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Al meer dan 100 jaar hebben consumenten vertrouwen in het merk Crayola! Het merk dat een bijdrage 
levert aan de zelfontplooiing van kinderen door creativiteit te stimuleren met producten van superieure 
kwaliteit aangepast aan elke leeftijd, die bovendien veilig, functioneel en afwasbaar zijn.

Crayola is dan ook hét merk op gebied van knutselen en kleuren. Sinds 1984 is dit bedrijf een 
dochteronderneming van Hallmark USA. En vandaag is Crayola Benelux opgericht, als dochterbedrijf 
van Hallmark CE, om zelf zowel de verkoop als de distributie te verzorgen in Nederland, België en 
Luxemburg. Hierbij hanteren wij als uitgangspunten: een correcte prijsstelling, goed voorraadbeheer, de 
juiste commerciële opvolging en een uitgebreide marketingmix.

De passie van Crayola bestaat erin ouders en opvoeders te helpen bij het aanwakkeren en het stimule-
ren van creativiteit bij kinderen op elk niveau in hun ontwikkeling. Wij geven kinderen de kracht om op 
een kleurrijke manier uit te drukken wat ze denken, ontdekken, verkennen en dromen.

Crayola’s bestaan al ruim 100 jaar. Alle kinderen in Amerika groeien van jongs af aan op met deze 
kleurartikelen die steevast op diverse schoollijsten worden voorgeschreven. Het merk is bekend van de 
vetkrijtjes, maar ook de kleurdiversiteit van potloden, stiften, verf en stoepkrijt wordt geprezen.

Naast deze basisproducten is er een groot assortiment aan hobby-knutsel artikelen en kleur-speelgoed. 
Het assortiment van 2014 bouwt voort op deze traditie met innovaties en eindeloos veel creatieve 
mogelijkheden. De reeks bevat producten voor ontdekken vanaf 12 maanden tot educatief speelgoed 
voor jongens en meisjes leeftijd 12+.

Crayola kan vrijwel alle kleuren onder de zon creëren en heeft zelf als favoriete kleur groen. Ons groene 
initiatief bestaat uit het gebruik van duurzame energie en afval te beperken. Want wij verzekeren de 
kinderen van vandaag graag van een gezonde omgeving voor hun creativiteit van morgen. Onze artike-
len staan dan ook voor intense kleuren, lange levensduur, gebruiksvriendelijkheid, kortom: een perfecte 
prijs-kwaliteit verhouding.

Bij deze presenteren we u onze productcatalogus voor 2014, die garant staat voor nieuwe commerciële 
successen bij u op de winkelvloer.

Wilt u Crayola bestellen, gebruikt u hiervoor dan de actuele Crayola Benelux bestelbon.

Het Crayola Team

Voorwoord
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MiniKids

Het MiniKids gamma is speciaal en ergonomisch ontwikkeld voor kleine handjes (12 tot 36 maanden): 
viltstiften met bolle punten, viltstiften met geblokkeerde punten, stevige kleurpotloden, veiligheids-
scharen die alleen door papier knippen…

Alles is zo opgezet dat het gebruik van dit gamma volledig veilig is: het MiniKids assortiment respec-
teert de veiligheidsnormen zeer sterk en de MiniKids producten zijn afwasbaar van huid  en kleding! 

Met MiniKids heeft u alles in huis om de allerkleinsten de kans te geven om zich creatief uit te drukken, 
te knutselen en te spelen met kleur! De verschillende artikelen zorgen voor de eerste creatieve beleving 
en helpen kinderen om hun expressiviteit in vorm en kleur te ontwikkelen. Ook het creëren van eigen 
vormen, is een uitdaging die kinderen graag aangaan met MiniKids.

Hun zelfbewustzijn en hun zelfstandigheid zullen groeien terwijl ze plezier beleven aan kleur.

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Artistieke en creatieve activiteiten voor 
de allerkleinsten
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Productbeschrijving
•  Ideaal voor kleine handjes met grote plannen. Deze

stevige waskrijtjes zijn gemakkelijk te hanteren.
•  Minder breekbaar dan de standaard krijtjes.
•  Kinderen van 12m+ kunnen ze gemakkelijk gebruiken!

Kenmerken
•  Aangepast aan kleine handjes.
•  Beschikbaar in 24 heldere en intense kleuren.
•  Onze kleuren zijn zorgvuldig gemengd zodat ze niet 

uitvegen.
•  Glijdt over het oppervlak voor een zachte, intense

kleurafdruk.
•  Brokkelt niet af!

Productbeschrijving
•  Bevordert de fijne motoriek. 
•  Ontwerp aangepast aan de leeftijd, voor kinderen van   

24m+.
•  De driehoekige vorm begeleidt de vingers van het kind  

naar de juiste pengreep.

Kenmerken
•  Unieke vorm.
•  Zeer goede afwasbaarheid.
•  Heldere en felle kleuren.
•  Rollen niet weg.

Leeftijd:
12m+

Ref.:
101

Barcode:
5010065007840

Artikelnummer:
02.0784

Inhoud:
24x dikke waskrijtjes

Soort verpakking:
Plastic pot met deksel

Stuks per verpakking:
6/12

Leeftijd:
24m+

Ref.:
102

Barcode:
0071662020163

Artikelnummer:
52-016T

Inhoud:
16x driehoekige
waskrijtjes

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
4/12

Afm.: H100 x Ø10 mm

MiniKids 24 Dikke waskrijtjes

MiniKids 16 Driehoekige waskrijtjes
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Productbeschrijving
•  Drie MiniKids eivormige waskrijtjes in felle kleuren.
•  Unieke en originele vorm, gemakkelijk vast te houden 

door kleine handjes.
•  Elk krijtje is equivalent aan 8 driehoekige waskrijtjes.

Kenmerken
•  Ergonomische vorm, aangepast aan kleine handjes.
•  Speciaal voor kinderen vanaf 12 maanden.
•  3 primaire kleuren.
•  Afwasbaar van huid en kleding.

Productbeschrijving
•  Dikkere potloden zorgen ervoor dat de allerkleinsten 

deze gemakkelijker kunnen vasthouden.
•  De stevige potloden zijn minder breekbaar.

Kenmerken
•  Voorgeslepen en klaar voor gebruik.
•  Elk potlood geeft een zachte, intense kleurafdruk.
•  Gemaakt van zachte houtvezels van goede kwaliteit 

zodat ze gemakkelijk te slijpen zijn.
•  Het potlood zelf en de punt zijn zeer stevig, waardoor 

deze minder breekbaar zijn.
•  Grappige dierentekeningen op elk potlood voor nog 

meer kleurpret.

Leeftijd:
12m+

Ref.:
103

Barcode:
0071662113452

Artikelnummer:
81-1345-E-000

Inhoud:
3x Eivormige waskrijtjes

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
4/12

Leeftijd:
12m+

Ref.:
104

Barcode:
5010065036789

Artikelnummer:
03.3678.199

Inhoud:
8x dikke versierde 
kleurpotloden

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/12

MiniKids 3 Waskrijt eieren

MiniKids 8 Dikke kleurpotloden
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Productbeschrijving
•  Speciaal ontworpen voor kinderen vanaf 1 jaar !
•  De bolle punt van de viltstiften is ideaal: de kinderen

kunnen mooie lijnen tekenen terwijl ze de viltstiften in 
iedere hoek vasthouden.

•  Grote diameter zodat het gemakkelijker vast te houden is.

Kenmerken
•  Geblokkeerde veiligheidspunt: kan niet ingeduwd worden.
•  Gemakkelijk te gebruiken.
•  Dikke lijnen.
•  Stevige punt, lange levensduur.
•  Inkt is afwasbaar van de huid, zonder zeep en zonder

schrobben.

Productbeschrijving
•  Niet nodig om een penseel te gebruiken.
•  Zorgt voor nieuwe sensaties en gemakkelijke creatie-

mogelijkheden, kleuren ontdekken zonder accessoires te 
gebruiken!

•  Afwasbare vingerverf, op maat van de allerkleinsten 
vanaf 2 jaar.

•  Uitstekend afwasbaar van handen en huid.
•  Eenvoudig uitwasbaar uit textiel.

Kenmerken
•  Afwasbare verf.
•  Knoeivrije tubes om het morsen tegen te gaan.
•  Gemakkelijk te doseren.
•  Romige samenstelling voor een betere controle over de 

verf.
•  Komt niet los, schilfert niet af en drukt niet door het 

papier.
•  Goede bladbedekking.

Leeftijd:
12m+

Ref.:
105

Barcode:
5010065083240

Artikelnummer:
03.8324R

Inhoud:
8x afwasbare viltstiften 
met geblokkeerde veilig-
heidspunt

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/12

Leeftijd:
24m+

Ref.:
106

Barcode:
5010065032392

Artikelnummer:
323900

Inhoud:
4x tubes afwasbare 
vingerverf van 150 ml.

Soort verpakking:
Open doos

Stuks per verpakking:
3/6

MiniKids 8 Viltstiften met bolle punt

MiniKids 4 Tubes vingerverf
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Productbeschrijving
•  De scharen zijn veilig voor kinderhandjes door hun afge-

ronde punten en plastic materiaal.

Kenmerken
•  Zeer veilig: knipt enkel door papier en karton.
•  3 scharen die zowel recht als gekarteld knippen, voor nog 

meer knutselplezier.
•  De plastic handvaten zijn stevig, waardoor het knippen 

gemakkelijker wordt.

