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5701. 9721900 - Sada dřevěných tvarů,
         1000 ks
Vytvářejte broučky, auta, domky, sluníčka nebo zví-
řátka pomocí různých tvarů. Přidejte k ním magnety, 
nebo připínáčky pro vystavení Vašich výrobků. Na 
tvary lze malovat, nebo je vybarvovat fixy. Přírodní 
materiál.
Cena: 426,-

5701. 9706480 - Dřívka různých tvarů,  
          750 ks
Dřívka o různých tvarech. Vyrobeno z březového 
dřeva.
Cena: 90,-

5701. 9728202 - Budka se zvonkohrou,
          12 částí
Ozdobte si ptačí budku podle sebe a zavěste na ní 
zvonkohru. Dřevěný výrobek je po sestavení připra-
ven pro namalování, a výzdobu.
Cena: 1 300,-

5701. 9708333 - Tyčinky pro koláže a
          sestavování, 500 ks
Slepujte tyčinky lepidlem, vytvářejte domečky, použij-
te je do koláží. Vyrobeno z březového dřeva.
Cena: 104,-

5701. 9728538 - Dřevěná kolečka, 50 ks
Vyrobeno z tvrdého dřeva, borovice a cedru. Vyrobte 
si z koleček výrobky dle své vlastní fantazie.
Cena: 409,-

5701. 9724090 - Sada kvádrů z balzového
          dřeva
Různé tvary a velikosti pro vyřezávání a vyrábění so-
šek. Sada obsahuje kvádry o různých velikostech.
Cena: 1 145,-
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5701. 9711883 - Dřevěné kotoučky, sada
        po 100 ks
Sada nedokončených dřevěných kotoučků.
Cena: 341,-

5701. 9708324 - Taška korkových tvarů
Taška obsahuje různé tvary, jako například čtverečky, 
válečky, kroužky, obdélníky a jiné.
Cena: 1 985,-

5701. 9717360 - Dragster s natahováním
         na gumičku, 12 částí
Sada předřezaných částí pro sestrojení dragsteru se 
třemi gumičkami (sada neobsahue barvu). Připrave-
no k sestavení.
Cena: 1 070,-

5701. 9723039 - Sada tenkých tyčinek,
         75 ks
Sada tyčinek pro vyrábění různých výrobků podle 
vlastní fantazie.
Cena: 72,-

5701. 9729580 - Dřevěné lamely, 6 ks
Sada 6 kusů dřevěných lamel.
Cena: 70,-

5701. 9729370 - Tkalcovský stav pro
          začátečníky
Snadno přenosný tkalcovský stav nejen pro začáteč-
níky, ale také pro pokročilejší tkadlece.
Cena: 2 460,-
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5701. 9726153 - Krabička dřevěných tvarů
Různé dřevěné tvary přírodní barvy vysekávané z 
překližky. Dřevěné tvary se liší tloušťkou a velikostí. 
Lze je slepovat, malovat, atd.
Cena: 3 050,-

5701. 9729578 - Dřevěné destičky
          různých tvarů
Rozvíjejte svou kreativitu s těmito dřevěnými destič-
kamy o tvaru kapky, oválu a kroužku. Sada obsahuje 
30 kusů.
Cena: 119,-

5701. 9722790 - Destičky z baltské břízy
          oválný tvar, 12 ks
Pevné destičky pro opracovávání, lepení, atd. Všech-
ny destičky jsou obroušené.
Cena: 532,-

5701. 9728210 - Sada obrobků
Sada smíšených tvarů a velikostí. Ideální pro skupi-
nové projekty. Skvělé pro vytváření mnoha druhů vý-
robků. Obsahuje přibližně 60 kusů.
Cena: 334,-

5701. 9722759 - Kyblík s korkovými špunty,
         150 ks
Kyblík se 150 kusy korkových špuntů pro vytváření 
různých výrobků.
Cena: 487,-

5701. 9723702 - Dekorativní destičky
         144 ks
Destičky z borovice s lemovými okraji. Ozdobte des-
tičky mořidlem, barvami, lakem, atd.
Cena: 3 840,-
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5701. 6900142 - Sada pro výrobu ptačí
        budky
Předřezané a připravené k sestavení. Součásti z bo-
rového dřeva nejsou obroušené ani opracované. 
Vyberte si svou barvu pro dokončení výrobku. Sada 
neobsahuje lepidlo, hřebíky, ani barvu. 12 částí.
Cena: 1 015,-

5701. 9700109 - Závodní autíčko
         z borového dřeva
Toto autíčko z pevného borového dřeva je dokonce 
pojízdné, díky 4 kolečkám a pohyblivým nápravám.
Cena: 807,-

