snadná manipulace.
Při odstraňování nezanechává nečistoty jako v případě přímého kontaktu barvy s povrchem, zvláště
na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo naopak mrazu. Rozměr: 29 x 33 cm. 1 arch.
K10034
13,-

Voskovky
a barvy na sklo

najdete na straně 105.

PŘEDLOHA PRO BARVY NA
SKLO – ZVÍŘÁTKO
Předloha s motivy zvířátek na adhezní fólii s vyvýšenou konturou
pro vymalování barvami na sklo.
Výběr motivů námi vyhrazen.
Rozměr: 17 x 14 cm. 1 kus.
K10694
17,-
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Při výběru nabízených produktů
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PL E XI T VA RY

SKLÍČKO ZÁVĚSNÉ – KONTURA
Různé motivy z průhledného plexiskla s černou konturou a otvorem pro zavěšení. Zvýšený okraj slouží ke snadnému nanášení barev
na sklo a současně zabraňuje jejich vzájemnému promíchání. Rozměr: 6 x 8 cm. 1 kus.

K10332
lokomotiva

10,-

K10333
ryba

10,-

K10334
motýl

10,-

K11091
slon

NOVINKA 14,-

K11092
pes

NOVINKA 13,-

K10965
auto

12,-

K10966
vrtulník

10,-

K10967
princezna

10,-

K11093
včelka

NOVINKA 13,-

K11094
krab

NOVINKA 13,-

 10 cm

 8 cm
KOULE PLASTOVÁ – DVOUDÍLNÁ
Koule se skládá ze dvou plastových částí a má závěsné očko. Vhodná k malbě
barvami na sklo, tekutými perlami, akrylovými barvami. Dovnitř můžeme vložit vatové nebo polystyrenové dekorace, korálky, flitry apod.
A69620  8 cm, 20 kusů NOVINKA
853,A69621  10 cm, 12 kusů NOVINKA
665,-

A69614 kruh Ø 10 cm

16,-

A69611 hvězda Ø 8 cm

16,-

A69612 zvon 9 x 8 cm

16,-

A69613 strom 10 x 9 cm

16,-

SKLÍČKO ZÁVĚSNÉ – HLADKÉ
Tvar, na který je vhodné použít barvy na sklo a porcelán, třpytivé akrylové 3D barvy nebo drobné tvary z voskové fólie, které přidají
vyzdobenému tvaru na plastičnosti. Každý tvar má otvor na provlečení vlasce pro zavěšení. 1 kus.

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Keramika, porcelán

žlutý

červený

modrý

zelený
KASIČKA PORCELÁNOVÁ – PRASÁTKO
Bílé prasátko má vespod otvor s gumovým uzávěrem.
Rozměr: 10 x 7,5 cm.
A53163 NOVINKA
77,-

MISKA PORCELÁNOVÁ
Bílá miska o objemu 0,3 l. Rozměr:  12,5 cm, výška 5,5 cm.
A53143 NOVINKA

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

černý

34,-

FIXY NA KERAMIKU DECORPEN
9 trojhranných popisovačů se světlostálým pigmentovým inkoustem
na vodní bázi. Vhodné na různé povrchy např. keramiku, porcelán, plast,
fólii. Po zaschnutí (4 hod) se barva stává voděodolnou.
Rozměr: délka 14,5 cm, síla stopy 3 mm.
K10964
133,-

124

FIX NA PORCELÁN
Speciální popisovač pro malování na porcelán. Se skvělou přilnavostí i na sklo, keramiku
a smaltové předměty. Před použitím protřepeme, zatlačíme na hrot, který se napustí
barvou a malujeme. Namalovaný obrázek
necháme zaschnout 4 hodiny a poté zafixujeme zapečením v troubě po dobu 90 minut při teplotě 160˚C. Po zapečení jsou barvy
zářivé a jasné. Vyzdobené předměty nejsou
vhodné do myčky. Rozměr: síla stopy 3 mm.
K10637 žlutý
K10639 červený
K10640 zelený
K10641 modrý
K10643 černý
1 barva
90,-

FIXY GIOTTO DECOR METAL
5 metalických popisovačů v barvách: zlatá, stříbrná, bronzová, tyrkysová a měděná.
Vhodné na papír, kov, dřevo, plasty apod.
Rozměr: síla stopy 4 mm.
K11097 NOVINKA
169,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PA S T EL K Y A BA R V Y

Barvy na porcelán

BARVY NA PORCELÁN
6 barev: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá. Vodou ředitelné
barvy jsou určené pro malování na keramiku, sklo, porcelán a kov.
Fixují se vypálením v troubě při teplotě 150 ˚C, po dobu 35 minut. Po
vypálení se dosahuje jasných odstínů. Vyzdobený výrobek je možno
mýt i v myčce. 6 x 20 ml.
K10817
329,-

Rozšířená v
nabídka baroepu
u nás v e-sh

List síťovaný

najdete na straně 149.

BARVY NA KERAMIKU A SKLO CREATOYS
5 barev na sklo, porcelán, keramiku a obklady v odstínech: žlutá,
oranžová, růžová, fialová, tyrkysová v kelímkách se šroubovacím
uzávěrem. Jedná se o voděodolné barvy, jejichž délka schnutí je
2 dny. Chceme-li urychlit dobu schnutí, lze namalovaný výrobek vložit do trouby a zapéct na 30 minut při 140 °C.
Součástí je černá kontura. 5 x 12 ml, kontura 1 x 5 ml.
K10695
82,LUCERNA SKLENĚNÁ – ZÁVĚSNÁ
12 průhledných sklenic s drátěným ouškem.
Rozměr:  8 cm, výška 10 cm.
A53158 NOVINKA

372,-

Svíčku čajovou
na baterii

najdete na straně 131.

SVÍCEN SKLENĚNÝ – NA ČAJOVOU SVÍČKU
10 stojánků k pomalování barvami na sklo, třpytivými
barvami 3D, popisovači na porcelán, glitrovými lepidly.
Rozměr: 4,5 x 6,5 cm.
A53198
159,-

KAMÍNEK SKLENĚNÝ
Bílý skleněný kamínek můžeme polepit samolepicí mozaikou nebo pomalovat
barvami na porcelán. Balení obsahuje 10 až 12 kamínků.
Rozměr: 5 x 3,5 cm. 300 g. 2
K10824
77,BARVA KONTUROVACÍ NA SKLO A PORCELÁN
Černá barva. 28 ml. 1 kus.
A42456
113,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Modelíny
M O D ELOVACÍ H M OT Y

MODELÍNA DECO KIDS

500 g

Příjemná vláčná modelína, která se nelepí.
V sedmi barevných odstínech.
Uveďte prosím kód požadované barvy.
1 barva

75,bílá K10385
žlutá K10386
červená K10388
zelená K10390
modrá K10391
hnědá K10392
černá K10393

MODELÍNA DECO KIDS – SADA 500 g
8 barev: bílá, žlutá, růžová, červená, zelená, modrá,
hnědá a černá.
K10394
85,-

MODELÍNA ŠKOLNÍ KOH-I-NOOR 200 g
10 barev.
K10886

26,-

MODELÍNA V KUFŘÍKU
7 barev v plastovém kufříku.
Součástí balení je plastový
váleček + 7 vykrajovátek
( 4 cm).
K10698
181,-

MODELÍNA KIDDY CLAY 500 g
24 barev modelíny.
K10697
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

76,-
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M O D ELOVACÍ H M OT Y
MODELÍNA NA OKNO
12 barev měkké modelovací hmoty k vytvoření obrázků na
okna a hladké plochy. Snadno lze odstranit, nevysychá. K opakovanému používání. 12 x 50 g.
A61109 NOVINKA
221,-

HMOTA MODELOVACÍ GIOTTO BE-BE – SADA
Modelína na přírodní bázi obsahuje pšeničnou mouku. V barvě červené,
modré, žluté a bílé. Nezanechává skvrny, dermatologicky testováno. Vhodná
pro děti od 2 let. 4 x 100 g.
K11098 NOVINKA
169,-

Pro terapeutické účely

MODELÍNA MĚKKÁ
Jemná modelína v kelímku, kterou je nutné po použití uzavřít, aby nevyschla. 500 g.
1 barva
102,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

A61103 bílá

A61104 žlutá

A61105 oranžová

A61106 červená

A61107 modrá

A61108 zelená

Všechny ceny již včetně DPH.
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M O D ELOVACÍ H M OT Y

19 cm

21 cm

TVOŘÍTKA NA MODELÍNU – SADA
5 dílná sada pomůcek k modelování z pevného barevného plastu.
5

135,-

K10395

20 cm

ŠPACHTLE NA MODELÍNU
5 plastových špachtlí. Rozměr: délka 20 cm.
K10971

5

64,-

FIGURKY DO MODELÍNY
128 dílků z barevného plastu k vytvoření nejrůznějších figurek, strašidel, zvířátek z modelíny. Rozměr: 3–5 cm. 2
A61169
352,-

A4

PODLOŽKA NA MODELOVÁNÍ
Podložka z pevného bílého plastu.
K10045 A4
K10970 A3
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

A3

14,29,-

VÁLEČEK DŘEVĚNÝ
Váleček s otočným středem. Rozměr: 23 x 5,5 cm.
K10738
70,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

M O D ELOVACÍ H M OT Y

:
Pracovní postup
ací hmoty vyov
el
Z lehké mod ličku, vezmeme si
modelujeme ku nický strojek
plastový mecha by prstů jej hmoa jemnými pohya dobře přimáčktou potáhneme kneme do hmoty
neme. O či vmáčschnutí přilepíme
nebo po jejím za
lepidlem.

STROJEK MECHANICKÝ – SADA
Plastový strojek ve třech verzích (chůze, běh, tanec).
Rozměr: 3–4,5 cm. 1
A61283 malá 3 kusy
96,A61279 velká 30 kusů
690,-

Oči s pohyblivými
panenkami
najdete na straně 155.

HMOTA MODELOVACÍ SILK CLAY – SADA
Velmi lehká samotvrdnoucí barevná hmota, která se nelepí
na ruce. Jasné barevné odstíny se mohou mezi sebou míchat.
Vhodná na modelování drobných tvarů a na potažení mechanických strojků. 10 x 40 g.
A61278
368,-

MODELÍNA BAMBUSOVÁ 200 g
Modelína z přírodního materiálu. Hotový výrobek
necháme uschnout na vzduchu. Obal se zbývající
hmotou dobře uzavřeme, tím zabráníme vyschnutí.
K10699
59,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

HMOTA MODELOVACÍ – BÍLÁ 125 g
Velmi lehká samotvrdnoucí hmota schnoucí na
vzduchu. Pro rychlé schnutí můžeme hotový výrobek vložit do mikrovlnné trouby po dobu 10
minut na 600 W. Současně s výrobkem je nutné
dát do trouby nádobku s vodou. Po zaschnutí
můžeme výrobek nabarvit temperovou nebo
akrylovou barvou. Díky tomu, že hmota je po zaschnutí velmi lehká, je vhodná na výrobu dekorací
k zavěšení.
A61360
92,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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M O D ELOVACÍ H M OT Y

O
Modelína FIM
hodí k výrobě
H mota Fimo seátek, korálků, knoflíků
postaviček, zvíř stí, nelepí se. N ež začnea jiných drobno acovat, je vhodné nechat ji
me s hmotou pr i pokojové teplotě. Před
chvíli odležet přomačkáme menší kousky
zpracováním pr y, dokud není vláčná.
hmoty mezi prst dnutí upečeme hotový
Za účelem ztvr při teplotě 130 ˚C po
výrobek v troubě
dobu 30 minut.

MODELÍNA FIMO SOFT
12 barev: bílá, žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová,
modrá, tyrkysová, zelená, hnědá, šedá, černá. 12 x 25 g.
1

A61297

318,-

HMOTA MODELOVACÍ
– BETON
Hmota připomínající beton
vhodná k výrobě květináčků, stojánků na svíčky, pro
otisky listů a přírodnin. Po
zaschnutí na vzduchu můžeme vymalovat nejrůznějšími barvami. 500 g.
A60466
89,-

HMOTA MODELOVACÍ – KERAMIKA
Hmota z přírodních surovin, bez zápachu, obsahující jíly se směsí organických pigmentů a vody. Je ideální pro jemné modelování drobných
detailů. Na vzduchu schne cca 24 hodin a zcela tvrdá je za 10–15 dní.
Hotové výrobky můžeme pomalovat nejrůznějšími barvami. 1000 g.
A61266 bílá
101,A61265 terakota
101,-

Peří dekorační

najdete na straně 160.

MODURIT MASS
Modelovací bílá hmota, tzv. modurit, která pečením v troubě po
dobu 30 minut při teplotě 120 ˚C nebo vařením ve vodě po dobu
10 až 20 minut tvrdne. Hotový výrobek můžeme pomalovat akrylovými barvami. 500 g.
K10972
133,-
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 3,8 cm

BARVY NA SVÍČKY - SADA
4 tubičky s barvami: zlatá, modrá, červená, žlutá,
voskovou fólii a předlohu. Barvu nanášíme rovnou
z tubičky nebo roztíráme štětcem. Necháme zaschnout 24 hod. 4 x 25 ml. 20
A49790
276,-

SVÍČKA BÍLÁ
Hladká svíčka k vyzdobení mramorovacími barvami, voskovými plátky nebo obtisky a barvami na
svíčky. Rozměr: 8 x 4 cm. 1 kus.
K10054
14,-

SVÍČKA ČAJOVÁ NA BATERII
2 svíčky se svítivostí cca 60 hod. Baterie je součástí.
Rozměr:  3,8 cm. 22
M25858
39,-

:
Pracovní postup
zložíme
ro
m
Před použití při pokojové
voskovou fólii ořezanou
teplotě. Dobře vnou jehlou
tužkou nebo rome lehce obrys
na vosk vyryje tvaru. Tvary
požadovaného hnout. Polomůžeme i vystřinebo na jiný
žíme na svíčku k dekoraci
předmět určenýneme.
a rukou přitisk

FÓLIE VOSKOVÁ - PLÁTKY
10 plátků v barvách: bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, světle a tmavě modrá, fialová, zelená
a hnědá. Rozměr: 20 x 10 cm.
A61075
252,-

KNOTY S PLÍŠKEM
24 knotů o různé délce.
K10820 krátké 3 cm
K10382 dlouhé 10 cm

OBTISKY NA SVÍČKY
Obtisky s motivy motýlů a květin o rozměru 2–6 cm.
Motiv vystřihneme a ponoříme do misky s vodou. Po
chvilce se obrázek uvolní a pak jej snadno naneseme
na svíčku. Lehce osušíme a necháme zaschnout. Na
archu je 8–10 obtisků. Motiv námi vyhrazen. 1 arch.
K10571 NOVINKA
21,-

35,65,-

PARAFÍN BÍLÝ
Parafín rozehřejeme ve vodní lázni. Teplota tání je
asi 55 ˚C. Tekutý parafín nalijeme do předem připravených formiček a necháme ztuhnout. K obarvení
můžeme použít trojhranné nebo kulaté voskovky.
500 g.
K10383
115,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

VOSK VČELÍ - SADA NA VÝROBU SVÍČEK
Včelí vosk ve dvou sadách. Malá sada o rozměrech
10 x 5 cm, knot dlouhý 100 cm a velká sada 13 x 17 cm,
knot dlouhý 100 cm.
K10674 malá 14 plátků
54,K10739 velká 4 plátky
52,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Vosky, svíčky...

Formičky licí
M O D ELOVACÍ H M OT Y

Formičky licí

Formičky jsou vyrobeny z kvalitního plastu
(doporučená teplota od -15 do +60˚C) nebo
silikonu (doporučená teplota od -40 do
+230 ˚C). Vhodné jsou především na vylévání
sádrou, výrobu mýdla, pro modelínu Fimo
i na odlévání svíček).

Vysvětlivky:

[
s
n
l

Formička vhodná na sádru
Formička vhodná na FIMO
Formička vhodná na mýdlo
Formička vhodná na vosk

FORMIČKA LICÍ – MOŘSKÝ SVĚT [   
8 motivů mořských živočichů. Rozměr: 3,5–7 cm.
A63531
197,-

FORMIČKA LICÍ – SAFARI [ 
6 motivů zvířátek ze zoo. Rozměr: 6–9 cm.
K11102 NOVINKA

SÁDRA MODELÁŘSKÁ
Bílá sádra k vylévání licích formiček. Do nádoby
s vodou postupně přidáváme za stálého míchání
sádru v poměru 1:2 (voda : sádra) až vznikne hustá
licí hmota. Tuto hmotu pomalu vléváme do předem
vypláchnutých formiček, tím zabráníme vzniku
nežádoucích vzduchových bublin. Doba tvrdnutí
cca 15 min. Po zaschnutí opatrně vyklepneme výrobek a nožem očistíme hrubé zakončení. Hotové
výrobky lze pomalovat nejrůznějšími barvami. 1 kg.
K10061
21,-

135,-

FORMIČKA LICÍ – SRDCE HLADKÁ [   
4 motivy srdíček. Rozměr: 6–7 cm.
A62524
189,-

FORMIČKA LICÍ – SRDCE DEKORAČNÍ [  
6 motivů srdíček. Rozměr:  4–7 cm.
K11104 NOVINKA
129,-

BARVA DO MÝDLA
Tekutá průhledná barva k obarvení mýdlové hmoty. Nakapeme pár kapek do rozpuštěné mýdlové
hmoty (sytost barvy si zvolíme dle potřeby), zamícháme a vlijeme do připravené formičky. 10 ml.
A62513 žlutá
49,A62516 zelená
49,A62515 modrá
49,A62514 fialová
49,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

HMOTA MÝDLOVÁ
Potřebné množství mýdlové hmoty odkrojíme nožem, dáme do
plecháčku, který položíme do většího hrnce s vodou a ohříváme
ve vodní lázni, až se začne hmota rozpouštět. Vzhledem k průhlednosti hmoty a mírné teplotě, do ní můžeme zalévat různé
dekorace jako jsou např. textilní květiny, koření, mušle, kamínky atd. Mýdlovou hmotu můžeme i obarvit barvami do mýdla.
Z jedné dávky vylijeme cca 15–20 tvarů o velikosti cca 6,5 cm, viz
formička licí – ozdoby. 500 g. 8
A63345
238,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

M O D ELOVACÍ H M OT Y
FORMIČKA LICÍ – JARO [  
6 motivů motýlů a broučků. Silikonová formička.
Rozměr: 11 x 7 cm, hloubka 3 cm.
A63534 NOVINKA
156,-

FORMIČKA LICÍ – VELIKONOCE [  
6 motivů velikonočních vajíček.
Rozměr: 5,5 x 4,5 cm.
K11099 NOVINKA
135,-

FORMIČKA LICÍ – OZDOBY [  
6 motivů. Jsou hlubší, a proto vhodné zejména na
výrobu mýdla a svíček z parafínu.
Rozměr:  4,5 - 6 cm.
K10380
68,-

FORMIČKA LICÍ – VAJÍČKA [  
6 motivů vajíček. Silikonová formička.
Rozměr: 11 x 7 cm, hloubka 3 cm.
A63536 NOVINKA
172,-

FORMIČKA LICÍ – MOTÝLI [  
6 motivů motýlů. Rozměr: 5 x 12 cm.
K11100 NOVINKA

FORMIČKA LICÍ – MUŠLE [  
7 motivů (5x mušle, 1x hvězdice, 1x sépie).
Rozměr:  6–9 cm.
K11101 NOVINKA

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

129,-

FORMIČKA LICÍ – STRAŠIDLA [  
5 motivů strašidel. Rozměr: 10 x 8 cm.
A63373 NOVINKA

181,-

129,-

FORMIČKA LICÍ – MANDALY [  
5 motivů mandal s různou strukturou.
Rozměr:  6,5 cm.
A62519

195,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Písky
M O D ELOVACÍ H M OT Y

PÍSEK KINETICKÝ PŘÍRODNÍ
Jedná se o speciální písek, který je hebký, měkký, velmi příjemný na dotek a dobře tvarovatelný. Pokud je stlačen, drží pevně svůj tvar. Pokud jej rozmělníme, písek se nerozsype, ale rozdělí se na měkké chomáčky, které drží při sobě. Písek velmi dobře podporuje hmatové vnímání, kreativitu a fantazii. Kinetický písek tvoří čištěný písek a unikátní
pojivo, které způsobí, že se písek nerozsype a vytváří dojem vlhkého písku. Vhodný pro terapeutické účely jak pro děti, tak i pro dospělé. Tzv. „protékání písku“ mezi prsty má úžasné
uklidňující účinky. Pomáhá též obnovit motorické schopnosti u osob s postižením a po úrazu.
2,5 kg. 2 15
B30378
548,-

PÍSEK KINETICKÝ BAREVNÝ
2,2 kg. 2 15
B30366 červený
B30367 modrý
B30368 zelený

812,812,812,-

PÍSEK DO PÍSKOVNIČKY BAREVNÝ - SADA
Písek s hrubší strukturou v 10 barvách. 10 kg.
A78150

TVOŘÍTKA HRAD
10 formiček z plastu ke stavbě budov s věžemi, barevného cimbuří, schodů, stěn apod. Vhodné pro kinetický písek. Rozměr: např. silná věž  5,3 x 12 cm.
B30379 NOVINKA
209,-

HLADÍTKA
4 hladítka z barevného plastu s různými výřezy.
Rozměr: 13 x 8 cm.
K10501
45,-
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2

15

572,-

PÍSEK DO PÍSKOVNIČKY
– NATUR
2 kg. 2 15
K10500
68,-

PÍSKOVNIČKA
Dřevěná pískovnička s kovovými úchyty k univerzálnímu využití. Můžeme v ní kreslit prsty, hledat
v písku drobné předměty, a tím procvičovat jemnou motoriku a odbourávat stres. Součástí je dřevěné
hladítko. Rozměr: 53 x 36 x 5 cm. 2 15
K30741
535,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R ÁT ĚN Ý PR O G R A M
STŮL NA PÍSEK A VODU – ČTYŘDÍLNÁ SESTAVA
4 díly stolu s průhlednými plastovými zásobníky k naplnění různými
materiály, např. pískem, vodou, modelovací hmotou, korálky, dílky stavebnic apod. Jednotlivé díly stolu můžeme sestavit do kruhu, vedle sebe
nebo postavit samostatně. Zásobníky jsou stohovatelné, rámy skládací.
Nohy kovových rámů jsou opatřeny gumovými chrániči. Stůl je vhodný
pro nejrůznější aktivity a experimenty. Rozměr: kruh  80 cm, výška 47 cm,
zásobník 40 x 40 x 15 cm. Na objednání.
E22192
5210,-

SUŠÁK DRÁTĚNÝ - ZÁVĚSNÝ
Sušák na výkresy s 10 drátěnými rošty (36 x 39 cm), na
které lze uložit dva výkresy A4 nebo jeden výkres A3.
Prázdné rošty je možno sklopit ke stěně. Součástí jsou
vruty k upevnění do zdi. Rozměr: 39 x 93 x 36 cm.
K60006
2358,-

SUŠÁK DRÁTĚNÝ - POJÍZDNÝ
Sušák s 10 drátěnými rošty, na které
lze umístit až 20 výkresů.
Rozměr: 55 x 100 x 45 cm.
K60001
3798,-

STOJAN DRÁTĚNÝ
Stojan v bílé barvě s 24 přihrádkami
pro papír o velikosti 50 x 70 cm.
Rozměr: 55 x 145 x 59 cm.
Na objednání.
M47710
5746,-

SUŠÁK DŘEVĚNÝ - POJÍZDNÝ
Sušák na kolečkách s aretací pro 19 drátěných
roštů (48 x 33 cm). Součástí sušáku je 8 roštů.
V případě zájmu možné doobjednat další rošty. Rozměr: 57 x 84 x 47,5 cm.
K60019
3959,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

VÝSTAVKA DRÁTĚNÁ NA DEKORACE
Drátěný rošt v bílé barvě je určen k upevnění na zeď. Výkresy,
výrobky a dekorace upevníme na rošt pomocí kolíčků, šňůrek
nebo zavěšením na drátěný háček. Trojrozměrné výrobky můžeme položit na drátěné police. Drátěné háčky i police je nutné
objednat zvlášť. Součástí jsou vruty k upevnění do zdi.
Rozměr: 110 x 80 cm (velikost okének 10 x 10 cm).
K60016
856,-

DRÁTĚNÝ ROŠT K SUŠÁKU
Náhradní rošt v červené barvě
k pojízdnému sušáku.
Rozměr: 48 x 33 cm. 1 kus.
K60021
123,HÁČEK DRÁTĚNÝ
Háček k drátěné výstavce.
Rozměr: 4 x 15 cm.
K60018

POLIČKA DRÁTĚNÁ
Polička s plastovým dnem k drátěné
výstavce. Rozměr: 10 x 50 cm.
K60017
351,-

94,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Pěnovka Moosgummi
D R O B N É D EKO R ACE

je klasickým materiálem na ruční práce. Je pružná, pevná,
barevná, neláme se a má mnohostranné využití. Pěnovku
lze jednoduše stříhat, lepit, skládat i tvarovat. K lepení pěnovky můžeme použít lepidlo na pěnovku, tavnou pistoli
nebo oboustrannou lepicí pásku.

PĚNOVKA MOOSGUMMI – ARCHY
10 archů pěnovky v 10 barvách.
Rozměr: A4, síla 2 mm.
K20564

79,-

Raznice Fiskars®

najdete na straně 79.
PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - ARCHY
10 archů samolepicí pěnovky v 10 barvách.
Rozměr: A4, síla 2 mm.
K20700
108,PĚNOVKA MOOSGUMMI TŘPYTIVÁ
10 archů v 10 třpytivých barvách. Rozměr: A4.
K21009 NOVINKA
124,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI
- TŘPYTIVÁ KOLEČKA
1000 koleček ze třpytivé samolepicí pěnovky
v různých barvách. Rozměr: 1,2–3,2 cm.
A13227
375,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI STRUKTUROVANÁ
10 archů v 10 barvách, se strukturou připomínající
froté. Rozměr: A4.
K21010 NOVINKA
112,-
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PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ
- TŘPYTIVÁ / ARCHY
Pěnovka samolepicí se třpytivou strukturou.
měr: 20 x 30 cm. 1 arch.
K20842 bílá
K20843 zlatá
K20844 stříbrná

Roz39,39,39,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R O B N É D EKO R ACE

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz
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PĚNOVKA MOOSGUMMI - LISTY
500 lístků různých tvarů a barev. Rozměr: 3,5–5,5 cm.
A13231

2

158,-

Krabičku z lepenky
– obdélník
najdete na straně 60.

PĚNOVKA MOOSGUMMI - MOZAIKA
Samolepicí mozaikové čtverečky malé (1 x 1 cm) nebo velké (2 x 2 cm) v různých
barvách. 2
K20643 malá 1000 kusů
97,K20705 velká 250 kusů
95,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI - KNOFLÍKY
300 knoflíků z pěnovky různých tvarů a barev. Rozměr: 2–3 cm.
A13223

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

2

139,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

PĚNOVKA MOOSGUMMI – KORÁLKY BAREVNÉ
500 korálků z barevné pěnovky s otvorem k navlékání.
Rozměr: 1–2 cm. 2
A13230
187,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ – TVARY
180 tvarů ze samolepicí pěnovky v různých barvách.
Rozměr: 1–5 cm. 2
K20566

PĚNOVKA MOOSGUMMI – PÍSMENKA PUZZLE
2000 dílků ze samolepicí pěnovky s písmenky od A do Z v různých barvách.
Rozměr: 2 x 2 cm. 2
A13226

246,-

136,-

Záložku z papíru

najdete na straně 74.

PĚNOVKA MOOSGUMMI – ZVÍŘÁTKA
500 zvířátek ze samolepicí pěnovky v různých barvách (bez
krabičky). Rozměr: 1,5–5 cm. 2
K20706
195,-
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PĚNOVKA MOOSGUMMI – VISAČKA
24 visaček z pěnovky v různých barvách. Rozměr: 25,5 x 8,5 cm, síla 3 mm.
A13240

118,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R O B N É D EKO R ACE
PĚNOVKA MOOSGUMMI – RUKA VELKÁ
150 velkých tvarů v 6 barvách. Rozměr: 12,5 x 12 cm.
A13274 NOVINKA

246,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI – RUKA MALÁ
60 malých tvarů v 5 barvách. Rozměr: 3 x 2 až 4,5 x 3,5 cm.
K21011 NOVINKA
35,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ
– PÍSMENA
400 písmenek. Rozměr: 2 cm. 2
K20642
113,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PĚNOVKA MOOSGUMMI - SADA VELKÁ
914 tvarů v různých barvách. 20 archů
(23 x 30,5 cm), 10 archů (10 x 46 cm), špachtle
(15 x 2 cm), abeceda, číslice (výška 5 cm),
zvířátka (4–6 cm), srdíčka, kytičky (1,5–4 cm),
růže 3D (5 cm), geometrické tvary (2–5,5 cm).
A13244
584,-

Všechny ceny již včetně DPH.

139

D R O B N É D EKO R ACE

Pěnovka Moosgummi

PĚNOVKA MOOSGUMMI – KOLEČKA BÍLÁ
10 koleček z bílé pěnovky s otvorem k zavěšení.
Rozměr:  7,5 cm, síla 0,9 cm.
K20900

70,-

Pěnovku Moosgummi
samolepicí – třpytivá
kolečka

PĚNOVKA MOOSGUMMI – ZVONEČKY BÍLÉ
10 zvonečků z bílé pěnovky s otvorem k zavěšení.
Rozměr: 10 x 9 cm, síla 0,9 cm.
K20901
112,-

najdete na straně 136.

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ
– VLOČKA SNĚHOVÁ TŘPYTIVÁ
12 sněhových vloček v barvách (stříbrná/modrá).
Rozměr:  5 cm.
K21013 NOVINKA

Lepidlo na
pěnovku

najdete na straně 85.

33,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI - VLOČKA SNĚHOVÁ
30 vloček z bílé a modré pěnovky (20 bílých + 10 modrých) ve 2 tvarech.
Rozměr:  4 cm, síla 0,3 cm.
K20712
104,-
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PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - VÁNOCE
55 vánočních dekorací. Rozměr: 2,5 x 1,5 až 4 x 3,5 cm.
K21012 NOVINKA
44,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI
SAMOLEPICÍ – HVĚZDA
40 hvězdiček: 20 stříbrných,
20 zlatých.
Rozměr:  1,5-4,5 cm. 2
K20345
81,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI
– STROMEČEK / VLOČKA
40 tvarů: 24 stromečků ( 2,5-3,5 cm)
a 16 sněhových vloček ( 2,5–3,5 cm).
2

K20344

80,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R O B N É D EKO R ACE
PĚNOVKA MOOSGUMMI – JARO
150 kusů různých tvarů a barev.
Rozměr: 1,8–5 cm. 2
A13264
85,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI
– MINISRDÍČKA
200 srdíček v různých barvách.
Rozměr: 2–3,5 cm. 2
K20343

89,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - SRDÍČKA
90 srdíček ve 3 velikostech a ve 3 barvách: bílá, fialová a červená. Rozměr: 2,5-6 cm. 2
K20644
76,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - MOTÝLI
60 motýlů. Rozměr: 3 x 3 až 5 x 5 cm.
K21015 NOVINKA

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - ZAHRADA
180 tvarů s motivy kytiček, lístků a květináčů. Rozměr: 1,2–8,5 cm.
K20846

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PĚNOVKA MOOSGUMMI SAMOLEPICÍ - SMAJLÍCI
60 smajlíků. Rozměr:  3,5 cm.
A13276 NOVINKA

68,-

PĚNOVKA MOOSGUMMI - KYTIČKY
72 kytiček. Rozměr: 4 x 2,5 až 5 x 5 cm.
K21014 NOVINKA

59,-

36,-

2

140,-
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Korálky

Kreativní sadu
– Brouček

najdete na straně 184.

TVARY PLASTOVÉ SPOJOVACÍ
500 plastových tvarů v zářivých barvách.
Rozměr:  1,5 cm. 2
A63989

195,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ – ZVÍŘÁTKA
250 plastových korálků ve tvaru zvířátek: slon, lev,
žirafa, delfín, velryba, lachtan, nosorožec atd.
Rozměr: korálek 2 x 1,5 cm, otvor k provlékání
 3 mm. 2
A71011
225,-

Strom z lepenky
– rodina

KORÁLKY NAVLÉKACÍ - SMĚS
2100 plastových korálků různých tvarů a barev
v plastové dóze. Rozměr: korálek 0,8-1,3 cm, otvor
k provlékání  2 mm. 2
A71008
329,-

najdete na straně 43.

KORÁLKY NAVLÉKACÍ – PERLY
350 perel. Rozměr:  0,5 cm, otvor k provlékání
 1 mm.
K30820 NOVINKA
58,-
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KORÁLKY NAVLÉKACÍ – DUHA
165 plastových korálků. Rozměr:  1 cm, otvor
k provlékání  2 mm.
A64071 NOVINKA
237,-

KNOFLÍKY PLASTOVÉ – SMĚS
Knoflíky různých barev, tvarů a velikostí ( 0,6-3,5 cm).
Barva námi vyhrazena. 500 g. 2
A64119
198,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R O B N É D EKO R ACE
KORÁLKY NAVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ - PŘÍRODNÍ
Lakované korálky v přírodních barvách.
Rozměr: cca 2,5 cm, otvor k provlékání  2-6 mm.
500 g. 2
A64113
432,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ - SMAJLÍK
24 smajlíků ze dřeva v barvách: červená, žlutá, růžová a zelená s otvorem k provlékání vlasce. Rozměr:  1,5 cm, otvor k provlékání 2 mm, tloušťka
5 mm. 2
K10751
52,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ - BAREVNÉ
Lakované korálky v různých barvách a tvarech.
Rozměr:  5-25 mm, otvor k provlékání 3-5 mm.
1 kg. 2
A64115
615,-

HLAVIČKY NAVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ
10 hlaviček. Rozměr:  3 cm, otvor k provlékání
 5 mm. 2
K30611
107,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ PLASTOVÉ – PÍSMENA
300 plastových kostiček v černé barvě s neonovými
písmenky velké abecedy. Rozměr: 0,5 x 0,5 x 0,5 cm,
otvor k provlékání  3 mm.
K30821 NOVINKA
145,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ – PÍSMENA
300 kostiček ze dřeva s písmenky velké abecedy.
Rozměr: 0,8 x 0,8 x 0,8 cm, otvor k provlékání
 2 mm. 2
A64093
177,-

KORÁLKY NAVLÉKACÍ SKLENĚNÉ
Korálky s otvorem v různých tvarech, barvách a velikostech. 500 g. 2
A00720
119,-

ROKAJLOVÉ KORÁLKY
Skleněné korálky. Rozměr:  2-3 mm. 500 g. 2
K10973
256,-
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Všechny ceny již včetně DPH.
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DRÁTKY PAPÍROVÉ – SADA
6 drátků v barvách: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená
a černá. Rozměr:  1,5 mm, každá délka 3 m. 3
K20483
121,-

Korálky navlékací
dřevěné – barevné
najdete na straně 143.

POUTKO K PŘÍVĚSKU
10 kovových poutek ve stříbrné barvě.
Rozměr: délka 6 cm.
A00942

187,-

VLASEC
100 metrů pevného vlasce k navlékání korálků a k zavěšování různých dekorací. Rozměr:  0,3 mm. 3
K10572
61,-

ŠŇŮRKY SE ZAPÍNÁNÍM
10 kožených šňůrek v černé barvě. Na jednom konci
se zapínací karabinkou a řetízkem (délka 4,5 cm). Druhý konec je bez zakončení a po navléknutí korálků jej
připevníme ke karabince. Rozměr: 44 cm x 1 mm. 3
A00968
214,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

VLASEC STREČOVÝ
25 metrů pružného vlasce k navlékání korálků,
k výrobě náramků a náhrdelníků.
Rozměr:  0,6 mm. 3
K10573
95,-

Přívěsek – kytička

najdete na straně 294.

GUMIČKA KLOBOUKOVÁ
50 metrů bílé kulaté gumičky vhodné např. k navlékání korálků nebo přichycení masek.
Rozměr:  1 mm. 3 5
K10504
152,-

GUMIČKY BAREVNÉ
4 špulky kloboukové gumičky v barvách: bílá, červená, hnědá a černá. Rozměr:  1 mm, návin špulky
5 m. 3 5
K10654
116,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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DRÁT HLINÍKOVÝ
5 metrů drátu. Rozměr:  1 mm.
K10416

3

DRÁTKY PLASTOVÉ – SADA
5 drátků v barvách: bílá, žlutá, červená, zelená
a modrá. Rozměr:  1 mm, délka 2,5 m.
K11106 NOVINKA
46,-

5

72,-

ZÁVLAČKY KULATÉ
500 závlaček ke spojování jednotlivých dílů figurek
a dekorací. Rozměr: délka 17 mm,  hlavička 8 mm. 2
A35625
129,-

KLEŠTĚ NA ŠPERKY
3 kusy kovových kleští s pogumovanou rukojetí pro
ohýbání, držení, řezání a tvarování drátků při výrobě
šperků a nejrůznějších dekorací. Rozměr: 12 cm . 4
K10821
265,-

GYMPA
5 metrů tvarovatelného drátku ovinutého třpytivým vláknem. Vhodný na vytváření dekorací a zdobení. Rozměr:  2 mm. 3
K10577 zlatá
41,K10578 stříbrná
41,K10579 bronzová
41,K10580 červená
41,-

HMOTA ARANŽOVACÍ FLOREX
Vhodná k vpichování dekorační předmětů nebo květin. Rozměr: 7 x 10 x 20 cm .
K11145 NOVINKA
25,-

DRÁT STONKOVÝ
10 sekaných drátů v zelené barvě.
Rozměr:  0,8 mm, délka 40 cm.
Z95745

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

5

16,-

DRÁT DEKORAČNÍ
80 m velmi tenkého drátu. Rozměr:  0,3 mm. 3
K10417 zlatý
96,K10418 stříbrný
97,-

PESTÍKY
50 drátků zakončených na obou stranách barevnou kapkou. Můžeme použít k vytvoření různých
detailů např. oči, nos, tykadla, nožky atd.
Rozměr: délka 65 mm, hlavička  8 mm. 2
K20299 červené
39,K20300 černé
39,-

KROUŽEK KOVOVÝ
Kroužek v bílé barvě k dekorování.
Rozměr:  15 cm 1 kus.
K60010

Všechny ceny již včetně DPH.
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PROVÁZKY PAPÍROVÉ – PŘÍRODNÍ
5 provázků v barvách: bílá, béžová, světle a tmavě
hnědá a černá. Rozměr:  2 mm, každý délka 5 m. 3
K11107 NOVINKA
59,-

PROVÁZKY PAPÍROVÉ – BAREVNÉ
5 provázků v barvách: růžová, červená, žlutá, zelená a modrá. Rozměr:  2 mm, každý délka 5 m. 3
K11108 NOVINKA
59,-

PROVÁZKY DEKORAČNÍ – PRUHOVANÉ
5 provázků v barvách: fialová, růžová, žlutá, světle
a tmavě zelená. Rozměr:  2 mm, každý délka 4 m.
3

58,-

K10749

y
k
z
á
v
Pro

PROVÁZEK JUTOVÝ
Rozměr:  2 mm, délka 170 m. (250 g).
K11109 NOVINKA

3

69,-

ŠŇŮRKY KOŽENKOVÉ
4 barevné šňůrky k navlékání. Rozměr:  3 mm,
každá barva 1,5 m. 3
K10974
106,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

PROVÁZEK SISALOVÝ
Rozměr:  3 mm, délka 25 m. (100 g).
K11110 NOVINKA

3

46,-

PROVÁZEK BAVLNĚNÝ
Hnědý povoskovaný provázek. Rozměr:  1,5 mm,
délka 50 m. 3
A64088 NOVINKA
185,-

PROVÁZEK POTRAVINÁŘSKÝ – BÍLÝ
Rozměr:  1 mm, délka 150 m. (100 g).
K11111 NOVINKA

3

119,-

TKANIČKY TEXTILNÍ
10 tkaniček s plastovým zakončením v barvách:
červená, žlutá, modrá a zelená. Rozměr:  4 mm,
každá délka 80 cm. 3
A94150 červené
63,A94151 žluté
63,A94152 modré
63,A94153 zelené
63,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Vyšívání, tkaní

KARTON NA VYŠÍVÁNÍ – SADA
10 děrovaných kartonů (300 g/m²) v 10 barvách
pro papírové vyšívání. K vyšívání jsou vhodné
bavlnky, nitky nebo tenké šňůrky. Součástí je 5 bavlnek a 10 plastových jehel.
Rozměr: karton 17,5 x 24,5 cm, bavlnka délka 3 m.
K21016 NOVINKA
222,-

BAVLNKY NA VYŠÍVÁNÍ
25 bavlnek v pestrých barvách. Rozměr: délka 8 m.
K10478
145,-

STAV TKALCOVSKÝ PLASTOVÝ
Zvláště vhodný pro práci s textilními gumičkami.
Součástí je háček č. 5. Rozměr: 18 x 18 x 2 cm, háček
 5 mm. 4 5
A71014
58,GUMIČKY TEXTILNÍ
250 gumiček z pružného textilního materiálu
v pestrých barvách. Vhodné k tkalcovskému plastovému stavu. Rozměr:  7 cm.
A80678
94,-

JEHLA NA VYŠÍVÁNÍ
10 jehel s kulatým hrotem a velkým ouškem.
Rozměr: délka 6 cm, velikost č. 14. 4 5
A11383
64,-

JEHLICE DŘEVĚNÁ
10 jehlic na tkaní s otvorem pro navléknutí vlny,
provázku apod. Rozměr: 20 x 1 cm. 5
A71005
38,-

STAV TKALCOVSKÝ DŘEVĚNÝ
Součástí jsou dva dřevěné člunky a plastový hřebínek. Rozměr: 18,5 x 29 cm. 4 5
A71000
143,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PŘÍZE Z BAVLNY - SADA
6 klubíček v různých barvách ze 100% bavlny,
vhodných pro háček o velikosti 3,5 cm. 6 x 50 g. 3
A80550
274,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Žinylky, vlasy

Figurku dřevěnou
pohyblivou
– Čarodějnici
najdete na straně 174.

ŽINYLKA
Barevnou žinylku využijeme na výrobu vlásků,
vousů apod. Uvnitř žinylky je drátek, který pomáhá ke snadnějšímu tvarování podle potřeby.
Rozměr: délka cca 1 m.

ka
d
í
b
a
n
á
n
e
Rozší ř ch dekorací
drobný m e-shopu
na naše

K10515 bílá
K10516 černá
K10658 žlutá
K10659 oranžová
K10660 červená
K10661 hnědá
K11112 černá/červená NOVINKA

VLASY ANDĚLSKÉ BÍLÉ
Vlasy z umělého vlákna. 20 g.
K10975
VLASY ANDĚLSKÉ
Umělé vlákno v třpytivých barvách na výrobu vlásků nebo zajímavých detailů. 20 g.
K20203 zlaté
63,K20202 stříbrné
63,-

34,34,37,34,34,34,37,-

55,-
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či přívěsku.

HÁČKY K NÁUŠNICÍM
30 háčků k výrobě náušnic. Rozměr: 2 cm.
K10740
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2

36,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

FÓLIE SMRŠŤOVACÍ
Speciální fólie se smršťovacím efektem. Rozměr: 20 x 25 cm. 1 arch.
K20714
32,-

Příklad spotřeby
materiálu:
Z kytičky
A
o průměru 7,5 cm
vznikne přívěsek
o průměru 3 cm.
B
Z kytičky
o průměru 5 cm
vznikne náušnice
o průměru 2 cm.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Playmais

2 cm

ímané
íme pomocí vyžd
Válečky navlhč a tlakem spojíme
mokré houbičky e krájet, stříhat
k sobě. M ůžem h tvar podle potřeby.
a upravovat jejicais rozvíjí kreativitu,
Práce s Playmu motoriku a prostorovou
fantazii, jemno
představivost.

PLAYMAIS
1000 válečků z kukuřice obarvených potravinářskými barvami.
Balení v plastovém kbelíku obsahuje plastový nožík, 24 stránek
s pracovními návody a pěnovou houbičku.
Rozměr: váleček 2 x 1,5 cm. 2
A60005
362,-

Playmais – bez použití lepidla
PLAYMAIS – KARTY
28 karet se šablonami pro lepení válečků Playmais umožní poznávání a procvičování tvarů i barev. K rozvoji kreativity
a tréninku jemné motoriky. Rozměr: 24 x 14,5 cm.
A60008 NOVINKA
156,-

Lucernu skleněnou
závěsnou
najdete na straně 125.

LIST SÍŤOVANÝ
200 jemných listů. Sušený list je z přírodní síťoviny, která je vytvořena speciální technikou, aby se zachovala jedinečná struktura žilkování.
Rozměr: 8–12 cm.
A65400
219,-

SISALOVÝ PAPÍR
5 vyztužených přířezů v barvách: bílá, žlutá, zelená, červená
a modrá. Rozměr: 25 x 33 cm, tloušťka 2 mm.
K20348
95,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Zažehlujeme

ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKA
Destička z bílého plastu.
A69298 motýl 10,5 x 8,5 cm
A69299 kytička 12 x 10 cm
A69260 vajíčko 12,5 x 10 cm

HAMA MIDI
korálky

ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKY – HVĚZDA
2 destičky z bílého plastu s motivem hvězd.
Rozměr: malá hvězda  10 cm, velká  16,5 cm.
A69953

ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKY – TVARY
5 destiček z bílého plastu v různých tvarech a velikostech.
Rozměr: srdce 8 cm, hvězda 10 cm, čtverec 7,5 cm, kruh 8,5 cm, šestiúhelník 7,5 cm.
A69242
147,-

76,ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKA TRANSPARENTNÍ
Průhledná plastová destička.
K10822 kruh
 15 cm
K10823 čtverec 15 x 15 cm

ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKY – ZVÍŘÁTKA
10 destiček z bílého plastu. Rozměr: pes, kočka, medvěd, kuřátko, krokodýl, výška 11
cm, drak 15 x 13 cm, myš 8 x 9,5 cm, žába 12 x 12,5 cm, veverka 13 x 12 cm a hroch
15 x 12 cm.
A69201 NOVINKA
379,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

41,41,38,-

48,41,-

ZAŽEHLOVACÍ MIDI DESTIČKY – KRUHY
10 průhledných kruhových destiček pro zažehlování midi korálků.
K výrobě malé káči, kde při skládání korálků vynecháme otvor uprostřed pro vsunutí a připevnění např. voskovky nebo plastové osičky,
díky níž se káča může roztočit. Rozměr:  8 cm.
K10747
128,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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 5 mm

5 mm

Postup
e na
rálky poskládám
Zažehlovací ko otový tvar překryjeme
midi destičku. Ha několikrát přežehlíme
pečicím papírem ň bavlna) dokud k sobě
žehličkou (stupelky nepřilnou. O dstraníjednotlivé korá a hotový tvar opatrně sunme pečicí papír . K áču vytvoříme z malé
dáme z destičky , vynecháme jeden korákruhové destičkyo zasunutí osičky.
lek uprostřed pr

HAMA MIDI korálky

OSIČKY K ZAŽEHLOVACÍM MIDI
KORÁLKŮM
5 plastových osiček k vytvoření káči ze
zažehlovacích midi korálků.
Rozměr: výška 4 cm.
K10976
17,-

ZAŽEHLOVACÍ MIDI KORÁLKY
SVÍTIVÉ
1000 svítivých korálků k zažehlování
nebo navlékání. Rozměr:  5 mm. 2
A69207
67,-

ZAŽEHLOVACÍ MIDI KORÁLKY
5000 korálků v různých barvách k zažehlování nebo k navlékání.
Rozměr:  5 mm. 2
K10462 základní
K10463 perleťové

185,187,-

ZAŽEHLOVACÍ MIDI KORÁLKY
MELÍROVANÉ
3000 korálků v různých barevných
kombinacích. Rozměr:  5 mm. 2
A57218
186,-

 8 mm

MISKA NA KORÁLKY
Plastová miska na třídění korálků je v barvě žluté, červené, modré nebo zelené. Barva misky námi vyhrazena. Rozměr:  25,5 cm. 1 kus.
A69200
95,-

10 mm

HAMA MAXI korálky

ZAŽEHLOVACÍ MAXI KORÁLKY
950 korálků k zažehlení a navlékání.
Rozměr:  8 mm. 2
K10656
298,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ZAŽEHLOVACÍ MAXI DESTIČKY – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
4 destičky z průhledného plastu. Rozměr: 17 x 19 cm.
A57227

245,-

ZAŽEHLOVACÍ MAXI DESTIČKY – ZVÍŘÁTKA
4 destičky z průhledného plastu. Rozměr: 17 x 19 cm.
A57229 NOVINKA

244,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Flitry, rolničky

FLITRY
Flitry v různých odstínech. Rozměr:  6 mm (cca 4600 ks). 45–50 g.
A86008 modré
A86040 růžové
A86041 zelené
A86042 zlaté

SRDÍČKA AKRYLÁTOVÁ
450 srdíček v různých barvách.
Rozměr: 5–12 mm. 2
K10469

92,-

2

75,-

ROLNIČKY ZLATÉ KULATÉ
10 rolniček. Rozměr: 1,5 x 2 cm. 2
A69861
65,-

DRAHOKAMY SAMOLEPICÍ
150 kamínků různých tvarů a barev.
Rozměr:  10 mm. 2
K10539

152

112,112,112,112,-

ROLNIČKY ZLATÉ ZPLOŠTĚLÉ
25 rolniček. Rozměr: 1,5 x 0,8 cm.
K10752

KYTIČKY AKRYLÁTOVÉ
200 kytiček v různých barvách.
Rozměr:  5–20 mm. 2
K10468

2

perličky

ROLNIČKY DEKORAČNÍ – MIX
30 rolniček. Rozměr:  8, 10, 12 mm.
2

K11113 zlaté
NOVINKA
K11114 stříbrné NOVINKA

směs

čtverce

34,44,-

ZVONEČKY
30 zvonečků.
Rozměr:  7–12 mm.
K10830 zlaté
K10831 stříbrné

2

42,40,-

kapičky

92,-

98,-

OZDOBY SAMOLEPICÍ TŘPYTIVÉ
Ozdoby k dekoraci na archu 10,5 x 26 cm.
Rozměr: perličky  2 mm, směs  5 mm.
K10828 perličky (650 kamínků)
K10829 směs (270 kamínků)

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

2

78,78,-

OZDOBY SAMOLEPICÍ BAREVNÉ
Samolepicí pásky o délce 25 cm s ozdobami k dekoraci.
Rozměr: čtverce 1 x 1 cm, kapičky 0,3–1 cm. 2
K10977 čtverce
78,K10978 kapičky
78,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Mozaiky, kamínky...

