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O marce
Cricco to europejska marka produktów plastycznych dla dzieci, która charakteryzuje się wysoką jakością, przystępną ceną,
funkcjonalnością i przyjaznym wzornictwem zgodnym z bieżącymi trendami.
W centrum naszego zainteresowania jest użytkownik naszych produktów, a więc dziecko. To jego potrzeby stawiamy na pierwszym
miejscu. Wiemy, jak istotnym elementem rozwoju są prace manualne i kreatywne, dlatego chcemy stanowić mocne wsparcie tego
procesu poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi i instrumentów.
W dobie globalizacji, gdzie dostęp do każdego rodzaju dóbr jest niemal nieograniczony, konsument dąży do posiadania produktów
najlepszych. Jesteśmy tego świadomi, dlatego w marce Cricco zgromadziliśmy artykuły, które cechuje wyłącznie wysoka jakość.
Każdy produkt sygnowany logo Cricco jest wytwarzany z zastosowaniem najlepszych surowców i z największą troską o detale.
Kreując ofertę zespoły projektowe posiłkują się wieloletnim doświadczeniem z obszaru edukacji szkolno-plastycznej.
Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepszy produkt nie poradzi sobie bez odpowiedniego wsparcia marketingowego. Na poziomie
produktu dbamy o atrakcyjne wzornictwo opakowań, które przyciąga uwagę, i które pozwala w przystępny sposób zaprezentować
zawartość bez potrzeby otwierania pudełka. Poza opakowaniami jednostkowymi, kładziemy również duży nacisk na opakowania
zbiorcze i ekspozytory, dzięki którym prezentacja na półce jest znacznie ciekawsza.
Istotne wsparcie stanowi obecność marki w Internecie. Rozbudowana strona www ze strefą rozrywki dla dzieci oraz filmikami
instruktażowymi, do których kierujemy użytkownika kodem QR zamieszczonym na opakowaniu oraz prężnie rozwijające się profile
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram wspierają budowanie świadomości marki oraz zaangażowanie zarówno
dzieci, jak i ich opiekunów.
Chętnie prezentujemy nasze produkty podczas szkoleń i warsztatów zarówno dla sił sprzedażowych naszych klientów, jak i odbiorców
końcowych w przedszkolach, szkołach i na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Bezpośredni kontakt z produktem i jego
praktyczne wykorzystanie pozwala doświadczyć bardzo wysokiej jakości Cricco.
Liczba zadowolonych użytkowników naszej marki rośnie w bardzo szybkim tempie, co stanowi dla nas siłę napędową do ciągłego
rozwoju i doskonalenia oferty. 2019 to dla nas rok szczególny, ponieważ podwajamy ilość dostępnych w Cricco produktów!
Zachęcamy do śledzenia naszych działań i nawiązania współpracy.
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About the brand
Cricco is an European brand of high quality school articles that are functional, price attractive and have incredible, modern design
which is in line with current trends.
In the centre of our interest is the user of our products, hence the child, whose needs are on the first place. We know the great impact
of manual and creative works on children’s development, and it is a reason why we want to provide strong support for this process
by providing appropriate tools and instruments.
In the era of globalization, where access to all types of goods is almost unlimited, the consumer strives to have the best products. We
are aware of that, that is why in the Cricco brand we have collected articles that are characterized by only high quality. Each product
branded by Cricco is made using the best raw materials and with the utmost care for details. By creating the offer, project teams use
many years of experience in the field of school and art education.
We realize that even the best product needs a proper marketing support. At the product level, we care about the attractive design of
packaging that is eye-catchy, and which allows to present content in an accessible way without the need of box oppening. We also
place great emphasis on POS and displays, thanks to which the presentation on the shelf is much more interesting.
The presence of the brand on the Internet is also an important support. An extensive website with an entertainment zone for
children and instructional videos to which we direct the user with a QR code on the packaging, and dynamically developing profiles
on social media as Facebook and Instagram support the building of brand awareness and the involvement of both children and their
caregivers.
We are happy to present our products during trainings and workshops both for the sales force of our clients, as well as for end-users
in kindergartens, schools and various types of cultural events. Direct contact with the product and its practical use allows you to
experience the very high quality of Cricco.
The rapidly growing number of satisfied customers is the trigger to develop and improve our offer. 2019 is the special year for us as
we are going to double the number of products with Cricco logo. Follow us and don’t hesitate to contact us to set up the cooperation.
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Produkty kreatywne
Zrób To Sam
Creative Do It Yourself
PL
Seria ZRÓB TO SAM powstała z myślą o dzieciach, które uwielbiają
kreatywne zabawy plastyczne. Produkty dostosowane do różnych
grup wiekowych pomagają rozwijać wyobraźnię i zdolności
manualne, uczą precyzji i cierpliwości, zapewniając przy tym
mnóstwo zabawy!
Dzięki specjalnym kodom QR zamieszczonym na opakowaniach
dziecko może przenieść się do kreatywnego świata Cricco, gdzie na
krótkich filmikach instruktażowych zobaczy wskazówki i inspiracje z
użyciem naszych produktów.
Wszystkie produkty sygnowane logo Cricco posiadają atesty bezpieczeństwa potwierdzone znakiem CE.
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EN
The Do It Yourself series is created for children who love creative
art fun. Products adapted to different age groups help develop
imagination and manual skills, teach precision and patience, while
providing lots of fun!
Thanks to the special QR codes on the packaging, child can move to
the creative world of Cricco, where on short instructional videos will
see tips and inspirations using our products.
All products bearing the Cricco logo have safety certificates
confirmed by the CE mark.

CR123

CR122

CR121

Wyszywanka przytulanka
DIY Sewing set
CR121 / CR122 / CR123

PL
• zestaw kreatywny do wykonania pluszowej przytulanki
• 3 wzory do wyboru: króliczek, małpka, miś
• zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: filcowe
kawałki materiału z dziurkami, plastikową zaokrągloną
igłę, muliny, elementy ozdobne i wypełnienie
• łatwa instrukcja obrazkowa wewnątrz opakowania
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu

EN
• a creative set for making a cuddly
• 3 patterns to choose from: bunny, monkey, teddy bear
• the set contains all the necessary elements: felt pieces
of fabric with holes, a plastic rounded needle, moulins,
decorative elements and filling
• easy picture instruction inside the package
• QR code with instructional video on the packaging

CR121
małpka
monkey

1

36

CR122
króliczek
bunny

1

36

CR123
miś
teddy bear

1

36
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CR132/A
CR131/A

CR131/B

CR132/B

Maski zdrapki

Królewskie zdrapkorony

DIY Scratch art masks

DIY Scratch art crowns

CR131A / CR131B

CR132A / CR132B

PL
• zestaw 3 masek do wydrapywania
• czarna powłoka na kartonowej kolorowej powierzchni umożliwia
uzyskanie fantazyjnych dekoracji przy użyciu załączonego patyczka
• 2 warianty wzorów
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu

PL
• zestaw 2 koron do wydrapywania
• czarna powłoka na kartonowej kolorowej powierzchni
umożliwia uzyskanie fantazyjnych dekoracji przy użyciu
załączonego drewnianego patyczka
• 2 warianty wzorów
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu

EN
• set of 3 scraping masks
• black coating on the cardboard coloured surface allows you to get
fancy decorations using the attached stick
• 2 variants of designs
• QR code with instructional video on the packaging

CR131/A
okulary
spectacles

3
shapes

CR131/B
z gumką
elastic band

3
shapes

20

20

EN
• set of 2 crowns for scratching
• black coating on the cardboard coloured surface allows you
to get fancy decorations using the attached wooden stick
• 2 variants of designs
• QR code with instructional video on the packaging

80

CR132/A
dla króla
for king

80

CR132/B
dla królowej
for queen

6

2
shapes

20

80

2
shapes

20

80

ZOORIGAMI
DIY Origami set
CR161

PL
• zestaw 3 kartonowych zwierzątek
• kolorowe formy z zagięciami gotowe do złożenia
• w zestawie instrukcja oraz cienka taśma
dwustronna do sklejania elementów
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu
EN
• a set of 3 cardboard animals
• coloured forms with bends ready to be folded
• picture instruction and a thin double-sided tape
for gluing elements in the set
• QR code with instructional video on the packaging

3

shapes

48

96

Bibułkowe wyklejanki
DIY Tissue works of art
CR141

PL
• zestaw do kreatywnego wyklejania kuleczkami z bibuły
• w zestawie 10 samoprzylepnych arkuszy ze środkami
transportu oraz 800 kwadratowych bibułek w 8 kolorach
• zestaw gotowy do użycia
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu
EN
• set for creative sticking with creased tissues
• in a set of 10 self-adhesive sheets with means of
transport and 800 square tissues in 8 colours
• ready to use
• QR code with instructional video on the packaging

środki
transportu/
means
of transport

800x
TISSUE

1

10x

STICKER

no glue
needed

32
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Termo zawieszki
DIY Shrink art fun
CR152

