
Wyprawka – zestaw szkolny mega PREMIUM YOUNG

Kompletowanie wyprawki to nie tylko obowiązek, ale także przyjemność dla 
dziecka. Wybór odpowiedniego zestawu to nie lada wyzwanie.

Wyprawka PREMIUM YOUNG Happy Color to zestaw szkolny specjalnie 
dopasowanych produktów dla dzieci i młodzieży. Ciekawe i kolorowe wzornictwo 
na pewno zaspokoi potrzeby oraz wyszukane gusta niejednego ucznia. Bo kto 
przecież nie chce być Królem Przerwy?!

Zawartość zestawu:

 Blok rysunkowy kolorowy 80g, A4 – 1 szt.
 Blok rysunkowy biały 100g, A4 – 1 szt.
 Blok techniczny Premium biały 250g, A4 – 1 szt.
 Blok techniczny biały 170g, A4 – 1 szt.
 Blok techniczny kolorowy 170g, A4 – 1 szt.
 Blok Wycinanka Pastel 100g, A4, 10 kol. – 1 szt.
 Zestaw farb akrylowych 12 kol. x 12 ml – 1 szt.
 Zestaw 4 pędzli szkolnych mix włosia – 1 szt. 
 Bibuła marszczona 25x200 cm, miks 10 kol. – 1 szt.
 Długopis wymazywalny Uszaki – 2 szt.
 Długopis żelowy Feelingi Elephants – 2 szt.
 Długopis wymazywalny Style trójkątny uchwyt – 1 szt.
 Ołówek trójkątny Style HB – 2 szt.
 Pastele olejne, zestaw 12 kol. – 1 szt.
 Kredki trójkątne, zestaw 12 kol. – 1 szt.
 Flamastry szkolne, zestaw 12 kol. – 1 szt.
 Zestaw przyborów do matematyki linijka, kątomierz,                                                                          

2 x ekierka – 1 szt.
 Gumka do ołówka – 1 szt.
 Temperówka podwójna metalowa – 1 szt.
 Klej w sztyfcie 10g – 1 szt.
 Nożyczki szkolne 17 cm – 1 szt.
 Długopis żelowy Dots&Stripes – 1 szt.
 Korektor w taśmie Dots&Stripes – 1 szt.
 Długopis żelowy TR1s Pastel – 1 szt.

+ GRATISY



Gratisy:

 Ołówek HB z końcówką do tabletów– 1 szt.
 Brulion – 1 szt.
 Notesik Happy Band – 3 szt.
 Worek na tenisówki – 1 szt.

Szczegółowy opis zestawu:

Blok rysunkowy kolorowy 80g, A4, Happy Color – 1 szt.

Wysokiej jakości papier barwiony w masie. Nie zmienia koloru podczas malowania i wymazywania. 
Daje kolorowe krawędzie przy wycinaniu i składaniu. Bezkwasowy, o gładzonej powierzchni. 
Doskonały do rysowania, wycinanek, wydzieranek. Blok zawiera 15 kolorowych arkuszy o gramaturze 
80g.

Blok rysunkowy biały 100g, A4, Happy Color – 1 szt.

Papier o wysokiej gramaturze i lekko ziarnistej powierzchni idealnej do rysowania. Odporny na 
wielokrotne wymazywanie i poprawki. Do rysowania kredkami, ołówkiem, pastelami oraz malowania 
farbami wodnymi. Polecany do zajęć w szkole i przedszkolu. Blok zawiera 20 arkuszy o gramaturze 
100g.

Blok techniczny Premium biały 250g, A4, Happy Color – 1 szt.

Seria bloków z najgrubszym papierem. Wysokiej jakości śnieżnobiały papier 250g dzięki gładzonej 
powierzchni idealny do precyzyjnego rysunku technicznego. Blok zawiera 10 arkuszy o gramaturze 
250g. 

Blok techniczny biały 170g, A4, Happy Color – 1 szt.

Wysokiej jakości śnieżnobiały papier 170g o lekko gładzonej powierzchni, odporny na wielokrotne 
wymazywanie gumką. Doskonały do rysowania i malowania ołówkiem, kredkami, pisakami. Polecane 
do zajęć w szkole i przedszkolu. Dwa wzory okładek przygotowane z myślą o chłopcach i 
dziewczynkach. Zestaw zawiera losowo wybraną okładkę.

