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KREDKI ŚWIECOWE 
CLASSY
Kredki świecowe w 12 lub 24 intensywnych i doskonale kryjących 
kolorach. Wykonane na bazie wysokiej jakości pigmentów i nie 
kruszących się wosków. 

 ▪ bezzapachowe i nietoksyczne
 ▪ nasycone kolory oraz doskonałe właściwości kryjące
 ▪ każda kredka owinięta jest papierową otuliną,  

dzięki której ręce i ubrania pozostają czyste

Kredki świecowe  
Classy 12 szt. 610101 210

Kredki świecowe  
Classy 24 szt. 610102  360
 

24  opakowania 
 w kartoniku

12 opakowań 
 w kartoniku

KREDKI ŚWIECOWE 
JUMBO
Wytrzymałe kredki świecowe Jumbo w 12 kolorach. Odpowiednia 
budowa kredki dopasowana do rączek małych artystów pozwala 
na rozwijanie manualnych zdolności. Średnica 11 mm oraz nie-
zwykła lekkość sprzyjają ćwiczeniom nadgarstka, a także ułatwia-
ją prowadzenie linii i wypełnianie kształtów.

 ▪ bezzapachowe i nietoksyczne
 ▪ nasycone kolory oraz doskonałe właściwości kryjące
 ▪ każda kredka owinięta jest papierową otuliną,  

dzięki której ręce i ubrania pozostają czyste

Kredki świecowe  
Jumbo 12 szt. 610401 580

12 opakowań 
 w kartoniku



KREDKI OŁÓWKOWE 
JUMBO
Kredki ołówkowe w 12 wyrazistych i nasyconych ko-
lorach, wykonane z najwyższej jakości drewna topoli 
są niezwykle lekkie i łatwe w temperowaniu. Trójkątny 
przekrój kredki oraz optymalna grubość znacznie uła-
twiają trzymanie jej w dłoni, dzięki czemu dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą się nimi 
posługiwały bez trudności.

 ▪ wytrzymały i odporny na złamania grafit  
klejony na całej długości kredki

 ▪ wysokiej jakości pigmenty gwarantują nasycone kolory  
oraz doskonałe właściwości kryjące

 ▪ ergonomiczny, trójkątny przekrój kredki
 ▪ średnica grafitu 5 mm
 ▪ złota i srebrna kredka w zestawie
 ▪ temperówka dołączona do opakowania

KREDKI OŁÓWKOWE  
CLASSY 
Kredki ołówkowe w 14 lub 26 kolorach, wykonane  
z  najwyższej jakości drewna topoli są niezwykle lekkie 
i łatwe w temperowaniu. Umieszczone w plastikowej 
tacce, pomagającej utrzymać kredki w porządku. 

 ▪ wytrzymały i odporny na złamania grafit 
klejony na całej długości kredki

 ▪ wysokiej jakości pigmenty gwarantują nasycone kolory  
oraz doskonałe właściwości kryjące

 ▪ ergonomiczny, trójkątny przekrój kredki
 ▪ średnica grafitu 4 mm
 ▪ złota i srebrna kredka w zestawie
 ▪ temperówka dołączona do opakowania

Kredki ołówkowe  
Classy 12+2 szt. 609007  800

Kredki ołówkowe 
Classy 24+2 szt. 609008 1400

12 opakowań 
 w kartoniku

6 opakowań 
 w kartoniku

Kredki ołówkowe  
Jumbo 12 szt. 609001 1400

12 opakowań 
 w kartoniku



KREDKI ŚWIECOWE 
TWISTER

KREDKI ŻELOWE 
SILKY
Żelowe i wykręcane kredki w 12 intensywnych kolorach. Idealne 
do eksperymentowania i łączenia ze sobą różnych technik malo-
wania. Możesz nimi rysować, rozcierać je palcami uzyskując efekt 
suchej pasteli lub za pomocą pędzelka i wody sprawić, że obrazek 
będzie wyglądał jak namalowany akwarelą! Plastikowa osłonka 
nie tylko chroni ręce przed  zabrudzeniem, ale również zabezpie-
cza kredkę przed złamaniem.

