ŠKOLNÍ
& VÝTVARNÉ
POTŘEBY

UČENÍ
INSPIRACE
ZÁBAVA
TVOŘ A BAV SE

VOSKOVKY
CLASSY

Voskovky ve 12 nebo 24 intenzívních a dobře kryjících barvách.
Vysoká kvalita barevného pigmentu, měkký a nedrolící se vosk.

▪
▪
▪

zdravotně nezávadné a bez zápachu, netoxické
výborná krycí schopnost a syté barvy
každá pastelka je kryta papírem pro udržení čistoty rukou a
oblečení

Voskovky Classy 15,12 barev 610101

24 balení
v kartonu

Voskovky Classy 25,24 barev 610102

12 balení
v kartonu

VOSKOVKY
JUMBO

Kvalitní, odolné voskovky Jumbo ve 12 barvách. Tvar voskovky
je ideálně přizpůsobený pro ruce malých dětí a pomáhá následnému rozvoji manuální zručnosti a správnému úchopu. Tuha o
průměru 11 mm a lehkost pastelky podporují správnou koordinaci
pohybů, svalů a zápěstí. Usnadňují malování, kreslení čar a vyplňování tvarů.

▪
▪
▪

zdravotně nezávadné a bez zápachu, netoxické
výborná krycí schopnost a syté barvy
každá pastelka je kryta papírem pro udržení čistoty rukou a
oblečení

Voskovky Jumbo 27,12 barev 610401

12 balení
v kartonu

PASTELKY
CLASSY

Pastelky v provedení 14 nebo 26 barev, vyrobeny z vysoce kvalitního topolového dřeva. Neobvykle lehké
s intenzivními barvami a krytím. Sada pastelek je v
plastovém pouzdře, který je chrání proti poškození.

▪
▪
▪
▪
▪

tuha odolná proti lámání, lepená po celé délce pastelky
vysoce kvalitní pigment pro výrazné a zářivé barvy s vynikajícím krytím
tuha o průměru 4 mm
v sadě zlatá a stříbrná pastelka
ořezávátko je součástí balení

Pastelky Classy 52,12+2 barvy 609007

12 balení
v kartonu

Pastelky Classy 99,24+2 barvy 609008

6 balení
v kartonu

PASTELKY
JUMBO
modrá

ks

Pastelky vekresli
12 jasných a sytých barvách, vyrobeny
roztírej
z vysoce kvalitního
topolového dřeva. Pastelky jsou
lehké a umožňují tak snadné kreslení a vybarvování.
Trojhranné silné pastelky jsou ideálně uzpůsobené pro
ruce malých dětí a dětí předškolního věku, podporují a
usnadňují jejich správný úchop.

▪
▪
▪
▪
▪

tuha odolná proti lámání, lepená po celé délce pastelky
vysoce kvalitní pigment pro výrazné a zářivé barvy s vynikajícím krytím
ergonomický trojhranný tvar
tuha o průměru 5 mm
ořezávátko je součástí balení

Pastelky Jumbo 99,12 barvy 609001

12 balení
v kartonu

VOSKOVKY
TWIST

Voskovky Twist ve 12 pestrých barvách s dokonalými krycími
schopnostmi. Šroubovací mechanismus systému Twist Up umožňuje snadné a rychlé vysunutí pastelky pootočením krytu. Mají
skvělou schopnost rozvíjet tvoření, kreativitu a kreslení všech
malých umělců. Plastové tělo chrání pastelku před zlomením a
zašpinění rukou.

▪
▪
▪
▪

zdravotně nezávadné a bez zápachu, netoxické
pestré barvy, výborná krycí schopnost
vysouvací mechanismus Twist Up pro rychlé použití pastelky
kulatý tvar tuhy a lehkost pastelky pro snadné kreslení bez
nutnosti strouhání

Voskovky Twist 62,12 barev 610201

12 balení
v kartonu

GELOVÉ VOSKOVKY
SILKY

Gelové voskovky ve 12 zářivých barvách s vysokými krycími vlastnostmi. Ideální pro experimentování a objevování nových technik
kreslení. Můžete s nimi kreslit, roztírat je pomocí prstů, jako u
suchých pastelů nebo rozmývat vodou, jako vodové barvy s použitím štětce. Výsledkem jsou akvarelové obrázky. Plastový obal
chrání pastelku před zlomením a zanechává ruce čisté.

▪
▪
▪
▪
▪

zdravotně nezávadné a bez zápachu, netoxické
zářivé barvy s výbornou krycí schopností
vysouvací mechanismus Twist Up pro rychlé použití pastelky
kulatý tvar tuhy a lehkost pastelky pro snadné kreslení bez
nutnosti strouhání
akvarelový štětec součástí balení

Gelové voskovky
modrá Silky 149,ks
12 barev 610301

kresli
roztírej

12 balení
v kartonu

dostupné od 1/2021

TUŽKA
STELLO HB S GUMOU

Tužka v zajímavém metalickém deisgnu se střední tvrdostí
HB vyhovuje běžnému psaní i kreslení. Vyrobena z kvalitního
topolového dřeva pro snadné ořezávání a pohodlné psaní.

▪
▪
▪

nelámavá tuha, lepená po celé délce
měkká guma, bez PVC a škodlivých ftalátů
tuha s průměrem 2,2 mm

Tužka Stello, 280,display 72 kusů, 609006

modrá

ZVÝRAZŇOVAČ LINEA
ks

Univerzální zvýrazňovač
pro podtrhávání textu na všech typech papíru.
kresli
roztírej
Nevysychá ani
při dlouhém otevření – 12 hodinová ochrana proti vysychání, což prodlužuje jeho životnost a komfort při používání. Inkoust
je odolný vůči UV záření a nebledne. Zvýrazňovače jsou v 8 výrazných
barvách: žlutá, růžová, oranžová, světlezelená, zelená, modrá, červená,
fialová a ve 2 pastelových barvách: světleoranžová, žlutá.

▪
▪
▪
▪

seříznutý klínový hrot s šířkou stopy 1-5 mm
inkoust na vodní bázi
nepropíjí se a nerozmazává text
bez zápachu a netoxický

Zvýrazňovač Linea, display, 36 ks, 611509 465,Zvýrazňovač Linea, doplňující balení, 10 ks 130 ,-

611909

611809

611129

611109

611159

611139

611709

611119

611609

611149

VYBARVUJ
TVOŘ A BAV SE
KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOKUMENTŮ

spol.s r.o.

ČESKÝ TĚŠÍN, 737 01
ul. Kolonie 392/2
800 152 281
email: univox@univox.cz
www.univox.cz

Heykka je nová značka kreslících potřeb. Na prvním místě jsou kvalita, bezpečnost a pohodlné používání. V nabídce najdete pastelky,
voskovky, tužky, pera a zvýrazňovače pro kreslení a tvoření dětí i dospělých.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen, nabídky či vzhledu je vyhrazena.

