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Jedná se o ergonomicky tvarované trojhranné pastelky a tužky pro
praváky i leváky s matně lakovaným povrchem. Protiskluzové přírodní
úchopové plochy umožňují jejich správné, pohodlné a uvolněné držení.
Nelámavá měkká tuha je ideální pro kreslení a psaní. Na pastelkách
a tužkách je štítek na jméno. Délka 175 mm, Ø 10 mm, tuha Ø 4,2 mm,
šíře hrany 9 mm.

TUŽKA STABILO® EASY
– pro leváky
Trojhranná tužka. Tuha tvrdosti
HB. 1 ks
K10884
39,-

TUŽKA STABILO® EASY
– pro praváky
Trojhranná tužka. Tuha tvrdosti
HB. 1 ks
K10885
39,-

PASTELKY STABILO® EASY – pro leváky
6 trojhranných pastelek.
K11192
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238,-

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

PASTELKY STABILO® EASY – pro praváky
6 trojhranných pastelek.
K11191
238,-

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

Pastelky a tužky trojhranné

Pastelky a tužky v trojhranném
provedení učí děti správnému držení
ruky a postavení prstů.
Rozměr: délka 175 mm.

Ø

5,6 mm

SILNÉ

Ø 10 mm

STŘEDNÍ

Ø 9 mm

SLABÉ

Ø 7 mm

Ø

3 mm

PASTELKY TRIOCOLOR SILNÉ
Trojhranné pastelky s barevným lakovaným
povrchem.
K10035 12 ks
K10036 24 ks

159,306,-

OŘEZÁVÁTKO NA TROJHRANNÉ PASTELKY
Na silné trojhranné, šestihranné, kulaté pastelky i voskovky. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: 4 x 2 cm. 1 ks
K10008
52,-

PASTELKY TRIOCOLOR STŘEDNÍ
12 trojhranných pastelek s barevným lakovaným
povrchem.
K10552
115,-

TUŽKA TRIOGRAPH SILNÁ – PŘÍRODNÍ
Trojhranná silná tužka s nelakovaným přírodním povrchem. Tvrdost tuhy HB. 1 ks
K10004

PASTELKY TRIOCOLOR SILNÉ – PŘÍRODNÍ
12 trojhranných pastelek s nelakovaným přírodním povrchem.
K11069
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PASTELKY TRIOCOLOR SLABÉ
12 trojhranných pastelek s barevným lakovaným
povrchem.
K10167
69,-

18,-

193,-

TUŽKA TRIOGRAPH SLABÁ
Trojhranná tužka s lakovaným povrchem s různou
tvrdostí.
K10623 č. 1
6,K10624 č. 2
6,K10625 č. 3
6,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Ø

5,6 mm

Pastelky a tužky trojhranné

PA S T EL K Y A BA R V Y

TUŽKA LYRA GROOVE
Kvalitní grafitová tužka s trojhranným ergonomickým tvarem, protiskluzovými
přírodními úchopovými plochami a se štítkem na jméno. Vhodná pro praváky
i leváky.
K11066 slabá HB
10,K11067 silná B
26,-

Ø

4,2 mm

PASTELKY STABILO GREENTRIO®
12 trojhranných pastelek, na jejichž výrobu je použito pouze 100 % FSC® certifikované dřevo. Rozměr: tuha Ø 4,2 mm.
K11195
199,-

NÁSTAVEC NA TUŽKU
Pomůcka z měkké pryže ke psaní, ergonomicky tvarovaná. Nástavec je určen
pro leváky (prst umístěte do úchopu pod písmeno L), pro praváky (prst umístěte do úchopu pod písmeno R). Vhodný pro tužky, pastelky, štětce o průměrech
8 - 11 mm. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 3,5 x 1,3 cm. 1 ks
A28726
39,-

Ø

10 mm

PASTELKA LYRA GROOVE MAXI
Silná trojhranná pastelka s protiskluzovými přírodními úchopovými plochami.
Obsahuje tuhu na bázi vosku s vlastnostmi voskovky, vodovky a pastelky v jednom, a proto zanechává silnou stopu, lze ji dobře roztírat.
Rozměr: délka 115 mm, Ø 15 mm, tuha Ø 10 mm. 1 ks
K11072 stříbrná
48,K11073 zlatá
48,-

Ø

5,6 mm
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PASTELKY MAGIC 3 v 1
13 silných pastelek s vícebarevným jádrem, z nichž jedna je bílá a slouží k rozmazávání barev. Natočením hrotu vytváří pastelka vícebarevnou stopu.
Rozměr: tuha Ø 5,6 mm.
K10553
272,-

Ø

3 mm

PASTELKY LYRA MY STYLE
10 pastelek ergonomického trojhranného tvaru, který umožňuje jejich snadný
úchop a zabraňuje proklouznutí. Tyto pastelky lze ozdobit pomocí přiložených
obtisků, jejichž aplikace je snadná. Vybraný obtisk se položí na pastelku a pomocí druhé pastelky se přitlačí a uhladí. Obtisky lze použít nejen na pastelky, ale
i k ozdobení jiných materiálů. Součástí je ořezávátko a arch s obtisky.
Rozměr: tuha Ø 3 mm.
K11154
174,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

PRYŽ GUMOVACÍ – ZNAČKA DOPRAVNÍ
Motiv námi vyhrazen. Rozměr: 3,5 - 4 cm. 1 ks
K11193

12,-

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

Pastelky šestihranné
Ø 10 mm
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Na pastelkách s lakovaným povrchem je štítek na jméno.
Rozměr: délka 175 mm.

TUŽKA STABILO® GREENGRAPH
Kvalitní grafitová tužka, na jejíž výrobu je použito pouze 100 % FSC® certifikované
dřevo. Tuha je extrémně odolná proti lámání. Tvrdost HB.
Rozměr: tuha Ø 3 mm.
K11194
15,-

Ø

5 mm

Ø 7 mm
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Na pastelkách s lakovaným povrchem je štítek na jméno.
Rozměr: délka 175 mm.

PASTELKY TOY COLOR SLABÉ
Šestihranné pastelky s lakovaným povrchem.
K10784 12 ks
K10785 24 ks

Pryž gumovací
– zvířátko

Ø
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te k

najdete na str. 287

3 mm

58,119,-

PASTELKY TOY COLOR SILNÉ
12 šestihranných pastelek s lakovaným povrchem. Součástí balení je ořezávátko.
K10783
157,-

Blok akvarelový
najdete na str. 22

PASTELKY AQUARELL
Jejich efekt spočívá ve spojení s vodou. Štětcem namočeným ve vodě potíráme
hotový obrázek (každou barvu zvlášť) a z výkresu se stane akvarel.
Rozměr: tuha Ø 3 mm.
K10006 12 ks
63,K11197 36 ks
175,-
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SOUPRAVA RÝSOVACÍ – SADA VELKÁ
Potřeby pro rýsování: trojúhelník 45/177 s kolmicí, trojúhelník 60/250, pravítko
30 cm, úhloměr 180/100 (pro praváky), 180/125 (pro leváky).
K11496 pro leváky NOVINKA
67,K11497 pro praváky NOVINKA
67,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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PASTELKY PROGRESSO MAGIC
12 pastelek s lakovaným povrchem a vícebarevným jádrem. Vytváří vícebarevnou stopu, která se mění natočením hrotu. Rozměr: 150 x 7 mm.
K11196
275,-

PASTELKY PROGRESSO
12 pastelek s lakovaným povrchem. Jsou vhodné pro stínování celou ořezanou
plochou nebo k roztírání ořezaných malých částic prsty.
Rozměr: délka 150 x 7 mm.
K10684
124,-

PASTELY PRAŠNÉ UMĚLECKÉ
12 jemných křídových pastelů v odstínech od jedné barvy. K zafixování kresby
je vhodný fixativ. Rozměr: 75 x 9 mm.
K11491 odstín hnědé NOVINKA
149,K11492 odstín šedé NOVINKA
149,-

FIXATIV
Lak na bázi polyvinylové pryskyřice, vhodný
k fixování akvarelových,
křídových a pastelových
kreseb. Obrázky se nerozmazávají.
1

5

19

20

K10098 300 ml 153,-
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UHEL GIOCONDA –
TUŽKA
Černý uhel v tužce.
Rozměr: délka 175 mm,
Ø 8 mm. 1 ks
K10937
21,-

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

UHEL GIOCONDA
PŘÍRODNÍ
4 černé uhle. K zafixování kresby je vhodný
fixativ. Rozměr: délka
150 - 170 mm, Ø 9 mm.
K10936
60,-

PASTELY PRAŠNÉ BAREVNÉ
12 jemných kříd. K zafixování kresby je vhodný fixativ.
Rozměr: 75 x 10 mm.
K10009