KAMÍNKY MOZAIKOVÉ SAMOLEPICÍ
138 tvarů od jedné barvy. Rozměr dílek: 8–14 mm.
A14787 červená
A14790 zelená
A14789 modrá

2

79,69,69,-

Perly tekuté

najdete na straně 115.

PERLY SAMOLEPICÍ
60 půlených perel. Rozměr: 4,6 a 8 mm.
A14809

2

68,-

KAMÍNKY MOZAIKOVÉ TRANSPARENTNÍ – SADA
Čtvercové kamínky z lehkého plastu v zářivých barvách ve
dvou rozměrech. K lepení doporučujeme lepidlo Aurednik
nebo oboustrannou lepicí pásku. Malá mozaika obsahuje
700 kamínků (5 x 5 mm), velká mozaika obsahuje 190 kamínků (10 x 10 mm). 2
K20361 malá
89,K20360 velká
89,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

KAMÍNKY AKRYLÁTOVÉ SAMOLEPICÍ
80 kamínků v různých barvách a velikostech. Rozměr: 5–10 mm. 2
K10979 křišťálové
84,K10980 žluté
84,K10981 červené
84,K10982 zelené
84,K10983 modré
84,K10984 barevné
84,-
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HVĚZDIČKY NA POSYPÁNÍ – 4 BARVY
Hvězdičky v plastové dóze se sítkem. 40 g. 2
K10985
67,-

PRÁŠEK TŘPYTIVÝ – 4 BARVY
Prášek v plastové dóze se sítkem. 40 g. 2
K10986
74,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

GLITRY DEKORAČNÍ TŘPYTIVÉ
Glitry v plastové tubičce se sítkem k posypání dekorací. 6 g. 2
K10832 zlaté
25,K10833 stříbrné
25,-

PRÁŠEK TŘPYTIVÝ
Prášek v plastové dóze k posypání dekorací.
150 g. 2
K10541 zlatý
118,K10542 stříbrný
118,KONFETY - HVĚZDIČKY
Barevné lesklé hvězdičky. Rozměr:  5 mm. 20 g.
K10471

HVĚZDIČKY SAMOLEPICÍ
288 hvězdiček. Rozměr:  13 mm.
A86029 zlaté
A86028 stříbrné
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29,29,-

KOLEČKA SAMOLEPICÍ BAREVNÁ
240 koleček z papíru v barvách: žlutá, červená,
zelená a modrá. Jsou vhodná k vytvoření očiček
a různých ozdob při výrobě dekorací.
Rozměr:  12 mm.
A14705
55,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

2

55,-

HVĚZDIČKY SAMOLEPICÍ NEONOVÉ
154 hvězdiček v zářivých barvách. Rozměr:  2 cm.
K20855
35,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

OČI DEKORAČNÍ XL
10 kusů. Rozměr:  30 mm. 2
K10746
60,-

...nejsou samolepicí
OČI DEKORAČNÍ L
10 kusů. Rozměr:  20 mm. 2
A65036
29,-

OČI DEKORAČNÍ VELKÉ
100 kusů. Rozměr:  15 mm. 2
A65019
85,OČI DEKORAČNÍ STŘEDNÍ
100 kusů. Rozměr:  10 mm. 2
A65020
63,OČI DEKORAČNÍ MALÉ
100 kusů. Rozměr:  6 mm. 2
A65021
45,-

OČI DEKORAČNÍ KULATÉ – SMĚS
Oči s pohyblivými panenkami. 2
K10827 nelepicí 75 ks
Rozměr:  8–20 mm
K11115 samolepicí 100 ks
Rozměr:  7–15 mm NOVINKA

49,-

OČI DEKORAČNI OVÁLNÉ – SMĚS
100 kusů očí s pohyblivými panenkami. Samolepicí. Rozměr: 10 x 8 – 20 x 15 mm. 2
K11116 NOVINKA
65,-

68,-

OČI DEKORAČNÍ KULATÉ – BAREVNÉ
75 kusů oči s pohyblivými barevnými panenkami. Nejsou samolepicí.
Rozměr:  8–20 mm. 2
K10825
47,-

OČI DEKORAČNÍ OVÁLNÉ – ŘASY
40 kusů oči s pohyblivými panenkami, s řasami a barevnými víčky. Nejsou samolepicí.
Rozměr:  17 x 12 mm. 2
K10826
45,-

SRDÍČKA DEKORAČNÍ SAMOLEPICÍ
870 srdíček z papíru v různých barvách.
Rozměr:  15 a 35 mm.
K10745
176,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

OČI DEKORAČNÍ SAMOLEPICÍ
2000 očí z papíru různých tvarů.
Rozměr:  13-17 mm.
A14759 černobílé
A14758 barevné

Všechny ceny již včetně DPH.

173,241,-
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Kulaté oči s pohyblivými
panenkami...

D R O B N É D EKO R ACE

Drátky chlupaté

DRÁTKY CHLUPATÉ

vám nabízíme v různých barvách, délkách a tloušťkách. Doporučujeme
na pletení copánků, k formování nožiček, ručiček, tykadel, k omotávání
a vytváření nejrůznějších ozdob.

10 drátků od jedné barvy.
Rozměr: drátek délka 50 cm,  8 mm.
1 barva

36,-

bílé A60512
žluté A60517
oranžové A60515
červené A60511
zelené A60513
modré A60514
hnědé A60516
černé A60518
Délka 50 cm,  8 mm

Délka 15 cm,  3 mm

Délka 30 cm,  8 mm

DRÁTKY CHLUPATÉ BAREVNÉ SLABÉ
100 drátků. Rozměr: délka 15 cm,  3 mm.
K10576

57,-

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

DRÁTKY CHLUPATÉ BAREVNÉ – SADA
Balení drátků s různým počtem kusů a odlišné
délce.
K10508 malá 50 ks
54,Rozměr: délka 30 cm,  6 mm
A60510 velká 100 ks
167,Rozměr: délka 50 cm,  8 mm
Délka 30 cm,  6 mm

y
k
č
e
m
o
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

DRÁTKY CHLUPATÉ TŘPYTIVÉ
10 drátků ve třpytivých barvách.
Rozměr: délka 50 cm.  8 mm.
A60532 stříbrné
A60531 zlaté

59,59,-

DRÁTKY CHLUPATÉ TŘPYTIVÉ BAREVNÉ
90 drátků ve třpytivých barvách.
Rozměr: délka 30 cm,  6 mm.
A60509
67,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Drátky chlupaté
D R O B N É D EKO R ACE

Délka 28 cm,  16 mm

DRÁTKY CHLUPATÉ – VLNKY
100 drátků. Rozměr: délka 50 cm,  4–10 mm.
K11117 NOVINKA
322,-

DRÁTKY CHLUPATÉ BAREVNÉ – SILNÉ
50 drátků. Rozměr: délka 28 cm,  16 mm.
K10750
110,Délka 30 cm,  4 mm

DRÁTKY CHLUPATÉ MELÍROVANÉ
200 melírovaných drátků v pěti barvách.
Rozměr: délka 30 cm,  4 mm.
A60464
112,-

Délka 50 cm,  10 mm

DRÁTKY CHLUPATÉ PRUHOVANÉ
100 drátků dvoubarevných.
Rozměr: délka 50 cm,  10 mm.
A60505

248,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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BAMBULKY DUHOVÉ
200 bambulek ve 2 velikostech.
Rozměr:  23 a 35 mm. 2
A80587 NOVINKA

339,-

BAMBULKY XXL
12 barevných bambulek. Rozměr:  50 mm. 2
K11118 NOVINKA
38,-

Lampiony z vlnité
lepenky
najdete na straně 34.

BAMBULKY
100 barevných bambulek na očička, nosíky apod.
2
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

K10464 barevné  10–30 mm

69,-

K10465 zvířecí  7–35 mm

74,-

K10834 mix barev  25 mm

54,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D R O B N É D EKO R ACE
Sáček papírový
přírodní

BAMBULKY MALÉ – MIX BAREV
200 barevných bambulek. Rozměr:  10 mm.
K11119 NOVINKA

najdete na straně 53.

2

42,-

BAMBULKY MALÉ
100 bambulek v barvách: bílá, žlutá, zelená, černá, červená
a modrá. V různých průměrech.
Rozměr: 10x  15 mm, 40x  10 mm, 50x  5 mm. 2
A80570 bílé
57,A80572 žluté
57,A80571 červené
57,A80573 modré
57,A80574 zelené
57,A80575 černé
57,-

Transparentní
papír Bublinky

najdete na straně 31.

BAMBULKY TŘPYTIVÉ
78 bambulek se třpytivými vlákny v různých barvách.
Rozměr:  10–30 mm. 2
K10992

75,-

KUŘÁTKO PLYŠOVÉ
S plastovými nožičkami. Rozměr: 5 x 4 cm. 1 kus.
K11120 NOVINKA

10,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Peří
PEŘÍ DEKORAČNÍ – LISTY
3 g (cca 70 ks) peříček v různých
barvách. Rozměr: 4,5–6 cm.
37,PEŘÍ DEKORAČNÍ
– PŘÍRODNÍ
50 g jemných peříček v přírodních barvách. Rozměr: 3–16 cm.
A73055 NOVINKA
338,-

K10987 bílé

K10988 žluté

PEŘÍ DEKORAČNÍ – SADA
10 g (cca 130 ks) jemných peříček v různých barvách a velikostech.
Rozměr: 8-12 cm.
K20355
58,-

PEŘÍ DEKORAČNÍ BÍLÉ
20 g (cca 100 ks) pevných peříček.
Rozměr: 13 cm.
K10836
69,-

K10989 červené
PEŘÍ DEKORAČNÍ
3 g (cca 30 ks) jemných peříček. Rozměr: 10–15 cm.
K20659 žluté
K20660 černošedé

37,35,-

K10990 modré

K10991 zelené

160

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

PEŘÍ DEKORAČNÍ INDIÁNSKÉ
100 g (cca 500 ks) pevných peříček v různých barvách. Rozměr: 3–20 cm.
K10835

278,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Vlna, lýko

VLNA OVČÍ POHÁDKOVÁ
Ovčí rouno ve 12 barvách. 40 g.
K10997

VLNA OVČÍ DUHOVÁ
Ovčí rouno v duhové barvě. 25 g.
K11121 NOVINKA

126,-

131,-

JEHLY NA FILCOVÁNÍ
10 jehel na filcování s ostny na špičkách.
Rozměr: délka 7,5 cm. 4 5
A80259
112,-

LÝKO
Lýko v různých barvách. 50 g.
A68100 přírodní
A68101 žluté

57,63,-

VLNA OVČÍ KRÉMOVÁ
Ovčí rouno v přírodní barvě. 40 g.
K10994

A68102 červené
A68104 zelené
A68105 hnědé

59,-

63,63,63,-

zelené
růžové
tyrkysové
metalické
LÝKO – MIX
Lýko v barevných kombinacích. Každý mix obsahuje několik barev: zelený mix (zelená, tyrkysová,
bílá), růžový mix (červená, růžová, zelená), tyrkysový mix (tyrkysová, žlutá, červená, zelená), metalický mix (lesklá zelená, červená, zlatá). Rozměr: návin 50 m. 3
A68212 zelené
126,A68213 růžové
126,A68203 tyrkysové
126,A68215 metalické
129,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

MALOVÁNÍ VLNOU – FILCOVÁNÍ
Sada pro plstění obsahuje: molitan (30 x 20 cm), jehlu,
4 filcové podložky, 8 barevných vln po 20 g, 1 vlnu
krémovou 40 g a návod.
K10993
247,-

Hvězdu dřevěnou
závěsnou

najdete na straně 168.

Všechny ceny již včetně DPH.
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Stuhy

STUHY ZBYTKOVÉ
Různobarevné stuhy. Rozměr: délka 50 až 120 cm, šířka
0,5-10 cm. 100 g. 3
A71096
59,-

STUHY TÓN V TÓNU – SADA
6 stuh ve čtyřech barvách a ve dvou délkách.
Rozměr: délka 5 x 100 cm, 1 x 50 cm, šířka 5-15 mm.
K10669 žlutá
K10670 červená
K10671 modrá
K10672 zelená

STUHA ATLASOVÁ
Stuha v pěti barvách. Rozměr: délka 20 m, šířka 3 mm. 3
A60644 žlutá
37,A60645 červená
37,A60647 zelená
37,A60670 bílá
37,A60671 modrá
37,-

STUHA MONOFILOVÁ
Průhledná stuha v pěti barvách.
Rozměr: délka 25 m, šířka 6 mm.
K10587 bílá
K10588 žlutá
K10589 zelená
K10590 modrá
K10591 červená

3

84,84,84,84,-

3

47,47,47,47,47,-

STUHA KOSTKOVANÁ
Textilní stuha ve čtyřech barvách. Rozměr: délka 10 m, šířka
10 mm. 3
K20419 červená
39,K20420 žlutá
39,K20421 zelená
39,K20422 modrá
39,-

STUHA PROUŽKOVANÁ
Textilní stuha ve čtyřech barvách.
Rozměr: délka 10 m, šířka 8 mm.
K10592 žlutá
K10593 oranžová
K10594 světle zelená
K10595 fialová

3

35,35,35,35,-

Kabelku z papíru

najdete na straně 63.

STUHA PUNTÍKOVANÁ
Saténová stuha ve čtyřech barvách s
bílými puntíky.
Rozměr: délka 20 m, šířka 5 mm. 3
K10665 žlutá
106,K10666 červená
106,K10667 zelená
106,K10668 modrá
106,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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T E X T I L N Í D EKO R ACE
SADA LÁTEK AUREDNIK
– MOTIVY
10 přířezů bavlněné látky s veselými motivy motýlků a holínek na různém barevném podkladu. Rozměr: 20 x 30 cm.
K10837
69,-

SADA LÁTEK AUREDNIK
– PUNTÍKY/PROUŽKY
8 přířezů bavlněné látky s puntíky
a proužky + 2 látky jednobarevné.
Rozměr: 20 x 30 cm.
K10838
71,-

i
ř
a
ž
Ly

TUBUS PLETENÝ
Pletený tunýlek. Rozměr: 250 x 3 cm.
K10753 žlutý
K10754 červenošedý

3

89,89,-

JUTA – METRÁŽ
Přírodní juta. Rozměr: 130 x 100 cm.
A65906

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

169,-

KVĚTINY SÍŤOVÉ
10 květin ze síťové tkaniny vždy po dvou kusech
v barvách: bílá, oranžová, červená, hnědá a zelená. Rozměr:  9,5 cm.
K20778
32,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Filc

FILC – BALÍČEK
10 přířezů v různých barvách. Rozměr: 20 x 30 cm.
A69795
95,FILC SAMOLEPICÍ
10 přířezů v barvách: světle zelená, modrá,
červená, tmavě zelená, hnědá, žlutá, černá
melír, šedá melír, bílá a černá.
Rozměr: 29,5 x 21 cm.
A79040
170,-

FILC DÍRKOVANÝ
5 přířezů v barvách: bílá, žlutá, červená, zelená a modrá s vyraženými srdíčky a kytičkami.
Rozměr: 20 x 30 cm.
K10755
175,-

FILC TÓN V TÓNU
10 filcových přířezů v různých odstínech
od každé barvy. Rozměr: 20 x 30 cm.
K10599 červený
136,K10600 žlutý
136,K10601 zelený
136,K10602 modrý
136,-
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FILC – DEKORACE VÁNOČNÍ I.
117 tvarů ze samolepicího filcu. Rozměr: 2,5–3,5 cm.
2

K11123 NOVINKA

129,-

FILC – DEKORACE JARNÍ
112 tvarů ze samolepicího filcu. Rozměr: 2,5–5,5 cm.
2

K11124 NOVINKA

121,-

FILC – DEKORACE DĚTSKÉ
112 tvarů ze samolepicího filcu. Rozměr: 3–5 cm. 2
K11122 NOVINKA
117,-

Samolepicí...

FILC – PÍSMENA A ČÍSLICE
Písmena a číslice z barevného samolepicího filcu.
Rozměr: výška 4,5 cm. 2
K10840 písmena 150 kusů
136,K10841 číslice
120 kusů
126,-

FILC – DEKORACE NA CELÝ ROK
170 filcových tvarů. Nejsou samolepicí. Rozměr: 1,5–5 cm. 2
K10603
103,-

FILC – DEKORACE VÁNOČNÍ II.
170 filcových tvarů. Nejsou samolepicí. Rozměr: 1,5–5 cm. 2
A69783
102,-

.
.
.
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Všechny ceny již včetně DPH.
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Zdánlivě obyčejné stromy

v sobě skrývají mnoho tváří. Mohou být nejen hezkou
dekorací, ale i didaktickou pomůckou ve vaší třídě, chodbě,
společenské místnosti nebo domácnosti.

STROM DŘEVĚNÝ NA ZEĎ
– LISTNATÝ
Strom je vyroben z březové překližky se dvěma otvory pro připevnění
na zeď. Součástí balení jsou 2 vruty
a 2 hmoždinky.
Rozměr: 110 x 73 x 0,5 cm.
B80138
750,-

Strom z lepenky
3D

STROM DŘEVĚNÝ 3D
– LISTNATÝ
Strom je vyroben z březové překližky, skládá se ze dvou částí,
které do sebe zasuneme, a tím vytvoříme strom trojrozměrný. Pro
zavěšení a upevnění dekorací najdeme na větvích stromu otvory
 0,8 cm.
Rozměr: 110 x 73 x 0,5 cm.
B80136
1506,-

najdete na straně 43.

Ježka z lepenky

najdete na straně 45.

STROM DŘEVĚNÝ NA ZEĎ
– JEHLIČNATÝ
Strom je vyroben z březové překližky se dvěma otvory pro připevnění na zeď. Součástí jsou 2 vruty
a 2 hmoždinky.
Rozměr: 110 x 73 x 0,5 cm.
B80140
750,-

STROM DŘEVĚNÝ 3D
– JEHLIČNATÝ
Strom je vyroben z březové překližky, skládá se ze dvou částí,
které do sebe zasuneme, a tím
vytvoříme strom trojrozměrný.
Pro zavěšení a upevnění dekorací
najdeme na větvích stromu otvory  0,8 cm.
Rozměr: 110 x 73 x 0,5 cm.
B80139
1506,-

Sněhovou vločku
z lepenky
najdete na straně 50.
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Vatové houby

najdete na straně 179.
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ŠPACHTLE DŘEVĚNÉ ÚZKÉ
500 špachtlí. Rozměr: 11,5 x 1 cm.
K30380 přírodní
K30381 barevné

5

187,195,-

ŠPACHTLE DŘEVĚNÉ ŠIROKÉ
100 špachtlí v přírodním provedení.
Rozměr: 15 x 2 cm. 5
K30645

Dráček
Fráček

TYČKY DŘEVĚNÉ KULATÉ
200 tyček v různých barvách. Rozměr: 10 x 0,3 cm.
5

K30747

133,-

TYČKY A ŠPACHTLE S OTVORY
50 tyček a 50 špachtlí ze dřeva v různých barvách.
Rozměr: tyčka 15 x 0,5 cm, špachtle 15 x 2 cm s otvorem o průměru 0,5 cm. 5
K30746
165,-

103,-

ŠPACHTLE DŘEVĚNÉ – VÝŘEZY
100 špachtlí v různých barvách s výřezy po obvodu. Rozměr: 11,5 x 1 cm. 5
K30745
99,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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TYČKY DŘEVĚNÉ – ZÁPALKY
Tyčky v přírodním provedení ke stavbě dekorací.
Rozměr: délka 4 cm. 380 g (cca 5000 ks). 2
K30829 NOVINKA
274,-

HVĚZDA DŘEVĚNÁ ZÁVĚSNÁ
Rozměr:  17 cm (bez dekorace). 1 kus.
K10842

69,-

KOLÍČKY DŘEVĚNÉ VELKÉ
24 kolíčků v přírodním provedení.
Rozměr: 7,5 x 1 cm.
K30751

KOLÍČKY DŘEVĚNÉ – SMĚS
48 kolíčků v přírodním i barevném provedení.
Rozměr: 2,5–4,7 cm. 2
K30382
79,62,-

KOLÍČKY DŘEVĚNÉ MALÉ
48 kolíčků. Rozměr: délka 5 cm.
K30864 přírodní NOVINKA
K30865 barevné NOVINKA

KOLÍČKY DŘEVĚNÉ MINI
45 kolíčků. Rozměr: délka 2,5 cm.
K30822 přírodní NOVINKA
K30823 barevné NOVINKA
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2

64,67,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

2

96,99,-

KOLÍČKOVÉ LAMELY
50 lamel v přírodním provedení. Rozměr: 7,5 x 1 cm.
2

5

K30001

70,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D Ř E V ĚN É D EKO R ACE
VAŘEČKA DŘEVĚNÁ
Kulatá vařečka v přírodním provedení.
Rozměr: délka 20 cm,  4,5 cm. 1 kus.
K30133

14,-

OBRACEČKA DŘEVĚNÁ
Obracečka v přírodním provedení.
Rozměr: délka 28 cm. 1 kus.
K30377

16,-

Ptačí budku
z papíru

najdete na straně 69.

BUKOVÁ DRŤ
Drť z bukového dřeva. 500 g.
K30005

HŮLKA DŘEVĚNÁ
Hůlka v přírodním provedení. 1 kus.
K30003 krátká Ø 0,6 x 30 cm
K30004 dlouhá Ø 0,8 x 50 cm

2

75,-

5

5,7, 6 cm
 5 cm
 4 cm
 3 cm

KOLEČKO BUKOVÉ
Dřevěné kolečko z buku v přírodním provedení
ve čtyřech velikostech ke slepování, pomalování
a polepování. Rozměr: tloušťka 1 cm. 1 kus.
K30046 Ø 3 cm
9,K30047 Ø 4 cm
10,K30048 Ø 5 cm
11,K30049 Ø 6 cm
12,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Korek

TVARY KORKOVÉ
8 tvarů od každého motivu.
Rozměr: kytička  5,5 cm, srdíčko  6,5 cm.
K10855 kytičky
K10856 srdíčka

ZÁTKA KORKOVÁ
10 zátek v přírodním provedení.
Rozměr: výška 3,7 cm,  2,3 cm.
A65587

35,-

47,47,-

Korková vidla
pla
...dřevo

Tvořivé nápady

ŠPULKA DŘEVĚNÁ
10 špulek. Rozměr: 3,5 x 3,5 cm.
A50215

najdete na
www.aurednik.cz

15 cm

83,-

 11,5 cm

STOJÁNEK NA SVÍČKU
Stojánek na svíčku z lisovaného dřeva v přírodním provedení.
K30514 hvězda Ø 11,5 cm
K30612 stromeček 15 x 10 cm
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

8

35,35,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D Ř E V ĚN É D EKO R ACE
TVARY DŘEVĚNÉ DEKORAČNÍ
Slabé dřevěné plátky nejrůznějších geometrických tvarů. Rozměr: 2–6 cm, tloušťka 1 mm. 440 g (cca 1000 ks).
A01135 NOVINKA
570,-

PLÁTKY DŘEVĚNÉ S KŮROU – KOLEČKO
K30750 119 g (cca 100 ks)  1,5–2 cm
A60368 1 kg (cca 200 ks)  1,5–3 cm NOVINKA

123,203,-

VÁLEČKY DŘEVĚNÉ S KŮROU
Rozměr:  1–2 x 5–8 cm. 1 kg (cca 60 ks).
A38297 NOVINKA

228,-

ŠIŠKY K DEKORACI
Přírodní šišky. Rozměr: výška 3-5 cm. 1 kg (cca 200 ks).
A68130 NOVINKA
297,-

SRDÍČKA DŘEVĚNÁ
20 srdíček s otvorem k zavěšení. Rozměr:  2,5 cm.
2

K10852

37,-

PLÁTKY DŘEVĚNÉ S KŮROU – OVÁL
Rozměr: 5–9 x 4–7 cm, tloušťka 1 cm.
1 kg (cca 40–60 ks).
A60380 NOVINKA

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

205,-

PLÁTKY DŘEVĚNÉ S KŮROU – KRUH
Rozměr:  6–8 cm, tloušťka 1 cm.
1 kg (cca 30–50 ks).
A60379 NOVINKA

Všechny ceny již včetně DPH.

208,-
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í
n
č
o
n
o
k
i
l
Ve
zví řátko

Tvořivé nápady

OVEČKA DŘEVĚNÁ (2 díly)
Ovečka se skládá ze dvou dílů: hlava a tělo
s otvory pro nožičky a k zavěšení. K vyzdobení můžeme použít ovčí vlnu, bílé vlasy
nebo popcorn. Rozměr: 10 x 8 x 0,3 cm.
K11020 NOVINKA
32,-

najdete na
www.aurednik.cz

HLAVIČKA DŘEVĚNÁ – ZAJÍC
Hlavička s předkresleným obličejem, ke které přivážeme celofánový sáček a naplníme ozdobenými
vajíčky nebo různými sladkostmi.
Rozměr: 13 x 6,5 x 0,3 cm. 1 kus.
K11019 NOVINKA
24,-

HVĚZDIČKY DŘEVĚNÉ
20 hvězdiček k zavěšení. Rozměr:  2 cm.
K11126 NOVINKA

45,-

Provázky
papírové

najdete na straně 146.

TVARY PROVLÉKACÍ DŘEVĚNÉ
– PODZIM
3 tvary: ježek, sova a houba k samostatné
dekoraci nebo k výrobě podzimního závěsu. Rozměr: 13 x 9 x 0,3 cm.
A38257 NOVINKA
114,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Gympu

najdete na straně 145.

TVAR K PROVLÉKÁNÍ DŘEVĚNÝ
Tvar s otvory k provlékání drátků, stuh a provázků.
Tlouśťka 0,3 cm.1 kus.
K10850 srdce
Ø 10 cm
19,K10851 vajíčko 10 x 7 cm
19,K11125 zvoneček 10,5 x 10 cm NOVINKA
18,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D Ř E V ĚN É D EKO R ACE
STOJÁNEK DŘEVĚNÝ
Stojánek s různými motivy.
Rozměr: 7 x 12 cm. 1 kus.
K10845 zajíc
K10848 sněhulák
K10764 kytička
K10868 anděl
K10849 strom
K11127 skřítek 20 x 6,5 cm
NOVINKA

27,27,-

27,27,27,28,-

Přívěsek kytička

najdete na straně 294.

PÁJKA NA DŘEVO
Vypalovací gravírovací pájka je určena k vypalování značek, písma, vzorů
a různých dekorací do dřeva, kůže a korku za pomocí rozpálených kovových hrotů. Balení obsahuje praktický stojan na pájku, 6 vyměnitelných
hrotů, 3 značkovací otisky s různými vzory. Doba potřebná k zahřátí: 5 min.
Doba potřebná k vychladnutí: 20 min. Vypalovací pájka není určena k pájení elektronických součástek. 8
A65572 NOVINKA
429,-

BERUŠKY DŘEVĚNÉ
12 berušek. Rozměr:  1,6 cm.
K30806

2

26,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

TVAR K PROVLÉKÁNÍ DŘEVĚNÝ – FIGURKA
Dřevěný univerzální tvar k vytvoření různých postaviček a zvířátek jako je např. kuřátko, kohoutek, zajíc
apod. Otvorem uprostřed provlékneme žinylku, chlupatý drátek, stuhu nebo vlnu. Rozměr: 11,5 x 7 cm.
K11021 NOVINKA
19,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PÍRKO DŘEVĚNÉ
5 pírek v přírodním provedení, s otvorem k zavěšení. Rozměr: 18 x 6 cm.
K11128 NOVINKA
79,-

Závlačky kulaté

najdete na straně 145.

Papír samolepicí
– zvířecí plyš

najdete na straně 22.

FIGURKA DŘEVĚNÁ POHYBLIVÁ
V přírodním provedení s otvory pro závlačky, které
umožní pohyb nohou a rukou. Závlačky nejsou součástí.
Rozměr: 15,5 x 7 x 0,3 cm. 1 kus.
K11133 čarodějnice NOVINKA
35,K11134 medvěd
NOVINKA
35,-

ZÁPICHY DŘEVĚNÉ
– KVĚTINY, MOTÝLI
6 zápichů v přírodním provedení.
Rozměr:  8–10 cm, délka tyčky 27 cm.
K11132 NOVINKA
168,-

ŽIRAFA DŘEVĚNÁ (2 díly)
V přírodním provedení.
Rozměr: tělo 10 x 7 cm, hlava 5 x 7 x 0,3 cm.
K11135 NOVINKA

26,-

Korálky navlékací
dřevěné – přírodní

najdete na straně 143.

KVĚTINA DŘEVĚNÁ K PROPLÉTÁNÍ
V přírodním provedení. Rozměr:  10 cm. 1 kus.
K11136 NOVINKA
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15,-

KNOFLÍK DŘEVĚNÝ
5 knoflíků v přírodním provedení. Rozměr:  6 cm.
K11137 NOVINKA

43,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

VATOV É D EKO R ACE
Lampion z vlnité
lepenky – kruhový bílý
najdete na straně 34.

ZÁPICH KYTIČKA
10 žlutých úsměvů o průměru 2 cm, 10 špejlí
o délce 19 cm a 10 barevných okvětních lístků
z papíru o průměru 4,5 cm. 5
K20386
47,-

VATOVÉ KULIČKY S OTVOREM
50 kuliček s dírkou k provlékání. Balení obsahuje
vždy deset kuliček od jedné barvy: bílá, žlutá, červená, modrá a zelená. 2
K20586 malé  1 cm
51,K20587 velké  2 cm
57,-

VATOVÁ KOLEČKA S OTVOREM
50 koleček s dírkou k provlékání. Balení obsahuje
vždy deset koleček od jedné barvy: bílá, žlutá, červená, modrá a zelená. 2
K20588 malá  2,5 cm
107,K20589 velká  3,5 cm
186,-

VATOVÁ POLOKOULE MINI
20 polokoulí v bílé barvě. Rozměr:  1,5 cm. 2
K20776
47,-

VATOVÉ MRKVIČKY
50 mrkviček v červené barvě. Rozměr: délka 3 cm. 2
K20596
56,-

...s otvorem
k provlékání

VATOVÉ RŮŽKY TĚLOVÉ
50 růžků. Rozměr: délka 1,5 cm.
K21017 NOVINKA

VATOVÉ RŮŽKY ČERVENÉ
50 růžků. Délka: 1,5 cm. 2
K20727

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

2

62,-

...s otvorenm
k zasu utí
špejle
62,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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6 cm

6 cm

6 cm

VATOV É D EKO R ACE

Čer t
š
á
l
u
k
i
M
a

VATOVÉ TĚLÍČKO VELKÉ
10 tělíček v různých barvách. Rozměr: výška 6 cm,  2–5 cm.
K20595 bílé
K20730 červené
K20731 černé

86,93,95,-

najdete na
www.aurednik.cz

Kreativní sadu
Čert a Mikuláš

4 cm

najdete na straně 185.

5,5 cm

10 cm

VATOVÉ TĚLÍČKO MALÉ
10 tělíček v bílé barvě.
Rozměr: výška 4 cm,
průměr 2–4 cm.
K20768
67,-

DEKORACE PAPÍROVÁ
10 dekorací k dozdobení vatových, polystyrenových
a dřevěných figurek.
K21018 čtyřlístek  3 cm
NOVINKA
17,K21019 vidle
6 cm
NOVINKA
19,K21020 žebřík 12 x 2,3 cm NOVINKA
40,-

Kloboučky
barevné

89,145,-

6 cm

najdete na straně 183.

VATOVÝ SMRČEK
10 smrčků od jedné velikosti v bílé barvě.
K20662 malý (výška 5,5 cm, Ø 3,5 cm)
K20661 velký (výška 10 cm, Ø 5,5 cm)

VATOVÝ SNĚHULÁK
10 sněhuláků v bílé barvě. Délka: 6 cm.
K20715
87,-
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VATOV É D EKO R ACE

 5 cm
 6 cm

 5 cm

VATOVÁ KOULE BÍLÁ
10 koulí od jedné velikosti.
K20249  6 cm
K20236  5 cm
K20237  4 cm
K20238  3 cm
K20239  2 cm

 4 cm

 3 cm

 2 cm

89,61,48,41,28,-

Oči dekorační
samolepicí

najdete na straně 155.

 7,5 cm

VATOVÁ POLOKOULE
10 polokoulí od jedné velikosti v bílé barvě.
K20484 malá výška 2,5 cm,  5 cm
K20717 velká výška 4 cm,  7,5 cm

 4 cm

61,72,-

VATOVÁ KOULE ČERNÁ
10 koulí v černé barvě. Rozměr:  4 cm.
K20726
54,-

5 cm
VATOVÁ KUŽELKA
10 kuželek od jedné barvy. Rozměr: výška 5 cm.
K20426 bílá
48,K20775 žlutá
57,-

VATOVÝ KUŽEL VELKÝ
10 kuželů od jedné barvy. Rozměr: výška 8,5 cm,  6,5 cm.
K20486 bílý
K20729 zelený
VATOVÝ KUŽEL MALÝ
10 kuželů od jedné barvy. Rozměr: výška 6 cm,  4,5 cm.
K20487 bílý
K20728 zelený

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

5 cm

7 cm

8,5 cm

8,5 cm

.. .s otvorenm
k zasu utí
špejle

109,110,-

67,59,-

VATOVÝ ZVONEČEK
10 zvonečků od jedné velikosti v bílé barvě.
K20241 malý výška 5 cm, Ø 5 cm
85,K20240 velký výška 7 cm, Ø 6,9 cm
124,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Srdí čkové tičky
ky
Kruh
z lepenky

najdete na straně 48.

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

...s otvorenm
k zasu utí
špejle

3,9 cm

malé

3,5 cm

3,3 cm

3 cm

střední
velké

VATOVÝ KVĚTINÁČ
10 květináčů v bílé barvě.
Rozměr: výška 3,5 cm, dolní  3,5 cm, horní  5 cm.
K20597

2,4 cm
73,28,35,67,-

VATOVÁ HLAVIČKA – ZAJÍC
10 oválných hlaviček od jedné velikosti
v bílé barvě s předkresleným obličejem.
K20317 malá 3 x 2,4 cm
45,K20316 velká 3,9 x 3,3 cm
59,-

6 cm

VATOVÉ VAJÍČKO BÍLÉ
10 vajíček od jedné velikosti.
K20245 malé 3 x 2,4 cm
K20244 střední 3,9 x 3,3 cm
K20243 velké 5,8 x 4,4 cm

VATOVÁ HRUŠKA
10 hrušek v bílé barvě. Rozměr: výška 6 cm, spodní  4,6 cm.
K20592
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72,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

 2 cm

Tvořivé nápady

8,6 cm

najdete na
www.aurednik.cz

VATOVÁ HOUBA
10 hub v bílé barvě.
Rozměr: výška 8,6 cm,  7,4 cm.
K20246
149,-

Veselé ky
houbič

VATOVÝ ÚSMĚV
10 úsměvů ve tvaru polokoule od jedné velikosti
ve žluté barvě s předkresleným obličejem. Zadní
strana je plochá.
K20384 malý  2 cm
32,K20385 velký  3,5 cm
42, 3,6 cm

 3,1 cm

 1,9 cm

VATOVÁ HLAVIČKA RŮŽOVÁ
10 kulatých hlaviček od jedné velikosti s předkresleným obličejem.
K20301 malá  1,9 cm
K20302 střední  3,1 cm
K20777 velká  3,6 cm

46,53,62,-

 3,6 cm

VATOVÁ HLAVIČKA S NOSEM TĚLOVÁ
10 kulatých hlaviček s předkresleným obličejem.
Rozměr:  3,6 cm.
K21021 NOVINKA
64,-

 3 cm

6 cm

58,-

4 cm

6 cm

9,5 cm

KOŠTĚ MALÉ – DEKORACE
10 malých košťátek. Rozměr: délka 13 cm.
K11146 NOVINKA

 2 cm
 6 cm

VATOVÝ VÁLEČEK
10 válečků od jedné velikosti v bílé barvě s mírně
rozšířenou dolní částí.
K20716 malý výška 4 cm
41,K20485 velký výška 6 cm
48,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

 3,5 cm

VATOVÁ FIGURKA S OBLIČEJEM
10 figurek od jedné velikosti v bílé barvě s předkresleným obličejem.
K20718 malá výška 6 cm
91,K20248 velká výška 9,5 cm
138,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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 3,5 cm

P O LYS T Y R EN OV É D EKO R ACE

 14 cm

 12 cm

 10 cm
POLYSTYRENOVÁ HVĚZDA
6 hvězd v bílé barvě. Rozměr:  6 cm.
K10857

 8 cm
 4 cm

 2 cm

Lepidlo
na polystyren

24,12,118,79,41,52,-

najdete na straně 85.
POLYSTYRENOVÁ POLOKOULE
12 polokoulí v bílé barvě. Rozměr:  3,5 cm.
K10858
24,-

9 cm

6 cm

12 cm

POLYSTYRENOVÁ KOULE
Koule v bílé barvě.
K20492  14 cm 1 kus
K20918  12 cm 1 kus
K20919  10 cm 10 kusů
K20920  8 cm 10 kusů
K20779  4 cm 6 kusů
K20719  2 cm 30 kusů

33,-

Kreativní sadu
Pavouček

 6 cm

najdete na straně 184.

 12 cm

 8,5 cm
POLYSTYRENOVÝ ZVON
Zvony v bílé barvě.
K20923 XL 12 cm 1 kus
K20924 L 9 cm 10 kusů
K20925 M 6 cm 10 kusů

16,129,81,-

Filc – dekorace

najdete na straně 165.

POLYSTYRENOVÁ KOULE – SADA
25 bílých koulí ve 3 velikostech: 10 ks – 5 cm, 10 ks – 7 cm, 5 ks – 10 cm.
A66199
225,-
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P O LYS T Y R EN OV É D EKO R ACE

15 cm

20 cm

Žirafí
rodina
Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

 8 cm
 11 cm
POLYSTYRENOVÝ KUŽEL
K20926 L 20 cm 1 kus
K20927 M 15 cm 10 kusů

POLYSTYRENOVÉ ZVÍŘÁTKO
1 kus.
K21022 hlemýžď 14 x 6 cm
K21023 ryba
11 x 4 cm
K21024 velryba
15 x 10 cm
K21025 želva
13 x 6 cm

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

16,148,-

45,39,47,49,-

Kouli plastovou
dvoudílnou

najdete na straně 123.

POLYSTYRENOVÉ KULIČKY K DEKORACI
Bílé kuličky k vyzdobení dekoračních předmětů. 20 g.
K21026 NOVINKA
48,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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 20 cm

Trávu papírovou

najdete na straně 65.
POLYSTYRENOVÝ VĚNEČEK
Věneček v bílé barvě.
Rozměr:  20 cm, tloušťka: 4,5 cm.
K20929

15,-

POLYSTYRENOVÝ RÁMEČEK – VAJÍČKO
5 rámečků v bílé barvě.
Rozměr: 7 x 10 cm, tloušťka 1,5 cm.
A66184
140,-

Drátky chlupaté
melírované

najdete na straně 157.

Oči dekorační
samolepicí

najdete na straně 155.
POLYSTYRENOVÉ VAJÍČKO
A66180 M 6 x 4 cm 25 kusů
K20922 L 10 x 7 cm 1 kus

153,11,-

POLYSTYRENOVÉ SRDÍČKO
20 srdíček v bílé barvě. Rozměr: 5 cm.
A66020

170,-

POLYSTYRENOVÝ RÁMEČEK – SRDCE
5 rámečků v bílé barvě.
Rozměr: 14,5 x 14,5 cm, tloušťka 2,5 cm.
A66157
145,-
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PL A S TOV É D EKO R ACE
VYFUKOVAČ VAJEC
Pomůcka k vyfukování vajíček obsahuje pumpičku, jehlu
a tyčinku s hrotem. Tyčinkou s hrotem uděláme na obou
stranách vajíčka dírky. Jehlu nasadíme na pumpičku, vsuneme do otvoru, propíchneme obsah vajíčka a opakovaným
pumpováním pomalu vyfoukneme. Po vyprázdnění vajíčka
můžeme pumpičku naplnit teplou vodou a vnitřek vajíčka
vypláchnout. 1 2
K11138 NOVINKA
266,-

SAMOLEPKY VELIKONOČNÍ
Samolepky s velikonočními motivy.
Výběr motivů námi vyhrazen. Rozměr: arch 19 x 9 cm. 1 arch.
K20928
13,-

PLASTOVÉ VAJÍČKO
25 vajíček v bílé barvě. Rozměr: 6 x 4,5 cm.
A70016

117,-

ZÁPONKY – OČKA
50 kovových úchytek vhodných na zavěšení plastových,
vatových i vyfouklých vajíček.
Záponky lze použít i na papírové obrázky přilepením lepicí
pistolí. Rozměr: 3,5 cm. 4
A70051
19,PLASTOVÝ KVĚTINÁČ BÍLÝ
10 květináčů z měkkého plastu v bílé barvě. Rozměr: výška 9 cm,  11 cm.
A80376
209,-

PLASTOVÝ KVĚTINÁČ BAREVNÝ
4 květináče z měkkého plastu v barvách žlutá, oranžová, růžová a zelená. Rozměr: výška 9 cm,  11 cm.
A80397
79,-

KLOBOUČEK ČERNÝ
Plastový klobouček se semišovým povrchem. 2
K11139 malý 5 kusů  2,5 cm NOVINKA
39,K11140 velký 4 kusy  4 cm NOVINKA
36,KLOBOUČKY BAREVNÉ
48 kloboučků z plastu. Rozměr: 2–3 cm.
K20720

2

92,-

ZOBÁČKY PLASTOVÉ
100 zobáčků v oranžové barvě. Rozměr: 2–3 cm. 2
K10860
139,-

NOŽIČKY PLASTOVÉ
25 párů nožiček ve žluté barvě vhodné k zapíchnutí do polystyrenu. Rozměr: 2,5 x 2,5 cm. 2
K10859
62,-
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PLASTOVÁ OČKA K UCHYCENÍ
24 oček k zavěšení plastových, polystyrenových
a vatových dekorací. Očko vsuneme do otvoru.
Díky plastovým „trnům“ po stranách očko velmi
dobře drží a nevypadává. Rozměr: délka 1,5 cm. 2
A66183
35,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Tvořte s námi!

KREATIVNÍ SADY PRO K AŽDÉ ŠIKOVNÉ RUCE

Naše kreativní sady vám ulehčí práci při vyrábění jednoduchých výrobků s různou tématikou. Sada obsahuje materiál ke zhotovení jednoho výrobku a pracovní postup (případně střih). K lepení doporučujeme velmi kvalitní lepidlo Aurednik (A62800) nebo transparentní oboustranně lepicí pásku (K20364). Páska je zvláště vhodná
na lepení vatových dílů a drobných dekorací jako jsou oči, drátky, filc, žinylka apod. Lepidla nejsou součástí balíčků. Výrobky zvládne každý od 3 do 99 let.
KREATIVNÍ SADA – DRÁČEK FRÁČEK
Dřevěné špachtličky položíme vedle sebe a zezadu na ně přilepíme další dvě,
které tělo dráčka zpevní. Dozdobíme očima, ozdobným drátkem a barevným
krepovým papírem, ze kterého můžeme udělat také ouško na zavěšení.
Rozměr: 17 x 14 cm. 2
D10159
29,-

KREATIVNÍ SADA – LAPAČ SNŮ
Z drátku stočíme kruh a následně vpleteme další drátky do kruhu a navlečeme
korálky. Nakonec připevníme drátky s barevnými peříčky a provlékneme tkaničku na zavěšení. Rozměr:  10 cm. 2 3
D10171
34,-

Chceš-li navždy zahnat chmury,
spánek klidný stále mít, s vyrobeným
talismanem indiánem můžeš být.

Místo slunce, místo mráčků
je dnes nebe plné dráčků.
Sami si je vyrobíme,
následně pak vyzdobíme.
KREATIVNÍ SADA – LAMPION
Do lampionu vystřihneme 6 otvorů, provlékneme chlupatý drátek a vytvoříme
nožičky. Z barevného papíru vystřihneme uši a přilepíme. Nakonec dolepíme
oči, nos a tykadla. 2
D10180 1 kus
NOVINKA
51,D10181 10 kusů NOVINKA
502,-

KREATIVNÍ SADA – BROUČEK
Barevný papírový talířek polepíme cukrářskými košíčky s korálky z pěnovky a dozdobíme nožičkama a očima. Rozměr:  17,8 cm. 2
D10165
38,-

Lampionů plné nebe,
jeden svítí jen pro tebe.
Oči, nožky, tykadlo,
koho by to napadlo.

Brouček, brouček malinký
vylezl zpod peřinky,
u sebe pár košíčků,
dotvoř si mě človíčku.

KREATIVNÍ SADA – ZAJÍČEK S KAPSOU
Zajíčka vybarvíme voskovkou, vyzdobíme veselými
proužky z papíru a jednotlivé díly dobře přilepíme.
Rozměr: 30 x 17 cm. 2
D10166
37,-

Zajíček má velké uši
a ty víš přec, co mu sluší.
Je to velký nezbeda,
vybarvi ho do hněda.
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Pavoučka má každý rád,
je to velký kamarád,
pavučinku svoji chrání
pro všechna tvá tajná přání.

KREATIVNÍ SADA – PEJSEK MAXÍK
Z korkových zátek slepíme tělo pejska, z černého
drátku přilepíme čumáček, uši a ocásek. Nakonec
přilepíme oči a kulicha, aby Maxíka nezábly uši.
Rozměr: 11 x 8 cm. 2
D10160
39,-

Jeden korek, druhý, třetí
a už rostu milé děti,
mlsat chodím potají,
Maxíku mi říkají.

KREATIVNÍ SADA – PAVOUČEK
Polystyrenovou kouličku (tělo pavouka) si obarvíme
voskovkou. Na nožičky z chlupatých drátků navlékneme korálky a konce drátků zapíchneme do polystyrenové kouličky. Černý drátek smotáme dokola, nalepíme na polystyrenovou kouličku a dolepíme oči.
Rozměr: nožičky délka 15 cm, tělíčko  4 cm. 2 3
D10164
35,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

V ruce žebřík, oblek tmavý to je kominík přec pravý.
Se čtyřlístkem v dnešní době,
štěstí přinese i tobě.

KREATIVNÍ SADA – ČERT
Z vatových dílů slepíme tělo čertíka, dozdobíme černou žinylkou a dalšími dekoracemi. Rozměr: 12 cm. 2
D10153 1 kus
42,D10174 10 kusů
410,KREATIVNÍ SADA – ČARODĚJNICE
Z vatových dílů slepíme tělo čarodějnice a dozdobíme žinylkou, stuhou a malým
košťátkem. Rozměr: 13 cm. 2
D10178 1 kus
NOVINKA
38,D10179 10 kusů NOVINKA
375,-

KREATIVNÍ SADA – ANDĚLÍČEK
Z vatových dílů slepíme tělo andělíčka
a dozdobíme hvězdičkami, třpytivým drátkem, papírem a bílou žinylkou. Andělíček
je buď se stříbrnými, nebo zlatými dekoracemi a jejich výběr nám zůstává vyhrazen.
Rozměr: 10 cm. 2
D10155 1 kus
39,D10172 10 kusů
385,-

Čarodějka Janička užila si
sluníčka. Na koštěti prolétla se,
v Auredniku už je zase.
Andělíček z Aurednika každý
den nad tebou bdí, přinese ti hodně
lásky pro tento čas
adventní.

Adventní čas začíná,
Mikuláš se těší,
přinese ti z Trubína
nadílku největší.

KREATIVNÍ SADA – MIKULÁŠ
Z vatových dílů slepíme tělo Mikuláše a dozdobíme bílou žinylkou, čepicí z papíru, zlatým drátkem a dalšími dekoracemi. Rozměr: 14 cm. 2
D10154 1 kus
42,D10173 10 kusů
410,-

KREATIVNÍ SADA – SNĚHULÁK NA VLOČCE
Z vatových dílů slepíme tělo sněhuláka. Špejli provlékneme vatovými válečky a z filcu vystřihneme
a slepíme čepici, šálu a talířky pro hůlky. Dalšími
dekoracemi sněhuláka dozdobíme a přilepíme na
papírovou vločku. Rozměr: sněhulák výška 12 cm,
vločky  16 cm. 2
D10157
39,-

Vločky z nebe padají,
sněhuláčka lákají.
Kulich, šálka, lyžičky,
sportovec je maličký!
KREATIVNÍ SADA – KAPR
Na tělo kapříka nalepíme oko, pusu a šupinky, které
vystřihneme z vánočního fotokartonu. Fotokarton
je rozdělen na čtverce, a proto se nám oblé šupinky
budou dobře stříhat. Také můžeme použít tvarovou
raznici kolo M (A63577, raznice není součástí balíčku).
Z proužku zeleného kartonu přilepíme na zadní stranu stojánek a do něj vsuneme ubrousek dle našeho
výběru (ubrousek není součástí balíčku).
Rozměr: 14 x 10 cm. 2
D10156
23,-

Na stolečku něco chybí, vezmi balíček svůj milý,
kapřík na tě čeká v něm, vyrob si ho, pusť ho ven!

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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KREATIVNÍ SADA – KOMINÍK
Z vatových dílů slepíme tělo kominíka a dozdobíme žinylkou, kloboučkem, čtyřlístkem a žebříkem. Rozměr: 12 cm. 2
D10176 1 kus
NOVINKA
52,D10177 10 kusů NOVINKA
508,-

Zdali pak jste hodní byli, po celý rok nezlobili?
Čertíka se nebojíme - raději ho vyrobíme!

