BLO-INPAA4-00504
numer

kod EAN produktu

zgrzewka
opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

numer

5 sztuk

BLO-INPAA2-00505

BLO-INPAA4-00504 (PASTELE)

kod EAN produktu

BLOKI, PAPIERY I KALKI
zgrzewka
opak.

kod EAN opakowania

5 sztuk
ilość w opak.

BLO-INPAA2-00505 (PASTELE 2)
A4, 20 ark.
220 g/m2

Pastele
inspiracje

do samodzielnego

do samodzielnego rysowania

gotowe
szablony
blok zawiera

Blok do pasteli, olówka, wegla i sepii

:\ELHU]QDV]V]NLFLVWZµU]ZĄDVQ\REUD]

PASTELE, PASTELE 2

=DSUDV]DP\QDOHNFMÛLQVWUXNWDľRZÇNURNSRNURNXSW /21'<ą6.$%8'.$7(/()21,&=1$

Ë

Ë

=DF]\QDP\SUDFÛRGSRNRORURZDQLDĝFLDQ\EXG\QNX6LÛJDP\ZW\P
celu po pastele w drewnie i kolorem szarym o numerze 35 pokrywamy ich
SRZLHU]FKQLÛ1DWRQDNĄDGDP\NRORUELDĄ\LZV]\VWNRUR]FLHUDP\
GRNĄDGQLHSDOFHP

Ì

Ì

3DUDSHW\F]\WHľQDGSURľDRNLHQZ\PDJDMÇGRGDQLDFLHSOHMV]HJRRGFLHQLD
RFKU\1DVWÛSQLH]D]QDF]DP\PRFQLHMSU]HFLÛFLDZERQLRZDQLX6ÇWRJĄÛERNLH
EUX]G\NWµUHZ\PDJDMÇSRGNUHĝOHQLDNRORUHPV]DU\P7HUD]SU]HFKRG]LP\
GRSRGNUHĝOHQLDFHJLHĄ7\PVDP\PRGFLHQLHPV]DURĝFLNUHĝOLP\OLQLHSR]LRPH
RUD]SLRQRZH:DľQHDE\OLQLHPQLHMZLÛFHMRGGDZDĄ\HIHNWSHUVSHNW\Z\
F]\OL]ELHJDĄ\VLÛ]HVREÇZUD]]RGGDODQLHPVLÛRGZLG]D3LRQRZHOLQLHSRZLQQ\
E\ÉNUµWNLHLSRXU\ZDQHU\VRZDQHQDSU]HPLDQ

Í

1DVWÛSQLH]DMPXMHP\VLÛRNQHPDGRNĄDGQLHV]\EÇNWµUDFKRZDVLÛ
ZFLHQLX:SLHUZV]HMNROHMQRĝFLZ\SHĄQLDP\SRZLHU]FKQLÛNRORUHPUXG\P
:DUVWZÛWÛUR]FLHUDP\SDOFHPLNĄDG]LHP\SRQRZQLH1DVWÛSQLHMDN]Z\NĄÇ
NUHGNÛQDNĄDGDP\QDWRFLHPQ\EUÇ]:V]\VWNRSRSUDZLDP\F]HUQLÇNWµUÇ
UµZQLHľ]D]QDF]DP\URZNLERQLRZDQLDQDNUDZÛG]LDFKRNLHQQ\FK
2NQRSROHZHMNRORUXMHP\ZWHQVDPVSRVµEMDNRNQRSRSUDZHM

Í

Î

Ï

Î

&KRGQLNQDFDĄÇSRZLHU]FKQLÛQDNĄDGDP\FLHPQ\RGFLHĆV]DURĝFL
DQDWRQDNĄDGDP\ELHOZV]W\IFLH3R]ZROLQDPWRV]\EFLHM]DNU\ÉWDNGXľÇ
SRZLHU]FKQLÛ5R]FLHUDP\ZV]\VWNRSDOFHP'RGDWNRZRSRSUDZLDP\WH
SRZLHU]FKQLHNRORUHPV]DU\PSRGNUHĝODMÇFSR]LRPSĄ\WHNFKRGQLNRZ\FK
:\NRQXMHP\ZW\PFHOXUXFK\RGĝFLDQ\GR]HZQÇWU]ZNLHUXQNXQLHZLGRF]QHM
XOLF\$QDVWÛSQLHZWHQVDPVSRVµEGRGDMHP\FLHSĄ\RGFLHĆRFKU\

Ð

Ï

7HUD]Z]PDFQLDP\]DU\VSĄ\WHNFKRGQLNRZ\FKF]HUQLÇRUD]WZRU]\P\
FLHQLHQDFKRGQLNX1DVWÛSQLHSU]HFKRG]LP\GRU\VRZDQLDMHVLHQQ\FKOLĝFL
1DMSLHUZQDNĄDGDP\ľµĄW\NRORUSRF]\PZGRZROQ\PPLHMVFXUXG\&LHQLHQD
OLĝFLDFKPRľHP\Z]PRFQLÉFLHPQ\PEUÇ]HPFLHQLHSRGOLĝFLDPL̰F]HUQLÇ