Leeftijd:
36m+

Ref.:
108

Barcode:
5010065030145

Artikelnummer:
81-8119-E-000

Inhoud:
3x veilige kinderscharen

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/24

MiniKids 3 Kinderscharen

Productbeschrijving
•  Herbruikbare stickerkit voor kinderen onder 3 jaar.
•  Ideaal om als geschenk te geven.
•  Bevat stiften, waskrijt en vele stickers.

Kenmerken
•  Herbruikbare stickers geven de mogelijkheid om

taferelen te blijven creëren.
•  Stimuleert de verbeelding en het inzicht in compositie 

op een blad.
•  Bevordert de ouder-kind interactie: ondersteun jouw 

kind bij het matchen van de stickers met de afbeeldingen 
in het tekenboekje.

Leeftijd:
12m+

Ref.:
109

Barcode:
5025123105703

Artikelnummer:
10570

Inhoud:
8x afwasbare MiniKids 
viltstiften
8x MiniKids waskrijtjes
12x Jumbo stickervel

1x informatiefolder voor ouders
1x kleurboekje

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
3/6

MiniKids Kleur- en stickerset
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Productbeschrijving
•  Volledige sticker- en kleurset, zorgt voor kennis van

vormen, voorwerpen en kleuren bij de allerkleinsten.
•  Herbruikbare stickerpuzzels uit 3 stukken.
•  Een leuke manier om fruit en dieren te leren (her)kennen!

Kenmerken
•  2 activiteiten in 1: stickers en kleuren.
•  Gemakkelijk te gebruiken: de puzzelstukken zijn gemaakt 

van herbruikbare stickers. De kinderen kunnen ze
plakken en terug losmaken zoveel ze willen.
Ze kunnen er hun persoonlijke touch aan toevoegen 
dankzij de MiniKidsviltstiften! 

Leeftijd:
24m+

Ref.:
110

Barcode:
0071662181130

Artikelnummer:
81-8113-U-000

Inhoud:
24x stickerpuzzels
24x kleurprenten
8x MiniKids Viltstiften
1x informatiefolder 
voor ouders

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
3/6

MiniKids Stickerpuzzelset

Productbeschrijving
•  Volledige set inclusief ergonomisch penseel.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket.

Kenmerken
•  Felle kleuren.
•  Ergonomisch penseel, aangepast aan kleine handjes.
•  Goede afwasbaarheid van huid en textiel.
•  Afwasbare verf in levendige kleuren.

Leeftijd:
24m+

Ref.:
111

Barcode:
0071662811204

Artikelnummer:
81-8112-E-000

Inhoud:
5x verfpotjes
1x kleurboekje
1x verfborstel
papier

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
3/6

MiniKids Verfset
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Productbeschrijving
•  Een selectie van verschillende knutselmaterialen in een 

handige draagbare opbergdoos, die perfect is om mee 
te nemen en gemakkelijk is om alle materialen in op te 
bergen na het knutselen.

•  Het combineert alle aspecten van de MiniKids lijn in één 
leuk pakket.

Kenmerken
•  Veilig voor kinderen van 3+.
•  De viltstiften en waskrijtjes zijn afwasbaar van huid en 

textiel. 
•  De scharen knippen alleen door papier en karton.
•  De opbergdoos zelf vormt een kleurplaat. 

Leeftijd:
36m+

Ref.:
112

Barcode:
0071662811600

Artikelnummer:
81-8116-E-000

Inhoud:
8x dikke waskrijtjes
8x kinderviltstiften
2x veilige kinderscharen
3x herbruikbare stickervellen
1x kleurboekje
1x herbruikbare opbergdoos

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
2/4

MiniKids Super kleurset met inkleurbare doos

Productbeschrijving
•  Speciaal aangepast aan de allerkleinsten, een volledige

koffer met verschillende mogelijkheden om de fantasie 
de vrije loop te laten: viltstiften, kleurpotloden,
waskrijtjes, een schaar, stickers en papier.

Kenmerken
•  Al het belangrijkste van het MiniKids gamma in één 

koffer.
•  Meer dan 50 stuks!
•  Draagbaar, om overal mee te nemen.
•  Opbergruimte voor het knutselmateriaal.

Leeftijd:
36m+

Ref.:
113

Barcode:
0071662581145

Artikelnummer:
81-8114-E-000

Inhoud:
8x afwasbare MiniKids 
viltstiften
16x MiniKids
driehoekige waskrijtjes
1x stickervel met 
dieren

8x dikke MiniKids
kleurpotloden
1x MiniKids schaar
25x vellen papier

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
1/4

MiniKids Creatie- en opbergkoffer
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Productbeschrijving
•  Een grote kleurmat om te tekenen, te kleuren, weg te 

vegen en opnieuw te tekenen. Om overal met zich mee 
te nemen.

•  Technologische innovatie van Crayola: de tekeningen zijn
gemakkelijk weg te vegen met water.

•  Het Doodle Magic gamma is ideaal voor jonge kinderen:
maakt geen vlekken en is gemakkelijk te gebruiken.

Kenmerken
•  De kleur verdwijnt eenvoudig van elk oppervlak

wanneer het in contact komt met water, dus ook
van de huid, leer, stof, …

•  Kleurmat 61 cm x 91 cm, niet van papier.
•  Plat te gebruiken – op de grond of op een tafel – of

opgehangen aan een muur of een deur.
•  Handvat dat als ophangmechanisme kan dienen.
•  Inclusief opbergruimte in de kleurmat voor de waterstiften.

Leeftijd:
36m+

Ref.:
120

Barcode:
0071662619619

Artikelnummer:
81-1961-E-000

Inhoud:
1x kleurmat 61cm x 
91cm met opbergzak
4x Doodle Magic water-
stiften
1x hervulbare kleuren-
wisser
1x veegdoek

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
TBC/6

Doodle Magic kleurmat
NAJAAR

Productbeschrijving
•  Een draagbare tekentafel om te tekenen, te kleuren, weg 

te vegen en opnieuw te tekenen. Om overal met zich 
mee te nemen.

•  Technologische innovatie van Crayola: de tekeningen zijn
eenvoudig weg te vegen met water.

•  Het Doodle Magic gamma is ideaal voor jonge kinderen:
maakt geen vlekken en is gemakkelijk in gebruik.

Kenmerken
•  De kleur verdwijnt eenvoudig van het oppervlak

wanneer het in contact komt met water, dus ook van de
huid, leer, stof, …

•  Plat te gebruiken op een steun of op schoot.
•  Opbergruimte voor accessoires geïntegreerd in de

achterkant van de tekentafel.
Leeftijd:
36m+

Ref.:
121

Barcode:
0071662119690

Artikelnummer:
81-1969-E-000

Inhoud:
1x Tekentafel
4x Doodle Magic water-
stiften
1x hervulbare kleuren-
wisser

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
TBC/4

Doodle Magic draagbare tekentafel
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Productbeschrijving
•  Een reisset om te tekenen, te kleuren, weg te vegen en

opnieuw te tekenen. Om overal met zich mee te nemen.
•  Technologische innovatie van Crayola: de tekeningen zijn

eenvoudig weg te vegen met water.
•  Het Doodle Magic gamma is ideaal voor jonge kinderen:

maakt geen vlekken en is gemakkelijk te gebruiken.

Kenmerken
•  De kleur verdwijnt eenvoudig van het oppervlak

wanneer het in contact komt met water, dus ook van de
huid, leer, stof, …

•  Plat te gebruiken – op de grond of op een tafel – of
opgehangen aan muur of deur.

•  Opbergruimte voor accessoires geïntegreerd in de reisset.
Leeftijd:
36m+

Ref.:
122

Barcode:
0071662619633

Artikelnummer:
81-1963-E-000

Inhoud:
1x reisset
3x Doodle Magic water-
stiften
1x hervulbare kleuren-
wisser
1x veegdoek

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
TBC/10

Doodle Magic reisset

Productbeschrijving
•  Accessoires te gebruiken met alle Doodle Magic

oppervlakken.
•  Technologische innovatie van Crayola: de tekeningen zijn

eenvoudig weg te vegen met water.
•  Het Doodle Magic gamma is ideaal voor jonge kinderen:

maakt geen vlekken en is gemakkelijk te gebruiken.

Kenmerken
•  De kleur verdwijnt eenvoudig van het oppervlak

wanneer het in contact komt met water, dus ook van de
huid, leer, stof, ...

•  Te gebruiken met alle Doodle Magic oppervlakken.

Leeftijd:
36m+

Ref.:
123

Barcode:
0071662043698

Artikelnummer:
81-4369-E-000

Inhoud:
4x Doodle Magic water-
stiften
1x hervulbare kleuren-
wisser

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
TBC/8

Doodle Magic accessoires

NAJAAR



14

Het kleur- & schrijfgerei van Crayola moedigt creativiteit bij kinderen aan!
De unieke formule van de viltstiften, de waskrijtjes en de verf garandeert een optimaal gebruik: intense 
kleuren, lange levensduur en afwasbaarheid.

Artistieke en creatieve activiteiten
voor kinderen

Core Colouring
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Productbeschrijving
•  Kwaliteitsvolle kleurpotloden in felle kleuren.
•  Breed gamma van levendige kleuren en originele schakeringen.
•  Zachte punt om vlot en aangenaam te tekenen.