PL
• zestaw kreatywny do przygotowania zawieszki
• w zestawie elementy folii termokurczliwej, kredki
ołówkowe do kolorowania i metalowe kółeczka do łączenia
elementów
• po wykolorowaniu poszczególnych elementów należy
umieścić je w rozgrzanym piekarniku, a po ostygnięciu
połączyć elementy kółeczkami
• do wykonania zawieszki niezbędna jest pomoc osoby
dorosłej
• 2 wzory
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu
EN
• creative set for the preparation of pendants
• the set consists of: heat-shrinkable foil elements,
coloured pencils and metal rings to connect elements
• after colouring individual elements, place them on a
baking paper in a preheated oven (180oC), and after
cooling, connect the elements with the attached rings
• adult help is needed to make the pendant
• 2 patterns
• QR code with instructional video on the packaging

KREDKI
W ZESTAWIE

robot/
kowbojka
robot/
cowgirl

1

40

Termo breloczki
DIY Shrink art fun
CR151

PL
• zestaw kreatywny do przygotowania breloków
• w zestawie gotowe wzory z folii termokurczliwej
• po wykolorowaniu wzorów po matowej stronie należy
umieścić je na papierze do pieczenia w rozgrzanym do
170C piekarniku na 1 minutę, następnie wyciągnąć
i pozostawić do ostygnięcia
• do wykonania zawieszki niezbędna jest pomoc osoby
dorosłej
• 2 zestawy wzorów
• kod QR z filmem instruktażowym na opakowaniu
EN
• creative set to prepare the hand-made pendants
• the set consists of heat-shrinkable foil elements
• after colouring individual elements, place them
on a baking paper in a preheated oven (180oC)
• adult help is needed to make the pendant
• 2 patterns
• QR code with instructional video on the packaging

ptaki / dzikie
zwierzęta
birds / wild
animals

8

20

120

Masy piankowe
Air dry clay
PL
Masy piankowe Cricco doskonale rozwijają zdolności manualne
dzieci.
Przyjemna i aksamitna w dotyku masa piankowa jest bardzo
plastyczna, doskonale miesza się z innymi kolorami i - co ważne ma optymalny stopień lepkości, który z jednej strony zapobiega
przylepianiu się do rąk, z drugiej - umożliwia łatwe łączenie
elementów.
Szczelnie zamknięta w pojemniczku zachowuje swoje właściwości
plastyczne, a pozostawiona na powietrzu zasycha po paru
godzinach. Masy piankowe Cricco są bezpieczne dla dzieci i nie
zawierają toksycznych substancji. Są wspaniałym pomysłem na
zajęcia plastyczne w przedszkolu, domu i szkole.
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EN
Cricco air dry clays perfectly develop the manual skills of children.
Pleasant and velvety to the touch air dry clay is very plastic, blends
perfectly with other colours and - what is important - has an optimal
degree of viscosity, which - on one hand prevents sticking to the
hands, and on the other - it allows easy joining of elements.
Tightly closed in the box retains its plastic properties, and left in the
air dries after a few hours. Cricco air dry clay compounds are safe for
children and do not contain toxic substances. They are a great idea
for art classes in kindergarten, home and school.

Masa piankowa zestaw mini 30g
Air dry clay mini set 30g
CR111

PL
• zestaw mas piankowych w różnych kolorach do stworzenia
własnej figurki
• w zestawie instrukcja obrazkowa
• masy piankowe nie zawierają substancji toksycznych i są
bezpieczne dla dzieci
• 9 wzorów do wyboru

Masa piankowa zestaw medium 30+15g
Air dry clay medium set 30+15g
CR112

PL
• zestaw mas piankowych w różnych kolorach do stworzenia
własnej figurki
• w zestawie instrukcja obrazkowa, 2 pojemniki z masami,
szpatułki do formowania masy
• masy piankowe nie zawierają substancji toksycznych i są
bezpieczne dla dzieci
• 2 wzory do wyboru (miś w samolocie, sowa)
EN
• a set of air dry clays in different colours to create your own
figurine
• picture instruction, 2 boxes with air dry clay, spatulas
included in the set
• air dry clays does not contain the toxic substances and are
safe for children
• 2 patterns to choose from (bear in plane, owl)

EN
• a set of air dry clays in different colours to create your own
figurine
• picture instruction included in the set
• air dry clay contains no toxic substances and is safe for
children
• 9 designs to choose from

CR111-1

zwierzątka
animals

12

144

12

144

12

144

CR111-2

środki
transportu
means of
transport

CR111-3

CR112

8

64

ciasteczka
cookies
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Masa piankowa zestaw na sprężynce medium 30+18g
Air dry clay medium set with spring 30+18g
CR113

PL
• zestaw mas piankowych w różnych kolorach do
stworzenia własnej figurki
• w zestawie instrukcja obrazkowa, 2 pojemniki z
masami, szpatułki do formowania masy, sprężynka
• masy piankowe nie zawierają substancji toksycznych
i są bezpieczne dla dzieci
• 2 wzory do wyboru (tygrysek, miś z serduszkiem)
EN
• a set of air dry clays in different colours to create
your own figurine
• picture instruction, 2 boxes with air dry clay,
spatulas, and a spring included in the set
• air dry clays does not contain the toxic substances
and are safe for children
• 2 patterns to choose from (tiger, teddy bear with
a heart)
CR113
tygrysek / miś
tiger / teddy bear

8

64

Masa piankowa zestaw kreatywny 6x15g + foremki
Air dry clay creative set with molds 6x15g
CR115

PL
• masy piankowe w 6 kolorach
• 6 foremek do wycinania
• masy piankowe nie zawierają substancji
toksycznych i są bezpieczne dla dzieci
• łatwe mieszanie kolorów
• nie brudzą rąk
• po zaschnięciu na świeżym powietrzu stają się
nieodkształcalne
EN
• air dry clay in 6 colours
• 6 molds for cutting included
• air dry clays does not contain the toxic
substances and are safe for children
• easy colours mixing
• clean hands
• after few hours in fresh air they become nondeformable

CR115

11

1

40

Masa piankowa 15g
Air dry clay 15g
CR110

PL
• delikatna i przyjemna w dotyku masa piankowa w 8
kolorach do wyboru
• bardzo plastyczna - łatwe mieszanie kolorów
• po zaschnięciu staje się nieodkształcalna
• nie toksyczna, bezpieczna dla dzieci
EN
• delicate and soft air dry clay
• very plastic - easy mixing of colours
• possible decorating with markers, paints and gel
pens
• after drying, it becomes unformed
• non-toxic, safe for children

8x

CR110

colour

8

8x15g
192

Masa piankowa zestaw medium 8x40g
Air dry clay medium set 8x40g
CR114 / CR114B

PL
• delikatna i przyjemna w dotyku masa piankowa 8
kolorów lub 8 x biała
• bardzo plastyczna - łatwe mieszanie kolorów
• możliwe dekorowanie pisakami, farbami i długopisami
żelowymi
• po zaschnięciu staje się nieodkształcalna
• nie toksyczna, bezpieczna dla dzieci

8x

CR114

CR114/B

colour

8
white
colour

8

EN
• delicate and soft air dry clay
• very plastic - easy mixing of colours
• possible decorating with markers, paints and gel pens
• after drying, it becomes unformed
• non-toxic, safe for children

8x40g
64

8x40g
64
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Kredki
Coloured pencils & crayons
PL
Kredki są podstawowym narzędziem pracy małych artystów,
dlatego niezwykle istotna jest ich wysoka jakość i ergonomia.

EN
Coloured pencils are a basic tool for small artists’ work, which is why
their high quality and ergonomics are extremely important.

Poszukując rozwiązania idealnego skupiliśmy się na optymalnym
kształcie, który będzie dostosowany do małych dziecięcych rączek,
oraz na intensywnych, jasnych kolorach, które pobudzają dziecięcą
wyobraźnię i zachęcają do ciągłego rysowania.

Looking for the perfect solution, we have focused on the optimal
shape, which will be adapted to small children’s hands, and on
intense, bright colours that stimulate children’s imagination and
encourage continuous drawing.

Dodatkowo kredki posiadają wzmocniony wkład, który jest odporny
na złamania.

In addition, the coloured pencils have a reinforced lead that is
resistant to breakage.

