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ACTIVITIES 

Új szín- és festés élményt  
kínál a gyerekeknek. 

2020 ÁLLANDÓ VÁLASZTÉK 

Kreatív és szenzoros tevékenységek a 
kisgyermekek számára. 

Különféle barkácstechnikák felfedezése egyetlen dobozban a tökéletes, 
személyre szabott alkotások készítéséhez. 

Saját készítésű, testre szabható társasjátékok.  

Kreatív művészeknek bárhol és bármikor -  
korlátlan lehetőségek a törölhető táblák segítségével. 



2019 ÁLLANDÓ VÁLASZTÉK 

ACTIVITIES 



 
 

IMAC907004  IMAC907005  IMAC907026 IMAC907007 

IMAC907200 IMAC907018  IMAC907028 

IMAC907028 



A doboz tartalma: 
 

• 2 ív matrica 
• 4 db festhető kartonlap 
• 3 tubus ujjfesték (piros, 

kék, sárga) 
• 1 db törlőkendő 

VARÁZSLATOS FESTÉKVILÁG készségfejlesztő ujjfesték készlet 

 Készségfejlesztő ujjfesték készlet, 
hordozható kistáskában.  

 
Használd az ujjaidat és fedezd fel a festés örömét, melyben 
a festhető kartonfigurák és mókás matricák is segítségedre 

lesznek. A doboz uzsonnás táskának is kiváló.  
2 éves kortól ajánlott. 

 
 
 

IMAC907004  
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", varázslatos festékvilág 

  



A doboz tartalma: 
 

• 100 db vidám matrica 
• 1 db cirkusz poszter 
• 1 db kartonbohóc 
• 6 db "Color`Peps 

Baby" zsírkréta 

VARÁZSLATOS CIRKUSZVILÁG készségfejlesztő alkotókészlet 

Készségfejlesztő alkotó készlet, 
hordozható kistáskában. 

 
Színezd ki a bohócot és építsd fel a saját cirkuszod!  

A doboz uzsonnás táskának is kiváló.  
2 éves kortól ajánlott.  

IMAC907005 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", varázslatos cirkuszvilág 

  



A doboz tartalma: 
 

• 6 db foglalkoztatólap 
• 6 db különböző mintájú 

ergonomikus kialakítású 
nyomda 

• kék színű tintapárna  

VARÁZSLATOS NYOMDAVILÁG készségfejlesztő nyomdakészlet  

Készségfejlesztő nyomda készlet, 
hordozható kistáskában. 

 
Nyomdázz, színezz, használd a fantáziád!  

A doboz uzsonnás táskának is kiváló.  
2 éves kortól ajánlott. 

 

IMAC907026 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", varázslatos nyomdavilág 

  



VARÁZSLATOS GYURMAVILÁG készségfejlesztő gyurmakészlet 

Készségfejlesztő gyurma készlet, 
hordozható kistáskában. 

 
Vágj, lapíts, gyúrj és készíts mókás figurákat a különböző 
színű gyurmákból! A doboz uzsonnás táskának is kiváló.  

2 éves kortól ajánlott 

 
A doboz tartalma: 
 
• 3 tégely gyurma 
• 3 db kétoldalas 

foglalkoztató lap 
• kiegészítők: olló, 

nyújtófa, kiskés 

IMAC907007 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", varázslatos gyurmavilág 



NYOMDAKÉSZLET 

Kreatív készségfejlesztő készlet – szivárvány 
Ajánlott 2 éves kortól.  

 
A doboz tartalma: 
• 1 db ujjfesték 
• 4 db jumbo filctoll 
• 4 db jumbo zsírkréta 
• 1 ív matrica 
• 1 db karton állvány a szivárvány 

különböző színeinek 
• 1 ív piros és zöld ív 
• 1 ív narancs és kék ív 
• 1 ív sárga és lila ív 
• 1 ív karton figurák 
• 4-4 db narancs és kék selyempapír 
• 4 db narancs pompon 

IMAC907018 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV 
"Early Age", szivárvány 



GYURMAKÉSZLET 

Egészítsd ki a gyurma készleted további 
színekkel.  