Kenmerken
•  Stevige punt en lood.
•  Zachte punt om vlot en aangenaam te tekenen.
•  Intense kleuren, geschikt om kleuren te mengen en

schaduw toe te brengen.
•  Bevat een wit potlood om schakeringen aan te brengen.
•  Gemaakt van zachte houtvezels van goede kwaliteit zodat 

ze gemakkelijker te slijpen zijn.
•  Voorgeslepen en klaar voor gebruik.

Productbeschrijving
•  De draaikleurpotloden van Crayola zorgen voor een 

nieuwe manier van kleuren. Slijpen is niet meer nodig,
een draai aan het potlooduiteinde en het kleuren kan 
beginnen!

•  Puntenslijper is niet meer nodig – de kleurpotloden zijn 
altijd gebruiksklaar!

•  Inclusief gum aan het potlooduiteinde.

Kenmerken
•  De fijne potloodpunt zorgt voor meer gedetailleerd werk 

dan andere standaard kleurpotloden.
•  Het opbergzakje kan keer op keer opnieuw gebruikt worden.
•  12 levendige kleuren.

Leeftijd:
3+

Ref.:
201

Barcode:
5010065036123

Artikelnummer:
03.3612

Inhoud:
12x kleurpotloden

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
12/24

Leeftijd:
3+

Ref.:
202

Barcode:
0071662027582

Artikelnummer:
68-7508-E-000

Inhoud:
12x draaikleurpotloden 
met gom

Soort verpakking:
Plastic hangpak

Stuks per verpakking:
6/6

12 Kleurpotloden

12 Draaikleurpotloden met gum 
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Productbeschrijving
•  De draaikleurpotloden van Crayola zorgen voor een 

nieuwe manier van kleuren. Een eenvoudige draai aan het 
uiteinde van het potlood en de punt verschijnt.

•  Geen puntenslijper meer nodig – het kleurpotlood is 
altijd klaar voor gebruik! 

Kenmerken
•  De fijne potloodpunt zorgt voor meer gedetailleerd werk 

dan andere standaard kleurpotloden.
•  Het opbergzakje kan keer op keer opnieuw gebruikt

worden.
•  18 levendige kleuren.

Productbeschrijving
•  Waskrijtjes van superieure kwaliteit, felle en intense 

kleuren.
•  Ze zijn zo ontworpen dat ze zacht genoeg zijn om te

mengen en hard genoeg om beschadiging tegen te gaan!

Kenmerken
•  Dubbel papieren omhulsel voor extra stevigheid.
•  Glijdt over het oppervlak om een zachte, effen

kleurafdruk te verkrijgen.
•  De pure tinten zorgen voor fantastische kleuren.
•  De kleuren zijn zorgvuldig gemengd zodat ze niet uitvegen.
•  Op elk waskrijtje staat de kleurnaam.

Leeftijd:
3+

Ref.:
203

Barcode:
0071662274184

Artikelnummer:
68-7418

Inhoud:
18x draaikleurpotloden

Soort verpakking:
Plastic hangpak

Stuks per verpakking:
3/12

Leeftijd:
3+

Ref.:
215

Barcode:
5010065000247

Artikelnummer:
0024

Inhoud:
24x waskrijt

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/24

18 Draaikleurpotloden 

24 Waskrijtjes
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De viltstiften van Crayola hebben unieke eigenschappen: de kwaliteit van de inkt, de lange levensduur,
de verpakking, de veiligheid:
•  Geventileerde veiligheidsdop tegen verstikking
•  Afwasbare inkt op basis van water
•  Dop in de kleur van de inkt
•  Inkt die niet lekt en niet doordrukt door het papier
•  Conform aan de speelgoednormen

Een punt aangepast aan elk soort gebruik!

De viltstiften van Crayola:
een unieke kwaliteit

Bolle punt

Dunne punt

Superpunt

Kegelvormige punt

g

elk soort gebruik!
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Productbeschrijving
•  Afwasbare viltstiften met een dunne punt waarmee men 

eveneens brede lijnen kan tekenen. 
•  Ontworpen om een zachte, intense kleurafdruk te geven.

Kenmerken
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen.

•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Productbeschrijving
•  Afwasbare viltstiften met een dunne punt waarmee men 

eveneens brede lijnen kan tekenen. 
•  Ontworpen om een zachte, intense kleurafdruk te geven.
•  Uitgebreid assortiment aan kleuren.

Kenmerken
•  24 levendige kleuren!
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen. 

•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
206

Barcode:
5010065075092

Artikelnummer:
7509

Inhoud:
12x afwasbare viltstif-
ten met superpunt

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/12

Leeftijd:
3+

Ref.:
207

Barcode:
5010065075511

Artikelnummer:
7551

Inhoud:
24x afwasbare viltstiften 
met superpunt

Soort verpakking:
Plastic hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

12 Viltstiften met superpunt

24 Viltstiften met superpunt
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Productbeschrijving
•  Afwasbare viltstiften met een dunne punt waarmee men 

eveneens brede lijnen kan tekenen. 
•  Ontworpen om een zachte, intense kleurafdruk te geven.
•  Zeer ruim assortiment aan kleuren.

Kenmerken
•  50 levendige kleuren!
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen.

•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Productbeschrijving
•  Ideaal om kleine details aan te brengen op ieder school-

werk of knutselproject!
•  Het kleurenpalet bevat zowel de klassieke als nieuwe,

felle kleuren.

Kenmerken
•  Zachte, intense kleurafdruk zonder krassen of piepen.
•  De inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
208

Barcode:
0071662200503

Artikelnummer:
58-5050-E-000

Inhoud:
50x afwasbare viltstif-
ten met superpunt

Soort verpakking:
Plastic hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

Leeftijd:
3+

Ref.:
205

Barcode:
0071662078669

Artikelnummer:
58-7866

Inhoud:
10x afwasbare viltstiften 
met dunne punt

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/24

50 Viltstiften met superpunt

10 Viltstiften met dunne punt
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Productbeschrijving
•  De punt is ideaal zowel om grote oppervlakken in te

kleuren als om gedetailleerd te tekenen. 

Kenmerken
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen.

•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Productbeschrijving
•  Pipsqueaks viltstiften met kegelvormige punt om goed te 

kunnen kleuren.
•  De dikke, kleine stiften zijn perfect voor kinderhanden.
•  Elk pak bestaat uit 14 verschillende kleuren.

Kenmerken
•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.
•  De kegelvormige punt zorgt ervoor dat men vanuit elke 

hoek kan tekenen en dat men zowel dunne als dikke 
lijnen kan tekenen.

•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze
zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen. 

Leeftijd:
3+

Ref.:
204

Barcode:
5010065083295

Artikelnummer:
8329

Inhoud:
12x afwasbare viltstif-
ten met kegelvormige 
punt

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/12

Leeftijd:
3+

Ref.:
210

Barcode:
5010065083431

Artikelnummer:
8343

Inhoud:
14x afwasbare
Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

12 Viltstiften met kegelvormige punt

14 Pipsqueaks viltstiften
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Productbeschrijving
•  Pipsqueaks met felle kleuren en fantasie punten

(8 vormen) voor originele afdrukken .
•  De dikke, kleine stiften zijn perfect voor kleine handjes.
•  Innovatieve punten.
•  Uitbreiding van het assortiment viltstiften.

Kenmerken
•  Crayola Pipsqueaks viltstiften.
•  Felle, levendige kleuren.
•  Originele punten.
•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Productbeschrijving
•  Mini Pipsqueaks en een kleurboek in één set!
•  Een kleine doos om overal mee te nemen en overal te

kunnen tekenen en kleuren.
•  Mini Pipsqueaks in levendige kleuren met een dunne 

punt waarmee je ook brede lijnen kunt tekenen en 
kleuren.

Kenmerken
•  Pipsqueaks tekenen zacht en bedekken het blad beter 

zonder te krassen.
•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 

tweede leven krijgen.
•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding. 

Leeftijd:
3+

Ref.:
211

Barcode:
0071662087098

Artikelnummer:
58-8709

Inhoud:
16x Pipsqueaks 
viltstiften met fantasie 
punten

Soort verpakking:
Plastic Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

Leeftijd:
3+

Ref.:
212

Barcode:
0071662675141

Artikelnummer:
04-5714-E-000

Inhoud:
12x afwasbare
Pipsqueaks viltstiften
1x kleurboek van 30 
bladzijden stickers

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

16 Pipsqueaks met fantasiepunten

Reiskleurset Pipsqueaks
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Productbeschrijving
•  Viltstiften met grappige motieven: de kinderen zullen 

hun tekeningen, schriften, kaarten, … kunnen versieren 
met stempels in dierenvormen: katten, honden, schild-
padden enz.

•  Uitbreiding van het assortiment viltstiften.

Kenmerken
•  Elke stift heeft een eigen stempelontwerp. De vormen 

van de stempels zijn: een kat, een vogel, een vlinder, een 
hond, een spin, een vis, een konijn en een schildpad.

•  Om een perfecte afdruk te verkrijgen, moet men de
stempel stevig aandrukken op een stuk papier en gewoon 
terug van het papier opheffen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
209

Barcode:
5010065081253

Artikelnummer:
03.8125

Inhoud:
8x afwasbare stempel-
stiften met dieren-
motieven

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
6/12

8 Stempelstiften dieren

Productbeschrijving
•  Een volledig palet van 40 Pipsqueaks viltstiften.

Kenmerken
•  Kegelvormige punt.
•  Afwasbare inkt.