Kredki dwustronne trójkątne 12/24 kolory
Double-sided triangular coloured pencils
CR323K1224

PL
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• drewniana lakierowana obudowa
• 24 intensywne, jasne kolory w 12 kredkach dwustronnych
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe z okienkiem
EN
• triangular, ergonomic shape
• wooden varnished casing
• 24 intense, bright colours in 12 double-sided pencils
• practical, durable cardboard package with a cut window

CR323K1224

12

pcs./24 colours

12

13

240

TEMPERÓWKA
W ZESTAWIE

12 kolorów
12 colours
CR322K12

36 kolorów
36 colours

24 kolory

CR322K36

24 colours
CR322K24

Kredki trójkątne ołówkowe szkolne
Triangular coloured pencils
PL
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• drewniana lakierowana obudowa
• intensywne, jasne kolory
• złota i beżowa kredka w zestawie (24, 36, 48 - również
srebrna)
• w zestawach 36 i 48 temperówka
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe z okienkiem
• różne wzory opakowań

TEMPERÓWKA
W ZESTAWIE

48 kolorów
48 colours

ER

IN

LV
SI

G

SK

O

IN

LD

CR322K48

SK

G

O

LD

EN
• triangular, ergonomic shape
• wooden varnished casing
• intense, bright colours
• gold and beige pencil in the set (24, 36, 48 - also
contains silver)
• in 36 and 48 sets sharpener included
• practical, durable cardboard package with a window
• different packaging designs

CR322K36

CR322K48

14

3

ER
LV
SI

IN

O

120

48
SK

LD

R
VE

N
SK
I

O
G

CR322K24

6

4

240
SI
L

LD

6

G

CR322K12

36

Kredki trójkątne ołówkowe zestaw szkolny 12 szt. x 12 kolorów
Triangular coloured pencils school set 12pcs x 12 colours
CR322BOX144

PL
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• drewniana lakierowana obudowa
• 144 kredki w 12 intensywnych, jasnych kolorach
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe
z plastikową wytłoczką z przegródkami

CR322BOX144

Kredki trójkątne ołówkowe Jumbo 12 kolorów
Jumbo triangular coloured pencils 12 colours
CR325K12

PL
• produkt dedykowany dla młodszych dzieci
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• gruby przekrój ułatwiający trzymanie kredki
• drewniana lakierowana obudowa
• 12 intensywnych, jasnych kolorów
• temperówka, złota i beżowa kredka w zestawie
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe z okienkiem
TEMPERÓWKA
W ZESTAWIE

CR325K12

6

IN
SK

G

O

LD

EN
• product dedicated to younger children
• triangular, ergonomic shape
• thick cross-section to make it easier to hold the pencil
• wooden varnished casing
• 12 intense, bright colours
• pencil sharpener, gold and beige pencil in the set
• practical, durable cardboard package with a cut
window

72

15

IN
SK

G

O

LD

EN
• triangular, ergonomic shape
• wooden varnished casing
• 144 pencils in 12 intense, bright colours
• practical, durable cardboard package with a plastic
stamping with compartments

1

8

Kredki trójkątne ołówkowe mini Jumbo 6 i 10 kolorów
Mini Jumbo triangular coloured pencils 6 and 10 colours
CR328K6 / CR328K10

PL
• produkt dedykowany dla młodszych dzieci
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• gruby przekrój ułatwiający trzymanie kredki
• drewniana lakierowana obudowa
• intensywne, jasne kolory
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe
z okienkiem, które zmieści się do każdego plecaczka
EN
• product dedicated to younger children
• triangular, ergonomic shape
• thick cross-section to make it easier to hold the pencil
• wooden varnished casing
• intense, bright colours
• practical, durable cardboard package with a cut
window that fits into every backpack

mini
CR328K6

6

72
mini

CR328K10

6

6x

colour

10x

colour

72
Kredki trójkątne ołówkowe Black Wood Metallic 6 kolorów
Triangular coloured pencils Black Wood Metallic 6 colours
CR331W6

PL
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• gruby przekrój ułatwiający trzymanie kredki
• obudowa z czarnego barwionego drewna pokryta
starannie lakierem
• intensywne, metaliczne kolory nadające się również do
rysowania na ciemnym papierze
• praktyczne opakowanie z tworzywa sztucznego
EN
• triangular, ergonomic shape
• thick cross-section to make it easier to hold the pencil
• casing made of black coloured wood covered with a
varnish
• intense metallic colours also suitable for drawing on
dark paper
• practical plastic packaging

6x

CR331W6

16

colour

24

144

Kredki trójkątne ołówkowe Black Wood Neon 6 kolorów
Triangular coloured pencils Black Wood Neon 6 colours
CR330W6

PL
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• gruby przekrój ułatwiający trzymanie kredki
• obudowa z czarnego barwionego drewna pokryta
starannie lakierem
• intensywne, jasne kolory
• praktyczne opakowanie z tworzywa sztucznego
• mogą służyć jako zakreślacz do notatek
EN
• triangular, ergonomic shape
• thick cross-section to make it easier to hold the pencil
• casing made of black coloured wood covered with a
varnish
• intense, bright colours
• practical plastic packaging
• may be used also as a highlighter for notes

6x

CR330W6

colour

24

144

Kredki trójkątne Super Soft 12 kolorów
Triangular Super Soft coloured pencils 12 colours
CR335K12

perfect
colours
blending

SHARPENER
INCLUDED

CR335K12

17

PL
• produkt dedykowany dla młodszych dzieci
• trójkątny, ergonomiczny kształt
• gruby przekrój ułatwiający trzymanie kredki
• drewniana lakierowana obudowa
• bardzo miękki grafitowy wkład dający intensywne,
jasne kolory
• praktyczne, trwałe opakowanie kartonowe z okienkiem
• temperówka w zestawie
EN
• product dedicated to younger children
• triangular, ergonomic shape
• thick cross-section to make it easier to hold the pencil
• wooden varnished casing
• very soft graphite cartridge giving intense, bright
colours
• practical, durable cardboard package with a cut
window
• pencil sharpener included

12
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Kredki żelowo-pastelowe 3 w 1, 6 i 12 kolorów
Oil-pastel crayons 3 in 1, 6 and 12 colours
CR350K6 / CR351K6 / CR352PB12

PL
• super miękkie kredki żelowe w wykręcanym sztyfcie
• intensywne, jasne kolory, które łatwo się mieszają
• okrągła plastikowa obudowa gwarantuje wygodny chwyt i zapobiega
brudzeniu się rąk
• sprawdzają się jako zwykłe kredki, pastele olejne oraz kredki akwarelowe
• możne je rozmywać za pomocą wilgotnego pędzelka
• dostępne w wersji 6 kolorów w opakowaniu kartonowym, 6 kolorów
w kasecie plastikowej lub 12 kolorów w wiaderku
EN
• super soft gel pencils in a twist stick
• intense, bright colours that blend easily
• round plastic casing guarantees a comfortable grip and prevents hands
from getting dirty
• they work well as ordinary crayons, oil pastels and watercolour pencils they can be blurred with a moist brush
• available in 6 colours in a cardboard package, 6 colours in a plastic case or
12 colours in a bucket
CR350K6
op. kartonowe
folding box

6x

colour

12

6x

CR351K6

colour

kaseta plastikowa

plastic cassette

144

12

12x

colour

CR352PB12
wiaderko
bucket

144

12

Kredki świecowe trójkątne jumbo 12 kolorów
Triangular jumbo crayons 12 colours
CR355K12

PL
• kredki świecowe w żywych, intensywnych kolorach
• gruby trójkątny przekrój zapewniający wygodne rysowanie
• Ø 11mm
• doskonałe właściwości kryjące
• miękkie, nie kruszą się podczas rysowania
• odporne na złamania
• papierowa obwoluta zapobiega brudzeniu się rąk
• opakowania kartonowe 12 kolorów
EN
• wax crayons in vivid, intense colours
• thick triangular cross-section for comfortable drawing
• Ø 11mm
• excellent covering properties
• soft, do not crumble when drawing
• resistant to fractures
• paper cover prevents hands from getting dirty
• 12 colours in cardboard package

12x

colour

CR355K12

12

18

96

144

Kredki świecowe
Crayons
CR341K12 / CR341K24

PL
• kredki świecowe w żywych, intensywnych kolorach
• doskonałe właściwości kryjące
• miękkie, nie kruszą się podczas rysowania
• odporne na złamania
• papierowa obwoluta zapobiega brudzeniu się rąk
• opakowania kartonowe 12 i 24 kolory
EN
• crayons in vivid, intense colours
• excellent covering properties
• soft, do not crumble when drawing
• resistant to fractures
• paper cover prevents hands from getting dirty
• 12 and 24 colours cardboard packages

12x

CR341K12

colour

24

192

24x

CR341K24

colour

12

96
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Pastele olejne i suche
Oil & soft pastels
PL
Pastele Cricco powstały z myślą o artystach, zarówno tych
początkujących, jak i bardziej doświadczonych, którzy cenią sobie
wysoką jakość.

EN
Cricco pastels are created for artists, both beginners and more
experienced, who value the high quality.
Bright, intense colours allow you to achieve amazing effects on both
light and dark paper, and the optimal degree of softness enables
perfect grinding and mixing of colours.

Jasne, intensywne kolory pozwalają uzyskiwać niezwykłe efekty
zarówno na jasnym, jak i ciemnym papierze, a optymalny stopień
miękkości umożliwia idealne rozcieranie i mieszanie kolorów.