H U D EB N Í NÁ S T R OJ E

Hudební nástroje
62 cm

 4 cm

oktavátor

BOOMOPHONE
Unikátní perkusní nástroj, který je laděn na určité tóny C1–C2 (C dur stupnice). Díky odlišné délce a tloušťce jednotlivých trubek vydávají při úderu paličkou jinak vysoký tón. Součástí je pouzdro na trubky, zpěvník a oktavátor
– nástavec snižující ladění o 1 oktávu. Boomophone je vhodný jak pro malé děti, tak pro velké.
H32099
1480,-

 5 cm

m
26 c

c
19

m

HUDEBNÍ KAMENY
Kameny z velmi kvalitního materiálu (kombinace plast – kov) jsou barevně odlišené a lze na ně hrát, pokud si je
položíme vedle sebe na podložku, nebo přímo držením v ruce. Součástí je 8 nebo 10 gumových paliček. Průměr
kamene je 5 cm. Vhodné pro hudební výuku.
H20185 8 kamenů C1 – C2
3093,H20186 10 kamenů C1 – C2 + FIS1 a B1 NOVINKA Na objednání.
3818,-

XYLOFON KOVOVÝ – 15 TÓNŮ
Hudební nástroj s patnácti kovovými vyjímatelnými kameny v rozsahu C1–C3.
Součástí jsou 2 dřevěné paličky a knížka s notami. Rozměr: 42 x 11 cm.
K70060
867,-

piano
Digitální nás
najdete u
v e-shopu
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

XYLOFON DŘEVĚNÝ – 12 TÓNŮ
Hudební nástroj s dvanácti ozvučnými dřevěnými kameny o délce 12–21 cm
v rozsahu C1–G2. Kameny lze odšroubovat z dřevěného rámu podle vaší potřeby.
Součástí jsou 2 dřevěné paličky. Rozměr: délka 32 cm.
K70001
358,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

NÁSTROJE HUDEBNÍ – AFRIKA
8 hudebních nástrojů ručně vyráběných: 2 chrastítka Caxixi , Marakas
ø 13 - 15 cm, chřestidlo ze semen, bubínek s rukojetí ø 11 cm, dešťová hůlka
25 cm, hudební žába 9 cm a rámový buben Ocean Drum ø 25 cm. Uloženy
ve tkaném koši ø cca 42 cm. Nástroje jsou vyrobeny z přírodních materiálů, a
proto se jejich rozměry mohou částečně lišit. Na objednání. 2
H37151 NOVINKA
3084,-

NÁSTROJE HUDEBNÍ – SADA
Xylofon s 8 tóny a dvěma paličkami, 2 náramky se 4 rolničkami a tamburína. 2
K70068 NOVINKA
351,-

NÁSTROJE RYTMICKÉ – SADA
16 orfových nástrojů v plastovém boxu o rozměrech: 28 x 14 x 19 cm. Sada
obsahuje: 3x ozvučná dřívka přírodní (14 cm), 2x ozvučná dřívka barevná
(14 cm), 2x ozvučná dřívka přírodní (18 cm), 2x ozvučná dřívka barevná (18 cm),
2x kastaněty přírodní, 1x činelky malé (prstové), 1x chrasticí válec – Jingle Shaker, 2x rolnička návlek a 1x činelek závěsný (s paličkou).
K70058
1395,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

DEŠŤOVÁ HŮLKA
Průhledný válec s velkým množstvím maličkých ocelových kuliček, které při
pohybu napodobují déšť. Jedná se o velice zajímavý rytmický hudební nástroj,
který již nejmenším dětem dává možnost se zapojit do hudebního rytmu.
Rozměr:  5,5 cm, výška 34 cm.
K70069 NOVINKA
452,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Rozšířneích nástrojů
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H U D EB N Í NÁ S T R OJ E
HUDEBNÍ DRÁČEK
Dřevěný rytmický hudební nástroj ve tvaru dráčka. Přejížděním tyčkou po hřbetě
vydává zvuk. Rozměr: délka 23 cm.
K70064
202,-

ROLNIČKY NA TŘMENU
5 rolniček připevněných na třmenu se přizpůsobí
každé dětské ruce i noze díky zakončení na suchý
zip. Průměr: rolnička  2 cm.
K70009
89,-

HUDEBNÍ ŽÁBA
Dřevěný rytmický hudební nástroj ve tvaru žabky. Přejížděním tyčkou po
hřbetě vydává kvákavé zvuky. Pokud jí rukou zakryjeme část úst, můžeme
upravit hloubku i hlasitost zvuku.
Rozměr: 4 x 3,5 x 6 cm.
H36135
241,-

OZVUČNÁ DŘÍVKA
Pár celodřevěných ozvučných dřívek v přírodní barvě.
Rozměr: délka 17 cm,  2 cm.
K70006
117,-

PANÁČEK ČINEL
Originální dětská hrací sada, složená z mosazného činelku, jednoduché figurky a dřívka z bukového dřeva. Nástroj připomíná zvukem triangl.
Rozměr: dřívko délka 14 cm,  1,5 cm, panáček výška 7,5 cm,  6 cm.
K70051
139,ROLNIČKY NA KOULI
2 rolničky na dřevěné kouli. Nástroj má snadný úchop a je vhodný i pro osoby se zdravotním postižením. Rozměr: délka 10,5 cm, průměr koule  5 cm, rolnička  4 cm.
K70050
92,-

TRIANGL
Hudební nástroj s plastovým úchytem. Rozměr: šířka 17 cm.
K70016
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

137,-

VOZEMBOUCH
Dřevěný vozembouch s devíti rolničkami zakončený hlavičkou zvířátka.
Vhodný pro dětskou ruku. Motiv zvířátka a barva námi vyhrazena.
Rozměr: 20 cm.
K70056
176,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

H U D EB N Í NÁ S T R OJ E
TAMBURÍNA PLASTOVÁ S BUBÍNKEM
Tamburína v pestrých barvách se čtyřmi ozvučnými talířky.
Rozměr:  15 cm.
K70035

191,-

BUBÍNEK S PALIČKAMI
Lehký bubínek v modré barvě s dřevěnými paličkami, s popruhem na zavěšení. Tlumený zvuk. Rozměr: Ø 20,3 cm. 3
K70070 NOVINKA
359,-

PALIČKA DŘEVĚNÁ
Rozměr: délka 26 cm.
K70019

19,-
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ČINELKY – PÁR
Prstové mosazné činelky se speciální konstrukcí, díky které na ně lze hrát tzv. třením
o sebe, podobně jako při hře na valchu. Rozměr:  6 cm.
K70052
130,ZPÍVAJÍCÍ PAGODA
Dřevěná duhová pagoda zaujme příjemným zvukem, který vydává kutálející
se kulička. Součástí jsou 3 kuličky. Rozměr: 37,5 x 15,8 cm. Vhodné pro děti
od 3 let. 2
K30789
758,-

KAZOO
Jednoduchý dětský dechový nástroj
z plastu, se kterým můžeme doprovodit
rytmické písničky spolu s dětmi. Foukáním
se rozechvěje malá membrána uvnitř a kazoo pak vyloudí zajímavý skřehotavý zvuk.
Důležité je do nástroje říkat např. „tdtd“, ne
foukat jako do píšťalky. Barva námi vyhrazena. Rozměr: délka 12 cm.
H38201
42,-
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KASTANĚTY S DRŽÁTKEM
Dřevěné kastaněty s různými motivy. Při pohybu rukojetí nahoru a dolů hlava
vydává klapavý zvuk. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: 16–19 cm.
K70066
134,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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CABASA
Perkusní hudební nástroj se dřevěným tělem a ocelovým řetízkem. Zvukem připomíná chřestění ocasu chřestýše. Rozměr:  7 cm.
H34040
545,-

ROLNIČKA NA RUKOJETI
Rolnička na dřevěné rukojeti.
Rozměr: rukojeť délka 10 cm, rolnička  3,5 cm.
K70049
75,-

RUMBA KOULE – BERUŠKY
Dřevěný rytmický hudební nástroj.
Rozměr: délka 17 cm. 1 pár.
K70067

190
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

VÁLEC CHRASTICÍ
– JINGLE SHAKER
Válec z nerezové oceli a bukového
dřeva. Je unikátně vyladěn a naplněn ocelovými kuličkami dvou
průměrů, pro hru potichu a nahlas. Rozměr: 11 x 4 cm. 2
K70047
229,-

CHRASTIDLO Z LEPENKY
Tubus z bílé tvrdé lepenky se dvěma plastovými víčky pro vlastní tvořivou práci i hudební výuku. K výzdobě můžeme použít řadu dekoračních
materiálů, např. filc, papír, vlnitou lepenku, pěnovku, peří, korálky apod.
Jako náplň se hodí luštěniny, těstoviny, kamínky, písek a jiné. Zatlučením
hřebíků do bočních stran válce docílíme zajímavých zvuků. 1 kus.
K20721 malé (délka 10 cm, Ø 5 cm)
17,A40086 velké (délka 40 cm, Ø 5 cm)
27,-

VAJÍČKA CHRASTICÍ
4 plastová vajíčka v pestrých
barvách. Rozměr: 4,5 x 5,5 cm. 2
H50099
272,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

Didaktické hry

MIKROSKOP
Levenhuk Rainbow 2L PLUS disponuje širokým rozsahem zvětšení od 64x do 640x. Umožňuje nám sledovat
a studovat rostliny, hmyz, mikroorganismy apod. Tento mikroskop má spolehlivé kovové tělo a je vybaven dvěma
osvětlovacími systémy LED diod. Osvětlení pracuje při napájení ze sítě i na baterie, takže mikroskop můžeme
používat venku nebo ve skleníku. Každý model se dodává s experimentální sadou Levenhuk K50, která mladým
badatelům pomůže s jejich prvními nezávislými pokusy a výzkumy. Sada obsahuje uživatelskou příručku „Zábavný mikroskop, pozorujeme mikrosvět“, kleštičky, líheň pro žábronožky, mikrotom, lahvičku s kvasnicemi, lahvičku
s lepidlem pro vytváření vzorků, lahvičku s mořskou solí, lahvičku s vajíčky žábronožky, 5 preparátů připravených
k použití, 5 čistých sklíček, pipetu a prachový kryt. Jiné barevné provedení lze domluvit individuálně. 1
K30682 šedý
2582,K30679 modrý
2582,K30680 červený
2582,-

PREPARÁTY POZOROVACÍ N20
24 podložních a 40 krycích sklíček z vysoce průhledného skla k pozorování pod mikroskopem.
Příprava: Velmi tenký řez materiálu položíme na
podložní sklíčko a přes něj dáme sklíčko krycí. Tato
sada preparátů již obsahuje kompletně připravené vzorky biologického materiálu, takže můžeme
strávit více času jejich studiem. Součástí sady je
i několik prázdných podložních a krycích sklíček,
s jejichž pomocí si můžeme připravit své vlastní
mikroskopické preparáty. Sada obsahuje příčně
pruhovanou svalovinu, savčí spermie, nerv (příčný
řez), řídké pojivo, savčí vajíčko, nervové buňky, hyalinní chrupavku, hladkou svalovinu, kostní tkáň, žabí
krev, lidskou krev, jednovrstevnatý epitel, octomilku
(larvu), octomilku (kuklu), octomilku (normální), živočišnou buňku, rostlinnou buňku, plíseň hlavičkovou, fragmentaci vajíčka, mitózu ve špičce kořene
cibule. 1
K30681
530,-

PETRIHO MISKY
10 plastových misek s víčkem.
Rozměr:  9,4 cm, výška 1,6 cm.
E22115

82,-

ZKUMAVKY
10 plastových zkumavek. Stojánek není součástí.
Rozměr: výška 16 cm,  1,6 cm.
A65592
120,-

MĚRNÉ VÁLCE
5 válců z průhledného a odolného plastu s objemem 50, 100, 250, 500 a 1000 ml. Maximální teplota
kapaliny 120 ˚C.
E22180
246,SKLÍČKA POD MIKROSKOP
50 čirých sklíček, která můžeme použít k přípravě
vlastních preparátů. Jsou vyrobena z vysoce průhledného skla. Díky jejich rovnoměrné tloušťce je
můžeme použít i pro rozměrné preparáty bez dodatečného ostření.
Rozměr: 7,6 x 2,5 cm, tloušťka 0,1–0,12 cm. 4
K30647
115,-

STOJÁNEK NA ZKUMAVKY DŘEVĚNÝ
Stojánek na 6 zkumavek s otvory o  2,4 cm.
Rozměr: 22 x 7,4 x 12,2 cm.
E22134 NOVINKA

313,-

TĚLESA GEOMETRICKÁ PROSTOROVÁ
6 těles z průhledného plastu ke zjišťování objemu. K naplnění můžeme použít různé kapaliny, písek apod.
Objem: 200–1000 ml.
E22181
419,-
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TĚLESA GEOMETRICKÁ TRANSPARENTNÍ
36 kusů. 12 různých geometrických tvarů z plastu v 6 barvách. Ideální pro
učení rozpoznávání tvaru, velikosti a barev. Lze použít při hře na světelném
panelu. V praktickém plastovém boxu s úchyty. Rozměr: 4 - 5,5 cm. Vhodné
pro děti od 3 let. 2
B35626 NOVINKA
1124,-

Lupu
na zavěšení

najdete na straně 295.

BRÝLE PRO MÍCHÁNÍ BAREV
Brýle z pevného plastu k poznání primárních a sekundárních barev. Snadno vyměnitelné barevné čočky, jejichž kombinací vytváříme různé odstíny. Pro každé oko
můžeme vložit i dvě barevné čočky, experimenty s barvami jsou tak ještě zábavnější.
Součástí brýlí jsou sklíčka v barvách: 2x žlutá, 2x červená, 2x modrá a 2x transparentní – zkreslená (pro vidění jako hmyz). Rozměr sklíčko  5 cm.
B34210
259,-

HODINY PŘESÝPACÍ
Pomůcka pro pochopení plynutí času efektivní vizualizací. Každá barva přesýpacích
hodin ukazuje jiný čas. Vnitřní nádobka na písek je vyrobena ze skla, vnější obal je
z pevného ochranného plastu. Rozměr:  7 x 16 cm.
C92037 žluté
3 min.
347,C92019 oranžové
10 min.
347,-
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Stolek není součástí.
SVĚTELNÝ PANEL A3
Panel umožňuje prohlížení rentgenových snímků a průhledných materiálů nebo může sloužit i jako
pomůcka k obkreslování. Panel je prosvětlený LED diodami (elektrický adaptér s vypínačem je součástí), které zaručují rovnoměrné podsvícení motivu. S panelem lze pracovat na stole i na zemi,
gumová páska na zadní straně zajistí odolnost proti klouzání. Rozměr: 48 x 33,5 x 1,5 cm. 1
B30247
3214,-

TVARY GEOMETRICKÉ TRANSPARENTNÍ
245 tvarů z barevného průhledného plastu: 20 žlutých
šestiúhelníků, 30 červených lichoběžníků, 30 oranžových
čtverců, 45 modrých kosočtverců, 60 zelených trojúhelníků,
60 průhledných kosočtverců. Rozměr: hrana 2,5–4,5 cm. 2
E22194
405,-

ABECEDA TRANSPARENTNÍ
260 písmenek z průhledného plastu vhodných pro vytváření a třídění slov na světelné tabuli.
Rozměr: 2 x 1,5 cm, tloušťka 1 mm. 2
B34183
237,-

od 3 let

PLATO POZOROVACÍ K SVĚTELNÉMU PANELU A3
Velké transparentní stabilní plato z akrylového skla pro experimenty s kapalinami, barvou, pískem
a dalšími materiály. Je vhodným doplňkem k světelnému panelu A3, kdy prosvícením zkoumaných
látek získají děti zcela nový dojem. Vhodné pro děti od 3 let. 1
B35629 NOVINKA
1701,-

Rodina figurky

najdete na straně 211.

od 3 let

RODINA POSTAVIČKY
36 postaviček z měkkého průhledného barevného silikonu
– máma, táta, dcera, syn, babička a děda. Všechny figurky
lze mezi sebou spojit rukama a vytvářet z nich skupiny – rodiny. Vhodné pro hru na světelném panelu, stole, podlaze,
ale i v písku nebo ve vodě. Ideální pro rozvoj jemné motoriky, vyprávění příběhů, učení barev, třídění a počítání. Sada
obsahuje 6 rodin se 6 členy, každá rodina má jinou barvu.
Lze mýt v myčce. Rozměr: výška 7-10 cm. Vhodné pro děti
od 3 let. 2
B35622 NOVINKA
514,-
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Magnetické

STOLEK MAGNETICKÝ
Ve dřevěné konstrukci stolku je vložena deska
z plexiskla. Na spodní straně pohybujeme dvěma
tyčovými magnety, které jsou součástí stolku. Na
vrchní straně průhledného plexiskla vidíme, jak se
předměty pohybují. Ke hře můžeme použít kancelářské kovové sponky, magnetické kuličky, kovová
autíčka apod. Rozměr: 57 x 34 x 20 cm. 18
B70350
1235,-

KULIČKY MAGNETICKÉ
20 barevných kuliček vhodných k magnetickému
stolku. Rozměr:  1,5 cm 2 18
B24416
104,-

PÁSKA MAGNETICKÁ SAMOLEPICÍ
Pásku využijeme k výrobě magnetického zapínání
např. u kabelky, peněženky. Rozměr: 5 m x 1,25 cm.
18

K10861

107,-

MAGNET
20 magnetů v černé barvě. 2 18
K11147 kulatý Ø 1,6 cm, síla 0,6 cm
K11148 hranatý 2,8 x 1,5 cm, síla 0,5 cm

ARCH MAGNETICKÝ SAMOLEPICÍ
Arch můžeme nastříhat dle potřeby.
Rozměr: 10 x 15 cm. 1 arch. 18
K10429

65,65,-

MAGNET TYČOVÝ
2 magnety v plastovém obalu (červená – sever, modrá – jih). Vhodné k magnetickému stolku.
Rozměr: 8 x 2 cm, tloušťka 1 cm. 18
B24431
198,-

27,-

MAGNET V PLASTU
10 magnetů. Rozměr : Ø 2,5 cm.
K11141 černý NOVINKA
K11142 červený NOVINKA

PÁSKA KOVOVÁ SAMOLEPICÍ
Samolepicí kovová páska vám umožní zavěsit výkresy a obrázky pomocí magnetů na hladké plochy, např.
dveře, skříně, stěny apod. Pásku můžeme nalepit i na zeď, lze stříhat nůžkami. K připevnění obrázků jsou
vhodné magnety. Rozměr: 5 m x 3,5 cm.
A95015
387,-
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67,67,-

MAGNET L
Velký magnet ve tvaru podkovy v pevném plastovém obalu. Tloušťka 1,8 cm.
Rozměr: 12 x 12 cm, tloušťka 1,8 cm.1 kus. 18
E22186
119,-
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od 3 let
ZKUMAVKA OBŘÍ
6 průhledných zkumavek (100 ml) ve stabilním
plastovém stojanu. Každá zkumavka je opatřena
barevným snadno odnímatelným víčkem. Jsou
speciálně navrženy pro použití při teplotách tekutin a vzduchu od -6,5 °C do 93 °C. Hra se zkumavkami podporuje rozvoj motoriky a koordinace.
Rozměr: zkumavka výška 15 cm,  3 cm, stojánek
14,5 x 14,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
E22183 NOVINKA
461,-

KAPÁTKO OBŘÍ
6 kapátek s velkými úchyty ve stabilním plastovém stojanu. K rozvíjení jemné dětské motoriky.
Ideální pro hru s vodou a první experimenty.
Rozměr: stojan 11 x 12 cm, kapátko výška 12 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
E22211 NOVINKA
451,-

.
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LUPA OBŘÍ
Velká lupa v pevném plastovém rámu s výklopným
stojánkem umožní 4,5x zvětšení pozorovaných
rostlin, hmyzu, kamínků apod.
Rozměr: délka 20 cm,  11,25 cm, tloušťka 2,8 cm.
Barva námi vyhrazena. 1 kus. 17
E22185
143,-

PINZETA OBŘÍ
Pinzeta z pevného barevného plastu usnadní uchopení malých předmětů. Slouží k rozvoji jemné motoriky.
Rozměr: 15 x 5,5 cm. 1 kus.
E22184
48,-

od 2 let
VÁLEC POZOROVACÍ
4 experimentální a pozorovací válce s barevnými víčky. Při sledování rozvíjejí děti své senzorické schopnosti. Lze je naplnit různými přírodními materiály, papírovými proužky či malými bambulkami nebo vodou
a olejem s glitry nebo konfetami. Po krátkou dobu je možné pozorovat např. i hmyz. Každý válec může být
z obou stran buď otevřen nebo uzavřen plným či perforovaným víčkem. Balení obsahuje 4 válce, 8 plných
víček a 4 perforovaná víčka.
Rozměr:  6 x výška 31 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
E22204 NOVINKA
798,-
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KELÍMEK S LUPOU
Průhledný plastový kelímek s víčkem s otvory pro
ventilaci pro pozorování živého hmyzu nebo různých předmětů. Kelímek obsahuje víčko s jednou
pevnou čočkou ( 4,5 cm) a jednou odnímatelnou
čočkou ( 3,2 cm).
Rozměr: 7 × 7 × 7,5 cm. 17
K30752
79,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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RŮST ROSTLIN – POZOROVÁNÍ
3 velké plastové zkumavky poskytují panoramatický pohled na rostlinu a její
kořeny. Děti mohou pozorovat, jak rostliny rostou jinak ve vodě, písku a zemi.
Balení obsahuje 3 velké testovací zkumavky s odnímatelnou síťovou vložkou,
podstavcem, 3 výsadbovými tyčemi a návod s podrobnými pokyny a návrhy
pro experimenty. Rozměr: zkumavka ø 4 cm, výška 18 cm, podstavec 6 x 6 x 8 cm
a tyč výška 36 cm. Vhodné pro děti od 5 let.
E22136 NOVINKA
716,-

od 6 let
DŮM KOŘENOVÝ / FARMA ŽÍŽAL
Průhledná nádoba umožňuje dětem pozorovat jak klíčí semena a rostou kořeny
rostlin nebo jak si žížaly hledají svoji cestu a přitom provzdušňují půdu. Nádoba
se naplní zeminou a oseje semeny – např. ředkvičky, fazole apod. Po sklizení
plodů mohou děti pozorovat život žížal. Do zeminy se přidá písek, několik zelených listů a nasadí se žížaly. Balení obsahuje 1 pozorovací nádobu, 12 tablet se
zeminou, 1 sáček písku (cca 800 g), 2 arašídy, 1 sáček semen mrkve, fazolí a ředkviček a návod na použití. Rozměr: 30 x 20 x 4 cm. Vhodné pro děti od 6 let.
E22209 NOVINKA
667,-

od 6 let

FARMA MRAVENČÍ
Bludiště z průhledného plastu k pozorování mravenců. Hra obsahuje farmu
21,5 x 15 cm, pinzetu, pipetu a odchytovou skleničku. 1
K30683
245,od 4 let

KOMPOSTÉR POZOROVACÍ
Průhledný kompostér s průduchy a třemi zvětšovacími sklíčky umožňuje dětem
pozorovat celý dekompenzační proces od začátku do konce. Kompostér je rozdělen na tři části, a proto můžeme porovnávat rozklad různých druhů materiálů.
Součástí jsou 3 teploměry (do 60 °C), které nám ukáží, jak se mění teplota. Rozměr: 30,5 x 20 x 10 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 1
E22287 NOVINKA
1244,-
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MRAVENČÍ TERÁRIUM – ANTQUARIUM SUPER FOREST
Gelové mravenčí terárium je určeno pro sledování života mravenců. Zároveň
je unikátním skleníkem pro pěstování rostlinek a sledování jejich nadzemní
i podzemní části. Za pomocí speciálně vyvinutého netoxického průhledného
gelu, který je zároveň výživou mravenců, mohou děti pozorovat život mravenčí
kolonie, tvorbu tunelů, tajných komor a zásobáren, stejně tak jako interakci mezi
jednotlivými mravenci a jejich pracovní systém. Do terária je potřeba 15–20
mravenců nachytaných v přírodě. Sada obsahuje speciální ingredience na výrobu gelu, kterou zvládnou i děti pod dozorem dospělého. Životnost Antquaria
je cca 6 měsíců. Balení obsahuje plastové akvárium s víkem se vzduchovými
otvory, prášek na míchání gelové náplně, semínka rostlin, plastovou lupu, sběrnou nádobku na mravence, dřevěnou tyčku a český návod na použití.
Rozměr: 18 x 13 x 4 cm. Vhodné pro děti od 6 let. 24
E22201 NOVINKA
685,NÁHRADNÍ NÁPLŇ / MRAVENČÍ TERÁRIUM
Sada pro přípravu gelu: 1 sáček s práškem a tekutinou, 1 kapsle s bazalkovým
semínkem, 1 dřevěná tyčka, instrukce.
E22202 NOVINKA
237,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K MANDALE MANDALOGI
Při tvoření mandal lze k uskutečnění vlastních nápadů použít i další doplňkové
tvary – kolečko, srdíčko nebo hvězdičku. Samostatně v krabičce vždy po 8 kusech.
Rozměr: kolečko  5,5 cm, hvězdička  4,5 cm, srdíčko 4 x 4,5 cm. Na objednání.
B30578 kolečko 8 ks NOVINKA
478,B30576 hvězdička 8 ks NOVINKA
421,B30577 srdíčko 8 ks NOVINKA
421,-
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MANDALA SE ZÁSUVNÝM SYSTÉMEM MANDALOGI
Inovativní koncepce ponechává velkou svobodu fantazii a kreativitě, rozvíjí
jemnou motoriku, senzorické vnímání a trénuje vytrvalost a koncentraci. MandaLogi je ideální pro mateřské školy, školy, pečovatelské domy a léčebná zařízení. Lze si ji zahrát uvnitř, venku, sedět na podlaze nebo sedět u stolu. Je variabilní
a snadno se přepravuje. Součástí je podrobný návod na používání. Vhodné pro
děti od 3 let. Na objednání.
B30575 NOVINKA
1840,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Montessori

od 3 let
SCHODY HNĚDÉ – MONTESSORI
Smyslová pomůcka k vnímání měnícího se rozměru ve dvou rozměrech (mění
se tloušťka schodu, zatímco délka zůstává), ke zdokonalení hrubé motoriky, koordinace pohybů a rozlišování velikosti a hmotnosti. Schody se skládají
z 10 hnědých dřevěných hranolů stejné délky (20 cm), ale různé tloušťky, která
se pravidelně zvětšuje o 1 cm, přičemž boční strana nejmenšího kvádru má rozměry 1 x 1 cm, dalšího 2 x 2 cm, až do 10 x 10 cm. Na objednání.
Rozměr: 20 x 1-10 x 1-10 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30905 NOVINKA
1916,od 3 let

od 3 let
TYČE ČERVENÉ – MONTESSORI
Pomůcka k odhadování různé délky, k vizuálnímu rozlišování rozměrů a jejich
odstupňování. Při práci s tyčemi si dítě osvojí pojmy dlouhý – krátký, dále si
rozvíjí hrubou motoriku, logické myšlení a koordinaci pohybů. Nejkratší tyč měří
10 cm. Každá další tyč se prodlužuje o 10 cm. Nejdelší tyč měří 1 m. Všechny tyče
jsou 2,5 cm široké a vysoké. Materiál je masivní dřevo. Na objednání.
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 10-100 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30906 NOVINKA
1191,-

VĚŽ RŮŽOVÁ – MONTESSORI
Pomůcka pro vizuální a hmatové vnímání velikosti, posloupnosti, k rozvoji schopnosti soustředění, koordinace pohybu a samostatnosti. Nepřímo věž
připravuje na desítkovou soustavu a koncept třetí odmocniny v matematice,
neboť obsahuje 10 krychlí od velikosti 1 cm3 do 1000 cm3. Materiál je masivní
dřevo. Na objednání.
Rozměr: od 1 x 1 x 1 až 10 x 10 x 10 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30907 NOVINKA
1134,-

od 3 let

od 3 let
VÁLEČKY BEZ ÚCHYTŮ – MONTESSORI
4 dřevěné krabičky, z nichž každá obsahuje 10 válečků. Válečky svou dimenzí
odpovídají válečkům s úchyty, a to tak, že:
-červené válečky odpovídají bloku 1, tzn. liší se šířkou, ale výška zůstává stejná.
S červenou krabicí se pracuje jako první. Válečky řadíme od nejširšího po nejužší.
-žluté válečky odpovídají bloku 2, tzn. liší se jak šířkou, tak výškou, přičemž nejširší váleček je zároveň nejvyšší. Žlutá krabice je druhá v pořadí. Válečky řadíme
od nejvyššího po nejnižší.
-zelené válečky odpovídají bloku 3, tzn. liší se šířkou i výškou, přičemž nejširší váleček je zároveň nejnižší. Při práci se třetí zelenou krabicí válečky řadíme
od nejnižšího nejširšího po nejvyšší nejtenčí.
-modré válečky odpovídají bloku 4, tzn. že se liší výškou, ale šířka zůstává stejná. S modrou krabicí pracujeme jako s poslední a válečky řadíme od nejvyššího
po nejnižší. Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání. 2
K30937 NOVINKA
1853,-
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VÁLEČKY S ÚCHYTY – MONTESSORI
Jedna ze základních smyslových pomůcek zahrnuje čtyři dřevěné bloky, které
jsou odstupňované podle obtížnosti (od bloku 1 do bloku 4). V každém bloku je 10 válečků s úchyty. Válečky s úchyty jsou mezi dětmi velmi oblíbenou
pomůckou. Pracují s nimi děti již od 2 let. Starší děti s nimi pracují velmi rády
ve skupině a to často se všemi bloky najednou. Pomůcka rozvíjí především zrakové vnímání, ale jako u každé smyslové pomůcky dítě používá a rozvíjí všechny
smysly. Do pomůcky je opět zakomponováno mnoho matematických pojmů
a při práci s ní se dítě připravuje také na psaní – práce zleva doprava, špetkový
úchop, uvolnění zápěstí atd. A samozřejmě si dítě prostřednictvím průvodce
(učitel/rodič) osvojuje nové pojmy: tlustý – tenký, široký – úzký, vysoký – nízký,
velký – malý.
Blok 1: Válečky se mění v jedné dimenzi. Průměr se z 5 cm rovnoměrně zmenšuje o ½cm, výška zůstává stejná. Dítě si při práci s nimi osvojuje pojmy: tlustý
– tenký, široký – úzký.
Blok 2: Válečky se mění ve dvou dimenzích. Průměr se z 5 cm rovnoměrně
zmenšuje o ½ cm. Výška se z 5 cm zmenšuje rovnoměrně o ½ cm. Dítě si při
práci s nimi osvojuje pojmy: vysoký – nízký, velký – malý.
Blok 3: Válečky se mění ve dvou dimenzích. Průměr rovnoměrně roste z ½ cm
na 5 cm. Výška se z 5 cm zmenšuje rovnoměrně o ½ cm. Dítě si při práci s nimi
osvojuje pojmy: vysoký – nízký, široký – úzký.
Blok 4: Válečky se mění v jedné dimenzi. Průměr válečků je 2 cm a zůstává stejný. Výška se rovnoměrně snižuje z 5 cm na ½ cm. Dítě si při práci s nimi osvojuje
pojmy: vysoký – nízký. Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání. 2
K30908 NOVINKA
3698,-
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TĚLESO GEOMETRICKÉ / ZÁKLADNA
– MONTESSORI
Pomůcka pro vizuální a hmatové vnímání velikosti, posloupnosti, k rozvoji schopnosti soustředění, koordinace pohybu a samostatnosti.
Nepřímo věž připravuje na desítkovou soustavu a koncept třetí odmocniny v matematice,
neboť obsahuje 10 krychlí od velikosti 1 cm3
do 1000 cm3. Materiál je masivní dřevo. Uloženo
v dřevěné krabici. Rozměr: od 1 x 1 x 1 cm až
10 x 10 x 10 cm. Součástí je 5 zakladen pro geometricka tělesa ve tvaru čtverce, obdélniku,
kruhu, rovnoramenného a rovnostranného
trojúhelniku. Na objednání.
Rozměr: např. čtverec 6 x 6 cm. Vhodné pro
děti od 3 let. 2
K30909 NOVINKA
1532,-

od 3 let

DESTIČKY BAREVNÉ – MONTESSORI
63 malých obdélníkových destiček ve dřevěném boxu s víkem, které jsou rozděleny do 9 setů a v každém ze setů je 7 destiček. Set je vyhrazen vždy v jedné
barvě, přičemž každá z destiček má jiný odstín této konkrétní barvy – růžovou, červenou, žlutou, oranžovou, šedou, modrou, fialovou, zelenou a hnědou.
S pomocí této pomůcky se děti naučí rozlišovat odstínování barev a umístit
je ve správném pořadí od nejsvětlejší po nejtmavší a naopak. Na objednání.
Rozměr: destička 6 x 6 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30913 NOVINKA
1191,-

od 3 let
RÁM ZAPÍNACÍ S KNOFLÍKY – MONTESSORI
Dřevěný rám s nataženou látkou, jejíž dvě poloviny jsou spojeny knoflíky. Jedná
se o pomůcku z oblasti praktického života, kdy se dítě zdokonaluje v zapínání
a rozepínání knoflíků a zároveň procvičuje jemnou motoriku prstů, koordinaci,
koncentraci a samostatnost. Na objednání.
Rozměr: 29 x 29 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30910 NOVINKA
379,-

od 3 let

od 3 let

RÁM ZAPÍNACÍ SE ZIPEM – MONTESSORI
Dřevěný rám s nataženou látkou, jejíž dvě poloviny jsou spojeny zipem. Pomůcka z oblasti praktického života, kdy se dítě zdokonaluje v zapínání a rozepínání
zipu a zároveň procvičuje jemnou motoriku prstů, koordinaci, koncentraci a samostatnost. Rozměr: 29,5 x 29,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání.
K30912 NOVINKA
379,-
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RÁM ZAPÍNACÍ SE STUHAMI – MONTESSORI
Dřevěný rám s nataženou látkou, jejíž dvě poloviny jsou spojeny stuhami. Rozdílné barvy stuh umožňují jejich rozdělení na jednotlivé strany a lepší přehlednost vedení stuhy při tréninku zavazování. Pomůcka z oblasti praktického života,
kdy se dítě zdokonaluje v zavazování, rozvazování a zároveň procvičuje jemnou
motoriku prstů, koordinaci, koncentraci a samostatnost. Na objednání.
Rozměr: 29,5 x 29,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30911 NOVINKA
379,-
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Tělo člověka

od 3 let

MODEL ZUBŮ ČIŠTĚNÍ
Sada pro učení správné ústní hygieny. Trojnásobné zvětšení dospělého chrupu
a patra usnadňuje nácvik správné techniky péče o zuby. Zuby jsou spojeny velkým flexibilním drátem a kartáček tak může „vyčistit“ i hůře dosažitelná místa.
Součástí je kartáček odpovídající velikosti.
Rozměr: 22 x 16 x 13 cm, kartáček délka 37 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B30312 NOVINKA
1217,-

od 6 let
MODEL LIDSKÉ KOSTRY
Model lidské kostry je detailně propracován tak, aby bylo možné poznat všechny její části. Kostra má končetiny spojené pohyblivými klouby a je upevněna
na stabilním kovovém podstavci. Součástí sady je manuál s obrázky a popisy.
Rozměr: výška 85 cm. Vhodné pro děti od 6 let. Na objednání.
B32870 NOVINKA
1746,od 10 let

od 3 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ – LIDSKÉ TĚLO
12 oboustranných dílků puzzle ve tvaru lidského těla. Po otočení lícové části
puzzle (kůže), vidíme na rubu orgány a pod nimi kosti, které se na tomto místě
skrývají. Vše je opatřeno popisky a základními názvy. Rozměr: 22,5 x 30 x 0,8 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
K30684
195,-

TĚLO ČLOVĚKA – KVÍZ
Jaký je největší orgán v lidském těle? K čemu slouží mícha? A mnoho dalších otázek pomůže zodpovědět tato zábavně-vzdělávací hra. Během vzrušující zábavy
se hráči dozvědí mnoho zajímavých faktů o stavbě a činnosti
lidského těla. Hra obsahuje 188 otázek, 752 odpovědí, 80 karet, 4 figurky, hrací
kostku a přesýpací hodiny. Vhodné pro 2–4 hráče od 10 let. 2
D20129
339,-

od 3 let

od 3 let

STETOSKOP DĚTSKÝ
Kovový dětský stetoskop se skutečnou funkcí poslechu.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30856 NOVINKA
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266,-

KUFŘÍK DOKTORSKÝ
Tato skutečná lékařská souprava obsahuje 2 obvazy, náplast, sádrový obvaz,
2 injekční stříkačky, 3 gázy, pinzetu, roušku a čepec. Vše je uloženo v praktickém
kufříku se zipem a s ouškem pro snadnější přenášení. Rozměr: 25 x 20 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30855 NOVINKA
373,-
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MAGNETICKÉ PŘÍBĚHY – ULICE
22 obrázkových magnetů vzdělávací hry ve formě knížky s motivy města. Rozvíjí jemnou motoriku
a představivost, probouzí fantazii a při popisování příběhů zlepšuje vyjadřovací schopnosti. Hra obsahuje
magnetické pozadí, na které se skládají obrázkové magnety podle vzoru z kartiček nebo podle fantazie.
Součástí balení je 8 kartiček se vzory situací, magnetická tabulka a návod. Rozměr: 19 x 26 x 4 cm.
Vhodné pro děti od 4 let. 18
D20157 NOVINKA
272,-

od 2 let

od 3 let

ŘÍKEJ A PŘEDVÁDĚJ – BATOLATA
12 obrázkových karet s říkankou + 12 tvarových kartiček. Hra přispívá k rozvoji dítěte v oblasti jemné a hrubé motoriky, řeči, znakového a sluchového porozumění mezi dítětem a dospělým. Vhodné pro děti od 2 let.
D20091
128,-

ŘÍKEJ A PŘEDVÁDĚJ – PŘEDŠKOLÁCI
12 obrázkových karet s říkankou + 24 karet s detailem. Hra přispívá k rozvoji dítěte v oblasti jemné a hrubé motoriky, řeči, znakového a sluchového porozumění
mezi dítětem a dospělým. Vhodné pro děti od 3 let.
D20092
128,-

.
.
.
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od 3 let

od 2 let
ZPÍVEJ A TANCUJ – PEC NÁM SPADLA
11 dětských ilustrovaných písniček jako např. Adámku náš, Běží liška k Táboru,
Halí belí, Kočka leze dírou, Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes. K jedné
písničce patří vždy 3 karty, kde je notový zápis, text písničky a jednotlivé taneční
pozice. Písničky si můžeme zahrát i na xylofon. Notový zápis je připravený i pro
ty, kteří neznají noty. Vhodné pro děti od 2 let.
D20097
128,-
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ZPÍVEJ A TANCUJ – HOLKA MODROOKÁ
11 dětských ilustrovaných písniček jako např. Ach synku, Hlava, ramena, kolena,
palce, Holka modrooká, Já do lesa nepojedu, Travička zelená, Maličká su, Komáři
se ženili. K jedné písničce patří vždy 3 karty, kde je notový zápis, text písničky
a jednotlivé taneční pozice. Písničky si můžeme zahrát i na xylofon. Notový zápis
je připravený i pro ty, kteří neznají noty. Vhodné pro děti od 3 let.
D20098
128,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PÍSMENO K PÍSMENKU – HRA DIDAKTICKÁ
Didaktická hra pro předškoláky. Zábavné čtení a psaní.
Hra obsahuje 35 barevných obrázků, 96 kartiček s písmeny abecedy, 30 barevných žetonů. V návodu dvě varianty hry pro menší a větší děti.
Vhodné pro děti od 5 let.
D20135
228,-

.
.
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od 5 let

PSANÍ A MAZÁNÍ – HRA DIDAKTICKÁ
Hra, při které se děti učí poznávat číslice a písmenka, jejich psaní, počítání a čtení. Speciální povrch
kartiček umožňuje opakované psaní a mazání pomocí fixu. Každá hra obsahuje 28 cvičení na 14
oboustranných kartičkách, fix s koncovkou na mazání a návod. Vhodné pro děti od 5 let.
D20119 písmena
229,D20118 číslice
229,-

e
m
e
j
u
v
...vyslo
od 5 let

MLUVÍM SPRÁVNĚ – HRA DIDAKTICKÁ
Desková logopedická hra, která má za cíl rozvoj řeči
u dětí, vyslovování hlásek z řady ostrých sykavek
(z, s, c), tupých sykavek (ž, š, č) a dále r, ř. Při hře se
hráči pod dohledem dospělé osoby učí rozlišovat
a vyslovovat hlásky. Hra pomáhá k rozšiřování aktivní slovní zásoby a rozvoji sluchového vnímání. Hru
lze využít ke hře doma, ve škole či při terapeutické
práci logopeda. Hra obsahuje 96 obrázků, 8 figurek, hrací desku a kostku. Vhodné pro děti od 5 let.
2

D20132
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O FARMĚ – HRA DIDAKTICKÁ
Hra pro nejmenší, která rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje komunikaci. Děti se
vydají s kočkou Mínou na obhlídku farmy, poznávají její zvířecí kamarády a dozví se spoustu užitečných věcí. Balení obsahuje 9 karet k sestavení cesty, 1 dřevěnou figurku kočky a pravidla hry.
Rozměr: 32 x 21 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
D20158 NOVINKA
274,-

od 3 let
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O ZOO – HRA DIDAKTICKÁ
Hra pro nejmenší, která rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje komunikaci. Děti se
vydají se slonem Toníkem na cestu po ZOO, zjišťují jaké má kamarády a jak se ostatním zvířátkům
líbí jeho chobot. Balení obsahuje 9 karet k sestavení cesty, 1 dřevěnou figurku slona a pravidla hry.
Rozměr: 32 x 21 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
D20159 NOVINKA
274,-

od 3 let
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NA PROCHÁZCE – HRA DIDAKTICKÁ
Hra pro nejmenší, která rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje komunikaci. Děti prostřednictvím ztraceného pejska Tea skládají a vyprávějí příběh o dobrodružství, nalezení cesty
domů a šťastném konci. Balení obsahuje 9 karet k sestavení cesty, 1 dřevěnou figurku pejska
a pravidla hry. Rozměr: 32 x 21 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
D20160 NOVINKA
284,-

od 3 let
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NA VÝLETĚ – HRA DIDAKTICKÁ
Hra pro nejmenší, která rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje komunikaci. Děti se
vydají s vláčkem Vojtou na cestu po světě, kde je čeká spousta hádanek. Pro správnou odpověď
se postačí dobře dívat z okna. Balení obsahuje 9 karet k sestavení cesty, 1 dřevěnou mašinku
a pravidla hry. Rozměr: 32 x 21 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
D20161 NOVINKA
284,-

od 3 let
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1. hra – Najdi kartičku se stejnou
počáteční hláskou.

od 4 let

2. hra – Přiřaď kartu se
stejným počtem
geometrických tvarů.

3. hra – Najdi stejnou kartičku.

HRY VZDĚLÁVACÍ KARTIČKOVÉ 1
Zábavný způsob učení formou hry, při kterém děti získají a dále rozvíjejí všechny schopnosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí začátku školního vzdělávání. Hra umožňuje současně zapojit více dětí (1-30) tak, aby každé z nich mělo svůj individuální úkol, a bylo možné rychlé vyhodnocení
splněných úkolů. Balení obsahuje 4 hry a 240 kartiček. 1. hra – Najdi kartičku se stejnou počáteční hláskou. Hra na rozvíjení sluchového vnímání.
2. hra – Přiřaď kartu se stejným počtem geometrických tvarů. Hra na rozvíjení
myšlení a paměti. 3. hra – Najdi stejnou kartičku. Hra na rozvíjení zrakového vnímání. 4. hra – Co k sobě patří? Hra na rozvíjení logického myšlení. Součástí je
návod, metodika, řešení a puzzle. Rozměr: 26 x 26 cm. Vhodné pro děti od 4 let.
D20162 NOVINKA
899,-

4. hra – Co k sobě patří?

KDE JE CHYBA – HRA DIDAKTICKÁ
50 obrázků z pevného kartonu, na kterých najdeme při pozorném sledování veselé
situace, kde se stala nějaká chyba (dospělý sedí na židličce pro dítě). Hra podporuje
procvičování slovní zásoby, vyjadřování a logického myšlení. Rozměr: 19,5 x 13,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
C70148
763,od 3 let

od 3 let
CO K SOBĚ PATŘÍ – HRA DIDAKTICKÁ
68 karet (34 dvojic) z pevného kartonu s obrázky, které k sobě logicky patří (šněrovací boty – tkaničky, pomeranč – džus). Barevné proužky na obvodu karty
umožňují dětem kontrolu, zda je dvojice obrázků správně přiřazena. Hra podporuje logické myšlení a slovní vyjadřování.
Rozměr karty: 9 x 9 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
C70149
741,-
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od 3 let

PEXETRIO – BARIBAL MĚSÍCE V ROCE
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat měsíce v roce, poznávat
jejich pořadí a nejčastější činnost v daném měsíci.
D20156 NOVINKA
199,-

od 3 let

PEXETRIO – BARIBAL MALÝ KUTIL
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různé domácí nářadí, poznávat jeho použití a výsledky práce s ním.
D20155 NOVINKA
199,-

od 3 let

PEXETRIO PLUS – STÁTY EVROPY
54 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat vlajky, mapky a stavební památky stejného státu.
D20147 NOVINKA
229,-

PEXETRIO – ABECEDA 1
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat první písmenka psaná i tiskací,
předměty a zvířátka, jejichž pojmenování na daná
písmenka začíná.
D20144 NOVINKA
199,-

PEXETRIO PLUS – SAVCI
54 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různá zvířata, poznávat jejich stopy v životním prostředí ve kterém žijí.
D20149 NOVINKA
229,-

PEXETRIO PLUS – ABECEDA 2
54 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat první písmenka psaná i tiskací,
předměty a zvířátka, jejichž pojmenování na daná
písmenka začíná.
D20148 NOVINKA
229,-

od 3 let

PEXETRIO – OVOCE A ZELENINA
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat různé ovoce a zeleninu a zjistí,
co se z nich vyrábí.
D20154 NOVINKA
199,-

od 3 let

PEXETRIO – DINOSAUŘI
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různé dinosaury a rozlišovat je pomocí jejich typických znaků.
D20153 NOVINKA
199,-

od 3 let

PEXETRIO – STROMY
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat různé druhy stromů, poznávat
jejich plody a listy.
D20145 NOVINKA
199,-

od 3 let

od 3 let

od 3 let

PEXETRIO – ZÁCHRANÁŘI
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různé záchranářské profese, rozeznat jejich typické oděvy, techniku a nástroje, které pracovníci používají.
D20152 NOVINKA
199,-

PEXETRIO – STÁTY SVĚTA
54 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí poznávat vlajky, mapky a stavební památky stejného státu.
D20151 NOVINKA
199,-

od 3 let

od 3 let

PEXETRIO PLUS – PTÁCI
54 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různé ptáky, poznávat jejich hnízda s vejci a letovou podobu.
D20150 NOVINKA
229,-

od 3 let

od 3 let

od 3 let

PEXETRIO – ZVÍŘÁTKA NA STATKU
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat domácí zvířata a mláďata,
poznat jejich prostředí a jejich produkty.
D10143 NOVINKA
199,-
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PEXETRIO – POVOLÁNÍ
36 kartiček z pevného kartonu. Hra, ve které se
děti naučí pojmenovat různé druhy povolání, rozeznat jejich typické oděvy, pomůcky a nástroje,
které pracovníci používají.
D20146 NOVINKA
199,-
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Všechny ceny již včetně DPH.

Rozměr: kartička 5,5 x 5,5 cm,
krabice 20,5 x 3,8 x 20,5 cm.

205

D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

Pexetrio

D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

Smyslové hry
od 3 let

ZVUKY – HRA SMYSLOVÁ
12 samostatných dřevěných trojúhelníků o velikosti 6,7 x 6,7 x 5,8 cm s rozdílným zvukem, který při hře vydávají. Děti procvičují nejen paměť, ale také sluch.
Hra na způsob pexesa, kdy se hledají vždy dvě kostky, které stejně zní a mají
stejný barevný symbol. Hra pro 2-4 hráče. Součástí balení je návod.
Rozměr: 15,5 x 14 x 12 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30825 NOVINKA
779,-

Hmat...

...sluch...