Leeftijd:
3+

Ref.:
224

Barcode:
5025123126630

Artikelnummer:
12663

Inhoud:
40x Pipsqueaks
viltstiften

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
6/24

1 Meter viltstiften
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Productbeschrijving
•  Om te tekenen op stoffen: T-Shirts, Jeans, schoenen, …
•  Ook te gebruiken met de Crayola Marker Airbrush voor 

geslaagde en originele kleureffecten.

Kenmerken
•  Levendige en intense kleuren.
•  Te gebruiken zowel op lichte als op donkere stoffen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
214

Barcode:
0071662081768

Artikelnummer:
58-8176

Inhoud:
8x textielstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

8 Textielstiften

Productbeschrijving
•  Om op ramen en glasoppervlakken te tekenen, met

levendige en intense kleuren.
•  Een super leuke activiteit voor kinderen!
•  Kinderen mogen op de ramen tekenen – de kleuren

kunnen eenvoudig weggeveegd worden!

Kenmerken
•  Felle kleuren.
•  Zachte formule voor een gemakkelijke aanbreng.
•  Lekt niet.
•  Droogt meteen, zonder uit te lopen.
•  Eenvoudig weg te vegen met een vochtige doek.

Leeftijd:
3+

Ref.:
213

Barcode:
0071662081652

Artikelnummer:
58-8165

Inhoud:
8x afwasbare raamstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

8 Raamstiften
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Productbeschrijving
•  Perfect om op een bord te schrijven.
•  Door de anti-stof formule blijft het inademen van stof 

minimaal.
•  Crayola krijt is zo ontworpen dat de krijtjes niet

gemakkelijk breken.
•  Te verkrijgen in wit of in kleur.

Kenmerken
•  Kleurkrijtjes: 2 krijtjes per kleur (rood, geel, blauw, paars, 

groen en roze).
•  Geschikt voor jonge kinderen dankzij de anti-stof formule.
•  Kan ook aangebracht worden op papier.

Leeftijd:
3+

Ref.:
304 (wit)
305 (kleur)

Barcode:
5010065002807 (wit)
5010065002814 (kleur)

Artikelnummer:
01.0280.10 (wit)
01.0281 (kleur)

Inhoud:
12x stuks bordkrijt
(wit of kleur)

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
12/48 (wit)
12/24 (kleur)

12 Stuks stofvrij bordkrijt - wit of kleur

Productbeschrijving
•  Een alles-in-één schrijfbord met bijhorende uitwisbare 

viltstiften.
•  De artikelen van DryErase fungeren als een leuk,

herbruikbaar medium. Ideaal voor het oefenen van de 
fijne motoriek, de nauwkeurigheid en het herhalen van 
patronen. Het concept van tekenen, uitwissen en op-
nieuw tekenen, is de sleutel van het leerproces.

Kenmerken
•  Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk mee te nemen 

schrijfbord, perfect om thuis te gebruiken.
•  Werkt ook met uitwisbare waskrijtjes.

Leeftijd:
4+

Ref.:
801

Barcode:
0071662998233 

Artikelnummer:
98-2003-I-000

Inhoud:
1x wit schrijfbord
4x uitwisbare viltstiften
1x bordenwisser

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
3/6

Uitwisbare tekenbord set
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Productbeschrijving
•  Crayola afwasbare verf voor kinderen is een niet-giftige 

plakkaatverf in 10 verschillende kleuren.
•  Ideaal voor knutselactiviteiten, affiches en

schoolprojecten.

Kenmerken
•  Beschikbaar in 10 felle kleuren.
•  Romige samenstelling, om puur te gebruiken of aan te 

lengen met water.
•  Gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.
•  Aan te brengen met een penseel, een spons, een stempel, 

een sjabloon, karton, enz.

Leeftijd:
3+

Ref.:
231

Barcode:
0071662112059

Artikelnummer:
54-1205-E-000

Inhoud:
10x flesjes van ca. 60ml 
afwasbare plakkaatverf

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

10 Flesjes met afwasbare verf

Productbeschrijving
•  Verschillende formaten voor een variëteit aan technieken.
•  Ideaal voor alle soorten verf, voor thuisgebruik of op 

school.

Kenmerken
•  5 penselen van hoge kwaliteit.
•  Penseelharen zijn 100% natuurlijk .
•  Verschillende maten en vormen om details en grote

oppervlakken te kunnen schilderen.
•  Gekleurde omhulsels.

Leeftijd:
3+

Ref.:
236

Barcode:
5010065030077

Artikelnummer:
03.3007

Inhoud:
5x penselen met
natuurlijke haren

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
12/12

Assortiment van 5 penselen
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Productbeschrijving
•  Groot palet aan kleuren voor een kleine prijs.
•  Set inclusief kleuren, penseel en mengpotjes.

Kenmerken
•  Verf van zeer goede kwaliteit, levendige kleuren.
•  Kan gebruikt worden op verschillende oppervlakken 

zoals op papier, karton, affiches, papier-maché, hout,…
•  Individuele, afgesloten potjes en mengpotjes.
•  Afwasbare verf, gemakkelijk weg te poetsen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
234

Barcode:
5010065039780

Artikelnummer:
3978

Inhoud:
14x potjes afwasbare 
plakkaatverf
1x penseel
Mengpotjes

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

14 Kleuren plakkaatverf

Productbeschrijving
•  Het ultieme schilderspalet voor kleine kunstenaars!
•  12 heldere kleuren, een penseel en een echt mengpalet.

Kenmerken
•  De kleuren zijn gerangschikt van licht naar donker.
•  Kleuren kunnen gemengd worden, voor nog meer

nuances en tinten.
•  Kleuren blijven intens, ook na toevoeging van water.
•  Perfect mengbaar en eenvoudig aan te brengen.
•  Het deksel kan als mengpalet dienen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
235

Barcode:
5010065984349

Artikelnummer:
98434

Inhoud:
12x kleuren waterverf
1x schilderspalet
1x penseel

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

Schilderspalet met 12 kleuren waterverf
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Productbeschrijving
•  6 levendige kleuren voor schitterende fluorescerende

effecten !
•  Ideaal voor knutselactiviteiten, affiches en

schoolprojecten.

Kenmerken
•  Assortiment van 6 kleuren met fluo effect.
•  Romige samenstelling, om puur te gebruiken of aan te 

lengen met water.
•  Eenvoudig afwasbaar van huid en uit kleding.
•  Aan te brengen met een penseel, een spons, een stempel, 

een sjabloon, karton, enz.

Leeftijd:
3+

Ref.:
232

Barcode:
0071662023911

Artikelnummer:
54-2391-E-000

Inhoud:
6x flesjes van ca. 60ml 
afwasbare fluo kleur 
plakkaatverf

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

6 Flesjes met afwasbare fluo verf

Productbeschrijving
•  De afwasbare verf van Crayola kan per kleur gebruikt

worden, of gemengd met andere kleuren.
•  Ideaal voor grote kunstwerken, voor knutselactiviteiten, 

voor affiches en voor schoolprojecten.

Kenmerken
•  Assortiment van 6 intense kleuren.
•  Romige samenstelling, om puur te gebruiken of aan te 

lengen met water.
•  Eenvoudig afwasbaar van huid en uit kleding.
•  Aan te brengen met een penseel, een spons, een stempel, 

een sjabloon, karton, enz.

Leeftijd:
3+

Ref.:
230

Barcode:
5010065039261

Artikelnummer:
3926

Inhoud:
6x plastic flessen van
ca. 240ml afwasbare
plakkaatverf

Soort verpakking:
Assortiment flesjes in 
een plastic verpakking.

Stuks per verpakking:
4/4

6 Flessen afwasbare verf
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Productbeschrijving
•  6 metaalkleuren voor schitterende effecten!
•  Ideaal voor knutselactiviteiten, affiches en schoolprojecten.

Kenmerken
•  Assortiment van 6 kleuren met metaalkleureffect.
•  Romige samenstelling, om puur te gebruiken of aan te

lengen met water.
•  Eenvoudig afwasbaar van huid en uit kleding.
•  Aan te brengen met een penseel, een spons, een stempel,

een sjabloon, karton, enz.

Leeftijd:
3+

Ref.:
233

Barcode:
0071662650001

Artikelnummer:
54-5000-E-000

Inhoud:
6x flesjes van ca. 60ml 
afwasbare plakkaatverf 
in metaalkleur

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

6 Flesjes met afwasbare verf in metaalkleur
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Productbeschrijving
•  Mini glitterlijmtubes.
•  Voor glinsterende effecten.
•  Ideaal om kaarten, prenten en tekeningen te versieren.
•  Breed gamma aan kleuren.
•  Ideaal om te gebruiken om je schoolwerk of

knutselwerkjes nog leuker te maken.

Kenmerken
•  Intens glinsterend effect.
•  Afwasbare glitterlijm.

Leeftijd:
3+

Ref.:
302

Barcode:
0071662069421

Artikelnummer:
69-4200-E-000

Inhoud:
16x glitterlijmtubes

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/24

16 Mini glitterlijmtubes

Productbeschrijving
•  Voor glinsterende effecten.
•  Ideaal om kaarten, prenten en tekeningen te versieren.
•  Breed gamma aan kleuren.
•  Ideaal om te gebruiken om je schoolwerk of

knutselwerkjes nog leuker te maken.

Kenmerken
•  Intens glinsterend effect.
•  Afwasbare glitterlijm.