124,-

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

Ořezávátka

Nůžky Aurednik
pro leváky

OŘEZÁVÁTKO ICO STOLNÍ – ELEKTRICKÉ
Ořezávátko z pevného barevného plastu se zásobníkem. Vhodné pro pastelky a tužky o průměru
6 - 12 mm. Napájení pomocí 4 tužkových baterií AA
(1,5 V) nebo lze zapojit přes adaptér do sítě. Baterie
ani adaptér nejsou součástí balení. Barva ořezávátka
námi vyhrazena. Rozměr: 8 x 7 cm. 1 ks 1
K10934
283,-
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najdete na str. 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. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: 5 x 3 cm. 1 ks
A20674
52,-

Nůžky Aurednik
pro praváky
najdete na str. 115

OŘEZÁVÁTKO STABILO® EASY
Ergonomicky tvarované ořezávátko se zásobníkem umožňuje snadné držení. Vhodné pro tuhy Ø 6 - 11 mm.
Barva námi vyhrazena. Rozměr: 6,5 x 4 cm. 1 ks
K10931 pro leváky
147,K10932 pro praváky
147,-

OŘEZÁVÁTKO S GUMOVÝM ÚCHOPEM
Ořezávátko z pevného plastu, potažené po obvodu
gumou z důvodu možnosti pevného pohodlného
uchopení. Vhodné pro pastelky Ø 7 mm. 1 ks
K10933
34,-

Ořezávátko
dvojité kovové

najdete na str. 299

OŘEZÁVÁTKO TROJITÉ
Ořezávátko z pevného barevného plastu umožní
ořezávat pastelky a tužky Ø 8, 11, 16 mm i trojhranné. Spodní část slouží jako zásobník odpadu. Barva
námi vyhrazena. Rozměr: 6,5 x 5,5 cm. 1 ks
A20866
34,-

OŘEZÁVÁTKO STOLNÍ
Ořezávátko z pevného barevného plastu s nastavitelným držákem. Vhodné pro pastelky a tužky
Ø 7 - 12 mm s možností různého typu hrocení.
Vhodné i pro trojhranné pastelky a tužky.
Rozměr: 10 x 9 x 7 cm. 1 ks
K10782
244,-
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OŘEZÁVÁTKO LYRA
Dvoubarevné plastové ořezávátko s gumovým
úchopem. Vhodné pro pastelky Ø 0,7 - 11 mm. Barva námi vyhrazena. Rozměr: Ø 4 cm.
K11068
27,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Křídy

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 100 x 19 mm.
A95110
382,-
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KŘÍDY CHODNÍKOVÉ – VEJCE
6 barevných kříd ve tvaru vejce umožňujících snadný úchop a vybarvování velkých ploch. Rozměr: Ø 45 mm, výška 65 mm.
A95115
114,KŘÍDY V TUŽCE – SADA
12 kříd pro malování na tabule, tabulové fólie, okna, porcelán, papír a na další
hladké, čisté povrchy. Křídy s výsuvným šroubováním, roztíratelné vodou. Sada
obsahuje barvy: bílá, žlutá, růžová, oranžová, červená, fialová, modrá, tyrkysová,
světle a tmavě zelená, hnědá, černá. Rozměr: 95 x 10 mm.
K11201
250,-

BARVY KŘÍDOVÉ – SADA
5 tekutých barev v pastelových odstínech. Křídovou barvu na bázi vody lze použít na karton, dřevo, kov, plast a mnoho dalších materiálů. Barva vytváří ultra
matný a křídový vzhled.
K11165 5 x 60 ml
271,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

KŘÍDY OLEJOVÉ
12 kříd s jasnými odstíny. Rozměr: 60 x 9 mm.
K10005

42,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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KŘÍDY TŘPYTIVÉ
20 barevných kříd se třpytivým efektem v plastovém kbelíku v barvách:
bílá, žlutá, červená, fialová, zelená,
modrá. Rozměr: 100 x 20 mm.
K13096 NOVINKA
137,-

KŘÍDY CHODNÍKOVÉ
– SADA MALÁ
16 barevných kříd v plastovém kbelíku v barvách: zelená, červená, hnědá,
žlutá, modrá, a bílá.
Rozměr: 100 x 20 mm.
K10040
90,-

KŘÍDY GIOCONDA
12 tvrdých kříd s voskovým charakterem. Rozměr: 75 x 7 mm.
K10939

97,-

KŘÍDY PRAŠNÉ BRILLIANT – NEONOVÉ
6 suchých kříd v neonových barvách. K zafixování kresby je vhodný fixativ.
Rozměr: 75 x 9 mm.
K11495 NOVINKA
140,-

Fólii samolepicí
tabulovou
najdete na str. 102

KŘÍDY ŠKOLNÍ
12 kříd na tabuli nebo tabulovou fólii. Rozměr: 100 x 12 mm.
K11082 barevné
K11200 bílé

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

38,29,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Voskovky

VOSKOVKY AUREDNIK
12 kulatých voskovek. Rozměr: 95 x 10 mm.
A29023

31,-
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VOSKOVKY GIOTTO CERA MAXI
12 kulatých voskovek v sytých barvách. Rozměr: 100 x 11 mm.
K11077

89,-

VOSKOVKY TRIO WAX
12 trojhranných voskovek.
K10352 silné 90 x 10 mm
K10353 slabé 90 x 8,2 mm

34,19,-

ENŠÍ
od 18 měsíců

BLOČKY VOSKOVÉ GIOTTO
12 voskových bločků, které dobře přilnou na sklo a hladký povrch. Vhodné pro
použítí i na větší plochy, enkaustiku, sklo a strukturované destičky.
Rozměr: 41 x 23 x 12 mm.
K11078
237,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.
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VOSKOVKY STOCKMAR – VOSK VČELÍ
12 silných voskovek z včelího vosku ve stříbrné nebo zlaté barvě. Dobře přilnou
na sklo a hladký povrch. Rozměr: 83 x 12 mm.
A26025 zlaté
267,A26026 stříbrné
267,-

VOSKOVKY TOY COLOR
50 voskovek v plastovém obalu. Rozměr: 97 x 10 mm.
K11198

244,-

od 18 měsíců

E
PRO N

JM

VOSKOVKA BÍLÁ
Vhodná ke kreslení na tmavém podkladu nebo po rozpuštění i ke zdobení vajíček. Rozměr: 80 x 8 mm.
K13020
9,-

ENŠÍ

BLOČKY VOSKOVÉ STOCKMAR
16 bločků z včelího vosku v intenzivních barvách s příjemnou vůní. Dají se vzájemně překrývat a vrstvit. Dobře přilnou na sklo a hladký povrch. Lze s nimi malovat
buď hranou nebo plochou. Součástí balení je plastové rydlo na výtvarné techniky
a odstraňování nečistot. Rozměr: 41 x 23 x 12 mm.
A26350
438,-
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VOSKOVKY KULATÉ
48 voskovek v plastovém obalu. Rozměr: 8 0 x 8 mm.
K10686

Všechny ceny již včetně DPH.

69,-
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VOSKOVKY STOCKMAR – VOSK VČELÍ
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.
Rozměr: 83 x 12 mm.
A26030
254,-

PA S T EL K Y A BA R V Y

Pastelky

Ø

10 mm

PASTELKY STABILO® WOODY
10 silných kulatých pastelek s matně lakovaným povrchem. Obsahují tuhu
na bázi vosku s vlastnostmi voskovky, vodovky a pastelky (3 v 1), a proto
zanechávají silnou stopu, lze je dobře roztírat. Vhodné k psaní na různé povrchy
(papír, sklo, kov, plast, apod.). Doporučujeme ořezávátko na trojhranné pastelky.
Rozměr: délka 113 mm, Ø 15 mm, tuha Ø 10 mm.
A20150
414,-

Čtvrtku školní
najdete na str. 18

PASTELY COLORIX
6 olejových pastelů s výsuvným šroubováním. Podobně jako u aqua pastelek
je možné přetřít pastely vodou a docílit rozmyvatelného efektu.
Rozměr: 105 x 15 mm.
K10935
78,-

DESTIČKA STRUKTUROVANÁ
12 destiček z bílého plastu s vystouplou strukturou s různými 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
280,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

PASTELKY PLASTICOLOR
12 nelámavých pastelek. Rozměr: 115 x 7 mm.
K10627

66,-

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

VOSKOVKA TERAPEUTICKÁ
Voskovka s plastovým držákem umožňuje snadný úchop. Lze rozšroubovat
a náplň vyměnit. Barva námi vyhrazena. Rozměr: 50 mm. 1 ks
K10888
50,-
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ENŠÍ
VOSKOVKA TERAPEUTICKÁ – NÁHRADNÍ NÁPLNĚ
6 náplní do terapeutické voskovky v barvách: žlutá, růžová, červená, modrá, zelená, černá.
K11003
211,-