4–8 let
BIM BAM – HRA SMYSLOVÁ
Neustále nás obklopují nějaké zvuky. Některé z nich jsou příjemné a vyvolávají
v nás hezké pocity a jiné nám naopak vadí. V této hře si můžeme tyto zvuky
poslechnout a uhodnout, co je zdrojem zvuků. Najdeme zde zvuky z vesnice (zvířátka, sekání dřeva, traktor...), z ulice (tramvaje, hasiče...), ze školky (rádio,
děti, triangl...), z koncertního sálu (piano, housle, harfa, zpěvačka...). Hru můžeme
hrát v různých obměnách, které najdeme v návodu. Součástí hry je CD se zvuky,
a proto budeme ke hře potřebovat CD přehrávač nebo počítač.
Vhodné pro děti 4–8 let. 1
D20100
315,-

...čich

od 5 let

PEXESO PRO UŠI – HRA SMYSLOVÁ
Didaktická hra pro 2–3 hráče, při kterém zapojíme i sluch. Obsahuje i těžší variantu se speciální barevnou hrací deskou. Cílem hry je rozvoj pozorného naslouchání, cvičení sluchové paměti a zdokonalení v poznávání barev. Hra i pro
nevidomé. Hra obsahuje 16 zvukových kostek, házecí kostku (4 x 4 x 4 cm)
s barvami, hrací desku, trhací zápisník a návod. Vhodné pro děti od 5 let. 2
D20109
352,-

od 4 let

od 3 let
HRA SMYSLOVÁ – NOSÍKOVÁ
Kterou vůni máš nejraději? Vůni květin, koláče nebo vánočního stromku? Nepříjemné pachy nás naopak varují. Hra, která nám umožní rozeznávat vůně a pachy.
Procvičíme si tak jeden z našich smyslů – čich. Hra obsahuje 6 nádobek s vůněmi
(jablko, máta, mýdlo, růže, tráva a kouř z hořícího dřeva) a 24 kartiček s obrázky,
návod – plakát. Hra má několik variant podle náročnosti.
Vhodné pro děti od 4 let.
D20101
353,-
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HRA SMYSLOVÁ – HMOTNOST
12 samostatných dřevěných trojúhelníků o velikosti 6,7 x 6,7 x 5,8 cm s rozdílnou hmotností. Děti procvičují nejen paměť, ale také hmat a odhad váhy. Hra
na způsob pexesa, kdy se hledají vždy dvě kostky se stejnou váhou a stejným
barevným symbolem. Hra pro 2-4 hráče. Součástí balení je návod.
Rozměr: 15,5 x 14 x 12 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30824 NOVINKA
843,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Smyslové hry
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Hmat...

od 2 let

DOMINO HMATOVÉ – POVRCHY / BARVY
28 velkých dřevěných dílů domina, které se liší barvou a strukturou povrchu - např. kůže, smirkový papír, korek apod. Každý povrch má na všech kostkách vždy stejnou barvu. Zkoumání
hracích kamenů hmatem, jejich spojování podle druhu povrchu a barvy rozvíjí u dětí hmat
a jemnou motoriku. Své uplatnění najde i u zrakově postižených.
Rozměr: kostka 9 x 4,3 x 1 cm, deska 30 x 22 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30828 NOVINKA
1066,-

od 3 let

od 3 let
HMATOVÉ POLŠTÁŘKY – HRA SMYSLOVÁ
10 párů čtvercových polštářků 5 x 5 cm s různou náplní, umístěných v bavlněném sáčku. Děti hmatem hledají páry se stejnou náplní. Pro lepší kontrolu
jsou tyto dva polštářky i stejné barvy. Děti si tak tvoří hmatová podvědomí, učí
se rozlišovat tvary a barvy. Součástí je návod a tipy na hry. Hra pro 2-4 hráče.
Vhodné pro děti od 3 let.
K30826 NOVINKA
491,-

HMAT / RŮZNÉ POVRCHY – HRA SMYSLOVÁ
32 dřevěných hracích válečků o průměru 4 cm se 16 různými povrchy v bavlněném sáčku. Hra u dětí rozvíjí hmatové smyly a schopnost přiřazování správných částí. Válečky se vloží do sáčku a promíchají se. Dítě se zavřenýma očima
vytáhne jeden váleček a řádně si ohmatá povrch. Poté sáhne do sáčku znovu
a snaží se hmatem najít druhý váleček se stejným povrchem. Hra pro 2-4 hráče.
Své uplatnění najde i u zrakově postižených. Součástí je návod.
Rozměr: 17 x 17,5 x 8 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30827 NOVINKA
864,-

od 3 let
od 3 let

od 3 let

HMATOVÉ TVARY – HRA SMYSLOVÁ
20 geometrických tvarů z plastu s vyvýšenou strukturou a 10 karet s úkoly.
Vhodné k procvičování jemné motoriky, rozeznávání tvarů a různých povrchů
pomocí hmatu. Rozměr:  5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B87070 NOVINKA
576,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

MALOVÁNÍ PRSTEM – HRA GRAFOMOTORICKÁ
12 destiček z masivního dřeva s vyfrézovanými tvary do hloubky 3 mm. Při přejíždění prstem lze tyto tvary dobře vnímat a poznávat. Grafomotorická hra pro
intenzivní vnímání tvarů, procvičování zrakové a hmatové koordinace.
Rozměr: 9,5 x 9,5 x 0,7 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B33520
590,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Smyslové hry XXL

od 3 let

Hmat...
DESKY HMATOVÉ
6 dřevěných desek s různými povrchy - koberec, korek, guma, umělá tráva, smirkový papír a filc.
Rozměr: 36 x 31 x 1,5 cm. Na objednání. Vhodné pro děti od 3 let.
K30816 NOVINKA
1665,-

od 3 let

KARTY HMATOVÉ VELKÉ
24 dřevěných karet s kulatými body od 1 do 4. Tyto body jsou z různých materiálů - koberec,
korek, guma, umělá tráva, smirkový papír, filc. Karty jsou uložené v dřevěné krabici.
Rozměr: karta 12 x 8 x 0,8 cm, krabice 27 x 18,5 x 7 cm. Na objednání. Vhodné pro děti od 3 let.
K30810 NOVINKA
944,-

od 3 let

DOMINO HMATOVÉ VELKÉ
28 dílů hmatového domina v přírodním lakovaném provedení. Jednotlivé body jsou z černé koženky a jsou velmi dobře poznatelné i po hmatu. Domino je uloženo v dřevěné krabici.
Rozměr: dílek 15,5 x 7,5 cm, tloušťka 1,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30811 NOVINKA
2160,-
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MĚSÍCE A ROČNÍ OBDOBÍ – HRA DESKOVÁ
Naučná desková hra zaručuje skvělou zábavu a mnoho zážitků jak dětem, tak
i dospělým, kteří je budou doprovázet na dobrodružství létem i zimou. Děti
se naučí názvy a pořadí měsíců a jejich souvislosti. Hra obsahuje hrací desku,
4 barevné figurky, hrací kostku, tvrdé kartičky s názvy měsíců (4x 12 ks), 7 tvrdých
kartiček s názvy dnů v týdnu, puzzle s obrázky (4x 6 ks), 8 kulatých žetonů s obrázky, český a slovenský návod. Vhodné pro děti od 5 let. 2
D20131
239,-

PUZZLE – MAPA ČESKÉ REPUBLIKY
120 dílků ke složení mapy České republiky. Každé místo je na mapě označeno
obrázkem, který danou oblast vystihuje. Součástí je 14 kvízových dílků pro přiřazení správného názvu města k obrázku.
Rozměr: složená mapa 40 x 28 cm, dílek 3 cm. Vhodné pro děti od 6 let.
D20136
226,-

od 5 let

HODINY DŘEVĚNÉ S DIGITÁLNÍM ČASEM
Hodiny k výuce analogového i digitálního času se skládají z 85 dílů.
Rozměr: 30 x 21 cm. Vhodné pro děti od 5 let. 2
K30753

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

396,-

od 6 let
KALENDÁŘ VÍCEÚČELOVÝ
Dřevěný kalendář zavěsíme na zeď nebo postavíme na stůl do dřevěných stojánků. Dřevěnými kolíčky označíme měsíc, den a datum. Tři ciferníky představují
čas, roční období a počasí. Rozměr: 35 x 35 cm. Vhodné pro děti od 6 let. 2
K30311
359,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PUZZLE MAPA SVĚTA – MAGNETICKÁ
91 magnetických dílků, které se skládají na tabuli se zjednodušenou politickou
mapou, na které jsou vyznačeny tvary dílků i hranice jednotlivých zemí. Pomůcka slouží pro osvojení zeměpisného rozložení jednotlivých zemí a kontinentů
a zároveň rozvíjí vizuální vnímání a jemnou motoriku. Každý stát (magnetický
dílek) má na mapě své přesné místo. Skládáním dílků si děti zároveň rozšiřují
slovní zásobu anglického jazyka (názvy oceánů, kontinentů, států i měst jsou
uvedeny v anglickém jazyce). Sestavenou tabuli lze zavěsit na provázek, který je
součástí balení. Mapa je vyrobená z kvalitního dřevěného materiálu a zdravotně
nezávadných barev. Rozměr: puzzle 77 x 47 x 1 cm, dílek cca 8 cm, dílek tloušťka
3 mm, tabule tloušťka 5 mm. Vhodné pro děti od 5 let. 18
K30830 NOVINKA
897,-

D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

od 18 měsíců

od 3 let

VKLÁDAČKA DŘEVĚNÁ – ABECEDA
26 dílků pestrobarevného dřevěného puzzle s písmeny abecedy. Každý dílek skládačky je dimenzován tak, aby bylo jednoduché, i pro malé děti, jej uchopit a přemístit. Snadnějšímu skládání pomáhá i to, že barva písmena odpovídá barvě na hrací
desce. Hra pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, zručnost a soustředění.
Rozměr: 34 × 34 cm. Vhodné pro děti od 18 měsíců.
K30831 malá NOVINKA
451,K30832 velká NOVINKA
459,-

VKLÁDAČKA DŘEVĚNÁ – PÍSMENA
26 barevných písmen v dřevěné desce.
Rozměr: písmeno 4,5 x 4 cm, deska 30 x 22 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30109
125,-

od 3 let

od 3 let
VKLÁDAČKA DŘEVĚNÁ – ČÍSLICE
10 barevných číslic v dřevěné desce.
Rozměr: číslice 8,5 x 5 cm, deska 30 x 22 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30108
127,-
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KOSTKY S PÍSMENY A ČÍSLY
40 velkých barevných kostek ze dřeva.
Rozměr: 3,5 x 3,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30306

345,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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od 2 let

od 2 let
PUZZLE DŘEVĚNÉ – NOHY
16 dílků ve dřevěné desce k rozvíjení jemné motoriky, procvičování barev a počítání do deseti. Rozměr: 37,8 x 26,4 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30758
279,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ – RUCE
16 dílků ve dřevěné desce k rozvíjení jemné motoriky, procvičování barev a počítání do deseti. Rozměr: 37,8 x 20,6 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30759
279,-

od 3 let

od 3 let
RODINA FIGURKY
72 figurek – muži, ženy, děti a kočky v šesti barvách. Každá barevná rodina je v sadě dvakrát. Hra
s figurkami z pružného plastu k procvičování třídění a počítání. Lze je dělit podle barvy, velikosti
nebo pohlaví. Při hře se děti naučí tvary, barvy, velikosti, následnictví, vyprávění o sobě a své rodině. Rozměr: muž a žena výška 6,5 cm, dítě 2,8 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
B34173 NOVINKA
746,-

KARTY PRACOVNÍ K FIGURKÁM RODINA
22 oboustranných karet, které pomáhají dětem porozumět
sčítání a odčítání, třídění, vzorům, prostorovému rozložení a velikosti. Jsou určené na používání s figurkami Rodina
(B34173), ale lze je alternativně kombinovat s jinými obrázky
a předměty. Děti mohou s kartami pracovat samostatně
nebo s pomocí dospělého. Součástí balení je průvodce hrou.
Rozměr: 29 x 11 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B34169 NOVINKA
516,od 3 let

POČÍTÁNÍ DŘEVĚNÉ 1 - 10 – HRA DIDAKTICKÁ
95 dřevěných dílků (obrázky s počtem prstů na rukou,
čísly, obrázky předmětů, stojánky a žetony). Do dřevěné
destičky vkládáme jednotlivé dílky podle počtu. Hra procvičuje matematické představy, logické myšlení, koordinaci očí a rukou, prostorovou orientaci a verbální projev.
Rozměr: velký dílek 14 x 8 cm, malý dílek 3,5 x 3,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
B34218
1174,-

od 3 let

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PUZZLE DŘEVĚNÉ – POČÍTÁME, PŘIŘAZUJEME
30 dílků (deset trojic) s motivy číslic 1–10 a příslušného počtu
obrázků. Rozměr: 18 x 7,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30771
444,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Barvy, tvary

od 3 let

od 5 let

TVARY, BARVY, PAMĚŤ – HRA DESKOVÁ
Skládání žetonů různých tvarů a barev podle vzorové karty. Hrou procvičujeme
poznávání barev a tvarů, rozvíjíme paměť, postřeh a koncentraci. Hra obsahuje
36 žetonů různých barev a tvarů, 55 karet se vzory, 4 provázky a 4 slepé karty
s mřížkou. Vhodné pro děti od 5 let. 2 3
D20137
284,NAVLÉKADLO LOGIK
45 velkých barevných korálků ze dřeva o rozměru 3–4 cm ve tvaru kostky, válečku, soudku a oválku s otvorem k navlékání o průměru 1 cm. Úkolem je navléci korálky na dřevěnou tyčku podle šablony. Dítě se učí rozlišovat tvar, barvu
a správné pořadí. Součástí balení je 5 oboustranných dřevěných šablon a 5 tyček k navlékání o délce 29 cm. Vše je uloženo v dřevěné krabici s plastovým víkem. Doporučujeme na procvičování matematických představ, jemné motoriky
a na koordinaci zraku a ruky.
Rozměr: 32 x 33 x 5 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2 5
K30305
758,-

KOSTKOVÁ HRA – BARVIČKY
4 dřevěné destičky s obrázky a 90 dřevěných válečků ( 1,5 x 1 cm) v různých
barvách, které vkládáme do otvorů v obrázku podle příslušné barvy.
Rozměr: 21 x 14,5 x 0,6 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30761
568,-

od 3 let
KUFŘÍK MAGNETICKÝ S TVARY
Interaktivní hrací kufřík obsahuje 42 magnetických tvarů a 25 vzorových karet, podle kterých si dítě skládá
obrázky na bílou magnetickou plochu. Vnitřní strana kufříku je tvořena zrcadlovou fólií, ve které se násobí
obrazce vytvořené podél spodní části rámu. Doporučujeme k rozvíjení fantazie, jemné motoriky a logiky.
Rozměr: 29 x 29 x 4 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2 18
K30760
773,-
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od 2 let

od 2 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ VÍCEVRSTVÉ – KRUH
6 vrstev v různých barvách. Do každé vrstvy patří jedna barva ve tvaru kruhu,
jednotlivé vrstvy mají kruh o rozdílných velikostech. Skládáním se děti učí rozeznávat nejenom barvu, tvar a velikost, ale i logickému myšlení a posloupnosti.
Rozměr: 12 x 12 x 2,1 cm. Vhodné pro děti od 2 let. 2
K30834 NOVINKA
218,-

TVARY NA DESCE ZÁKLADNÍ II.
17 dřevěných dílů klasické skládačky na třídění barev a tvarů pomocí základny se stejně vysokými kolíky rozdílných tvarů. Úkolem dítěte je umístit tvary na
správný kolík na základně. Hra pomáhá dětem rozvíjet dovednosti jako je jemná
motorika, logické myšlení, prostorové vnímání a učí je rozeznávat barvy. Tvary
a deska jsou ze dřeva, použité barvy a laky jsou zdravotně nezávadné.
Rozměr: 24,5 x 6,5 x 6 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30915 NOVINKA
305,od 3 let

od 5 let

SITUACE A POZICE – HRA DIDAKTICKÁ
64 obrázků ve dřevěné desce. Při hře si děti procvičují logické uvažování při
řazení obrázků podle množství, barvy, tvaru, druhu a emocí. Rozvíjí si paměť,
prostorovou orientaci, koordinací očí a rukou, poznávání okolního prostředí.
Rozměr: obrázek 4,5 x 4,5 x 0,5 cm, deska 27,5 x 27,5 cm. Vhodné pro děti od 5 let.
B40530
1320,-

TVARY NA DESCE ZÁKLADNÍ I.
16 dřevěných dílů k navlékání na dřevěné kolíčky upevněné v desce. Děti si při
hře procvičují jemnou motoriku, poznávání barev, rozlišování tvarů a určování
jejich počtu. Rozměr: tvar 4,5-6 cm, deska 15 x 15 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30613
278,-

od 3 let

od 3 let

POZNEJ TVAR V RÁMEČKU – HRA HMATOVÁ
16 barevných dřevěných tvarů přiřazujeme podle hmatu do obrysu v rámečku. Rozměr: 6 x 6 x 0,5 cm. Vhodné pro nevidomé a děti od 3 let.
K30768
319,-
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KORÁLE DŘEVĚNÉ NAVLÉKACÍ – TVARY
30 velkých tvarů s otvory k navlékání a 2 šňůrky o délce 76 cm.
Rozměr tvarů  4 × 4 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 3
B42425

Všechny ceny již včetně DPH.
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od 2 let

od 12 měsíců

ZATLOUKAČKA – DOMEČEK
Dřevěná hra rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Součástí domečku
je kladívko a 4 kuličky. Rozměr: 20 x 14 x 16,5 cm. Vhodné pro děti od 12 měsíců.
K30765
347,-

ZATLOUKAČKA NETRADIČNÍ
Dřevěná hra se speciálním systémem zatloukání. Podporuje rozvoj motoriky dětí a koordinaci jejich pohybů. Děti vtloukají hřebíky a šrouby mezi dvě
dřevěné tyčky, které jsou spolu spojeny gumičkou, přičemž jednotlivé hřebíky
a šrouby se liší svým tvarem. Zatloukačka má na dvou stranách v bočnicích
praktické úchyty pro snadnější manipulaci. Balení obsahuje zatloukačku, 5 různých dřevěných hřebíků a 1 dřevěné kladívko. Rozměr: 18 x 14 x 12,5 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
K30835 NOVINKA
454,-

od 18 měsíců

od 6 měsíců

VĚŽ – TOBBLES NEO
6 barevných různě velkých koulí a podstavec z jemně
strukturovaného plastu, příjemného na dotek. Stohovací věž podporuje koordinaci rukou, očí a jemné motorické dovednosti nejmenších dětí.
Rozměr: nejmenší koule  cca 5 cm, podstavec  11,5 cm.
Vhodné pro děti od 6 měsíců.
B42536 NOVINKA
1628,-

PYRAMIDA – KROUŽKY DŘEVĚNÉ
Barevná pyramida ze sedmi barevných kroužků různých velikostí má základnu se zaobleným dnem,
díky které se natáčí a pohupuje. Kroužky se navlékají na tyčku, která je zakončená hlavičkou s nakresleným obličejem. Hračka rozvíjí u dítěte koordinaci očí a rukou, jemnou motoriku, poznávání barev
a velikosti tvarů. Rozměr: 18 x 10 cm. Vhodné pro děti od 18 měsíců.
K30836 NOVINKA
319,-

od 2 let

KOSTKY NAVLÉKACÍ – ZÁMEK
27 dřevěných kostek s otvory k navlékání na dřevěný podstavec. Kostky mají
různou velikost, barvu i tvar. Rozměr: 20 x 9,5 x 28 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30763
557,-
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od 2 let

KOSTKY NAVLÉKACÍ – ZVÍŘÁTKA
9 kostek s motivy domácích zvířátek, ze kterých lze skládat obrázek klasickým
způsobem vedle sebe nebo navlékat kostky na tyčky. Hra rozvíjí u dítěte jemnou motoriku, logiku a trpělivost. Tyčky mají bezpečnostní funkci a v případě
pádu dítěte na tyčku se ohnou. Rozměr: 14 x 13,5 x 6 cm, kostka 4,5 x 4,5 x 4,5 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
K30904 NOVINKA
237,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

PUZZLE DŘEVĚNÉ S ÚCHYTY – UVNITŘ / VNĚ
14 tvarů s různými motivy ve dřevěné desce. Po vyjmutí tvaru z desky najdeme, co se ukrývá uvnitř např. vajíčko – žloutek. Rozměr: 28 x 28 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
B53020
369,-

od 2 let

PUZZLE VKLÁDACÍ S ÚCHYTY – SADA
20 dílků ze dřeva s různými motivy. Děti se učí poznávat různé tvary, barvy, orientaci v prostoru a prohlubují své zrakové schopnosti. Dřevěné úchytky pomáhají dětem lépe držet a manipulovat s jednotlivými puzzle dílky.
Rozměr: 21 x 21 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30837 NOVINKA
534,-

od 2 let

od 2 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ S ÚCHYTY – TVARY
15 tvarů s dětskými motivy ve dřevěné desce.
Rozměr: 28 x 2 x 28 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
B53018

389,-

od 2 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ – VESELÁ ZVÍŘÁTKA
12 dílků ze dřeva, ve tvaru stromu s veselými obrázky zvířátek a s překvapením, co se skrývá pod dílky. Děti se podle obrysů a tvaru snaží najít správný
obrázek a umístit jej do správného otvoru na desce.
Skládáním si rozvíjejí představivost, logické myšlení
a jemnou motoriku. Rozměr: 30 × 22 × 1 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
K30839 NOVINKA
171,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ – FARMA
13 dílků ze dřeva, ve tvaru farmy s veselými obrázky zvířátek a s překvapením,
co se skrývá pod dílky. Děti se podle obrysů a tvaru snaží najít správný obrázek
a umístit jej do správného otvoru na desce. Skládáním si rozvíjejí představivost,
logické myšlení a jemnou motoriku.
Rozměr: 30 × 22 × 1 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30838 NOVINKA
162,-

od 18 měsíců

od 18 měsíců

PUZZLE DŘEVĚNÉ S ÚCHYTY – SAFARI
11 tvarů s motivy zvířátek ve dřevěné desce.
Rozměr: 30 x 22,5 cm. Vhodné pro děti od 18 měsíců.
K30769
91,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ S ÚCHYTY – DOPRAVA
10 tvarů s motivy dopravních prostředků ve dřevěné desce. Rozměr: 30 x 22,5 cm.
Vhodné pro děti od 18 měsíců.
K30770
87,-
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MOTORICKÁ KOSTKA 5 v 1
Multifunkční kostka z kvalitního dřeva v kombinaci s plastem k procvičování
jemné motoriky, logiky a soustředěnosti. Rozměr: 16 x 16 cm. Vhodné pro děti
od 12 měsíců.
K30762
451,-

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – KOLEČKO
SPIRÁLA
Ø 7 cm, V 6 cm.
B31912
209,-

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – AUTO
D 14,5 x V 8 cm
x Š 10 cm.
B31918
542,-

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – KLICK-KLACK
Ø 11 cm, V 6 cm.
B31917
237,-

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – KOLEČKO
S ROLNIČKAMI
Ø 7 cm, V 6 cm.
B31910
248,-

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – SLUNÍČKO
Ø 12 cm, V 6 cm.
B31914
311,-

93 cm

DRÁHA KULIČKOVÁ
XXL – DŘEVĚNÉ
KOULE
4 barevné koule
o průměru 4,2 cm.
B31911
149,-

DRÁHA KULIČKOVÁ XXL
Velká kuličková dráha z masivního dřeva. Součástí
balení jsou 4 barevné dřevěné koule a 1 kolečko s rolničkami. Tyto předměty vydávají při pohybu po dráze zvuky. Šroubové spoje zaručují snadnou manipulaci a složení jednotlivých dílů. Přišroubováním příčných vzpěr k podstavci získáme u samostatně stojící
dráhy větší stabilitu. Rozměr: 93 x 75 x 12 cm. Vhodné
pro děti od 2 let. Na objednání.
B40040 k postavení
3989,B40041 na zeď
4034,-
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od 2 let

od 2 let
PEXESO BABY
40 pevných kartiček (20 párů) s veselými obrázky rodiny nebo dopravních prostředků. Je
vhodné již pro nejmenší děti. Pexeso umožňuje dítěti procvičit paměť při hledání co největšího počtu stejných dvojic. Rozměr: 14,5 x 14,5 x 3,7 cm, kartička 5,7 x 5,7 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
D20166 rodina NOVINKA
132,D20167 technika NOVINKA
132,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ VÍCEVRSTVÉ
5 vrstev v různých barvách. Puzzle se skládá od nejmenšího motivu
po největší. Pro lepší rozlišení má každý tvar jinou barvu a pro snadnější manipulaci praktický otvor pro úchop.
Rozměr: 17,5 x 13,5 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30840 motýl NOVINKA
209,K30841 auto NOVINKA
212,-

PEXESO DŘEVĚNÉ – ZVÍŘÁTKA A JEJICH SRST
16 dílků dřevěného pexesa, kdy děti přiřazují obrázek srsti ke správnému zvířátku. Později lze
hru ztížit, všechny obrázky otočit zadní stranou nahoru a hrát paměťovou hru pexeso.
Rozměr: 7,5 x 5 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30844 NOVINKA
297,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ NA DESCE – DĚTSKÉ MOTIVY
6 desek s různými dětskými motivy. Puzzle se vkládá do siluet vyřezaných na desce. Pro lepší manipulaci jsou dílky opatřeny úchopnými držátky. Vyrobeno z kvalitního dřeva. Rozměr: 30 x 21 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30845 NOVINKA
864,-
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PUZZLE DŘEVĚNÉ – ROČNÍ OBDOBÍ
16 dílků s motivy ročních období ve dřevěné desce. Rozměr: 28 x 28 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
B53005 jaro
325,B53006 léto
313,B53007 podzim
325,B53008 zima
313,-

od 3 let

od 3 let
PUZZLE DŘEVĚNÉ – HLAVIČKY ZVÍŘECÍ
9 zvířátek ve dřevěné desce. Každý obrázek je nakreslen na čtvercové destičce, která se skládá ze dvou dílů. Zvířecí hlavičky můžeme vzájemně spojovat
i nesprávně, ale pak se hodně nasmějeme. Takový „prasopes“ nebo „kočkokůň“
pobaví nejen děti, ale i dospělé. Rozměr: deska 20 x 20 cm, obrázek 6 x 6 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
D20093
98,-
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PUZZLE DŘEVĚNÉ – PŘEDTÍM A POTOM
30 dílků (deset trojic) s obrázky znázorňujícími časovou posloupnost.
Rozměr: 24,5 x 9,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30775

631,-
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od 3 let

od 3 let

HLEDÁNÍ STÍNŮ – DOMINO
20 dřevěných kamenů s různými motivy v krabičce. Spojujeme vždy barevný
obrázek a jeho stín. Rozměr: krabička 20,5 x 14,5 x 4,5 cm, kámen 12 x 6 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
K30773
397,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ VÍCEVRSTVÉ – STROM / ROČNÍ OBDOBÍ
Puzzle s motivem stromu ve čtyřech ročních období. Každý obrázek se skládá ze
7 dílů. Rozměr: 34 x 22 cm. Na objednání. Vhodné pro děti od 3 let.
B37190 NOVINKA
698,-

od 3 let

od 3 let
HLEDÁNÍ STÍNŮ – DĚTSKÉ OBRÁZKY
4 tabulky se stínovými obrázky a 36 dřevěných barevných obrázků v dřevěné
krabičce. Rozměr: krabička 15 x 15 cm, obrázek 5 x 5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30180
258,-

PŘILOŽ, CO KAM PATŘÍ – MAŠINKA / CIRKUS
36 obrázků ze dřeva. Obrázky přiřazujeme podle prvního obrázku, který zahrnuje všechny obrázky podle společného znaku (zvířátka, vozidla, ovoce, apod.).
Rozměr: deska 31 x 31 cm, obrázek 4,5 x 4,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30689
258,-

od 3 let

od 3 let

HLEDÁNÍ STÍNŮ – KRTEK
4 tabulky se stínovými obrázky a 36 dřevěných barevných obrázků v dřevěné
krabičce. Rozměr: tabulka 15 x 15 cm, obrázek 5 x 5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30774
297,-
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PŘILOŽ, CO KAM PATŘÍ – KRTEK
36 obrázků ze dřeva ve dřevěné desce. Obrázky přiřazujeme podle prvního obrázku, který zahrnuje všechny obrázky se společným znakem.
Rozměr: deska 31 x 31 cm, obrázek 4,6 x 4,6 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30772
301,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PUZZLE DŘEVĚNÉ VÍCEVRSTVÉ VÝVOJOVÉ
44 dílků ve čtyřech vrstvách, z nichž každá zobrazuje jedno vývojové stádium motýla, slepice nebo žáby. Každá vrstva má jiný
obrázek a odlišný počet dílků. Vhodné k procvičení jemné motoriky, logického i prostorového myšlení, k rozvoji slovní zásoby.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
od 3 let

od 2 let
K30755 motýl

285,-

K30756 slepice

285,-

K30757 žába

285,-

SKLÁDANKA SCHOVÁVANÁ
Dřevěná deska o velikosti A4, na kterou položíme libovolný obrázek a přikryjeme osmi dřevěnými dílky s úchyty. První hráč začne tím, že zvedne jeden dílek, kde se objeví výřez obrázku
a hádá, o jaký obrázek by se mohlo jednat. Neuhodne-li, odkrývají další hráči dílky tak dlouho,
dokud se motiv neobjeví nebo některý z hráčů obrázek neuhodne. Obrázek není součástí skládanky. Vhodné pro děti od 2 let.
B30318
276,-

od 3 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ VÍCEVRSTVÉ – STROM
40 dílků ve čtyřech vrstvách s motivy stromu v ročních obdobích. Každá vrstva má jiný obrázek
a odlišný počet dílků. Vhodné k procvičení jemné motoriky, logického i prostorového myšlení, k
rozvoji slovní zásoby. Rozměr: 24 x 24 x 1,4 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B51711
445,-
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od 2 let
od 2 let
PUZZLE DŘEVĚNÉ ODKRÝVACÍ – KDE BYDLÍM
9 dílků na desce. Odkrývací dřevěný puzzle, na jehož základní desce nejsou
stejné obrázky jako na tvarech, ale děti přiřazují dílky na základnu podle toho,
kde zvířátko žije. Naučí se tak nejen puzzle skládat, ale rozvíjí si motorické, logické a jazykové dovednosti. Rozměr: 18 x 18 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30846 NOVINKA
205,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ ODKRÝVACÍ – CO JÍM
9 dílků na desce. Odkrývací dřevěný puzzle, na jehož základní desce nejsou
stejné obrázky jako na tvarech, ale děti přiřazují dílky na základnu podle toho,
čím se zvířátko živí. Naučí se tak nejen puzzle skládat, ale rozvíjí si motorické,
logické a jazykové dovednosti. Rozměr: 18 x 18 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30847 NOVINKA
205,-

od 3 let
od 3 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ STRUKTUROVANÉ
16 dílků s dětskými motivy. Pod obrázkem se ukrývá jeho detail, např. želva
+ část krunýře atd. Cílem hry je přiřadit ke každému obrázku správný detail.
Rozměr: deska 28 x 28 x 0,7 cm, obrázek 6 x 6 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B53019
345,-

SKLÁDANKA DŘEVĚNÁ ŠESTIÚHELNÍK
24 trojúhelníků v šestiúhelníkové desce. Na trojúhelnících jsou vždy části obrázků a je nutné tyto trojúhelníky k sobě přiložit tak, aby obrázky byly kompletní. Rozměr: deska strana 6 cm, obrázek 6 x 6 x 6 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B53094 tvary
282,B53093 farma
282,-

od 3 let

SKLÁDANKA DŘEVĚNÁ ŠESTIÚHELNÍK – SADA 3
24 trojúhelníků v šestiúhelníkové desce. Na trojúhelnících jsou vždy části obrázků a je nutné tyto trojúhelníky
k sobě přiložit tak, aby obrázky byly kompletní.
Rozměr: deska strana 6 cm, obrázek 6 x 6 x 6 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
B53089
838,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

221

Magnetické hry
D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

od 3 let

VYTVOŘ SVŮJ SVĚT – HRA MAGNETICKÁ
106 obrázkových magnetických dílků ke skládání podle předloh nebo podle vlastní fantazie. Didaktická hra rozvíjí motorické dovednosti, řeč, komunikaci a představivost. Obrázkové magnety jsou v krabičce z lepenky, jejíž víko slouží zároveň jako plocha pro skládání.
Součástí jsou i kartičky s inspirativními obrázky pro skládání. Rozměr: 20 x 20 x 5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2 18
K30848 NOVINKA
441,od 18 měsíců
PUZZLE SMART FARM – QUERCETTI
12 zvířátek žijících na farmě. Oboustranná magnetická tabulka, na jejíž
jedné straně jsou otvory, do kterých lze magneticky upevnit zvířátka
podle jejich obrysů. Druhá strana magnetické tabulky slouží jako barevné pozadí pro zvířátka, která na ní lze různě umístit. Hračka rozvíjí
dětskou fantazii a tvořivost. Rozměr: 36 x 27,5 x 6 cm.
Vhodné pro děti od 18 měsíců . 18
K30849 NOVINKA
661,-

od 4 let

FASHION DESIGN NITA, MYA & LISBETH – QUERCETTI
Magnetická stavebnice, jejímž základem jsou 3 oboustranné postavičky panenek z tvrdé
pěny s magnety. Malé „návrhářky“ mohou podle svého vkusu a fantazie panenky obléci co
nejlépe pro různé příležitosti. Hra rozvíjí dětskou motoriku, představivost a fantazii. Balení
obsahuje 3 postavičky a 3 stojánky pro jejich upevnění a 6 archů s 52 magnetickými oblečky a módními doplňky. Upozornění: Barvy a tvary jednotlivých prvků se mohou lišit od
vyobrazení. Vhodné pro děti od 4 let. 2 18
K30850 NOVINKA
843,-

od 3 let

od 2 let
PUZZLE – MAGNETICKÉ AKVÁRIUM
9 dílků velkého puzzle ze dřeva s magnetem na vrchní straně. Pomocí udice se děti snaží
puzzle ze základny vyjmout nebo naopak jednotlivé dílky udicí umístit do správného tvaru
na desce. Hra učí děti trpělivosti a rozeznávání různých tvarů a barev. Udice s magnetem je
součástí balení. Rozměr: 30 x 23 cm. Vhodné pro děti od 2 let. 18
K30851 NOVINKA
139,-
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OBLIČEJ – HRA MAGNETICKÁ
Skládáním obličejů děti vyjadřují emoce, poznávají je a popisují.
Hra rozvíjí fantazii a komunikační dovednosti dětí.
Vhodné pro děti od 3 let. 18
K30776 holka 85 dílů
416,K30777 kluk 66 dílů
416,-
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od 2 let
DUHA DŘEVĚNÁ – VELKÁ
12 dřevěných oblouků v barvách duhy.
Rozměr: 36 x 17 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
B31067
1878,od 3 let

od 4 let

od 3 let

MOZAIKA DŘEVĚNÁ – ČTVEREC
36 stavebních kostek v pestrých barvách.
Rozměr: 27 x 4 x 27 cm. Vhodné pro děti od 4 let.
B34310
1327,-

MOZAIKA DŘEVĚNÁ – KRUH
24 stavebních kostek v pestrých barvách.
Rozměr:  30 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B34326
1408,-

MOZAIKA DŘEVĚNÁ – ŠNEK AMONYT
23 stavebních kostek v pestrých barvách.
Rozměr: 33 x 4 x 28 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B33366
1206,-

od 3 let

od 2 let

PUZZLE DŘEVĚNÉ – KRUH
29 barevných dílků různých velikostí, které se skládají do kruhové dřevěné desky.
Rozměr:  23,8 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30781
219,-

KOSTKY STAVEBNÍ A SKLÁDAČKA 2 v 1
24 barevných dřevěných dílků variabilní stavebnice, ze kterých děti sestavují 3D kostku. Tím procvičují jemnou motoriku, logickou úvahu, barvy, tvary, zručnost, kreativitu, představivost a trpělivost. Stavební dílky jsou
z masivního dřeva a barveny nezávadnými barvami. Součástí balení je bavlněný sáček pro ukládání kostky.
Rozměr: 10,5 x 12 x 12 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30852 NOVINKA
432,-
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Stavební kostky dřevěné
od 2 let

od 2 let

KOSTKY STAVEBNÍ S OKNY
37 dřevěných kostek s průhlednými středy z barevného plexiskla umožňují fascinující hru barev a světla. Rozměr: krabice 34,5 x 26 x 4 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30778
1320,-

KOSTKY STAVEBNÍ – DUHA
38 dřevěných kostek s prázdnými středy. Rozměr: krabice 34,5 x 26 x 4 cm.
Vhodné pro děti od 2 let.
K30779
1648,-

od 2 let

od 3 let

KOSTKY STAVEBNÍ S POTISKEM
66 dřevěných kostek, které jsou kvalitně zpracované v přírodním a barevném
provedení. Rozměr: kostka 3–6 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30712
432,PUZZLE DŘEVĚNÉ – MOZAIKA / SVĚT BAREV
40 dílků v pestrých barvách ve dřevěné desce.
Rozměr: 30 x 30 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30780

266,-

od 2 let

KOSTKY STAVEBNÍ BAREVNÉ
100 dřevěných kostek v pastelových barvách.
Rozměr: 3 – 9 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30853 NOVINKA
425,-
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Labyrinty
od 3 let

od 3 let
HOUSENKA DŘEVĚNÁ XXL
Velká dřevěná housenka v přírodním provedení. Housenka má
5 velkých knoflíků  10 cm a 20 malých knoflíků  4 cm. Součástí
balení jsou 4 šňůrky s dřevěnou špičkou k proplétání.
Rozměr: 67 x 37 cm, tloušťka 1,8 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 3 5
K30807 NOVINKA
2057,-

TVAR DŘEVĚNÝ PROPLÉTACÍ
Dřevěný tvar s otvory k proplétání šňůry. Šňůra je zakončená dlouhou dřevěnou špičkou,
což umožňuje její snadnější vplétání. Rozměr: 27 x 19 x 1 cm, délka šňůry 174 cm,  1 cm.
Vhodné pro děti od 3 let 3 5
K30814 jablko NOVINKA
228,K30815 hruška NOVINKA
228,-

od 5 let
LABYRINT S NAKLÁPĚCÍMI ROVINAMI A VÝMĚNNÝMI DESKAMI
Hra na procvičení trpělivosti, motoriky a souhry rukou. Dítě za pomoci dvou
postranních koleček naklápí rovinu s bludištěm dvěma směry tak, aby kulička
prošla od startu do cíle, aniž by spadla do vyvrtaných otvorů. Na výběr jsou
4 druhy povrchů bludiště – dvě oboustranné desky, které lze vyměňovat.
Rozměr: 28 x 26 x 7 cm. Vhodné pro děti od 5 let. 2 18
K30854 NOVINKA
376,-

od 3 let

od 2 let
LABYRINT MAGNETICKÝ VELKÝ
Velký dřevěný labyrint s vrchní plochou z plexiskla, po kterém se přejíždí dvěma magnetickými tužkami na šňůrce, a tak se kuličky uvedou v labyrintu do
pohybu . Rozměr: 39,5 x 34 cm, tloušťka 2 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
Na objednání. 3
B37052 NOVINKA
1125,-
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LABYRINT MAGNETICKÝ MALÝ
Dřevěný labyrint s kuličkou a šňůrkou s magnetem, který uvádí kuličku do pohybu. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 12 x 12 x 1,1 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2 18
K30727
135,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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44 cm

49,32,-

KLADÍVKO DŘEVĚNÉ
Rozměr: délka 14 cm. 1 kus.
A94025

23,-

DESKA KORKOVÁ
K ZATLOUKÁNÍ
A64015 malá 24 x 17,5 x 1 cm
A94016 velká 44 x 27 x 1,5 cm

od 4 let

c
24

HŘEBÍČKY K ZATLOUKÁNÍ
50 hřebíčků k zatloukání. 2
K30024 10 mm
A64838 16 mm NOVINKA

m

64,135,-

HŘEBÍČKY 16 mm jsou vhodné
k samostatným korkovým deskám

od 3 let
od 4 let
TVARY ZATLOUKACÍ – STATEK
300 g (cca 260 kusů) barevných dřevěných tvarů k zatloukání. K zatloukání doporučujeme hřebíčky
dlouhé 16 mm. Rozměr: 5 x 2,5 x 0,5 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 2
B42383
799,-

od 3 let

TVARY ZATLOUKACÍ GEOMETRICKÉ
500 g (cca 260 kusů) barevných dřevěných tvarů k zatloukání. K zatloukání doporučujeme hřebíčky dlouhé 16 mm.
Rozměr: 5 x 2,5 x 0,5 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 2
A64039 NOVINKA
935,-

od 3 let

HRA S KLADÍVKEM – RŮŽOVÁ
125 dřevěných tvarů k zatloukání, korková deska
30 x 21 cm, 100 hřebíčků, 2 kladívka.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30480
341,-

od 3 let

HRA S KLADÍVKEM – HASIČI
78 dřevěných tvarů + 8 papírových figurek k zatloukání, korková deska 24,5 x 17 cm, 80 hřebíčků
a 1 kladívko. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30782
327,HŘEBÍČKY 10 mm jsou
vhodné ke HRÁM
S KLADÍVKEM

HRA S KLADÍVKEM – AUTA
125 dřevěných tvarů k zatloukání, korková deska
30 x 21 cm, 100 hřebíčků a 2 kladívka.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30481
341,od 3 let

od 3 let

od 3 let
HRA S KLADÍVKEM – ZÁKLADNÍ
130 dřevěných barevných geometrických tvarů,
korková deska 25 x 18 cm, 90 hřebíčků a 2 dřevěná
kladívka. Rozměr: tvary 1,5-8,5 cm, tloušťka 0,4 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30025
257,-
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HRA S KLADÍVKEM – FARMA
79 dřevěných tvarů + 9 papírových figurek k zatloukání, korková deska 24,5 x 17 cm, 80 hřebíčků
a 1 kladívko. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30783
327,-

HRA S KLADÍVKEM – KRTEK
70 dřevěných tvarů k zatloukání, korková deska
24,5 x 17,5 cm, 70 hřebíčků a 2 kladívka.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30619
347,-
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od 3 let

od 3 let

PUZZLE – POČÍTÁME ZVÍŘÁTKA
30 dílků z pevného kartonu s omyvatelným povrchem s motivy zvířátek a číslic od 1 do 10.
Rozměr: 86 x 29 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
C80206
293,-

PUZZLE MŮJ DEN – SADA 4 v 1
4 různé skládačky z pevného kartonu, které se liší v počtu dílků (4, 6, 9 a 16). Skládání veselých obrázků
z prostředí kuchyně, pískoviště, louky a poličky s hračkami napomáhá k rozvoji jemné motoriky, mentálních
schopností, paměti a prostorové představivosti dětí. Hledáním detailů na obrázcích a společným povídáním se rozvíjí slovní zásoba. Rozměr: 18 x 18 x 4 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
D20163 NOVINKA
144,-

od 3 let

od 3 let
MOJE PRVNÍ HRY – HRA DESKOVÁ
Soubor jednoduchých společenských her z pevného kartonu pro předškolní
děti s návodem, podle kterého snadno použijete jednotlivé komponenty. Hra
Sluníčka učí děti prvním počtům, hra Žížalky učí poznávání základních barev,
hra Skládačka je zaměřená na rozvoj logického myšlení a slovní zásoby, Puzzle
rozvíjí jemnou motoriku, postřeh a poznávání barev, Pexeso rozvíjí krátkodobou
i dlouhodobou paměť. Vhodné pro děti od 3 let. 2
D20106
328,-
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PUZZLE BIG ZOO BABY
24 velkých dílků z pevného kartonu s tématikou zoologické zahrady. Kromě samotného sestavení mají děti možnost vybarvit si podle svých představ obrázek
na rubové straně dílku. Skládání podporuje rozvoj jemné motoriky, mentálních
schopností, paměti a prostorové představivosti dětí.
Rozměr: obrázek po sestavení 67,5 x 47 cm. Vhodné pro dětí od 3 let.
D20164 NOVINKA
220,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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od 2 let

od 2 let
MAMINKY – HRA DESKOVÁ
Při hře se děti seznamují s malými i velkými zvířaty z různých koutů světa. Díky
pěti herním variantám založeným na principu skládačky, pexesa či otázek a odpovědí si děti procvičují soustředění a pozorovací schopnosti, rozvíjejí slovní
zásobu i jemnou motoriku a zároveň získávají první znalosti o úžasném světě
přírody. Hra obsahuje 12 dvojdílných skládaček a vzdělávací plakát. Vhodné pro
děti od 2 let.
D20138
233,-

AUTA – HRA DESKOVÁ
Při hře se děti seznamují např. se sanitkami, policejními či hasičskými auty nebo
popelářskými vozy. Díky zvířátkům – „řidičům“ objevují povolání, která se s nimi
pojí. Ve čtyřech herních variantách kombinujících principy skládačky a lota si
děti procvičují soustředění, pozorovací schopnosti, rozvíjejí slovní zásobu
i jemnou motoriku a zároveň získávají znalosti o okolním světě. Hra obsahuje
6 čtyřdílných obrázků, vzdělávací plakát. Vhodné pro děti od 2 let.
D20140
233,-

od 2 let

PUZLINO CO SE HODÍ? – HRA DESKOVÁ
12 dvojic kartiček puzzle z pevného kartonu, které spolu tématicky souvisejí.
Hráči se snaží nasbírat co nejvíce párů kartiček. Hra podporuje logické myšlení,
poznávání zvířat, předmětů dětského světa nebo hraček. Děti při ní rozvíjejí své
pozorovací schopnosti i jemnou motoriku a procvičují postřeh. Pravidla přinášejí také variantu pro jedno dítě. Vhodné pro děti od 2 let.
D20124
227,-

od 3 let

CO NA SEBE? – HRA DESKOVÁ
Hra má několik variant pro malé i starší děti, při které si zdokonalují své pozorovací schopnosti, procvičují soustředění i logické myšlení a učí se rychle rozhodovat. Hra obsahuje 8 postaviček, 54 částí oděvu, 12 kartiček s kompletními
oděvy. Hra pro 1-4 hráče. Vhodné pro děti od 3 let. 2
D20141
246,-

od 2 let

od 4 let

MEMINO PROTIKLADY – HRA DESKOVÁ
24 čtvercových kartiček s obrázky protikladů. Hra je založena na principu pexesa. Na obrázcích vyrobených z odolného pevného kartonu jsou vždy dvojice
protikladů. Pravidla nabízejí variantu pro jedno i více dětí, které si při hře nejen
rozvíjejí své logické myšlení a pozorovací schopnosti, ale procvičí si i postřeh
a rychlé rozhodování. Hra, která obdržela od odborníků titul „Správná hračka“,
umožní rodičům strávit s dětmi příjemné okamžiky a při společné zábavě hravou formou podpořit jejich všestranný rozvoj. Pravidla totiž lze upravit např.
tak, že nejmenší děti nebo začátečníci mají všechny kartičky otočené obrázkem
k sobě a pouze je párují; starší či pokročilejší hráči už mají polovinu karet otočenou
obrázkem dolů a začínají trénovat i paměť. Hra tak s dětmi „roste“ a přizpůsobuje
se rozvoji jejich schopností. Hra pro 1–4 hráče. Vhodné pro děti od 2 let.
D20123
232,-
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MUFFINKY – HRA DESKOVÁ
Rychlá a zábavná postřehová hra, při které je úkolem co nejrychleji najít mezi
bábovičkami na stole muffinek v barvách na kostkách. Hra s jednoduchými pravidly tak dětem pomáhá poznávat a rozlišovat barvy. Rozvíjí jejich pozorovací
schopnosti, postřeh a rychlé rozhodování. Zároveň je možné pravidla přizpůsobovat třeba tak, aby hráči museli barvy nahlas a správně pojmenovávat nebo
aby zkusili své muffinky spočítat. Hra obsahuje 2 barevné kostky a 30 muffinků
(21 v barvách vyobrazených na kostkách + 9 žolíků). Hra pro 2–5 hráčů.
Vhodné pro děti od 4 let. 2
D20126
296,-
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od 7 let
BEZPEČNĚ NA KOLE – HRA DESKOVÁ
Zábavná hra pro 2-4 hráče s dopravní tématikou a současně výborná příležitost pro děti k úvodnímu seznámení s pravidly silničního provozu. Opakovaným
hraním se znalosti dětí o dopravě a pohybu v silničním provozu zlepšují. Každý
hráč se při pohybu po hrací ploše seznamuje s významem dopravních značek
a pravidly jízdy, a přitom se učí na vlastních chybách formou sbírání pokut.
Bohaté příslušenství této hry zaručuje zajímavé a atraktivní spojení učení se zábavou. Balení obsahuje 1 hrací desku, 4 barevné figurky, 32 žetonů dopravních
značek, 4 hodnotící hrací karty, 54 karet otázek a odpovědí, 1 hrací kostku, 1 barevnou kostku, 12 červených žetonů pokut, 12 zelených žetonů odměn, přesýpací hodiny a pravidla hry. Rozměr: 24 x 24 cm. Vhodné pro děti od 7 let. 2
D20165 NOVINKA
341,-

od 8 let

ZOOLOGICKÝ KVÍZ – HRA DESKOVÁ
K čemu má tygr pruhy? Proč delfíni vyskakují nad hladinu? Žijí ledňáčci
i v tropech? Dozvíme se zde spoustu zajímavostí ze světa zvířat, a to jak dobře
známých, tak i těch exotičtějších. Ve hře přitom nejde jen o znalosti, ale také
o schopnost riskovat – sami rozhodneme, kolik bodů nám naše odpověď přinese. Hra obsahuje 90 karet s 360 otázkami, 63 ukazatelů bodování a 18 hlasových
žetonů. Pro 1–6 hráčů. Vhodné pro děti od 8 let.
D20130
355,-

od 4 let

od 4 let

HRY PRO PŘEDŠKOLÁKY
11 vzdělávacích her, při kterých si děti osvojí řadu dovedností jako je např. procvičování paměti, postřehu, rozhodování, orientace v prostoru, slovní zásoba,
logické myšlení apod. Hra obsahuje 32 hracích karet, 162 čtvercových kartiček,
6 velkých loto karet, 4 tematické karty, prostorovou mřížku, oboustranný terčík
se střelkou a sada žetonů. Vhodné pro děti od 4 let. 2
D20121
388,od 4 let

SLEDUJ A NAJDI – HRA DESKOVÁ
Sleduj karty ležící na stole a najdi nejrychleji znak, který je společný pro dvě
karty. Komu se to podaří jako prvnímu,
získá tento pár karet na svou hromádku. Hra pomáhá trénovat a zlepšovat
zrakovou percepci, která je důležitá pro
orientaci v prostoru a chápání různých
souvislostí. Vývoj mozku a jeho udržení
v dobré formě vyžaduje neustálé cvičení. Hra obsahuje 55 tabulek s barevnými piktogramy. Pro 2–6 hráčů. Vhodné
pro děti od 4 let.
D20142
234,-

MALÁ VELKÁ MYŠKA – HRA DESKOVÁ
54 čtvercových kartiček (27 dvojic protikladů). Hra učí děti rozeznávat protiklady
a procvičuje tak jejich postřeh, paměť i pozorovací schopnosti a zároveň jim rozšiřuje
slovní zásobu. Pro 1–4 hráče. Vhodné pro
děti od 3 let.
D20127
161,-

SÁZÍME LES – HRA DESKOVÁ
Ve hře si zkusíme vysázet les. Naším úkolem bude vypěstovat pět stromů. Každý
z nich se skládá ze tří částí. Při hře házíme pomocí dvou kostek a podle výsledků
si přibíráme vhodné dílky. Vyhrává ten, kdo jako první vypěstuje pět stromů!
Hra má dvě varianty – základní pro děti od 4 do 7 let a pokročilou pro děti od
8 do 10 let. Hra děti učí předvídat, plánovat a strategicky myslet. Přiložený vzdělávací plakát informuje o historii využívání dřeva člověkem, poskytuje důležité
znalosti o funkci a významu lesů pro život na celé planetě a zároveň děti učí,
jak se v lese chovat a jak jej chránit. Hra obsahuje 20 dílků stromu – úroveň
1 (základna stromu), 20 dílků stromu – úroveň 2 (koruna stromu), 20 ptáků
v 5 různých druzích (10 sýkor, 4 strakapoudi, 3 sojky, 2 kukačky, 1 výr), 2 kostky,
4 plochy hájku, 3 žetony zvířátka, obálka se semínky stromu a návod v češtině
i ve slovenštině. Vhodné pro děti od 4 let. 2
K30728
275,-
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od 6 let
CURLING – HRA
Hra je velmi realistická, curlingové kameny jsou zmenšenou kopií a hrací plocha jako „skutečný“ led. Hra obsahuje skládací hrací plochu (120 x 40 cm),
16 curlingových kamenů (3 x 2,5 cm), 2 sáčky pro jejich uložení a lešticí houbičku.
Na objednání. Vhodné pro děti od 6 let. 1 2
G51539
1114,-

od 12 měsíců

od 3 let
OVOCNÝ KOLÁČ MAXI – HRA DIDAKTICKÁ
Didaktická hra obsahuje 2 obří pinzety, 3 oboustranné šablony s počtem, barvou a druhem ovoce, miska s víčkem ( 22 cm) a 60 kusů ovoce ( 2,5 cm). Při
hře si děti procvičují matematické představy, barvy a názvy ovoce. Vhodné pro
děti od 3 let. 2
B34216
839,-

ČLOVĚČE, NEZLOB SE! XXL – HRA DESKOVÁ
V této hře se ideálním způsobem propojuje staré a nové: STARÉ představuje
ověřený princip herních pravidel „Člověče, nezlob se!“. NOVÉ představuje možnost přizpůsobit herní desku počtu hráčů (zvětšit či zmenšit) a sestavit ji do
různých tvarů. Praktické prohlubně v hracích polích zabraňují převrhnutí figurek. Obsah základní hry 4 figurky v červené, žluté, zelené a modré barvě,
4 startovní domečky, 8 cílových polí pro vložení/spojení v červené, žluté, zelené
a modré barvě, 1 základní obdélníková herní deska, 2 půlkruhové herní desky,
1 základní trojúhelníková herní deska, 2 spojovací prvky, 4 hrací pole s cílovými
domečky, 1 spojovací šipky, 1 kostka. Obsah rozšířené hry 4 figurky v oranžové,
fialové, růžové a světle modré barvě, 4 startovní domečky, 8 cílových polí pro
vložení/spojení v oranžové, fialové, růžové a světle modré barvě, 1 základní obdélníková herní deska, 1 základní trojúhelníková herní deska, 4 hrací pole s cílovými domečky, 1 spojovací šipka, 1 kostka. Rozměr: figurka 7 x 3 cm, hrací pole
13–17 x 9 cm, tloušťka 1,5 cm. Vše je vyrobeno z kvalitního dřeva. Nelze použít
bez základní sady! Vhodné pro děti od 12 měsíců. Na objednání. 1 2
B30250 základní
2957,B30251 rozšířená
2878,-
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od 3 let
OVOCNÝ SAD – HRA DESKOVÁ
Višně k nakousnutí, šťavnatá jablka, sladké hrušky a nádherné švestky rostou na
stromě. To ví i drzý havran, a proto je potřeba ovoce rychle sklidit. Jednoduchá
hra, při které děti hází kostkou a sklízí ovoce. Děti si procvičují barvy, tvary a početní představy. Hra obsahuje 40 dřevěných kusů ovoce (2–4 cm), 4 dýhové
košíčky, 1 hrací kostku a herní plán (49,5 x 49,5 cm). Pro 1–8 hráčů.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
C54170
956,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

od 4 let

od 5 let

LOVCI MOTÝLŮ – HRA DESKOVÁ
Hra k procvičení postřehu a barev. Pro 2-4 hráče. Doba hraní je cca 10-20 minut.
Vhodné pro děti od 5 let.
D20120 NOVINKA
242,-

od 3 let

VELKÉ TŘÍDĚNÍ PONOŽEK – HRA DESKOVÁ
Hra na procvičování pozornosti, vyhledávání a přiřazování. Hra je určená pro
2-6 hráčů. Vyhrává ten, kdo najde nejvíc stejných párů ponožek. Balení obsahuje
1 figurku, 24 párů ponožek, 13 kolíčků a návod. Rozměr: 22,1 x 22,1 x 5 cm.
Vhodné pro děti od 4 let.
C34465 NOVINKA
373,-

NAVLÉKEJ, NEČEKEJ – HRA DESKOVÁ
Naučná hra, při které děti získávají znalost v poznávání barev a pořadí jejich
umístění, procvičují paměť a jemnou motoriku. Úkolem hráčů je navléci korálky
tak, jak je zobrazeno na vylosované kartě. Hru lze hrát s různou obtížností. Hra
obsahuje 55 karet se vzory, 18 barevných kuliček (průměr 3 cm), přesýpací hodiny, 3 šňůrky k navlékání, 80 žetonů. Vhodné pro děti od 3 let. 2 3
D20112
338,Edupanel A4

od 3 let
PIXIE CREW EDUPANEL – SADA VELKÁ
5 Pixie Edupanelů (průhledných desek) ve formátu A4 z kvalitního silikonu,
1500 mozaikových dílků (1 x 1 cm) v pestrých barvách, s písmenky a číslicemi,
s 15 předlohami ke skládání. Sada vhodná zejména pro školská zařízení
a domácnosti. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30695
1188,-

od 3 let

PIXIE CREW EDUPANEL
– SADA MALÁ
Pixie Edupanel (průhledná deska) je
didaktická pomůcka ve formátu A4.
Silikonový panel a barevné pixely (mozaikové dílky) umožňují formou hry
rozvíjet jemnou motoriku. Díky postupnému zdokonalování jemných pohybů
rukou při nasazování pixelů se děti učí
poznávat barvy, tvary písmen, počítat
a mnohem víc. Hra obsahuje 100 mozaikových dílků a hravé předlohy ke
skládání. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30696
299,-
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od 3 let

PIXIE – ABECEDA
100 mozaikových dílků s písmenky.
Sada obsahuje samohlásky, souhlásky
a diakritická znaménka.
Rozměr: 1 x 1 cm. 2
K30707
59,-

Všechny ceny již včetně DPH.