5701. 9727599 - Dřevěné kostky, 48 ks
Broušené kostky s barvou dřeva vhodné pro barvení, 
lakování, nebo pro vodové barvy. 3 různé velikosti po 
16 kusech.
Cena: 502,-

5701. 9731492 - Sada dřevěných tvarů a
         tyčinek
Sada obsahuje kusy v přírodních barvách, nebo malo-
vané kusy. Vhodné pro slepování či zdobení. Obsahu-
je srdíčka, čtverečky, trojúhelníčky, hvězdičky a více.
Cena: 358,-

5701. 5500189 - Stavební tyčinky
         se zářezy, 1000 ks
Tyčinky se zářezy pro sestavování vlastních domeč-
ků, nebo jiných výrobků.
Cena: 676,-

5701. 9727601 - Dřevěné kroužky, 60 ks
Hladké broušené kroužky s barvou dřeva vhodné 
pro barvu, lak, nebo vodové barvy.
Cena: 502,-
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5701. 0500462(A) - Dřevěné tyčinky,
                 1 000 ks
Sada tyčinek pro vyrábění bez velkého množství ná-
řadí a materiálů.
Cena: 134,-
Cena za 10 000 ks: 1 290,- (5701.0500462(B))

5701. 9724262 - Sada korkových koleček
Sada korkových koleček, 24 kusů. Vhodné pro skupi-
nové práce.
Cena: 473,-

5701. SN00843 - Předem smontovaný
         maják / ptačí budka
Tento dřevěný maják nebo ptačí budka slouží k další-
mu zdobení nebo malování.
Cena:168,-

5701. SN00844 - Předem smontovaný
         dřevěný košík
Předem smontovaný dřevěný košík se vzorem srdce 
vhodný pro zdobení a malování podle své vlastní fan-
tazie.
Cena: 158,-

5701. 9707352 - Sada pro výrobu
          zahradního košíku
Sada z borového dřeva je připravená pro obroušení 
a sestavení zahradního košíku. Sada obsahuje mate-
riál pro výrobu 12 stejných výrobků.
Cena: 2 695,-

5701. 9727167 - Sada různých dřevěných
         tvarů
Náhodně vybrané dřevěné tvary z lípového dřeva. 
Každá sada je odlišná.
Cena: 704,-
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5701. 9705004 - Destičky z bílé borovice
Sada destiček z bílé borovice o různých velikostech 
s opracovanými hranami, 100 ks. Obsahuje čtverce a 
obdélníky.
Cena: 2 135,-

5701. 9703304 - Sada z balzového dřeva
Sada různých tvarů z balzového dřeva.
Cena: 255,-

5701. 9700108 - Model dvojplošného
         letadla
Kompletní sada materiálů pro výrobu dvojplošného 
letadla.
Cena: 890,-

5701. 9730158 - Sada pro výrobu hodin
Destičky z borového dřeva pro výrobu hodin. Destič-
ky mají předvrtané otvory. Můžete je ozdobit, přidat 
na ně čísla a vyrobit si hodiny podle vlastní fantazie.
Cena: 3 215,-

5701. 9728539 - Balení dřevěných kousků
          z borového dřeva
Balení různých dřevěných kousků z borového dřeva.
Cena: 500,-

5701. 9721405 - Sáček s deskami
         z překližky
Sada desek z překližky pro různé práce se dřevem. 
Vhodné pro barvení i lakování.
Cena: 270,-
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5701. 9703183 - Sada dřevěných
         odřezků
Sada dřevěných odřezků o různých tvarech pro vy-
tváření různých výrobků.
Cena: 177,-

5701. 9727600 - Sada 60 dřevěných
          čtverečků
Sada 60 hladkých broušených dřevěných čtverečků 
vhodných pro barvy, mořidlo, nebo vodové barvy.
Cena: 502,-

5701. 9724076 - Destičky z baltské břízy
Obdélníkové destičky z baltské břízy, sada po 12 ku-
sech. Všechny destičky jsou obroušené.
Cena: 522,-

5701. 9729087 - Laťky z balzového dřeva
Nejpoužívanější dřevo pro modelářství. Dobré pro vy-
rábění modelů z pevného, ale lehkého dřeva. Obsahu-
je 36 kusů.
Cena: 592,-

5701. 9725030 - Sada kvádrů z lípového
          dřeva
Sada kvádrů z lípového dřeva pro řezbářské práce.
Cena: 255,-