 
Ajánlott 2 éves kortól.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 4 tégely különböző színű 

gyurma: piros,kék,sárga,zöld 

IMAC907200 
Gyurma készlet, 4×120 g, MAPED CREATIV, vegyes 
színek 



NYOMDAKÉSZLET 

Kreatív készségfejlesztő nyomda készlet 
 

Ajánlott 2 éves kortól.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 4 db ergonomikus kialakítású 

nyomda 
• bélyegzőpárna 

IMAC907028 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", nyomda 



NYOMDAKÉSZLET 

Kreatív készségfejlesztő matrica készlet, koronával 
Ajánlott 2 éves kortól.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 18 ív vidám matrica (200 db) 
• 1 db karton korona 

IMAC907029 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Early age", matrica 



 
 

IMAC907012 

IMAC907013  

IMAC907014 IMAC907015 IMAC907016 IMAC907017 

IMAC907030 IMAC907031 IMAC907032 IMAC907033 



„Mini Box” Pénzpersely készítő kreatív készségfejlesztő készlet 

Pénzpersely készítő kreatív 
készségfejlesztő készlet 

 
Mostantól a pénzgyűjtés is lehet móka és kacagás.  
Színezd ki és állítsd össze saját szörnyperselyedet.  
Vigyázz, pénzbedobáskor a szörny kezei mozognak!  

4 éves kortól ajánlott.  
 

  
A doboz tartalma: 
 
•  1 db bársonyos felületű 

pénzpersely 
• 6 db "Color`Peps Jungle" 

kimosható filctoll 

 

IMAC907013 
Pénzpersely készítő kreatív készségfejlesztő készlet, 
színezhető, MAPED CREATIV, "Mini Box"  



„Mini Box” Madárijesztő kreatív készségfejlesztő készlet 

Madárijesztő kreatív készségfejlesztő 
készlet, mintaívvel. 

 
Építsd össze és díszítsd fel a barátságos madárijesztőt 

3 az 1-ben: építés, színezés, karcolás 
5 éves kortól ajánlott.  

 

 
A doboz tartalma: 
 
•madárijesztő figura  
• 6 db színes ceruza (kék, sárga, 

zöld, narancs, piros, barna) 
• 2 db fonal, pálcika  
• 1 ív kétoldalú matrica 

 
•A kész figura magassága 30 cm. 

IMAC907030 
Madárijesztő kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED 
CREATIV, "Mini Box" 



„Mini Box” Akvárium kreatív készségfejlesztő készlet 

Akvárium kreatív készségfejlesztő 
készlet, mintaívvel. 

 
Keltsd életre az óceánt színezéssel és matricákkal. 

3 az 1-ben: építés, színezés, dekorálás 
4 éves kortól ajánlott.  

 

 
A doboz tartalma: 
 
• összeépíthető óceánfenék 

kiegészítőkkel 
• 6 db színes ceruza (kék, sárga, 

barna, narancs, pink, zöld) 
• 1 ív sötétben világító matrica 

- méret: 17 cm 
 

A kész akvárium mérete 17 cm. 

IMAC907031 
Akvárium készítő kreatív készségfejlesztő készlet, 
MAPED CREATIV, "Mini Box" 



„Mini Box” Szörnygyár kreatív készségfejlesztő készlet 

Szörnygyár kreatív készségfejlesztő 
készlet, mintaívvel. 

 
Készíts saját szörnyet! Színezd és dekoráld, tedd egyedivé. 

2 az 1-ben: építés, dekorálás 
4 éves kortól ajánlott.  

 

 
A doboz tartalma: 
 
• 3 db összeépíthető szörny  
• 1 ív matrica 
• 6 db Jungle filctoll (türkizkék, 

világoskék, sárga, narancs, zöld, 
lila) 

 
A kész szörny mérete 11 cm. 

IMAC907032 
Szörnygyár kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED 
CREATIV, "Mini Box" 



„Mini Box” Mozaik készítő kreatív készségfejlesztő 

Mozaik készítő kreatív 
készségfejlesztő készlet  

 
Indulhat a parti?  

Készíts egyedi, mókás kiegészítőket színes mozaikmatricák 
segítségével.  

4 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
•  3 ív foglalkoztató lap 
• 1 db kétoldalas, ragasztós matrica 
• 7 ív mozaikmatrica  
• 4 db pálcika 

IMAC907015 
Mozaik készítő kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED 
CREATIV, "Mini Box" 



„Mini Box” Kincsesdoboz kreatív készségfejlesztő készlet 

Kincsesdoboz kreatív készségfejlesztő 
készlet, mintaívvel. 

 
Készíts hatszögletű kincses dobozt! Dekoráld, tedd egyedivé a 

különböző technikák segítségével. 
3 az 1-ben: építés, színezés, dekorálás 

5 éves kortól ajánlott.  
 