Ò

Ô

Ń

Ó

numer

kod EAN produktu

5 sztuk

zgrzewka

Ð

BLO-INSZA2
-00505

3U]HFKRG]LP\GRNRORURZDQLDEXGNL=DF]\QDP\RGJµUQHMSDUWLL
QDNĄDGDMÇFF]HUZLHĆ3RZLHU]FKQLÛUR]FLHUDP\LSRQRZQLHQDNĄDGDP\WHQVDP
NRORU=DSRPRFÇELHOLUR]MDĝQLDP\QDMEDUG]LHMZ\SXNĄHHOHPHQW\RUD]WHNWµUH
VÇPRFQLHMRĝZLHWORQH0LHMVFDFLHPQLHMV]HSRGNUHĝODP\UXG\PNWµU\VWDQRZLÉ
EÛG]LHSRGNĄDGSRGFLHPQLHMV]HEDUZ\

ilość w opak.

pasteli suchych w sztyfcie
Koh-I-Noor
pasteli suchych w kredce
Koh-I-Noor
JXPNLZRĄµZNX.RK,1RRU

kod EAN opakowania

å

opak.

DO WYKONANIA PRACY
POTRZEBUJEMY:

5 sztuk

zgrzewka
kod EAN produktu

opak.

Ń

numer

:ÇVNLHHOHPHQW\NWµUHVÇSRGNUHĝORQHFLHQLHPWDNLHMDNOLQLHNRQWXURZH
EU\Ą\OXEĄXNLZ]PDFQLDP\F]HUQLÇ8Z\SXNOLWRFKDUDNWHUEXGNLRUD]JµUQÇ
SDUWLÛMHMEU\Ą\DWDNľHGRGDZ\UD]LVWRĝFLNV]WDĄWRP:NOÛVĄHOLQLHSRPLÛG]\
UR]MDĝQLRQ\PLZF]HĝQLHMSDVDPLZ]PDFQLDP\FLHPQ\PEUÇ]HP OHZDVWURQD
EXGNL OXEF]HUQLÇ SUDZDVWURQD 1DVWÛSQLHNRORUHPUXG\PDSµļQLHMEUÇ]RZ\P
Z]PDFQLDP\FLHPQHSDUWLHNRQVWUXNFML̰SRQDZLDP\WHQSURFHV]SUDZHMVWURQ\
EXGNL1DSLVNUHĝOLP\NRORUHPF]DUQ\P

BLO-INSZA4
-00504

kod EAN opakowania

ilość w opak.

å

å

Ò

'HOLNDWQLH]D]QDF]DP\ZQÛWU]HEXGNLWZRU]ÇFRJµOQ\]DU\VV]SURVµZ
ZPLHMVFDFKZNWµU\FKVÇQLHZLGRF]QH1DSRF]ÇWHN]D]QDF]DP\FDĄRĝÉ
NRORUHPͤROHWRZ\PDSRWHPSRNU\ZDP\WÛSRZLHU]FKQLÛEUÇ]HP

Ó

3UDZÇVWURQÛEXGNLZ]PDFQLDP\FLHPQ\PEUÇ]HPSRPLMDMÇFHOHPHQW\
Z\SXNĄHLRNUHĝODMÇFHMHMNV]WDĄW\ZHZQÛWU]QH:\SXNĄRĝFLZ]PDFQLDP\ELHOÇ
DZNOÛVĄHOLQLHZ]PDFQLDP\F]HUQLÇ/HZÇVWURQÛQDWRPLDVWUR]MDĝQLDP\
GRGDMÇFGRF]HUZLHQLNRORUXELDĄHJR&LHPQHOLQLHNRQVWUXNF\MQHQLHW\ONR
SRGNUHĝODP\ZSR]LRPLHDOHWDNľHZSLRQLH']LÛNLWHPXGUREQHGHWDOHEXGNL
̺Z\MGÇ̹GRSU]RGXLSRGNUHĝOÇMHMSLRQ

Ô

BLO-INSZA2-00505 (SZKICE 2)

7HUD]GROQHSDUWLH%LHOÇ]D]QDF]DP\Z\SXNĄHUDPNLGHNRUDF\MQH
LSRGNUHĝODP\MHNRQWXUHP'RNRQWXUXXľ\ZDP\DOERFLHPQHJREUÇ]X OHZD
VWURQDEXGNL DOERF]HUQL SUDZDVWURQD 5µZQLHľZHZQÇWU]SURVWRNÇWQHM
GHNRUDFMLZ\NRQXMHP\SU]HMĝFLHWRQDOQHRGQDMFLHPQLHMV]HJR̰SU]\QDURľQLNX
GRQDMMDĝQLHMV]HJR̰RGVWURQ]HZQÛWU]Q\FK2VWDWQLPHWDSHPMHVW]DU\V
SRGVWDZ\EXGNLNWµU\Z\SHĄQLDP\NRORUHPF]DUQ\P
,WRZV]\VWNR

BLO-INSZA4-00504 (SZKICE)