VOSKOVKY MEDVÍDCI
30 voskovek ve tvaru barevných trojúhelníků. Voskovky jsou vhodné pro začátečníky. Trojhranný tvar umožňuje kreslení hranou voskovky i celou plochou. Jsou
velmi odolné. Rozměr: 45 x 40 x 7 mm.
A20153
333,-

PASTELKY VOSKOVÉ – MYŠKY
6 pastelek se speciálním tvarem pro snadné uchopení v barvách: zelená, oranžová, fialová, červená, modrá a žlutá. Rozměr: délka 6,5 cm.
K13090 NOVINKA
106,-
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VOSKOVKY PRSTOVÉ
42 voskovek v šesti barevných odstínech. Voskovky jsou vhodné pro nejmenší
děti i jako terapeutická pomůcka. Tvar voskovky podporuje správný úchop.
Rozměr: 50 x 35 mm.
A29080
819,-
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ENŠÍ
od 2 let

VOSKOVKA COLORINO – HVĚZDA
6 barevných voskovek v plastovém pouzdře ve tvaru hvězdy. Díky možnosti
uchopení celou rukou je vhodná pro nejmenší. Rozměr: Ø 60 mm.
K10944
56,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Terapeutické voskovky

Enkaustika
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voskovky fantazie

voskovky základní

ENKAUSTIKA – VOSKOVKY
12 barevných voskovek a 1 transparentní (vosk). Rozměr: 85 x 11 mm.
A20130 základní
A20069 fantazie

455,480,-

Teplotní úrovně žehličky:
 70 až 100 °C
 100 až 150 °C
 150 až 210 °C

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

148

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

111,104,-

ENKAUSTIKA – ŽEHLIČKA
Žehlička umožňuje jednoduché uchopení i pro
handicapované (lze malovat i bez použití rukojeti).
Výkon: 240 W při napětí 230 V.
Napětí: 230-240 V / 50 Hz 8
A20083
856,-

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

Fixy, popisovače
Ø 3 - 4 mm

Ø 2 mm
FIXY MAGIC
12 fixů, z nichž 2 jsou bílé, určené k přebarvování
ostatních. Tělo fixy určuje zakladní barvu a kryt napovídá v jakou barvu se změní.
K10949
38,-

FIXY SILNÉ
60 fixů ve 12 barvách v plastovém kbelíku. Vypratelné. Rozměr: 135 x 15 mm, síla stopy 3 - 4 mm.
A35097
489,-

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

88,-

FIXY OBOUSTRANNÉ AUREDNIK
12 fixů s možností oboustranného kreslení se dvěma hroty. Rozměr: síla stopy 0,8 a 2 mm.
A20030
82,-

POPISOVAČE STABILO® POINT 88
10 popisovačů v 10 barvách. Vhodné pro psaní, vybarvování malých ploch
a rýsování. Kovové pouzdro hrotu zajišťuje dlouhou životnost.
Rozměr: síla stopy 0,4 mm.
A35069
203,-

Popisovač
Giotto – silný

najdete na str. 296

TABULKA STÍRATELNÁ
Oboustranně stíratelná tabulka pro nácvik prvního
psaní a kreslení, potažená speciální fólií. Jedna strana je s linkami a druhá bílá. Součástí jsou dva popisovače a stírací textilie.
Rozměr: tabulka 32,5 x 22 cm, síla stopy 2 mm.
K10685
57,-

POPISOVAČ SLABÝ – SADA
4 popisovače vhodné na magnetickou tabuli a stíratelnou tabulku.
Rozměr: délka 155 mm, síla stopy 2 mm.
K10787
51,-
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FIXY ŠTĚTCOVÉ
12 fixů s trojhranným úchopem, plněné barevnými
inkousty. Vypratelné.
K10947
61,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Ø 0,8 mm

Kamínek/nuget
skleněný

PA S T EL K Y A BA R V Y

najdete na str. 180

POPISOVAČ PERMANENTNÍ ČERNÝ
Černý popisovač se silným klínovým nebo slabým kulatým hrotem. Vhodný na
neporézní povrchy ( kov, sklo, porcelán, kámen apod.) Po zaschnutí je voděodolný.
K11640 slabý 130 x 7 mm, síla stopy 1 - 2 mm NOVINKA
10,K11641 silný 145 x 10 mm, síla stopy 1 - 5 mm NOVINKA
20,-

FIXY METALICKÉ VLÁKNOVÉ – STABILO® TRIO DECO
8 fixů se třpytivým efektem, který vynikne obzvláště na černém papíru.
Rozměr: délka 145 mm, síla stopy 2 - 3 mm.
K11524 NOVINKA

188,-

Zvýrazňovač Stabilo®
Green boss – sada
najdete na str. 300

POPISOVAČ STABILO® OHPEN UNIVERSAL – SADA
8 permanentních popisovačů v barvách: oranžová, červená, růžová, fialová,
modrá, zelená, hnědá, černá. Vhodné na různé povrchy (kov, sklo, porcelán, kámen, dřevo, plastové a vatové dekorace apod.) Po zaschnutí jsou voděodolné.
Rozměr: délka 145 mm, síla stopy 0,4 mm.
K11202
196,-

PASTELY NA SKLO GLASS FUN
6 pastelů s měkkou tuhou, kterou snadno vyšroubujeme. Jsou ideální k použití
na hladké povrchy, okna, dlaždice, papír. Lze stírat suchou nebo vlhkou textilií.
Rozměr: 140 x 10 mm.
K10793
138,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

POPISOVAČ AKRYLOVÝ
2 popisovače na vodní bázi s vysokou intenzitou barvy. Vhodné na různé povrchy (kov, sklo, porcelán, kámen, dřevo, plastové a vatové dekorace apod.) Po
zaschnutí jsou voděodolné. Rozměr: 140 x 15 mm, síla stopy 2 - 3 mm.
K10890 zlatý/stříbrný
115,K10891 bílý/černý
115,-

POPISOVAČ METALICKÝ
Popisovač s inkoustem na vodní bázi je vhodný pro psaní na neporézní materiály
(kov, sklo, porcelán, kámen apod.) Po zaschnutí je voděodolný.
Rozměr: délka 125 mm, síla stopy 2 mm.
K10687 zlatý
27,K10688 stříbrný
27,-

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

Barvy – přehled
VHODNÝ PODKLAD

VLASTNOSTI

ČIŠTĚNÍ

STR.

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.

152
153
154

2. Barvy
Magic Paint

Papír, lepenka, vatové a polystyrenové dekorace, dřevo,
kámen.

Barvy na vodní bázi, velmi dobře kryjí, stálé na světle, elastické, lze je mezi sebou míchat a tvořit tak
nové odstíny, nejsou voděodolné, doba schnutí je
cca 30 minut. 21

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

153

3. Barvy vodové

Papír, lepenka, vatové dekorace.

Barvy lze dobře míchat s vodou, výrazně zářivé.

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

156
157

4. Barvy prstové

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

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

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

158
159

5. Barvy akrylové

Lepenka, vatové a polystyrenové dekorace, 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.
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6. 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: ihned vyprat
le, voděodolné, lze je mezi sebou míchat a tvořit tak
tekutým mýdlem ve vlažné vodě.
nové odstíny, doba schnutí je 24 hodin.
Z textilií nelze zcela odstranit.

161

7. Barvy Cromagic

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

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

162

8. Barvy
zapouštěcí
AquaTint, tuše

Morušový papír, karton, dřevo
a různé savé materiály.

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

Ruce: voda a mýdlo.
Oblečení: ihned odstranit vodou
a poté vyprat.

166

9. Barvy
mramorovací

Papír, lepenka, vatové a plastové dekorace, látka, hedvábí,
svíčka, vyfouklá vajíčka, dřevo,
sklo, kov.

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

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

167

10. Barvy
na obličej

Tělo, obličej.

Barvy vysoké kvality.

Tělo, obličej: teplá voda a mýdlo.

168

11. 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.

169

12. Barvy 3D třpytivé
Glitter liner

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

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 apod.

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

170

13. Barvy textilní

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 po dobu 3 až 5 minut,
stupeň bavlna. Hotový výrobek můžeme vyprat
v pračce do 40 °C.

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

170
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14. 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: ihned vyprat tekutým mýdlem ve vlažné vodě. Z textilií nelze
zcela odstranit.

172

15. Barvy
na sklo

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

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

177

16. Barvy na sklo,
keramiku
a porcelán

Papír, lepenka, umělá hmota,
sklo, porcelán, kov, keramika,
terakota, kamenina.

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

179
180
181

1. Barvy
temperové

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

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).

