
YPRAWKA – zestaw szkolno-przedszkolny PREMIUM KIDS, Happy Color

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

Wyprawka Premium Kids Happy Color to zestaw szkolno-przedszkolny specjalnie 
dopasowanych produktów dla młodych adeptów nauki. Ciekawe i kolorowe 
wzornictwo na pewno zaspokoi potrzeby oraz wyszukane gusta niejednego 
dziecka. 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 biały 170g, A4 – 1 szt.
 Blok techniczny kolorowy 170g, A4 – 1 szt.
 Blok Wycinanka 100g, A4, 10 kol. – 1 szt.
 Arkusze piankowe A4, miks 10 kol. – 1 szt.
 Bibuła marszczona 25x200 cm, miks 10 kol. – 1 szt.
 Długopis wymazywalny Space – 1 szt.
 Długopis wymazywalny Story – 1 szt.
 Ołówek trójkątny Story HB – 1 szt. 
 Ołówek trójkątny Space HB – 1 szt.
 Teczka kartonowa z gumką Space A4 – 1 szt.
 Teczka kartonowa z gumką Story A4 – 1 szt.
 Kredki woskowe, zestaw 8 kol. – 1 szt.
 Kredki trójkątne, zestaw 12 kol. – 1 szt.
 Flamaster szkolny, zestaw 12 kol. – 1 szt.
 Gumka do ołówka – 1 szt.
 Temperówka podwójna z pojemnikiem – 1 szt.
 Klej w sztyfcie 10g – 1 szt.
 Nożyczki szkolne 14cm – 1 szt.
 Gumka do długopisów wymazywalnych – 1 szt.
 Trójkątny uchwyt do ołówka, kredki – 1 szt.
 Długopis wymazywalny z trójkątnym uchwytem – 1 szt.

+ GRATISY



Gratisy:

 Długopis wymazywalny – 2 szt.
 Brulion – 1 szt.
 Notesik Happy Band – 3 szt.
 Worek na tenisówki – 1 szt.
 Arkusze piankowe miks – 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.

Idealnie biały papier o wysokiej gramaturze. 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 biały 170g, A4, Happy Color – 1 szt.

Wysokiej jakości śnieżnobiały papier o lekko gładzonej powierzchni. Odporny na wielokrotne 
wymazywanie gumką. Doskonały do rysowania i malowania, ołówkiem, kredkami, pisakami. Blok 
zawiera 10 ark. o gramaturze 170g.

Blok techniczny kolorowy 170g, 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. Idealny 
do wycinanek, rysowania, składania. Polecany do zajęć w szkole i przedszkolu. Blok zawiera 10 ark. o 
gramaturze 170g.



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

Blok z błyszczącym kolorowym papierem w intensywnych barwach i dodatkowymi kartkami z 
motywem kropek i pasków. Polecany dla dzieci w szkole i przedszkolu. 10 ark. Gramatura 100 g.

Arkusze piankowe A4, miks 10 kolorów, Happy Color – 1 szt.

Elastyczne i miękkie arkusze z mikrogumy łatwe do wycinania, zszywania i sklejania. Świetne do 
zabawy dla dzieci, polecane na zajęcia plastyczne w szkole i przedszkolu. Idealne do tworzenia prac, 
które uzyskują efekt przestrzenny, na kartki świąteczne, laurki. Doskonałe do tworzenia dekoracji na 
ściany pokoju dziecka, do tworzenia zabawek oraz modeli pływających i podwieszanych, a także 
ozdób choinkowych. MIX 10 kolorów. Format A4. Grubość 2 mm. 10 ark.

Bibuła marszczona 25x200 cm, miks 10 kolorów, Happy Color – 1 szt.

Zestaw bibuły dobrany kolorystycznie tak, aby ułatwić tworzenie dekoracji. Łatwość przechowywania 
i więcej kolorów. Format 25 x 200 cm. 10 rolek w opak.

Długopis wymazywalny Space i Story, , Happy Color – 2 szt.