Leeftijd:
3+

Ref.:
301

Barcode:
5010065035423

Artikelnummer:
3542

Inhoud:
9x afwasbare glitter-
lijmtubes

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

9 Glitterlijmtubes



30

Productbeschrijving
•  Het Nummer kleurboek van Crayola geeft het “kleuren 

op nummer” een heel nieuwe dimensie.
•  Zeer gemakkelijk te gebruiken met fantastische resultaten.
•  Per cijfer is er een bijhorende viltstift!

Kenmerken
•  Een mooi eindresultaat is gemakkelijk te behalen,

ongeacht de leeftijd!
•  Het nummer staat op de viltstift.
•  Inkt is afwasbaar van huid en kleding.
•  200mm x 287mm.

Leeftijd:
3+

Ref.:
311

Barcode:
5010065073210

Artikelnummer:
7321

Inhoud:
16x kleurbladen
6x afwasbare 
Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

Nummer kleurboek

Productbeschrijving
•  Een heleboel leuke prenten om in te kleuren in een

superdik kleurboek.
•  Uitgebreid aanbod aan thema’s.

Kenmerken
•  128 bladzijden met gevarieerde en leuke kleurplaten.
•  205mm x 285mm.

Leeftijd:
3+

Ref.:
310

Barcode:
0071662214074

Artikelnummer:
04-1407-E-000

Inhoud:
128x kleurbladen

Soort verpakking:
Per boek

Stuks per verpakking:
6/24

Superdik kleurboek
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Productbeschrijving
•  De Nummer kleurplaten – Prinsessen van Crayola geven 

het “kleuren op nummer” een heel nieuwe dimensie.
•  Zeer gemakkelijk te gebruiken met fantastische resultaten.
•  Per cijfer is er een bijhorende kleur!
•  Met Disney Prinsessen licentie.

Kenmerken
•  Een mooi eindresultaat is eenvoudig te behalen, ongeacht 

de leeftijd!
•  Inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
313

Barcode:
5010065555228

Artikelnummer:
55522

Inhoud:
3x kleurplaten
7x Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

Nummer kleurplaten - Prinsessen

Productbeschrijving
•  De Nummer kleurplaten – Cars van Crayola geven het 

“kleuren op nummer” een heel nieuwe dimensie.
•  Zeer gemakkelijk te gebruiken met fantastische resultaten.
•  Per cijfer is er een bijhorende kleur!
•  Met Disney Cars licentie.

Kenmerken
•  Een mooi eindresultaat is eenvoudig te behalen, ongeacht 

de leeftijd!
•  Inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
312

Barcode:
5010065555211

Artikelnummer:
55521

Inhoud:
3x kleurplaten
7x Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

Nummer kleurplaten - Cars
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Productbeschrijving
•  Allerlei kleurtechnieken verzameld in een fantastische 

koffer!
•  Doos met 60 afwasbare stiften van Crayola met

verschillende tekeneffecten.

Kenmerken
•  Alle technieken van de stift verzameld in één koffer :

•  Afwasbare Pipsqueaks met kegelvormige punt.
•  Afwasbare raamstiften + sjablonen.
•  Afwasbare Pipsqueaks met fantasie punt.

•  Inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
321

Barcode:
0071662613013

Artikelnummer:
58-1301-E-000

Inhoud:
36x afwasbare Pipsqueaks 
viltstiften
16x afwasbare Pipsqueaks 
met fantasie punten
8x afwasbare raamstiften
Sjablonen

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
1/4

XL viltstiftenset - 65 stuks

Productbeschrijving
•  Functionele en stevige koffer, om overal mee naartoe

te nemen.
•  Ruim kleur- en tekenaanbod in één koffer, voor

gevarieerde creatieve activiteiten.

Kenmerken
•  Het deksel werkt als tekenezel.
•  De opbergcompartimenten creëren de mogelijkheid om 

viltstiften, kleurpotloden, verf, tekeningen en accessoires 
gemakkelijk te sorteren en op te ruimen.

Leeftijd:
4+

Ref.:
322

Barcode:
0071662127046

Artikelnummer:
04-2704-E-000

Inhoud:
1x opbergkoffer met onderver-
delingen
24x waskrijtjes
8x afwasbare viltstiften
12x kleurpotloden

1x tablet met afwasbare
waterverf (8 kleuren)
1x penseel
30x vellen gekleurd papier
1x lijm (36ml), 1x schaar
Beschikbaar in rood of blauw

Soort verpakking:
Plastic koffer

Stuks per verpakking:
2/6

Knutseldoos (rood/blauw)
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NAJAAR/BACK TO SCHOOL

Productbeschrijving
•  Allerlei kleurtechnieken verzameld in een fantastische

koffer.
•  100 stuks.
•  Verschillende creatieve mogelijkheden.
•  Groot kleurenpalet.

Kenmerken
•  Kleurkoffer met uitstekende opbergmogelijkheden
•  Alle kleurtechnieken verzameld: tekenstiften, kleurstiften,

kleurpotloden en waskrijt.
•  Inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van huid 

en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
320

Barcode:
5025123106519 

Artikelnummer:
10651

Inhoud:
16x kleine kleurpotloden
32x waskrijtjes
16x Pipsqueaks teken-
stiften
36x afwasbare Pipsqueaks 
kleurstiften

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
TBC/4

Grote kleurkoffer - 100 stuks

Productbeschrijving
•  Afwasbare viltstiften met een dunne punt waarmee men 

eveneens brede lijnen kan tekenen.
•  Ontworpen om een zachte, intense kleurafdruk te geven.
•  Zeer ruim assortiment aan kleuren.
•  Inkt gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Kenmerken
•  50 levendige kleuren.
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen met een beetje water een 
tweede leven krijgen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
225

Barcode:
0071662505103 

Artikelnummer:
58-5051-E-000

Inhoud:
35+15 afwasbare
viltstiften met superpunt

Soort verpakking:
Plastic hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

35+15 Viltstiften met superpunt - Promo
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Productbeschrijving
•  Afwasbare viltstiften met een dunne punt waarmee men

eveneens brede lijnen kan tekenen.
•  Breed kleurenpalet: 25 verschillende kleuren.
•  40 kleurvellen.
•  Ontworpen om een zachte, intense kleurafdruk te geven.

Kenmerken
•  25 levendige kleuren.
•  Doordat ze meer inkt hebben dan de meeste andere

viltstiften, kunnen ze tot meer dan 185m tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen a.h.v. een beetje water een
tweede leven krijgen.

•  De inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
222

Barcode:
0071662052263

Artikelnummer:
04-5226-E-000

Inhoud:
25x afwasbare viltstiften 
met superpunt in
verschillende kleuren
40x vellen papier

Soort verpakking:
Plastic koffer

Stuks per verpakking:
4/12

Superpunt tekenkoffer – 65 stuks

NAJAAR/BACK TO SCHOOL

Productbeschrijving
•  Afwasbare Pipsqueaks met kegelvormige punt.
•  Grote diameter, ideaal voor kleine handjes.
•  Breed kleurenpalet: 25 verschillende kleuren.
•  40 kleurvellen

Kenmerken
•  25 levendige kleuren.
•  De kegelvormige punt zorgt ervoor dat men vanuit elke

hoek kan tekenen.
•  Crayola viltstiften geven meer inkt vrij, waardoor ze

zachter tekenen en het blad beter bedekken zonder te 
krassen of te piepen.

•  Uitgedroogde stiften kunnen a.h.v. een beetje water een
tweede leven krijgen.

• De inkt is afwasbaar van huid en kleding.
Leeftijd:
4+

Ref.:
221

Barcode:
0071662052270 

Artikelnummer:
04-5227-E-000

Inhoud:
25x afwasbare Pips-
queaks viltstiften in
verschillende kleuren
40x vellen papier

Soort verpakking:
Plastic koffer

Stuks per verpakking:
4/12

Pipsqueaks tekenkoffer – 65 stuks
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De knutselsets van Crayola geven kinderen de kans om hun creativiteit uit te drukken en om hun
motorische vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Dit doen ze aan de hand van kleur- of
schilderactiviteiten.

De knutselsets zijn zo ontworpen dat ze compleet en praktisch zijn en zeer veilig voor kinderen.
Het gebruikte materiaal is van hoogstaande kwaliteit en de activiteiten zorgen ervoor dat kinderen
hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan.

Knutselsets en speelgoed voor kinderen

g
hun fantasie de vrije
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Productbeschrijving
•  Een complete koffer waar alles aanwezig is dat je nodig

hebt om uitgebreid te kunnen schilderen!
•  Hoogstaande kwaliteit van verf en penselen.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  De verf is geschikt om op verschillende oppervlakken te

gebruiken, zoals op posters, tekenpapier, papier-maché 
en hout.

•  Geen verlies van kleurintensiteit wanneer water wordt
toegevoegd aan de verf.