/,67$:6=<67.,&+6=.,&::%/2.8
å Wiatraki
å.RĝFLµĄHN
å Panteon w Rzymie
å Most Karola w Pradze
å0RVW5LDOWRZ:HQHFML
å Big Ben w Londynie
å/RQG\ĆVNDEXGNDWHOHIRQLF]QD
å:LHľD(LIIOD
å6WDWHNQDPRU]X
ăµGNDQDSODľ\
å

å-DVNLQLD+DQJ6RQJ'RRQJ
å Korsyka
å Machu Picchu
Chichen Itza
:LHONL0XU&KLĆVNL
Plac Czerwony
7DGľ0DKDO
2VWUµZ7XPVNL
:LV]ÇFH2JURG\6HPLUDPLG\
Wodospad Niagara

A4, 20 ark.
110 g/m2

å
å
å
å
å
å
å

:\SURGXNRZDQHGOD
.2+,1225+$5'7087+32/6.$6S]RR
&LHV]\QXO.DWRZLFNDWHO
HPDLONRK#NRKLQRRUSOZZZNRKLQRRUSO

Szkice
inspiracje

do samodzielnego

do samodzielnego szkicowania

gotowe
szablony
blok zawiera

Blok do kredek, wegla, olówka i tuszu

:\ELHU]QDV]V]NLFLVWZµU]ZĄDVQ\REUD]

SZKICE, SZKICE 2

=DSUDV]DP\QDOHNFMÛLQVWUXNWDľRZÇNURNSRNURNXSWWIATRAKI

Ë

Ë

5R]SRF]\QDP\SUDFÛQDGQLHEHP̰Z\SHĄQLDP\SU]HVWU]HĆRPLMDMÇF
FKPXU\&LHQLXMHP\SRZLHU]FKQLÛQD]DVDG]LHNU]\ľRZDQLDVLÛZDUVWZ
ELHJQÇF\FKZUµľQ\FKNLHUXQNDFK.LHG\Z\SHĄQLP\MXľFDĄHQLHER]Z\NĄÇ
JXPNÇZ\NRQXMHP\NRUHNWÛFKPXU'HOLNDWQLHZ\PD]XMHP\PLHMVFDQDGPLHUQLH
Z\FLHQLRZDQH

Ì

Ì

1DVWÛSQLH]DMPXMHP\VLÛZLDWUDNLHP̰RĄµZNLHP+%Z\SHĄQLDP\NROHMQH
SDUWLHWDNDE\]D]QDF]\ÉV]HURNRĝFLVNU]\GHĄ7U]\PDMÇFRĄµZHNSRGSRGREQ\P
NÇWHPU\VXMHP\OLQLHNLHUXMÇFMHQDERNL1DVWÛSQLHPLÛNNLPRĄµZNLHP%
SRSUDZLDP\OLQLHR]QDF]DMÇFHSU]ÛVĄDLGUDELQNLQDVNU]\GĄDFK'REU]HMHVW
Z\NRQDÉWÛF]\QQRĝÉW\ONR]MHGQHMVWURQ\-HľHOLSRGNUHĝODP\SU]ÛVĄDRG
GRĄXWRVWRVXMHP\WÛ]DVDGÛWDNľHGRFDĄHMUHV]W\HOHPHQWµZ:]PRFQLWR
ZLDU\JRGQRĝÉNÇWDSDGDQLDĝZLDWĄD

Í

Î

Í

7HUD]F]DVQDGDFK3RQRZQLHXľ\ZDP\RĄµZND+%LUR]SRF]\QDP\
FLHQLRZDQLH'DFKZ\SHĄQLDP\SRGREQLHGRVNU]\GHĄ]W\PľHSRGNUHĝODP\MHJR
Z\VRNRĝÉLVNRV/LQLHU\VXMHP\RGJµU\NXGRĄRZLLQDRGZUµWRUD]SRVNRVLH
1DVWÛSQLHZ\NRQXMHP\]DU\VGDFKµZHN=DF]\QDP\RGOHZHMOLQLLQDNWµUHM
ZLGRF]QHVÇ]ÇENL8ľ\ZDMÇFRĄµZND%Z]PDFQLDP\FLHQLHSRGGDFKHP
DWDNľHQLHZLHONLIUDJPHQWU\QQ\ELHJQÇFHMSRVNRVLH

Ï

Ð

Î

Ó

1DWDNSU]\JRWRZDQ\FKGHVNDFKQDNUHĝODP\ZNLONXPLHMVFDFK
FKDUDNWHU\VW\F]QHĝOLPDNLNWµUHEÛGÇLPLWRZDÉVÛNLZGUHZQLH1DVWÛSQLH
]DMPXMHP\VLÛGROQ\PLSDUWLDPLZLDWUDND3RNU\ZDP\MHSRGREQLHMDNJµUQH
SDUWLHRĄµZNLHP+%:SU]HFLZLHĆVWZLHGRJµUQ\FKSDUWLLNWµUHWU]\PDĄ\SLRQ
GROQHUR]FKRG]ÇVLÛGHOLNDWQLHQDERNLLGODWHJRWHľ]D]QDF]DMÇFGHVNLPXVLP\
]URELÉWR]JRGQLH]NÇWHPQDFK\OHQLDGROQ\FKĝFLDQ2ĄµZNLHP%Z\NRQXMHP\
GHOLNDWQ\FLHĆSU]\OLQLLSR]LRPHM̰F]\OLSU]\JUDQLF\JµUQHMĝFLDQ\ERF]QHM
]GROQÇĝFLDQÇERF]QÇZLDWUDND

