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Ø 3,2mm 
puha és 37%-kal* ellenállóbb hegy 

Ellenálló ceruzatest: 
ellenáll 5 kg-os terhelésnek 

ÚJ GENERÁCIÓS CERUZÁK: 

„STRONG” színes ceruza 
Új formula: ERŐ és ELLENÁLLÁS egy testben 

*Saját teszt alapján. 

IMA862712 
MAPED „Strong” famentes háromszögletű színesceruza-készlet, 12 különböző szín 

 3,2 mm-es, rendkívül törésálló hegy 
 famentes ceruzatest - innovatív, újrahasznosított alapanyag 
 kitűnő fedőképesség, élénk színek  
 háromszögletű kialakítás a kényelmesebb használat érdekében 
 könnyű hegyezhetőség 



  

IMA862718 IMA862724 IMA863312 



  

SZÖRNYMINTÁS, VIDÁM 
DEKOR 

HÁROMSZÖG ALAKÚ 
TEST 

FAMENTES 
CERUZA 

FEKETE 
CERUZATEST 

MONSTER színes ceruza 



  

IMA862612 
MAPED „Monster" famentes, háromszögletű 
színesceruza-készlet, 12 különböző szín 
 

IMA862624 
MAPED „Monster" famentes, háromszögletű 
színesceruza-készlet, 24 különböző szín 
 

 innovatív, újrahasznosított alapanyag 
 100 % famentes, háromszög alakú, fekete 

ceruzatest 
 2,9 mm-es, vastag, puha és ellenálló hegy 
 élénk színek 
 könnyen hegyezhető 
 
 
 



  

RADÍRVÉG 

CSAVARTMINTÁS 
CERUZATEST 

HÁROMSZÖG ALAK 

FAMENTES 
CERUZA 

OOPS! radírozható színes ceruza 

MINDENKI HIBÁZHAT.  
MÉG A GYEREKEK IS  



  

IMA832812 
MAPED „Oops„ famentes háromszögletű 
színesceruza-készlet, 12 különböző szín 
 

IMA832824 
MAPED „Oops„ famentes háromszögletű 
színesceruza-készlet, 24 különböző szín 

 
 2,9 mm-es, törésálló, puha hegy 
 100% famentes, háromszög alakú 

ceruzatest 
 kitűnő fedőképesség, élénk színek  
 radír vég 





FAMENTES 
CERUZATEST 

HÁROMSZÖGLETŰ 
KIALAKÍTÁS 

IMA862242 
MAPED „Cosmic" famentes, háromszögletű színesceruza-készlet, 12 különböző szín 

 2,9 mm-es, törésálló, puha hegy 
 famentes ceruzatest 
 kitűnő fedőképesség, élénk színek  
 háromszögletű kialakítás a kényelmesebb használat érdekében 

ŰR MINTÁVAL 
DEKORÁLT TEST 

COSMIC kollekció 



IMA845442 
MAPED „Cosmic” kimosható filctoll készlet, 12 különböző szín 

 ruhából könnyen kimosható, vízbázisú tinta 
 közepes vonalvastagságú hegy, amely rajzolásra és színezésre is   

egyaránt alkalmas 
 vonalvastagság: 2,8 mm 

COSMIC kollekció 



IMA851806 
Grafitceruza radírral, HB, háromszögletű, MAPED „Cosmic" 

COSMIC kollekció 

 kozmikus dizájn 
 háromszög alak a kényelmesebb használat érdekében  
 törésálló grafitbél  
 radír vég 
 könnyen hegyezhető 
 vegyes színek, szín nem választható 

IMA851812 
MAPED „Cosmic” HB háromszögletű grafitceruza radírral  



IMA119512 

MAPED „Cosmic” háromszögletű 
radír, 3 darabos IMA116112 

MAPED „Cosmic” radír, 2 darabos 

COSMIC kollekció 

IMA466912 

MAPED „Cosmic” iskolai olló, 16 cm,  
vegyes színek 

IMA464913 
MAPED „Cosmic” 

Iskolai olló, 13 cm, vegyes színek 

IMA464914 

IMA119513 

IMA046012 

MAPED „Cosmic” egy- és 
kétlyukú tartályos hegyező, 

vegyes színek 

IMA044112 

IMA044113 



IMA981731 
vegyes színek 

IMA245010 
vegyes színek 

IMA281017 
vegyes színek 

COSMIC kollekció 



Time to live in  



kollekció 

IMA851730 
 

IMA851719 

 elegáns dizájn 
 háromszög alak a kényelmesebb használat 

érdekében  
 törésálló grafitbél  
 könnyen hegyezhető  

MAPED "Black`Peps Pastel" háromszögletű grafitceruza radírral, HB  

IMA851769 



kollekció 

IMA486214 
MAPED „Pastel” iskolai olló, 16 cm  

IMA464411 

MAPED „Pastel” iskolai olló, 13 cm  

MAPED „Vivo” egylyukú hegyező 
display, vegyes pasztell színek 

IMA063011 



VIVO újdonságok 

IMA063511 

MAPED „Vivo” egylyukú hegyező 
display, szörny, vegyes színek 

Hegyező display, kétlyukú, MAPED "Vivo" 
vegyes színek 

IMA062511 



• Croc Croc méhecskés, kétlyukú, tartályos hegyező 
• négy különböző mérethez 
• mókás és ötletes kialakítású, a méhecske csápjainak 

