
Zestaw prezentowy – wyprawka PREMIUM 
KIDS, Happy Color

Kto powiedział, że kompletowanie artykułów 
szkolnych musi być nudne i czasochłonne? Z 
Happy Color zrobisz to dosłownie w chwilę.

Zestaw prezentowy Premium Kids to idealny 
podarunek dla każdego młodego adepta nauki. 
Zawiera wszystko, co przyda się w szkole – nie 
tylko na lekcji, ale również przy rozwijaniu 
własnej kreatywności. Daj swojemu dziecku 
powód do dobrej zabawy i kup zestaw 
prezentowy Premium Kids. Niech razem z nami 
krzyknie: Go, create!

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, 10 kol., 100 g, A4 – 1 szt.
 Blok Wycinanka samoprzylepna, 8 kol., A5 – 1 szt.
 Bibuła marszczona, 25x200 cm, 10 kol. – 1 szt.
 Plastelina szkolna kwadratowa, 12 kol. – 1 szt.
 Farby plakatowe, 6 kol. – 1 szt.
 Pędzelek szkolny, szczecina, płaski nr 10 – 1 szt.
 Długopis wymazywalny Cool Gang + 3 gumki-

skuwki – 1 szt.
 Długopis wymazywalny Me&City – 1 szt.
 Ołówek trójkątny Me&City, 2B – 1 szt.
 Nożyczki 14 cm – 1 szt.
 Klej w sztyfcie, 10g – 1 szt.
 Kredki woskowe, 8 kol. – 1 szt.
 Kredki trójkątne, 12 kol. – 1 szt.
 Flamaster szkolny 12 kol. – 1 szt.
 Gumka do ołówka – 1 szt. 
 Temperówka plastikowa – 1 szt.

+ GRATISY



Gratisy:

 Kolorowanka Cool Gang, A6 - 1 szt.
 Przybornik do kolekcjonowania gumek- skuwek

Cool Gang – 1 szt.
 Długopisy wymazywalne – 2 szt.
 Gra planszowa Happy Color Race&Roll 

(plansza, kostki) – 1 szt.
 Plan lekcji – 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.

Blok Wycinanka samoprzylepna 80g, A4, Happy Color – 1 szt.

Blok z kolorowym papierem samoprzylepnym w 8 intensywnych barwach. Jeden arkusz zawiera 
nadrukowane serca z różnymi motywami. Świetne do wykorzystania w tworzeniu laurek i kartek 
okolicznościowych. Zawiera 8 arkuszy o gramaturze 80g. Format A4 i A5. 10 szt. w opak.

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.

Plastelina szkolna kwadratowa, 12 kol., Happy Color– 1 szt.

Plastelina kwadratowa o intensywnych i unikatowych kolorach. Uformowana w estetyczne 
kwadratowe belki. Niebrudząca. Wyprodukowana w Polsce. Posiada certyfikat EN 71-3 oraz atest CE. 
Zestaw 12 kolorów.

Farby plakatowe, 6 kol., Happy Color– 1 szt.

Gęsta, wydajna farba o pięknym czystym kolorze i delikatnym zapachu. Do malowania papieru, 
kartonu, drewna, gliny, szkła, metalu, plastiku, masy solnej i modelarskiej. Wysoka zawartość 
pigmentu. Posiada dobre właściwości kryjące. Łatwo zmywalna ze skóry rąk i większości tkanin. 
Przeznaczona dla dzieci i młodzieży, idealna na zajęcia szkolne. Farba jest bezpieczna i nietoksyczna. 
Posiada certyfikat EN-71. Pojemność słoiczka 25 ml.

Pędzelek szkolny, szczecina, płaski nr 10, Happy Color– 1 szt.

Pędzel z naturalnej szczeciny. Idealny do farb plakatowych, olejnych, temper oraz klejów. Wysokiej 
jakości szczecina. Szerokość pędzla 10 mm.

Długopis wymazywalny Cool Gang + 3 gumki-skuwki, Happy Color– 1 szt.



Dzięki unikalnej formule tuszu napisany tekst można łatwo wymazać. Gumka do wycierania znajduje 
się na skuwce. Grubość linii pisania: 0,5 mm. Wkład w kolorze niebieskim (Crystal blue). Wymienne 
wkłady Standard A. Gumki do długopisów wymazywalnych na skuwkach. 8 różnych wzorów gumek-
skuwek z bohaterami Cool Gangu. Na blistrze 3 gumki-skuwki, mix wzorów.

Długopis wymazywalny Me&City, Happy Color– 1 szt.

Unikalna formuła tuszu powoduje, że łatwo i czysto można wymazać i poprawić napisany tekst. 
Gumka do wycierania tekstu na końcu obudowy. Grubość linii pisania: 0,5 mm. Kolor: crystal blue 
(czysty niebieski). Na wymienne wkłady standard A.

Ołówek trójkątny Me&City, 2B, Happy Color– 1 szt.

Ołówek drewniany o ergonomicznym kształcie. Wysokiej jakości klejony grafit, łatwy w 
temperowaniu. Twardość 2B.

Nożyczki 14 cm, Happy Color– 1 szt.

Wysokiej jakości nierdzewne ostrze. Bezpieczne dla dzieci – zaokrąglone ostrze 14 cm. Wygodny w 
użyciu profilowany uchwyt. Długa żywotność uchwytu i ostrzy. Różne wersje kolorystyczne 
uchwytów.

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.



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 plastikowa, Staedtler – 1 szt.

Pojedyncza temperówka do ostrzenia ołówków o standardowych średnicach aż do Ø8.2 mm, kąt 
temperowania 23º. Trzypunktowe mocowanie ostrza.



GRATISY:

Kolorowanka Cool Gang, A6 - 1 szt.

Przybornik do kolekcjonowania gumek- skuwek Cool Gang – 1 szt.

Długopisy wymazywalne – 2 szt. (kolory dobrane kolory)

Gra planszowa Happy Color Race&Roll (plansza, kostki) – 1 szt.

Plan lekcji – 1 szt.