•  De verf is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.
•  Inclusief 2 penselen van hoge kwaliteit met natuurlijk 

haar in verschillende maten.
Leeftijd:
3+

Ref.:
401

Barcode:
5025123126456

Artikelnummer:
12645

Inhoud:
6x potjes afwasbare 
plakkaatverf
5x waterverf
2x penselen
1x werkmat

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: verfset

Productbeschrijving
•  Alles-in-één set om onbeperkt te knippen, te plakken,

te tekenen, te kleuren en verhalen te creëren.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Herbruikbare dierensjablonen.
•  Veiligheidsscharen die uitsluitend door papier knippen.
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van 

huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
405

Barcode:
0071662957643

Artikelnummer:
04-1022-E-000

Inhoud:
3x paar scharen
4x dierensjablonen
5x viltstiften
1x klein potlood
1x lijmstift
Papier

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: dieren creaties

FO
RMAAT

VAN DE SET
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FO
RMAAT

VAN DE SET

M



37

Productbeschrijving
•  Meer dan 500 stickers inbegrepen!
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Grote verscheidenheid in vormen, motieven, maten en

kleuren.
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk af te wassen van

huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
410

Barcode:
5010065054509

Artikelnummer:
545000

Inhoud:
Meer dan 500 stickers
6x Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: stickerset

Productbeschrijving
•  Een heleboel zeediermotieven om sponzige effecten te

creëren.
•  Kinderen kunnen hun eigen verhalen creëren en kleur 

geven.
•  Verschillende effecten mogelijk (tekenen, stempelen, 

vegen, rollen, …)
•  Een van de meest favoriete thema’s van kinderen: de

onderwaterwereld.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Beschilder de sponzen in verschillende kleuren om

spannende beelden te creëren.
•  Gebruik de verfrollers om speciale effecten te creëren.
•  De verf is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
4+

Ref.:
402

Barcode:
5010065053144

Artikelnummer:
5314

Inhoud:
8x sponzen in de vorm 
van zeedieren
4x potjes afwasbare plak-
kaatverf

1x penseel
2x verfrollers
1x tafelbeschermer
Papier

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: schilderen met spons
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Productbeschrijving
•  Een volledige sjablonenset van Crayola voor uren

knutselplezier !
•  Kinderen kunnen hun eigen verhalen creëren en kleur

geven.
•  Verschillende thema’s om de fantasie te prikkelen.
•  Volledige set: kleuren, accessoires en papier.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Gebruik het sjabloon om de personages op het papier te

plaatsen en zo gepersonaliseerde kleurplaten te verkrijgen.
•  Kleur de gepersonaliseerde kleurplaten in met de

waskrijtjes en de viltstiften.
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van 

huid en kleding.Leeftijd:
4+

Ref.:
403

Barcode:
5010065053106

Artikelnummer:
5310

Inhoud:
6x sjablonen
5x fijne viltstiften
8x waskrijtjes
1x potlood
1x tafelbeschermer
Papier

Soort verpakking:
Kartonnen doos
Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: sjablonen

Productbeschrijving
•  6 rolstempels met verschillende motieven. Dankzij het 

duo stempelkussen worden de gecreëerde tekeningen 
nog origineler.

•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Zes verwisselbare stempels.
•  Rood en blauw stempelkussen.
•  Kleur jouw ontwerpen in met de Crayola waskrijtjes.
•  Inkt is afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
409

Barcode:
00716622910181

Artikelnummer:
04-1018-E-000

Inhoud:
6x rolstempels
1x houder
1x duo stempelkussen
4x waskrijtjes

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: rol- en stempelset
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Productbeschrijving
•  Een volledige stempelset van Crayola voor uren

knutselplezier !
•  Kinderen kunnen hun eigen verhalen creëren en kleur

geven.
•  Verschillende thema’s om de fantasie niet te beperken.
•  Volledige set: kleuren, accessoires en papier.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Stempel de boerderijdieren op het blad en verkrijg zo

gepersonaliseerde kleurplaten.
•  Kleur de gepersonaliseerde kleurplaten in met de

kleurpotloden en de viltstiften.
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van  

huid en kleding.Leeftijd:
4+

Ref.:
403

Barcode:
5010065053113

Artikelnummer:
5311

Inhoud:
10x grote stempels
10x kleine stempels
1x stempelkussen

1x stempelhouder
4x mini viltstiften
6x kleine kleurpotloden
1x tafelbeschermer
papier

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: boerderijdieren stempelset

Productbeschrijving
•  Knutselkoffer met mini-spiraaldieren.
•  Ingenieuze hulpstukken om gekleurde spiraaltekeningen  

te creëren in verschillende maten.
•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Elk dierensjabloon heeft 3 verschillende schijven om een

mooie variëteit aan patronen en vormen te creëren.
•  Grote variëteit aan motieven en vormen.

Leeftijd:
5+

Ref.:
408

Barcode:
5010065054523

Artikelnummer:
5452

Inhoud:
3x sjablonen in dieren-
vormen
9x schijven
1x pak kleurpotloden
1x schrijfpen
6x kleine kleurpotloden
Papier

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: spiraaldieren

FO
RMAAT

VAN DE SET

M

FO
RMAAT

VAN DE SET

S



40

Productbeschrijving
•  Kleine meisjes kunnen m.b.v. linten en koorden

armbandjes en met kralen versierde haardecoraties 
maken. Plezier gegarandeerd met de set vriendschaps-
bandjes!

•  De perfecte activiteit om een regenachtige dag op te
vrolijken!

•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  Gebruik de instructie stap voor stap om armbandjes te

maken in verschillende stijlen. Wees creatief met de
prachtige koorden, de kralen en de linten.

Leeftijd:
5+

Ref.:
407

Barcode:
5010065054332

Artikelnummer:
04.5433.300

Inhoud:
40x parels (assortiment)
40x parels in vorm van ster-
ren, harten en
bloemen in mousse
Koorden
Linten

1x elastiek
1x instructieboekje

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: vriendschapsbandjes

FO
RMAAT

VAN DE SET

M

Productbeschrijving
•  Leuke afbeeldingen die omgetoverd worden tot

prachtige mozaïekkunstwerken in 3D ! Dankzij de viltstif-
ten kan men details toebrengen om het kunstwerk nog 
realistischer te maken !

•  Direct aan de slag met dit totaalpakket!

Kenmerken
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van 

huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
406

Barcode:
0071662210083

Artikelnummer:
04-1008-E-000

Inhoud:
8x viltstiften
4x mozaïekontwerpen
5x mozaïekbladen

Soort verpakking:
Kartonnen doos met 
handvat

Stuks per verpakking:
3/6

Hobby: mozaïeken
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Productbeschrijving
•  Gamma van kleine reissets om overal mee naartoe te 

nemen.
•  Compact formaat.
•  Om zich op reis op een creatieve manier te kunnen

bezighouden en mooie ingekleurde spiraaldieren te 
creëren.

Kenmerken
•  Mini-spiraaldier: gebruik het diersjabloon en de schijven 

om grappige en mooie spiraaltekeningen te creëren.
•  Eenvoudig, gemakkelijk mee te nemen pakket.
•  Handige opbergdoos.

Leeftijd:
3+

Ref.:
412

Barcode:
0071662210106

Artikelnummer:
04-1001

Inhoud:
1x spiraaldier met 3 
schijven
20x papiervellen
4x kleine potloden

Soort verpakking:
Hangdoosje

Stuks per verpakking:
8/8

Hobby: spiraaldieren - On the Go

FO
RMAAT

VAN DE SET
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Productbeschrijving
•  Gamma van kleine reissets om overal mee naartoe te 

nemen .
•  Compact formaat.
•  Om zich op reis op een creatieve manier te kunnen

bezighouden en mooie ingekleurde motieven te creëren.

Kenmerken
•  Geometrische motieven en tekeningen met

gezichtsbedrog om in te kleuren.
•  Eenvoudig, gemakkelijk mee te nemen pakket.
•  Handige opbergdoos.
•  Inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
411

Barcode:
0071662510206

Artikelnummer:
04-1002

Inhoud:
80x doedelvellen
4x mini viltstiften

Soort verpakking:
Hangdoosje

Stuks per verpakking:
8/8

Hobby: doedels - On the Go
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Productbeschrijving
•  Gamma van kleine reissets om overal mee naartoe te 

nemen.
•  Compact formaat.
•  Om zich op reis op een creatieve manier te kunnen

bezighouden.

Kenmerken
•  Bij elkaar passende figuren, linten en koorden om

gepersonaliseerde armbanden te maken, om aan de 
beste vriend(in) te geven!

•  Eenvoudig, gemakkelijk mee te nemen pakket.
•  Handige opbergdoos.
•  Inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
414

Barcode:
0071662310042

Artikelnummer:
04-1004

Inhoud:
1x schuimvel met 
bloemen
1x schuimvel met sterren
1x schuimvel met hartjes
1x schuimvel met cirkels
3x koorden
3x mini viltstiften
2x linten

Soort verpakking:
Hangdoosje

Stuks per verpakking:
8/8

Hobby: vriendschapsbandjes - On the Go

FO
RMAAT

VAN DE SET
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Productbeschrijving
•  Gamma van kleine reissets om overal mee naartoe te 

nemen.
•  Compact formaat.
•  Om zich op reis op een creatieve manier te kunnen

bezighouden en mooie ingekleurde mozaÏeken te
creëren.

Kenmerken
•  Mozaïek kunst: gebruik de vakken en de viltstiften om 

contrast en textuur aan te brengen.
•  Eenvoudig, gemakkelijk mee te nemen pakket.
•  Handige opbergdoos.
•  Inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
3+

Ref.:
413

Barcode:
0071662310035

Artikelnummer:
04-1003

Inhoud:
40x mozaïekvellen
20x stickervellen
4x mini afwasbare
Pipsqueaks viltstiften

Soort verpakking:
Hangdoosje

Stuks per verpakking:
8/8

Hobby: mozaïeken - On the Go
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Productbeschrijving
•  Creëer unieke designs – er zijn er geen twee hetzelfde!

Kenmerken
•  Bevat 6 verschillende kleuren.
•  Combineer de verschillende kleuren om nog levendigere

kleuren te verkrijgen.
•  Gemakkelijk te gebruiken: inkt aanbrengen en draaien
•  Geen batterijen nodig!
•  Met afwasbare inkt die gemakkelijk te verwijderen is van

huid en kleding.

