MODELÍNA AUREDNIK

800 g

Příjemná vláčná modelína.

257,-

1 barva NOVINKA

TODUPKT
PRO

bílá A61469
žlutá A61470
oranžová A61471
červená A61472
H M OT Y M O D ELOVACÍ

světle modrá A61473
tmavě modrá A61474
tmavě zelená A61475
hnědá A61476

TVOŘÍTKA NA MODELÍNU – SADA
5 dílná sada pomůcek k modelování z pevného plastu.
K10395

182

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

5

166,-

VÁLEČEK NA MODELOVÁNÍ
Z pevného plastu. Rozměr: 4 x 22 cm. 1 ks
K11539 NOVINKA

39,-

VÁLEČEK DŘEVĚNÝ
Váleček s otočným středem. Rozměr: 5,5 x 43 cm.
K10738

74,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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Modelíny

MODELÍNA NA OKNO
12 barev měkké modelovací hmoty k vytvoření obrázků na okna a hladké plochy. Snadno lze odstranit,
nevysychá. K opakovanému použití.
A61109 12 x 50 g
235,-

MODELÍNA MĚKKÁ

500 g

E
PRO N

Jemná modelína v kelímku, kterou je nutné
po použití uzavřít, aby nevyschla.
1 barva

JM

127,-

ENŠÍ

bílá A61103
žlutá A61104
oranžová A61105
od 2 let

červená A61106
modrá A61107
zelená A61108

MODELÍNA BAMBUSOVÁ
Modelína z přírodního materiálu. Hotový výrobek
necháme uschnout na vzduchu. Obal se zbývající
hmotou dobře uzavřeme, tím zabráníme vyschnutí.
K10699 200 g
63,-

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

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.

28,-

183
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MODELÍNA DECO KIDS – SADA
10 barev: bílá, žlutá, růžová, červená, zelená, modrá, fialová, oranžová, hnědá
a černá.
K10394 500 g
90,-

MODELÍNA KIDDY CLAY
24 barev.
K10697 500 g

FIGURKY DO MODELÍNY
128 dílů z barevného plastu k vytvoření nejrůznějších figurek.
Rozměr: 3 - 5 cm. 2
A61169

184

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

419,-

93,-

HMOTA MODELOVACÍ PLOVOUCÍ
10 barev lehké modelíny. Výrobky z této hmoty se nepotopí, ale plavou na hladině.
K11254 100 cm3
39,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366

H M OT Y M O D ELOVACÍ
od 2 let

EKDO
UKT

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.
A61278 10 x 40 g
395,-

PRO

HMOTA MODELOVACÍ GIOTTO BE-BE – SADA
Modelína na přírodní bázi obsahuje pšeničnou mouku. V barvě červené, modré,
žluté a bílé. Nezanechává skvrny, dermatologicky testováno.
K11098 4 x 100 g
186,-

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

5
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68,-

HMOTA MODELOVACÍ SNOW MAGIC
Kouzelný sníh – super měkká a lehká modelovací hmota. Schne na vzduchu, nelepí se na ruce, po zaschnutí nepraská. Lze ji obarvit fixy, barvou.
K11171 70 g
126,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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HMOTA MODELOVACÍ – BETON
Hmota připomínající beton. Vhodná k výrobě květináčů, stojánků na svíčky,
k otiskům listů a přírodnin. Po zaschnutí na vzduchu můžeme pomalovat nejrůznějšími barvami.
K13025 500 g
88,-

Držák na čajovou
svíčku
najdete na str. 189

HMOTA MODELOVACÍ – MODURIT MASS
Modelovací 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 temperovými nebo akrylovými barvami.
K10972 bílý
500 g
143,K11498 přírodní 500 g NOVINKA
143,-