Blok techniczny kolorowy 170g, A4, Happy Color – 1 szt.

Barwiony w masie papier 170g w intensywnych kolorach o gładzonej powierzchni, nie zmienia koloru 
podczas wymazywania, daje kolorowe krawędzie przy wycinaniu i składaniu.  Doskonały do 
rysowania i malowania ołówkiem, kredkami, pisakami. Polecane do zajęć w szkole i przedszkolu. Dwa 
wzory okładek przygotowane z myślą o chłopcach i dziewczynkach. Zestaw zawiera losowo wybraną 
okładkę.

Blok Wycinanka Pastel 100g, A4, 10 kol., Happy Color – 1 szt.

Blok z błyszczącym kolorowym papierem w pastelowych barwach z dodatkowymi kartkami z 
motywem kropek i zygzaków. Polecany dla dzieci w szkole i przedszkolu. Zawiera 10 arkuszy o 
gramaturze 100 g.



Zestaw farb akrylowych 12 kolorów, Happy Color – 1 szt.

Wysokiej jakości hobbystyczna farba akrylowa. Bezzapachowa. Idealna do stosowania na drewnie, 
papierze, szkle, metalu i tkaninach. Można ją mieszać z wodą lub innymi kolorami z tej serii. 
Wodoodporna po wyschnięciu, pędzle i zabrudzone powierzchnie łatwo zmywalne mydłem oraz 
wodą. Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat (ryzyko spożycia farby). Posiada atest CE. Pojemność 
tubki 12 ml.

Zestaw 4 pędzli szkolnych mix włosia, Happy Color – 1 szt.

Zestaw zawiera modele: pony – okrągłe nr 2 i 8, szczecina – płaskie nr 2 i 8.

Bibuła marszczona 25x200 cm, miks 10 kolorów, Happy Color

Zestawy bibuły dobrane kolorystycznie tak, aby ułatwić tworzenie dekoracji. Łatwość 
przechowywania. Format 25 x 200 cm. 10 rolek w opak.

Długopis wymazywalny Uszaki, Happy Color – 2 szt.

Wymazywalny długopis żelowy w kolorowej obudowie. Dzięki unikalnej formule tuszu napisany tekst 
można łatwo wymazać. Gumka do wycierania znajduje się na końcu obudowy. Grubość linii pisania: 
0.5 mm. Wkład w kolorze niebieskim (crystal blue). Na wymienne wkłady. Zestaw zawiera losowe 
motywy długopisów.

Długopis żelowy Feelingi Elephants, Happy Color – 2 szt.

Zabawne hasła na kolorowej obudowie (Wyluzuj!, Podaj dalej!, Foch! lub Idziesz siku!). Grubość linii 
pisania 0.5 mm. Kolor wkładu niebieski. Na wymienne wkłady. Zestaw zawiera losowe motywy 
długopisów.

Długopis wymazywalny Style trójkątny uchwyt, Happy Color – 1 szt.

Ergonomiczna obudowa z odciskami palców zapewnia wysoki komfort pisania. Gumowy uchwyt 
wykonany jest z materiału antybakteryjnego, zgodny z normą ISO. Silikonowe gumki na skuwce i 
końcu obudowy z łatwością wymazują napisany tekst. Specjalny tusz zapewnia lekkość i płynne 
pisanie. Grubość linii pisania: 0,5mm. Na wymienne wkłady - Standard A. Zestaw zawiera losowe 
motywy długopisów.



Ołówek trójkątny Style HB, Happy Color – 2 szt.

Ołówek  drewniany  o  ergonomicznym  kształcie.  Wysokiej  jakości  klejony  grafit,  łatwy  w
temperowaniu. Twardość HB.

Pastele olejne, zestaw 12 kolorów, Staedtler – 1 szt.

Idealne do rysowania, kolorowania, polecane do techniki „skrobania”. Odporne na złamania, owijane 
w papier. Zgodne z normą EN 71 – nie zawierają metali ciężkich ani ftalanów (związków dodawanych 
w celu zmiękczenia grafitu). Dla dzieci powyżej 3 lat.