A doboz tartalma: 
 
• összeépíthető doboz 
• 3 különböző színű fonal  
• nagyméretű műanyag tű, 
• 2 ív színes mozaik  
• 3 db Jungle filctoll (sárga, narancs, 

türkiz) 
 
A kész doboz mérete 10 cm. 

IMAC907033 
Kincsesdoboz kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED 
CREATIV, "Mini Box" 



„Mini Box” Üvegfóliafesték kreatív készségfejlesztő készlet 

Üvegfóliafesték kreatív készségfejlesztő 
készlet, mintaívvel. 

 
Készíts szórakoztató és színes matricákat az ablakok és a 

műanyag kiegészítők dekoráláshoz!  
5 éves kortól ajánlott.  

 

 
A doboz tartalma: 
 
• 6×10 ml  üvegmatrica festék 

(fehér,sárga,piros,zöld,fekete,kék) 
• 2 db kétoldalas mintaív 

IMAC907012 
Üvegfóliafesték kreatív készségfejlesztő készlet, 
mintaívvel, MAPED CREATIV, "Mini Box", 6 különböző 
szín 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 



„Mini Box” Homokkép készítő kreatív készségfejlesztő készlet 

Homokkép készítő kreatív 
készségfejlesztő készlet 

 
Alkoss egyedi Totemet a színes homok segítségével 

és éld át az indiánok kalandjait otthon!  
5 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
•  2 db totemfigura 
• 6 tubus színes homok 
• 1 pálcika 

IMAC907014 
Homokkép készítő kreatív készségfejlesztő készlet, 
MAPED CREATIV, "Mini Box", totem 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 



„Mini Box” Mandala készítő kreatív készségfejlesztő készlet 

Mandala készítő kreatív  
készségfejlesztő készlet 

 
Mágikus Mandala 

Alkoss egyedi mandalát ajándékba vagy díszítsd fel vele a 
szobádat!  

5 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db műanyag spirál sablon 
• 6 db "Color`Peps Ocean" 

filctoll 
• fonal két színben 
• 3 db papír körsablon 

IMAC907016 
Mandala készítő kreatív készségfejlesztő készlet, 
MAPED CREATIV, "Mini Box" 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 



„Mini Box” 3D színező kreatív készségfejlesztő készlet 

3D színező kreatív készségfejlesztő 
készlet 

 
Éld át a kalandos utazás élményét, ahol csak a képzeleted 

szabhat határt. Készíts saját, egyedi minibuszt és a bőröndöket 
se feledd! Játéknak vagy dekorációnak is kitűnő. 

 4 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db kisbusz kartonpapírból 
• 2 db bőrönd kartonpapírból 
• 1 ív matrica  
• 6 db "Color'Peps Jungle" 

filctoll  

IMAC907017 
3D színező kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED 
CREATIV, "Mini Box" 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 



IMAC907000  IMAC907001 

IMAC907008 
 

IMAC907009 
 



"Color and Play„ Kreatív készségfejlesztő készlet, memóriajáték 

Memóriajáték 
 

Találd meg a párokat!  Színezd ki a figurákat, használd a 
matricákat, készíts egyedi játékot, melyben sárkányok, 

hercegnők, varázslók, lovagok segítségével fejlesztheted 
memóriádat.  A játékot nehezítheted, ha az egyforma figurákat 

különböző színekkel ruházod fel.  
4 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 9 pár színezhető figura 
• 3 ív matrcia 
• 12 db "Color'Pep's Jungle" 

filctoll 
• 18 db kúpfigura 

IMAC907000 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Color and Play", memóriajáték  



"Color and Play„ Kreatív készségfejlesztő készlet, színező és puzzle 

Színező és Puzzle 
 

Az 55 részes játék garantáltan elrepít a képzelet világába. 5 
különböző, egymással variálható, színezhető puzzle figura és 

számtalan variációs lehetőség biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást.   
Színezz, párosíts, keverd a figurákat és használd a fantáziád! 

4 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 

 
• 5 féle színezhető figura puzzle 
• 1 db tárolózsák 
• 12 db "Color'Pep's Jungle" 

filctoll 

IMAC907001 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Color and Play" színező és puzzle 



"Color and Play"Kreatív készségfejlesztő kerttervező készlet  

KREATÍV KERTTERVEZŐ 
 

Alkosd meg saját kerted, ahol csak a képzeleted 
szabhat határokat! Ültess fákat, öntözz virágokat, 

dekoráld a kertet kedved szerint.  
4 éves kortól ajánlott. 