Všechny ceny již včetně DPH.
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Temperové barvy

BARVA TEMPEROVÁ

AUREDNIK 1000 ml
Kvalitní temperová barva v různých barevných odstínech.
1 barva

TODUPKT
PRO

147,-

bílá A45921
světle žlutá A45902
tmavě žlutá A45903
tělová A45924
oranžová A45904
červená A45905
světle modrá A45910
tmavě modrá A45911

BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR METALICKÁ
K11481 bronzová 500 ml NOVINKA
K11482 měděná 500 ml NOVINKA
K10483 zlatá
500 ml
K10484 stříbrná 500 ml

154,154,154,154,-

fialová A45909
světle zelená A45914
tmavě zelená A45916
světle hnědá A45918

Sušáky pojízdné

najdete na str. 301 - 302

tmavě hnědá A45919
šedá A45922
černá A45920

152

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

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

BARVA TEMPEROVÁ

TOY COLOR 1000 ml
Kvalitní temperová barva v různých barevných odstínech.

149,-

1 barva

bílá K10875

NOVINKA

tmavě žlutá K11323

NOVINKA

tělová K11325

PA S T EL K Y A BA R V Y

světle žlutá K10876

oranžová K11006
růžová K11324

NOVINKA

červená K10877
NOVINKA

fialová K11327

NOVINKA

světle modrá K11326
tmavě modrá K10878
světle zelená K10879
tmavě zelená K10880
hnědá K10881
černá K10882

Kelímek bezpečný
nevylévací
najdete na str. 128

Vypratelné...
BARVA MAGIC PAINT

500 ml
Vysoce kvalitní krycí barva na vodní bázi.
Určena pro užití na papír, lepenku, dřevo,
polystyren. Barva není voděodolná. 21
BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR FLUORESCENČNÍ
4 barvy v neonově zářivých odstínech: žlutá, zelená, růžová, oranžová.
K10630 4 x 250 ml

1 barva
399,-

152,-

bílá A48800
žlutá A48801
červená A48803
zelená A48807
modrá A48805
hnědá A48808
BARVA TEMPEROVÁ – SADA
10 barev v tubě v 10 odstínech.
K10952 10 x 16 ml

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

černá A48809
145,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR SE STRUKTUROU
6 barev: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá. Po zaschnutí mají barvy speciální strukturu, která je nejenom vidět zrakem, ale i cítit hmatem. Barvy se dají
míchat mezi sebou. Vhodné na papír, lepenku, plátno.
K11478 6 x 180 ml NOVINKA
511,-

Barvu akrylovou
svítící
najdete na str. 160

BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR NEON
Tempera s fluorescenčními (svítícími) vlastnostmi ve tmě. Dobře omyvatelná.
K11480 250 ml NOVINKA
249,-

E
PRO N

JM

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

407,-

BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR PERLEŤOVÁ
4 barvy s perletí: bílá, žlutá,růžová, modrá.
K11487 4 x 250 ml NOVINKA

404,-

ENŠÍ

BARVA TEMPEROVÁ TUHÁ PLAYCOLOR
6 barev s vysouvacím šroubováním. K malování není potřeba štětec s vodou.
Stačí vyšroubovat barevnou tyčinku a malovat. Barvy jsou rychleschnoucí a lze
je použít na papír, lepenku, dřevo apod. Rozměr: délka 9 cm, Ø 2 cm.
K10951
144,-

154

BARVA TEMPEROVÁ TOY COLOR TŘPYTIVÁ – LEPIDLO TŘPYTIVÉ
4 barvy s glitry: modrá, červená, žlutá, stříbrná.
K11488 4 x 250 ml NOVINKA

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

1 díl
tempery

3 díly
média

3 díly
média

MÉDIUM AKRYLOVÉ
Médium, které umožňuje vytvořit z temperové barvy akrylovou. Pro matnou barvu smícháme 1 díl média a 1 díl temperové barvy. Požadujeme-li lesklou barvu, smícháme 3 díly média a 1 díl temperové barvy. Doba schnutí 30 - 90
minut.
K11483 1000 ml NOVINKA
349,-

MÉDIUM PERLEŤOVÉ
Médium, které lze míchat s temperovými a akrylovými barvami. Vytváří barvy
s perleťovým efektem. Lze použít i samostatně.
K11486 1000 ml NOVINKA
349,-

1 díl
tempery

1 díl
tempery

3 díly
média

1 díl
média

MÉDIUM TEXTILNÍ
Médium, které umožňuje vytvořit z temperové barvy 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.
K11484 1000 ml NOVINKA
387,-
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MÉDIUM TŘPYTIVÉ
Médium, které lze míchat s temperovými a akrylovými barvami. Vytváří zajímavé
barvy se třpytivým efektem. Lze použít i samostatně.
K11485 1000 ml NOVINKA
349,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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růžová
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bílá

žlutá

tělová

oranžová

světle červená

tmavě červená

světle zelená

tmavě zelená

světle modrá

tmavě modrá

fialová

světle hnědá

VODOVKY ŠKOLNÍ KOH-I-NOOR
12 barevných tablet se sytým pigmentem.
Rozměr: tableta Ø 3 cm.
K10887

tmavě hnědá

65,černá

oz ˇenou
nabídku
barev
najdete
u nás
v e-shopu.
NÁDOBKA NA VODOVOU BARVU V TABLETÁCH
Jednotlivé nádobky lze libovolně spojovat podle počtu barevných tablet. Rozměr: Ø 4,4 cm. 1 ks
A39336

156

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

16,-

BARVA VODOVÁ – TABLETA
Sytá krycí barva v 15 odstínech.
Rozměr: tableta Ø 4,4 cm.
A45210 bílá
A45212 žlutá
A45226 růžová
A45227 tělová
A45215 oranžová
A45211 světle červená
A45218 tmavě červená
A45219 světle zelená
A45221 tmavě zelená
A45222 světle modrá
A45216 tmavě modrá
A45223 fialová
A45228 světle hnědá
A45217 tmavě hnědá
A45214 černá

21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,-

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

Vodové barvy

E
PRO N

ENŠÍ
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JM

VODOVKY TOY COLOR MAXI
6 barevných tablet se sytým pigmentem. Díky velikosti tablety jsou vhodné pro začátečníky. Součástí je kulatý štětec. Rozměr: tableta Ø 5,7 cm.
K10632 základní
K11479 perleťové NOVINKA

VODOVKY TOY COLOR PERLEŤOVÉ
12 pastelových odstínů s perleťovým efektem. Součástí je kulatý štětec.
Rozměr: tableta Ø 3 cm.
K10420

VODOVKY ANILINOVÉ
24 odstínů barev. Rozměr: tableta Ø 2,2 cm.
K10693
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79,-

135,-

119,127,-

VODOVKY PELIKAN
8 barevných tablet bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, hnědá, černá.
Víko slouží jako paleta pro míchání barev. Barvy lze jednotlivě vyjmout.
Rozměr: Ø 4 cm.
K13094 NOVINKA
457,-

VODOVKY TOY COLOR – 24 BAREV
24 barevných tablet se sytým pigmentem. Součástí jsou dva ploché štětce.
Rozměr: tableta Ø 3 cm.
K10631
93,-

Všechny ceny již včetně DPH.

157

BARVA PRSTOVÁ

TODUPKT

AUREDNIK 750 ml
Sytá krycí barva v různých barevných odstínech
s hustou konzistencí, která po zaschnutí nešpiní.

PRO

136,-

1 barva

bílá A44904
PA S T EL K Y A BA R V Y

žlutá A44900
oranžová A44907
tělová A44909
růžová A44911
světle červená A44903
tmavě červená A44916
světle zelená A44901
tmavě zelená A44913
světle modrá A44902
tmavě modrá A44915
fialová A44908
hnědá A44906
černá A44905

BARVA PRSTOVÁ

AUREDNIK 750 ml
zlatá/stříbrná

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

157,-

NOVINKA

zlatá A44917

NOVINKA

stříbrná A44918

196,-

Barvy prstové
na textil Mucki
najdete na str. 170
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

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

Prstové barvy
BARVA PRSTOVÁ

TOY COLOR 1000 ml
Sytá barva v různých barevných odstínech.
Vypratelná.
1 barva NOVINKA

158,-

žlutá K11469
oranžová K11470
tělová K11471
červená K11472
zelená K11473
světle modrá K11474
fialová K11475
hnědá K11476
černá K11477

BARVY PRSTOVÉ MUCKI TŘPYTIVÉ
4 třpytivé barvy na vodní bázi: zlatá, stříbrná, světle modrá, růžová. Vhodné
k použití na různé povrchy jako je papír, karton, plátno, sklo, zrcadlo, dlaždice,
dřevo, kámen atd. Krémová konzistence je optimální pro nanášení barev nejen
prsty a rukama, ale i štětcem, houbičkou nebo špachtlí.
K11212 4 x 150 ml
386,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

BARVY PRSTOVÉ MUCKI – BOX MALÍŘSKÝ
Sada je vhodná pro získání kreativních dovedností jako je např. míchání barev
prsty a použití správné barvy pro oblíbené zvířátko, na procvičování jemné motoriky a koordinaci ruky i oka. Sada obsahuje 5 x 50 ml prstové barvy (bílá, žlutá,
červená, modrá, černá), 12 obrázků zvířátek, 2 nádoby na barvu, 5 vatových tyčinek, 2 štětce tupovací, 3 malířské houbičky, dřevěnou špachtli, návod.
K11308
414,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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bílá K11468

Akrylové barvy
BARVA AKRYLOVÁ

500 ml
Kvalitní dobře krycí barva na vodní bázi, stálá
na světle. Vhodná na lepenku, vatové a polystyrenové dekorace, dřevo, kámen, kov, ubrouskovou techniku. Po zaschnutí voděodolná.

