
EKO OLÓWEK drewniany  z gumk¹ do mazania, 

zatemperowany. Wymiar: 19,1 x o0,5 cm

EKO DLUGOPIS wykonany z tektury pochodz¹cej 

z recyklingu. Wk³ad pisz¹cy na niebiesko.
Wymiar: 14,3 x o1 cm

EKO KREDKI  48 kolorowych, drewnianych kredek 

zapakowanych w okr¹g³e, tekturowe pude³ko.
Wymiar opakowania:  o 7 x 9,8 cm

EKO NOTES w linie 140 stron z niebielonego papieru 

pochodz¹cego z recyklingu. W zestawie d³ugopis.
Wymiar: 10 x 1,5 x 14,7 cm 

EKO NOTES GUMKA z ekologiczn¹ ok³adk¹, 

w kratkê. W zestawie z d³ugopisem. 
Wymiar: 9,7 x 1,1 x 14 cm

80 kartek EKO NOTES SMILE ze spiral¹ z 50 karteczkami w kratkê

 i kolorowymi karteczkami do markowania. 
Wymiar:  8,1 x 1,5 x 15,2 cm 

EKO NOTES  w tekturowej ok³adce z gumk¹, 120 stron 

w linie, kieszonka na notatki zamykan¹ na gumkê. 
Wymiar: 14 x 2,3 x 19 cm 

EKO NOTES BAMBOO ok³adka z prawdziwego bambusa. 

Zawiera d³ugopis z niebieskim wk³adem i 70 stron
z niebielonego papieru pochodz¹cego z recyklingu.
Wymiar: 17,9 x 13,2 x 1 cm

EKO TECZKA A4  wykonana z korka z notesem do pisania. 

Wymiar:  24 x 1,5 x 32 cm 

min. 40 szt. -    z³/szt.21,99  

min. 200 szt. -        z³/szt.3,99   

min. 96 szt. -        z³/szt.6,99   

min. 50 szt. -    z³/szt.18,99  

min. 160 szt. -       z³/szt.3,99    

min. 1000 szt. -       z³/szt.0,39    

min. 40 szt. -       z³/szt.9,99    

min. 200 szt. -       z³/szt.2,99    

min. 1000 szt. -       z³/szt.0,29    
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EKO GRA KOBRA z drewna. Wszystkie elementy z jakich 

zbudowana jest kostka s¹ ze sob¹ po³¹czone,  roz³o¿eniu
powstanie w¹¿, a ca³a trudnoœæ polega na tym, 
aby ponownie z³o¿yæ kostkê. Wymiar:  4,5 x 4,5 x 4,5 cm 

EKO CHINCZYK  plansza do gry wykonana z drewna. 

Pionki mo¿na zaczepiaæ o planszê, co u³atwia grê podczas 
podró¿y. Wymiar: 12 x 12 x 1,1 cm 

min. 50 szt. -        z³/szt.9,99   

min. 180 szt. -        z³/szt.3,99   

min. 50 szt. -        z³/szt.9,99   

min. 160 szt. -       z³/szt.4,99    

min. 92 szt. -       z³/szt.6,99    

min. 100 szt. -       z³/szt.4,99    

min. 180 szt. -       z³/szt.3,99    

min. 50 szt. -       z³/szt.9,99    

min. 250 szt. -       z³/szt.1,99    

EKO GRA JENGA wykonana z drewna, zapakowana 

w kartonowe pude³ko. Wymiar: 5 x 5 x 19,8 cm

EKO TORBA ma³a bawe³niana w naturalnym kolorze 

z krótkimi uszami (12 cm), gramatura 110g/m2.
Wymiar: 30 x 32 cm

EKO JUTA wytrzyma³a torba na zakupy z dodatkow¹, 

bawe³nian¹ kieszeni¹ z przodu.
Wymiar: 37,8 x 0,8 x 39 cm 

EKO TORBA JUTA solidna z uchwytami wykonanymi 

z mocnego  sznurka, zamykana na guzik. 
Wymiar: 45 x 35 x 13 cm

EKO CHUSTECZKI 3-warstwowe (60 szt.) w ekologicznym 

pude³ku, wykonanym z papieru pochodz¹cego z recyklingu. 
Wymiar pude³ka: 11 x 11 x 11 cm

Promocja obowi¹zuje do 31 grudnia lub wyczerpania stanów magazynowych. Ceny netto (+23% VAT)
Cena NIE ZAWIERA zdobienia, przygotowalni, projektu, opracowania graficznego.

Realizacja zamówienia wed³ug zasad AKCJI PROMOCYJNYCH PUH KUNSZT, przedp³ata 100% dostêpna na stronie www.kunszt.krakow.pl
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