Barevné křídy

najdete na str. 143

MODELÍNA SAMOTVRDNOUCÍ CREALL – BAREVNÁ KŘÍDA
Speciální modelovací hmota v 6 barvách: bílá, žlutá, červená, fialová, zelená,
modrá, která na vzduchu ztvrdne a změní se v barevnou křídu.
K13097 750 g NOVINKA
243,-

HMOTA MODELOVACÍ BÍLÁ
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 125 g
103,-

186

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

PODLOŽKA NA MODELOVÁNÍ
Podložka z pevného bílého plastu. 1 ks
K10045 A4
K10970 A3

17,34,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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vací FIMO
Hmota modelorobě po stav iček,

dí k vý
Hm ot a Fi m o se hoů, kn ofl ík ů a ji ných
lk
rá
hm otou
zv ířá te k, ko
se. Než za čn em e s
drob no st í, n el ep íné n ec ha t ji ch ví li od ležet
prac ovat, je vh odotě. Před zp ra co vá ní m propři po ko jov é te plší ko us ky hm ot y m ez i prst y,
m ač ká m e m en ná.
do ku d n en í vl áčdn ut í up eč em e hotový
Za ú če le m zt vr při te pl otě 130 ˚C po do bu
výro be k v trou bě
30 m in ut.

TODUPKT
PRO

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.
A61266 bílá
1000 g
109,A61265 terakota 1000 g
109,-

HMOTA MODELOVACÍ FIMO SOFT
12 barev: bílá, žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová, modrá, tyrkysová, zelená,
hnědá, šedá, černá. 1
A61297 12 x 25 g
335,-

Barvy
na keramiku

najdete na str. 179

Peří dekorační
najdete na str.
224 - 226
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Všechny ceny již včetně DPH.
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Vosky, svíčky

H M OT Y M O D ELOVACÍ

Fólie vosková

Prac ov ní po st up:
ožím e vo sk oPřed po užit ím rozljov é te pl otě. Do bko
po
i
vo u fóli i př
ou n ebo ro vn ou
ře ořezan ou tužkvy
ryjem e le hc e
sk
je hl ou n a vo ho tvaru. Tvary
ob rys poža do va néhn ou t. Po loží m e
m ůžem e i vyst řin a ji ný předn a sv íč ku n ebo ko ra ci a ru ko u
m ět urče ný k de
přit is kn em e.

BODEC NA SVÍČKU
4 kovové bodce. Rozměr: 5 cm.
K21314 stříbrný NOVINKA
K21315 zlatý
NOVINKA

PLÁTY NA VÝROBU SVÍČEK – VČELÍ VOSK – SADA
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 plátů
K10739 velká 4 pláty

59,59,sada I.

BARVA NA SVÍČKY
Tekutá barva na voskové bázi se snadno aplikuje přímo z lahvičky. Necháme zaschnout 24 hod.
K11255 zlatá
29 ml
78,K11256 stříbrná 29 ml
78,-

PLÁTY VOSKOVÉ
10 plátů v každé sadě. Rozměr: 20 x 10 cm.
A61075 sada I.
A61074 sada II. NOVINKA

KNOTY S PLÍŠKEM
10 knotů.
K11558 dlouhý 10 cm
K11559 krátký 3,5 cm

BARVY NA SVÍČKY – SADA
4 tuby s barvami: zlatá, modrá, červená, žlutá,
vosková fólie a předloha. Barvu nanášíme rovnou
z tuby nebo roztíráme štětcem. Necháme zaschnout
24 hod. 20
A49790 4 x 29 ml
291,-

188

79,55,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

sada II.