PIXIE – ČÍSLICE
100 mozaikových dílků s číslicemi
a matematickými znaménky.
Rozměr: 1 x 1 cm. 2
K30708
59,-
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od 3 let
od 4 let

HRA GUMIČKOVÁ
Zábavná hra s gumičkami! Navlékáním gumiček na hroty v plastové desce vytvoříme nejrůznější tvary a obrazce. Při hře si procvičíme poznávání geometrických tvarů, jemnou motoriku a fantazii.
Rozměr: deska 22 x 22 cm. 75 gumiček. Vhodné pro děti od 4 let. 5
K30650
79,-

GUMIČKY
100 g (cca 250 ks) gumiček. Rozměr:  1–12 cm.
K30651

5

39,-

MINI ZOO – QUERCETTI
17 dílů modulární stavebnice. Různě velké tvary z plastu, které vypadají jako
zvířátka žijící v džungli, lze vyplnit speciálními měkkými vložkami s různými
motivy, jež jsou vzájemně zaměnitelné a lze je umístit kamkoliv. Jednotlivé díly
mohou být sestaveny mnoha různými způsoby, od zvířátek, různých věží až po
abstraktní stavby. Skládání podporuje rozvoj fantazie, kreativity, kombinačních
dovedností a jemnou motoriku dětí. Upozornění: Barvy a tvary jednotlivých
prvků se mohou lišit od vyobrazení. Rozměr: cca 5-10 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30857 NOVINKA
327,-

od 4 let
od 4 let

AQUABEADS – KORÁLKOVÉ STUDIO
Korálky poskládáme dle předlohy nebo vlastní fantazie. Na zafixování obrázků
nemusíme používat žehličku, stačí hotový obrázek postříkat vodou a korálky
se spojí. Poté sejmeme obrázek z podložky a je hotovo. Sada obsahuje 600
korálků v různých barvách, návrhářskou podložku (28 x 23 cm) se 2 destičkami,
duhové pero, rozprašovač, 4 šablony a návod. Vhodné pro děti od 4 let. 2
K30785
710,-
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AQUABEADS – KORÁLKY
800 korálků v různých barvách. Vhodné pro děti od 4 let.
K30786

2

205,-
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od 4 let

od 2 let
MOZAIKA PIXEL JUNIOR – QUERCETTI
48 knoflíků plastové mozaiky. Skládá se z transparentní desky s otvory a velkých
barevných knoflíků v šesti barvách. Pomocí knoflíků tvoří děti obrázky podle
vzoru na některé z osmi oboustranných karet. Hra podporuje rozvoj fantazie,
kreativity, kombinačních dovedností a jemnou motoriku dětí. Vše je uloženo
v kufříku, jehož víko tvoří hrací deska. Rozměr: knoflík  3 cm.
Vhodné pro děti od 2 let. 2
K30858 NOVINKA
571,-

MOZAIKA FANTACOLOR PORTABLE KULATÁ – QUERCETTI
280 dílků plastové mozaiky, která nikdy neomrzí. Skládá se z perforované hrací
desky a barevných kolíčků s kulatými hlavičkami v pěti barvách a třech průměrech. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří
dětí různé obrázky nebo vzory. Vše je uloženo v kufříku, jehož víko tvoří sama
hrací deska. Hra podporuje rozvoj fantazie, kreativity, kombinačních dovedností
a jemnou motoriku dětí. Součástí je brožura s nápady na vzory.
Rozměr: kolíček  10-15 mm, deska 28 x 20 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 2
K30859 NOVINKA
285,-

od 3 let

od 4 let

MOZAIKA FANTACOLOR PORTABLE ČTVEREČKY – QUERCETTI
300 dílků plastové mozaiky, která nikdy neomrzí. Skládá se z perforované hrací
desky a barevných kolíčků s čtverečkovými nebo trojúhelníkovými hlavičkami
v pěti barvách. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce,
tvoří děti různé obrázky nebo vzory. Vše je uloženo v kufříku, jehož víko tvoří
sama hrací deska. Hra podporuje rozvoj fantazie, kreativity, kombinačních dovedností a jemnou motoriku dětí. Součástí je brožura s nápady na vzory.
Rozměr: kolíček  10 mm, deska 28 x 20 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30860 NOVINKA
285,-

MOZAIKA FANTACOLOR DESIGN – QUERCETTI
100 dílků plastové mozaiky, která nikdy neomrzí. Skládá se z děrované perforované hrací desky a barevných kolíčků s hlavičkami různých barev. Pomocí těchto
kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří děti různé obrázky nebo
vzory. Vše je uloženo v kufříku, jehož víko tvoří sama hrací deska. Hra podporuje
rozvoj fantazie, kreativity, kombinačních dovedností a jemnou motoriku dětí.
Součástí je brožura s nápady na vzory.
Rozměr: kolíček  20 mm, deska 28 x 20 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 2
K30861 NOVINKA
374,-

MOZAIKA FANTACOLOR PIXEL BABY – QUERCETTI
Do transparentní plastové desky vložíme vzorovou kartu a vkládáme knoflíky dle barev a správných tvarů.
Hra obsahuje 24 velkých knoflíků z plastu (4–4,5 cm) ve třech různých barvách a tvarech (8 červených čtverců, 8 modrých trojúhelníků a 8 žlutých koleček), 8 vzorových oboustranných karet (jedna strana barevná
a druhá černobílá) a transparentní desku (24 x 27 cm) s otvory a rukojetí pro snadné přenášení.
Vhodné pro děti od 18 měsíců.
K30788
469,-

od 18 měsíců
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od 4 let

28 cm
FILO DESTIČKA VYŠÍVACÍ – QUERCETTI
Destička z bílého ohebného plastu k vyšívání.
Rozměr: 28 x 20 cm. Vhodné pro děti od 4 let.
K30483
187,-

od 4 let
FILO PERO VYŠÍVACÍ –QUERCETTI
Plastové pero s otvorem. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: délka 9 cm,  0,4 cm. 1 kus 5
K30484
9,-

m

34

34 c

cm

od 4 let

FILO SADA – QUERCETTI
Destičky můžeme využít samostatně nebo spojit k sobě příslušnými
spojkami a vytvořit jednu větší desku (34 x 34 cm). Sada obsahuje
4 vyšívací destičky (17 x 17 cm), 6 vyšívacích per, 5 plastových spojek
a 8 barevných textilních tkaniček o délce 90 cm.
Vhodné pro děti od 4 let. 3 5
K30749
569,-

od 4 let

TKANIČKY TEXTILNÍ
10 tkaniček od jedné barvy.
Rozměr: délka 80 cm,  0,4 cm.
A94150 červené
A94151 žluté
A94152 modré
A94153 zelené

234

71,68,71,71,-

FILO TABLET – QUERCETTI
Vyšívací souprava, při které se děti zabaví díky originálnímu kreslení pomocí tkaniček na suchý zip na jedné
straně, na druhou stranu mohou využít malování s fixem na mazací tabulce. Kreslení pomocí speciálních
per, šňůrek a suchého zipu vytváří z malování jedinečný zážitek. Práce se soupravou pomáhá dětem uvolnit
zápěstí, zlepšit motorickou koordinaci i jemnou motoriku a rozvíjí kreativitu.
Rozměr: tablet 33 x 26,5 cm, šňůrka 80 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 3
K30694
652,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.
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od 3 let
od 3 let

STAVEBNICE KONSTRUKTÉR
130 dřevěných dílů v kbelíku. Součástí je šroubovák a klíč na matky. Vhodné pro děti od 3 let.
K30490

.
.
.
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STAVEBNICE ŠROUBOVACÍ
80 masivních šroubů a matic z pevného plastu.
Rozměr: výška šroubu je 6,2 cm, matice  5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B20240

2

587,-

od 3 let

2

435,-

od 3 let

od 3 let

PUZZLE TECNO – QUERCETTI
Pomocí šroubů vytváříme různé scény se zvířátky v džungli nebo na savaně. Šrouby snadno utáhneme bez použití
nářadí. Hra rozvíjí fantazii, logické uvažování a manuální
zručnost. Sada obsahuje 20 plastových šroubů (2,5 x 1,5 cm),
plastovou podložku s otvory (30 x 22,5 cm), 9 zvířátek
z pevného kartonu (6 – 12 cm), obrázek savany a džungle.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30787
449,-
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MOZAIKA ŠROUBOVACÍ
Stavebnice pro procvičování jemné motoriky, při které šroubujeme vzory podle šablon nebo
vlastních představ různými způsoby – pomocí klíče, šroubováku nebo aku šroubováku. Přiloženy jsou tři vhodné různé bity, pomocí nichž lze manipulovat se šrouby různého stupně
obtížnosti. Karty s předlohami v originální velikosti navazují na sebe co do stupně obtížnosti, navíc je zde prázdná karta pro vaše vlastní návrhy. Hra obsahuje šroubovací plastovou desku
(29 × 29 cm), 10 oboustranně tištěných karet s předlohami, 120 plastových šroubů v 5 barvách
( 5 cm), šroubovák (délka 5 cm,  3 cm), 3 bity (křížový, plochý, šestihran, každý  5 cm), klíč (délka
17 cm), aku šroubovák (pravolevý chod a rychlé vypnutí, 11,5 × 12 × 4 cm). Potřebné baterie 3× AA,
nejsou součástí. Vhodné pro děti od 3 let. 1 2 22
B33622
1124,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Stavebnice SEVA, BLOK

od 2 let

od 4 let

LINK TYČINKY KOUZELNÉ – QUERCETTI
12 dílů plastové stavebnice ve tvaru tyčinek s otvory. Jednotlivé části dlouhé 18 cm lze vzájemně spojovat a kombinovat pro vytváření konstrukcí různé složitosti. Skládat je
možné podle vlastní fantazie nebo podle vzoru. Hra podporuje rozvoj manuální zručnosti, dovednosti a tvořivosti.
Součástí je brožura s nápady na konstrukce. Upozornění:
barvy jednotlivých prvků se mohou lišit od vyobrazení.
Rozměr: 30 x 30 x 4,5 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
K30862 NOVINKA
561,-

STAVEBNICE – SEVA
1000 stavebních dílů z plastu ve dvou barevných variantách – pro holky v barvách: růžová, fialová,
světle modrá. Pro kluky v barvách: modrá, červená, žlutá. Vhodné pro děti od 4 let. 2
K30588 pro holky
1033,K30587 pro kluky
1198,-

od 3 let

od 3 let
STAVEBNICE BLOK ZÁKLADNÍ
124 stavebních dílů z plastu nabízí množství variant
a sestav. Rozměr: dílek 4,5–7 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30524
398,-
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NÁHRADNÍ ČEPY
10 plastových bílých čepů k upevnění kol. 2
K30621
25,-

STAVEBNICE BLOK – KOLA
36 stavebních dílů z plastu slouží jako doplněk ke
stavebnici Blok základní. Součástí balení je 30 čepů
k upevnění kol. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30620
152,-
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STAVEBNICE TUBATION WHEELS –
QUERCETTI
4 typy trubek, kola a trocha představivosti
a kreativity stačí dítěti k tomu, aby si postavilo nový svět plný různých vozidel, konstrukcí, robotů a vesmírných stanic. Hračka
u dětí rozvíjí motorické dovednosti, matematické schopnosti, kreativitu a plánování.
Vysoce kvalitní materiály a pečlivý design
tvarů a velikostí jednotlivých součástek
jsou zárukou nekonečně dlouhé, bezpečné a zábavné hry. Stavebnice obsahuje
18 červených rovných trubek, 20 žlutých
trubek ve tvaru „L“, 8 modrých trubek ve
tvaru „T“, 14 fialových trubek ve tvaru kříže,
4 kola, 4 čepy a 1 plakát s příklady. Vhodné
pro děti od 3 let.
K30863 NOVINKA
655,-

od 3 let

STAVEBNICE RONDI
Plastová kolečka, která můžeme zasouvat vzájemně
do sebe a vytvářet tak podivuhodné stroje, zvířátka nebo květiny. Sada obsahuje velká (Ø 4,5 cm)
a malá (Ø 2,5 cm) kolečka, která můžeme mezi sebou kombinovat. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30271 malá 580 ks
181,K30270 velká 180 ks
181,-

od 3 let

od 3 let
KOLA GEORELLO – QUERCETTI
55 dílů převodové stavebnice, která rozvíjí jemnou motoriku, tvořivost a kombinační myšlení. Dílky jsou
ozubené perforované destičky, osy a ozubená kola s různobarevným potiskem. Z nich můžeme sestavit
různé mechanismy, které se uvedou do pohybu pomocí kličky. Rozměr: kolo  6 – 12 cm, destička 9 x 9 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30492
629,-

od 5 let
od 5 let
od 3 let

PŘEVODY GEORELLO – QUERCETTI
266 dílů převodové stavebnice, které přenášejí otáčivý pohyb na převodová kola,
představujících základní mechanické funkce,
ke kterým dochází ve většině motorů. Mnohotvárná stavebnice rozvíjí u dětí jemnou
motoriku, tvořivost, fantazii a kombinační
myšlení. Souprava rovněž obsahuje řetěz
a elastický řemínek. Rozměr: kolo Ø 6 – 12 cm.
Vhodné pro děti od 5 let. 2 3
K30710
959,-
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ROZTOČ MĚ – OZUBENÁ KOLEČKA
7 koleček barevně potištěných z obou stran můžeme libovolně vkládat do dřevěné desky. Po nasazení modrého kolečka s kličkou se celý strojek roztočí
a kouzelná hra barev může začít.
Rozměr: 20,5 x 20,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30791
289,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Magnetické stavebnice
od 5 let

STAVEBNICE MAGNETICKÁ – GEOSMART
100 plastových dílků v různých barvách a v šesti tvarech. Každý dílek obsahuje magnety, které jsou chráněny
dvojitým bezpečnostním systémem. Děti tak mohou dát průchod své představivosti a vytvářet nejrůznější
prostorové objekty jako např. originální konstrukce, zvířata, budovy, vozidla a vše co si jen dokážeme představit. Rozměr: dílek 5–13 cm. Vhodné pro děti od 5 let. 18
B15322
3897,-

od 5 let

STAVEBNICE MAGNETICKÁ – GEOSMART – SPACE TRUCK
42 plastových dílů magnetické stavebnice v zářivých barvách a v šesti geometrických tvarech. Každý dílek obsahuje magnety, které jsou
chráněny dvojitým bezpečnostním systémem. Navíc sada obsahuje
6 koleček, takže děti mohou dát průchod své představivosti a vytvářet
nejrůznější vozidla.
Rozměr: základní dílek 6,5 x 6,5 cm. Vhodné pro děti od 5 let. 18
B15323 NOVINKA
1991,-

od 12 měsíců

STAVEBNICE MAGNETICKÁ – AINSTEIN
28 kostek a 24 polovin krychle z plastu, uvnitř s magnetem. Magnety jsou trvale uzavřeny do kamene. Magnetická síla umožňuje pevné spojení jednotlivých
kamenů i jejich snadné přestavění. Rozměr: 2,8 x 2,8 x 2,8 cm.
Vhodné pro děti od 12 měsíců. 18
B14500
1934,-
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STAVEBNICE MAGNETICKÁ – TEGU – BLOKY DŘEVĚNÉ
42 dílů jedinečné dřevěné stavebnice vyrobené z ekologických materiálů a netoxických barev. Uvnitř každého
bloku je ukrytý téměř neviditelný magnet, díky kterému se dají jednotlivé části na sebe napojovat a vytvářet tak
zajímavé konstrukce. Stavebnice u dětí rozvíjí kreativitu, představivost a jemnou motoriku.
Rozměr: krátký blok 9 x 3 x 3 cm, dlouhý blok 21 x 3 x 0,75 cm, kola  4,5 cm. Vhodné pro děti od 18 měsíců. 18
B20302 přírodní
3214,B20301 barevné NOVINKA
3318,-

od 3 let

od 3 let

STAVEBNICE KASKÁDA
29 dílů tvarovaných plastových dílů nasuneme na
sebe podle velikosti požadované dráhy. Do otvorů
vhodíme kuličky a jízda po tobogánu může začít!
Stavebnice je uložena v plastové krabici, součástí
jsou kuličky. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30011
245,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

DRÁHA KULIČKOVÁ
66 dřevěných kostek různých velikostí v barevném
a přírodním provedení s předvrtaným žlábkem nabízí mnoho možností na sestavení kuličkové dráhy.
Součástí jsou kuličky. Podporuje fantazii, technické
myšlení i zručnost. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30790
899,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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od 3 let

od 3 let

STAVEBNICE KAPLA
1000 dřevěných kamenů z velmi kvalitního dřeva.
Všechny destičky jsou stejně velké a je až neuvěřitelné, co všechno se dá postavit bez lepidla a šroubků.
Stavebnice je uložena v praktickém dřevěném vozíku,
který využijeme i jako malý stoleček a jeho víko může
posloužit jako základna stavby. Součástí stavebnice
jsou i nápady s více než čtyřiceti ilustracemi a fotografiemi základních i pokročilejších stavebních technologií. Vhodná pro školky, školy a ostatní zařízení.
Rozměr: vozík 12 x 2,5 x 0,8 cm, kolečka  4 cm, kámen
12 x 2,5 x 0,8 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
B20210
6236,-

STAVEBNICE EMMA
200 dřevěných kamenů v přírodním a barevném
provedení. Při hře si děti procvičují jemnou motoriku, barvy, představivost a trpělivost. Rozměr: kámen 10 x 0,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30714
294,-

od 3 let

od 3 let

3,8 cm
70x
25x
24x
od 3 let

24x
15x
12x
23,8 cm

STAVEBNICE STEKU
170 dřevěných kamenů v přírodním provedení, které díky speciálnímu spojovacímu modulu (plug-in) spojíme snadno a přesně
dohromady. Stavět můžeme podle vlastní fantazie nebo podle
vzorů v knížce (budovy, stroje, zvířata i dopravní prostředky), která
je součástí balení.
Rozměr: kámen délka 3,8–23,8 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
B20340
1266,-

240

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

VĚŽ BAREVNÁ – TONY
55 dřevěných barevných kostek. Při
hře se snažíme sebrat kostky z těla
věže a položit je navrch tak, aniž by
věž spadla. Barevné puntíky na hrací
kostce určují, který barevný kámen
máme z věže vytáhnout. Hra pro
všechny věkové kategorie.
Rozměr: kostka délka 7,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30713
294,-

STAVEBNICE SIMONA
200 dřevěných kamenů v přírodním a barevném
provedení, ze kterých sestavíme věže, domečky
a mnoho dalšího. Při hře si děti procvičují jemnou
motoriku i trpělivost. Rozměr: 12 x 2,5 x 0,8 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30456 NOVINKA
626,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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STAVEBNICE – BLOK STROMOVÝ
Zahřáté a následně sušené dřevo ovocných
stromů. Různé tvary, tloušťky, délky a průměry od 2, 4, 6, 8, až do 10 cm umožňují vytvářet
rozmanité a nápadité stavební kombinace.
Z některých dílů se může uvolnit kůra, což
odpovídá přirozenému chování dřeva.
Vhodné pro děti od 3 let. 2 Na objednání.
B31621 malá 36 ks NOVINKA
1361,B31620 velká 330 ks NOVINKA
9514,-

od 2 let

STAVEBNICE FUN – ESDA
106 dílů barevné stavebnice s velkými, avšak lehkými stavebními prvky. Kostky mají zaoblené hrany a rohy, jsou měkké a mají
nízkou hmotnost pro maximální bezpečí. Herní bloky lze snadno
smontovat a opět rozmontovat, ale sestavený tvar drží pohromadě velmi dobře. Děti mají možnost hravou formou rozvíjet svojí
tvůrčí představivost a dovednost. Stavebnice má využití ve vnitřním i venkovním prostoru, je mrazuvzdorná a tepelně odolná.
Lehce se čistí a dezinfikuje. Stavebnice obsahuje 90 kusů osmibodových kostek, 2 kusy čtyřbodových kostek a 4 kusy zakončujících kostek. Rozměr: velká kostka a koncovka 30 x 15 x 7,5 cm,
malá kostka 15 x 15 x 7,5 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
Na objednání.
B28032 NOVINKA
7890,-

od 2 let

od 2 let
STAVEBNICE KORKOVÁ
40 velkých a 40 malých kamenů z přírodního korku v dřevěné krabici s odnímatelným víkem. Díky tomuto materiálu jsou stavební kameny dobře uchopitelné a neproklouzávají. Rozměr: kameny 12 x 6 x 3 cm nebo 6 x 6 x 3 cm, krabice
40 x 28 x 22,5 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
B20231
5890,-
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STAVEBNICE POLYDRON XXL
80 dílů (40 čtvercových a 40 trojúhelníkových).
Rozměr: hrana 20 cm. Vhodné pro děti od 2 let.
B28041
4125,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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od 3 let

AUTO DŘEVĚNÉ NÁKLADNÍ
Nákladní auto v přírodním provedení. Kola auta mají
po obvodu gumu, která snižuje hlučnost při jízdě.
Rozměr: 34 x 17 x 16 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30813 NOVINKA
1044,-

od 3 let

...
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AUTO DŘEVĚNÉ
Auto s figurkou řidiče, gumová kola snižují hlučnost
při jízdě. Rozměr: 15 x 9,5 x 9 cm. Vhodné pro děti
od 3 let.
K30794 Hasič
182,K30795 Popelář
182,K30796 Bagr
182,K30797 Míchačka
182,od 3 let

GARÁŽ PARKOVACÍ S VÝTAHEM
50 dílů třípodlažní garáže s výtahem. Součástí jsou 4 figurky, 2 závory a autíčko.
Garáž lze napojit na vláčkodráhu.
Rozměry: 60 x 50 x 40 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30592
1425,-

od 3 let

VLÁČKODRÁHA
90 dřevěných dílů: dřevěné kolejničky, 4 vagónky, most (30 x 18 cm),
zastávka (15 x 9 cm), domečky, dopravní značky, stromečky, postavičky
a 2 autíčka. Lze připojit ke garáži s dráhou. Vhodné pro děti od 3 let.
K30591
1176,-

od 3 let

od 3 let

FARMA SE ZVÍŘÁTKY
22 dřevěných dílů: stodola, ohrada a spousta zvířátek. Rozměr: 29,5 x 33,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
K30792
1323,-
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TAHAČ DŘEVĚNÝ S NÁVĚSEM
Nákladní auto se čtyřmi malými auty z tvrdého masivního dřeva. Dvoupatrová
plošina se dá sklopit tak, aby auta mohla najet a zase sjet z rampy. Tahač a návěs
se dají odpojit. Rozměr: 35 x 18 x 9 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30793
403,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

DOMEČEK DOPLŇKY – OBÝVACÍ
POKOJ A LOŽNICE
17 doplňků ze dřeva a textilu do
domečku pro panenky k zařízení
obývacího pokoje nebo ložnice.
Sada obsahuje televizi, rádio, budík,
květinu, stolní lampu, stojací lampu,
dekorační lampu, svícen se svíčkou,
knížky, matraci, polštářek a deku.
Rozměr: např. stojací lampa výška
10 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30867 NOVINKA
230,-

od 3 let

DOMEČEK DOPLŇKY – KUCHYŇ
19 doplňků ze dřeva do domečku
pro panenky k zařízení kuchyně.
Sada obsahuje předměty, které děti
znají z domova z denního používání
- kávovar, konvička, vysavač, žehlicí
prkno a žehlička, toustovač, odpadkový koš, hrneček, ošatka na pečivo, pánvička a hrnec s pokličkou.
Rozměr: např. žehlicí prkno 7,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30868 NOVINKA
234,DOMEČEK DOPLŇKY – MOJE
MALÁ ZAHRÁDKA
32 doplňků ze dřeva potřebných
a užitečných při práci na zahrádce.
Sada obsahuje plot, dva záhonky,
semínka, kytičky, zeleninu, malý rýč,
konvičku, lopatku a malé hrábě, kyblík, kolečko a proutěný košík. Tvar
plotu je měnitelný, proto si vzhled
zahrádky mohou děti vytvářet podle fantazie. Zahrádka je výborným
doplňkem k domečkům pro panenky. Rozměr: 7,7 × 5,3 × 1,8 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30869 NOVINKA
382,-

DOMEČEK PRO PANENKY – VELKÝ
Třípatrový domeček pro panenky nabízí dětem velký prostor pro hru
a fantazii. Jak bude domeček zařízen, záleží pouze na nich. Dům je
koncipovaný tak, že v každém patře nabízí prostor pro dva pokoje,
v přízemí může být prostor pro umístění zvířátek nebo garáž pro
auta. Je vyroben z masivního dřeva a překližky. Bez doplňků.
Rozměr: 65 x 35 x 87,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30866 NOVINKA
4264,-

od 3 let

od 3 let

PANENKY DO DOMEČKU
Panenky jsou vyrobeny ze dřeva a drátu, díky kterému mohou být uvedeny do téměř libovolné polohy. Mohou sedět, klečet, atd. Každá postava má
vlasy z vlny a malované přátelské obličeje. Oblečky
jsou z různých druhů látek. Hrou s panenkami a vyprávěním příběhů o nich rozvíjí děti svojí fantazii,
komunikační schopnosti a slovní zásobu. Rozměry:
výška 6-14,5 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30870 rodina 8 ks NOVINKA
657,K30871 děti 4 ks NOVINKA
296,-

NÁBYTEK DO DOMEČKU
Dřevěný nábytek pro panenky.
K30659 dětský pokoj
K30658 obývací pokoj
K30657 ložnice
K30660 koupelna
K30661 kuchyň
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302,309,302,299,309,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Domeček pro panenky

Maňásci
D I DA K T I CK É P O MŮ CK Y

MAŇÁSEK NA RUKU
Maňásek na ruku s dřevěnou hlavičkou a látkovým tělem. Hlava a ruce maňáska se ovládají třemi prsty. Hra
s maňáskem podporuje motorické dovednosti dětí, rozvíjí fantazii, představivost, slovní zásobu a komunikaci.
Rozměr: 27 cm. Vhodné pro děti od 4 let.
K30872 král
NOVINKA
214,K30873 princezna
NOVINKA
218,K30874 šašek
NOVINKA
216,K30875 kouzelník
NOVINKA
206,K30876 čarodějnice NOVINKA
214,K30877 Mařenka
NOVINKA
206,K30878 Jeníček
NOVINKA
206,K30879 babička
NOVINKA
213,K30880 myslivec
NOVINKA
206,K30881 loupežník
NOVINKA
206,-

MAŇÁSEK NA RUKU – ZVÍŘE
Maňásek na ruku z bavlněné látky. Maňásek se ovládá
navléknutím na celou dlaň – horní část hlavy čtyřmi
prsty a spodní část palcem. Hra s maňáskem podporuje
motorické dovednosti dětí, rozvíjí fantazii, představivost,
slovní zásobu a komunikaci. Rozměr: 40 cm.
Vhodné pro děti od 4 let.
K30882 vlk
NOVINKA
254,K30883 drak NOVINKA
236,-

od 4 let

MAŇÁSEK LIVING PUPPETS
Velký maňásek s roztomilým obličejem, střapatými uličnickými vlasy a šibalskýma očima. Umí nejen rozzářit
dětské tváře, ale pobaví také rodiče, prarodiče, zkrátka
dospěláky. Každý z maňásků má svůj vlastní charakter.
Přináší velký pedagogický význam při výchově dětí. Pro
rodiče i pedagogy může v rámci řešení menších či větších konfliktních situací v rodině nebo ve škole převzít
roli prostředníka. Mimo jiné podporuje vývoj řeči u dítěte, rozvoj jeho sociálních schopností a nabývaní motoriky. Speciální a důležitou roli hraje maňásek v rukou terapeutů, psychologů, logopedů nebo pečovatelů o dětské
i starší pacienty. Samotná hra s maňáskem je jednoduchá. Zezadu prostrčíme jednu ruku do otvoru a maňásek
se může okamžitě rozpovídat. Dokonce i jazyk se může
extra hýbat. Druhou ruku zasuneme do jednoho z velkých rukávů a už můžeme uchopit dítě za ruku, pohladit
ho anebo mu zamávat. Panenky zprostředkovávají chuť
do činnosti, inspirují, zlepšují náladu, vyžadují péči dítěte,
přinášejí uvolnění. Údržba: Maňáska kompletně zbavíme
oblečení, tzn. svetr, boty, kalhoty, gumičky do vlasů, vše
se musí prát zvlášť. Maňáska pevně zabalíme do povlečení na polštáře a pereme při teplotě max. 30 °C v pračce
nebo v ruce s jemným pracím práškem. Nesušte v sušičce na prádlo. Rozměr: výška: 65 cm. Na objednání.
B56512 ILSELOTTE KEKSBERG
2578,B56169 FINJA
2526,B56251 RONJA
2526,B56143 FABIAN
2490,B56168 LILABELL
2526,-

Ilselotte Keksberg

244

Finja

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Ronja

Fabian

Lilabell
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od 3 let

od 5 let
VÁHA DĚTSKÁ
Dětská kovová váha se 7 závažími. Kovové misky jsou odnímatelné. Rozměr: 25,5 x 14,5 cm.
Vhodné pro děti od 5 let. 2
K30798
1067,od 3 let

.
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OVOCE A ZELENINA NA SUCHÝ ZIP / KRÁJENÍ
Ovoce a zelenina ze dřeva. Každý kousek je rozpůlen a části u sebe drží suchý zip. Dřevěným nožem se
v místě suchého zipu rozřízne. Děti tak trénují přesnost a praktické dovednosti.
Rozměr: cca 7 cm, nůž 13 cm. Vhodné pro děti od 3 let. 2 16
K30886 ovoce
13 kusů NOVINKA
445,K30887 zelenina 12 kusů NOVINKA
449,-

PIZZA DŘEVĚNÁ NA SUCHÝ ZIP / KRÁJENÍ
31 dílů skládačky pizza rozdělené na 6 dílů, které jsou
spojeny suchými zipy. Balení obsahuje také salámy, houbičky a papriky na suchý zip, tácek, nožík a rádýlko ke
krájení. Rozměr: pizza  18 cm, tácek  20 cm. 2 16
K30463
379,-

od 2 let

od 3 let

DORT DŘEVĚNÝ NA SUCHÝ ZIP/KRÁJENÍ
10 dílů skládačky narozeninového dortu rozděleného na
4 díly, které jsou spojeny suchými zipy. Balení obsahuje
také tácek, nožík a dvě nádoby se zavařeninou.
Rozměr: dort  11,5 cm, tácek 21,5 x 14,5 cm. 16
K30462
335,-

PUZZLE DŘEVĚNÉ
20 dílků dřevěné skládačky s motivem kulaté pizzy a ovocného koláče o  19 cm. Děti si vytváří pizzu
nebo koláč dle vlastní fantazie naskládáním trojúhelníkových částí do kruhového středu a následně si jí
dozdobí dalšími přílohami – rajské jablíčko, žampiony, ovoce, šlehačka apod. Hra rozvíjí jemnou motoriku, představivost a fantazii. Rozměr: 30 x 30 x 1 cm. Vhodné pro děti od 2 let. 2 16
K30884 koláč NOVINKA
185,K30885 pizza NOVINKA
185,-

od 2 let

PŘIPRAV SI SVOU BAGETU
20 dílů skládačky obložené bagety, kterou můžeme naplnit rajčetem, cibulí, salátem, mrkví, okurkou, šunkou
a sýrem. Vše je vyrobeno ze dřeva a vyztuženého filcu.
Rozměr: bageta 14,5 x 4,5 cm, okurka  4 cm,
šunka 9,5 x 4 cm. 16
K30655
222,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PŘIPRAV SI SVŮJ SENDVIČ
19 dílů skládačky toastu a dalších dobrot k přípravě sendviče - cibule, okurka, rajče, paprika, šunka, vajíčko, salát
a sýr. Vše je vyrobeno ze dřeva a vyztuženého filcu.
Rozměr: toast 10 x 8,5 cm. Vhodné pro děti od 2 let. 16
K30654
222,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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ZAHRADNÍ NÁŘADÍ V KOŠÍKU
12 dílů z barevného plastu. Rozměr: košík 23 x 16 x 23 cm.
K00050

5

221,-

KOŠÍK SE ZELENINOU
10 druhů zeleniny z barevného plastu. Rozměr: košík 17 x 14 x 7,5 cm.
K30716
KOŠÍK S OVOCEM
6 druhů ovoce z barevného plastu. Rozměr: košík 17 x 14 x 7,5 cm.
K30715

16

172,-

16

139,-

...s vodou..

LODIČKY – SADA
3 lodičky z barevného plastu s otáčecí plachtou. Rozměr: 11 x 12 cm. 9
K00035
42,-
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MLÝNEK NA VODU A PÍSEK
Plastový mlýnek s trychtýřem pro nalévání vody nebo nasypání písku. Ve spodní části trychtýře je otvor, který umožní sypání i hrubšího písku. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 43 x 28 cm. 9
K00034
181,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Hrajeme .s.i.
na písku

STÁNEK SE ZMRZLINOU
Plastová hra vhodná na pískoviště nebo pláž. Set obsahuje vše potřebné pro
výrobu „zmrzliny“ z písku – kornouty, misky na zmrzlinu, sadu lžiček a porcovač.
Všechny části jsou uloženy v plastovém stojanu ve tvaru zmrzlinářského stánku. Rozměr: 50 x 26 x 30 cm.
K30888 NOVINKA
515,-

SOUPRAVA KÁVOVÁ S KONVIČKOU
17 dílů kávové plastové soupravy. Na praktickém
servírovacím podnosu je konvička na kávu, cukřenka s víčkem, konvička na mléko a 4 hrnečky s podšálkem a lžičkou. Rozměr: 33,5 x 22 cm.
K30892 NOVINKA
243,-

LOPATKA HLUBOKÁ
Plastová lopatka s hlubší nabírací plochou. Barva
námi vyhrazena. Rozměr: 7,5 x 1 x 3,5 cm
K00028
22,-

STOLEK MULTIFUNKČNÍ S DOPLŇKY
Barevný plastový stoleček nabízí široké využití na zahradě nebo na pískovišti.
Při použití kinetického písku najde své uplatnění i při hře v místnosti. Stůl se dá
přikrýt deskou a slouží pak jako klasický stůl pro další zábavu. Stolek má dvě
oddělené části, do kterých si dítě může dát vodu, písek, kamínky apod. Sada
obsahuje stůl s víkem, mlýnek na písek i vodu, funkční vodní pumpu, konvičku,
hrabičky a dva úchyty. Rozměr: 71 x 53 x 45 cm.
K30889 NOVINKA
1545,-

KORNOUTEK ZMRZLINOVÝ
Plastový kornoutek na „zmrzlinu“.
Rozměr: délka 11 cm,  6 cm. Barva námi vyhrazena.
1 kus.
K00026
16,-

FORMIČKY NA MUFFINY
4 plastové formičky, 4 polevy a naběračka na "muffiny". Rozměr: formička 4 x 5 cm, naběračka 16 cm.
K00039
106,-
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SADA NA PÍSEK S TRYCHTÝŘEM
7 dílů sady k zábavě na písku. Sada obsahuje kyblík s víkem, lopatku, 4 tvořítka ve tvaru bábovky
a trychtýř. Součástí je návod k použití uvedený na
vnitřní straně přebalu.
Rozměr: kyblík výška 22,5 cm,  17 cm.
K30890 modrá NOVINKA
233,K30891 růžová NOVINKA
233,-

ZMRZLINOVÁ SADA
5 plastových kornoutků a naběračka na "pískovou
zmrzlinu". Rozměr: kornout 11,5 cm, naběračka 16 cm.
K00038
85,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Hrajeme si na písku

18 cm

Velmi kvalitní
pružný plast
KBELÍK SUPER
Plastový kbelík ve čtyřech barvách s uchem a vyznačenými mírami 0,5-2 litry. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: výška 18 cm, spodní  10 cm, horní  16 cm.
K00029
91,-

VESELÁ AUTÍČKA
Roztomilé a veselé dopravní prostředky – lokomotiva, sklápěčka, nakladač a formule. Díky materiálu, barevnému provedení
a zaobleným hranám jsou hračky vhodné i pro malé děti. Pevný
materiál, který se dá dobře omýt vodou umožňuje hru s autíčky
jak v místnosti, tak venku. Výběr tvaru námi vyhrazen.
Rozměr: cca 20 x 11 x 11 cm. Vhodné pro děti od 2 let. 1 kus.
K30893 NOVINKA
109,-

RUČNÍ BAGR
Plastový bagr na kolečkách s dětskou rukojetí. Barva
námi vyhrazena. Rozměr: 24 x 13 cm.
K00032
89,LOPATKA SUPER
Plastová lopatka ve čtyřech barvách s hlubší nabírací plochou. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: rukojeť 7 cm, nabírací část 14 cm,  8 cm.
K00030
52,-

LOPATA VELKÁ
Plastová lopata ve čtyřech barvách. Barva námi vyhrazena. Rozměr: délka 56 cm, lžíce šířka 16 cm.
K00033
65,-
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SÍTKO SUPER
Plastové sítko ve čtyřech barvách s úchyty po stranách, je vhodné do kbelíku Super. Barva námi vyhrazena. Rozměr: vnitřní  14 cm.
K00031
45,-

ZEDNÍK – SADA
3 zednické nástroje z pevného barevného plastu:
lžíce, hladítka, vodováha. Rozměr: délka 29 cm.
K00048
123,-

FORMIČKY HRADBY
4 plastové formičky k pískovému
hradu. Rozměr: délka 10–12 cm, výška 5–7,5 cm.
K00036
76,-

FORMIČKY HRADY
3 plastové formičky ke stavbě pískového hradu.
Rozměr: délka 11–19 cm, výška 6–17 cm.
K00037
136,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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26 cm

30 kg

6 0 cm

AUTO NÁKLADNÍ MALÉ
Auto z pevného plastu s odklápěcí zadní částí a figurkou řidiče. Rozměr: 26 x 15 x 16 cm.
K30412 sklápěčka
217,K30663 míchačka
217,K30664 popelář
217,-

NAKLADAČ K SEZENÍ
Nakladač z pevného plastu s možností sezení dítěte do
30 kg. S pohyblivou lžící. Rozměr: 60 x 32 x 25 cm. 6 12
K30604
447,-

50 kg

30 kg

69 cm
6 0 cm

AUTO NÁKLADNÍ VELKÉ – SKLÁPĚČKA
Auto z pevného plastu s pojistkou vyklápění. S možností sezení dítěte do 50 kg.
Rozměr: 69 x 33 x 26 cm. 6 12
K30053
474,-
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BAGR K SEZENÍ
Bagr z pevného plastu s možností sezení dítěte do
30 kg. Rozměr: 60 x 34 x 27 cm. 6 12
K30603
447,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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KUŽELY VÝSTRAŽNÉ VELKÉ
4 plastové kužely. Rozměr: výška 30 cm.
Vhodné pro děti od 3 let.
K30919 NOVINKA
203,-

od 3 let

ZNAČKY DOPRAVNÍ – SADA
5 dopravních značek z pevného plastu vzájemně tématicky souvisejících – sada značek pro auta a sada značek pro
chodce. Bezpečné díky velké základně - stojanu. Rozměr: výška 70 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
G55199 sada 1 - auta
NOVINKA
809,G52993 sada 2 - chodci NOVINKA
856,-
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SEMAFOR
Velký světelný semafor z pevného
plastu na baterie se signalizací pro
silniční provoz i chodce, mění světla
každých 30 sekund. Pro zvýšení stability je možné podstavec naplnit
vodou nebo pískem.
Rozměr: 27 x 12 x 71 cm. Vhodné
pro děti od 3 let. 22
G55197 NOVINKA
705,-

od 1 do 6 let

50 kg

ODSTRKOVADLO LA COSA
S bezúdržbovými gumovými koly s hladkým vzorkem. Je spolehlivé, tiché a nezanechává stopy na
podlaze. Přední kola jsou otočná o 360 °. Stohovatelné. Testováno a certifikováno dle norem: EN 71-1,
EN 71-2 a EN 71-3. Rozměr: 47 x 29 x 20 cm. Nosnost
50 kg. Vhodné pro děti od 1 do 6 let.
Na objednání.
R29032 Policie
1609,R29033 Hasiči
1609,R29034 Taxi
1609,R29035 Sanitka
1618,-
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1,5+

4+

max. 50 kg
min. 85 cm

max. 75 kg
min. 100 cm

52 cm
72–80 cm

55–62 cm

36 cm

30–41 cm

od 4 let
30 cm
od 18 měsíců
83 cm
110 cm
ODRÁŽEDLO YEDOO ONETOO
Odrážedlo ve čtyřech barvách, které dětem zpestří rodinné výlety, naučí je
držet rovnováhu a zábavným způsobem připraví na přechod na kolo. Ocelová konstrukce s hliníkovými ráfky, madla s rozšířenými konci a zadní V-brzda
s juniorskou brzdovou páčkou zvýší bezpečnost. K příjemnému pocitu z jízdy
přispěje anatomicky tvarované sedlo a jeho správná vzdálenost od řídítek, která
roste spolu s dítětem. Barva námi vyhrazena. Hmotnost: 3,8 kg. Vhodné pro děti
od 18 měsíců.
K00058
2623,-

KOLOBĚŽKA YEDOO ONE
Praktická a spolehlivá koloběžka ve čtyřech barvách s nášlapnou brzdou,
ocelovými – pochromovanými řídítky, hliníkovými ráfky a bočním stojánkem.
Barva námi vyhrazena. Hmotnost: 5,8 kg. Vhodné pro děti od 4 let.
K00057
2677,-

– AUREDNIK
Vozítka dětská
(5 let záruka)
kový ocelový ráovmého pevného plastu
ub
tr
ní
iv
as
m
•
dák z protiskluz
• řídítka a sestavitelné sedadlo
sky
• snadno naná proti otěru s nylonovými loži
ol
od
• kola
ly na vyžádání
• náhradní dí i venkovní použití
• pro vnitřní
DNÁNÍ
• NA OBJE

20 kg

od 1 do 3 let

20 kg
od 1 do 3 let
ODRÁŽEDLO MINI – AUREDNIK
Nemá brzdu. Nosnost 20 kg. Rozměr: 57 x 57 x 44 cm, výška sedu 28 cm.
Vhodné pro děti od 1 do 3 let. 12
R29014 NOVINKA
3341,-

od 4 do 6 let
35 kg

KOLOBĚŽKA MINI – AUREDNIK
Nemá brzdu. Nosnost 20 kg. Rozměr: 85 x 71 x 30 cm, výška stupátka 11 cm.
Vhodné pro děti od 1 do 3 let. 12
R29013 NOVINKA
3758,-

Rozšířenáa
nabídk
dětských
nás
u
k
e
t
í
z
o
v
v e-shopu

35 kg

od 3 do 6 let
KOLOBĚŽKA ŠIROKÁ – AUREDNIK
Nemá brzdu. Nosnost 35 kg. Rozměr: 85 x 74 x 59 cm, výška stupátka 10 cm.
Vhodné pro děti od 4 do 6 let 12
R29029 NOVINKA
4480,-
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TROJKOLKA SE ŠLAPKAMI – AUREDNIK
Nemá brzdu. Nosnost 35 kg. Rozměr: 85 x 66 x 56 cm, výška sedu 35 cm.
Vhodné pro děti od 3 do 6 let. 12
R29021 NOVINKA
3730,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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METY VYTYČOVACÍ
50 vytyčovacích met z barevného pružného
a velmi odolného plastu na kovovém stojanu.
Jsou výbornou pomůckou pro sportovní aktivity
dětí při vymezování určitého prostoru při slalomu, překonávání překážek apod. Vhodné kombinovat s našimi jehlany, tyčemi a obručemi na
cvičení. Rozměr: spodní  19 cm, horní  5,5 cm,
šířka 8,5 cm.
K80065
1178,-

STOPY PĚNOVÉ
Polyethylenové chůdy se šňůrou k procvičení hrubé motoriky i koordinaci pohybů. Dostatečná šířka
stopy a měkký materiál umožní dětem snadno chodit i skákat. Používáním naboso slouží k masírování
reflexních zón i k terapeutickým účelům.
Rozměr: tloušťka 3 cm, šňůrka délka 70 cm. 1 pár. 3
E50160 obří 40 x 17 cm
253,E50159 sloní 27 x 29 cm
292,-

 13,5 cm

120 kg

CHŮDY KBELÍKOVÉ DĚTSKÉ
Plastové kbelíky, které jsou opatřeny šňůrou. Maximální nosnost do 30 kg. Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  13,5 cm, výška 12 cm. 1 pár. 3
S00019
115,-

LABYRINT – ROVNOVÁHA
Balanční labyrint se třemi vyměnitelnými středy: žlutý – myší hra (1x kulička, 1x myš), červený – labyrint kruhový, modrý – labyrint osmička.
Labyrint je vyroben z masivního plastu s víkem
z plexiskla. Rozměr: 54 x 40 x 10 cm. 6
G86536
2350,-

.
.
.
t
s
o
n
s
pře

KROKET DĚTSKÝ
10 dřevěných dílů na kroket obsahuje 4 zvířátka se stojánkem, 4 barevné koule
a 2 kroketové hole. Rozměr: zvířátko 17 x 11,5 cm, délka hole 42 cm.
K30784
670,-

252

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 299.