20

12 kolorów
12 colours
CR481K12

24 kolory
24 colours
CR481K24

36 kolorów
36 colours
CR481K36

IN
SK

W

HI

TE

CR481K12/B

48 kolorów

CR481K12/C

12

144

48 colours
CR481K48

CR481K12/D

Pastele olejne okrągłe
IN

CR481K24/A

R
LV
E
SI

IN

O
LD

48

G

SK

W
HI

TE

12

CR481K36

ER
LV
SI

G

6

EN
• oil pastels intensely saturated with dyes
• easy grinding and mixing of colours thanks to the
late achievable waxing effect
• tool for drawing scratching in every box
• 12, 24, 36, 48 colour cartons

48
O
LD

N
SK
I

TE

6
W
HI

CR481K48

PL
• pastele olejne intensywnie nasączone barwnikami
• łatwe rozcieranie i mieszanie kolorów dzięki późno
osiągalnemu efektowi woskowania
• w każdym pudełku narzędzie do drapania rysunku
• opakowania kartonowe 12, 24, 36, 48 kolorów

SK

W

HI

TE

Round oil pastels

36
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Pastele suche
Soft pastels
CR491K12 / CR491K24 / CR491K36

PL
• pastele suche o wysokim stopniu napigmentowania
• kwadratowy przekrój umożliwia cieniowanie, jak i
uzyskiwanie konturów
• jasne, intensywne kolory łatwo się mieszają
• wzmacniane, kartonowe pudełeczko z gąbkową wyściółką
chroni pastele przed uszkodzeniami
• opakowania kartonowe 12, 24, 36 kolorów
EN
• dry pastels with a high degree of pigmentation
• square cross-section allows shading as well as obtaining
contours
• bright, intense colours are easy to mix
• reinforced, cardboard box with foam padding protects
pastels from damage
• 12, 24, 36 colour folding boxes
25mm
CR491K12

8

192
25mm

CR491K24

8

22

6

24x

colour

96
25mm

CR491K36

12x

colour

36x

colour

48

Farby i akcesoria
Paints & accessories
PL
Malowanie farbami doskonale wpływa na rozwój wyobraźni,
jak również pozwala rozwijać zdolności manualne. Ważne, aby
odcienie były jasne i żywe, a konsystencja farby umożliwiała łatwe
rozprowadzanie i mieszanie kolorów. Intensywne testy pozwoliły
nam osiągnąć rozwiązania optymalne, zarówno w kategorii farb
akwarelowych, plakatowych, jak i temper.

EN
Painting has a great influence on imagination development, as
well as allows you to improve manual skills. It is important that
the shades are bright and intense, and the consistency allows easy
distribution and mixing of colours. Intensive tests have allowed us
to achieve optimal solutions, both in the category of watercolour
and poster paints as well as tempera.

Obok wysokiej jakości farb zadbaliśmy również o odpowiednie
akcesoria, które doskonale uzupełniają ofertę. Pędzelki szkolne w
różnych rozmiarach i kształtach znakomicie sprawdzą się podczas
zajęć plastycznych w domu, szkole i przedszkolu.

In addition to high-quality paints, we have also taken care of the
right accessories that perfectly complement the offer. School
brushes in various sizes and shapes will work great during art classes
at home, school and kindergarten.
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Farby plakatowe 20 ml
Poster paints 20 ml
CR366K6 / CR366K7 / CR366K12

6 kolorów

PL
• farby plakatowe w jasnych, intensywnych kolorach
• optymalna gęstość zapewnia łatwe rozprowadzanie i
mieszanie kolorów
• szczelne pojemniczki 20ml zapobiegają wysychaniu farb
• doskonałe do domu i szkoły
• opakowanie kartonowe 6, 7, 12 (w opakowaniu 7 kolorów
złota brokatowa farba oraz pojemnik do mieszania farb)

MADE IN
poland

6 colours
CR366K6

EN
• poster paints in bright, vivd colours
• optimal density ensures easy distribution and mixing of
colours
• tight containers prevent from drying
• perfect for home and school
• cardboard packaging 6, 7, 12 (in set of 7 glitter gold colour
and container for mixing paints included)
MADE IN
poland

12 kolorów

CR366K6

12 colours
CR366K12
O

LD

7x

6

24
MADE IN
poland

colour

G

CR366K7

6

CR366K12

24

6

6x

colour

12x

colour

24

Farby akwarelowe 12 kolorów
Watercolour paints 12 colours
CR360K12 / CR361K12

PL
• jasne, żywe kolory
• doskonałe rozprowadzanie i mieszanie kolorów
• pędzelek w zestawie
• produkt bezpieczny - nie zawiera substancji toksycznych
• 2 wersje do wyboru: kaseta prostokątna lub paletka
malarska
EN
• bright, vivid colours
• perfect distribution and mixing of colours
• brush included
• safe product - does not contain toxic substances
• 2 versions to choose from: rectangular cassette or painting
palette

CR360K12
kasetka
cassette

12x

colour

12

CR361K12
paletka
palette

96

24

12x

colour

12
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Farby do malowania palcami
Finger paints
CR367K5 / CR367K10

5x

colour

CR367K5

stamps

12

10x

colour

CR367K10

PL
• bezpieczne dla skóry, nietoksyczne farby do malowania
palcami
• łatwo zmywalne za pomocą wody
• przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia
• jasne, żywe kolory
• atrakcyjne pojemniki w kształcie puzzli zapewniają
dodatkową zabawę
• wieczko każdego pojemnika wyposażone w piankowy
stempel
• opakowania plastikowe z zawieszką 5 i 10 kolorów
EN
• safe for the skin, non-toxic finger paints
• easy to wash with water
• intended for children over 3 years of age
• bright, vivid colours
• attractive containers in the shape of puzzles provide
additional fun
• lid of each container equipped with a foam stamp
• plastic packaging with a pendant of 5 and 10 colours

144
stamps

12

144

CR500/JN

CR500/BR

Farba tempera 500ml (różne kolory)

CR500/B

Tempera paints 500ml (different colours)

CR500/P

CR500

PL
• wysokiej jakości farby tempery w dużych plastikowych
butelkach 500ml
• intensywne, jasne kolory
• optymalna konsystencja zapewniająca łatwe
rozprowadzanie
• doskonałe do malowania różnych powierzchni jak np.
papier, karton, plastik, szkło, drewno
• praktyczna zatyczka umożliwiająca łatwe dozowanie farby
• 9 kolorów do wyboru (biała, czarna, żółta, pomarańczowa,
czerwona, jasnoniebieska, ciemnoniebieska, zielona,
brązowa)

CR500/ZI

CR500/CZ

CR500/Z
CR500/CN

EN
• high quality tempera paints in large 500ml plastic bottles
• intense, bright colours
• optimal consistency ensuring easy spreading
• perfect for painting various surfaces such as paper,
cardboard, plastic, glass, wood
• practical plug for easy dispensing of paint
• 9 colors to choose from (white, black, yellow, orange, red,
light blue, navy blue, green, brown)

CR500/C

żółty
czerwony
zielony
jasny
niebieski
czarny

MADE IN
poland

1

6

biały
pomarańczowy
ciemny
niebieski
brązowy
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Pędzelki szkolne 6 rozmiarów
School brushes set 6 sizes
CR363B6

PL
• zestaw kolorowych pędzelków z akrylowym uchwytem
• różne kształty i rozmiary pozwalają na malowanie zarówno
mniejszych, jak i większych powierzchni różnymi stylami
• łatwe w utrzymaniu, trwałe włosie syntetyczne doskonale
rozprowadza większość rodzajów farb
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• a set of colourful brushes with an acrylic handle
• different shapes and sizes allow you to paint both smaller
and larger surfaces with different styles
• easy to maintain, durable synthetic bristles perfectly
distribute most types of paints
• blister pack with a pendant

CR363B6

12

Pędzelki z włosiem naturalnym
Natural bristles brushes
CR364B3 / CR364B6

PL
• zestaw pędzelków z drewnianym lakierowanym uchwytem
i naturalnym włosiem w metalowej obsadce
• różne kształty i rozmiary pozwalają na malowanie zarówno
mniejszych, jak i większych powierzchni różnymi stylami
• łatwe w utrzymaniu, doskonale rozprowadzają różnego
rodzaju farby
• opakowanie blistrowe 3 lub 6 sztuk (zestaw 3: okrągły - r. 6,
płaskie - r. 8, 12; zestaw 6: okrągłe - r. 2, 4, 6, 8, płaskie - r. 10, 12)
EN
• set of brushes with a wooden lacquered handle and natural
bristles in a metal holder
• different shapes and sizes allow you to paint both smaller and
larger surfaces with different styles
• easy to maintain, perfectly distribute various types of paint
• blister pack of 3 or 6 pieces (set 3: round - size 6, flat - s. 8, 12;
set 6: round - s. 2, 4, 6, 8, flat - s. 10, 12)

3
CR364B3

CR364B6

12

144

12

144
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240

Pędzelek wodny okrągły / płaski
Water brush round /flat
CR368B1 / CR369B1

PL
• wygodny pędzelek w kształcie pisaka z zatyczką
• praktyczny pojemnik na wodę wbudowany w korpus
pędzelka umożliwia zwilżanie farb oraz płukanie włosia
• syntetyczne, łatwe w utrzymaniu włosie zapewnia
gładkie rozprowadzanie różnego rodzaju farb oraz
kredek akwarelowych
• dostępny z końcówką okrągłą i płaską
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• a convenient pen-shaped brush with a plug
• a practical water container built into the brush body
enables wetting of paints and brushing of bristles
• synthetic, easy-care bristles ensure smooth
distribution of various types of paints and watercolour
crayons
• available with a round and flat tip
• blister pack with a pendant

8ml

CR368B1

round
shape

12

8ml

CR369B1

96
flat
shape

12

96

Pędzelek szkolny Jumbo
Jumbo school brush
CR365

PL
• gruby pędzelek z okrągłą końcówką
• doskonały do stawiania pierwszych kroków w
malowaniu farbami
• miękkie, łatwe w utrzymaniu nylonowe włosie o
długości ok. 3cm
• całkowita długość pędzla 17,5cm
• 4 kolory uchwytu do wyboru
• na każdej sztuce nadrukowany kod EAN
EN
• a thick brush with a round tip
• perfect for taking the first steps in painting with paints
• soft, easy to maintain nylon bristles with a length of
approx. 3 cm
• total brush length 17.5 cm
• 4 colours of the handle to choose from
• printed EAN code on each piece

CR365

27

round
shape

20

120

Kubek do malowania z blokadą wylania
Non-spill washing painting cup
CR362

PL
• plastikowy kubek na wodę o pojemności 150 ml
• blokada wylania chroni przed wylaniem się wody
w przypadku potrącenia kubeczka na blacie
• doskonały do prac plastycznych zarówno w domu jak
i w szkole
• przezroczysty pojemnik umożliwia łatwą kontrolę
poziomu wody i jej czystości
• opakowanie kartonowe z zawieszką
EN
• a 150ml plastic water cup
• spill blockage protects against water spillage if
the cup is dropped on the counter
• perfect for art work both at home and at school
• transparent container allows easy control of water
level and its purity

CR362

150ml
12

144
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Pisaki
Felt-tip & marker pens
PL
Jednymi z podstawowych przyborów szkolnych, obok kredek,
są pisaki, które umożliwiają wykonywanie kolorowych grafik,
szlaczków i rysunków.