köszönhetően 4 féle méretű ceruza kihegyezésére 
alkalmas 

IMA017810 

IMA017811 

MAPED „Croc Croc” kétlyukú hegyező, tartályos, méhecske 

"Croc Croc„ hegyező 



HATÉKONY + KOMPAKT + SZÍNES 

Elemes hegyező 

DISPLAY 
EN 
COURS 

• egylyukú, elemes hegyező 
• normál méretű ceruzák hegyezéséhez 
• gyors és egyszerű tisztítás 
• működtetés 4 db AA ceruzaelemmel 
• az elem nem tartozék 
• 2 év garancia 

IMA027330 
MAPED „Turbo Twist 2.0” elemes hegyező  



  

LEKEREKÍTETT FORMA 
PUHA ANYAG 

KÉNYELMES FOGÁS 

 puha és kényelmes fogású radír 
 lekerekített forma  
 sima és világos textúra 
 nagyszerű törlőteljesítmény: 76% 
 mindennapi használatra tervezték 

IMA103700 
MAPED „Epure” radír  

„Epure” radír 



  

 háromszög alak a kényelmesebb használat 
érdekében 

 kellemes tapintású, famentes ceruzatest 
 sima és radíros változatban 
 törésálló grafitbél 
 könnyen hegyezhető 

MAPED „Black`Peps Navy" háromszögletű grafitceruza  

IMA850822 IMA851821 IMA851822 IMA850821 

"Black`Peps Navy„ grafitceruza 



FÉM KÖRZŐTEST 

BÁRSONYBÉLÉSŰ TOK 

MŰANYAG BLISZTER 

IMA178101 
MAPED "N°308„ precíziós körző, rögzíthető lábakkal  

"N°308„ precíziós körző 



  

 tábla marker 
 12 db élénk, színes filctoll 
 szárazon törölhető 
 napokkal később is letörölhető 
 illatmentes 
 zipzáras kivitelezés 
 minden fehér táblára, üvegre, porcelánra 

használható 

Kimosható filctoll készlet fehértáblához, 1,5 mm, 12 különböző szín 

"Marker`Peps” filctoll készlet 

IMA741817 



  

KÚP ALAKÚ 
HEGY 

MINTÁS 
TOLLTEST 

NYOMDÁS 
HEGY 

8 FILCTOLL = 8 MINTA 

MAPED „Color`Peps Duo Stamp” kétvégű filctoll készlet, 7,5 mm, 8 
különböző szín és minta 

IMA846808 

"Color`Peps Duo Stamp„ filctoll készlet  



KIDICRAFT 

IMA981727 

MAPED „KIDICRAFT” ÓVODAI OLLÓ, 12 CM, 
ÁLLATOS, VEGYES SZÍNEK 

 ergonómikus és biztonságos kialakítás gyerekek számára 
 

 lekerekített végekkel 
 

 3 db, különböző fogazatú olló egy bliszteren 



CREACUT 

CREATIVE CUTTING SET  

 

• Perfect for kids and adult 

• Sold in blister with 5 blades 

• Additional SKU 

 

 

 

PRICE 60 100 

 POSITIONING 

 bliszteres kiszerelés 
 1 db olló és 5 különböző, 

cserélhető penge: rövid és 
széles cikk-cakkok, hullám 
minták 

 kisgyermekek számára 3 éves 
kortól ideális 

MAPED "Créa Cut„ kreatív olló készlet 
IMA601006 



  

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 

 rozsdamentes 

 jól használható, időtálló  megjelenés 

 ergonomikus kialakítás 

 Eco gondolkodás: 60% -ban újrahasznosított műanyagból 
készült markolat 

 5 év garancia 

 

17CM 21CM 

IMA468011 IMA468111 

"Essentials Green„ irodai olló 



  

IMA745947 
MAPED „Ultra Soft&Flex” szövegkiemelő, 1-5 mm,  

 rugalmas, ultra puha hegy 
 továbbfejlesztett átlátszó test 
 élénk szín 
 normál, fénymásoló- és faxpapírhoz is 

ajánlott 
 klippel ellátott kupak 
 vonalvastagság: 1-5 mm 

„Ultra Soft&Flex”szövegkiemelő 

IMA745937 