269,269,-

37,23,-

LED SVĚTLO DEKORAČNÍ
Ledkové teplé bílé světlo vhodné pro svítilny, stolní lampy, lampiony apod. Voděodolné, s vyměnitelnými
bateriemi. Kapacita 12 hodin svícení. Šroubový mechanismus pro zapínání (nutno pevně utáhnout) a vypínání (opět povolit). Součástí jsou 2 baterie (3V typ CR2032) + lepicí podložka. Před použitím nutno odstranit
ochranu kontaktů baterie. Rozměr: Ø 3 cm. 1 ks 2 22
A69836
52,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366

H M OT Y M O D ELOVACÍ

stříbrný holografický

zlatý holografický

stříbrný lesklý

zlatý lesklý

PLÁT VOSKOVÝ
Ke zdobení svíček. Rozměr: 17,5 x 8 cm.
K11384 stříbrný holografický 3 ks
K11385 zlatý holografický
3 ks
K11381 stříbrný lesklý
1 ks
K11382 zlatý lesklý
1 ks
K11383 stříbrný matný
2 ks

stříbrný - perly

stříbrný matný

259,259,99,99,148,-

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

zlatý - perly

SVÍČKA BÍLÁ – SADA
4 hladké svíčky k vyzdobení mramorovacími barvami, voskovými plátky nebo
barvami na svíčky. Rozměr: 8 x 4 cm.
K11257
63,-

stříbrný - proužky

PLÁT VOSKOVÝ
Ke zdobení svíček. Rozměr: 0,2 x 20 cm.
K11386 stříbrný – perly
11 ks NOVINKA
K11387 zlatý – perly
11 ks NOVINKA
K11388 stříbrný – proužky 10 ks NOVINKA

111,111,113,-

SVÍČKA ČAJOVÁ
Svíčka na baterii (je součástí) se svítivostí cca 60 hod. nebo svíčka bílá s knotem,
doba hoření 4,5 hod. Rozměr: Ø 3,8 cm. 22
M25858 na baterii
2 ks
42,K13101 bílá s knotem 30 ks NOVINKA
59,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

VOSK VČELÍ GRANULOVANÝ
Vhodný na výrobu svíček, zdobení
vajec.
K11389 200 g NOVINKA
179,-

DRŽÁK NA ČAJOVOU SVÍČKU
12 kovových držáků.
Rozměr: 4,4 x 1,5 cm.
A61162 NOVINKA
119,-

PARAFÍN BÍLÝ
Hmotu vložíme do formy na tavení a ve vodní lázni rozehřejeme při maximální
teplotě 60 °C. Tekutý parafín nalijeme do předem připravených formiček a necháme ztuhnout. K obarvení můžeme použít trojhranné nebo kulaté voskovky.
K10383 500 g
155,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Formičky licí

FORMA NA SVÍČKU 
2 formy z průhledného plastu.
K21312 kvádr 5,5 x 10,5 cm NOVINKA
K21313 válec
6 x 10 cm NOVINKA

312,312,-

oz ˇená n
ic c o
u ná v e

b k
iček
o u

FORMIČKA LICÍ – VELIKONOCE 
9 motivů.
Rozměr: 5,5 x 4,5 cm.
K11162

143,-

FORMA NA TAVENÍ PARAFÍNU
Je vyrobena z pevného plastu. Vhodná i na mýdlovou hmotu. Používá se ve vodní lázni při maximální
teplotě 60 ° C. Po roztavení parafínu nebo mýdlové
hmoty můžeme přidat barvu dle typu materiálu.
K21311 400 ml NOVINKA
127,FORMIČKA LICÍ – SRDCE DEKORAČNÍ 
6 motivů. Rozměr:  4 - 7 cm.
K11104
136,-

FORMIČKA LICÍ – MOTÝLI 
6 motivů. Rozměr: 5 x 12 cm.
K11100

190

136,-

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

FORMIČKA LICÍ – SRDCE HLADKÁ 
4 motivy. Rozměr: 6 - 7 cm.
A62524
189,-

FORMIČKA LICÍ – SAFARI 
6 motivů. Rozměr: 6 - 9 cm.
K11102

143,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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c ňátko
e ice
Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

o

ičk ic

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.






vět ivk
formička vhodná na sádru
formička vhodná na FIMO
formička vhodná na mýdlo
formička vhodná na vosk