EN
One of the basic school supplies, next to the coloured pencils,
are markers that allow you to make colourful graphics, lines and
drawings.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby oferta pisaków Cricco była
dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych oraz do obszaru
zastosowań.

We have made every effort to ensure that the Cricco pen range
is tailored to the needs of different age groups and the field of
application.

Jasne, żywe kolory oraz delikatny tusz na bazie wody sprawiają, że
praca z pisakami Cricco to czysta przyjemność!

Bright, vivid colours and a delicate water-based ink make working
with Cricco markers a pure pleasure!

Flamastry 12 kolorów
Felt pens 12 colours
CR380K12

PL
• delikatny tusz na bazie wody w jasnych, intensywnych
kolorach
• obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze tuszu
• miękka końcówka o grubości linii pisania 1-1,5mm
• wentylowana zatyczka
• doskonałe do pisania, rysowania i kolorowania na
jasnym papierze
• opakowanie kartonowe z zawieszką
EN
• delicate water-based ink in bright, intense colours
• plastic casing in ink colour
• a soft tip with a writing line thickness of 1-1.5mm
• vented plug
• perfect for writing, drawing and colouring on light
paper
• carton pack

12x

CR380K12

29

colour

12

144

Pisaki magiczne wymazywalne 7+1 kolorów
Magic erasable markers 7+1 colours
CR387K8

PL
• delikatny tusz na bazie wody w żywych, jasnych kolorach
• miękka okrągła końcówka o grubości linii 1,5-4mm zapewnia
komfortowe pisanie i rysowanie na jasnym papierze
• 7 pisaków kolorowych + 1 pisak „wymazywacz”
• tusz łatwo usuwalny za pomocą wody
• opakowanie kartonowe z zawieszką i praktycznym okienkiem
EN
• a delicate water-based ink in vivid, bright colours
• a soft, round tip with a thickness of 1.5-4mm ensures
comfortable writing and drawing on light paper
• 7 colour pens + 1 pen „eraser”
• the ink is easily removable with water
• carton pack with a practical window

WYMAZYWALNE

8x

CR387K8

Pisaki dwustronne z pieczątkami 10 kolorów
Double sided markers with stamps 10 colours
CR388K10

PL
• grube pisaki dwustronne w żywych, intensywnych
kolorach
• jedna końcówka stożkowa o grubości linii pisania
1-4mm, druga ze stempelkiem (wzór pokazany na
obudowie)
• miękkie rysowanie i kolorowanie na jasnym papierze
• delikatny tusz na bazie wody łatwy do usunięcia
• opakowanie kartonowe z zawieszką
EN
• thick double-sided markers in vivid, intense colours
• one conical tip with a thickness of writing line 1-4mm,
the other with a stamp (pattern shown on the casing)
• soft drawing and colouring on light paper
• a delicate water-based ink is easy to remove
• carton pack

10x

CR388K10

stamps & colour

12

144
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Pisaki pędzelkowe
Brush pens
CR389K12 / CR389K24

PL
• pisaki z miękką końcówką w kształcie pędzelka z filcu
• delikatny tusz w żywych, intensywnych kolorach odpowiedni do
jasnego papieru
• doskonała alternatywa dla standardowych pisaków i farb
akwarelowych
• idealne do kolorowania, cieniowania i wykonywania ozdobnych
napisów
• zestaw 12 lub 24 kolorów (11/23 pisaki z końcówką pędzelkową
+ 1 czarny pisak do konturowania)
• praktyczne plastikowe opakowanie z zawieszką w kształcie
kasetki z przegródkami do wygodnego przechowywania
EN
• colour pens with a soft tip in the shape of a brush made of felt
• delicate ink in vivid, intense colours are suitable for light paper
• an excellent alternative to standard fibre pens and watercolor
paints
• ideal for colouring, shading and decorative embellishments
• a set of 12 or 24 colors (11/23 markers with a brush tip + 1 black
contouring pen)
• practical plastic cassette packaging with storage compartments
for convenient storage

11+1x

CR389K12

colours

12

23+1x
CR389K24

contour
pen

colours

144
contour
pen

6
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Pisaki dwustronne 12/24 kolory
Duo colours felt tip pens
CR386K1224

PL
• zestaw 12 pisaków dwustronnych - każda strona w innym
kolorze
• model pozwala na posiadanie aż 24 kolorów w niewielkim
opakowaniu lub piórniku
• żywe, intensywne kolory
• trójkątna ergonomiczna obudowa zapewnia komfortowe
kolorowanie
• praktyczne, twarde pudełko z przegródkami i rączką może
służyć jako piórnik do przechowywania
EN
• a set of 12 double-sided markers - each side in a different
colour
• the model allows you to have up to 24 colours in a small
package or pencil case
• vivid, intense colours
• triangular ergonomic housing provides comfortable
colouring
• practical, plastic cassette with compartments can be used
as a storage case

12+12
CR386K1224

colours

12

144
31

Ołówki
Pencils
PL
Ołówek to instrument piśmienniczy, który towarzyszy nam przez
całe życie.

EN
Pencil is a writing instrument that accompanies us throughout our
lives.

Dzieci w przedszkolu uczą się nim pisać pierwsze litery, młodzież
w szkołach rozwiązuje z jego pomocą zadania, a dorośli często
korzystają z niego w biurach lub pracowniach.

Children in kindergarten learn to write first letters, young people
in schools solve tasks with it, and adults often use it in offices or
laboratories.

Ołówki Cricco dostosowane są do potrzeb wszystkich grup
odbiorców i stanowią doskonałe wsparcie w codziennych zajęciach.

Cricco pencils are tailored to the needs of all groups of users and
provide excellent support in everyday activities.

32

Trójkątny ołówek „Tabliczka mnożenia” HB
Triangular „Math” pencil with multiplication table HB
CR316

PL
• ergonomiczny, trójkątny kształt zapewnia komfortowy chwyt
• drewniana obudowa pokryta lakierem
• nadrukowana tabliczka mnożenia pomaga w zapamiętaniu
działań matematycznych
• łatwe temperowanie i wymazywanie
• grafit wytrzymały na złamania
• opakowanie 50 sztuk w tubie
EN
• ergonomic, triangular shape for a comfortable grip
• wooden casing covered with varnish
• the printed multiplication table helps to memorize
mathematical operations
• easy sharpening and erasing
• graphite resistant to fractures
• a pack of 50 pieces in a tube

CR316

50

300

Trójkątny ołówek „Moje pierwsze ABC” z gumką B
Triangular „My first ABC” pencil with eraser B
CR317

PL
• gruby ołówek typu jumbo dedykowany dla dzieci, które uczą się pisać
• ergonomiczny, trójkątny kształt zapewnia komfortowy chwyt
• drewniana obudowa pokryta lakierem
• gumka do wymazywania w metalowej obsadce
• łatwe temperowanie i wymazywanie
• grafit wytrzymały na złamania
• opakowanie 48 sztuk w kartonowym kubeczku, który może pełnić
funkcję ekspozytora
EN
• a thick jumbo pencil dedicated to children who learn to write
• ergonomic, triangular shape provides a comfortable grip
• wooden casing covered with varnish
• eraser in a metal holder
• easy sharpening and erasing
• graphite resistant to fractures
• a pack of 48 pieces in a cardboard cup that can act as a display

CR317

33

48

1440

CR310

Trójkątny ołówek Natura HB
Triangular natural pencil HB
CR310 / CR315

PL
• drewniany ołówek o ergonomicznym, trójkątnym przekroju
• grafit wytrzymały na złamania
• dostępny w wersji z gumką lub bez
• łatwe temperowanie i wymazywanie
• opakowanie kartonowe z zawieszką 12 sztuk

z gumką HB
with eraser HB
CR315

EN
• a wooden pencil with an ergonomic, triangular cross-section
• graphite resistant to fractures
• available in a version with or without eraser
• easy sharpening and erasing
• carton with a pendant of 12 pieces

CR310

CR315
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12

144

with
eraser

12

144

Długopisy żelowe
Gel-ink pens
PL
Mimo postępującej cyfryzacji, wciąż jeszcze korzystamy
z tradycyjnych długopisów, aby móc nimi wykonać podręczne
notatki.