Ń

=PLHQLDP\RĄµZHNQD+%LSRNU\ZDP\GHOLNDWQÇZDUVWZÇFDĄÇF]ÛĝÉ
ZLDWUDND2ĄµZHNNLHUXMHP\RGJµU\NXGRĄRZLLQDRGZUµW:WHQVSRVµE
]D]QDF]DP\SLRQGHVHN]NWµU\FK]EXGRZDQ\MHVWZLDWUDN.ROHMQ\PHWDSHP
MHVW]D]QDF]HQLHSLRQXSRV]F]HJµOQ\FKGHVHN0RFQRGRFLVNDMÇFRĄµZHNGR
NDUWNLU\VXMHP\VSRQWDQLF]QHSLRQRZHOLQLHRGJµU\GRGRĄX:DľQHDE\OLQLH
WU]\PDĄ\SLRQLGDZDĄ\RJµOQ\ZL]XDOQ\HIHNWGHVHN

Ò

Bloki przeznaczone są do różnych technik malarskich, takich jak szkice, pastele i akwarele. Zostały wyprodukowane z wysokiej jakości papieru odpowiedniego dla danej techniki. Zestawy inspiracje zawierają
szkice rysunków, ułatwiających początkującym artystom lub hobbystom naukę rysowania lub malowania. W każdym bloku jest 20 arkuszy zawierających rysunki o różnej tematyce (martwa natura, pejzaż,
portret itp.).
Ï

Ð

*ĄµZQ\ZLDWUDNMXľVWRLWHUD]SU]HFKRG]LP\GRPQLHMV]HJR2ĄµZNLHP+%
Z\SHĄQLDP\WHSDUWLHNWµUHWRQÇZFLHQLX3U]\FLHPQLDP\MHGRNĄDGQLH
ZW\FKPLHMVFDFKNWµUHVÇZLGRF]QHQD]GMÛFLX

Ń

7HUD]VNXSLDP\VLÛQDOLQLLKRU\]RQWX=D]QDF]DP\SLHUZV]\ZÇVNLSDV
U\VXMÇFOLQLHSRVNRVLHSU]H]FDĄÇGĄXJRĝÉNDUWNLMHGQDSRGUXJLHM2PLMDP\
ZLDWUDNLQDFKRG]ÇFHQDSDVPRNU]HZ\1DVWÛSQLH]D]QDF]DP\GUXJLHV]HUV]H
SDVPR7\PUD]HPVWRVXMHP\Z\SHĄQLHQLHQDNU]\ľWDNLHMDNQDSRF]ÇWNXGR
Z\SHĄQLHQLDQLHED'UXJLHV]HUV]HSDVPRSRZLQQRE\ÉRGURELQÛFLHPQLHMV]HRG
SLHUZV]HJRSRQLHZDľ]QDMGXMHVLÛQDEOLľV]\PSODQLH

Ò

:QDVWÛSQ\PNURNXVWRVXMÇFJUDͤW+%VNXSLDP\VLÛQDNU]HZDFK.U]HZSR
OHZHM]D]QDF]DP\VĄDELHMDWHQSRSUDZHMPRFQLHM:REXSU]\SDGNDFKVWRVXMHP\
Z\SHĄQLHQLHQDNU]\ľ'HOLNDWQLHSU]\FLHPQLDP\RGJµU\GU]HZDLLQQH]DURĝOD
NWµUHPLHV]F]ÇVLÛZRGGDOL]DGUXJLPZLDWUDNLHP6WDUDP\VLÛDE\JµUQDSDUWLD
E\ĄDPRFQLHMV]DRGGROQHM:WHQVSRVµEZ]PRFQLVLÛJUDQLFDPLÛG]\QLHEHP
DOÇGHP2ĄµZNLHP%Z\NRQXMÇFUÛNÇQLHZLHONLHRNUÇJĄHUXFK\RGSUDZHMGR
OHZHMUµľQLFXMHP\NV]WDĄWNU]HZµZ:SLHUZV]\PNU]HZLHURELP\WRGHOLNDWQLHM
DZGUXJLPQLHFRPRFQLHM3RGREQLH]SR]RVWDĄ\PLNU]HZDPL

Ó

3U]HFKRG]LP\WHUD]GRRVWDWQLHJRHWDSXSUDF\%ÛG]LHP\Z\SHĄQLDÉWUDZ\
QDSLHUZV]\PSODQLH8ZDJÛSRZLQQLĝP\VNXSLÉQDSLHUZV]\PZLDWUDNXZLÛF
WUDZÛ]D]QDF]\P\GHOLNDWQLHDE\]E\WQLRQLHU]XFDĄDVLÛZRF]\3RNU\ZDP\
FDĄÇSRZLHU]FKQLÛWHFKQLNÇQDNU]\ľ1DVWÛSQLH]D]QDF]DP\OLQLÛJUDQLF]QÇ
WUDZ\0RFQLHMSU]\FLHPQLDP\WHSDUWLHNWµUH]QDMGXMÇVLÛRGJµU\5\VXMHP\
NUHVNLQDXNRVWDNMDNZLGDÉQD]GMÛFLX1DNRQLHFZZ\EUDQ\FKPLHMVFDFK
]D]QDF]DP\SRMHG\QF]HļGļEĄDWUDZ\,WRZV]\VWNR