5701. 9729590 - Sada desek z překližky
Vysoce kvalitní březová dýha perfektní pro malování, 
moření, opracování, atd. Sada obsahuje 6 ks.
Cena: 744,-
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5701. 9731825 - Sada malých destiček,
        72 ks
Tyto tenké destičky jsou připraveny pro moření, malo-
vání, opracování, řezání, atd. Vyrobeny z baltské bří-
zy. 3 různé velikosti po 24 kusech.
Cena: 2 400,-

5701. 9719664 - Sada pro výrobu
         teploměru
Reálný teploměr, který ukazuje reálnou teplotu. Mate-
riály potřebné pro 24 projektů: dřevěné tyčinky, lepi-
dlo, teploměry, dekorativní předměty.
Cena: 1 365,-

5701. 9735916 - Sada destiček z borového
        dřeva, 72 ks
Různé tvary a provedení pro opracovávání a ruční 
práce.
Cena: 4 405,-

5701. 9735917 - Sada desek pro dekoraci,
         48 ks
Destičky se zaoblenými hranami pro další opracová-
vání a malování. 4 různé velikosti po 12 kusech.
Cena: 3 050,-

5701. 9735918 - Tulipánové rámečky, 12 ks
Rámeček na malé obrázky ve tvaru tulipánu.
Cena: 575,-

5701. 9735919 - Dřevěné tyčinky,
         pravidelný tvar, 1 000 ks
Vyrobeno z broušeného přírodního dřeva.
Cena: 400,-
Cena za 10 000 ks: 3 720,- (5701.9735921)
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5701. 9735403 - Lipové dřevo, 1180 cm3

1180 cm3 lipového dřeva pro další opracovávání a 
malování.
Cena: 270,-

5701. 9734798 - Samolepící tyčinky,
          500 ks
Žádný nepořádek, jen zábava. Samolepící tyčinky 
jsou vyrobeny z kvalitní bílé břízy.
Cena: 1 625,-

5701. 9738439 - Jednoduchá bednička
Připravená pro dekoraci, malování, nebo pro klasické 
používání.
Cena: 314,-

5701. 9737575 - Deska z překližky, 6 ks
Vyrobena z březového dřeva. Určeno pro řezání, ma-
lování, moření, atd. Velikost 30 × 30 cm.
Cena: 778,-

5701. 9737576 - Deska z překližky, 6 ks
Vyrobena z březového dřeva. Určeno pro řezání, ma-
lování, moření, atd. Velikost 30 × 60 cm.
Cena: 854,-

5701. 9738440 - Jednoduchá paletová
         budka
Vyrobená z hrubě tesaného borového dřeva. Suky v 
dřevě dodávají budce venkovské kouzlo.
Cena: 270,-
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5701. 9737579 - Sada balzového dřeva
1180 cm3.  Obsahuje odřezky zbylé po řezání dřeva ve 
standardních velikostech. Každá sada obsahuje růz-
né tvary a kusy.
Cena: 270,-

5701. 9737585 - Sada lipového dřeva
Obsahuje odřezky dřeva po řezání standardních 
velikostí. Každá sada obsahuje různé tvary a kusy. 
2835  cm3.
Cena: 436,-

5701. 9739315 - Malá ptačí budka
Jednoduše sestavitelná malá ptačí budka. Kompletní 
sada obsahuje části z lipového dřeva a potřebné ma-
teriály. 15 × 10 × 5 cm.
Cena: 327,-

5701. 9737586 - Sada balzového dřeva
Sada obsahuje stejně dlouhé tyčinky z balzové-
ho dřeve. Vhodné pro vytváření různých výrobků. 
2835 cm3.
Cena: 436,-

5701. 9739316 - Velká ptačí budka
Jednoduše sestavitelná velká ptačí budka. Kompletní 
sada obsahuje části z lipového dřeva a potřebné ma-
teriály. 20 × 15 × 5 cm.
Cena: 436,-

5701. 9739409 - Velké ptačí krmítko
Jednoduše sestavitelné velké ptačí krmítko. Komplet-
ní sada obsahuje části z lipového dřeva a potřebné 
materiály. 20 × 15 × 5 cm.
Cena: 436,-



5701. 9739410 - Malé ptačí krmítko
Jednoduše sestavitelné malé ptačí krmítko. Kompletní 
sada obsahuje části z lipového dřeva a potřebné ma-
teriály. 15 × 10 × 5 cm.
Cena: 327,-

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Platnost cen do 31.12. 2016
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5701. 9739491 - Kvádry z lipového dřeva
Tvary z lipového dřeva pro modelářství, vyřezávání, 
atd. Dřevo je hladké.
Cena: 154,-
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