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

SP O R T

od 3 let

STUHA GYMNASTICKÁ
Stuha z pevné umělé tkaniny v duhové barvě
s plastovou tyčkou k uchopení. Rozměr: délka tyčky
40 cm, délka stuhy 200 cm, šířka 5 cm. 3 5
G85110
75,-

STUHA HÁZECÍ S MÍČKEM
Stuha s míčkem je skvělým zpestřením hry v místnosti nebo na hřišti. Je vhodná pro pohybové aktivity a procvičování motoriky. Stuha je ze slaboučkého plastu, v duhovém provedení a je připevněná
k malému míčku. Díky délce stuhy a jejím barvám je
každý hod zábavný a originální. Barva míčku námi
vyhrazena. Rozměr: stuha 360 x 3,7 cm, míček  3,7
cm. Vhodné pro děti od 3 let. 1 kus. 3
K80076 NOVINKA
61,-

od 4 let

LANO NA CVIČENÍ
Dlouhé pevné lano ve třech barvách. Rozměr: délka 5 m. Vhodné pro děti od 4 let. 1 kus.
K80077 červené NOVINKA
K80078 modré NOVINKA
K80079 žluté
NOVINKA
TŘÁSNĚ – POMPON
Barevné třásně s plastovou rukojetí. Doporučujeme při cvičení a dětských hrách. Barva námi vyhrazena. 1 pár.
K30665
49,-

194,194,194,-

od 4 let

LANO BAREVNÉ
4 barevná lana z umělých vláken.
Rozměr: délka 280 cm, síla 0,8 cm.
G50075

ŠVIHADLO
Švihadlo s barevnou šňůrou a dřevěnou rukojetí.
Barva námi vyhrazena. Rozměr: 200 cm. 3
K30722
57,-

3

ŠÁTEK NA ŽONGLOVÁNÍ
6 různobarevných šátků k učení žonglování. Šátky
jsou vhodné jak pro děti, tak pro žongléry začátečníky. Trénování házení a chytání šátků jde snadno
a rychle, neboť po vyhození do vzduchu padají šátky k zemi velice pomalu a žonglér tak má více času
na jejich chycení. Sada obsahuje šátky v barvě
žluté, oranžové, červené, fialové, modré a zelené.
Kombinace barev v balení námi vyhrazena.
Rozměr: 68 x 68 cm. Vhodné pro děti od 4 let. 3
K80075 NOVINKA
261,-
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3

214,-

GUMA SKÁKACÍ
Barevná pružná guma. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: délka 200 cm, síla 0,6 cm. 1 kus 3
K30184
19,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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MIKÁDO
41 dřevěných tyček. Rozměr: tyčka délka 30 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 5
K30623

103,PALLINA – BAMBUSOVÁ HRA
Strategická hra na procvičování zručnosti a strategie. Bambusové tyčky s barevnými konci se libovolně vloží do košíku a tím se vytvoří základna pro uložení barevných
kuliček. Kuličky se zamíchají a vhodí mezi tyčky. Cílem je vytahovat tyčky své barvy
a nenechat kuličky propadnout na dno. Hra pro 2-4 hráče. Balení obsahuje trychtýřový koš
z bambusu, 20 bambusových tyček v různých barvách (červená, modrá, žlutá, oranžová),
16 dřevěných kuliček v různých barvách, podložku a návod. Rozměr: 33 x 25,5 x 25,5 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2 5
K30894 NOVINKA
684,-

KROUŽKY HÁZECÍ
10 dílů plastových kroužků a tyček s číslicemi.
Rozměr: kroužek  14 cm, tyčka délka 24 cm.
5

115,-

K00051
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KROUŽKY NA CVIČENÍ
6 pružných barevných kroužků z pryže.
Rozměr:  16 cm a tloušťka 1,3 cm.
G82177
378,-

OBRUČ BAREVNÁ
Plastová obruč na cvičení v různých barvách. Barva
námi vyhrazena. Rozměr:  70 cm.
K30016
45,-
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HÁZENÍ KROUŽKŮ A MÍČKŮ
Souprava na házení se skládá z plastového kříže, na
který nasadíte buď tyčky (5 kusů), pro házení kroužků (5 kusů) nebo košíčky (5 kusů) pro házení míčků
(5 kusů). Rozměr: kříž 35 x 35 cm. 5
K30500
166,-
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SET HÁZECÍ – PLASTOVÉ VÁLEČKY
Hra je vhodná jak do místnosti, tak na zahradu. Obdoba známé hry s kuželkami.
Nabízí mnoho zábavy se shazováním plastových „plechovek“ míčkem. Házecí
set obsahuje 12 barevných plastových plechovek s čísly a 2 míče. Součástí balení jsou samolepky s čísly na polepení a pravidla hry.
Rozměr: 34 x 44 cm. Vhodné pro děti od 12 měsíců.
K30896 NOVINKA
289,-

KUŽELKY – BOWLING
6 kuželek a 2 koule z plastu v různých barvách
s otvorem pro nalévání vody.
Rozměr: kuželka výška 26,5 cm, koule  9 cm.
K30987 NOVINKA
275,-

HOKEJKY PLASTOVÉ DĚTSKÉ
2 hokejky, míček a puk z plastu.
Rozměr: hokejka délka 85 cm.
K30426

155,-

SET BASEBALLOVÝ
Sportovní set zabaví děti na dlouhou dobu. Hra rozvíjí sportovní dovednosti
a posiluje svaly dítěte. Balení obsahuje barevnou plastovou pálku a dva odpalovací plastové míčky. Rozměr: 13 x 60 x 10 cm. Vhodné pro děti od 2let.
K30895 NOVINKA
164,-

Rozšířená
nabídka
sportovních
potřeb
u nás
v e-shopu

SOFT TENIS – MÍČKY
3 pěnové míčky v různých barvách. Barva námi
vyhrazena. Rozměr:  7 cm.
K30898 NOVINKA
50,-
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HÁZECÍ SADA NA SUCHÝ ZIP
2 plastové talíře a míček na suchý zip. Barva námi
vyhrazena.
Rozměr: talíř  20 cm, míček  7 cm.
K30425
137,-

SOFT TENIS
Známá sportovní hra je vhodná do třídy i na zahradu. Sada obsahuje 2 rakety z barevného plastu
s pěnovým míčkem. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: raketa délka 52 cm, míček  7 cm.
K30368
138,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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KOBEREC PĚNOVÝ – PUZZLE
9 dílů podlahového pěnového puzzle s číslicemi. Vkládáním tvarů na správné
místo si děti procvičují barvy a čísla. Jednotlivé části lze umývat vodou bez saponátu nebo rozpouštědla. Rozměr: rozložené 90 x 90 cm.
Vhodné pro děti od 12 měsíců.
K30899 NOVINKA
306,-

KOLEČKA PĚNOVÁ NA CVIČENÍ
10 různobarevných koleček z mechové pryže na cvičení.
Rozměr:  6-7,5 cm, tloušťka 3,5 cm. Barva námi vyhrazena.
K80066

108,-

VOLANT PĚNOVÝ
Barva námi vyhrazena. Rozměr:  30 cm.
K50832 trojramenný NOVINKA
K50833 čtyřramenný NOVINKA

215,215,-

Pěnové značky

Omyvatelné značky z pružného polyuretanu o tloušťce 0,5 cm
k upevnění jemné i hrubé motoriky, k procvičení koordinaci, rovnováhy a orientace v prostoru. Značky lze dočasně připevnit na podložku
lepicí páskou.

KRUHY
12 kruhů v červené a modré barvě. Rozměr:  24 cm.
G85141
342,-

ČTVERCE
12 čtverců ve žluté a zelené barvě. Rozměr: 24 x 24 cm.
G85146
342,-

RUCE A NOHY
5 párů rukou a 5 párů nohou v červené a modré barvě.
Rozměr: ruka 15 cm, noha 21 cm.
G85144
383,-
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ŠIPKY, ROHY, ROVINY, ZATÁČKY
18 dílů: 6 rovin, 4 zatáčky, 4 šipky a 4 rohy v červené a modré
barvě. Rozměr: rovina, zatáčka, šipka 35,5 x 7 cm, roh 28 cm.
G85143
413,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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MÍČ SEDACÍ
Sedací míč je lehký, příjemný na sezení a relaxaci, vhodný ke společným hrám
dětí a dospělých. Snímatelný potah míče je z barevné ekokůže, kterou lze omýt
hadříkem s vlažnou vodou. Nedoporučujeme prát ani chemicky čistit. Náplň
tvoří polystyrenové kuličky, které lze doplnit. Nosnost do 50 kg.
Rozměr:  50 cm.
K50663 bílý s modrou
K50664 červený s bílou
K50665 oranžový s tyrkysovou
K50666 modrý se žlutou
K50667 bílý s černou
1 míč
614,-

RONDO
Elastická pomůcka pro pohybové hry ve skupině. Využití najdeme i při terapeutické práci. Pomůže přilákat i méně odvážné děti ke spolupráci s kolektivem. Děti se učí získávat prostorové zkušenosti, jakými jsou opírání v kruhu
a otáčení uvnitř kruhu, prolézání apod. Rozměr: látka šíře 140 cm, obvod 400 cm.
K80028
1951,-

PODSEDÁK PĚNOVÝ
Podsedák ve čtyřech barvách s uchem.
Rozměr: 34 x 28,4 x 1 cm.
K80067 žlutá
K80068 červená
K80069 zelená
K80070 modrá

61,61,61,61,-
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TUNEL HOUSENKA
Tunel v zelené barvě z omyvatelného umělého vlákna vyztužený drátěnými obručemi.
Rozměr: délka 180 cm,  48 cm.
K30433
560,-

Polystyrenové kuličky –
náhradní výplň
najdete na straně 268.

PADÁK MOTORICKÝ
Padák k všestrannému využití z pevného, lehkého a pestrého polyesteru. Okraj
padáku je vyztužen všitým 1 cm silným lanem, součástí je osm úchytů.
Maximální zátěž 5 kg. Rozměr:  350 cm.
G85433
962,-

PODLOŽKA NA CVIČENÍ VELKÁ
Pěnová podložka ve čtyřech barvách s otvory pro
zavěšení. Rozměr: 99,5 x 50 x 0,3 cm.
K80071 žlutá
192,K80072 červená
192,K80073 zelená
192,K80074 modrá
192,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Míče
 23 cm
 23 cm

MÍČ FOTBALOVÝ – BRASIL
Gumový tréninkový míč (guma/nylon). Barva námi vyhrazena.
Rozměr: velikost č. 5 -  23 cm. Lze dofukovat.
K30900 NOVINKA

294,-

MÍČ FOTBALOVÝ – GOAL
Sportovní míč ze syntetické kůže. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: velikost č. 5 - 23 cm. Lze dofukovat.
G89106

254,-

 20 cm

 22,5 cm

 28 cm

MÍČ DĚTSKÝ – SUPER KICK
Pevný gumový míč ve třech barvách: červená,
modrá a žlutá. Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  22,5 cm. Nelze dofukovat.
G89104
152,-

MÍČ DĚTSKÝ – KONFETY
Transparentní míč z měkké gumy se vzorem konfet.
Barva námi vyhrazena. Rozměr:  28 cm. Lze dofukovat.
G51025 NOVINKA
128, 23 cm

MÍČ DĚTSKÝ – SMAJLÍK
Gumový míč pro zábavu u vody i na zahradě. Ve
třech barvách. Míč je dodáván vyfouknutý a složený v sáčku. Barva námi vyhrazena. Rozměr:  20 cm.
Lze dofukovat.
K30901 NOVINKA
75,-

MÍČ DĚTSKÝ – ZEMĚKOULE
Míč z měkké gumy. Rozměr:  23 cm. Nelze dofukovat.
G85350
121, 24 cm

MÍČ PĚNOVÝ – AMERICKÝ FOTBAL
Měkký fotbalový míč, se kterým máte jistotu, že se dítě nezraní. Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  24 cm. Vhodné pro děti od 3 let.
K30903 NOVINKA
148,-

 23 cm

 20 cm
MÍČ DĚTSKÝ – PUNTÍKY
Gumový míč pro zábavu u vody i na zahradě.
V červené barvě s bílými puntíky. Míč je dodáván vyfouknutý a složený v sáčku.
Rozměr:  20 cm. Lze dofukovat.
K30902 NOVINKA
72,-
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PUMPIČKA
S adaptérem pro míče a kola. Rozměr: délka 29 cm.
K30627
222,-

MÍČ DĚTSKÝ – BATIKA
Barevný batikový míč z měkké gumy. Barva námi vyhrazena. Rozměr:  23 cm. Lze dofukovat.
K30726
62,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

MÍČEK ANTISTRESOVÝ
Senzorický míček z příjemné kaučukové gumy se sametovým, různě tvarovaným povrchem
v pestrých barvách. Míček je vhodný k trénování jemné motoriky, házení, kutálení, chytání,
postřehu a mnoho dalšího. Lze ho vyčistit vlhkým hadříkem. 1 kus.
Vhodné pro děti od 12 měsíců.
od 12 měsíců

od 2 let
KONÍK SKÁKACÍ RODY
Gumový skákací koník je výborným prostředkem při rozvíjení motorického vývoje dítěte – pomáhá nacvičovat stabilitu, rovnováhu, vzpřímený sed a posilovat zádové svaly. Výška sedáku je od 26 cm (závisí na
plnění vzduchu). Barva námi vyhrazena. Nosnost do 50 kg.
Vhodné pro děti od 2 let.
G83200 NOVINKA
1174,-

G51500 GOLF
 10 cm, zelený

167,-

G51501 BUBLINA
 10 cm, růžový

172,-

G51502 HVĚZDA
 10 cm, modrý

167,-

G51503 JEŽEK
 13 cm, žlutý

167,-

G51557 MANDALA
 9,5 cm, zelený NOVINKA

172,-

G51556 FLORBAL
 10 cm, červený NOVINKA

168,-

G51555 FOTBAL
 9,5 cm, modrý NOVINKA

168,-

G51554 VLNKA
 9,5 cm, růžový NOVINKA

168,-

G51553 MĚSÍC
 10,5 cm, zelený NOVINKA

168,-

G51552 PÍSMENO
 10 cm, červený NOVINKA

172,-

G51551 OVÁL
 14 cm, modrý NOVINKA

172,-

G51550 KRYCHLE
 10,5 cm, červený NOVINKA

172,-

MÍČEK PĚNOVÝ
Z měkké pružné pryže v různých barvách. Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  6,5 cm.
G85080
58,-

od 6 let

MÍČ FOTBAL
DO MÍSTNOSTI
Netradiční fotbalový gumový
míč ve tvaru polokoule. Má
měkkou horní část a hladkou
spodní stranu, která hladce
a velmi rychle klouže po podlaze, a to jak po koberci, tak např.
po laminátu. Je ideální pro fotbal
ve skupině, bez obav z nárazů
nebo poškození nábytku.
Rozměr:  16 cm.
Vhodné pro děti od 6 let. 1 kus.
G89113
391,NOVINKA
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Terapie, masáže

SP O R T

Rovnováha, koordinace

KAMENY BALANČNÍ
6 kamenů v každé sadě. Kulaté a obdélníkové kameny (lehce sešikmené) jsou z pevného barevného plastu a slouží pro trénink chůze a rovnováhy.
Všechny kameny jsou spojeny šňůrkou nastavitelnou do délky 40 cm. Rozměr: kulaté  22/29,5 cm,
výška 13 cm, obdélníkové 50 x 14,5 x 10/6 cm. 3
G80720 kulaté
1781,G80719 obdélníkové
2181,SADA NA CVIČENÍ
Gymnastické náčiní je vyrobeno z pevného barevného plastu. Sada obsahuje 8x obruč plochá ( 60 cm), 4x
jehlan malý (výška 30 cm), 4x jehlan velký (výška 50 cm), 20x univerzální spojka, 4x tyč na cvičení (délka 80 cm),
2x stojan na tyč a 8x sáček s pískem.
G85991
4884,-

KAMENY BALANČNÍ – ŘEKA
Z jednotlivých pestrobarevných dílů si poskládáme
„řeku“, která může vést různými směry. Díly jsou
vyrobené z pevného a odolného plastu s protiskluzovými gumovými podložkami. Balení obsahuje
7 dílů (6 delších, 1 kratší) v 6 různých barvách.
Rozměr: delší díl 35,5 x 11,5 x 4,5 cm, kratší díl
15,5 x 8,5 x 4,5 cm.
G86526
1733,-

LÁVKA BALANČNÍ
Lávka ve tvaru půlválce je vyplněna kvalitní PUR pěnou, a proto po ní mohou děti snadno chodit, aniž by
měnila tvar. Vhodná na procvičování rovnováhy a koordinace pohybů. Snímatelný potah z barevné koženky
s vnitřně všitým zipem. Rozměr: 60 x 30 x 15 cm.
K50543 žlutá
798,K50544 červená
798,K50545 modrá
798,K50546 zelená
798,-
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KAMENY BALANČNÍ NÍZKÉ
6 kamenů (3 velké a 3 malé) z pevného barevného
plastu s protiskluzovou úpravou. Schůdek má tři
stupně sklonu. Rozměr: velký 41 x 41 x 8,5 cm, malý
25 x 25 x 4,5 cm.
G85700
1463,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

SP O R T
35 cm
KUŽELY S OTVORY
4 kužely z plastu v barvách: červená, zelená, žlutá a modrá
s otvory pro zasunutí tyčí a obručí. Rozměr: výška 35 cm
K80051
452,-

TYČE NA CVIČENÍ – SADA
4 kusy pevných a lehkých plastových tyčí na cvičení. S tyčemi lze cvičit samostatně nebo pomocí kuželů, stojanů a plastových spojek můžeme vytvořit nejrůznější cvičební sestavy. Rozměr: 100 x 2,5 cm.
K80050
295,-

SPOJKY UNIVERZÁLNÍ
10 spojek z pevného plastu, kterou můžeme použít ke spojení dvou tyčí na
cvičení nebo tyče na cvičení s plochou obručí.
G50084
410,-

BLOKY NA TYČE A OBRUČE – SADA
4 plastové bloky pro tyče a ploché obruče. Po straně je otvor k naplnění pískem pro zlepšení pevnosti a stability. K uzavření slouží plastové zátky, které jsou
součástí balení (4 kusy). Spojením jednotlivých kamenů můžeme vytvořit lávku
k procvičení rovnováhy. Rozměr: 12 x 12 x 6 cm.
K80052
433,-

CHODNÍČEK BALANČNÍ
Originální pomůcka ke stimulaci
nohou i rukou. Chůze po chodníčku napomáhá správnému vývoji
plosky nohy. Masážní chodníček je
vyroben z vysoce odolného plastu.
Spodní část je opatřena přísavkami
pro upevnění na hladkém povrchu.
Na konci chodníčku je šňůrka, která
umožňuje připojení dalšího chodníčku. Chodníček je složen z 38 válečků o průměru 3 cm. Výběr barvy
námi vyhrazen.
Rozměr: 145 x 31 cm. 1 kus. 3
K80054
1003,-

 60 cm

 40 cm

OBRUČ PLOCHÁ
Obruče z pevného plastu ve čtyřech barvách: červená, žlutá,
zelená a modrá. Pomocí plastových spojek lze připevnit k tyčím a vytvořit tak různé cvičební sestavy. Obruče lze využít
i samostatně na cvičení. Barva námi vyhrazena.
K80044 Ø 40 cm
89,K80046 Ø 60 cm
116,-
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KOBEREC PĚNOVÝ – SKÁKACÍ PANÁK
38 pěnových dílů včetně tašky. Rozměr: díl s čísly
46 x 46 cm, celý koberec: 368 x 137 cm, tloušťka
12 mm.
G85484 NOVINKA
4004,-

KAMENY BALANČNÍ – STROM
Barevné kameny z pevného plastu s protiskluzovou úpravou. Balení obsahuje 6 listových prvků, 8 stromových kmenů (48 x 13,5 x 6,5 cm), 2 větve, 6 kopců, příklad velikosti: velký kopec  25/32 x 13 cm, včetně
2 kufříků z nylonu.
G80721 NOVINKA
9494,-

od 3 let

STUPÍNKY GYMNASTICKÉ DŘEVĚNÉ
9 stupínků z překližky, s barevnými motivy a protiskluzovou nášlapnou plochou. Slouží jako koordinační pomůcka. Maximální délka za
sebou řazených stupínků je cca 3,6 m. Schůdky lze stohovat, ušetří
tak místo při skladování. Rozměr: nejmenší díl 40 x 21 x 13 cm, největší
díl 40 x 39 x 48 cm. Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání. 1
G82526 NOVINKA
40 653,-

od 3 let

PEDALO CLASSIC
Ideální šlapadlo pro začátečníky. Podporuje rozvoj
balančních schopností a koordinace pohybu nohou. Pro 1 osobu.
Rozměr: 30 x 14 cm. Nosnost maximálně 200 kg.
Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání. 1
G85026 NOVINKA
4279,-
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od 5 let

PEDALO SPORT
Podporuje rozvoj balančních schopností
a koordinace pohybu nohou. Je vhodné pro
pokročilejší uživatele, nášlapná plocha se
oproti typu Classic navíc otáčí. Pro 1 osobu.
Rozměr: 6 x 14 cm. Nosnost maximálně 120 kg.
Vhodné pro děti od 5 let. Na objednání. 1
G85025 NOVINKA
2155,-

od 3 let

PEDALO COMBI
Podporuje rozvoj balančních schopností a koordinace pohybu
nohou. Umožňuje jízdu dvou dětí najednou, což povzbuzuje
týmovou spolupráci a komunikaci. Pro 2 osoby.
Rozměr: 60 x 14 cm. Nosnost maximálně 200 kg.
Vhodné pro děti od 3 let. Na objednání. 1
G85034 NOVINKA
4717,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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 48 cm

PODLOŽKA MASÁŽNÍ KRUHOVÁ
Gumová rehabilitační podložka k prokrvení chodidel i nohou, stimuluje krevní oběh.
Rozměr:  48 cm.
G51081
564,-

POMŮCKY MASÁŽNÍ – SADA
12 rehabilitačních pomůcek s nopky: 4 gumové
polokoule (Ø 16 cm) a 8 balančních disků ( 16 cm,
výška 3,5 a 0,5 cm).
G51338
3856,PŮLVÁLEC MASÁŽNÍ – SENSO
Lze sestavit balanční chodníček, na kterém můžeme procvičovat motorické reakce dětí i dospělých.
Masážní výstupky na povrchu půlválce zároveň aktivují sensomotorické vnímání na ploskách nohou.
Možnost regulace tlaku vzduchu uvnitř půlválce
přifouknutím jehlovou pumpičkou. Barva námi
vyhrazena.
Nosnost cca 200 kg. Rozměr: 50 x 15 x 8 cm. 1 kus.
G51425 NOVINKA
883,-

terapie sáže
ma

 6,3 cm

 7,8 cm
POLOKOULE MASÁŽNÍ – JEŽEK
Gumová rehabilitační polokoule s nopky k posilovacím cvikům i k celkovému uvolnění těla, k masážím chodidel, podpoře pohyblivosti, rovnováhy
a v neposlední řadě i různým hrám. Barva námi vyhrazena. Rozměr:  16 cm, výška 8 cm. 1 kus.
G51323
366,-
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MÍČEK MASÁŽNÍ – JEŽEK
Gumový míček k rehabilitaci a masáži rukou, chodidel i dalších částí těla. 1 kus.
G89147 malý Ø 6,3 cm
62,G89144 velký Ø 7,8 cm
67,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Stavebnice z PUR pěny

Rozšířená
nabídka
stavebnic
z PUR pěny
u nás v e-shopu
BLOK HOUPACÍ
Umožňuje dětem relaxaci a protažení v různých polohách. Současně může sloužit i k sezení. Snímatelný
potah z barevné koženky s vnitřně všitým zipem.
Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
Rozměr: 47 x 25 x 28 cm.
G45195 žlutý/červený
816,G45196 zelený/modrý
816,STAVEBNICE Z PUR PĚNY – HOUSENKA
7 stavebních dílů. Sestava obsahuje 1x hlava,
2x kostka, 2x oblouk, 1x kvádr, 1x koncová
část. Potahy jsou snímatelné z barevné koženky s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní
PUR pěna.
Rozměr: 40 x 26 cm, celková délka 430 cm.
K50825
10 577,-

Nábytek a stavebnice z PUR pěny na objednání.

STAVEBNICE Z PUR PĚNY
HOUSENKA – HLAVA
Ve žluté barvě.
Rozměr: 40 x 40 x 26 cm.
K50776
1303,-

Housenku si můžeme sestavit
z nabízených stavebních dílů
dle vlastní fantazie.
Snímatelné potahy z barevné
koženky s vnitřně všitými zipy.
Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.

STAVEBNICE Z PUR PĚNY
HOUSENKA – KONCOVÁ ČÁST
Rozměr: 40 x 40 x 26 cm
K50780 žlutá
K50781 zelená
K50782 červená
K50783 modrá
1 díl
1148,-
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STAVEBNICE Z PUR PĚNY
HOUSENKA – KOSTKA
Rozměr: 40 x 40 x 26 cm
K50784 žlutá
K50785 zelená
K50786 červená
K50787 modrá
1 díl
996,-

Při výběru nabízených produktů
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STAVEBNICE Z PUR PĚNY
HOUSENKA – KVÁDR
Rozměr: 120 x 40 x 26 cm
K50788 žlutá
K50789 zelená
K50790 červená
K50791 modrá
1 díl

2160,-

STAVEBNICE Z PUR PĚNY
HOUSENKA – OBLOUK
Rozměr: 75 x 75 x 26 cm
K50792 žlutá
K50793 zelená
K50794 červená
K50795 modrá
1 díl

2453,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

POLŠTÁŘ TERAPEUTICKÝ
Se snímatelným potahem z červenožluté koženky
s vnitřně všitým zipem, spodní část je s protiskluzovou
úpravou. Výplň tvoří polystyrenové kuličky.
Rozměr: 160 x 25 cm.
M50111 červená/ žlutá
5772,M50112 červená/ zelená NOVINKA
5772,-

POLYSTYRENOVÉ KULIČKY
– NÁHRADNÍ VÝPLŇ
Výplň do terapeutických polštářů, sedacích míčů
apod. 500 g.
K50796
96,-

Stavebnice se skládají ze dvou barevných dílů.
Snímatelné potahy z barevné koženky s vnitřně
všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
STAVEBNICE Z PUR PĚNY – V KOSTCE, 21 DÍLŮ
Obsah: 5 kvádrů
40 x 20 x 20 cm
20 x 20 x 20 cm
4 kostky
40 x 20 x 20 cm
3 plné střechy
60 x 10 x 20 cm
2 kvádry
20 x 20 x 20 cm
2 plné střechy
40 x 10 x 20 cm
2 kvádry
40 x 20 x 20 cm
2 střechy s oknem
20 x  20 cm
1 válec
G40026
10 503,-

TUNELY ZASUNOVACÍ
4 tunely využijeme k prolézání, přelézání i k možnému pohoupání. Ze všech
tunelů vytvoříme jeden dlouhý 120 cm. Snímatelné potahy z barevné koženky
s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
G45002
8010,-
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STAVEBNICE Z PUR PĚNY – FILIP, 19 DÍLŮ
Obsah: 2 kvádry
40 x 20 x 10 cm
2 kvádry
20 x 20 x 10 cm
2 kostky
20 x 20 x 20 cm
2 střechy
28 x 14 x 20 cm
2 střechy
56 x 28 x 20 cm
1 kvádr
40 x 20 x 20 cm
2 L díly
40 x 20 x 30/10 cm
2 L díly
20 x 20 x 10/10 cm
2 H díly
40 x 40 x 20 cm
1 U díl
40 x 40 x 20 cm
1 válec
20 x  20 cm
G40025
8982,-
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STAVEBNICE Z PUR PĚNY – HRAD, 19 DÍLŮ
Obsah: 4 L díly
30 x 30 x 15 cm
2 klíny
60 x 30 x 30/15 cm
2 kvádry
90 x 30 x 30 cm
4 U díly
45 x 30 x 30 cm
1 oblouk
105 x 30 x 30 cm
2 kvádry
60 x 30 x 30 cm
1 kvádr
60 x 30 x 15 cm
3 kostky
30 x 30 x 30 cm
G46090
15 671,-

z PUR pěny
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Náby tek
na objednání.

STAVEBNICE Z PUR PĚNY – ZÁMEK, 19 DÍLŮ
Obsah: 3 kostky
30 x 30 x 30 cm
2 pyramidy
30 x 30 x 30 cm
2 mosty
90 x 30 x 30 cm
5 kvádrů
30 x 30 x 60 cm
4 L díly
30 x 30 x 15 cm
1 kužel
 30 x 30 cm
1 válec
 30 x 60 cm
1 válec
 30 x 30 cm
G46070
14 922,-

abídka
n
á
n
e
ř
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Stavebnice se skládají ze dvou
barevných dílů. Snímatelné potahy
z barevné koženky s vnitřně všitými
zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
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STAVEBNICE Z PUR PĚNY – HRADNÍ VĚŽ, 11 DÍLŮ
Obsah: 2 půlkruhy
120 x 20 x 30 cm
4 čtvrtkruhy
75 x 20 x 30 cm
1 podesta
80 x 40 x 30 cm
4 cimbuří
85 x 20 x 45/30 cm
G46095
12 386,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Stavebnice z PUR pěny

STAVEBNICE Z PUR PĚNY – DŮM VELKÝ, 19 DÍLŮ
Obsah: 2 kvádry
60 x 15 x 30 cm
2 kvádry
30 x 15 x 30 cm
2 kostky
30 x 30 x 30 cm
2 trojúhelníky
30 x 30 x 30 cm
2 střechy
60 x 60 x 85 cm
2 H díly
60 x 60 x 30 cm
1 U díl
60 x 60 x 30 cm
1 kvádr
60 x 30 x 30 cm
2 L díly
30 x 30 x 60/15 cm
2 L díly
30 x 30 x 15/15 cm
1 válec
 30 x 30 cm
G46020
13 709,STAVEBNICE Z PUR PĚNY – RAKETA, 10 DÍLŮ
Obsah: 2 kvádry
60 x 30 x 30 cm
2 kostky
30 x 30 x 30 cm
2 trojúhelníky
30 x 30 x 30 cm
2 střechy
85 x 30 x 42,5 cm
1 válec
 30 x 30 cm
1 válec
 30 x 60 cm
G46010
7793,-

STAVEBNICE Z PUR PĚNY – BETA, 12 DÍLŮ
Obsah: 2 klíny
90 x 30 x 30 cm
1 kvádr
90 x 30 x 30 cm
1 oblouk
90 x 30 x 30 cm
2 mosty
90 x 30 x 30 cm
2 U díly
90 x 30 x 30 cm
2 podesty
90 x 30 x 30 cm
1 válec
 30 x 90 cm
1 válec
 30 x 30 cm
G48875
14 077,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Žíněnky

PODLOŽKA NA CVIČENÍ – RIDANA
Se snímatelným potahem z barevného polyamidu – Ridany
s vnitřně všitým zipem. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
Rozměr: 100 x 60 x 4 cm.
K50623 žlutá
884,K50624 červená
884,K50625 modrá
884,K50626 zelená
884,-

ŽÍNĚNKA ČERVENÁ
Se snímatelným potahem z červeného polyamidu – Ridany
s vnitřně všitým zipem. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
Rozměr: 130 x 54 x 8 cm. 2 kg.
G42817
1289,ŽÍNĚNKA MODRÁ
Se snímatelným potahem z modrého polyamidu - Ridany,
spodní část je s protiskluzovým černým povrchem. Výplň
tvoří kvalitní PUR pěna. Rozměr: 150 x 100 cm, výška 6 cm.
8,6 kg.
G87116
2698,-

ŽÍNĚNKA ROZKLÁDACÍ
Složená z různobarevných obdélníků se snímatelným potahem z polyamidu - Ridany s vnitřně všitým zipem.
Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
G48121 malá
Rozložená: 140 x 60 x 3,5 cm
1851,Složená: 35 x 60 x 14 cm
G48104 velká
Rozložená: 240 x 120 x 3,5 cm
4207,Složená: 40 x 120 x 21 cm
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Při výběru nabízených produktů
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POLŠTÁŘEK SEDACÍ
Se snímatelným potahem z dvoubarevné koženky s vnitřně všitým zipem. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna. Rozměr: 29 x 29 x 5 cm. 1 kus.
M40810 žlutozelený
247,M40811 modročervený
247,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

STAVEBNICE Z PUR PĚNY – LOKOMOTIVA
6 dílů stavebnice lokomotivy. Potahy jsou snímatelné
z barevné koženky s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří
kvalitní PUR pěna.
Rozměr: 180 x 100 x 70 cm.
K50834 NOVINKA
10 337,-

STAVEBNICE Z PUR PĚNY
– DOMEČEK
8 dílů stavebnice domečku. Potahy
jsou snímatelné z barevné koženky
s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří
kvalitní PUR pěna.
Rozměr: 110 x 127/72 x 72 cm.
K50835 NOVINKA
16 960,-

Nábytek a stavebnice z PUR pěny
na objednání.
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Všechny ceny již včetně DPH.
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MÍČKY TERAPEUTICKÉ
200 plastových míčků.
Rozměr:  7 cm.
G85151 barevné
1096,K80080 modré NOVINKA 1185,-

LOĎ Z PUR PĚNY
Potahy jsou snímatelné z barevné koženky s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna. Loď má uvnitř
rohož a spodní strana je z protiskluzového materiálu.
Síla stěny 15 cm. K naplnění lodi doporučujeme 4 pytle
míčků, které se objednávají zvlášť.
Rozměr: 200 x 115 x 50 cm, síla stěny 15 cm.
G40655 NOVINKA
17 419,-

R AVA
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Rozšířená
nabídka
stavebnic
z PUR pěny
u nás v e-shopu

ORANGEGUARD
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ORANGEGUARD
Výrobky s originálním designem pro vybavení dětských lyžařských školek, hřišť
apod. Jejich konstrukce je přizpůsobena širokému využití pro odpočinek a aktivní hru dětí. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna se snímatelným potahem z PVC tkaniny
odolné venkovním podmínkám a UV záření.
K50837 Auto
108 x 47 x 30 cm NOVINKA
5692,K50838 Hroch
90 x 55 x 30 cm NOVINKA
5949,K50839 Motorka
92,5 x 59 x 30 cm NOVINKA
6206,K50840 Slon
93 x 77 x 30 cm NOVINKA
7774,K50841 Stonožka – 3 díly 286 x 61 x 30 cm NOVINKA
16 030,-

z PUR pěny
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Náby tek
na objednání.
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KOBEREC PŮLKRUH
Koberec s motivem kol ve 13 barvách. Jedná se o extra měkký a jemný koberec, který poslouží k relaxaci i jako pomůcka. Koberec je z polyamidu a snadno se udržuje a čistí. Spodní strana je protiskluzová.
Rozměr: 300 x 150 cm, výška vlasu 1,2 cm. Na objednání.
B20913 NOVINKA
6133,KOBEREC ČTVRTKRUH
Koberec s motivem kol ve 12 barvách. Jedná se o extra měkký
a jemný koberec, který poslouží
k relaxaci i jako pomůcka. Koberec je z polyamidu a snadno se
udržuje a čistí. Spodní strana je
protiskluzová.
Rozměr: 200 x 200 cm, výška vlasu 1,2 cm. Na objednání.
B20914 NOVINKA
5826,-
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KOBEREC MĚSTO / VESNICE
Při dokoupení dalších kusů koberce lze plynule navázat a město / vesnici neomezeně rozšiřovat. Protiskluzová úprava. Rozměr: 200 x 140 cm.
B21107
1133,-

KOBEREC OBOUSTRANNÝ MĚSTO / FARMA
Rozměr: 190 x 100 cm.
B21077

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

1205,-

KOBEREC MĚSTO – MODRÝ
Při dokoupení dalších kusů koberce lze plynule navázat a město neomezeně
rozšiřovat. Protiskluzová úprava. Rozměr: 200 x 140 cm.
B21076
1136,-

Všechny ceny již včetně DPH.

271

NÁ BY T EK A S TAV EB N I CE Z PU R PĚN Y

Hrací koberce

NÁ BY T EK A S TAV EB N I CE Z PU R PĚN Y

Potahové látky

KOSTKA NA SEZENÍ
Kostka je ušita z různých potahových látek. Snímatelný potah s vnitřně všitým
zipem. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna. Barva látky námi vyhrazena.
Rozměr: 25 x 25 x 25 cm.
C35100
308,-

BAVLNA

100% bavlna
(pevnost 200 g/m2).
Šíře 280 cm.
Praní při 30 oC.
Pevná bavlněná látka.

K50701
Budky – vínová

K50702
Budky – zelená

K50703
Ptáčci – růžová

K50704
Ptáčci – modrá

835,- Kč

1 běžný metr

RAMON
100% polyester s pevností bavlny

M50152
světle oranžová

M50153
světle zelená

M50155
světle modrá

M50151
tmavě oranžová

M50154
tmavě zelená

M50156
tmavě modrá

(pevnost 248 g/m2)
Šíře 140 cm.
Praní při 30°C.
Velmi kvalitní látka, která se
snadno čistí.

644,- Kč

1 běžný metr
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Sedací souprava
SEDACÍ SOUPRAVA – LICHOBĚŽNÍK
Souprava z barevného polyesteru – Ramon se skládá
ze dvou částí (lichoběžník s opěradlem a bez opěradla), které si můžeme sami sestavit dle našich návrhů
nebo vlastní fantazie. Snímatelné potahy s vnitřně
všitými zipy, výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
NOVINKA

RAMON
SVĚTLE
ORANŽOVÁ

RAMON
TMAVĚ
ORANŽOVÁ

RAMON
SVĚTLE
ZELENÁ

RAMON
TMAVĚ
MODRÁ

RAMON
SVĚTLE
MODRÁ

RAMON
TMAVĚ
ZELENÁ

LICHOBĚŽNÍK S OPĚRADLEM
K50872

7259,-

K50874

7259,-

K50876

7259,-

K50878

7259,-

K50880

7259,-

K50882

7259,-

3424,-

K50877

3424,-

K50879

3424,-

K50881

3424,-

K50883

3424,-

LICHOBĚŽNÍK BEZ OPĚRADLA
K50873

3424,-

K50875

z PUR pěny
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Všechny ceny již včetně DPH.
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Křesla

BAVLNA

BAVLNA

BAVLNA

BAVLNA

BUDKY – VÍNOVÁ
KŘESLO
K50668
3293,náhradní potah
K50842
1604,-

BUDKY – ZELENÁ
KŘESLO
K50671
3293,náhradní potah
K50845
1604,-

PTÁČCI – MODRÁ
KŘESLO
K50674
3293,náhradní potah
K50848
1604,-

PTÁČCI – RŮŽOVÁ
KŘESLO
K50677
3293,náhradní potah
K50851
1604,-

DVOJKŘESLO
K50669
4725,náhradní potah
K50843
2332,-

DVOJKŘESLO
K50672
4725,náhradní potah
K50846
2332,-

DVOJKŘESLO
K50675
4725,náhradní potah
K50849
2332,-

DVOJKŘESLO
K50678
4725,náhradní potah
K50852
2332,-

TROJKŘESLO
K50670
6098,náhradní potah
K50844
3013,-

TROJKŘESLO
K50673
6098,náhradní potah
K50847
3013,-

TROJKŘESLO
K50676
6098,náhradní potah
K50850
3013,-

TROJKŘESLO
K50679
6098,náhradní potah
K50853
3013,-

RAMON

RAMON

RAMON

RAMON

RAMON

RAMON

SVĚTLE ORANŽOVÁ
KŘESLO
K50559
3555,náhradní potah
K50854
1849,-

TMAVĚ ORANŽOVÁ
KŘESLO
K50564
3555,náhradní potah
K50857
1849,-

SVĚTLE ZELENÁ
KŘESLO
K50569
3555,náhradní potah
K50860
1849,-

TMAVĚ ZELENÁ
KŘESLO
K50574
3555,náhradní potah
K50863
1849,-

SVĚTLE MODRÁ
KŘESLO
K50579
3555,náhradní potah
K50866
1849,-

TMAVĚ MODRÁ
KŘESLO
K50584
3555,náhradní potah
K50869
1849,-

DVOJKŘESLO
K50560
5026,náhradní potah
K50855
2616,-

DVOJKŘESLO
K50565
5026,náhradní potah
K50858
2616,-

DVOJKŘESLO
K50570
5026,náhradní potah
K50861
2616,-

DVOJKŘESLO
K50575
5026,náhradní potah
K50864
2616,-

DVOJKŘESLO
K50580
5026,náhradní potah
K50867
2616,-

DVOJKŘESLO
K50585
5026,náhradní potah
K50870
2616,-

TROJKŘESLO
K50561
6306,náhradní potah
K50856
3207,-

TROJKŘESLO
K50566
6306,náhradní potah
K50859
3207,-

TROJKŘESLO
K50571
6306,náhradní potah
K50862
3207,-

TROJKŘESLO
K50576
6306,náhradní potah
K50865
3207,-

TROJKŘESLO
K50581
6306,náhradní potah
K50868
3207,-

TROJKŘESLO
K50586
6306,náhradní potah
K50871
3207,-
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SEDACÍ SOUPRAVA VARIO
Rozkládací souprava je tvořena sedací částí a dvěmi kostkami. Má snímatelný potah z Ramonu,
vždy v kombinaci světlý a tmavý odstín od jedné barvy. Výplň tvoří pevná polyuretanová pěna.
Rozměr sedačky: šířka 144 cm, hloubka 72 cm, výška sedu 26 cm.
Rozměr kostky: 50 x 50 cm, výška 26 cm.
Rozměr rozložené sedačky: 144 x 144 cm.

RAMON–ORANŽOVÁ

RAMON–ZELENÁ

RAMON–MODRÁ

SEDACÍ SOUPRAVA VARIO
M50272
11 036,náhradní potah
K50884
6509,-

SEDACÍ SOUPRAVA VARIO
M50273
11 036,náhradní potah
K50887
6509,-

SEDACÍ SOUPRAVA VARIO
M50271
11 036,náhradní potah
K50890
6509,-

VÁLEC VARIO
M50502
náhradní potah
K50885

VÁLEC VARIO
M50501
náhradní potah
K50888

VÁLEC VARIO
M50500
náhradní potah
K50891

KOSTKA VARIO
M50505
náhradní potah
K50886

2489,1793,2223,1575,-

KOSTKA VARIO
M50504
náhradní potah
K50889

2489,1793,2223,1575,-

KOSTKA VARIO
M50503
náhradní potah
K50892

2489,1793,2223,1575,-

Nábytek a stavebnice z PUR pěny na objednání.

SEDACÍ KOSTKA A VÁLEC VARIO
Sedací kostka a válec se snímatelným potahem z Ramonu, vždy
v kombinaci dvou odstínů od jedné barvy. Výplň tvoří pevná
polyuretanová pěna.

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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Sedací kouty
RELAXAČNÍ SEDACÍ KOUT
Rohový kout z bavlny nebo polyesteru – Ramon s bočními opěrkami. Snímatelné potahy s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna. Rozměry: kruhová výseč o délce strany 160 cm
a výšce sedu 20 cm, 2 opěrky 160 x 25 x 25 cm.

BAVLNA

pěna
Výplň tvoří kvalitní PUR

BAVLNA

BUDKY – VÍNOVÁ
Relaxační sedací kout
K50680
10 176,náhradní potah
K50893
4922,-

BAVLNA

BUDKY – ZELENÁ
Relaxační sedací kout
K50681
10 176,náhradní potah
K50894
4922,-

BAVLNA

PTÁČCI – MODRÁ
Relaxační sedací kout
K50682
10 176,náhradní potah
K50895
4922,-

RAMON

PTÁČCI – RŮŽOVÁ
Relaxační sedací kout
K50683
10 176,náhradní potah
K50896
4922,-

RAMON

SVĚTLE ORANŽOVÁ
Relaxační sedací kout
K50562
10 554,náhradní potah
K50897
5298,-

TMAVĚ ORANŽOVÁ
Relaxační sedací kout
K50567
10 554,náhradní potah
K50898
5298,-

RAMON
SVĚTLE ZELENÁ
Relaxační sedací kout
K50572
10 554,náhradní potah
K50899
5298,-

RAMON
TMAVĚ ZELENÁ
Relaxační sedací kout
K50577
10 554,náhradní potah
K50900
5298,-

RAMON
SVĚTLE MODRÁ
Relaxační sedací kout
K50582
10 554,náhradní potah
K50901
5298,-

RAMON
TMAVĚ MODRÁ
Relaxační sedací kout
K50587
10 554,náhradní potah
K50902
5298,-

ebnice
Náby tek a staovbjednání.
z PUR pěny na
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u nás v e-sho
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Sedací kouty rozkládací
RELAXAČNÍ SEDACÍ KOUT ROZKLÁDACÍ
Rohový kout z bavlny nebo polyesteru – Ramon s bočními
opěrkami. Rozložený kout se skládá ze dvou trojúhelníků.
Snímatelné potahy s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří kvalitní
PUR pěna.
Rozměr: 2 trojúhelníky o přeponě 212 cm, rozložený čtverec
150 x 150 cm, výška sedu 15 cm, 2 opěrky 150 x 30 cm x 20 cm.

BAVLNA
BUDKY – VÍNOVÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50684
9590,náhradní potah
K50903
5049,-

RAMON
SVĚTLE ORANŽOVÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50563
11 008,náhradní potah
K50907
6549,-

BAVLNA
BUDKY – ZELENÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50685
9590,náhradní potah
K50904
5049,-

RAMON
TMAVĚ ORANŽOVÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50568
11 008,náhradní potah
K50908
6549,-

BAVLNA

BAVLNA

PTÁČCI – MODRÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50686
9590,náhradní potah
K50905
5049,-

RAMON

RAMON

SVĚTLE ZELENÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50573
11 008,náhradní potah
K50909
6549,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PTÁČCI – RŮŽOVÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50687
9590,náhradní potah
K50906
5049,-

TMAVĚ ZELENÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50578
11 008,náhradní potah
K50910
6549,-

RAMON
SVĚTLE MODRÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50583
11 008,náhradní potah
K50911
6549,-

Všechny ceny již včetně DPH.

RAMON
TMAVĚ MODRÁ
Relaxační sedací kout
rozkládací
K50588
11 008,náhradní potah
K50912
6549,-
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SEDACÍ SOUPRAVA VELKÁ
Souprava z barevného polyesteru – Ramon se skládá z různých částí, které si můžeme sami sestavit
dle našich návrhů nebo vlastní fantazie. K variabilnímu kombinování jednotlivých částí jsou na jejich
bočních stranách našity silné suché zipy. V případě, že nepoužijeme k zakončení sedačky koncovou
část, nabízíme vám kryty na suché zipy v barvě potahové látky. Snímatelné potahy s vnitřně všitými
zipy. Výplň tvoří kvalitní PUR pěna.
SEDACÍ SOUPRAVA VELKÁ – KRYT NA SUCHÝ ZIP
Kryt na suchý zip chrání před „zatrháváním“ oděvů. Uveďte, prosím, název potahové látky do objednávky. 1 kus.
K50700
154,ČTVERCOVÁ ČÁST
BEZ OPĚRADLA

ČTVERCOVÁ ČÁST
S OPĚRADLEM

ROHOVÁ ČÁST
ČTVERCOVÁ
S OPĚRADLEM

ROHOVÁ ČÁST
KULATÁ
BEZ OPĚRADLA

ROHOVÁ ČÁST
KULATÁ
S OPĚRADLEM

KONCOVÁ ČÁST
BEZ OPĚRADLA

čtvercová bez op.
K50616
3615,náhradní potah
K50913
2026,-

čtvercová s op.
K50614
5535,náhradní potah
K50919
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50628
5600,náhradní potah
K50925
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50629
3552,náhradní potah
K50931
2001,-

roh. kulatá s op.
K50615
4950,náhradní potah
K50937
2359,-

koncová bez op.
K50613.
3790,náhradní potah
K50943
2161,-

čtvercová bez op.
K50630
3615,náhradní potah
K50914
2026,-

čtvercová s op.
K50631
5535,náhradní potah
K50920
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50632
5600,náhradní potah
K50926
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50633
3552,náhradní potah
K50932
2001,-

roh. kulatá s op.
K50634
4950,náhradní potah
K50938
2359,-

koncová bez op
K50635
3790,náhradní potah
K50944
2161,-

čtvercová bez op.
K50636
3615,náhradní potah
K50915
2026,-

čtvercová s op.
K50637
5535,náhradní potah
K50921
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50638
5600,náhradní potah
K50927
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50639
3552,náhradní potah
K50933
2001,-

roh. kulatá s op.
K50640
4950,náhradní potah
K50939
2359,-

koncová bez op
K50641
3790,náhradní potah
K50945
2161,-

čtvercová bez op.
K50688
3615,náhradní potah
K50916
2026,-

čtvercová s op.
K50689
5535,náhradní potah
K50922
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50690
5600,náhradní potah
K50928
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50691
3552,náhradní potah
K50934
2001,-

roh. kulatá s op.
K50692
4950,náhradní potah
K50940
2359,-

koncová bez op
K50693
3790,náhradní potah
K50946
2161,-

čtvercová bez op.
K50694
3615,náhradní potah
K50917
2026,-

čtvercová s op.
K50695
5535,náhradní potah
K50923
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50696
5600,náhradní potah
K50929
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50697
3552,náhradní potah
K50935
2001,-

roh. kulatá s op.
K50698
4950,náhradní potah
K50941
2359,-

koncová bez op
K50699
3790,náhradní potah
K50947
2161,-

čtvercová bez op.
K50645
3615,náhradní potah
K50918
2026,-

čtvercová s op.
K50646
5535,náhradní potah
K50924
2871,-

roh. čtvercová s op.
K50644
5600,náhradní potah
K50930
2781,-

roh. kulatá bez op.
K50647
3552,náhradní potah
K50936
2001,-

roh. kulatá s op.
K50648
4950,náhradní potah
K50942
2359,-

koncová bez op
K50649
3790,náhradní potah
K50948
2161,-

Rozměry částí
sedací soupravy:
šířka 70 cm,
hloubka 70 cm,
výška sedu 40 cm,
výška s opěradlem
75 cm.

