
Oferta ważna do 01.01.2023 do odwołania

Materiał Nazwa Opis Zdjęcie Dostepna ilość Jednostka sprzedaży CENA OKAZYJNA

EMETOKZOL03X008X03 EMOTYKIETY Naklejki dla dzieci - emotki 164 szt 3,27

TATU/SMOKI1 Tatuaże - smoki 56404
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
5 szt 0,80

TATU/SERCA Tatuaże - serca 56741
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
72 szt 0,80

TATU/RYCERZE Tatuaże - rycerze 56739
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
210 szt 0,80

TATU/POTWORKI4 Tatuaże - potworki 56751
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
185 szt 0,80

TATU/POTWORKI3 Tatuaże - potworki 56750
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
50 szt 0,80

TATU/POTWORKI1 Tatuaże - potworki 56748
Tatuaże dla dzieci na folii, 

zmywalne oliwką 
205 szt 0,80

TATUAŻE 

testowane dermatologicznie i bezpieczne dla Twojego dziecka, można je łatwo usunąć za pomocą np. kremu, prosta aplikacja za pomocą wody, długotrwały efekt,szeroka oferta 

wzorów



NAKL/SAMOCHODY Naklejki - samochody 53882
Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
50 szt 0,99

NAKLPAP/FOOTBALL1
Naklejki papierowe-football 

53392

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
200 szt 0,99

NAKLPAP/KWIATKI
Naklejki papierowe- 

motywacyjne kwiatki 53137

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
120 szt 0,99

NAKLPAP/ZABKI1
Naklejki papierowe-żabki 

53168

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
20 szt 0,99

NAKLPAP/SZCZESCIE
Naklejki papierowe-

szczęście 56098

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
30 szt 0,99

NAKLPAP/PTAKI
Naklejki papierowe-ptaki 

57512

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
120 szt 0,99

NAKLPAP/INDIANIE
Naklejki papierowe-indianie 

53224

Naklejki papierowe dla 

Dzieci - klej trwały 
140 szt 0,99

NAKLEJKI PAPIEROWE

spraw radość swojemu dziecku kreatywnym i niedrogim upominkiem - naklejkami,przekonaj się łatwo nagrodzić i zmotywować swoją pociechę dzięki naklejkom Z-Design,pewnie 

przylegają,nauka poprzez zabawę, szeroka oferta wzorów oraz materiałów stworzonych z myślą o dzieciach i ich potrzebach podczas zabawy



NAKLPAP/DZIEWCZYNK
Naklejki papierowe-

dziewczynki 53208

Naklejki dla 

dziewczynek - 34 

naklejek

180 szt 0,99

NAKLPAP/BUZKI
Naklejki papierowe-buźki 

53136

Naklejki motywacyjne 

dla dzieci - Bużki - 56 

naklejek

120 szt 0,99

NAKLFOLMET/POLICJA
Naklejki folia metaliczna-

policjan 56794

Naklejki dla dzieci 

metaliczne-Policjanci - 

16 naklejek 

40 szt 1,98

NAKLFOLMET/LESNZWI
Naklejki folia metaliczna-

leśn zwie56792

Naklejki dla dzieci 

metaliczne - Zwierzęta 

leśne - 17 naklejek

130 szt 1,98

NAKLFOLBROK/KONIKI
Naklejki foliowe brokatowe-

koniki 56063

Naklejki brokatowe dla 

Dzieci, klej trwały
170 szt 1,98

NAKLBROK/SYRENY
Naklejki brokatowe-syreny 

56061

Naklejki brokatowe dla 

Dzieci, klej trwały
160 szt 1,98

NAKLBROK/PIRACI
Naklejki brokatowe-piraci 

56067

Naklejki brokatowe dla 

Dzieci, klej trwały
840 szt 1,98

NAKLEJKI FOLIOWE METALIZUJĄCE

NAKLEJKI BROKATOWE

spraw radość swojemu dziecku kreatywnym i niedrogim upominkiem - naklejkami,przekonaj się łatwo nagrodzić i zmotywować swoją pociechę dzięki naklejkom Z-Design,pewnie 

przylegają,nauka poprzez zabawę, szeroka oferta wzorów oraz materiałów stworzonych z myślą o dzieciach i ich potrzebach podczas zabawy

spraw radość swojemu dziecku kreatywnym i niedrogim upominkiem - naklejkami,przekonaj się łatwo nagrodzić i zmotywować swoją pociechę dzięki naklejkom Z-Design,pewnie 

przylegają,nauka poprzez zabawę, szeroka oferta wzorów oraz materiałów stworzonych z myślą o dzieciach i ich potrzebach podczas zabawy