 

 
A doboz tartalma: 
• 1 db felállítható papírkert 
• 1 db áthelyezhető föld tábla 
• 1 ív matrica 
• 12 db "Color'Pep's" színes ceruza 
• 6 db nyomda 
• 1 db tintapárna 
• 2 ív foglalkoztató lap 

IMAC907008 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Color and Play", kerttervező 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 

színezhető kert 
kiegészítők 



"Color and Play„ Kreatív készségfejlesztő kerti parti készlet  

Indulhat a kerti parti!  
 

Színezz, ragassz és hívd meg a családot, barátokat egy igazán 
kreatív sütögetésre!  

4 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db játéktábla 
• 12 db "Color'Pep's" színes ceruza 
• 1 ív matrica 
• 6 db különböző mintájú nyomda 
• 1 db tintapárna 
• 2 db színező lap  

IMAC907009 
Kreatív készségfejlesztő készlet, MAPED CREATIV, 
"Color and Play", kerti parti 

KIFUTÓ – 
elérhető a 
készlet 
erejéig 
 

színező lapok 



IMAC846710 IMAC846715  



"Blow pen Art", pop fújós filctoll készlet 

"Blow pen Art", pop fújós filctoll készlet 
Készíts csodálatos festékszóró hatásokat a fújós filcek és sablonok 

segítségével 
 

5 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db fújós festékszóró  
• 6 db  "Color`Peps Jungle„ filctoll  
• 4 db előrenyomtatott kártya  
• 10 db gumigyűrű 
 
Bármely  "Color`Peps Jungle„ 
filctollal használható! 

 

IMAC846710 
Fújós filctoll készlet, MAPED CREATIV, "Blow pen Art", 
pop 



"Blow pen Art", pop fújós filctoll készlet 

"Blow pen Art", pop fújós filctoll készlet 
Készíts csodálatos festékszóró hatásokat a fújós filcek és sablonok 

segítségével 
 

5 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db fújós festékszóró  
• 6 db  "Color`Peps Jungle„ filctoll  
• 6 db előrenyomtatott kép 
• 1 db műanyag sablon 
 
Bármely  "Color`Peps Jungle„ 
filctollal használható! 

 

IMAC846715 
Fújós filctoll készlet, MAPED CREATIV, "Blow pen Art", 
csíkozás 



ACTIVITIES 

IMAC907100 IMAC907101  

IMAC969310 IMAC969311 IMAC907102  IMAC907103  



"Artist Board„ törölhető, mágneses fehértábla 

Táblaszörny  
törölhető, mágneses fehértábla 

 
Képzeld el és alkosd meg saját mágneses táblaszörnyedet!   
Használd a fantáziád, rajzolj, színezz és élvezd a kalandot.  

4 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db törölhető, mágneses 

fehértábla 
• 1 ív mágnes lap 
• 6 db szárazon törölhető 

filctoll 
• 1 db törlőkendő 

 

 

IMAC907100 
Kreatív készségfejlesztő fehértábla, mágneses, 
törölhető,  MAPED CREATIV, "Artist Board", tábla 
szörny 

szárazon törölhető 
filctollak 



"Artist Board„ Kreatív készségfejlesztő törölhető, átlátszó tábla 

"Kalandos világ"  
törölhető készségfejlesztő  tábla 

 
Fedezd fel az 5 kontinensen átívelő kalandokat, rajzolj, színezz, 

játssz, ismerd meg az ott élő embereket és kultúrájukat!  
Az átlátszó tábla segítségével a rajzoláson keresztül ismerheted meg 

a természetet. Használd a táblát akár szimmetria feladatokhoz.  
6 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db átlátszó tábla 
• 1 db törlőkendő 
• 15 db foglalkoztató lap 
• 10 db szárazon törölhető 

filctoll 
• 1 db javító filc 

IMAC907101 
Kreatív készségfejlesztő tábla, átlátszó, törölhető, 
MAPED CREATIV, "Artist Board", kalandos világ  

foglalkoztató lapok 

10 db filctoll  
radír 



"Travel Board" Kreatív készségfejlesztő törölhető, utazós tábla 

„Állati móka” átlátszó, törölhető UTAZÓS 
tábla feladatokkal 

Töltsd kreatívan az időd utazás közben is! Törölhető, átlátszó tábla 
feladatokkal, táskában, amit bárhová magaddal vihetsz.  

Színezz, rajzolj, kösd össze vagy találj ki a labirintusból a foglalkoztató 
lapok segítségével. A dobozban 12 izgalmas feladat vár rád. 