RAMON
SVĚTLE
ORANŽOVÁ

RAMON
TMAVĚ
ORANŽOVÁ

RAMON
SVĚTLE
ZELENÁ

RAMON
TMAVĚ
ZELENÁ

RAMON
SVĚTLE
MODRÁ

RAMON
TMAVĚ
MODRÁ
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SEDACÍ SOUPRAVA MALÁ
Souprava z barevné koženky se skládá z různých částí, které si můžeme sami sestavit dle našich
návrhů nebo vlastní fantazie. K variabilnímu kombinování jednotlivých částí jsou na jejich bočních
stranách našity silné suché zipy. V případě, že nepoužijeme k zakončení sedačky koncovou část, nabízíme vám kryty na suché zipy v barvě koženky. Snímatelné potahy s vnitřně všitými zipy. Výplň tvoří
kvalitní PUR pěna.

Nábytek a stavebnice
z PUR pěny
na objednání.

SEDACÍ SOUPRAVA MALÁ – KRYT NA SUCHÝ ZIP
Kryt na suchý zip chrání před „zatrháváním“ oděvů. Uveďte, prosím, název potahové látky do objednávky. 1 kus
K50821
121,-

Rozměry částí
sedací soupravy:
šířka 55 cm,
hloubka 55 cm,
výška sedu 25 cm,
výška s opěradlem
50 cm.

KOŽENKA
ŽLUTÁ

KOŽENKA
ČERVENÁ

KOŽENKA
MODRÁ

KOŽENKA
ZELENÁ

ČTVERCOVÁ ČÁST
BEZ OPĚRADLA

ČTVERCOVÁ ČÁST
S OPĚRADLEM

ROHOVÁ ČÁST
BEZ OPĚRADLA

ROHOVÁ ČÁST
S OPĚRADLEM

KONCOVÁ ČÁST
S OPĚRADLEM
LEVÁ

KONCOVÁ ČÁST
S OPĚRADLEM
PRAVÁ

čtvercová bez op.
K50797
1810,náhradní potah
K50949
1428,-

čtvercová s op.
K50801
2722,náhradní potah
K50953
1655,-

rohová bez op.
K50805
1849,náhradní potah
K50957
1434,-

rohová s op.
K50809
2744,náhradní potah
K50961
1785,-

koncová s op. levá
K50813
2599,náhradní potah
K50965
1867,-

koncová s op. pravá
K50817
2599,náhradní potah
K50969
1867,-

čtvercová bez op.
K50798
1810,náhradní potah
K50950
1428,-

čtvercová s op.
K50802
2722,náhradní potah
K50954
1655,-

rohová bez op.
K50806
1849,náhradní potah
K50958
1434,-

rohová s op.
K50810
2744,náhradní potah
K50962
1785,-

koncová s op. levá
K50814
2599,náhradní potah
K50966
1867,-

koncová s op. pravá
K50818
2599,náhradní potah
K50970
1867,-

čtvercová bez op.
K50799
1810,náhradní potah
K50951
1428,-

čtvercová s op.
K50803
2722,náhradní potah
K50955
1655,-

rohová bez op.
K50807
1849,náhradní potah
K50959
1434,-

rohová s op.
K50811
2744,náhradní potah
K50963
1785,-

koncová s op. levá
K50815
2599,náhradní potah
K50967
1867,-

koncová s op. pravá
K50819
2599,náhradní potah
K50971
1867,-

čtvercová bez op.
K50800
1810,náhradní potah
K50952
1428,-

čtvercová s op.
K50804
2722,náhradní potah
K50956
1655,-

rohová bez op.
K50808
1849,náhradní potah
K50960
1434,-

rohová s op.
K50812
2744,náhradní potah
K50964
1785,-

koncová s op. levá
K50816
2599,náhradní potah
K50968
1867,-

koncová s op. pravá
K50820
2599,náhradní potah
K50972
1867,-
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Lehátko a postýlka

LEHÁTKO STOHOVACÍ
Lehátko z vysoce kvalitní, silné, odolné, snadno udržovatelné a příjemné textilie Sof-Tex®. Je velmi lehké a stohovatelné, se zaoblenými konci s pevnými švy bez nebezpečí roztřepení. Výška
deseti na sobě naskládaných lehátek je cca 45 cm. Rozměr: 138 x 56 x 11,4 cm. Hmotnost: 5,5 kg.
M47874 NOVINKA
1329,-

MATRACE K LEHÁTKU
Molitanová matrace s potahem z prodyšného, nepropustného
materiálu Bravo. Rozměr: 127 x 45 x 2 cm.
K50973 NOVINKA
888,PROSTĚRADLO K LEHÁTKU
Bavlněné prostěradlo ke stohovacímu lehátku s elastickým okrajem po celém obvodu, který zaručuje jeho vypnutí. Prostěradlo
na lehátku dobře drží a neshrnuje se. Rozměr: 127 x 60 cm.
M47872 NOVINKA
333,-

DRÁTĚNÝ DRŽÁK – KELÍMEK
Držák s háčkem v bílé barvě na kelímek a zavěšení ručníku.
Rozměr: výška 16,5 cm x šířka 8 cm, spodní
 pro kelímek je 4 cm, horní  8 cm. 1 kus.
M10104
153,-

PULT PŘEBALOVACÍ
Dřevěný pult se skládá ze dvou bočních skříňek se třemi policemi a střední otevřené policové skříňky. Přebalovací část je vyplněná molitanovou matrací s potahem
z prodyšného, nepropustného materiálu Bravo.
Rozměr: skříňka 102 x 120 x 70 cm, matrace 98 x 25 x 62 cm, tloušťka 4,5 cm.
N00162 lamino buk NOVINKA
11 437,N00163 dýha buk NOVINKA
17 471,-

jednání.
Náby tek na ob
MATRACE DO POSTÝLKY
AUREDNIK
Matrace z pevné PUR pěny se snímatelným potahem z prodyšného, nepropustného materiálu Bravo.
Rozměr: matrace 120/140 x 60 x 8 cm.
K50822 120 cm
1136,K50823 140 cm
1244,-

POSTÝLKA AUREDNIK
Materiál: masiv + buková překližka v přírodním provedení. Matrace se snímatelným potahem z prodyšného, nepropustného materiálu Bravo.
Rozměr: postýlka 125/145 x 65 x 21 cm, matrace 120/140 x 60 x 8 cm.
N00600 125 cm
4184,N00601 145 cm
4528,-
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Nádobí, servírovací stolek

KELÍMEK NA PITÍ
Rozměr:  7,5 cm,
výška 8,2 cm.
Objem: 0,25 l.
V97850 žlutý
V97851 červený
V97852 oranžový
V97853 modrý
V97854 zelený
1 kus
108,-

KONVICE S VÍČKEM
Rozměr:  9,5 cm,
výška 23 cm.
Objem: 1 l.
V97830 žlutá
V97831 červená
V97832 oranžová
V97833 modrá
V97834 zelená
1 kus
461,-

MISKA
Rozměr:  11 cm,
výška 4,6 cm.
V97840
V97841
V97842
V97843
V97844
1 kus

žlutá
červená
oranžová
modrá
zelená
108,-

HRNEČEK
Rozměr:  7,6 cm,
výška 7,6 cm.
Objem: 0,2 l.
V97800 žlutý
V97801 červený
V97802 oranžový
V97803 modrý
V97804 zelený
1 kus
108,-

NÁ BY T EK D Ř E V ĚN Ý

NÁDOBÍ VALON
Nádobí z vysoce kvalitního lehkého plastu, příjemného na dotek, odolného
proti poškrábání, nárazům a pádům. Schopnost odolávat teplotám do 125 °C.
Vhodné do mikrovlnné trouby a myčky. Součástí balení je podrobný návod
k použití. Na objednání. NOVINKA

TALÍŘ MĚLKÝ
Rozměr:  20 cm.

TALÍŘ HLUBOKÝ
Rozměr:  19 cm,
výška 3,1 cm.

V97810
V97811
V97812
V97813
V97814
1 kus

V97820
V97821
V97822
V97823
V97824
1 kus

žlutý
červený
oranžový
modrý
zelený
138,-

žlutý
červený
oranžový
modrý
zelený
138,-

šířka 78 cm
výška 75 cm
hloubka 45 cm

STOLEK SERVÍROVACÍ
Materiál: masiv buk + odkládací plochy z lamina. Rozměr: 78 x 75 x 45 cm.
N00100
4025,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

STOLEK SERVÍROVACÍ - POČÍTADLO
Materiál: masiv buk + odkládací plochy z lamina. Rozměr: 78 x 75 x 45 cm.
N00101
4375,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Dřevěné labyrinty

LABYRINT NÁSTĚNNÝ
Zábavné hraní, při kterém si děti procvičují motorické dovednosti, zlepšují koordinaci a trénují svaly
na nohou. Rozměr: 60 x 50 x 3,5 cm.
B30521 motýl
1486,B30522 hory
1486,B30523 vlny
1486,-

motýl

hory

vlny

LABYRINT NÁSTĚNNÝ – DÉŠŤ
Dřevěný otočný labyrint s pohybujícími se kuličkami
připomínající zvuk deště. K připevnění na zeď. Šrouby jsou součástí. Dle DIN EN 71. Rozměr: 25 x 25 cm.
Na objednání.
B31397
2957,-

LABYRINT NÁSTĚNNÝ – VODNÍ KOLO
Dřevěný otočný labyrint s pohybujícími se kuličkami.
K připevnění na zeď. Šrouby jsou součástí. Dle DIN
EN 71. Rozměr: 25 x 25 cm. Na objednání.
B31398
2957,-

LABYRINT NÁSTĚNNÝ – KYTIČKA
Dřevěný otočný labyrint s pohybující se kuličkou.
K připevnění na zeď. Šrouby jsou součástí. Dle DIN
EN 71. Rozměr: 25 x 25 cm. Na objednání.
B31396
2957,-
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Skříňky s boxy
šířka 36 cm
výška 82 cm
hloubka 48,5 cm

SKŘÍŇKA – 4 BOXY
Materiál: lamino. Barva korpusu: přírodní buk. Součástí jsou 4 plastové
barevné boxy.
Rozměry: 36 x 82 x 48,5 cm.
N00001
4900,-

šířka 70 cm
výška 82 cm
hloubka 48,5 cm
SKŘÍŇKA – 10 BOXŮ
Materiál: lamino. Barva korpusu: přírodní buk. Součástí je 10 plastových barevných boxů. Rozměry: 70 x 82 x 48,5 cm.
N00002
6825,-

BOX PLASTOVÝ VYSOKÝ
Rozměr: 31,2 x 30 x 42,7 cm.
N00020 žlutý
NOVINKA
N00021 červený NOVINKA
N00022 modrý NOVINKA
N00023 zelený NOVINKA

BOX PLASTOVÝ STŘEDNÍ
Rozměr: 31,2 x 15 x 42,7 cm.
N00024 žlutý
NOVINKA
N00025 červený NOVINKA
N00026 modrý NOVINKA
N00027 zelený NOVINKA

310,310,310,310,-

šířka 104 cm
výška 82 cm
hloubka 48,5 cm
252,252,252,252,-

SKŘÍŇKA – 12 BOXŮ
Materiál: lamino. Barva korpusu: přírodní buk. Součástí je 12 plastových barevných boxů. Rozměry: 104 x 82 x 48,5 cm.
N00003
9275,-

xy
Náby tek a bo
na objednání.
BOX PLASTOVÝ NÍZKÝ
Rozměr: 31,2 x 7,5 x 42,7 cm.
N00028 žlutý
NOVINKA
N00029 červený NOVINKA
N00030 modrý NOVINKA
N00031 zelený NOVINKA
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166,166,166,166,-

VÍKO NA BOX PLASTOVÝ
Průhledné plastové víko na barevný box. Rozměr: 28,4 x 43 cm.
N00032 NOVINKA

Všechny ceny již včetně DPH.

151,-
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Židle
TABULKA VELIKOSTÍ DLE ČSN EN 1729-1
Výška postavy

105 cm

120 cm

135 cm

150 cm

165 cm

180 cm

Výška stolu

46 cm

52 cm

58 cm

64 cm

70 cm

76 cm

Výška sedáku židle

26 cm

30 cm

34 cm

38 cm

42 cm

46 cm

Židle dětská

Materiál: masiv buk, sedák s různou výškou sedu s opěrkou z bukové překližky.
Rozměr: šířka 36 x výška s opěrkou 54 cm.

Náby tek
na objednání.

ŽIDLE PŘÍRODNÍ
N00400 26 cm
N00401 30 cm
N00402 34 cm
N00403 38 cm
N00404 42 cm
N00405 46 cm

1024,1048,1070,1093,1115,1139,-

ŽIDLE ČERVENÁ
N00406 26 cm
N00407 30 cm
N00408 34 cm
N00409 38 cm
N00410 42 cm
N00411 46 cm

1070,1093,1115,1139,1162,1184,-

ŽIDLE MODRÁ
N00424 26 cm
N00425 30 cm
N00426 34 cm
N00427 38 cm
N00428 42 cm
N00429 46 cm

1070,1093,1115,1139,1162,1184,-

ŽIDLE ŽLUTÁ
N00430 26 cm
N00431 30 cm
N00432 34 cm
N00433 38 cm
N00434 42 cm
N00435 46 cm

1070,1093,1115,1139,1162,1184,-

ŽIDLE ORANŽOVÁ
N00412 26 cm
N00413 30 cm
N00414 34 cm
N00415 38 cm
N00416 42 cm
N00417 46 cm

1070,1093,1115,1139,1162,1184,-

ŽIDLE ZELENÁ
N00418 26 cm
N00419 30 cm
N00420 34 cm
N00421 38 cm
N00422 42 cm
N00423 46 cm

1070,1093,1115,1139,1162,1184,-

STŮL VÍCEÚČELOVÝ SE ŽIDLIČKAMI PRO NEJMENŠÍ
Multiplexová pracovní deska, potažená plasty. 5 polstrovaných sedadel
včetně popruhů. Kovové nohy s nastavitelnými nožičkami k vyrovnání nerovných podlah. Rozměr: šířka 190 x výška 77 cm, hloubka stolu
70 cm, celková hloubka 100 cm. Výřez sedáku 31 x 30 cm, hloubka sedáku 25 cm.
B00010 NOVINKA
71 874,-
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Stoly
Materiál:
masiv buk + lamino
návrhy sestav

STŮL KULATÝ
Ø 123 cm
N00201 výška 46 cm
N00202 výška 52 cm
N00203 výška 58 cm
N00204 výška 64 cm
N00205 výška 70 cm
N00206 výška 76 cm
1 stůl

STŮL LICHOBĚŽNÍKOVÝ
120 x 60 cm
N00213 výška 46 cm
N00214 výška 52 cm
N00215 výška 58 cm
N00216 výška 64 cm
N00217 výška 70 cm
N00218 výška 76 cm
1 stůl

4375,-

STŮL KULATÝ
Ø 100 cm
N00207 výška 46 cm
N00208 výška 52 cm
N00209 výška 58 cm
N00210 výška 64 cm
N00211 výška 70 cm
N00212 výška 76 cm
1 stůl

3850,-

3238,-

STŮL PŮLKULATÝ
120 x 60 cm
N00219 výška 46 cm
N00220 výška 52 cm
N00221 výška 58 cm
N00222 výška 64 cm
N00223 výška 70 cm
N00224 výška 76 cm
1 stůl

3325,-

Barevné desky a hrany stolů
na zakázku.

STŮL ČTVERCOVÝ
80 x 80 cm
N00225 výška 46 cm
N00226 výška 52 cm
N00227 výška 58 cm
N00228 výška 64 cm
N00229 výška 70 cm
N00230 výška 76 cm
1 stůl
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2713,-

STŮL OBDÉLNÍKOVÝ
120 x 80 cm
N00231 výška 46 cm
N00232 výška 52 cm
N00233 výška 58 cm
N00234 výška 64 cm
N00235 výška 70 cm
N00236 výška 76 cm
1 stůl

Všechny ceny již včetně DPH.

3063,-
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Divadlo, dílna

od 5 let

Maňáska
na ruku

najdete na straně 244.
DIVADLO AUREDNIK
Materiál: masiv buk + lamino. Rozměr: 96 x 143 x 43 cm.
N00705

5600,-

Náby tek
na objednání.

NÁŘADÍ KOVOVÉ V DŘEVĚNÉM KUFŘÍKU
14 kusů různého nářadí. Dětské nářadí je reálnou kopií
skutečného nářadí pro dospělé. Je uloženo v praktickém
dřevěném kufříku a zajištěno tak, aby při přenášení nevypadlo. Rozměr: 45 x 3,5 x 32 cm.
Vhodné pro děti od 5 let. 1 2
K30916 NOVINKA
704,-

SVĚRÁK K PRACOVNÍMU STOLU
Dřevěný svěrák z masivního bukového dřeva s kovovým
úchytem, vnitřní plocha potažená filcem.
Rozměr: 24,5 x 8 x 3 cm, rukojeť délka 32 cm,  3 cm.
N00707 NOVINKA
2800,-

šířka 80 cm
výška 65 cm
hloubka 37 cm

DĚTSKÝ PRACOVNÍ STŮL AUREDNIK
Dřevěný ponk s funkčním svěrákem a úložnou skříňkou
z masivního bukového dřeva pro malé kutily.
Rozměr: 80 x 65 x 37 cm.
N00706
11 725,-
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Obchod
Váhu dětskou

najdete na straně 245.

KOŠÍK NÁKUPNÍ DŘEVĚNÝ
Dřevěný pojízdný nákupní košík v přírodním lakovaném provedení.
Kola vozíku mají po obvodu gumu, která snižuje hlučnost při jízdě.
Rozměr: 30 x 45 x 30 cm, výška s rukojetí 60 cm.
K30809 NOVINKA
2886,-

šířka 104 cm
výška 150 cm
hloubka 113 cm

OBCHOD SE STŘÍŠKOU AUREDNIK
Materiál: masiv buk + lamino. V přírodním nebo barevném provedení.
Rozměr: 104 x 150 x 113 cm

Košík s ovocem
a zeleninou

najdete na straně 246.
N00700
přírodní
10 150,-

N00701
žlutý
10 150,-

N00702
červený
10 150,-

N00703
zelený
10 150,-

N00704
modrý
10 150,-

PENÍZE DĚTSKÉ
Didaktická pomůcka a zároveň hračka, kdy se děti učí počítat a poznávat druhy bankovek a mincí. Dětské peníze jsou kopií peněz pravých a lze je využít u mnoha her. Svojí velikostí vyhovují rozměru dětských pokladen. Rozměr: blistr 23 x 15 cm.
Vhodné pro děti od 3 let. 2
K30917 české NOVINKA
46,K30918 eura NOVINKA
46,-
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Skříňky úzké
šířka 50 cm
výška 82 cm
hloubka 40 cm

bjednání.
o
a
n
k
e
t
Náby

SKŘÍŇKA HORNÍ JEDNODVEŘOVÁ – ÚZKÁ
Jednodveřová skříňka s pravým nebo levým otevíráním a s jednou výškově nastavitelnou policí.
Materiál je lamino nebo dýha v dezénu buk. Dveřní
úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená,
oranžová a žlutá. Požadavek na otevírání dveří (pravé, levé) a výběr barev úchytek uveďte do objednávky. Rozměr: 150 x 61 x 40 cm.
N00043 lamino buk NOVINKA
3675,N00044 dýha buk
NOVINKA
4550,-

SKŘÍŇKA HORNÍ POLICOVÁ – ÚZKÁ
Skříňka s jednou výškově nastavitelnou policí. Materiál je lamino nebo dýha v dezénu buk.
Rozměr: 50 x 61 x 40 cm.
N00045 lamino buk NOVINKA
2100,N00046 dýha buk
NOVINKA
2800,-
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SKŘÍŇKA SPODNÍ ZÁSUVKOVÁ SE SOKLEM
– ÚZKÁ
Skříňka s pěti zásuvkami. Materiál je lamino nebo
dýha v dezénu buk. Zásuvkové úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá.
Výběr barev úchytek uveďte do objednávky.
Rozměr: 50 x 82 x 40 cm.
N00039 lamino buk NOVINKA
7525,N00040 dýha buk
NOVINKA
8750,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ ZÁSUVKOVÁ S NIKOU
– ÚZKÁ
Skříňka se čtyřmi zásuvkami. Materiál je lamino
nebo dýha v dezénu buk. Zásuvkové úchytky ve
čtyřech barvách – červená, modrá, zelená a žlutá. Výběr barev úchytek uveďte do objednávky.
Spodní prostor na kontejner s kolečky (kontejner
není součástí). Rozměr: 50 x 82 40 cm.
N00041 lamino buk NOVINKA
7650,N00042 dýha buk
NOVINKA
9350,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ POLICOVÁ S NIKOU – ÚZKÁ
Skříňka má dvě výškově nastavitelné police a spodní prostor na kontejner s kolečky (kontejner není
součástí). Materiál je lamino nebo dýha v dezénu
buk. Rozměr: 50 x 82 x 40 cm.
N00033 lamino buk NOVINKA
3150,N00034 dýha buk
NOVINKA
3850,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ POLICOVÁ SE SOKLEM
– ÚZKÁ
Skříňka má dvě výškově nastavitelné police. Materiál je lamino nebo dýha v dezénu buk.
Rozměr: 50 x 82 x 40 cm.
N00035 lamino buk NOVINKA
3150,N00036 dýha buk
NOVINKA
4025,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ JEDNODVEŘOVÁ
SE SOKLEM – ÚZKÁ
Jednodveřová skříňka s pravým nebo levým otevíráním má dvě výškově nastavitelné police. Materiál
je lamino nebo dýha v dezénu buk. Dveřní úchytky
v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová
a žlutá. Požadavek na otevírání dveří (pravé, levé)
a výběr barev úchytek uveďte do objednávky.
Rozměr: 50 x 82 x 40 cm.
N00037 lamino buk NOVINKA
4375,N00038 dýha buk
NOVINKA
5163,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Skříňky široké

šířka 100 cm
výška 82 cm
hloubka 40 cm

SKŘÍŇKA SPODNÍ DVOUDVEŘOVÁ – ŠIROKÁ
Dvoudveřová skříňka se dvěma výškově nastavitelnými policemi. Materiál je lamino nebo dýha v
dezénu buk. Dveřní úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev
úchytek uveďte do objednávky.
Rozměr: 100 x 82 x 40 cm.
N00049 lamino buk NOVINKA
6475,N00050 dýha buk NOVINKA
9363,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ POLICOVÁ S NIKOU – ŠIROKÁ
Skříňka má dvě výškově nastavitelné police a spodní prostor na kontejner s kolečky (kontejner není součástí). Materiál skříňky je lamino
nebo dýha v dezénu buk. Rozměr: 100 x 82 x 40 cm.
N00047 lamino buk NOVINKA
3850,N00048 dýha buk
NOVINKA
4550,SKŘÍŇKA SPODNÍ POLICE/DVÍŘKA – ŠIROKÁ
Část skříňky (levá/pravá) otevřená se dvěma výškově nastavitelnými policemi, část (levá/pravá)
s dvířky a se dvěma výškově nastavitelnými policemi. Materiál je lamino nebo dýha v dezénu
buk. Dveřní úchytky v pěti barvách – červená,
modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev
úchytek a rozdělení (levá/pravá) uveďte do objednávky. Rozměr: 100 x 82 x 40 cm.
N00051 lamino buk NOVINKA
5425,N00052 dýha buk
NOVINKA
6300,SKŘÍŇKA HORNÍ POLICOVÁ – ŠIROKÁ
Skříňka s jednou výškově nastavitelnou policí. Materiál je lamino
nebo dýha v dezénu buk. Rozměr: 100 x 61 x 40 cm.
N00055 lamino buk NOVINKA
3250,N00056 dýha buk
NOVINKA
3850,-

SKŘÍŇKA SPODNÍ DVÍŘKA/ZÁSUVKY – ŠIROKÁ
Část skříňky (levá/pravá) s dveřmi a dvěma výškově nastavitelnými policemi,
část (levá/ pravá) s pěti zásuvkami. Materiál je lamino nebo dýha v dezénu buk.
Dveřní úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr
barev úchytek a rozdělení (levá/pravá) uveďte do objednávky.
Rozměr: 100 x 82 x 40 cm.
N00053 lamino buk NOVINKA
8925,N00054 dýha buk
NOVINKA
10 675,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

SKŘÍŇKA HORNÍ DVOUDVEŘOVÁ – ŠIROKÁ
Dvoudveřová skříňka s jednou nastavitelnou policí. Materiál je lamino nebo dýha v dezénu buk. Dveřní úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev úchytek uveďte do
objednávky. Rozměr: 100 x 61 x 40 cm.
N00057 lamino buk NOVINKA
5425,N00058 dýha buk
NOVINKA
7175,-

Všechny ceny již včetně DPH.

289

Stříšky a stojiny
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STOJINA – OVÁLEK
Prvek pro vytvoření policového systému dle vlastních potřeb a představ. Materiál buková překližka. Ve třech rozměrech a čtyřech barevných provedení.
Rozměr: 41 x 183 cm
N00075 červená NOVINKA
N00076 modrá NOVINKA
N00077 zelená NOVINKA
N00078 žlutá
NOVINKA

1890,1890,1890,1890,-

Rozměr: 41 x 158 cm
N00079 červená NOVINKA
N00080 modrá NOVINKA
N00081 zelená NOVINKA
N00082 žlutá
NOVINKA

1663,1663,1663,1663,-

Rozměr: 41 x 93 cm
N00083 červená NOVINKA
N00084 modrá NOVINKA
N00085 zelená NOVINKA
N00086 žlutá
NOVINKA

1050,1050,1050,1050,-

Nábytek
na objednání.

STŘÍŠKA OZDOBNÁ – KYTIČKA
V šesti barevných provedení. Střed kytičky je vždy oranžový. Materiál
buková překližka. Rozměr: 51 x 28 x 40 cm.
N00059 přírodní NOVINKA
1330,N00060 bílá
NOVINKA
1435,N00061 červená NOVINKA
1435,N00062 modrá NOVINKA
1435,N00063 zelená NOVINKA
1435,N00064 žlutá
NOVINKA
1435,-

STŘÍŠKA OZDOBNÁ – MRÁČEK MALÝ
V pěti barevných provedení. Materiál buková překližka.
Rozměr: 51 x 28 x 40 cm.
N00070 bílá
NOVINKA
N00071 červená NOVINKA
N00072 modrá NOVINKA
N00073 zelená NOVINKA
N00074 žlutá
NOVINKA

STOJINA – KOLEČKO
Prvek pro vytvoření policového systému dle vlastních potřeb a představ. Materiál buková překližka. Ve třech rozměrech a čtyřech barevných provedení.
Rozměr: 41 x 183 cm
N00087 červená NOVINKA
N00088 modrá NOVINKA
N00089 zelená NOVINKA
N00090 žlutá
NOVINKA

1855,1855,1855,1855,-

Rozměr: 41 x 158 cm
N00091 červená NOVINKA
N00092 modrá NOVINKA
N00093 zelená NOVINKA
N00094 žlutá
NOVINKA

1645,1645,1645,1645,-

Rozměr: 41 x 93 cm
N00095 červená NOVINKA
N00096 modrá NOVINKA
N00097 zelená NOVINKA
N00098 žlutá
NOVINKA

1015,1015,1015,1015,-

1138,1138,1138,1138,1138,STOJINA – HVĚZDIČKA
Prvek pro vytvoření policového systému dle vlastních potřeb a představ. Materiál buková překližka. Ve třech rozměrech a čtyřech barevných provedení.

STŘÍŠKA OZDOBNÁ – MRÁČEK VELKÝ
V pěti barevných provedení. Materiál buková překližka.
Rozměr: 101 x 28 x 40 cm.
N00065 bílá
NOVINKA
N00066 červená NOVINKA
N00067 modrá NOVINKA
N00068 zelená NOVINKA
N00069 žlutá
NOVINKA
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1488,1488,1488,1488,1488,-

Rozměr: 41 x 183 cm
N00150 červená NOVINKA
N00151 modrá NOVINKA
N00152 zelená NOVINKA
N00153 žlutá
NOVINKA

1969,1969,1969,1969,-

Rozměr: 41 x 158 cm
N00154 červená NOVINKA
N00155 modrá NOVINKA
N00156 zelená NOVINKA
N00157 žlutá
NOVINKA

1750,1750,1750,1750,-

Rozměr: 41 x 93 cm
N00158 červená NOVINKA
N00159 modrá NOVINKA
N00160 zelená NOVINKA
N00161 žlutá
NOVINKA

1103,1103,1103,1103,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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Police, kontejnery

POLICE OBDÉLNÍK – STŮL
Možno použít jako psací stůl. Materiál je dýha masiv buk.
Rozměr: 100 x 1,8 x 58 cm.
N00193 NOVINKA
1275,-

POLICE OBDÉLNÍK
Materiál je dýha masiv buk. Ve dvou rozměrech.
N00194 100 x 1,8 x 40 cm NOVINKA
N00164 50 x 1,8 x 40 cm NOVINKA

1190,731,-

POLICE LICHOBĚŽNÍK
Materiál je dýha masiv buk. Rozměr: 78 x 1,8 x 40 cm.
N00165 NOVINKA

1785,-

POLICE ROHOVÁ VNITŘNÍ
Materiál je dýha masiv buk. Rozměr: 65 x 1,8 x 65 cm.
N00166 NOVINKA

1615,-

ky,
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hrací patra na za

782,-

KONTEJNER DŘEVĚNÝ – KOLEČKA / OKÉNKO
Zajišťuje úložný prostor pro hračky a jiné potřeby dětí. Materiál je masiv buk
s čepovanými spoji. V pěti barevných provedení.
Rozměr: 45 x 24 x 38 cm.
N00168 přírodní NOVINKA
1632,N00169 žlutý
NOVINKA
1700,N00170 červený NOVINKA
1700,N00171 modrý NOVINKA
1700,N00172 zelený
NOVINKA
1700,-

KONTEJNER DŘEVĚNÝ – KOLEČKA
Zajišťuje úložný prostor pro hračky a jiné potřeby dětí. Materiál je masiv buk
s čepovanými spoji. V pěti barevných provedení. Rozměr: 45 x 24 x 38 cm.
N00173 přírodní NOVINKA
1445,N00174 žlutý
NOVINKA
1530,N00175 červený NOVINKA
1530,N00176 modrý NOVINKA
1530,N00177 zelený
NOVINKA
1530,-

KONTEJNER DŘEVĚNÝ – OKÉNKO
Zajišťuje úložný prostor pro hračky a jiné potřeby dětí. Materiál je masiv buk,
lakovaný, s cinkovaným spojením rohů. Spodní strana je potažena vrstvou plsti
ke snadnějšímu pohybování, aniž by došlo k poškrábání police a velkému hluku. Na přední a zadní čelní stěně jsou okénka z akrylového skla s průběžnými
úchytkami.
Rozměr: 22,5 x 15 x 37 cm.
N00005 přírodní NOVINKA
969,N00010 žlutý
NOVINKA
1020,N00006 červený NOVINKA
1020,N00007 modrý NOVINKA
1020,N00008 zelený
NOVINKA
1020,-

POLICE ROHOVÁ VNĚJŠÍ
Materiál je dýha masiv buk. Rozměr: 40 x 1,8 x 40 cm.
N00167 NOVINKA
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Do šaten..

SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ
– MATRACE / LŮŽKOVINY
Vhodná pro uložení matrací a lůžkovin pro
5 dětí. Skříň je dvoudveřová, korpus je opatřen
odvětrávací mřížkou. Materiál je lamino nebo
dýha v dezénu přírodní buk. Dveřní úchytky
v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev úchytek uveďte do
objednávky. Rozměr: 110 x 181 x 60 cm.
N00183 lamino buk NOVINKA
7480,N00184 dýha buk NOVINKA
8670,-

SKŘÍŇ ŠATNÍ - BAREVNÁ
Šatní čtyřdílná skříň s tyčí na ramínka a úložným prostorem na čepice a rukavice.
Součástí je lavička na boty, kterou lze použít i jako samostatně stojící. Materiál
skříně i lavičky je lamino v dezénu přírodní buk. Dveře lze kombinovat se čtyřmi
barvami – červená, modrá, zelená a žlutá. Dveřní úchytky v pěti barvách – červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev dveří a úchytek uveďte do
objednávky. Rozměr: 115 x 155 x 40 cm.
N00186 NOVINKA
12 070,-

BOTNÍK
Botník na 16 párů bot. Je určený na gumové holiny, přihrádky jsou opatřeny
plastovou vložkou proti vlhkosti. Materiál je lamino v dezénu přírodní buk. Možnost barevných hran v pěti odstínech. Rozměr: 100 x 149 x 25 cm.
N00188 přírodní NOVINKA
6885,N00189 žlutý
NOVINKA
7004,N00190 červený NOVINKA
7004,N00191 modrý NOVINKA
7004,N00192 zelený
NOVINKA
7004,-

kovový
Věšák pojízdný -shopu
najdete u nás v e

SKŘÍŇ ŠATNÍ - PŘÍRODNÍ
Šatní čtyřdílná skříň s tyčí na ramínka a úložným prostorem na čepice a rukavice.
Součástí je lavička na boty, kterou lze použít i jako samostatně stojící. Materiál
skříně i lavičky je lamino v dezénu přírodní buk. Dveřní úchytky v pěti barvách
– červená, modrá, zelená, oranžová a žlutá. Výběr barev úchytek uveďte do objednávky. Rozměr: 115 x 155 x 40 cm.
N00187 NOVINKA
11 560,-
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ŠATNA MOBILNÍ
Na kolečkách s tyčí na ramínka a s prostorem na uložení 5 párů bot. Materiál je
masiv buk. Rozměr: 112 x 105 x 40 cm.
N00185 NOVINKA
4590,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

DÁ R KOV É PŘ ED M Ě T Y
FRKAČKY – SADA
6 papírových frkaček.
K30556

36,-

SKLÁDAČKA Z PAPÍRU – NEBE, PEKLO, RÁJ
Kreativní hra s úkoly. Set k výrobě známé dětské
hry Nebe, peklo, ráj. Balení obsahuje 16 barevných papírů, 192 obrázkových samolepek, návod
na skládání a popis šestnácti úkolů.
Rozměr: papír 20 x 20 cm.
K21027 NOVINKA
124,-

BALÓNEK NAFUKOVACÍ – BAREVNÝ
100 barevných balónků.
K30920 NOVINKA

SÁČKY CELOFÁNOVÉ
5 sáčků. Rozměr: 14 x 21 cm.
K11005

208,-

2

17,-

BALÓNEK NAFUKOVACÍ – BÍLÝ
10 balónků v bílé barvě.
K30801

26,-

BERUŠKA NEPOSEDNÁ
Berušku umístíme na okno nebo jinou hladkou
plochu a pozorujeme, jak se beruška pomalu převaluje směrem dolů. Rozměr:  3,5 cm. 1 kus.
E51524
18,-

diplom
................................................................................................................

................................................................................................................

certifikát

................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

za tvořivé dovednosti

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

DIPLOM A CERTIFIKÁT
Vhodné k využití při soutěžích, kreativních činnostech a příležitostech pro ocenění. Karton 250 g/m². Rozměr: A4. 1 kus.
D10141 diplom
8,D10168 certifikát
9,-

BUBLIFUK
Bublifuk s vůní a kuličkovou hrou v prostoru víčka.
50 ml. 1 kus.
K30671
17,-

ŠABLONA TVARY - SPIRÁLY
Kreativní pomůcka pro vytváření vlastních kreseb. Rozměr: 10,5 x 8 cm.
E50626 NOVINKA

PASTELKY MALÉ
6 pastelek v barvách: žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá a černá. Rozměr: 8,5 x 0,7 cm.
K10604
15,-
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PRYŽ GUMOVACÍ
Barva a motiv zvířátka námi vyhrazen.
Rozměr: 3,5 x 2 cm, tloušťka 0,5 cm. 1 kus.
K10673

Všechny ceny již včetně DPH.

2

27,-

4,-
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MEDAILE DŘEVĚNÁ – MOTIV
5 medailí v přírodním provedení, s otvorem k zavěšení.
Rozměr:  6 cm.
K11129 prvňáček
NOVINKA
54,K11130 správná holka NOVINKA
65,K11131 správný kluk NOVINKA
65,-

SADA KREATIVNÍ MALÁ
Dřevěná figurka s otvory k dozdobení.
Rozměr: 12 x 7 cm.
K30921 čert
NOVINKA
K30922 holka
NOVINKA
K30923 kluk
NOVINKA
K30924 medvídek NOVINKA
K30925 žába
NOVINKA

MEDAILE DŘEVĚNÁ – ČÍSLA
3 dřevěné medaile s otvorem pro navlečení šňůry.
Rozměr:  5 cm.
K30729
19,-

37,39,39,37,37,-

PŘÍVĚSEK – BROUCI
6 druhů motivů hmyzu a brouků jako přívěsek na klíče,
penál, brašnu apod. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: 3-5 cm. 1 kus. 2
E51704 NOVINKA
21,-

PŘÍVĚSEK – TRANSPARENTNÍ
Přívěsek z transparentního materiálu je složený ze
dvou částí, mezi které lze vložit např. fotografii a tím si
vytvořit vlastní originální ozdobu na klíče.
Rozměr: 4 x 4 cm. 1 kus.
A69664 NOVINKA
18,-

PŘÍVĚSEK – ZVÍŘÁTKO
Dřevěný přívěsek ve tvaru zvířátka: slon, sova, kočka, pes, motýl. Vhodné k vymalování akrylovými
barvami nebo polepení pěnovkou. Motiv námi
vyhrazen. Rozměr: 4 x 5 cm. 1 kus.
K30730
16,-
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PŘÍVĚSEK – RAZNICE MINI
Rozměr: vyražený motiv  0,8 cm.
E51674 srdce
E51673 hvězda

38,36,-

PŘÍVĚSEK – KYTIČKA
Dřevěná kytička v přírodní barvě s kovovou karabinou na zavěšení. Vhodné k pomalování akrylovými
barvami a glitrovými lepidly. Rozměr:  5,5 cm. 1 kus.
A65797
17,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

HRA KULIČKOVÁ - RYBIČKA
Oblíbená hra na procvičení trpělivosti, soustředění
a motorickou dovednost. Hra je z plastu ve tvaru
rybičky s různými barevnými motivy. Výběr motivu
námi vyhrazen. Rozměr: 7,7 cm. 1 kus. 2
K30927 NOVINKA
15,-

LUPA DĚTSKÁ
Z umělé hmoty a s barevnými držátky. Barva námi
vyhrazena. Rozměr: délka 12,5 cm, sklo  5,5 cm.
1 kus. 17
E50274
25,-

SMAJLÍK
Smajlíka ohrneme tak, aby směřoval obličejem
k podložce, a po chvilce budeme překvapeni, kam
až vyskočí. Rozměr:  4,5 cm. 1 kus.
E50542
17,-

ŽABKY V RYBNÍCE
9 žabiček z barevného plastu. Po zmáčknutí zadní
části prstem žabka skáče.
Rozměr: žabka  3,5 cm, rybníček  9,5 cm.
K30674
35,-

HRA KULIČKOVÁ – ZVÍŘÁTKO
Ve dřevěné krabičce je obrázek zvířátka s otvory
pro uložení malých kuliček. Pohybem se snažíme
umístit kuličky do otvorů. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: 5,5 x 5,5 cm. 1 kus.
K30502
47,-

LUPA NA ZAVĚŠENÍ
Dóza s lupou k zavěšení na krk. Rozměr:  3,5 cm.
1 kus. 3 17
E22014
29,-

HODINY OLEJOVÉ MINI
Průhledné antistresové „přesýpací“ hodiny fungují
na principu přelévání olejových tekutin. Po otočení hodin začnou barevné kapičky stékat směrem
dolů a smajlík uvnitř se roztočí. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 3 x 6 cm. 1 kus. 2
E51516 NOVINKA
47,-

KORÁLKY PĚNOVÉ
66 korálků z pěnovky – mix tvarů, velikostí a barev. Všechny tvary jsou v barvě žlutá, tmavě modrá, oranžová, světle modrá, tmavě růžová a světle
růžová. Sada obsahuje díly ve tvaru srdce 6x,
hvězdička 12x, velké kolečko 6x, malé kolečko 12x,
velká kostička 6x, malá kostička 12x, špuntík 12x.
Tvary mají otvor na provlékání o  3 mm.
Rozměr: 0,8-2,5 cm. 2
K30926 NOVINKA
34,-
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OKO MUŠÍ – PLASTOVÉ
Muší oko z barevného plastu s motivem je zajímavá
a oblíbená dětská hračka. Složené neboli fasetové
oči má nejen moucha, ale i včela, vosa, vážka nebo
mravenec. Pozorováním s muším okem se dětem
otevírá možnost vidění světa z jiné perspektivy. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: výška 5,5 cm,  4,9 cm. 1 kus.
K30929 NOVINKA
37,-

ŽABKY SKÁKACÍ
12 plastových žabiček ve čtyřech barvách v kbelíku. Po zmáčknutí zadní části prstem žabka skáče.
Rozměr: 5,5 x 6 cm.
E51666
164,-

KOBYLKA SKÁKACÍ
Plastová kobylka ve čtyřech barvách. Po zmáčknutí
zadní části prstem kobylka skáče. Výběr barvy námi
vyhrazen. Rozměr: 6 x 5,5 cm. 1 kus.
K30631
16,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PUZZLE POSUNOVACÍ – ČÍSLA
15 dílků stejné velikosti tvoří číselnou řadu od 1 do
15, kterou lze opětovně skládat a rozkládat pomocí
jednoduchých pohybů barevných čísel. Čtvercové
dílky jsou upevněné v rámečku a díky drážkám je lze
jednoduše posouvat nahoru, dolu a do stran, aniž
by vypadávaly. Součástí balení je plastová západka,
která drží výslednou číselnou řadu na svém místě.
Barva námi vyhrazena. Rozměr: 7 x 9 cm. 1 kus. 2
K30928 NOVINKA
19,-

DÁ R KOV É PŘ ED M Ě T Y

PUZZLE DŘEVĚNÉ – STOJÁNEK
Dřevěné dílky opatrně vyloupneme a sestavíme
podle plánku. Pro lepší pevnost můžeme spoje
přetřít lepidlem. Pomalujeme barvami. Po zaschnutí dozdobíme stíracími obtisky. Motiv námi
vyhrazen. 1 kus.
K30740
59,-

DEKORACE OKENNÍ – DĚTSKÝ MOTIV
Sada k vytvoření barevné dekorace, která vynikne nejlépe na světlých místech, např. zavěšená na okně. Plastový tvar má jednotlivá políčka ohraničena vystouplou konturou, takže je mohou pohodlně vymalovat i menší
děti. Doba zasychání barev je cca 12 hodin. Rozměr: tvar 5 x 9 cm. 2
K30930 NOVINKA
49,-

překvapení...

OBRÁZEK TŘPYTIVÝ
Obrázek s motivem zvířátka, které vyzdobíme třpytivými samolepicími kamínky podle
tvaru na předtištěná čísla. Motiv námi vyhrazen. Rozměr: 10 x 15 cm. 1 kus. 2
K30731
36,-

KUŘÁTKO – KOŠÍČEK NA VAJÍČKO
Sada k vytvoření velikonočního košíčku ve tvaru kuřátka. Jednotlivé díly z pěnovky se slepí dispersním lepidlem nebo oboustranně lepicími čtverečky. Lepicí materiál není součástí balení. Rozměr: 14 x 18 cm. 2
K30931 NOVINKA
58,-

NÁRAMEK KORÁLKOVÝ
Plastový náramek, který si můžeme vyrobit
sami. Na gumičku navlékneme postupně
jednotlivé dílky a korálky. Nakonec ozdobíme
samolepkami. Barva námi vyhrazena.
Vhodné pro děti od 6 let. 1 kus. 2
K30677
36,-

ZVÍŘÁTKA PĚNOVÁ KE SKLÁDÁNÍ
3 zvířátka: lev, žirafa a slon. Rozměr: 13–19 cm.
K30803

DEKORACE SLUNEČNÍ 3D
Plexi obrázek s motivy zvířátek vymalujeme barvami, necháme zaschnout a zavěsíme do okna. Motiv námi vyhrazen. Rozměr: 16 x 13,5 cm. 1 kus.
K30739
59,-
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39,-

SOVA PĚNOVÁ
Sovičku složíme z mechové pryže. Všechny dílky máme předstřižené. Součástí
balení je oboustranná lepicí páska. Rozměr: 18 cm.
K30736
39,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362
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HOPÍK – BROUČEK
Gumový pružný hopík s motivem broučka ve 4 barvách. Barva námi vyhrazena.
Rozměr:  4,5 cm. 1 kus.
K30932 NOVINKA
41,-

MÍČEK EMOCE
Antistresový míček z měkké pěny s obrázky obličejů. Motiv námi vyhrazen. Rozměr:  6 cm. 1 kus.
E51527
25,-

PLACKA – ODZNAK
Plastová placka se skládá ze dvou průhledných
koleček ( 6,5 cm), které lze opakovaně použít.
Uvnitř najdeme dvě papírová kolečka ( 5,8 cm),
na které můžeme nakreslit obrázek, napsat své
jméno atd. 1 kus. 4
A65045
13,-

HOPÍK – DUHA
Gumový skákací hopík. Rozměr:  3,8 cm. 1 kus.
E51324
26,-

AUTÍČKO MINI
Barevné plastové autíčko k natahování, na setrvačník. Uloženo v plastovém vajíčku. Barva námi
vyhrazena. Rozměr: 5 x 3 x 2,5 cm. 1 kus.
E51696
28,-

AUTÍČKO GO-GO
Barevné autíčko vhodné do interiéru i na písek nebo do vody. Autíčka lze mezi
sebou spojovat a vytvořit z nich řetěz. Vyrobeno z ekologického, recyklovaného
materiálu. Tvar a barva námi vyhrazena. Rozměr: 12 cm. 1 kus.
K30933 NOVINKA
39,-

MINIKOŠÍKOVÁ
Z košíku vystřelíme míček a snažíme se jej chytit zpět. 1 kus.
K30033

MINIPUZZLE
54 dílků puzzle s motivem pohádek. Motiv námi vyhrazen.
Rozměr: složený obrázek 16,5 x 11 cm, dílek 3 x 2 cm.
K30804
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52,-

FIGURKA OHÝBACÍ
Flexibilní gumová figurka, jejíž končetiny lze nejrůznějšími způsoby ohýbat.
Výběr barvy námi vyhrazen. Rozměr: 13 cm. 1 kus.
20,-

E51695 NOVINKA

Všechny ceny již včetně DPH.

37,-
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FOTOAPARÁT MINI
Plastový fotoaparát s dětskými obrázky uvnitř. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: 8 x 4,5 cm. 1 kus.
K30748

BERUŠKA MAGNETICKÁ
Rozměr: 4,5 x 3,5 cm. 1 kus.
K30936 NOVINKA

39,-

25,MAGIC BALL – FOUKÁNÍ DO MÍČKU
Vzduch, který foukáme do otvoru, způsobí nadlehčení polystyrenového míčku
v košíčku. Součástí jsou 2 míčky. Rozměr: délka 16 cm, míček  3 cm. 1 kus.
K30560
82,-

KORÁLKY K NAVLÉKÁNÍ
44 dřevěných korálků v různých barvách s 3 gumičkami k navlékání.
Rozměr:  0,8–1 cm.
K30802

111,ČELENKA – TYKADLA
Karnevalová party tykadla na čelence. Tykadla mají různé barvy, čelenka je vždy
bílá. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 26 x 13 cm. 1 kus.
K30934 NOVINKA
42,-

PTÁČEK BLIKACÍ
Veselá zábava – stačí malé postrčení a barevný ptáček se rozbliká. Barva námi
vyhrazena. Rozměr: 4 cm. 1 kus. 2
E51405 NOVINKA
28,-

KRASOHLED DĚTSKÝ
Barva námi vyhrazena. Rozměr:  4,5 cm, délka 21,5 cm. 1 kus.
K30559
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48,-

ZVÍŘÁTKO SKLÁDACÍ VESELÉ
Dřevěná skládací zvířátka – krokodýl, slon a žirafa. Děti kroucením a skládáním
zvířátek dosahují různých tvarů a trénují tak jemnou motoriku a představivost.
Výběr tvaru námi vyhrazen. Rozměr: natažené zvířátko 20 cm. Vhodné pro děti
od 3 let. 1 kus.
K30935 NOVINKA
82,-

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

Jak správně porozumět výstražným upozorněním
2 Obsahuje malé části. Nebezpečí
spolknutí, vdechnutí, udušení.
3 Není vhodné pro děti mladší
3 let. Dlouhá šňůra. Nebezpečí
uškrcení.
4 Používejte pouze pod přímým
dohledem dospělé osoby. Nebezpečí
poranění funkčně ostrými hroty
a hranami.
5 Nemiřte na oči nebo obličej.
6 Nebezpečí pádu. Nenechejte děti
mladší 3 let sedět nebo hrát si bez
dohledu dospělé osoby.
7 Výrobek je učební pomůcka, která se
smí používat pouze pod dohledem,
příp. vedením dospělé osoby.
8 Nebezpečí popálení (horkými částmi). Používejte pouze pod přímým
dohledem dospělé osoby.
9 Používejte pouze v mělké vodě
a pod dohledem dospělé osoby.
10 Nepoužívejte v blízkosti uší. Nesprávné použití může vést k poškození uší.
11 Nepoužívejte v blízkosti vedení vysokého napětí nebo při bouřce.
12 Používejte s ochrannými prostředky.
Nepoužívejte v silničním provozu.
13 Nesmí používat děti starší než 3 roky.
Nebezpečí přetížení.
14 Nepoužívejte v blízkosti otevřeného
ohně, hořlavé.
15 Nebezpečí zadušení obalovou fólií!
Důkladně ji odstraňte!
16 Tento výrobek je hračka.
Není určen ke konzumaci.
17 Není vhodné pro děti mladší 3 let.
Lupy nikdy nevystavujte přímému
slunečnímu záření. Skrz lupu se nikdy
nedívejte do slunce. Nebezpečí
poškození očí.
18 Tento výrobek obsahuje malý (malé)
magnet(y). Spolknuté magnety
se mohou přitáhnout ve střevech
a způsobit vážná poranění. Okamžitě

Výbušnina

Hořlavé

Oxidující

se poraďte s lékařem, pokud dojde
ke spolknutí magnetu (magnetů).
Obsahuje silné magnety: Držte mimo
dosah výrobků citlivých na magnety,
jako jsou platební karty, počítače,
magnetické nosiče dat a lékařské
přístroje (kardiostimulátory atd.).

V ÝS T R A ŽNÁ U P OZO R N ĚN Í

1 Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.