OBVAZ SÁDROVÝ MODELOVACÍ
5 obvazů vhodných k výrobě masek a otisků, modelování soch, ornamentů, ke zhotovování krajinných
modelů a k dalšímu kreativnímu tvoření.
Rozměr: 10 x 300 cm.
K11258
163,-

FORMIČKA LICÍ – MANDALY 
5 motivů s různou strukturou. Rozměr: Ø 6,5 cm.
A62519

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

175,-

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.
K10061 1000 g
28,-

FORMIČKA LICÍ – MUŠLE 
7 motivů. Rozměr:  6 - 9 cm.
K11101

Všechny ceny již včetně DPH.

136,-
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BARVA DO MÝDLA
Tekutá průhledná barva k obarvení mýdlové hmoty.
Nakapeme do rozpuštěné mýdlové hmoty. Sytost
barvy si zvolíme dle potřeby, zamícháme a obarvenou hmotu vlijeme do připravené formičky.
A62513 žlutá 10 ml
52,A62516 zelená 10 ml
52,A62515 modrá 10 ml
52,A62514 fialová 10 ml
52,-

FORMIČKA LICÍ SILIKONOVÁ – VEJCE 
6 motivů. Rozměr: 11 x 7 cm.
A63536
182,-

FORMIČKA LICÍ SILIKONOVÁ
– KYTIČKA 
4 motivy. Rozměr: tvar Ø 3,8 cm.
A63537

FORMIČKA LICÍ SILIKONOVÁ – BÁBOVKA 
15 motivů. Barva námi vyhrazena. Rozměr: Ø 4, výška 2,5 cm.
K11672 NOVINKA

HMOTA MÝDLOVÁ
Potřebné množství mýdlové hmoty odkrojíme nožem, dáme do formy na tavení a ve vodní lázni rozehřejeme při maximální teplotě 60 °C. 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 tvarů o velikosti cca
6,5 cm. 8
A63345 500 g
255,-

192

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

169,-

208,-

FORMIČKA LICÍ SILIKONOVÁ – JARO 
6 motivů. Rozměr: 11 x 7 cm, hloubka 3 cm.
A63534

165,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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VANA NA PÍSEK A VODU S RÁMEM
Transparentní vana je snadno odnímatelná. Stabilní trubkový ocelový rám se dvěmi uzamykatelnými kolečky, ochranné kryty u obou nohou. Rám, díky síťovanému
uchycení, lze složit. Rozměr: 72 x 50 x 57 cm.
K13121 NOVINKA
3298,PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PÍSEK A VODU
13 dílů k využití pro zábavu s pískem a vodou.
K13122 NOVINKA

799,-

BOX PSACÍ SENZORICKÝ
Dřevěný box s pískem a oboustrannou tabulí, která je z jedné strany bílá a z druhé černá. S tímto univerzálním psacím boxem mohou děti zkoušet své první psaní hravým způsobem. Například předepíšeme písmeno
prstem do písku a poté jej přeneseme křídou nebo perem na tabuli. Inspirováno Montessori pedagogikou.
Balení obsahuje dřevěný box, tabuli, hladítko na písek, 3 křídy, pero na tabuli, houbu a písek 500 g. Rozměr:
30 x 23 x 4 cm. 1 2
B34198
605,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

HLADÍTKA
4 hladítka z barevného plastu s různými výřezy.
Rozměr: 13 x 8 cm.
K10501
53,-

Všechny ceny již včetně DPH.

193

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

15

627,-

H M OT Y M O D ELOVACÍ

B30378 2,5 kg

Formičky na
písek – sadu

najdete na str. 413

PÍSEK DO PÍSKOVNIČKY BAREVNÝ – SADA
Písek s hrubší strukturou v 10 barvách. 2 15
A78150 10 kg
595,-

TODUPKT
PRO

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
611,-

194

Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

PÍSEK DO PÍSKOVNIČKY PŘÍRODNÍ
2

15

K10500 2 kg

79,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366