EN
Despite the ongoing digitization, we still use traditional pens to take
the handy notes with them.
It is worth taking care of writing comfort by choosing good quality
writing instruments.

Warto zadbać o komfort pisania wybierając dobrej jakości
instrumenty piśmiennicze.

In Cricco we have collected gel ink pens of the highest quality only,
because we care about our users and their convenience.

W Cricco zgromadziliśmy długopisy żelowe wyłącznie najwyższej
jakości, ponieważ dbamy o naszych użytkowników i ich wygodę.

Długopisy żelowe fluorescencyjne
Fluorescent gel ink pens
CR816W6 / CR816W10

PL
• długopisy żelowe w intensywnych odblaskowych kolorach
• plastikowa, przezroczysta obudowa umożliwia łatwą kontrolę zużycia
tuszu
• zatyczka wyposażona w praktyczny klips, który pozwala na wpięcie
długopisu do kieszeni
• długość linii pisania >150 m
• grubość linii pisania 0,7 mm
• opakowanie etui plastikowe z zawieszką 6 lub 10 kolorów
EN
• vivid fluorescent colours
• plastic, transparent casing allows easy control of ink consumption
• a cap with a practical clip that allows you to attach a pen to your
pocket
• the length of the writing line> 150 m
• 0.7 mm writing line thickness
• a plastic case with a pendant

6

CR816W6

colours

12

144

10

CR816W10

colours

12

144
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Długopisy żelowe 4 kolory
Gel ink pens 4 colours
CR817W4

PL
• długopisy żelowe w intensywnych kolorach
• plastikowa, przezroczysta obudowa umożliwia łatwą kontrolę zużycia
tuszu
• zatyczka wyposażona w praktyczny klips, który pozwala na wpięcie
długopisu do kieszeni
• długość linii pisania >150 m
• grubość linii pisania 0,7 mm
• opakowanie etui plastikowe z zawieszką
EN
• intense, vivid colours
• plastic, transparent casing allows easy control of ink consumption
• a cap with a practical clip that allows you to attach a pen to your
pocket
• the length of the writing line> 150 m
• 0.7 mm writing line thickness
• a plastic case with a pendant

4

colours

CR817W4

10

180

Długopisy żelowe brokatowe
Glitter gel ink pens
CR815W4 / CR815W6 / CR815W10

PL
• długopisy żelowe w intensywnych kolorach z drobinkami brokatu
• plastikowa, przezroczysta obudowa umożliwia łatwą kontrolę
zużycia tuszu
• zatyczka wyposażona w praktyczny klips, który pozwala na
wpięcie długopisu do kieszeni
• długość linii pisania >150 m
• grubość linii pisania 0,7 mm
• opakowanie etui plastikowe z zawieszką 4, 6 lub 10 kolorów
EN
• gel ink pens in intense colours with glitter particles
• plastic, transparent casing allows easy control of ink consumption
• a cap with a practical clip that allows you to attach a pen to your
pocket
• the length of the writing line > 150 m
• 0.7 mm writing line thickness
• a plastic case 4, 6 or 10 colours with pendant

4

CR815W4

colours

10

180

6

CR815W6

10

colours

12

CR815W10

144
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colours

12

144

Długopisy żelowe Deco Pen mix 2 sztuki
Gel ink Deco Pen set of 2 pcs
CR012/MIX

PL
• idealne rozwiązanie do dekorowania kartek okolicznościowych,
listów i zaproszeń, ozdabiania zeszytów i pamiętników
• świetnie sprawują się podczas pisania na czarnym papierze
• gumowy uchwyt zapobiega ślizganiu się palców i poprawia
komfort pisania
• gładka, równa linia
• długość linii pisania około 300-350m
• grubość linii: 0,7mm
• 2 sztuki w opakowaniu blistrowym (srebrny i złoty)
EN
• perfect solution for greeting cards, letters, invitations, notebooks
and diaries decorating
• ideal for writing on black paper
• rubber grip prevents fingers from slipping and improves typing
comfort
• smooth, even line
• the length of the writing line about 300-350m
• line thickness: 0.7mm
• 2 pieces in a blister pack (silver and golden)
silver+
golden

CR012/MIX-B2

20

400

Długopisy żelowe Deco Pen 0,7mm display 24 sztuki
Gel ink Deco Pen 0.7mm display 24 pcs
CR012/MIX-B2

PL
• idealne rozwiązanie do dekorowania kartek
okolicznościowych, listów i zaproszeń, ozdabiania zeszytów
i pamiętników
• świetnie sprawują się podczas pisania na czarnym papierze
• gumowy uchwyt zapobiega ślizganiu się palców i poprawia
komfort pisania
• gładka, równa linia
• długość linii pisania około 300-350m
• grubość linii: 0,7mm
• display 24 sztuki
EN
• perfect solution for greeting cards, letters, invitations,
notebooks and diaries decorating
• ideal for writing on black paper
• rubber grip prevents fingers from slipping and improves
typing comfort
• smooth, even line
• the length of the writing line about 300-350m
• line thickness: 0.7mm
• 24 pieces in display

CR012/MIX

CR012/B
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mix golden,
silver, white

20

400

white

20

400

Kleje
Glues
PL
Niezależnie od rodzaju łączonych powierzchni warto mieć pod ręką
klej, na którym można polegać.

EN
Regardless of the type of surfaces to be joined, it is good to have
reliable glue on hand.

Optymalna lepkość, dobre właściwości wiążące, bezpieczeństwo
dla skóry, nie drażniący zapach i łatwość usuwania to główne cechy
doskonałego kleju szkolnego.

Optimal viscosity, good adhesive properties, skin safety, nonirritating odor and ease of removal are the main features of a perfect
school adhesive.

Klej w płynie do prac plastycznych
Art works liquid glue
CR920 / CR925 / CR930

PL
• klej w płynie do prac plastycznych
• doskonały do rozmaitych zastosowań
hobbystycznych i kreatywnych
• trwale klei powierzchnie papierowe, drewniane,
korkowe, szkło, tkaniny, filc, ceramikę i elementy
foliowe
• końcówka z wygodnym aplikatorem umożliwiającym
dozowanie kleju
• idealny do zastosowań domowych, w pracach
plastycznych i introligatorniach
• czas schnięcia jest różny i zależy od rodzaju klejonego
materiału
• pojemność netto 40g, 120g lub 480g
EN
• liquid glue for art works
• perfect for a variety of hobby and creative
applications
• permanently glues paper, wooden, cork, glass, fabric,
felt, ceramic and foil elements
• tip with a convenient applicator for dispensing glue
• ideal for home use, in art works and bindery
• the drying time varies and depends on the type of
material being glued
• Net capacity 40g, 120g or 480g

CR920

120g
CR925

144

480g

40g
28

12

CR930

288

38

6
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Klej magiczny znikający PVP 9g
Magic glue PVP 9g
CR9

PL
• klej w sztyfcie z zatyczką zabezpieczającą produkt przed
wyschnięciem
• idealne właściwości klejące dla zastosowań szkolnych
• formuła PVP oznacza większą siłę i trwałość klejenia
• łatwy do usunięcia z odzieży i innych tekstyliów
• klej w kolorze fioletowym – kolor znika po chwili od
nałożenia
• delikatny zapach
• masa netto 9g
EN
• glue stick with a cap securing the product from drying out
• perfect adhesive properties for school applications
• PVP formula means greater strength and durability of
gluing
• easy to remove from clothing and other textiles
• glue in purple colour - the color disappears after a moment
from application
• a delicate fragrance
• net weight 9g

9g
CR9

24

144

Klej w sztyfcie PVP
Glue stick PVP
CR909 / CR915

PL
• klej w sztyfcie o delikatnym zapachu na bazie formuły PVP
o dużej sile i trwałości klejenia
• tubka w formie sztyftu zapewnia czyste, szybkie i dokładne
aplikowanie kleju
• zmywalny wodą z mydłem
• doskonały do biura i szkoły
• z łatwością klei papier, tekturę, zdjęcia, tkaniny, filc, korek itp.
• pojemność netto 9g lub 15g
EN
• glue stick with a delicate fragrance based on a high-strength
PVP formula and durability of gluing
• tube in the form of a stick ensures clean, quick and accurate
application of the glue
• washable with soap and water
• perfect for office and school purposes
• easily glues paper, cardboard, photos, fabrics, felt, cork etc.
• net capacity 9g or 15g

9g
CR909

24

144

15g
CR915

39

24

144

MADE IN
poland

Klej szkolny roślinny w tubce 50g
School glue in tube 50g
CR940

PL
• klej szkolny w tubce do wyciskania
• doskonałe właściwości klejące
• idealny do papieru i cienkiej tektury
• łatwo zmywalny wodą
EN
• school glue in a tube for squeezing
• excellent adhesive properties
• ideal for paper and thin cardboard
• easy to wash with water

50g

CR940

30

40
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Nożyczki
Scissors & decorative punchers
PL
W wyprawce do szkoły czy przedszkola nie może zabraknąć
nożyczek. Podczas zajęć plastycznych cięte są nie tylko kartki, ale
również różne inne materiały jak sznurki, karton, filc i wiele innych.