 ▪ bezzapachowe i nietoksyczne
 ▪ nasycone kolory oraz doskonałe właściwości kryjące
 ▪ wygodna i wykręcana obudowa typu Twist Up
 ▪ okrągły kształt i lekkość zapewniają wygodę  

podczas malowania

Kredki świecowe Twister w 12 nasyconych kolorach o doskona-
łych właściwościach kryjących. System Twist Up pozwala na ła-
twe i szybkie wykręcenie wkładu. Stworzone z myślą o dziecięcej 
wyobraźni i kreatywności, zapewnią doskonałą zabawę małym 
artystom. Plastikowa osłonka nie tylko chroni ręce przed  zabru-
dzeniem, ale również zabezpiecza kredkę przed złamaniem.

 ▪ bezzapachowe i nietoksyczne
 ▪ nasycone kolory oraz doskonałe właściwości kryjące
 ▪ wygodna i wykręcana obudowa typu Twist Up
 ▪ okrągły kształt i lekkość zapewniają wygodę  

podczas malowania

Kredki żelowe  
Silky 12 szt. 610301 1800

12 opakowań 
 w kartoniku

Kredki świecowe  
Twister 12 szt. 610201 1100

12 opakowań 
 w kartoniku



611909 611809 611129 611109 611159

611139 611709 611119 611609 611149

OŁÓWEK METALICZNY  
STELLO HB Z GUMKĄ 

ZAKREŚLACZ LINEA

DŁUGOPIS WYMAZYWALNY  
MARVELO

Ołówek z delikatnym metalicznym połyskiem o twardości 
HB doskonale nadaje się do pisania, szkicowania i kreślenia. 
Wykonany z najwyższej jakości drewna topoli jest niezwykle 
lekki i łatwy w temperowaniu. 

 ▪ wytrzymały i odporny na złamania grafit  klejony  
na całej długości kredki

 ▪ gumka bez PVC i szkodliwych ftalanów
 ▪ średnica grafitu 2,2 mm

Niezwykle uniwersalny -  można używać go do podkreślania tekstu na 
praktycznie wszystkich rodzajach papieru. Pozostawiony bez skuwki 
nie wysycha nawet przez 12 godzin, co znacznie zwiększa jego wy-
dajność i komfort użytkowania. Posiada nieblaknący tusz, odporny na 
działanie światła słonecznego. Zakreślacz dostępny jest w 8 wyrazi-
stych kolorach: żółtym, różowym, pomarańczowym, jasnozielonym, 
zielonym, niebieskim, czerwonym, fioletowym, a także w 2 pastelo-
wych: jasnopomarańczowym oraz żółtym.

 ▪ grubość linii: 1-5 mm
 ▪ nie rozmazuje wydruków atramentowych
 ▪ bezzapachowy i nietoksyczny

Zakreślacz Linea, display 36 szt. 611509 7560

Zakreślacz Linea, opakowanie uzupełniające 10 szt. 2100

Wymazywalny długopis z gumką o niebieskim tuszu i grubo-
ści pisania 0,7 mm. W przeciwieństwie do zwykłych długopi-
sów nie uszkadza struktury papieru sprawiając, że poprawki 
są niewidoczne. Za sprawą szybkoschnącego tuszu długopis 
jest świetnym rozwiązaniem dla osób leworęcznych.

 ▪ długość pisania 250 m
 ▪ gumka z tworzywa TPR, bez szkodliwych ftalanów
 ▪ obudowa długopisu nadaje się do recyklingu

Ołówek Stello,  
display 72 szt. 609006  3240

Ołówek Stello,  
cena za sztukę 045

Długopis Marvelo, display 36 szt., 612161  14040

Długopis Marvelo, cena za sztukę 390



POKOLORUJ
zamień pracę w zabawę

Ulotka jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art.66. § 1 Kodeksu Cywilnego.  
Podane ceny są cenami netto w PLN bez Vat.

Heykka® to nowa marka Argo S.A. stworzona z dbałością o wysoką jakość 
produktów. W naszej ofercie znajdują się kredki, ołówki, zakreślacze  

i długopisy przeznaczone do pisania, rysowania i zabawy. Idealne dla dzieci i dorosłych. 
heykka.euGDAŃSK 80-393  

ul. Krynicka 1 
tel.: 58 55 43 555 
fax: 58 55 43 500 
e-mail: argo@argo.plwww.argo.pl