Kredki trójkątne, zestaw 12 kolorów, Staedtler – 1 szt.

Kredki wykonane z materiału Wopex. Intensywne kolory, idealne do rysowania szczegółów. Trójkątny
kształt obudowy uczy prawidłowego chwytu podczas rysowania. Odporny na złamania grafit. Miękka 
obudowa, przyjemna w dotyku. Drewno do produkcji kredek pochodzi z certyfikowanych, trwale 
zalesianych plantacji (PEFC).

Flamastry szkolne, zestaw 12 kolorów, Staedtler – 1 szt.

Wentylowana skuwka zgodnie z normami ISO 11540 i BS 7272-1/2. Atrament na bazie wody zawiera 
barwniki spożywcze. Zmywalny z większości tekstyliów. Grubość linii ok. 1 mm. Zgodne z normą EN 
71 – nie zawierają metali ciężkich oraz ftalanów. Dla dzieci powyżej 3 lat.

Zestaw przyborów do matematyki linijka, kątomierz, 2 x ekierka, Staedtler – 1 szt.

Zestaw zawiera: 1 linijkę 20 cm, 1 kątomierz oraz dwie ekierki (30o/60o oraz 45o/45o)



Gumka do ołówka, Staedtler – 1 szt.

Gumka szkolna jakości Comfort. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych 
odpadków. Nie niszczy powierzchni papieru. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. 
Wygodna, ruchoma, kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów ani lateksu. Wymiary gumki 43 x 19 x 
13 mm.

Temperówka podwójna metalowa, Staedtler – 1 szt.

Pojedyncza temperówka do ostrzenia ołówków o standardowych średnicach aż do Ø8.2 mm, kąt 
temperowania 23º. Podwójna temperówka do ołówków o standardowych średnicach aż do Ø8.2 mm,
kąt temperowania 23º oraz grubych ołówków i kredek o średnicy aż do Ø10.2 mm, kąt temperowania
30º. Trzypunktowe mocowanie ostrza. Zestaw zawiera losowy kolor temperówki (czerwony, 
niebieski, zielony lub fioletowy).

Klej w sztyfcie 10g, Staedtler – 1 szt.

Wykręcany klej szkolny. Skleja szybko i trwale papier, karton, zdjęcia, etykiety, tkaniny. Łatwe 
rozprowadzanie bez tworzenia bryłek. Nietoksyczny. Spieralny z większości tkanin.

Nożyczki szkolne 17 cm, Staedtler – 1 szt.

Ostrze wykonane z nierdzewnej stali. Miękki wygodny uchwyt. Wysoka precyzja cięcia. Długa 
żywotność.



Długopis żelowy Dots&Stripes, M&G – 1 szt.

Wkład w kolorze niebieskim. Grubość linii pisania 0,5 mm. Cztery atrakcyjne grafiki. Zestaw zawiera 
losowy motyw długopisu.

Korektor w taśmie Dots&Stripes, M&G – 1 szt.

Długość taśmy 8 m. Szerokość taśmy 5 mm. 3 wzory. Zestaw zawiera losowy motyw korektora.

Długopis żelowy TR1s Pastel, M&G – 1 szt.

Długopis z przyciskiem i klipsem. Obudowa w atrakcyjnych pastelowych kolorach, miła w dotyku. 
Grubość linii pisania 0,5 mm. Kolor wkładu niebieski. Zestaw zawiera losowy kolor długopisu.

GRATISY:

Ołówek HB, Staedtler – 1 szt.

Sześciokątny ołówek drewniany. Twardość HB. Na końcu obudowy znajduje się rysik do tabletów.

Brulion, M&G – 1 szt.

Brulion formatu 125 x 180 mm w kolorystyce złotej lub srebrnej, klejony. Kartki w kolorze ivory. 240 
kartek. W zestawie znajduje się losowy motyw okładki.

Notesik Happy Band – 3 szt.

Notesik formatu A6 z wyrywanymi kartkami w błękitnej kolorystyce. Motyw Happy Band.

Worek na tenisówki, Happy Color

Zielony worek na buty ze sznurkiem. Sznurek zaprojektowany tak, żeby worek można było nosić 
również na ramieniu. Wykonany z poliestru. Wodoodporny. Wymiary 45 x 33,5 cm.