EN
In a layette for a school or kindergarten, scissors cannot be missing.
During the art classes, not only cards are cut, but also other materials
such as strings, cardboard, felt and many others.

Ważne, aby nożyczki gwarantowały równe cięcie, posiadały
ergonomiczne uchwyty i były bezpieczne dla użytkownika.

It is important that the scissors guarantee an even cut, have
ergonomic handles and are safe for the user.

Oferta nożyczek Cricco jest mocno zróżnicowana, aby każdy
użytkownik - bez względu na wiek czy zastosowanie - mógł znaleźć
odpowiedni dla siebie model.

Cricco scissors offer is very diverse, so that every user - regardless of
age or application - can find the right model.

Nożyczki szkolne z miękkim uchwytem 13,5cm
Soft grip school scissors
CR430

PL
• nożyczki z super miękkimi uchwytami z tworzywa
sztucznego z gumowymi wstawkami dla zapewnienia
maksymalnej wygody użytkowania
• profilowany uchwyt dostosowany do dziecięcych dłoni
• ostrza ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi dla
bezpieczeństwa końcami
• nożyczki dostępne w różnych kolorach
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• scissors with super soft plastic handles with rubber
inserts for maximum comfort of use
• a profiled handle adapted to children’s hands
• stainless steel blades with rounded edges for safety
• scissors available in various colours
• blister pack with a pendant

13,5 cm
CR430

12
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soft rounded blades
touch
for safety

360

Nożyczki szkolne z osłoniętym ostrzem
School scissors with secured blades
CR420

PL
• idealne do cięcia papieru i tektury, doskonałe na
zajęcia plastyki i do prac kreatywnych w domu
• wbudowany mechanizm sprężynowy zapewniający
ergonomię pracy
• zabezpieczone ostrza chronią przed skaleczeniem
• ostrze ze stali nierdzewnej
• dostępne kolory: zielony, żółty i czerwony
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• perfect for cutting paper and cardboard, ideal for art
classes and for creative work at home
• a built-in spring mechanism ensures ergonomic work
• secured blades protect against injury
• stainless steel blade
• available colours: green, yellow and red
• blister pack with a pendant

CR420

14 cm
12

super
safe

360

Nożyczki szkolne super ergonomy
Super ergonomy school scissors
CR425

PL
• nożyczki z super miękkimi uchwytami z tworzywa
sztucznego z gumowymi wstawkami dla zapewnienia
maksymalnej wygody użytkowania
• profilowany uchwyt dostosowany do dziecięcych dłoni
• ostrza ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi dla
bezpieczeństwa końcami
• nożyczki dostępne w różnych kolorach
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• scissors with super soft plastic handles with rubber
inserts for maximum comfort of use
• a profiled handle adapted to children’s hands
• stainless steel blades with rounded edges for safety
• scissors available in various colours
• blister pack with a pendant

CR425
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13 cm

super
ergonomy

12

360

Nożyczki szkolne z linijką 13,5cm
School scissors with ruler 13,5cm
CR405 / CR410

PL
• ostrze ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcami
• plastikowy, profilowany uchwyt zapewniający
komfort cięcia
• na ostrzu nadrukowana dokładna, praktyczna linijka
z podziałką
• dostępne w wersji dla prawo- i leworęcznych
• 3 kolory: żółty, zielony oraz niebieski
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• stainless steel blade with rounded ends
• plastic, profiled handle for cutting comfort
• precise, practical graduated ruler printed on the blade
• available in right- and left-handed versions
• 3 colours: yellow, green and blue
• blister pack with a pendant
right-handed
CR405

12

360

left-handed
CR410

12

Nożyczki dekoracyjne Craft 15,5cm
Decorative Craft scissors 15,5 cm
CR415

PL
• idealne rozwiązanie do wszelkich wycinanek kreatywnych
• plastikowe uchwyty i osłonięte ostrza zapewniają
bezpieczną zabawę
• ostrza pozwalają na uzyskanie wielu ciekawych linii cięcia
• nożyczki dostępne w różnych kolorach i wzorach cięcia
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• the perfect solution for any creative cutouts
• plastic handles and shielded blades ensure safe play
• blades allow you to get many interesting cutting lines
• various colours and cutting lines
• blister pack with a pendant

CR415

15.5 cm
12

240
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360

Nożyczki dekoracyjne Craft z wymiennymi ostrzami
Decorative Craft scissors with replaceable blades
CR435

PL
• idealne rozwiązanie do wszelkich wycinanek
• w zestawie nożyczki o długości 15,5cm z trzema
wymiennymi kompletami ostrzy o różnych kształtach
wycinania
• każda z wymiennych końcówek jest w innym kolorze
• plastikowa rączka i osłonięte dla bezpieczeństwa ostrza
• opakowanie blistrowe z zawieszką
EN
• the perfect solution for any cut-outs
• a set of 15.5 cm long scissors with three interchangeable
blades with different cutting shapes
• each exchangeable tip is in a different colour
• a plastic handle and a blade protected for safety
• blister pack with a pendant

3 blades
CR435

6

72

Dziurkacz dekoracyjny Mini Craft
Decorative puncher Mini Craft
CR400

PL
• doskonałe narzędzie do wykonywania ozdób
i kreatywnych wzorów na papierze
• wysokiej jakości metalowy mechanizm pozwalający
wykonać dokładne kształty jednym naciśnięciem
• dzięki niewielkim rozmiarom dziurkacz zmieści się
w każdym piórniku
• 4 kolory / 8 wzorów: nutka, tulipan, motylek,
gwiazdka, serduszko, łapka, autko, miś
• display 24 sztuki mix wzorów
EN
• an excellent tool for making decorations and creative
designs on paper
• high-quality metal mechanism that allows you to
create accurate shapes with a single press
• thanks to its small size, the puncher will fit in every
pencil case
• 4 colours / 8 designs: musical note, tulip, butterfly, star,
heart, paw, toy car, bear
• display 24 pieces mix patterns

8 shapes
CR400

44

12
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Plasteliny i modeliny
Plasticines & modelling clays
PL
Prace manualne polegające na lepieniu i formowaniu plasteliny
mają istotny wpływ na rozwój psycho-motoryczny dzieci.

EN
Manual artworks involving the molding and forming of plasticine
have a significant impact on the psycho-motor development of
children.

Uczą precyzji, cierpliwości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Aby zachęcić dzieci do tej aktywności, warto wybrać plasteliny i
modeliny, które mają optymalną miękkość, jasne żywe kolory i są
bezpieczne dla zdrowia.

They teach precision, patience and visual-motor coordination. To
encourage children to this activity, it is worth choosing plasticine
and modeling clay that have optimal softness, bright, vivd colours
and are safe for health.

Takie właśnie są plasteliny i modeliny Cricco.

These are Cricco’s plasticine and modeling clay.

Plastelina szkolna
School plasticine
CR370K6 / CR370K12 / CR370K24

PL
• plastelina szkolna dla dzieci
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki
modelowania w szkole lub w domu
• miękka, delikatna w dotyku, nie klei się do rąk
• nadaje się do wielokrotnego użytku
• żywe i intensywne kolory
• idealna do formowania różnych kształtów, wałkowania
i odciskania dowolnych wzorów z foremek
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem
bezpiecznych składników

MADE IN
poland

EN
• school plasticine for children
• ideal for creative manual work and learning modeling
at school or at home
• soft, delicate to the touch, does not stick to your hands
• reusable
• vivid and intense colours
• ideal for forming various shapes, rolling and imprinting
any patterns from molds
• produced in Poland using safe ingredients

12

CR370K12

colours

4

5

60

24

6

CR370K6

colours

CR370K24

80
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colours

5

30

Plastelina szkolna neonowa
Fluorescent school plasticine
CR371K6

PL
MADE IN
• plastelina szkolna dla dzieci
poland
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki
modelowania w szkole lub w domu
• miękka, delikatna w dotyku, nie klei się do rąk
• nadaje się do wielokrotnego użytku - żywe i intensywne
kolory fluorescencyjne
• idealna do formowania różnych kształtów, wałkowania i
odciskania dowolnych wzorów z foremek
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem bezpiecznych
składników
EN
• school plasticine for children
• ideal for creative manual work and learning modeling at
school or at home
• soft, delicate to the touch, does not stick to your hands
• reusable
• vivid and intense fluorescent colours
• ideal for forming various shapes, rolling and imprinting any
patterns from molds
• produced in Poland using safe ingredients

6

CR371K6

colours

80

5

Plastelina szkolna brokatowa
Glitter school plasticine
CR372K6

PL
• plastelina szkolna dla dzieci
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki
modelowania w szkole lub w domu
• miękka, delikatna w dotyku, nie klei się do rąk
• nadaje się do wielokrotnego użytku - żywe i
intensywne kolory z drobinkami brokatu
• idealna do formowania różnych kształtów, wałkowania
i odciskania dowolnych wzorów z foremek
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem
bezpiecznych składników