167,-

1 barva

PA S T EL K Y A BA R V Y

bílá K10954
žlutá K10955
červená K10956
zelená K10957
modrá K10958
hnědá K10959
černá K10960

BARVA AKRYLOVÁ

500 ml

zlatá/stříbrná

173,-

zlatá K11213
stříbrná K11214

BARVA AKRYLOVÁ SVÍTÍCÍ
Barva s fluorescenčním efektem, svítí ve tmě. Krémová konzistence, rychleschnoucí, voděodolná. Vhodná pro malování na dřevo, papír, karton, polystyren, kámen,
terakotu, sklo, keramiku atd. Po zaschnutí může být nalakována.
K11526 150 ml NOVINKA
185,-

BARVY AKRYLOVÉ – HOBBY ACRYL
6 matných barev. Po zaschnutí jsou barvy voděodolné.
K10815 6 x 20 ml
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

337,-

BARVY AKRYLOVÉ GIOTTO
12 matných barev. Vhodné na karton, dřevo, kámen, kov apod. Voděodolné.
Součástí balení je kulatý štětec.
K11083 12 x 25 ml
315,-

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

BARVA AKRYLOVÁ OUTDOOR DECORATION – SADA
6 sytých venkovních barev. Vhodné na dřevo, terakotu, kámen, kov, plastové
a polystyrenové dekorace, apod. Voděodolné. Doba schnutí 24 hodin.
A45463 základní 6 x 250 ml
823,A45464 rozšířená 6 x 250 ml
823,-

sada základní
bílá
žlutá
PA S T EL K Y A BA R V Y

červená
zelená
modrá
černá
sada rozšířená
růžová
fialová
tyrkysová
olivová
světle hnědá
tmavě hnědá

oz ˇenou n b ku
barev najdete
u nás v e-shopu.

Květináče
terakotové

najdete na str. 181

BARVA ART METAL
Kvalitní metalická, vodou ředitelná barva s kovovým efektem. Vhodná na dřevo,
terakotu, kámen, kov, plastové a polystyrenové dekorace, apod. Voděodolná.
Doba schnutí cca 30 minut.
A45469 červená 250 ml
366,A45468 modrá
250 ml
366,A45467 tyrkysová 250 ml
366,A45488 stříbrná 250 ml NOVINKA
368,A45489 zlatá
250 ml NOVINKA
369,A45490 měděná 250 ml NOVINKA
368,-

ŠEPS AKRYLOVÝ
Bílý šeps se užívá jako univerzální podklad pod malbu. Nanáší se širokým,
plochým štětcem ve dvou až třech vrstvách, dle potřeby. Vhodný pro plátno
a papír. První vrstva může být ředěná vodou, další vrstvy ředíme podle potřeby.
Lze tónovat s akrylovými barvami.
K11502 500 g NOVINKA
199,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

Všechny ceny již včetně DPH.
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BARVA CROMAGIC

AUREDNIK 500 ml
Sytá lesklá barva na vodní bázi. Po nanesení na
hladký povrch vytvoří lesklý transparentní film.
Vhodná na papír, dřevo, sklo, fólii.

125,-

1 barva NOVINKA

bílá K13038
PA S T EL K Y A BA R V Y

žlutá K13039
oranžová K13040
červená K13041
růžová K13043
fialová K13044
světle modrá K13045
tmavě modrá K13046
světle zelená K13047
tmavě zelená K13048
hnědá K13049
černá K13050

BARVA CROMAGIC

AUREDNIK 500 ml

zlatá/stříbrná NOVINKA
BARVA AUREDNIK CROMAGIC GLITTER – SADA
6 sytých lesklých barev na vodní bázi. Po nanesení na hladký povrch vytvoří
lesklý transparentní film. Vhodné na papír, dřevo, sklo a fólii.
A49040 6 x 500 ml
732,-

TYČINKA NA VYŠKRABÁVÁNÍ
Extra silná dřevěná tyčinka pro pohodlné držení
a vyškrabávání obrázků do černých kartiček s duhovou podkladovou vrstvou.
Rozměr: délka 9 cm, Ø 9 mm. 1 ks
K11215
4,-

162

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

KARTIČKA ŠKRABACÍ – SADA
25 černých kartiček s duhovou podkladovou vrstvou pro vyškrabávání vlastních motivů.
Rozměr: 15 x 15 cm.
K21095
365,-

165,-

zlatá K13035
stříbrná K13034

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.
A47654 120 ml
126,-

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

Sušáky pojízdné

PA S T EL K Y A BA R V Y

najdete na str. 301 - 302

TODUPKT

Velký výběr barev
najdete na str.
152 - 162

PRO

Prac ov ní po st up:přip ev ní m e le pi cí gu m ou
Na ot áč ivý kruh ar z bí lé le pe nk y. Pl as to vé
ko lo n ebo ji ný tv ím e ba rv ou (z ře dě no u
st ří ka čk y n ap lnba rv ou Magic Pa in t).
te m pe ro u n ebo dřev ěn é oh rá dk y za čn em e
Ko leč ke m ve dl e di no vých ru či če k, tí m
to či t po sm ěru houv ni tř oh rá dk y a st říroztoč ím e pa pí r e různ é ba rvy. Vz ni ka jí ta k
ka čk ou st ří ká m jím av é ob razc e.
n eu vě ři te ln ě za

STŘÍKAČKA PLASTOVÁ
10 stříkaček.
K10961 10 ml

40,-

Kolo z lepenky
najdete na str. 97

KRUH MALOVACÍ MAGIC
Při práci rozvíjíme hravou formou tvořivost, grafomotorickou
představivost, fantazii, koordinaci ruky a oka. Vnímáním a jedinečnou kombinací barev získáme neopakovatelný zážitek.
Součástí balení je 10 plastových stříkaček. 1
K11143 malý 58 x 34 x 9,5 cm
3689,K11144 velký 73 x 48 x 20 cm
3975,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

ZÁSTĚRA PRACOVNÍ AUREDNIK
Nepromokavá prodyšná zástěra s pružným lemem
na rukávech, vzadu na suchý zip. Materiál je 100%
polyester. Doporučujeme prát při teplotě 30°C.
A61291 S 1,5 - 3 roky délka 55 cm
147,A61292 M 4 - 6 let
délka 65 cm
160,A61293 L 7 - 10 let
délka 75 cm
171,-

Všechny ceny již včetně DPH.

163

Kreativní techniky

PA S T EL K Y A BA R V Y

h
Foto Transfer Potc

SADA KREATIVNÍ – FOTO TRANSFER POTCH
Foto Transfer Potch je lepidlo na vodní bázi pro přenos fotografií z laserových
tiskáren, novinových článků, obrázků z časopisů, na plátno, dřevo, keramiku, kov,
sklo, porcelán a látku. Po vyschnutí získá saténový lesk a je průhledné, voděodolné. Vhodné i jako vrchní krycí lak. Sada obsahuje 1x Foto Transfer Potch (50 ml),
1x lesklý lak (50 ml), 1x syntetický štětec, 1x stěrku, návod.
K11334 NOVINKA
335,-
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Plátno malířské
najdete na str. 169

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.
K11216 250 g
286,-

Papíry
na ubrouskovou
techniku
najdete na str. 55

LEPIDLO AUREDNIK
NA UBROUSKOVOU TECHNIKU
Vodou ředitelné základní lepidlo 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 je po zaschnutí transparentní.
A62900 1000 ml
294,-

164

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

LEPIDLO TEXTILNÍ
NA UBROUSKOVOU TECHNIKU
Voděodolné lepidlo mezi ubrouskem a textilem
(bavlnou, hedvábím). Při výzdobě trička doporučujeme vložit podložku z PVC, 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.
A49259 59 ml
97,-

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

Lak ve spreji

Myš k dekoraci
– decoupage
najdete na str. 56

LAK VE SPREJI ODIF
Lak vhodný na všechny povrchy. Bez zápachu, nežloutne. Rychleschnoucí.
Bezpečný. 1 5 19 23
K11250 lesklý
250 ml
186,K11251 matný
250 ml
186,K11252 venkovní 250 ml
186,-
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LAK KRAKELOVACÍ VE SPREJI
Speciální lak, který rozpouští horní vrstvu barvy a tím vznikají prasklinky.
1