BLOKI – SERIA INSPIRACJE

111

DO WYKONANIA PRACY POTRZEBUJEMY:
RĄµZNµZ.RK,1RRU+%%%åJXPNLZRĄµZNX.RK,1RRU

å

/,67$:6=<67.,&+6=.,&::%/2.8
å:LDWUDNL
å.RĝFLµĄHN
å3DQWHRQZ5]\PLH
0RVW.DURODZ3UDG]H
0RVW5LDOWRZ:HQHFML
%LJ%HQZ/RQG\QLH
/RQG\ĆVNDEXGNDWHOHIRQLF]QD
:LHľD(LIIOD
6WDWHNQDPRU]X
ăµGNDQDSODľ\
å
å
å
å
å
å
å

å-DVNLQLD+DQJ6RQJ'RRQJ
å.RUV\ND
å0DFKX3LFFKX
&KLFKHQ,W]D
:LHONL0XU&KLĆVNL
3ODF&]HUZRQ\
7DGľ0DKDO
2VWUµZ7XPVNL
:LV]ÇFH2JURG\6HPLUDPLG\
:RGRVSDG1LDJDUD
å
å
å
å
å
å
å

:\SURGXNRZDQHGOD
.2+,1225+$5'7087+32/6.$6S]RR
&LHV]\QXO.DWRZLFNDWHO
HPDLONRK#NRKLQRRUSOZZZNRKLQRRUSO

BLOKI, PAPIERY I KALKI
numer

format

objętość

gramatura

BLO-SZA4AR

A4

50 arkuszy

90 g/m2
kod EAN produktu

zgrzewka
opak.

ART SKETCH
opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

50 arkuszy

100 g/m

2

zgrzewka

–

10 sztuk

A4

20 arkuszy

110 g/m2

zgrzewka

5 sztuk

A3

20 arkuszy

110 g/m2

zgrzewka

5 sztuk

numer

format

objętość

gramatura

BLO-SZPOA4

A4

9920001

9920010

kod EAN produktu

POP SKETCH
Bloki szkicowe o lekko fakturowanej powierzchni, przeznaczone do szkicowania ołówkiem, kredkami oraz flamastrami.
BLO-SZPOA4

BLO-SZA4AR

SZKICOWNIKI
Seria bloków POP przeznaczona jest dla uczniów, studentów i innych średniozaawansowanych amatorów sztuk plastycznych. Seria ART natomiast przeznaczona jest dla profesjonalistów.
Obie serie różnią się między sobą gramaturą i fakturą papieru.

SERIA ART I POP
BLO-INAKA4-00504

zgrzewka

numer

kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

numer

5 sztuk

BLO-INAKA2-00505

BLO-INAKA4-00504 (AKWARELE)

zgrzewka
kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

5 sztuk
ilość w opak.

BLO-INAKA2-00505 (AKWARELE 2)
A4, 20 ark.
320 g/m2

Akwarele
inspiracje

do samodzielnego

do samodzielnego malowania

gotowe
szablony
blok zawiera

Blok do akwareli, akwaforty, gwaszu, akrylu i tempery

:\ELHU]QDV]V]NLFLVWZµU]ZĄDVQ\REUD]
=DSUDV]DP\QDOHNFMÛLQVWUXNWDľRZÇNURNSRNURNXSWSTATEK NA MORZU

Ë

3DSLHUSU]\WZLHUG]DP\GRGHVHF]NL]DSRPRFÇSDSLHURZHMWDĝP\
DE\QLHSU]HVXZDĄVLÛZWUDNFLHSUDF\=DF]\QDP\RGQDĄRľHQLDQDQLHER
MDVQREĄÛNLWQHMNUHGNLDNZDUHORZHM1DVWÛSQLHNUHGNÛUR]P\ZDP\GHOLNDWQLH
]DSRPRFÇSÛG]HONDRUD]GXľHMLORĝFLZRG\3DSLHU]DF]QLHVLÛGHOLNDWQLH
PDUV]F]\ÉDOHMHVWWRVWDQGDUGRZ\SURFHVSRGF]DVSUDF\3DSLHU\
RJUDPDWXU]HOXEZLÛFHMQLHSRWU]HEXMÇZF]HĝQLHMV]HJRQDSLQDQLD
SDSLHUXLSRZ\VFKQLÛFLXVDPHVLÛSURVWXMÇ