4 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db textil mappa táska 

(236×166×25 mm) 
• 1 db átlátszó, törölhető tábla 
• 1 db törlőkendő 
• 4 db szárazon törölhető 

filctoll 
•  6 db kétoldalas foglalkoztató 

kártya 

IMAC969310 
Kreatív készségfejlesztő tábla, átlátszó, törölhető, 
utazótáskával, MAPED CREATIV, "Travel Board", állati 
móka törlőkendő 

4 db szárazon 
törölhető filctoll 



"Travel Board" Kreatív készségfejlesztő mágneses,törölhető utazós tábla 

„Hercegnők és lovagok” 
mágneses, törölhető UTAZÓS fehértábla  

Kreatív mágnestábla kistáskában, amit bárhová magaddal vihetsz. 
Alkoss vidám hercegnőt vagy bátor lovagot a mágnesek segítségével. 

Színezz, rajzolj és hagyd hogy szárnyaljon a képzeleted!  
A mágnestábla a kiegészítőkkel kiváló elfoglaltság utazáshoz is. 

4 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 textil mappa táska 

(236×166×25 mm) 
• 1 db mágneses, törölhető 

fehértábla 
• 1 törlőkendő 
• 4 db szárazon törölhető 

filctoll 
• 14 db mágnes figura 

IMAC969311 
Kreatív készségfejlesztő, fehértábla, mágneses, 
törölhető, utazótáskával, MAPED CREATIV, "Travel 
Board", hercegnők és lovagok törlőkendő 

4 db szárazon 
törölhető filctoll 



„Lumi Board" kreatív készségfejlesztő rajzkészlet 

„Lumi Board” komplett rajzkészlet a 
rajzolás tanulásához. 

A táblába épített fény megvilágítja a behelyezett fóliát, megkönnyítve 
így az átrajzolását. 5 különböző nehézségi fok a különböző 

korosztályok számára.  
Elemmel működik (nem tartozék). 

4 éves kortól ajánlott. 

 
A doboz tartalma: 
 
• 1 db világító rajztábla 
• 12 db filctoll 
• 2 ív gyakorló lap 
• 6 ív „lépésről lépésre” lap 
• 22 ív komplett rajz 
• 20 ív rajzlap 
• 1 db árnyékoló 

IMAC907021 
Kreatív készségfejlesztő rajzkészlet, MAPED CREATIV 
"Lumi Board" 



„Board Station" komplett rajzkészlet 

"Board Station" komplett rajzkészlet 
különböző kreatív tevékenységekhez. 

4 éves kortól ajánlott. 

A doboz tartalma: 
 
• 1 db tábla 
• 1 db olló 
• 5 db csillámos ragasztó 

(ezüst, arany, rózsaszín, 
zöld, lila) 
• 10 db filctoll 
• 1 ív matrica 
• 20 ív színes papír 
• 10 db oktatólap kreatív 

tevékenységekkel 
(hajtogatás, vágás, színezés) 

Méret: 380x280x70mm 

IMAC907022 
Kreatív készségfejlesztő rajzkészlet, MAPED CREATIV 
"Board Station" 



"Board Essentials” Kreatív készségfejlesztő rajzkészlet 

Komplett és tökéletes rajzkészlet a különböző típusú táblákhoz. 
  

4 éves kortól ajánlott.  

 
A doboz tartalma: 
 
• 10 db fehér kréta 
• 10 db színes kréta 
• 4 db szárazon törölhető filctoll 
• 1 db mágneses törlőszivacs 

IMAC907102 
Kreatív készségfejlesztő rajzkészlet, különböző 
táblákhoz, MAPED CREATIV, "Board Essentials"  

mágneses 
törlőszivacs 

4 db szárazon 
törölhető filctoll 

10 db fehér kréta 



"Board Essentials" törölhető marker készlet 

Használd ezeket a  vidám filceket különböző felületeken.  
Használható fehértáblákhoz, táblákhoz, üvegekhez, tükrökhöz, 

kerámiákhoz.  
Eltávolítható, nedves ruhával törölhető.  

Használat előtt a terméket fel kell rázni, használat után a kupakot 
visszatenni rá!  

6 éves kortól ajánlott 

 
A doboz tartalma: 
 
• 6 db vízbázisú, törölhető marker 
• 1 db törlőszivacs 

IMAC907103 
Marker készlet, törölhető, különböző felületekre, MAPED 
CREATIV, "Board Essentials," 6 különböző szín  

6 különböző színű 
törölhető filctoll 