Leeftijd:
6+

Ref.:
420

Barcode:
0071662090098

Artikelnummer:
03-9009-E-000

Inhoud:
1x Kleurentornado
6x potjes afwasbare 
inkt

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
4/4

Kleurentornado

Productbeschrijving
•  Gebruik de sjablonen of experimenteer en maak je eigen

verbazingwekkende ontwerpen!
•  Te gebruiken met de Crayola viltstiften met een grote 

diameter (dikke viltstiften, textielstiften, raamstiften).

Kenmerken
•  Breng de stift in het hulpstuk, laat het twee keer klikken,

draai aan het ventiel, activeer de pomp en de Marker
Airbrush is klaar voor gebruik!

•  Gebruik de sjablonen en creëer zo nog meer
wonderbaarlijke resultaten.

•  Te gebruiken met alle dikke viltstiften van Crayola
•  Geen batterijen nodig!
•  Inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.Leeftijd:

6+

Ref.:
421

Barcode:
0071662048730

Artikelnummer:
04-8733-E-000

Inhoud:
8x afwasbare viltstiften
10x papiervellen
4x sjablonen
1x Marker Airbrush

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
4/4

Marker Airbrush
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NAJAAR

Productbeschrijving
•  Uniek concept !
•  Jouw kind wordt ontwerper van viltstiften: hij maakt zijn 

eigen kleuren en creëert gepersonaliseerde viltstiften.
•  De Stiften Studio heeft verscheidene prijzen gewonnen in 

de Verenigde Staten !

Kenmerken
•  Meng de kleuren in de maatbeker voor een nauwkeurige

dosering en unieke nuances.
•  Plaats de vulling in de maatbeker; hij absorbeert de inkt.

Breng dan de vulling in het omhulsel voordat je de stift
afsluit.

•  Personaliseer jouw labels… Ziezo, het is gebeurd! Elke
viltstift is uniek !

•  Kleur de kartonnen doos in om jouw assortiment nog 
meer te personaliseren.

•  De inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
6+

Ref.:
423

Barcode:
0071662170547

Artikelnummer:
74-7054-G-000

Inhoud:
1x Stiften Studio
16x sets met stiftonder-
delen (omhulsels, la-
bels, vullingen, punten, 

dopjes, afsluitingsplugs)
3x flessen met afwas-
bare inkt (blauw, rood, 
geel)
2x stiftdozen
2x maatbekertjes
1x mengkaart
1x tang

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
TBC/4

Stiften Studio

Productbeschrijving
•  Creëer nog meer kleuren met de Navulling voor de

Stiften Studio.
•  1 navulling verkocht per 3 Stiften Studio’s.

Kenmerken
•  Alle benodigdheden om 12 viltstiften te maken met de

Stiften Studio van Crayola.
•  Kleur de kartonnen doos in om jouw assortiment nog 

meer te personaliseren.
•  De inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Leeftijd:
6+

Ref.:
424

Barcode:
0071662170554

Artikelnummer:
74-7055-G-000

Inhoud:
12x sets met stiftonder-
delen (omhulsels, labels, 
vullingen, punten, dopjes, 
afsluitingsplugs)
3x flessen met afwasbare 
inkt (rood, blauw, geel)
1x stiftdoos

Soort verpakking:
Hangdoos

Stuks per verpakking:
TBC/12

Stiften Studio - Navulling
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Productbeschrijving
•  Uren doodle pret met de Doodle Dotty gegarandeerd!
•  Kies een stift, kies het patroon en kijk hoe de Doodle 

Dotty jouw gepersonaliseerde doedels creëert.
•  Bewonder de Doodle Dotty terwijl hij allerlei soorten

patronen tekent in jouw favoriete kleuren.

Kenmerken
•  8 levendige kleuren.
•  Kleur jouw zelf gecreëerde doedels in.
•  Verschillende ingebouwde patronen.

Leeftijd:
3+

Ref.:
425

Barcode:
5025123106632

Artikelnummer:
10663.4300

Inhoud:
1x Doodle Dotty
8x Pipsqueaks skinny 
viltstiften
4x stempels (voeten van 
Doodle Dotty)

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
TBC/6

Doodle Dotty

NAJAAR
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Het Creations gamma van Crayola speelt in op actuele trends: mode, beauty en juwelen!

Met deze creasets kunnen tienermeiden deze 3 werelden uitbouwen en delen met hun vriendinnen.

Crayola Creations biedt hen ook de mogelijkheid om hun eigen, unieke, steeds-veranderende identiteit 
te ontdekken & uit te drukken.

Creasets voor meisjes vanaf 6 jaar
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Productbeschrijving
•  Een te personaliseren koffer om al jouw juwelen in onder 

te brengen!
•  De juwelen en geheimen zullen veilig opgeborgen zijn 

dankzij het hangslot en de sleutels!

Kenmerken
•  Personaliseer jouw juwelenkist met de viltstiften en men 

de blinkende of metaalkeurige stickers.
•  Gebruik jouw juwelenkoffer om jouw favoriete juwelen 

en jouw geheime briefjes in te verstoppen. Sluit het hang-
slot en bewaar de sleutels.

• De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van 
huid en kleding.

Leeftijd:
8+

Ref:
502

Barcode:
5010065048058

Artikelnummer:
06-4805-E-000

Inhoud:
1x juwelendoos met 
onderverdelingen
5x mini viltstiften
Stickervellen
1x hangslot
2x sleutels

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
2/6

Creaset: juwelenkistje

Productbeschrijving
•  Alle benodigdheden voor een knip- en decoratie activiteit.
•  De 5 fantasiescharen hebben verschillende knipvormen.
•  Om schriften, wenskaarten, fotoalbums, … te

personaliseren.

Kenmerken
•  Volledige set.
•  De inkt van de viltstiften is gemakkelijk afwasbaar van 

huid en kleding.

Leeftijd:
6+

Ref:
503

Barcode:
5010065983878

Artikelnummer:
98387

Inhoud:
5x fantasiescharen
6x mini viltstiften
5x mini gelpennen
3x papierklemmen
1x lijmstift
2x stickervellen
3x decoratievellen

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
6/6

Creaset: knip- en decoratieset (25-delig)
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Productbeschrijving
•  Een grote bewaardoos met slot om jouw dagboek en al 

jouw geheimen in op te bergen.
•  Binnenin een geheim compartiment!

Kenmerken
•  Verscheidene hulpmiddelen en accessoires om jouw

dagboek, jouw post, jouw foto’s en nog veel meer te
personaliseren: glitterlijm, stickers, fantasiescharen enz.!

Leeftijd:
6+

Ref:
504

Barcode:
0071662041304

Artikelnummer:
04-1309-E-000

Inhoud:
1x bewaardoos met slot
1x dagboek
4x mini omslagen
4x mini fotokaders
2x deurhangers
6x viltstiften

16x glitterlijmtubes
5x gelpennen
3x papierklemmen
5x fantasiescharen
1x lijm
3x decoratievellen
4x stickervellen

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
1/6

Creaset: briefpapier en dagboek

Productbeschrijving
•  Personaliseer jouw nagels met de speciale pennen, stickers

en nagellakken van Crayola Creations.
•  Berg alle leuke accessoires weer op in de handige 

beautycase.

Kenmerken
•  Leuk en gemakkelijk in gebruik.
•  Een totaalconcept.
•  Veel verschillende mogelijkheden dankzij de accessoires

die inbegrepen zijn.

Leeftijd:
6+

Ref:
508

Barcode:
0071662211059

Artikelnummer:
04-1105-E-000

Inhoud:
Nagelstickers
2x speciale nagelpennen
1x nagelvijl
3x nagellak
1x teenspreider
1x beautycase
1x ideeënboekje

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
1/4

Creaset: nagel- en beautycase
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Productbeschrijving
•  Maak kunstwerken van jouw nagels met deze

revolutionaire nagelset. Realiseer artistieke nagelprints op 
een gemakkelijke, snelle en betaalbare manier.

Kenmerken
•  De wonderbaarlijke pennen kunnen prints creëren op 

elke nagellak.
•  Met de pen met dunne punt kan men gemakkelijker 

details aanbrengen in de prints.
•  Met de 3D nagelpen kan men prints in reliëf tekenen om 

de nagels nog beter te versieren en te personaliseren.

Leeftijd:
6+

Ref:
507

Barcode:
5025123126180

Artikelnummer:
12618

Inhoud:
1x speciale nagelpen
1x stickervel
2x teenspreiders
1x 3D nagelpen
1x transparante nagellak
1x roze nagellak

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
1/6

Creaset: nageldecoratie

Productbeschrijving
•  Stel jouw eigen assortiment lipgloss samen en draag deze 

als siraad.
•  Een leuke mix van mode en schoonheidsartikelen in een

uniek concept.

Kenmerken
•  Verscheidenheid aan kleuren, effecten en geuren.
•  Creëer unieke kleuren en benoem jouw creaties.
•  De bewaarpotjes dienen ook als halssnoeren.
•  Leuk, gemakkelijk en snel! Gewoon mengen en

aanbrengen op de lippen!