5

19

23

199,-

K10439 250 ml

PERLY TEKUTÉ BAREVNÉ
6 gelových barev připomínající perly: bílá, zlatá, stříbrná, růžová, modrá, černá.
Nanášíme přímo z tuby na dekorovaný předmět (papír, sklo, keramiku, látku, dřevo apod.). Po zaschnutí drží tvar, voděodolné.
K11084 6 x 30 ml
285,-

Misku
porcelánovou

Přání z papíru
– okénka

najdete na str. 180

najdete na str. 83

PERLY TEKUTÉ BÍLÉ
Gelová barva připomínající perly. Nanášíme přímo z tuby na dekorovaný předmět (papír, sklo, keramiku, látku, dřevo apod.). Po zaschnutí drží tvar, voděodolná.
A48856 30 ml
93,-

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

PERLY TEKUTÉ METALICKÉ
Gelová barva (zlatá, stříbrná) připomínající perly. Nanášíme přímo z tuby na dekorovaný předmět (papír, sklo, keramiku, látku, dřevo apod.). Po zaschnutí drží tvar,
voděodolná.
K11217 2 x 30 ml
122,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Prac ov ní po st up: ní pl oc hu před ušpi ně ní m.
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a 5 cm prům ěr,
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Motýli

Tvořivé nápady
najdete na
www.aurednik.cz

BARVY AQUATINT
6 zapouštěcích barev: žlutá, červená, růžová, světle modrá, světle a tmavě zelená. Vhodné na morušové papíry. 1 21
A58539 6 x 250 ml
524,-

Lampiony

najdete na str. 46 - 50

TUŠ FLUORESCENČNÍ KOH-I-NOOR
1 ks
K11499 žlutá 20 ml NOVINKA
K11500 růžová 20 ml NOVINKA
K11501 zelená 20 ml NOVINKA
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

24,24,24,-

TUŠE BAREVNÉ KOH-I-NOOR
6 barevných tuší: žlutá, zelená, hnědá, červená, modrá, černá. Vhodné na kolorování kreseb a malování špejlí nebo perem.
K10041 6 x 20 ml
134,TUŠ ČERNÁ KOH-I-NOOR
1 ks
K10557 20 ml
18,-

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

orování
Mraním
po st up:

PA S T EL K Y A BA R V Y

ak ap eme
Prac ov
ud en ou vodou nbi
st
se
y
ob
t
ád
n
Do
1)
vh od né ko m no va
1–2 ka pky ba rvy (je
několik ba re v). vodě a m y jí rozm íchá me
a
ra m o2) Ba rva pl av e npet
, a tí m vytv oříme m
šp ejlí nebo pi ou
šp ejli,
ro va cí vzor.
m ět up ev ní me n a
ed
př
ný
va
ro
ko
De
3)
e.
a
po no říme a otáčím
há me schn ou t (d obiá lu,
nec
k
be
ro
vý
ný
ve
er
ar
at
Ob
m
4)
n a použitém
schn utí je zá vi sl á
.
)
né přid at
tj. 2–24 ho d.
ra m orován í je vh od
5) Pro zlep še ní m3 lžíce octa.
do vody asi 2– né pracovat ve větra né
od
6) S ba rvami je vh
m íﬆ no sti.

BARVY MRAMOROVACÍ
6 barev v lahvičkách s kapátkem. Sada základní barvy: bílá, žlutá, červená, modrá,
zelená, černá. Sada metalické barvy: červená, fialová, modrá, zelená, stříbrná, zlatá.
Před použitím barvu dobře protřepeme. 1 19 20
A45599 základní 6 x 15 ml
396,K13013 metalické 6 x 20 ml NOVINKA
410,-

ká
Barva magnetic
Prac ov ní po st up: dů ležité ba rv u dobře proPřed použitím je usí být su ch ý a od m aš tě ný.
třep at. Po vrch m n an ášíme po stup ně,
Ba rv u ne ředí me, vy štětce m různ ými sm ěry.
op ti m ál ně 3 vrsto jedn u vrst vu je cca 2 hoDoba schn utí pr za schn e cca za 24 hodi n.
di ny. Důkl ad ně ěr m ůžeme přetíra t baMagnetický n át mi ba rvami. Jedn o ba le ní
revn ými akrylo vý 0,5 m².
pokryje přibližně
BARVA MAGNETICKÁ
Jedná se o černý akrylový nátěr na vodní bázi s magnetickými vlastnostmi.
S touto barvou si můžeme vytvořit magnetickou plochu např. na zdi, nábytku,
stole apod.
K11219 250 ml
284,-
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Barvy na obličej, dřevo

BARVA NA OBLIČEJ SNAZAROO
6 tužek v barvách: černá, žlutá, zelená, bílá, modrá,
červená lehce odstranitelných mýdlem a teplou vodou. Rozměr: délka 7,5 cm, Ø 10 mm.
K11518 NOVINKA
136,-

BARVA NA OBLIČEJ SNAZAROO – SADA
8 barev vysoké kvality. Sada zelená: bílá, černá, červená, žlutá, fialová, zelená, modrá a růžová. Sada růžová:
bílá, černá, světle žlutá, světle zelená, růžová, metalická stříbrná a dvě třpytivé barvy. Součástí je houbička,
štětec a podrobný obrázkový návod. Barvy jsou lehce odstranitelné mýdlem a teplou vodou.
K10942 zelená 8 x 2 ml
297,K11510 růžová 8 x 2 ml NOVINKA
297,-

BARVA NA OBLIČEJ SNAZAROO
– KREV TEKUTÁ
Červená barva, která se snadno nanáší, neotírá se
a lze ji snadno smýt.
K11514 50 ml NOVINKA
98,-

ŠABLONA NA OBLIČEJOVÉ BARVY
6 šablon od jednoho motivu, z ohebného plastu. Rozměr: 20 x 15 x 0,5 cm.
K11519 růžová – kytičky
NOVINKA
K11520 oranžová – strašidla NOVINKA
K11521 žlutá – zvířata
NOVINKA

122,122,122,-

LAZURA NA DŘEVO
6 lazurovacích barev, které po natření dřevěných předmětů zvýrazní strukturu dřeva a oživí jeho barvu.
K11527 6 x 20 ml NOVINKA
408,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

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
145,-

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

Linoryt
) n eti čc e z li no le a (PVC
des
v
ha
oc
rm a
pl
fo
tá
á
ry
ov
ává vy
tí ti sk
ik a, při které zů stje zá kl ad ní m m ateriá le m pro ryrytí a ti sk . K rytí
hn
tec
á
ck
afi
gr
o
ic e
Ob lí be ná
e se. Při této tec hn
ou pl é
pruž né a od ol né pr
obarve ná a n et is),knkteré m us í být do stateč ně pe vnáé,ba rva se n an áš í vá leč ke m n a vyst
VC
sk
(P
ař
sk
um
a. Ti
– li no le
lá tk u.
ívají žl áb ko vá rydl
do li no le a se po užítla ke m se přen áš í n a pa pí r n ebo
př
a
na
li
pl oc hy

A4

A5

21 x 29,7 cm

14,8 x 21 cm

LINORYT – DESTIČKA
Destička z pružného linolea (PVC). 1 ks
K10568 A4
K10567 A5

LINORYT – VÁLEČEK
Gumové válečky s plastovou rukojetí jsou určeny
pro nanášení tiskařské barvy na linoleum (PVC).
Rozměr: délka rukojeti 11,5 cm a váleček Ø 2,5 cm.
1 ks
K10634 malý 7,5 cm
156,K10635 velký 15 cm
206,-

91,52,-

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
208,-

Paletu malířskou
obdélník
najdete na str. 126

DESTIČKA SOLOLITOVÁ
Destička je vhodná k pomalování akrylovými barvami, strukturovací pastou, k ozdobení ubrouskovou technikou. Lícová strana destičky je bílá, rubová strana je v přírodní barvě. Tloušťka 3 mm. 1 ks
K10558 kruh
Ø 10 cm
14,K10234 čtverec 10 x 10 cm
12,K10235 obdélník 20 x 30 cm
34,-

BARVA NA LINORYT
Černá tiskařská vodou ředitelná rychleschnourychleschnou
cí barva (cca 15 minut) s velmi dobrými krycími
vlastnostmi.
K11218 250 ml
283,-

DESKA MALÍŘSKÁ
Karton potažený plátnem (280 g/m2), je vhodný k popo
malování temperovými, akrylovými i prstovými bar
barvami nebo na ubrouskovou techniku (decoupage).
Rozměr: 18 x 24 cm. 1 ks
K10962
66,-