Dzięki unikalnej formule tuszu napisany tekst można łatwo wymazać. Gumka do wycierania tekstu 
znajduje się na skuwce. Grubość linii pisania: 0,5 mm. Wkład w kolorze niebieskim (crystal blue). Na 
wymienne wkłady - Standard A. Zestaw zawiera losowy wzór długopisów: Królik lub Kot (Space) oraz 
Sowa lub Lis (Story).

Ołówek trójkątny HB Space i Story, Happy Color – 2 szt.

Ołówek drewniany o ergonomicznym kształcie. Wysokiej jakości klejony grafit, łatwy w 
temperowaniu. Twardość HB. Zestaw zawiera losowy wzór ołówków: Królik lub Kot (Space) oraz 
Sowa lub Lis (Story).

Teczka kartonowa z gumką A4 Space  i Story

Teczka ze sztywnej tektury 300g, pokryta folią matową. Oryginalnie zadrukowane wnętrze oraz 
kolorowa gumka dopasowana do grafiki. Wydłużone wewnętrzne skrzydełko. Szeroki grzbiet 2 cm 
dobrze zabezpiecza duże ilości dokumentów. Format A4. Zestaw zawiera wzór: Kot (Space) i Lis 
(Story).



Kredki woskowe, zestaw 8 kolorów, Staedtler – 1 szt.

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).

Flamaster szkolny, 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.

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 z pojemnikiem, Staedtler – 1 szt.

Podwójna temperówka do temperowania ołówków i kredek. Kąt temperowania 23° i 30°. Mocny 
pojemnik chroni ścinki przed rozsypaniem. Metalowy wkład temperówki. Zestaw zawiera losowy 
kolor temperówki (żółto-czerwona, niebiesko-zielona, zielono-żółta lub czerwono-niebieska).

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 14cm, Staedtler – 1 szt.

Ostrze wykonane z nierdzewnej stali. Zaokrąglone ostrze bezpieczne dla dzieci. Miękki wygodny 
uchwyt. Wysoka precyzja cięcia. Długa żywotność.

Gumka do długopisów wymazywalnych, M&G – 1 szt.

Gumka do długopisu wymazywalnego. Kształt trójkątny. Wymiar 45 x 45 x 45 mm. Zestaw zawiera 
losowy kolor pastelowy (żółty, niebieski, różowy lub fioletowy).

Trójkątny uchwyt do ołówka, kredki, M&G – 1 szt.

Pomaga wyrobić prawidłowy nawyk trzymania ołówka, kredki, długopisu. Ergonomiczny kształt daje 
poczucie komfortu podczas pisania oraz zapewnia właściwą i odpowiednią pozycję ułożenia palców 
podczas pisania. Pomaga kontrolować również siłę nacisku, co zapobiega częstemu łamaniu się 
ołówka. Przeznaczony dla dzieci praworęcznych jak i leworęcznych. Miękki, profilowany uchwyt w 
atrakcyjnych kolorach. Zestaw zawiera losowy kolor pastelowy (żółty, różowy, niebieski lub 
fioletowy).

Długopis wymazywalny z trójkątnym uchwytem, M&G – 1 szt.

Gumowy trójkątny uchwyt. Obudowa wykonana w technologii SOFT TOUCH. Wkład w kolorze 
niebieskim. Grubość linii pisania 0,5 mm. Zestaw zawiera losowy kolor długopisu (niebiesko-
pomarańczowy, fioletowo-zielony, granatowo-żółty lub czarno-czerwony).



GRATISY:

Długopis wymazywalny, M&G – 2 szt.

Długopis usuwalny, automatyczny. 4 wzory obudowy. Grubość linii pisania 0,4mm. Wkład w kolorze 
niebieskim. Zestaw zawiera losowy motyw długopisu.

Brulion, M&G – 1 szt.

Brulion formatu 125 x 180 mm w kolorystyce złotej lub srebrnej, klejony. Kartki w kolorze ivory. 240 
kartek. W każdym 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 – 1 szt.

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

Arkusze piankowe miks, Happy Color – 1 szt.

Zestaw arkuszy piankowych Happy Color w różnych wariantach. Miks kolorów. Format 15 x 20 cm. 5 
ark. w opak.

Przybornik do kolekcjonowania długopisów Happy Color. Na 20 długopisów.