19 Hořlavá kapalina a výpary.
Může způsobit ospalost,
závratě a alergické reakce. Pro
případ nutné konzultace s lékařem,
uschovejte obal nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před
horkem, rozpálenými povrchy, jiskrami,
otevřeným ohněm a jinými zápalnými
zdroji. Při práci nekuřte. Používejte
venku nebo v dobře větraných prostorách. Uchovávejte uzavřené. Obsah/
obal odevzdejte k likvidaci nebezpečného odpadu.
20 Způsobuje těžké podráždění
očí. Může způsobit ospalost,
závratě a alergické reakce. Pro
případ nutné konzultace s lékařem
uschovejte obal nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití
si řádně umyjte ruce. Při zasažení očí
několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Při přetrvávajícím podráždění
očí: poraďte se s lékařem/vyhledejte
lékařskou pomoc.
21 Obsahuje: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol3-on (3:1). Může vyvolávat alergické
reakce.
22 Při vkládání baterií dbejte na jejich
správnou polaritu. Používejte pouze
kvalitní baterie stejného typu. Při
použití baterií nekombinujte různé
typy baterií ani nekombinujte použití
starých a nových baterií jednoho
typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či
alkalické baterie! Baterie by mohly
vytéct nebo explodovat. Baterie
nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů tepla.
Baterie nevhazujte do ohně! Baterie
udržujte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte
baterie z přístroje. Baterie nevhazujte
do běžného odpadu, ale odevzdejte
na místa zajišťující recyklaci baterií.
23 Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání
kůže a poškození očí.

Plyn pod tlakem
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Korozivní/žíravé

Směrnice o hračkách (2009/48/ES) platná od 20. 7. 2011 předepisuje všem prodejcům hraček a podobného zboží přiložit k výrobkům případná výstražná upozornění a zveřejnit je
v katalozích a na internetu.
Přitom vznikají kuriózní situace a nesrovnalosti, které nelze
na první pohled vždy odhalit. Díky tomu např. nemusí být
ostré nůžky pro dospělé označeny žádným výstražným upozorněním (neboť se nejedná o hračku), ale speciální nůžky,
které byly vyvinuty pro malé děti a nejsou nebezpečné, toto
upozornění musí obsahovat. Nad upozorněními, „že se nesmí dětská koloběžka používat v silničním provozu“, nebo
„není zboží vhodné ke konzumaci“, občas žasneme. Ale celkově vzato nejsou tato výstražná upozornění pouze povinností, ale jsou důležitá. A to především tehdy, když se jedná
o věci, jako jsou „spolknutelné malé části, u kterých hrozí
nebezpečí zadušení (2)“.
Abychom vám pomohli a vše zpřehlednili, naleznete v jednotlivých textech o výrobcích následujícím způsobem
označená výstražná upozornění: 1 2 3 ... (čísla odkazují
na příslušné výstražné upozornění, z následujícího přehledu). Můžete v klidu zkontrolovat, zda výrobek vykazuje nezbytné vlastnosti.
Co můžete nakonec dát svým dětem, záleží samozřejmě
na vašem uvážení. Výstražná upozornění nenahrazují zkušenosti a dozor. Samozřejmě je důležité, aby děti získaly
vlastní zkušenosti a naučily se odhadovat nebezpečí, přesto
je zapotřebí doprovod nebo vysvětlení dospělé osoby. Ale
to víte nejlépe sami a můžete správně odhadnout možné
nebezpečí.
Přejeme vám i dětem spoustu zábavy s našimi výrobky! Pokud byste měli další dotazy ohledně bezpečnosti našeho
sortimentu, kdykoliv se na nás obraťte.
Váš tým Aurednik CS

Akutní toxicita

Nebezpečnost
pro zdraví

Všechny ceny již včetně DPH.

Vysoká
nebezpečnost
pro zdraví

Nebezpečné
pro životní
prostředí
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Rejstřík
A
Abeceda transparentní
Anděl z lepenky a papíru
Aquabeads
Arch magnetický samolepicí
Auta - hra
Auto dřevěné
Auto plastové

193
49
232
194
228
242
248-249

B
Balíček Aurednik pro 1. třídu
Bambulky
Barva konturovací na sklo
a porcelán
Barva na vyškrabávání
Barvy akrylové
Barvy Aquatint
Barvy Cromagic
Barvy do mýdla
Barvy Magic Paint
Barvy mramorovací
Barvy na hedvábí
Barvy na keramiku a sklo
Barvy na linoryt
Barvy na obličej
Barvy na porcelán
Barvy na sklo
Barvy na svíčky
Barvy na textil
Barvy prstové
Barvy temperové
Barvy třpytivé 3D
Barvy venkovní Outdoor
decoration
Barvy vodové v tabletách
Bavlnka na vyšívání
Bezpečně na kole - hra
Bločky voskové Giotto
Blok akvarelový
Blok Barvy Indie
Blok Basics

111
158-159
125
113
113
117
112
132
109
117
121
125
116
103
125
105, 122
131
118
112
109-110
118
113
112
147
229
102
101
28
15

Blok dekorační
Blok Graffiti
Blok houpací
Blok motivy černobílé
Blok motivy červenobílé
Blok motivy dětské
Blok motivy metalické
Blok motivy zahradní
Blok Příroda
Blok Vánoce
Blok zimních papírů
Bloky na tyče a obruče - sada
Botník
Box plastový
Brčka papírová
Brouček z lepenky
Brýle z papíru - karneval
Brýle pro míchání barev
Buková drť
Bumerang z lepenky

24
15
264
15
15
15
24
15
22
11
11
261
292
283
56
67
58
192
169
76

Destička strukturovaná
102
Dětský památníček
74
Dětský pracovní stůl (ponk)
286
Divadlo
286
Domeček pro panenky
243
Domeček doplňky
243
Domeček z lepenky
44
Domino hmatové
207-208
Dort dřevěný na suchý zip/krájení 245
Drahokamy samolepicí
152
Dráha kuličková
239
Dráha kuličková XXL
216
Drát dekorační
145
Drát hliníkový
145
Drát stonkový
145
Drátek chlupatý
156-157
Drátek papírový
144
Drátek plastový
145
Drátěný držák
280
Drátěný rošt k sušáku
135
Drátky do sešívačky
87
Duha dřevěná
223
Dům kořenový/farma žížal
196

230

E

C
Curling - hra
Č
Člověče, nezlob se!- XXL
Čtvrtky školní

Enkaustika
230
16

D
Decoupage
Dekorace dřevěné
Dekorace látkové
Dekorace papírové
Děrovačka
Deska korková
Deska malířská
Desky hmatové
Desky z papíru
Destička sololitová

39
171-174, 179
119-121
176
87
226
92
208
75
116

105

F
Fantacolor-mozaika
233
Farma se zvířátky
242
Farma mravenčí
196
Fashion design Nita, Mya & Lisbeth 222
Figurka dřevěná pohyblivá
174
Figurky do modelíny
128
Filc
164,-165
Filo
234
Fixativ
101
Fixy
106, 119, 124
Flitry
152
Fólie
30, 78, 122, 131, 148
Formička licí
132-133
Formičky do písku
247-248
Fotokarton
6-14
G
Garáž parkovací
242
Geometrické tvary transparentní 193
Georello - Quercetti
237
Glitry
154
Guma skákací
253
Gumičky
144, 147, 232
Gympa
145
H
Háček drátěný
135
Háčky k náušnicím
148
Házecí sada na suchý zip
255
Házení kroužků a míčků
254
Hedvábí
121
Hladítka
134
Hlavička navlékací dřevěná
143
Hledání stínů
219
Hlemýžď z papíru
68
Hmota aranžovací Florex
145
Hmota modelovací
127, 129, 130
Hmota mýdlová
132
Hodiny
74, 192, 209
Hokejka plastová
255
Housenka dřevěná XXL
225
Hra desková - Co na sebe
228
Hra desková - Lovci motýlů
231
Hra desková - Malá velká myška
229
Hra desková - Maminky
228
Hra desková - Memino protiklady 228
Hra desková - Muffinky
228
Hra desková - Měsíce a roční období 209
Hra desková - Navlékej, nečekej
231
Hra desková - Puzlino co se hodí 228
Hra desková - Přilož, co kam patří 219
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Hra desková - Situace a pozice
213
Hra desková - Sleduj a najdi
229
Hra desková - Tvary, barvy, paměť 212
Hra desková - Velké třídění
ponožek
231
Hra desková - Zoologický kvíz
229
Hra didaktická - Co k sobě patří? 204
Hra didaktická - Kde je chyba?
204
Hra didaktická - Mluvím správně 202
Hra didaktická - Na procházce
203
Hra didaktická - Na výletě
203
Hra didaktická - O farmě
203
Hra didaktická - O zoo
203
Hra didaktická - Ovocný koláč maxi 230
Hra didaktická - Ovocný sad
230
Hra didaktická - Písmeno
k písmenku
202
Hra didaktická - Počítání
dřevěné 1-10
211
Hra didaktická - Psaní a mazání
202
Hra grafomotorická - Malování
prstem
207
Hra hmatová - Poznej tvar
v rámečku
213
Hra gumičková
232
Hra magnetická
222
Hra s kladívkem
226
Hrad z papíru-věž
73
Hrneček-z lepenky
72
Hry pro předškoláky
229
Hry smyslové
206-207
Hry vzdělávací kartičkové 1
204
Hřebíčky
226
Hudební nástroje
186-190
Hůlka dřevěná
169
Hvězda dřevěná závěsná
168
Hvězda z lepenky a papíru
46
Ch
Chodníček balanční
Chrastidlo z lepenky
Chůdy kbelíkové

261
190
252

J
Jehly, jehlice
Ježek z lepenky
Juta-metráž

77, 147, 161
45
163

K
Kabelka z papíru
61, 63
Kalendář adventní
48
Kalendář k vymalování
75
Kalendář víceúčelový
209
Kalkulačka
87
Kameny balanční
260, 262
Kameny hudební
186
Kamínky akrylátové
153
Kamínky mozaikové
153
Kamínky skleněné
125
Kapátko obří
195
Kapr z lepenky a papíru
44, 50
Karton 220 g/m2
16
Karton na vyšívání
147
Karty hmatové
208
Karty pracovní k figurkám rodina 211
Kasička porcelánová
124
Kbelík plastový super
248
Kelímek bezpečný
90
Kelímek plastový
91
Kelímek s lupou
195
Kelímek šroubovací
90
Kelímek z lepenky
75
Kladívko dřevěné
226
Kleště na šperky
145
Kleště-FISKARS®
79
Kloboučky
183
Klovatina
84
Knoflíky plastové
142
Knot s plíškem
131
Koberce
256, 262, 271
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Kolečka barevná
154
Kolečko bukové
169
Kolečko pěnové na cvičení
256
Kolečka z papíru
40
Kolečko z vlnité lepenky
37
Kolíčky dřevěné
168
Kolíčkové lamely
168
Koloběžka
251
Kolotoč AUREDNIK
91
Kolo z lepenky
74
Kompostér pozorovací
196
Konfety hvězdičky
154
Koník skákací Rody
259
Kontejner dřevěný
291
Konvice z lepenky
72
Korále navlékací
142-143, 213
Kornout z papíru
63
Kornoutek plastový zmrzlinový
247
Koruna z papíru
58, 59
Kostka na sezení
272
Kostka z papíru
72
Kostková hra - barvičky
212
Kostky dřevěné
213, 223, 224
Kostky s písmeny a čísly
210
Košíček cukrářský
41
Košíček z lepenky a papíru
36, 61,
63, 65
Košík nákupní dřevěný
287
Košík plastový s ovocem
a zeleninou
246
Koule plastová dvoudílná
123
Krabička z lepenky a papíru 50, 54, 60,
69, 73
Krajka papírová
55
Kráva a telátko z papíru
66
Kreativní kufřík - jaro
25
Kroket dětský
252
Kroužek kovový
145
Kroužky na cvičení
254
Kruh z lepenky
48
Křídla andělská
49
Křídy
101, 107
Kufřík doktorský
200
Kufřík magnetický
212
Kuličky magnetické
194
Kůň a hříbě z papíru
66
Kuřátko plyšové
159
Kuželky - bowling
255
Kužely
250, 261
Květiny síťové
163
Kytička akrylátová
152
Kytka z lepenky a papíru
51, 54
Kytička z papíru
40
L
Labyrint nástěnný

282

Labyrinty
225, 252
Lahvička s houbičkou
91
Laky na decoupage
115
Lampion z lepenky a papíru
33, 34
Lano
253
Látkové dekorace
119-121
Lávka balanční
260
Lehátko
280
Lepenka bílá
75
Lepenka vlnitá
35-38
Lepicí čtverečky
86
Lepicí guma
86
Lepicí páska
86, 87
Lepidla
84-86, 115
Leporelo z papíru
45
Link tyčinky kouzelné - Quercetti 236
Linoryt
116
List síťovaný
149
Listy z lepenky a papíru
45, 51
Lodičky - sada
246
Lopata plastová
247-248
Lucerna skleněná závěsná
125
Lupa
195, 295
Lýko
161

Motýl z lepenky a papíru
Mozaika dřevěná
Mozaika šroubovací
Mozaika z papíru
Mozaika - Quercetti
Mravenční terárium
Mřížka z papíru k lampionům

M

O

Magnetická houba
87
Magnetická tabule
87
Magnetické příběhy
201
Magnety
87, 116, 194
Malovací kruh-Magic
114
Malování vlnou - filcování
161
Mandala-MandaLogi
197
Maňásek Living Puppets
244
Maňásek na ruku
244
Maska papírová
58-59
Matrace
280
Mašinka z lepenky
44
Meta plastová vytyčovací
252
Médium k barvám
110
Měrné válce
191
Míče a míčky
257-259, 269
Mikádo
254
Mikroskop
191
Mini zoo - Quercetti
232
Miska plastová
91, 151
Miska porcelánová
124
Míček antistresový
259
Mlýnek na vodu a písek
246
Modelína
126-127, 129, 130
Modely (kostra, zuby)
200
Modurit Hobby Mass
130
Moje první hry
227
Montessori
198, 199
Mořský svět z lepenky
69
Motorická kostka
216

Obchod Aurednik
287
Obracečka dřevěná
169
Obruč
254, 261
Obtisky na svíčky
131
Oči dekorační
155
Očka na baňky
183
Odrážedlo
251
Odstrkovadlo La Cosa
250
Omalovánky v roli
76
Orangeguard
270
Ořezávátka
97-99
Osičky k zažehlovacím
midi korálkům
151
Ostřič nůžek-FISKARS®
79
Ovečka z lepenky
44
Ovoce a zelenina na suchý
zip/krájení
245
Ovoce, zelenina a plody z lepenky 72
Ozdoba z lepenky a papíru
48, 49
Ozdoby samolepicí
152
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54, 67
223
235
41
233
196
32

N
Nábytek do domečku
Nádobí Valon
Nádobka na vodovou barvu
v tabletách
Náhradní čepy
Náhradní náplň/mravenčí
terárium
Náhradní potah
Nářadí kovové
Nářadí zahradní
Nástavec na tužku
Navlékadlo Logik
Nožičky plastové
Nůžky

243
281
112
236
196
274-279,
286
246
99
212
183
82-83

P
Padák motorický
Pájka na dřevo
Paleta malířská
Pallina - Bambusová hra
Panenky do domečku
Papír balicí

257
173
92
254
243
25

Všechny ceny již včetně DPH.

Papír hedvábný
26
Papír korkový
22
Papír krepový
29
Papír lepicí
25
Papír morušový
27
Papír na skládání
19-24
Papír origami
20
Papír pergamenový
32
Papír přírodní
28
Papír sametový
23
Papír samolepicí
22, 25
Papír střihový
29
Papír transparentní
30-33
Papír třpytivý
23
Papír včelí plást
26
Parafín
131
Páska kovová
194
Páska magnetická
194
Páska třpytivá
23
Pasta strukturovací
115
Pastelky
97-101
Pastely
100
Pedalo
262
Pejsek a kočička z papíru
68
Peníze dětské
287
Pěnovka Moosgummi
136-141
Pěnové značky
256
Perly samolepicí
153
Perly tekuté
115
Peří dekorační
160
Pestíky
145
Petriho miska
191
Pexeso
217
Pexetrio
205
Pinzeta
195
Pipeta
117
Písek
134
Pískovnička
134
Písmena a číslice-z lepenky vlnité 36
PIXIE CREW
231
Pizza dřevěná na suchý
zip/krájení
245
Plastové spony Laurel
87
Plastový květník
183
Plastová očka
183
Plastové vajíčko
183
Plato pozorovací k světelnému
panelu
193
Playmais
149
Plátek dřevěný
171
Plátno malířské
116
Plyš samolepicí
22
Podložka na cvičení
257, 268
Podložka na modelování
128
Podsedák pěnový
257
Pokladnička z papíru
58
Police dřevěné
291
Polička drátěná
135
Polštářek sedací
268
Polystyrenové dekorace
180-182
Polystyrenové kuličky
- náhradní výplň
265
Pomůcky masážní
263
Popisovač
87, 106, 107
Postavička z lepenky
71
Postýlka
280
Poutko k přívěsku
144
Pravítko školní
98
Prášek třpytivý
154
Preparáty pozorovací
191
Proplétací archy z papíru
77
Prostěradlo
280
Proužek z papíru
21, 76, 77
Provázek
146
Přání z papíru
50, 57
Předloha pro barvy na sklo
122
Předměty dárkové
293-298
Připrav si svou bagetu
245
Připrav si svůj sendvič
245
Příze z bavlny
147
Ptačí budka z papíru
69
Ptáček z papíru
64
Pult přebalovací
280
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Pumpička
Puzzle dřevěné

258
200-211, 213, 215,
217-224, 245
Puzzle Mapa České republiky
209
Puzzle Mapa světa - magnetická 209
Puzzle Tecno - Quercetti
235
Puzzle z kartonu
227
Puzzle z lepenky
70-71
Pyramida dřevěná
214
Q
Quilling

76

R
Rámeček z lepenky
57
Razítka
93-95,
Razítkovací polštářek
93, 95
Razítkovací sada
93
Raznice embosovací
81
Raznice okrajová
80
Raznice tvarová
80-81
Raznice-FISKARS®
79
Relaxační sedací kout
276
Relaxační sedací kout rozkládací 277
Rodina figurky
211
Rodina-postavičky
193
Rolnička
152
Rondo
257
Rozešívač spon
87
Roztoč mě - Ozubená kolečka
237
Ruční bagr
248
Růst rostlin-pozorování
196
Ř
Řezačka
Říkej a předváděj

83
201

S
Sáček papírový
52-53
Sada kreativní
20-25, 184-185
Sada látek
163
Sada na cvičení
260
Sada na písek
247
Sada - 2 v 1 z papíru
6
Sádra modelářská
132
Samolepka-k vymalování
76
Samolepka-velikonoční
183
Sázíme les - hra
229
Sedací kostka a válec Vario
275
Sedací souprava
273-279
Semafor
250
Sešit k vymalování
75
Sešívačka
87

Set baseballový
255
Set házecí-plastové válečky
255
Sisalový papír
149
Sítko
90
Sítko plastové super
248
Skládačka z lepenky pohyblivá
71
Skládanka dřevěná šestiúhelník
221
Skládanka schovávaná
220
Sklíčko pod mikroskop
191
Sklíčko závěsné
123
Skříňka
283,288,289,292
Slepička z lepenky
65
Slon a slůňátko z papíru
66
Sluníčko z lepenky
67
Soft tenis
255
Souprava kávová s konvičkou
247
Sova z lepenky
44, 67
Spojky univerzální
261
Srdce z lepenky a papíru
51, 74
Srdíčka dekorační samolepicí
155
Srdíčko akrylátové
152
Startovací sada Dahle
pro magnetickou tabuli
87
Stánek se zmrzlinou
247
Stav tkalcovský
147
Stavebnice Blok
236
Stavebnice - blok stromový
241
Stavebnice Emma
240
Stavebnice Fun - Esda
241
Stavebnice Kapla
240
Stavebnice Kaskáda
239
Stavebnice Konstruktér
235
Stavebnice korková
241
Stavebnice magnetická - AINSTEIN 238
Stavebnice magnetická - Geosmart 238
Stavebnice magnetická - Tegu
239
Stavebnice Polydron XXL
241
Stavebnice Rondi
237
Stavebnice Seva
236
Stavebnice Simona
240
Stavebnice Steku
240
Stavebnice šroubovací
235
Stavebnice Tubation Wheels
- Quercetti
237
Stavebnice z PUR pěny
264-267, 269
Stetoskop
200
Stínítko z papíru
47, 48
Stojan drátěný
135
Stojan na nůžky
83
Stojan na tavnou pistoli
86
Stojánek dřevěný
173, 191
Stojánek na svíčku
170
Stojánek z lepenky vlnité
38
Stojina
290
Stolek magnetický
194
Stolek multifunkční
247
Stolek servírovací
281

Stolní odvíječ Tesa
87
Stopy pěnové
252
Strojek mechanický
129
Strom dřevěný
166
Stromy z lepenky a papíru
43, 47
Stříkačka plastová
114
Stříška ozdobná
290
Stuha gymnastická
253
Stuha házecí s míčkem
253
Stuhy
162
Stupínky gymnastické dřevěné
262
Stůl
285
Stůl na písek a vodu
135
Stůl víceúčelový
284
Sůl Aquatint
117
Sušák drátěný
135
Svěrák
286
Světelný panel
193
Svícen
125
Svíčka
131
Š
Šablona z plastu
Šátek na žonglování
Šatna
Šišky
Šňůrka
Špachtle
Špulka dřevěná
Štětce
Švihadlo

96
253
292
171
144, 146
128, 167
170
88, 89, 92
253

T
Tabulka stíratelná
Tahač dřevěný
Talířek z papíru
Taška z papíru
Taštička z papíru
Tavná pistole
Tác plastový
Tácek pivní
Tácek z papíru
Termokelímek
Těleso geometrické
Tělo člověka - kvíz
Tkanička textilní
Tónpapír
Tráva papírová
Trojkolka
Truhlička z papíru
Třásně - pompon
Tubus pletený
Tuhy umělecké
Tunel housenka
Tuš

107
242
42
62-63
61
86
91
56
42
72
191-192
200
146, 234
18
65
251
73
253
163
101
257
113

Tužka
97, 98, 118
Tvar dřevěný proplétací
225
Tvar plastový spojovací
142
Tvary dřevěné dekorační
171
Tvary korkové
170
Tvary na desce
213
Tvary z lepenky a papíru 45, 51, 64, 77
Tvary z papíru samolepicí
40
Tvary zatloukací
226
Tvořítka na modelínu
128
Tvořítka hrad
134
Tyče na cvičení - sada
261
Tyčinka do tavné pistole
86
Tyčinka glitrová-make-up
103
Tyčky a špachtle dřevěné 34, 167, 168
U
Ubrus na lavici
Uhel
Úchyt k lampionu

90
101
34

V
Vagónek z lepenky
44
Váha dětská
245
Válec pozorovací
195
Válečky
92, 128
Válečky dřevěné s kůrou
171
Vanička malířská
92
Vařečka
169
Vatové dekorace
175-179
Váza z lepenky
55
Vejce z papíru a lepenky
64, 65
Velryba z lepenky
67
Větrník z papíru
56
Věž
214, 240
Víčko k lampionu
33
Víko na box
283
Vkládačka dřevěná - abeceda
210
Vláčkodráha
242
Vlasec
144
Vlasy - dekorace
148
Vlna ovčí
161
Vločka z lepenky
50
Vodovky
111
Volant pěnový
256
Vosk včelí
131
Voskovky
102-105, 119
Vyfukovač vajec
183
Výstavka drátěná
135
Vzorová sada přírodních papírů
28
Z
Zajíc z lepenky a papíru
Zažehlovací destičky
Zažehlovací korálky
Záložka z papíru
Zápich
Zástěra pracovní
Zátky korkové
Zatloukačka
Závlačky
Zedník - sada
Zip suchý samolepicí
Zkumavky
Zmrzlinová sada
Značky dopravní - sada
Značky pěnové
Zobáček plastový
Zpívej a tancuj
Zvířátko z lepenky a papíru
Zvoneček z lepenky
Zvonečky
Zvýrazňovače

64-65
150-151
151
74
174-175
114
170
214
145
248
86
191, 195
247
250
256
183
201
68
49
152
87

Ž
Želva z lepenky
Židle
Žíněnka
Žinylka
Žirafa a žirafátko z papíru
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67
284
268
148
66

Tel.: +420 311 706 361–6 • Fax: +420 311 706 362

OBJEDNÁVKA
Adresa
pro fakturaci

(Požadujeme správnou fakturační adresu)

AUREDNIK CS, spol. s r. o.

Telefon/fax:
IČO:

Dodací
adresa

(Pouze pokud se liší od adresy pro fakturaci)

Hlavní 84
267 01 Trubín
Tel.:
+ 420 311 706 361, 363, 366
Fax:
+ 420 311 706 362
E-mail:
obchod@aurednik.cz
Internet:
www.aurednik.cz

@

E-mail:

Telefon/fax:

Zaškrtněte:

Používání mého emailu pouze pro zpětné
dotazy nebo informace o dodávce.

Informace
o zákazníkovi

Přihlášení k odběru novinek a newsletteru na www.aurednik.cz
Zákaznické číslo:			 Objednatel (čitelně):

Podpis a datum:		

Otevírací doba:			 Požadovaný termín dodání:

Zboží č.

Prázdniny:
od:

Všimněte si: Doprava zdarma platí pouze pro objednávky z České republiky od hodnoty zboží 3 500 Kč vč. DPH.
U objednávek v nižší hodnotě účtujeme přepravné + balné pro objednávky
z ČR – Českou poštou ve výši 157 Kč a přepravní službou PPL ve výši 145 Kč
vč. DPH.
Při doručování zásilek do zahraničí jsou náklady spojené s dodáním zboží
účtovány vždy.
Pro objednávky ze Slovenské republiky účtujeme přepravné + balné Českou poštou ve výši 484 Kč vč. DPH a přepravní službou PPL ve výši 423 Kč vč.
DPH u ostatních zásilek do zahraničí jsou účtovány náklady v příslušné výši

Strana

Tato objednávka
zahrnuje

do:		

nákladů přepravce. Kdykoli jsme oprávněni k částečným dodávkám nebo výkonům, pokud je to přijatelné.
Pokud dodáme zboží pouze částečně, přebíráme dodatečné náklady
na poštovné + balné. Při hmotnosti balíku, která je vyšší než požadovaný
limit (30 kg) pro přepravu „Balíku do ruky“, si společnost Aurednik spol. s r.o.
vyhrazuje možnost změny způsobu přepravy.
K ceně za rozměrné zboží, jako je např. nábytek z PUR pěny, dřevěný nábytek
apod. se připočítává tzv. „příplatek za nadrozměr“ v příslušné výši nákladů
přepravce.
Tyto náklady jsou následně přefakturovány prodávajícím na kupujícího.

Popis zboží

Platby od školek, škol, státních organizací a podobných zařízení probíhá automaticky na fakturu!
Jste fyzická osoba? Prosím, zaškrtněte požadovaný způsob platby:
Platba na dobírku

Platba v hotovosti (v sídle naší firmy)
Platba kartou (v sídle naší firmy)
Platba dárkovým poukazem ev. č.

Děkujeme vám za objednávku.
Objednáním akceptujete naše
„Všeobecné obchodní podmínky“.

Všechny katalogové ceny jsou již včetně DPH!

PRO VÍCE OBJEDNÁVEK PŘED VYPLNĚNÍM OKOPÍRUJTE!
Formulář naleznete na www.aurednik.cz

Jednotková
cena

Množství

Celková částka:

Na vědomí jsem vzal/a případná upozornění týkající se zboží (strana 299).

Platba na
zálohovou
fakturu

celkem stran

Požadovaná doprava
Pošta - Balík do ruky
PPL ČR
PPL SR
Osobní odběr - zdarma
AUREDNIK CS, spol. s r. o.
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl C,
vložka 2271, vedeného Městským soudem v Praze
Prokurista: Martina Planetová Kilingerová, MBA
Jednatel: Tomas Aurednik
IČO: 18621392 • DIČ: CZ18621392

Celková cena

Objednáním akceptujete naše
„Všeobecné obchodní podmínky“.

Zboží č.
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Popis zboží

/

Zákaznické číslo:

Strana / z

Množství

Jednotková
cena

Celková cena

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 9. 2018 (1/3)
I.
1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ platí pro všechny objednávky a dodávky zboží mezi společností Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, OR vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2271, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které
vzniknou v souvislosti se smlouvou, uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím
telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod
prodávající provozuje na internetové adrese www.aurednik.cz. Konkrétní požadavky nad rámec našich obchodních podmínek ze strany kupujícího pro nás nejsou zavazující, pokud jsme s nimi předem písemně nesouhlasili.
VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále jen VOP,
občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy. Právní vztahy mezi prodávajícím
a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích
č. 90/2012 Sb. a dalšími s ním souvisejícími právními předpisy. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující
spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny
níže ve VOP odlišně.
V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro
kupující spotřebitele i podnikatele, jsou tito dále v textu
jednotně označováni jako „kupující“. VOP jsou nedílnou
součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

tím na tlačítko „Odeslat“ bude jeho objednávka přijata
prodávajícím jako závazná ke zpracování.
6. Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
účet“). Kupující má možnost provádět objednávání zboží i bez příslušné registrace přímo z webového rozhraní
obchodu. V případě registrace a následném objednávání
zboží je kupující povinen uvádět řádně a pravdivě údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit
využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající
může zrušit uživatelský účet, a to zvláště, když kupující
svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 4 roky, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní
smlouvy – objednávky (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to v případě nutné údržby softwarového a hardwarového vybavení prodávajícího.
7. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované
objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

2. Výklad pojmů
VOP: všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Aurednik CS, spol. s r.o. e-shop: internetový obchod Aurednik
CS, spol. s r.o. stránky e-shopu: stránky www.aurednik.cz
prodávající: obchodní firma Aurednik CS, spol. s r.o. kupující spotřebitel: fyzická osoba, která není podnikatelem
kupující podnikatel: fyzická či právnická osoba, podnikající
podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona,
a dále státní instituce a organizace zboží: zboží nabízené,
resp. prodávané prostřednictvím katalogu a internetového obchodu (e-shopu).

II.
Předmět smluvního vztahu
1. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím
na straně jedné a kupujícím na straně druhé je prodej
zboží.

3. Staré katalogy, prospekty, ceníky, jakož i dodací a platební podmínky ztrácí v okamžiku jejich nového vydání
platnost. V případě rozdílu v cenách identického zboží
platí ceny z nového vydání.

2. Kupující si může zboží z katalogu objednat
a) prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu),
b) na e-mailové adrese: obchod@aurednik.cz, info@aurednik.cz
(Tyto e-mailové adresy jsou chráněny před spamboty.)
c) telefonicky na +420 311 706 361, 363 nebo 366
d) faxem na čísle +420 311 706 362
e) písemně na adresu společnosti Aurednik CS, spol.
s.r.o.

4. Smlouva se uskuteční přijetím objednávky od zákazníka. Přijatou objednávku považujeme za závaznou, údaje
v ní uvedené považujeme za řádné, úplné a závazné. Při
objednávkách uvádějte čitelně název a kód zboží, vaši
přesnou adresu, telefonní číslo, případně jméno zodpovědné osoby za objednávku. Přijetí proběhne zasláním
potvrzení o přijetí nebo zasláním zboží zákazníkovi.
Smluvním jazykem je výhradně český jazyk. Změnit nebo
doplnit objednávku můžete pouze výjimečně nejpozději
do druhého dne od jejího zaevidování v naší firmě, a to
e-mailem: obchod@aurednik.cz, případně telefonicky
na lince +420 311 706 361, 363 nebo +420 311 706 366.
Objednávku už jednou zaslanou faxem nebo vybavenou
telefonicky, neposílejte ještě jednou poštou, byla by zpracována dvakrát. Prodávající neručí za omyly kupujícího
v objednávce.
Příslušné dokumenty uchovává prodávající po dobu
nejméně pěti let od jejich uzavření, nejdéle však dle příslušných právních předpisů. Příslušné dokumenty nejsou
přístupné třetím nezúčastněným stranám.
5. Internetový obchod
Prodávající provozuje na internetových stránkách www.
aurednik.cz internetový obchod (e-shop). Zboží, které
je nabízeno v internetovém obchodě prodávajícího, je
pouze informativního charakteru, není návrhem ani nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 1731 a § 1732 Občanského zákoníku. V případě zájmu
kupujícího o zboží nabízené v našem e-shopu, jej kupující
kliknutím na tlačítko „Koupit“ vloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost do momentu odeslání
objednávky opravit své kontaktní údaje, měnit množství
jednotlivých položek nebo odstranit jednotlivé položky
v nákupním košíku. Před odesláním objednávky se vždy
kupujícímu zobrazí přehled objednaných položek zboží včetně množství a ceny za jednotlivé položky, cena
za přepravné včetně balného. Celková cena za zboží je
na přijaté objednávce uvedena bez DPH, ale i s DPH.
Po odsouhlasení objednávky ze strany kupujícího kliknu-

III.
Způsob objednávání
1. Katalog nebo stránky e-shopu obsahují kategorie zboží,
které jsou nabídkou k uzavření smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní
smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě,
pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen
objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude
prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat s návrhem náhradního řešení.
4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti
s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.
IV.
Platební podmínky a dodací podmínky
1. Prodejní ceny v našem katalogu a na stránkách e-shopu
jsou konečné ceny v Kč včetně zákonné sazby DPH pro
ČR. Právě platnou sazbu DPH uvádíme na faktuře zvlášť.
Pokud by se po vydání katalogu zvýšila zákonná sazba
DPH, jsme povinni vyúčtovat zvýšenou sazbu DPH. Pro
Slovenskou republiku je používán pro kurzový přepočet
aktuální měsíční kurz ČNB. Kupující je povinen uhradit
prodávajícímu za zboží aktuálně platnou kupní cenu včetně nákladů spojených s doručením zboží. Prodávající si
vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pro částečné dodávky
platí stejné platební podmínky. Odklad platby až do kompletního dodání zakázky není možný a neakceptuje se.
V případě možného objednání specifického zboží, tzv.
„zboží na zakázku“ je kupujícímu automaticky vystavena
zálohová faktura ve výši 50% z kupní ceny bez nákladů
spojených s dodáním zboží. Tyto náklady jsou následně
promítnuty v konečné celkové faktuře.

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

2. Ceny přepravného, resp. poštovného za dopravu a balného jsou uvedeny na stránkách v katalogu. K ceně za rozměrné zboží, jako je např. nábytek z PUR pěny, dřevěný
nábytek apod. se připočítává tzv. „příplatek za nadrozměr“
v příslušné výši nákladů přepravce. Tyto náklady jsou následně přefakturovány prodávajícím na kupujícího. Doprava zdarma platí pouze pro objednávky z České republiky
od hodnoty zboží 3 500 Kč vč. DPH. U objednávek v nižší
hodnotě účtujeme přepravné + balné pro objednávky
z ČR – Českou poštou ve výši 157 Kč a přepravní službou
PPL ve výši 145 Kč vč. DPH. Při doručování zásilek do zahraničí jsou náklady spojené s dodáním zboží účtovány
vždy. Pro objednávky ze Slovenské republiky účtujeme
přepravné + balné Českou poštou ve výši 484 Kč vč. DPH
a přepravní službou PPL ve výši 423 Kč vč. DPH u ostatních
zásilek do zahraničí jsou účtovány náklady v příslušné výši
nákladů přepravce. Pokud dodáme zboží pouze částečně, přebíráme dodatečné náklady na přepravné. Při hmotnosti balíku, která je vyšší než požadovaný limit (30 kg) pro
přepravu „Balíku do ruky“, si společnost Aurednik spol.
s r.o. vyhrazuje možnost změny způsobu přepravy.
3. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených
s dodáním zboží:
a) bezhotovostním převodem na bankovní účet
vedený v Kč u ČSOB, pro Českou republiku, č. účtu:
197639878/0300 nebo na bankovní účet vedený
v EUR u ČSOB, pro Slovenskou republiku, č. účtu:
4001312741/7500 s příslušným variabilním symbolem,
který je uveden na faktuře. Povinnost zaplatit kupní
cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího,
b) zálohovou fakturou - kupující provede úhradu před
doručením zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu nebo
její část zálohovou fakturou kupující splní okamžikem,
kdy bude odpovídající částka připsána na bankovní
účet prodávajícího. Po uhrazení zálohové faktury
bude vystaven daňový doklad, který bude spolu se
zbožím odeslán kupujícímu,
c) v hotovosti v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.
- kupující provede úhradu proti převzetí zboží,
d) nebo platební kartou Visa, MasterCard, Maestro
v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. - kupující
provede úhradu proti převzetí zboží (v případě požadavku platby kartou v sídle společnosti Aurednik CS,
spol. s r.o. ze strany kupujícího, má kupující vždy povinnost tuto skutečnost prodávajícímu hlásit předem),
e) na dobírku (kupující spotřebitel, fyzická osoba)
v místě určeném kupujícím v objednávce – kupující
provede úhradu v hotovosti nebo platební kartou při
doručení zboží,
f) poštovní složenkou na poště – kupující provede
úhradu poštovní složenkou. Povinnost zaplatit kupní
cenu poštovní složenkou kupující splní okamžikem,
kdy bude odpovídající částka z poštovní složenky doručena prodávajícímu.
g) dárkovými poukazy – ceniny vydávané prodávajícím a uplatnitelnými, pouze v době jejich platnosti,
k nákupu u prodávajícího. Zakoupené poukazy není
možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný
rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukazu
ve prospěch kupujícího není vratný. Kód, resp. evidenční číslo na poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě, že kupující odstoupí
od smlouvy v příslušné 14-ti denní lhůtě prodávající
může vydat kupujícímu nový dárkový poukaz stejné
hodnoty. Okamžik tržby, z pohledu zákona o evidenci
tržeb, v případě platby v hotovosti nebo platební kartou v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. nastává
v momentě prodeje dárkového poukazu.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daněonline; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající
vystavuje účtenky, resp. příslušné doklady dle zákona
o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem
nebo v papírové podobě v závislosti na zvolené platební
metodě.
5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu včetně dodacího listu. Příslušné doklady kupující
obdrží při převzetí zboží, v případě požadavku platby
předem jsou doklady zaslány před odesláním zboží poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě platby v hotovosti obdrží kupující příjmový
doklad.

Všechny ceny již včetně DPH.
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6. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:
a) přepravní služba nebo pošta,
b) osobní převzetí v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.
7. Prodávající je povinen zabalit zboží do ochranného
obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy
tak, aby se předešlo poškození zboží. A následně zajistit
doručení příslušného zboží na místo určení dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce. K předání zboží
v případě zvolení způsobu doručení zboží dojde na nejbližším vhodném místě u vchodu objektu označeném
v objednávce jako místo doručení (případně bydliště kupujícího). Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené
s dopravou nezahrnují donášku zboží dovnitř objektu,
který kupující v objednávce označil jako místo doručení
zboží (případně jako své bydliště). V případě, že dojde
z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl
uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím
spojené zvýšené náklady.
8. Dodávky objednaného zboží prodávající realizuje dle
dostupnosti svých provozních možností v co nejkratším
termínu ze skladu v Trubíně. Všechny produkty dodáváme bez zobrazené dekorace, pokud není uvedeno jinak.
Vyhrazujeme si změnu formy a provedení vůči zobrazení a popisu v katalogu, které neovlivňují funkci a kvalitu
zboží.
Námi uváděné věkové hranice slouží pouze jako doporučení a nejsou závazné. Výběr zboží podle kritérií jako
věk dětí, omezení, způsob použití, způsobilost a bezpečnostní normy jsou na Vašem uvážení. Specifické zboží
dodáváme přímo od výrobce. Běžně dostupné zboží
obdržíte nejpozději do týdne, pokud není zboží skladem
může doba dodání trvat 2–3 týdny. Nábytek z PUR pěny,
dřevěný nábytek a ostatní specifické zboží na objednání
dodáváme ve lhůtě 4–8 týdnů dle náročnosti požadavku.
Doba dodání je vždy orientační, resp. prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou doručovací a přepravní společnosti (např.
přepravní služba, pošta). V případě, že nemůžeme doručit
všechno objednané zboží najednou, budete informováni
telefonicky nebo písemně v dolní části faktury o tom, že
Vámi objednané zboží dodáme později nebo pro nedostupnost u výrobce již nedodáme. Náklady na poštovné
a balné vám v tomto případě nebudou účtovány, netýká
se však zvýšených nákladů, resp. příplatku za nadrozměrné zboží. Z důvodu nepředvídatelného opoždění dodání
zboží ze strany dodavatele může dojít i k opoždění dodání
zásilky. V tomto případě se Vám omlouváme. Pro případ,
kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez
zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější
dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním
zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.
9. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné
dodatečné náklady s tímto způsobem přepravy spojené
kupující.
10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží se
mohou upravovat specifickými dodacími podmínkami
prodávajícího, pokud jsou prodávajícím vydávány.
V.
Reklamace, odpovědnost za vadu, záruka
1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat na příslušný doklad, ve kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně
uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu je kupující povinen zásilku převzít s uvedením písemné výhrady
při převzetí přímo dopravci, resp. doručovateli nebo odmítnout její převzetí. Na případnou pozdější reklamaci
ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti
a provedení, jež určuje kupní smlouva.
3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve
po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se
o jeho vlastnostech a množství.
4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne
na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci
bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, a to osobně
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či písemně na adrese: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84,
267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: reklamace@aurednik.cz.
V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady)
a vadu zřetelně označí, následně bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace předloží či odešle na adresu:
Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká
republika nebo e-mailem: reklamace@aurednik.cz., fotografie, na nichž jsou patrné reklamací uplatňované vady.
Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně
po přijetí reklamace reklamační protokol, resp. potvrzení
o přijetí reklamace, která musí obsahovat – datum zjištění závady, obsah reklamace a jaký způsob jejího vyřízení
kupující požaduje. Pokud kupující opomene tento údaj
uvést, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že
kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho,
v souladu s bodem 9. a 10. tohoto článku, o jeho právech
poučí. V případě osobního uplatnění reklamace v sídle
společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. je reklamační protokol
vyžadován ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán
kupujícímu e-mailem.
5. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující
současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží do sídla společnosti Aurednik CS,
Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo ho na tuto
adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace
prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození
při přepravě, čisté a kompletní. Předpokladem poskytnutí záruky je, že vada nevznikla nevhodným používáním
nebo přetěžováním. Nepatrné barevné odchylky na námi
dodávaném zboží nejsou důvodem k reklamaci.
Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.
6. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen
prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii faktury či
jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího
a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou
komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit
adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná
sleva, nebo vrácena kupní cena nebo dle domluvy provedena výměna zboží v případě uznání reklamace.
7. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění
přiznáno.
8. Prodávající nebo jím pověřený příslušný odborný pracovník rozhodne o reklamaci v co nejkratším možném
termínu, ve složitějších případech do třiceti pracovních
dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy,
má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
nebo dodáním chybějícího zboží,
b) nebo na odstranění vady opravou zboží,
c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) nebo odstoupení od smlouvy.
Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez
souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu
vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě či oznámí-li kupujícímu,
že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může
od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit
práva z vady pouze dle bodu 9. tohoto článku.
10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady,
b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny
nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to,
co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci
ve lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy
odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit

bez souhlasu prodávajícího.
11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat
dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu,
v jakém ho obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením
vady,
c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží
v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením
vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží
prospěch.
12. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění,
a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží
mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění
tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.
13. Prodávající neodpovídá za vady, pokud
- kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu
s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,
- je zboží mechanicky poškozeno,
- zboží kupující svépomocí neodborně opravoval nebo
ošetřoval,
- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,
- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,
- kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,
- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,
- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta
sleva.
14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů
ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty
se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající
je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
případného potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání. Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající
povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení
o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle nazpět
spolu s reklamovaným zbožím, kde náklady za přepravné
hradí v případě neuznané reklamace kupující.
15. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Záruka v tomto
rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.
VI.
Zboží – vlastnické právo
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením
celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.
2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím
věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu
s ní prodávající umožnil nakládat.
VII.
Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail
a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své
osobní údaje uvádět správně a pravdivě pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a pro
účely vedení uživatelského účtu. V případě změny těchto
údajů je kupující povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
3. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou
pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů. Zpracováním osobních údajů
kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
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4. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v tištěné nebo elektronické podobě. Kupující je oprávněn
kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným
podáním doručeným prodávajícímu. Ochrana osobních
dat je pro nás velmi důležitá. V případě, že by se kupující
domníval, že prodávající provádí zpracovávání jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje
nepřesné s ohledem na jejich zpracovávání, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadpvat po prodávajícím, aby odstranil takto vzniklý stav. Osobní údaje
a informace, které nám poskytnete, slouží pro vyřízení
objednávek, dodání zboží a vyřízení platby. Tyto údaje
dále potřebujeme, abychom vás mohli informovat o objednávkách, produktech, službách a nabídkách.
Pokud máte nějaké dotazy nebo byste nám chtěli zaslat
informaci týkající se sdělení nebo vymazání vašich dat,
kontaktujte nás na e-mail: gdpr@aurednik.cz.
5. Prodávající svoji informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR
(General Data Protection Regulation) představující právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém území
Evropské unie, (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro
účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
VIII.
Autorská práva
1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory,
jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č.
121/2000 Sb., autorským zákonem.
2. Všechny katalogy společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.
a v nich uvedená vyobrazení a texty jsou chráněny autorským právem. Kopírování, rozšiřování a komerční využití je
až na výjimku soukromých účelů zakázáno. V případě jednání v rozporu s tímto nařízením, obzvláště při použití pro
komerční účely si vyhrazujeme podniknout právní kroky.
3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího
nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány,
upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné
použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako
porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských
i majetkových práv prodávajícího.
IX.
Cookies a zasílání obchodních sdělení
1. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele.
Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.
2. Jako většina internetových stránek, i stránky www.
aurednik.cz používají cookies. Na základě anonymních
datových objektů Provozovatel například sleduje celkový
počet návštěvníků na těchto stránkách.
3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud
chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil,
musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou
volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude
moci plně využít některé funkce těchto stránek.
4. Kupující souhlasí s elektronickým zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dále souhlasí s elektronickým zasíláním informací
souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.
X.
Storno objednávky
1. Kupující má právo stornovat objednávku, resp. upravit
její část bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání objednávky na e-mailové adrese info@aurednik.cz nebo
na telefonním čísle +420 311 706 361, 363, 366. V případě
stornování již přijaté objednávky do informačního systému může prodávající vůči kupujícímu uplatnit právo
na úhradu prokazatelně vzniklých vícenákladů při realizací
příslušné objednávky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku,
případně její část z těchto důvodů
a) objednávku není možno závazně ověřit (chybně
uvedený kontakt, nedostupnost, bez zpětné reakce
na písemnou korespondenci apod.
b) zboží se již nevyrábí,
c) u zboží se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena zboží,
V případě, že takováto situace nastane, povinností prodávajícího je kontaktovat kupujícího za účelem domluvy
dalšího postupu. Pokud již byla kupujícím
částečně nebo zcela uhrazena kupní cena, bude mu tato
částka prodávajícím navrácena zpět na příslušný účet
ve lhůtě 30 -ti kalendářních dnů.
XI.
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
1. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli lhůtu 14
dní, ve které je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy
bez udání důvodů odstoupit. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky
zboží.
K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží
převzal sám kupující nebo jím určená třetí osoba, která je
odlišná od přepravce.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané
či předané do sídla společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.,
Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem:
obchod@aurednik.cz nebo info@aurednik.cz.
3. V odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel uvede
číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce
vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým
je hradil. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm
své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat
za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků
bezhotovostním způsobem na tento účet.
4. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
který je vystaven na internetových stránkách e-shopu –
viz. odkaz www.aurednik.cz/formular-vraceni-zbozi.
5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle
nebo předá prodávajícímu Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 26701 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: obchod@aurednik.cz nebo info@aurednik.cz veškeré zboží,
které od něho obdržel, a to na adresu: Aurednik CS, spol.
s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující
pracovní den.
6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu
prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby,
které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých
v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného
způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím. Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn
vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného
zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Prodávající použije pro vrácení plateb stejný
platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby
provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující určí pro vrácení platby jiný způsob,
nebude prodávající po kupujícím požadovat v důsledku
změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků
v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním
způsobem na tento účet.
7. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené v původním obalu tak, aby bylo schopné dalšího
prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodno-
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ty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se
s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající
oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
Zboží nám musí být zasláno zpět nebo předáno neprodleně a v každém případě nejpozději během 14 dnů ode
dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.
Lhůta je dodržena, pokud před uplynutím lhůty v délce
14 dní je zboží odesláno. Přímé náklady na zaslání, resp.
navrácení zboží, zpět nese kupující včetně možných vícenákladů za odeslání nezabaleného zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
8. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká kupních
smluv uzavřených na dálku, při dodávkách zvukových
videozáznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
při dodávce zboží, specificky upraveného dle vašich
představ, které není prefabrikát a o jehož výrobě rozhodl
individuální výběr nebo souhlas spotřebitele nebo které bylo jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám
spotřebitele. Dále se nevztahuje na kupní smlouvy o dodání zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
XII.
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo
jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.
4. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu § 89 OZ,
navíc platí následující zvláštnosti. Zákazník smí prodávat
pouze výrobky dodané s výhradou vlastnictví pouze
v běžném obchodním styku. Tímto nám za účelem zajištění podstupuje veškeré nynější nebo budoucí pohledávky, co se týče prodeje zboží nebo jiných právních důvodů. Kupující je oprávněn vymáhat tyto pohledávky tak
dlouho, dokud řádně plní své platební povinnosti vůči
nám. Dále je povinen neprodleně nám sdělit přístupy
třetích osob k dodanému zboží, kterého se týká výhrada
vlastnictví. Poskytnutí zajištění a zástava našeho zboží
dodaného s výhradou vlastnictví jsou nepřípustné.
5. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující domnívá,
že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@aurednik.cz. Tato e-mailová adresa
je chráněna před spamboty. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné
okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu na jeho e-mailovou
adresu nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti.
V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení,
navrhne v této zprávě kupujícímu způsob nápravy. V případě, že kupující na daný způsob nápravy přistoupí, je
celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu. V případě, že se smluvní strany
nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se
kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.
6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc
bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001,
o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.9.2018.

Všechny ceny již včetně DPH.
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