Ë

Ì

3RGF]DVJG\ZDUVWZDQLHEDVFKQLH]DMPXMHP\VLÛSU]HVWU]HQLÇPRU]D
:RNROLFDFKJG]LHPDSRMDZLDÉVLÛSLDQDPRUVNDQDNĄDGDP\PDĄ\P
SÛG]HONLHPSĄ\QPDVNXMÇF\1DMOHSLHMXľ\ÉGRWHJRVWDUHJRFLHQNLHJR
SÛG]HONDSRQLHZDľSĄ\QPDVNXMÇF\VNOHMDZĄRVLH

AKWARELE, AKWARELE 2

Ì

112

Í

Í.LHG\SĄ\QPDVNXMÇF\Z\VFKQLHDQDVWÛSXMHWREDUG]RV]\ENR

QDNĄDGDP\QDRNROLFHPRU]DNUHGNÛRFLHPQRQLHELHVNLPRGFLHQLX0RľH
WRE\ÉGRZROQLHZ\EUDQ\RGFLHĆMHGQDNQLHFRFLHPQLHMV]\RGWHJRMDNLHJR
Xľ\ZDOLĝP\GRQLHED3RGF]DVQDNĄDGDQLDQLHELHVNLHMNUHGNLNRQLHF]QLH
RPLMDP\PLHMVFD]QDĄRľRQ\PSĄ\QHPPDVNXMÇF\PSRQLHZDľNUHGNDPRľH
]HGU]HÉJR]SDSLHUX

Î

Ï

113

BLOKI RYSUNKOWE

9920005

BLO-RYA4AR

Bloki przeznaczone do rysowania kredkami, węglem, ołówkiem oraz tuszem.

POP DRAW

ART DRAW

numer

format

9920005

A4

9920004

objętość

gramatura

30 arkuszy

180 g/m2

kod EAN produktu

opakowanie

numer

format

objętość

BLO-RYA4AR

A4

50 arkuszy

BLO-RYA3AR

A3

30 arkuszy

zgrzewka
(5 szt.)

A3

gramatura

kod EAN produktu

opakowanie

zgrzewka
(10 szt.)

150 g/m2

BLOKI AKWARELOWE

BLO-AKA4PO

BLO-AKA4AR

Bloki malarskie dwustronnie klejone o wyraźnie fakturowanym papierze oraz wysokiej gramaturze. Przeznaczone głównie do technik mokrych (akwareli, akwaforty, gwaszu, akrylu, tempery oraz tuszu).
Podwójne klejenie i wysoka gramatura papieru zabezpieczają papier przed marszczeniem się pod wpływem wody.

POP AQUARELL

ART AQUARELL

numer

format

objętość

gramatura

BLO-AKA4PO

A4

10 arkuszy

250 g/m2

BLO-AKA3PO

A3

10 arkuszy

250 g/m2

BLO-AKA2PO

A2

10 arkuszy

250 g/m2

kod EAN produktu

opakowanie

zgrzewka
(5 szt.)

numer

format

objętość

gramatura

BLO-AKA4AR

A4

10 arkuszy

300 g/m2

BLO-AKA3AR

A3

10 arkuszy

300 g/m2

kod EAN produktu

opakowanie

zgrzewka
(5 szt.)
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BLOK DO PASTELI
POP PASTEL
numer

format

objętość

gramatura

kod EAN produktu

opakowanie

BLO-PA245B

245x345

20 arkuszy
(białe)

220 g/m2

5 sztuk

BLO-PA300B

300x420

20 arkuszy
(białe)

220 g/m2

5 sztuk

9920013

610x420

20 arkuszy
(białe)

220 g/m2

1 sztuka

BLO-PA300M

300x420

20 arkuszy
(mix kol.)

220 g/m2

BLO-PA245M

245x345

20 arkuszy
(mix kol.)

220 g/m2

5 sztuk

9920014

610x420

20 arkuszy
(mix kol.)

220 g/m2

1 sztuka

BLO-PA300C

300x420

20 arkuszy
(czarne)

220 g/m2

5 sztuk

zgrzewka

ilość w opak.

5 sztuk

BLO-PA245M

Bloki wykonane z papieru fakturowanego, przeznaczone do rysowania pastelami suchymi, sepią, węglem, ołówkiem i innymi technikami suchymi wymagającymi papieru z fakturą. Dostępne w kolorze białym,
jako mix kolorów pastelowych barwionych w masie lub w kolorze czarnym.
Kraj pochodzenia: Chiny
Producent:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn ul. Katowicka 100
tel.: 33 85 15 234
koh@koh-i-noor.pl www.koh-i-noor.pl

Blok do farb olejnych, klejony z trzech boków
– papier specjalnie przygotowany
do farb olejnych i akrylowych.
Format A4, 10 arkuszy, 250 g/m2

BLOK DO FARB OLEJNYCH
paper specially prepared for the oil and acrylic paints

popOil
oil paints pad

POP OIL
A4, 10 sheets , 250 gsm

numer

format

objętość

gramatura

BLO-OIA4PO

A4

10 arkuszy

250 g/m2

kod EAN produktu

opakowanie

ilość w opak.

zgrzewka

10 sztuk

opakowanie

ilość w opak.