Deska malířská

MAGNET K DOMALOVÁNÍ
Mini magnetka potažená plátnem.
Rozměr: 6,5 x 6,5 cm. 1 ks
K11085

28,-

PLÁTNO MALÍŘSKÉ
Dřevěný rám potažený vypnutým plátnem. Plátno
je opatřeno speciální univerzální vrstvou vhodnou
na nejrůznější techniky (decoupage, klasické malování, použití strukturovací pasty). Celé balení navíc
obsahuje dřevěné klínky, kterými můžete v případě potřeby plátno vypodložit a dosáhnout vyššího
vypnutí, pokud se při tvoření mírně prověsí (např.
vlivem vlhkosti). Složení: 100% bavlna. Tloušťka dřevěného rámu 1,8 cm.
K11253 20 x 20 cm
57,K13095 30 x 40 cm NOVINKA
77,-
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Linory t

Textilní barvy
BARVA NA BATIKOVÁNÍ

70 g
Prášková batikovací barva s vynikajícím krycím
efektem. Je vhodná na barvení bavlny, viskózy,
lnu, plátna, hedvábí, vlny a polyamidu. Barvení
se dosahuje při teplotě 50 - 95 °C. Při použití celé
barvy (70 g) je možné dosáhnout silný intenzivní
odstín na 200 g textilu a světlejší odstín na 400 g
textilu. Obsahuje barvicí sůl. Obarvené textilie
doporučujeme prát do 40 °C. Vhodné pro techniku Shibori (vázání, skládání, svazování).

PA S T EL K Y A BA R V Y

1 barva NOVINKA

119,-

žlutá K13004
červená K13005
světle modrá K13006
tmavě modrá K13007
světle zelená K13008
tmavě zelená K13009
hnědá K13010
černá K13011

BARVY NA TEXTIL CREATOYS
6 barev na textil: černá, fialová, modrá, zelená, žlutá, červená. Barvy necháme zaschnout, není třeba zažehlovat. Vhodné pro malování na světlém podkladu. Součástí je štětec.
K11086 1 x 5 ml (černá), 5 x 12 ml
84,-

BARVY PRSTOVÉ NA TEXTIL MUCKI
4 barvy v pastelových odstínech: žlutá, červená, modrá a zelená. Barvy na bázi vody jsou vhodné pro malování na světlý i tmavý textil (s maximálně 20% syntetických vláken) prsty, rukama nebo štětcem. Fixace
zažehlením (5 min., stupeň bavlna). Doporučujeme prát na 40°C.
K11229 4 x 150 ml
387,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

FIXATÉR K BARVĚ NA BATIKOVÁNÍ
Zlepšuje pestrost, barevnost a odolnost barveného
textilu. Jedno balení zafixuje cca 1,4 kg tkaniny.
K13012 20 ml NOVINKA
83,-

BARVA TŘPYTIVÁ 3D – GLITTER LINER
dekoAkrylová barva s vysokým obsahem glitrů na deko
rační výzdobu, pro zvýraznění detailů. Vhodné kombinovat s ubrouskovou technikou, barvami na sklo,
textilními a akrylovými barvami. Doba schnutí je
3 - 12 hodin.
K10263 zlatá
28 ml
117,K10262 stříbrná 28 ml
117,-

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

BARVA NA TEXTIL
CREALL

500 ml
Barva na bázi akrylu. Jednotlivé barvy lze mezi
sebou míchat a vytvořit tak další odstíny. Po fixaci zažehlením (3 - 5 min., stupeň bavlna) je barva
voděodolná. Doporučujeme prát do 40 °C. Barva
se nanáší štětcem, razítkem nebo tupovacím válečkem přes šablony. Barva je vhodná pro téměř
všechny přírodní a syntetické materiály.

227,-

PA S T EL K Y A BA R V Y

1 barva NOVINKA

bílá K11646
žlutá K11647
oranžová K11648
červená K11649
růžová K11650
fialová K11651
Tašku látkovou

tmavě modrá K11652

najdete na str. 175

tyrkysová K11653
zelená K11654
černá K1165

BARVA NA TEXTIL VE SPREJI
Vodou ředitelná barva na přírodní světlé materiály.
Barvu naneseme na textil a necháme zaschnout.
Potom ji několik minut zažehlujeme z rubové strany.
K11230 žlutá
50 g
51,K11231 červená 50 g
51,K11232 modrá 50 g
51,K11233 zelená 50 g
51,K11234 hnědá 50 g
51,K11235 černá
50 g
51,-

POLŠTÁŘEK RAZÍTKOVACÍ NA TEXTIL
Polštářek napuštěný textilní barvou můžeme využít na razítkování textilu pomocí všech možných razítek.
Po zaschnutí zažehlíme žehličkou nastavenou na bavlnu. Doporučené praní do 40°C. Rozměr: 7 x 4 cm.
K11236 žlutá
35,K11237 červená
35,K11238 fialová
35,K11239 zelená
35,K11240 hnědá
35,K11241 černá
35,-
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Barvy na hedvábí

BARVA NA HEDVÁBÍ – SADA KREATIVNÍ
Sada obsahuje 5 barev (20 ml): žlutou, oranžovou, červenou, modrou, zelenou, konturovací barvu v tubě (20 ml) zlatou a transparentní, efektovou sůl (20 ml), 2 ks hedvábí
(45 x 37 cm), štětec, špendlíky, předlohy pro malování, návod.
K11335 NOVINKA
845,-

KONTURA NA HEDVÁBÍ

20 ml
Barva v tubě s aplikační tryskou k vytváření obrysů na hedvábí a textíliích.

1 barva NOVINKA

112,-

bílá K13000
černá K13001
stříbrná s perletí K13002
zlatá s perletí K13003
měděná s perletí K13125

SŮL EFEKTOVÁ
Krystaly soli nasypeme na mokré nabarvené hedvábí a během schnutí vzniknou zajímavé efektní vzory.
Po vysušení sůl odstraníme.
K11566 500 g NOVINKA
239,-

oz ˇenou
nabídku barev
najdete
u nás v e-shopu.

BARVY NA HEDVÁBÍ JAVANA
6 barev na hedvábí: žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá. Součástí balení je štětec a gutta (transparentní vypratelná kontura). Fixace zažehlením.
K11245 6 x 20 ml
413,-
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

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 ks 1
K10696
14,-

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

ŠÁTEK HEDVÁBNÝ
Rozměr: 45 x 45 cm. 1 ks
K20281

PA S T EL K Y A BA R V Y

Bavlna, hedvábí

70,-

Kruh drátěný

najdete na str. 206

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

116,-

KAPESNÍK HEDVÁBNÝ
Rozměr: 28 x 28 cm. 1 ks
K20280

45,-

Hedvábí k pomalování
Bílé hedvábné textilie se začištěným okrajem
určené k aplikaci barev na hedvábí. Jsou vhodné předem navlhčit, poté nanášíme barvu
štětcem nebo rozprašovačem.

TAŠTIČKA LÁTKOVÁ NA KRK
Taštička má 3 kapsy: na suchý a klasický zip, spodní
otevřenou kapsu. Zezadu je opatřena poutkem
k provlečení pásku. Rozměr: 14 x 16 cm. 1 ks 3
A50043
55,-

BATOH LÁTKOVÝ
V přírodní barvě. Rozměr: 38 x 42 cm. 1 ks
A50090
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Textilní barvy

Tričko bílé

najdete u nás v e-shopu.

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 ks
K10322
50,-

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: stopa Ø 3 mm.
K10818 malá 6 ks
85,K10968 velká 12 ks
124,-

VOSKOVKY TEXTILNÍ
15 voskovek v různých barvách. Nakreslíme obrázek, přežehlíme žehličkou přes pečicí papír po dobu cca 3 minut
na stupeň bavlna. Rozměr: délka 6 cm, Ø 0,9 cm.
A20325
154,-

Papír na výrobu
draků
najdete na str. 44

DRAK NYLONOVÝ K LÉTÁNÍ
Bílý drak k vymalování a 4 barevné fixy v barvách: růžová, modrá, zelená a fialová.
Rozměr: 60 x 70 cm, délka šňůry 30 m. 3
K11242
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Při výběru nabízených produktů
dbejte našich upozornění na str. 508.