Leeftijd:
6+

Ref:
505

Barcode:
0071662865214

Artikelnummer:
04-1221-E-000

Inhoud:
5x potjes neutrale lip-
gloss (verschillende
vormen)
6x kleur-/geurtubes
10x halssnoeren
1x mengstaafje
1x handleiding

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
1/7

Creaset: lipgloss maken
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Productbeschrijving
•  Stel jouw eigen nagellakassortiment samen en decoreer 

je nagels.
•  Creatieve uitbreiding van het schoonheidssegment in het

Creations assortiment.

Kenmerken
•  Creëer unieke kleuren en benoem jouw creaties.
•  Leuk, gemakkelijk en snel! Gewoon mengen en

aanbrengen op de nagels!
•  Verscheidenheid aan kleuren en effecten.
•  Benoem jouw creaties en ontwerp jouw persoonlijke 

labels.

Leeftijd:
6+

Ref:
506

Barcode:
0071662865221

Artikelnummer:
04-1222-E-000

Inhoud:
5x potjes nagellak
3x kleurtubes
2x glanseffecttubes
2x vellen met nagel-
stickers

1x vel met zelfklevende 
etiketten
2x kleurpotloden
1x handleiding

Soort verpakking:
Vensterdoos

Stuks per verpakking:
1/6

Creaset: nagellak maken

Productbeschrijving
•  Word schoenontwerper met Hot Heels!
•  Kies een model en maak het uniek door het te versieren en 

te personaliseren met allerlei modeaccessoires.
•  Verzamel alle 9 verschillende modellen!

Kenmerken
•  Stel jouw schoencollectie en opvallende creaties tentoon.
•  Gamma van verschillende stijlen om te verzamelen.
•  Voeg sierstenen en linten toe om jouw ontwerpen te

transformeren in adembenemende schoenen.

Leeftijd:
6+

Ref:
510

Barcode:
0071662544126

Artikelnummer:
04-4012-E-000

Inhoud:
2x miniatuurschoenen
2x linten
1x juweelstickervel
1x foliestickervel
1x dubbelzijdig plakband
1x instructieblad

Soort verpakking:
Gesloten doos

Stuks per verpakking:
2/6

Creaset: Hot Heels 2 stuks
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Productbeschrijving
•  Word schoenontwerper met Hot Heels!
•  Kies een model en maak het uniek door het te versieren en 

te personaliseren met allerlei modeaccessoires.
•  Verzamel alle 9 verschillende modellen!

Kenmerken
•  Stel jouw schoencollectie en opvallende creaties tentoon.
•  Gamma van verschillende stijlen om te verzamelen.
•  Voeg sierstenen en linten toe om jouw ontwerpen te

transformeren in adembenemende schoenen.
•  De ingebouwde opbergplaats biedt jou een plek om al 

jouw accessoires veilig op te bergen.

Leeftijd:
6+

Ref:
509

Barcode:
0071662444112

Artikelnummer:
04-4011-E-000

Inhoud:
5x miniatuurschoenen 
– Exclusieve D’Orsay
schoen
4x lint
3x stickervel
1x schuimstickervel

1x gedrukt bloemenvel
3x juweelstickervellen
1x dubbelzijdig plak-
band
1x instructieblad

Soort verpakking:
Venster doos

Stuks per verpakking:
2/6

Creaset: Hot Heels 5 stuks
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Het stoepkrijt van Crayola biedt een palet aan van unieke tinten en schitterende kleuren.

Met dit fantastische stoepkrijt creëren kinderen wonderbaarlijke kunstwerken in de openlucht
met zeer intense kleuren.

Het krijt is afwasbaar en gemakkelijk weg te vegen met water.

Artistieke en creatieve activiteiten
voor buiten
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Productbeschrijving
•  Om prachtige kunstwerken in de openlucht te creëren 

met levendige en intense kleuren.
•  Uitwisbaar – gewoon water spuiten om te verwijderen.
•  Activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.
•  Leuke buitenactiviteit die het assortiment van Crayola

uitbreidt.
•  Een uniek kleurenpalet en een uitzonderlijke intensiteit.
•  Compacte presentatie box.

Kenmerken
•  Nieuwe formule: superieure kwaliteit voor een

schitterend resultaat.
•  Kleuren zijn levendiger en intenser.
•  Breed kleurenpalet.
•  De hoekige vorm zorgt ervoor dat de krijtjes niet meer

wegrollen en gemakkelijk vast te houden zijn.
•  Gemakkelijk te verwijderen met water.

Leeftijd:
4+

Ref:
601

Barcode:
0071662612160

Artikelnummer:
51-4008

Inhoud:
16x stuks stoepkrijt

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
12/12

16 Stuks afwasbaar stoepkrijt

Productbeschrijving
•  Om prachtige kunstwerken in de openlucht te creëren 

met levendige en intense kleuren.
•  Uitwisbaar – gewoon water spuiten om te verwijderen
•  Activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.
•  Leuke buitenactiviteit die het assortiment van Crayola

uitbreidt.
•  Een uniek kleurenpalet en een uitzonderlijke intensiteit.

Kenmerken
•  Nieuwe formule: superieure kwaliteit voor een

schitterend resultaat.
•  Kleuren zijn levendiger en intenser.
•  Breed kleurenpalet.
•  De hoekige vorm zorgt ervoor dat de krijtjes niet meer

wegrollen en gemakkelijk vast te houden zijn.
•  Gemakkelijk te verwijderen met water.

Leeftijd:
4+

Ref:
602

Barcode:
0071662612245

Artikelnummer:
51-2024-E-000

Inhoud:
24x stuks stoepkrijt

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
12/12

24 Stuks afwasbaar stoepkrijt
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Productbeschrijving
•  Om prachtige kunstwerken in de openlucht te creëren 

met levendige en intense kleuren.
•  Uitwisbaar – gewoon water spuiten om te verwijderen.
•  Activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.
•  Leuke buitenactiviteit die het assortiment van Crayola

uitbreidt.
•  Een uniek kleurenpalet en een uitzonderlijke intensiteit.
•  Compacte presentatie box.

Kenmerken
•  Nieuwe formule: superieure kwaliteit voor een

schitterend resultaat.
•  Kleuren zijn levendiger en intenser.
•  Breed kleurenpalet.
•  De hoekige vorm zorgt ervoor dat de krijtjes niet meer

wegrollen en gemakkelijk vast te houden zijn.
•  Gemakkelijk te verwijderen met water.

Leeftijd:
4+

Ref:
603

Barcode:
0071662612481

Artikelnummer:
51-2048-E-000

Inhoud:
48x stuks afwasbaar 
stoepkrijt

Soort verpakking:
Kartonnen doos

Stuks per verpakking:
6/12

48 Stuks afwasbaar stoepkrijt

Productbeschrijving
•  Bevat 20 krijtjes en 2 hulpstukken om indrukwekkende

kunstwerken te maken in de buitenlucht!
•  Een leuke activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.
•  Interessante uitbreiding van het stoepkrijt gamma van 

Crayola.
•  Een uniek kleurenpalet en een uitzonderlijke intensiteit.

Kenmerken
• Nieuwe formule: superieure kwaliteit voor een

schitterend resultaat.
•  Kleuren zijn levendiger en intenser.
•  Breed kleurenpalet.
•  De hoekige vorm zorgt ervoor dat de krijtjes niet meer

wegrollen en gemakkelijk vast te houden zijn.
•  Gemakkelijk schoon te maken met water.
•  Duurzame opbergemmer voor het opbergen van de  

krijtjes.

Leeftijd:
4+

Ref:
607

Barcode:
0071662351045

Artikelnummer:
03-5104-E-000

Inhoud:
20x stoepkrijtjes
2x hulpstukken
1x opbergdoos

Soort verpakking:
Plastic emmer

Stuks per verpakking:
4/4

Emmer met stoepkrijt
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Productbeschrijving
•  Voor ongelooflijke resultaten!
•  Het dubbelzijdig stoepkrijt is speciaal ontworpen zodat 

het 3D-effecten zou creëren! Contrasterende kleuren zijn
samengevoegd in één krijtje, wat het gemakkelijk maakt 
om uitspringende kunst en scènes te ontwerpen.

•  Gegarandeerd 3D-resultaat, bij elk niveau.
•  Interessante uitbreiding van het stoepkrijt gamma.

Kenmerken
•  Dubbelzijdig stoepkrijt: 10 kleuren in 5 stoepkrijtjes!
•  3D-ervaring.
•  Uitwisbaar – gewoon water spuiten om te verwijderen.

Leeftijd:
4+

Ref:
606

Barcode:
0071662135058

Artikelnummer:
51-3505

Inhoud:
5x dubbelzijdige stoep-
krijtjes
1x 3D-bril

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
6/12

3D Stoepkrijt met bril

Productbeschrijving
•  Voor ongelooflijk schitterende resultaten!
•  Door de glitterkleuren onderscheiden deze krijtjes zich 

van ander stoepkrijt.
•  Breidt het aanbod van stoepkrijt uit.

Kenmerken
• Voeg glinstering toe aan al jouw kunstwerken in de

openlucht.
• Uitwisbaar – gewoon water spuiten om te verwijderen.
• Bevat 6 felle, glinsterende kleuren.

Leeftijd:
4+

Ref:
605

Barcode:
0071662512163

Artikelnummer:
51-1216-E-000

Inhoud:
6x glitterkrijt

Soort verpakking:
Hangpak

Stuks per verpakking:
12/12

6 Stuks glitter stoepkrijt
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Crayola op de winkelvloer
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Notities & Kleurplaten

Disclaimer
Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Uiterlijk van de verpakking kan in sommige gevallen afwijken van de getoonde afbeelding.
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