zgrzewka

10 sztuk

Bloki malarskie, jednostronnie klejone przeznaczone do technik olejnych. Specjalnie dobrany, fakturowany papier zabezpiecza arkusze przed marszczeniem się w trakcie malowania.
Kraj pochodzenia: Chiny
Producent:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn ul. Katowicka 100
tel.: 33 85 15 234
koh@koh-i-noor.pl www.koh-i-noor.pl

Blok do akrylu, klejony dwustronnie
– papier specjalnie przygotowany
do farb akrylowych.
Format A4, 10 arkuszy, 400g/m2

BLOK DO FARB AKRYLOWYCH
paper specially prepared for acrylic paints

popAcrylic
acrylic painting pad

POP ACRYLIC
A4, 10 sheets, 400 gsm

numer

format

objętość

gramatura

BLO-ACA4PO

A4

10 arkuszy

400 g/m2

kod EAN produktu

Bloki malarskie, jednostronnie klejone przeznaczone do technik akrylowych. Specjalnie dobrany papier o wysokiej gramaturze, zabezpiecza arkusze przed marszczeniem się w trakcie malowania oraz przed
przesiąkaniem wody.
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PŁÓTNO MALARSKIE W BLOKU

POP CANVAS
numer

format

BLO-SFC3017

A4

BLO-SFC3018

A3

objętość

gramatura

10 arkuszy

280 g/m2

kod EAN produktu

opak.

ilość w opak.

zgrzewka

10 sztuk

BLO-SFC3017

Płótno przeznaczone jest do malowania farbami olejnymi, akrylowymi, temperowymi i plakatowymi. Jest trzykrotnie gruntowane akrylem i gotowe do użycia. Blok jest jednostronnie klejony.
Po skończonej pracy arkusz należy oddzielić od reszty bloku nożykiem, co zapobiegnie strzępieniu się płótna.

BLO-MAK480

SZKICOWNIK MAKULATUROWY

numer

format

objętość

gramatura

BLO-MAK480

A4

100 arkuszy

80 g/m2

kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

5 sztuk

zgrzewka

Blok szkicowy z papierem makulaturowym to produkt dla artystów, którzy posługują się głównie węglem oraz ołówkami. Nadaje się także do innych suchych technik artystycznych jak kredki, sangwina, sepia
czy pastele. Brązowy kolor papieru zapewnia interesujące efekty.

SZKICOWNIK KLASYCZNY

BLO-SZA498

BLO-SZB698

numer

format

BLO-SZA498

A4

BLO-SZB698

B6

objętość

gramatura

80 arkuszy

98 g/m2

kod EAN produktu

opak.

zgrzewka

kod EAN opakowania

ilość w opak.

5 sztuk

Szkicownik klasyczny przeznaczony jest do wszystkich głównych technik plastycznych: do szkicu, rysunku, akwareli, pasteli oraz markerów. Zawiera kartki papieru o ziarnistej strukturze połączone spiralą górną.
Okładki szkicownika są sztywne i doskonale nadają się jako podkładki. Idealny do szybkich szkiców lub studiów ołówkiem, pastelami, węglem i sangwiną.
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SZKICOWNIK CZARNY

numer

format

objętość

gramatura

BLO-SZA414

A4

30 arkuszy

140 g/m

kod EAN produktu

2

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

5 sztuk

zgrzewka

Blok szkicowy z czarnymi kartkami przeznaczony jest dla studentów oraz profesjonalistów. Idealny do szkicowania, rysowania, może być również stosowany przy rozmywaniu obrazu wykonanego kredkami
akwarelowymi. Czarny papier podkreśla kolory, dzięki czemu wydają się bardziej intensywne. Szkicownik nadaje się także jako album na zdjęcia.

SZKICOWNIK PROFESJONALNY

BLO-SZA411

numer

format

BLO-SZA411

A4

BLO-SZA311

A3

objętość

gramatura

80 arkuszy

110 g/m2

kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

5 sztuk

zgrzewka

Szkicownik profesjonalny wykonany jest z papieru o lekkoziarnistej fakturze oraz oprawiony twardymi okładkami. Papier jest odporny na wielokrotne ścieranie gumką i poprawki korekcyjne.
Polecany do ołówka, tuszu, węgla i pasteli. Blok szkicowy przeznaczony dla studentów, profesjonalistów oraz hobbystów.

BLOK RYSUNKOWY DLA DZIECI

numer

format

objętość

gramatura

BLO-BRRYA2

A2

30 arkuszy

90 g/m2

kod EAN produktu

opak.
zgrzewka

kod EAN opakowania

ilość w opak.