126,-

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

najdete na str. 230 - 232

PROSTÍRÁNÍ LÁTKOVÉ
Prostírání v přírodní barvě. Rozměr: 43,5 x 34 cm.
A50029
55,-

TAŠTIČKA LÁTKOVÁ NA ZIP
Taštička v přírodní barvě. Rozměr: 13,5 x 17 cm.
A50121
42,-

SÁČEK LÁTKOVÝ
Sáček v přírodní barvě se šňůrou ke stažení.
Rozměr: malý sáček 9 - 10,5 x 16 - 18 cm, velký sáček
25 x 35 cm. 1 ks
A50039 velký
39,A80395 malý
27,-

oz ˇenou n b ku
textilních dekorací
najdete u nás v e-shopu.

učn

n

TAŠKA LÁTKOVÁ S KONTUROU
Velká taška v přírodní barvě s předtištěným vzorem k vymalování. Rozměr: 38 x 42 cm. 1 ks
K11638 ryba
NOVINKA
K11639 pejsek
NOVINKA

www.aurednik.cz • info@aurednik.cz

69,69,-

TAŠKA LÁTKOVÁ
Taška k vyzdobení. Malá v barvě přírodní, velká
v barvě žluté
Rozměr: malá 25 x 28 cm, velká 38 x 42 cm. 1 ks
A50023 malá
35,A50104 velká
62,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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BATOH LÁTKOVÝ SE ZIPEM
V přírodní barvě s červeným nebo modrým zipem. Barva námi vyhrazena.
Rozměr: 33 x 26 cm. 1 ks
K11670 NOVINKA
228,DEŠTNÍK LÁTKOVÝ DĚTSKÝ
Bílý deštník k dekoraci. Vhodný k pomalování textilními a akrylovými barvami nebo fixami.
Rozměr: délka 54 cm, Ø 80 cm.
K11161
269,-

ČELENKA LÁTKOVÁ - INDIÁN
Čelenka s předtištěným vzorem k vymalování.
Rozměr: 60 x 3 cm.
K11244
57,-

ČEPICE LÁTKOVÁ KUCHAŘSKÁ
V přírodní barvě. Rozměr: obvod 56 cm.
K11637 NOVINKA

POVLAK LÁTKOVÝ NA POLŠTÁŘ
Bílý povlak se zapínáním na zip.
Rozměr: 40 x 40 cm.
A50072

PENÁL LÁTKOVÝ
Penál v přírodní barvě na zip. Rozměr: 12 x 19 cm.
A50092
58,-
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68,-

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

100,-

KŠILTOVKA LÁTKOVÁ
Bílá kšiltovka vzadu s gumičkou. Univerzální velikost.
A50041
50,-

KABELKA LÁTKOVÁ
V přírodní barvě. Rozměr: 27 x 19 x 10 cm.
K11671 NOVINKA

196,-

Tel.: +420 311 706 361, 363, 366
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BARVA NA SKLO

60 ml

Okenní barva v různých odstínech, 2 barvy konturovací.
1 barva

41,bílá K10143
žlutá K10144
oranžová K10146
červená K10145
hnědá K10149
tmavě zelená K10147
světle zelená K10175
tmavě modrá K10148
světle modrá K10174
konturovací černá K10140
konturovací zlatá K10141

BARVY NA SKLO
6 barev s předlohami, fólií a stříbrnými třpytkami. 5 x 20 ml, černá kontura 30 ml.
K11246 základní
134,K11247 třpytivé
157,-

BARVY NA SKLO KREUL – MONSTER PARTY
Tématická sada s motivy svátku Halloween obsahuje 5x barvu na sklo (bílou,
oranžovou, světle zelenou, metalickou fialovou, třpytivou bílou), 1x barvu konturovací černou, 1x barvu svítící ve tmě, 150 kulatých barevných štrasových kamínků, 1x plastovou podložku 35 x 20 cm, 1x speciální plastový arch 35 x 20 cm,
šablony, návod.
K11529 7 x 80 ml NOVINKA
696,-

PŘEDLOHA K MALOVÁNÍ NA SKLO – VÁNOCE
Předloha s vánočními motivy s vyvýšenou konturou pro malování barvami na
sklo. Výběr motivů námi vyhrazen. Rozměr: 14 x 14 cm. 1 ks
K11248
13,-

Pastely na sklo
Glass Fun

najdete na str. 150
FÓLIE NA SKLO ADHÉZNÍ
Měkká průhledná fólie slouží k pomalování barvami na sklo. Obrázek po zaza
schnutí 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
12,-
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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. 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
48,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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Plexi tvary

SKLENICE ZAVAŘOVACÍ S VÍČKEM
6 sklenic z čirého skla se šroubovacím uzávěrem ve stříbrné barvě.
Rozměr: Ø 7,5 x 11 cm.
A53154 370 ml NOVINKA

KOULE PLASTOVÁ DVOUDÍLNÁ
Koule se skládá ze dvou plastových částí. Vhodná k malbě barvami na sklo, tekutými perlami, akrylovými barvami. Dovnitř můžeme vložit vatové nebo polystyrenové dekorace, korálky, flitry apod.
K13026 Ø 7 cm 25 ks bez úchytu
564,A69621 Ø 10 cm 12 ks s úchytem NOVINKA
700,-

152,-

SKLÍČKO ZÁVĚSNÉ HLADKÉ - ZVON
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. Otvor na provlečení vlasce pro zavěšení. Rozměr: 9 x 8 cm. 1 ks
A69612
17,-

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 ks

NOVINKA

13,-

K21269 NOVINKA
ozdoba
vánoční

13,-

K21270 NOVINKA
sněhulák

13,-

K21271 NOVINKA
strom
vánoční

13,-

K21272 NOVINKA
zvonky
vánoční

13,-

K10332
lokomotiva

10,-

K10333
ryba

10,-

K10334
motýl

10,-

K11091
slon

10,-

K11092
pes

10,-

K10965
auto

10,-

K10966
vrtulník

10,-

K10967
princezna

10,-

K11093
včela

10,-

K11094
krab

10,-

K21268
anděl
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Barvy na sklo

LUCERNA SKLENĚNÁ ZÁVĚSNÁ
12 průhledných sklenic s drátěným uchem.
Rozměr: Ø 8 cm, výška 10 cm.
A53158
396,-

List síťovaný

najdete na str. 247

SVÍCEN SKLENĚNÝ – NA ČAJOVOU SVÍČKU
10 svícnů k pomalování barvami na sklo, třpytivými
barvami 3D, popisovači na porcelán, glitrovými lepidly. Rozměr: 4,5 x 6,5 cm.
A53198
168,-

BARVY NA KERAMIKU A SKLO CREATOYS
6 barev: žlutá, oranžová, růžová, fialová, tyrkysová, černá (konturovací). Vhodné i na keramiku, sklo, dřevo.
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.
K10695 5 x 12 ml, kontura 1 x 5 ml
87,-
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Všechny ceny již včetně DPH.

179

Keramika, porcelán
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BARVY NA PORCELÁN
6 barev: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá. Vodou ředitelné barvy jsou vhodné i na keramiku, sklo,
dřevo. 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.
K10817 6 x 20 ml
366,-

TODUPKT
PRO

KASIČKA PORCELÁNOVÁ – PRASÁTKO
Bílé prasátko má na spodní straně otvor s gumovým uzávěrem. Rozměr: 10 x 7,5 cm. 1 ks
A53163

83,-

MISKA PORCELÁNOVÁ
V bílé barvě. Rozměr: Ø12,5 cm, výška 6,5 cm. 1 ks
A53143 300 ml

43,-

KAMÍNEK/NUGET SKLENĚNÝ
Kamínek můžeme polepit samolepicí mozaikou nebo pomalovat barvami na porcelán.
Balení obsahuje 14 až 16 kamínků. Rozměr: 4 x 3 cm. 2
K10824 bílý/perleť 300 g
K10806 čirý
300 g NOVINKA
K10810 zlatý
300 g NOVINKA
K10811 stříbrný
300 g NOVINKA

85,85,92,92,-

BARVY NA KERAMIKU A PORCELÁN – SADA
10 barev na vodní bázi s kvalitními pigmenty. Jednotlivé barvy lze mezi sebou míchat. Před použitím
protřepeme. Barvy jsou použitelné za studena, nevyžadují sušení v troubě.
K11531 NOVINKA
532,-
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KVĚTINÁČ TERAKOTOVÝ
Hliněný květináč. 1 ks
K11667 malý 4 x 2,7/4,7 cm NOVINKA
K11668 střední 6 x 4/6,7 cm NOVINKA
K11669 velký 10 x 6,6/11 cm NOVINKA

11,18,36,FIXY NA KERAMIKU DECOR PEN
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
142,-

DŽBÁNEK KERAMICKÝ
V bílé barvě, bez glazury. Rozměr: výška 13,5 cm. 1 ks
K11540 250 ml NOVINKA

149,-

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
186,-
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MISKA KERAMICKÁ
V bílé barvě, bez glazury. Rozměr: 15,5 x 4,5 cm.
K11541 250 ml NOVINKA

93,-

HRNEK PORCELÁNOVÝ
V bílé barvě. Rozměr: dolní Ø 6,9 cm, horní Ø 7,7 cm, výška 10 cm. 1 ks
K11286 250 ml

39,-

Všechny ceny již včetně DPH.
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