NAKLBLPAP/53707
Naklejki na błyszcz papierze-

53707

Naklejki dla dzieci 

mieniące - W morzu , 

zwierzęta morskie - 30 

naklejek

180 szt 1,30

NAKLBL/PSZCZOLKA
Naklejki błyszczące-

pszczółka 56064

Naklejki brokatowe dla 

Dzieci, klej trwały
40 szt 1,30

NAKLBLPAP/BALONIKI
Naklejki na błyszcz papierze-

balon 53196

Naklejki dla Dzieci 

mieniące się , klej trwały 
50 szt 1,30

NAKLPAPBL/SMAKOLYK
Naklejki papierowe błyszcz-

smakołyk53225

Naklejki dla Dzieci, papier 

wytłoczony
60 szt 1,30

NAKLBL/BUZKIMIX
Naklejki błyszczące-buźki 

mix 55232

Naklejki dla Dzieci 

mieniące się , klej trwały 
40 szt 1,30

NAKLSWCIEMN/SAMOC

H

Naklejki świecące w ciemn-

samochod 59252

Naklejki dla Dzieci, lśniąca 

folia, świecący
30 szt 1,30

NAKLPAPBL/KOWBOJE
Naklejki papierowe błyszcz-

kowboje 53223

Naklejki dla Dzieci, papier 

wytłoczony
130 szt 1,30

NAKLEJKI PAPIEROWE BŁYSZCZĄCE

spraw radość swojemu dziecku kreatywnym i niedrogim upominkiem - naklejkami,przekonaj się łatwo nagrodzić i zmotywować swoją pociechę dzięki naklejkom Z-Design,pewnie 

przylegają,nauka poprzez zabawę, szeroka oferta wzorów oraz materiałów stworzonych z myślą o dzieciach i ich potrzebach podczas zabawy



NAKLFOL3D/ZWIERZAT
Naklejki folia 3D-zwierzątka 

53157

Naklejki dla Dzieci z 

efectem 3D
60 szt 1,98

NAKLFOL3D/MOTOCYKL
Naklejki folia 3D-motocykle 

53750

Naklejki dla Dzieci z 

efectem 3D
120 szt 1,98

NAKL3D/MOTYL/KWIAT
Naklejki 3D-motylki/kwiatki 

54053

Naklejki dla Dzieci z 

efectem 3D
60 szt 1,98

NAKL3D/WYSCIGOWKI
Naklejki 3D-wyścigówki 

53752

Naklejki dla Dzieci z 

efectem 3D
15 szt 1,98

Materiał Material short text Opis Format Zastosowanie Dostepna ilość Ilość w kartonie 
CENA 

OKAZYJNA

PAPIERY DO MALOWANIA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO-KOLOROWE

P4Y316/I-RB
X 160 G A3 Hadicraft A 6x3 

Paper4you

Papier  MIX kolor A3 

gramatura-160g /18 ark , 

opakowanie= 5 kolorów 

intensywnych po 3ark 

/czerwony,pomarańczowy

,zielony,żółty,niebieski  

+3ark białe

Do rysowania , 

malowania i 

innych prac 

plastycznych 

1400 11 3,50

spraw radość swojemu dziecku kreatywnym i niedrogim upominkiem - naklejkami,przekonaj się łatwo nagrodzić i zmotywować swoją pociechę dzięki naklejkom Z-Design,pewnie 

przylegają,nauka poprzez zabawę, szeroka oferta wzorów oraz materiałów stworzonych z myślą o dzieciach i ich potrzebach podczas zabawy

NAKLEJKI 3D