5 sztuk

Blok dla maluchów do kreatywnego rysowania. Przeznaczony jest dla małych dzieci, które nie umieją jeszcze rysować. Rozkłada się go na podłodze, gdzie dziecko może do woli rysować. Duży format bloku
zabezpiecza podłogę przed zabrudzeniami.
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BLOKI SZKOLNE

BLO-BRRYA4

BLO-BRTEA4

BLO-BRRYA3

Blok techniczny przeznaczony jest głównie do kreślenia tuszem i ołówkiem. Ze względu na wysoką gramaturę papieru, może być wielokrotnie wydrapywany i korygowany. Blok rysunkowy przeznaczony
jest głównie dla dzieci w wieku szkolnym na zajęcia plastyczne.
numer

format

objętość

opis

gramatura

BLO-BRTEA4

A4

10 arkuszy

techniczny

160 g/m

BLO-BRTEA3

A3

10 arkuszy

techniczny

160 g/m2

BLO-BRRYA4

A4

20 arkuszy

rysunkowy

90 g/m2

BLO-BRRYA3

A3

20 arkuszy

rysunkowy

90 g/m2

kod EAN produktu

opak.

ilość w opak.

zgrzewka

10 sztuk

2

BRISTOL BIAŁY

BRI-B1BIAL

Biały karton przeznaczony do rysunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem oraz do druku offsetowego. Charakteryzuje się wysoką bielą oraz delikatną fakturą papieru. Może być także wykorzystywany
do wycinania i innych prac manualnych.
numer

format

BRI-A1BIAL

A1

BRI-B1BIAL

B1

gramatura

kolor

kod EAN opakowania

opak.

ilość w opak.

100 sztuk
100 sztuk
200 g/m2

biały

zgrzewka

BRI-A1BI20

A1

20 sztuk

BRI-B1BI20

B1

20 sztuk
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PAPIER FOTOGRAFICZNY

9757L150

9757L200

9757M120

9757M190

Papier przeznaczony jest do drukarek atramentowych. Wysoka jakość papieru umożliwia drukowanie w najwyższych rozdzielczościach drukarek, co pozwala wiernie odwzorować oryginalną fotografię.
Papier jest szczególnie polecany do fotografii cyfrowej. Nie marszczy się nawet przy dużej ilości atramentu. Dostępny jest w wersji błyszczącej i matowej.

BŁYSZCZĄCY
numer

format

objętość

gramatura

9757L150

150 g/m
A4

kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

2

pudełko

20 arkuszy

9757L200

5 pudełek

200 g/m2

MATOWY
numer

format

objętość

A4

50 arkuszy

gramatura

9757M120

kod EAN produktu

opak.

kod EAN opakowania

ilość w opak.

120 g/m2
pudełko

9757M190

5 pudełek

190 g/m2

KAL-MA

KALKA MASZYNOWA

KAL-MA450Z

KAL-OL450Z

Kalki kopiujące dostępne są w wersji maszynowej oraz ołówkowej. Kalka maszynowa powlekana jest czarną masą piszącą i służy do sporządzania odbitek maszynowych (maszyny do pisania, drukarki igłowe).
Kalka ołówkowa pokryta jest fioletową masą pisząca i przeznaczona jest do sporządzania odbitek ręcznych. Kalki produkowane są w wysokiej jakości surowców, mogą być wielokrotnie używane.
Posiadają warstwę zapobiegającą samoczynnemu przesuwaniu się kalki.
numer

KAL-MA425D
KAL-MA450Z

KAL-OL
numer

KAL-OL425D
KAL-OL450Z

opis

maszynowa
(czarna)

format ilość ark.

A4

kod EAN produktu

ilość w opak. zb.

25

numer

opis

KAL-MA4100

maszynowa
(czarna)

numer

opis

KAL-OL4100

ołówkowa
(fioletowa)

format ilość ark.

A4

kod EAN produktu

100

ilość w opak. zb.
10 kompletów

10 kompletów

A4

50

KALKA OŁÓWKOWA
opis

ołówkowa
(fioletowa)

format ilość ark.

A4

kod EAN produktu

ilość w opak. zb.

25
10 kompletów

A4

50
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format ilość ark.

A4

100

kod EAN produktu

ilość w opak. zb.
10 kompletów
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KAL-D

KALKA KREŚLARSKA
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o.
Harbutowice ul. Stara Droga 48
43-430 Skoczów
tel. (33) 851-52-34
e-mail: koh@koh-i-noor.pl
www.koh-i-noor.pl
Producent: Sihl Szwajcaria

KAL-D09090
KAL-D11090

KAL-DA3901

Kalka kreślarska charakteryzująca się doskonałą przezroczystością, ekstra gładkim wykończeniem oraz odpornością na drapanie i wielokrotne wymazywanie. Nie żółknie, a neutralne pH zapewnia optymalną
jakość przechowywania. Idealna do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami.
numer

gramatura

format

ilość ark.

KAL-D09090

0,9x20m

KAL-D11090
KAL-DA4910

format

ilość ark.

KAL-DA3901

A3

100

opakowanie

rola

KAL-DA3905

A3

500

ryza

10

opakowanie

KAL-DA2920

A2

20

opakowanie

A4

20 blok

sztuka

KAL-DA2925

A2

250

opakowanie

KAL-DA4901

A4

100

opakowanie

KAL-DA1920

A1

20

opakowanie

KAL-DA4905

A4

500

ryza

KAL-DA1925

A1

250

opakowanie

KAL-DA3910

A3

10

opakowanie

KAL-DB190G

B1

250

opakowanie

KAL-DA3920

A3

20 blok

sztuka

KAL-DA4920

kod EAN produktu

jednostka

numer

nie dotyczy

rola

1,1x20m

nie dotyczy

A4

gramatura

90 g

kod EAN produktu

jednostka

90 g
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