MADE IN
poland

6

CR372K6

colours

5

80
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EN
• school plasticine for children
• ideal for creative manual work and learning modeling
at school or at home
• soft, delicate to the touch, does not stick to your hands
• reusable
• vivid and intense colours with glitter
• ideal for forming various shapes, rolling and imprinting
any patterns from molds
• produced in Poland using safe ingredients”

Modelina szkolna
School modelling clay
CR375K10

MADE IN
poland

10

CR375K10

colours

60

5

Modelina neonowa
Fluorescent school modelling clay
CR376K10

PL
• modelina plastyczna termoutwardzalna
• jasne, żywe, neonowe kolory
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki
modelowania w szkole lub w domu
• do formowania kształtów, tworzenia figurek czy
biżuterii
• utwardzalna w piekarniku w temperaturze 100-140°C
(ok. 10 minut)
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem
bezpiecznych składników
EN
• thermoset plastic modelling clay
• bright, vibrant fluorescent colours
• ideal for creative manual work and learning modeling
at school or at home
• for forming shapes, creating figurines or jewelry
• curable in the oven at 100-140 ° C (about 10 minutes)
• produced in Poland using safe ingredients

10

CR376K10

colours

5

MADE IN
poland

MADE IN
poland

60
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PL
• modelina plastyczna termoutwardzalna
• jasne, żywe kolory
• idealna do kreatywnych prac manualnych i nauki
modelowania w szkole lub w domu
• do formowania kształtów, tworzenia figurek czy biżuterii
• utwardzalna w piekarniku w temperaturze 100-140°C
(ok. 10 minut)
• wyprodukowana w Polsce z zastosowaniem
bezpiecznych składników
EN
• thermoset plastic modelling clay
• bright, vibrant colours
• ideal for creative manual work and learning modeling
at school or at home
• for forming shapes, creating figurines or jewelry
• curable in the oven at 100-140 ° C (about 10 minutes)
• produced in Poland using safe ingredients

Linijki i zestawy geometryczne
Rulers & geometric sets
PL
Elastyczne, wytrzymałe, z precyzyjnie nadrukowaną, nieścieralną
skalą - tak w kilku słowach można opisać nowe linijki i zestawy
geometryczne Cricco.

EN
Flexible, durable, with precisely printed, non-resilient scale -that is
how you can describe our new rulers and geometric sets.
They are perfect for both geometry and art classes at school.

Doskonale sprawdzą się zarówno w szkole na zajęciach z geometrii,
jak i podczas zajęć plastycznych.

Linijka flexi 15cm
Flexi ruler 15cm
CR625

PL
• wykonana z elastycznego, wyginającego się
materiału odpornego na złamania
• dokładna podziałka w cm i w calach
• dostępna w różnych kolorach
EN
• made of flexible, bending material
resistant to breakage
• exact graduation in cm and in inches
• available in various colours

CR625

15 cm
24

576

Zestaw geometryczny flexi z linijką 15cm
Flexi geometric set with ruler 15cm
CR615

PL
• elastyczny, wyginający się materiał odporny na złamania
• cztery elementy składowe: linijka 15cm, ekierka 60°,
ekierka 45° i kątomierz 180°
• dokładne podziałki w cm i w calach
• opakowanie woreczek foliowy z zawieszką
EN
• flexible, bending material resistant to fractures
• four components: 15cm ruler, setsquares 45° i 60°,
protractor 180°
• accurate graduations in cm and in inches

4 elements,
15cm

ruler

CR615

12
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Zestaw geometryczny flexi z linijką 20cm
Flexi geometric set with ruler 20cm
CR620

PL
• elastyczny, wyginający się materiał odporny na złamania
• cztery elementy składowe: linijka 20cm, ekierka 60°,
ekierka 45° i kątomierz 180°
• dokładne podziałki w cm i w calach
• opakowanie woreczek foliowy z zawieszką
EN
• flexible, bending material resistant to fractures
• four components: 20cm ruler, setsquares 45° i 60°,
protractor 180°
• accurate graduations in cm and in inches
CR620

4 elements,
20cm

ruler

12

Zestaw geometryczny 4 elementy z linijką 16cm
Geometric set with ruler 16cm
CR610

PL
• praktyczny i funkcjonalny zestaw artykułów kreślarskich
z wysokiej jakości tworzywa
• nieścieralna podziałka i precyzyjny nadruk skali
(do 1/1000 cm)
• zestaw dostępny w czterech kolorach z czarnym
nadrukiem
• dla łatwiejszego odczytu na kolorowym tle główne
jednostki miary zostały pogrubione
• zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika
• plastik o odpowiednim stosunku twardości do
elastyczności zapewniający wysoką odporność na
złamania
• zestawy do użytku zarówno szkolnego, biurowego,
jak i w profesjonalnych biurach technicznych
• zestaw zawiera: linijkę 16cm, ekierkę ze skalą 10 cm
i 14 cm, kątomierz 180 stopni
• wyprodukowano we Włoszech
EN
• practical and functional set of drafts of high quality
plastic
• indelible scale and precise scale printing
(up to 1/1000 cm)
• a set available in four colours with black print
• for easier reading on a coloured background the main
units of measurement have been bolded
• rounded corners for user safety
• plastic with an appropriate ratio of hardness to elasticity
ensuring high resistance to breakage
• sets for both school and office use as well as in
professional technical offices
• the set contains: a 16cm ruler, a setsquares with a scales
of 10cm and 14cm, and protractor 180°
• made in Italy

CR610

4 elements,
15cm

ruler

20
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Pozostałe
Others
PL
W tej części prezentujemy pozostałe akcesoria, które z pewnością
będą niezwykle przydatne podczas zajęć plastycznych w domu
i w szkole.

EN
In this part we present the remaining accessories, which will certainly
be extremely useful during art classes at home and at school.
While building the Cricco offer, we focus on the highest quality and
functionality, because we know how important the effectiveness
and reliability of young artists’ work tools is.

Budując ofertę Cricco skupiamy się na najwyższej jakości
i funkcjonalności, ponieważ wiemy, jak ważna jest skuteczność
i niezawodność narzędzi pracy młodych artystów.

Temperówka mini softy
Mini softy sharpener
CR225 / CR225-B1

PL
• ergonomiczny kształt
• doskonale temperuje kredki i ołówki standardowej
grubości o różnych przekrojach (trójkątny, sześciokątny,
okrągły)
• główna część temperówki w kolorze czarnym, boki
kolorowe pokryte gumowym tworzywem zapewniającym
komfort użytkowania
• do wyboru mix czterech kolorów
• EAN na każdej sztuce
• dostępne na blistrze (1 szt.) lub w słoiku (40 szt.)
EN
• ergonomic shape
• perfectly sharpens standard thickness pencils of various
cross-sections (triangular, hexagonal, round)
• the main part of the pencil sharpener is black, coloured
sides are covered with rubber material that ensures the
comfort while using
• a mix of four colours to choose from
• EAN on each piece
• available on blister card (1 piece) or in plastic jar (40 pcs)

piece
CR225

40

800

blister card
CR225-B1

24
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Temperówka z gumką 2w1
2in1 Sharpener with eraser
CR221

PL
• doskonała do temperowania standardowej grubości
kredek i ołówków (8mm) o dowolnym przekroju
• praktyczny pojemnik na ostrużyny z zamykanym
otworem zapewnia czyste temperowanie
• miękka gumka do ścierania z wysokiej jakości materiału
z plastikową osłonką
• ergonomiczny kształt
• opakowanie display 4 x 4 kolory
EN
• perfect for sharpening standard thickness pencils of
each cross-section (triangular, hexagonal, round) 8mm
• practical container for wastes with a closed opening for
clean tempering
• a soft eraser made of high quality material with a plastic
cover
• ergonomic shape
• display package 4 x 4 colors

CR221

4 colours
assorted
16

Wymazywacz do atramentu
Ink eraser & correction pen
CR601

PL
• dwustronny wymazywacz do atramentu
• końcówka wymazująca okrągła o grubości linii 1-3mm
• końcówka pisząca okrągła w kolorze niebieskim 1mm
• opakowanie tuba 30 sztuk
EN
• double-sided ink eraser
• round erase tip with 1-3mm thickness
• round writing tip in blue 1mm
• tube pack 30 pieces

CR601

30

600

51

288

Kreda chodnikowa kolorowa jumbo w wiaderku
Jumbo sidewalk chalk in bucket
CR301PB10 / CR301PB20

PL
• kreda chodnikowa dla dzieci o grubym, okrągłym
przekroju
• doskonała do szkoły i na plac zabaw
• żywe, jasne kolory dzięki dużej zawartości pigmentu
• praktyczne opakowanie w kształcie wiaderka ułatwia
przechowywanie i chronie kredę przed złamaniami
• opakowanie mix kolorów 10 lub 20 sztuk w wiaderku
EN
• sidewalk chalk for children with a thick, round
cross-section
• perfect for school and playground
• vivid, bright colours thanks to the high pigment content
• practical pack in the shape of a bucket makes it easy to
store and protect the chalk from breaking
• a pack of 10 or 20 pieces of colour in a bucket

10

CR301PB10

colours

12

36

20

CR301PB20

colours

6

Kreda chodnikowa w kartoniku 10 kolorów
Sidewalk chalk 10 colours
CR301K10

PL
• kreda chodnikowa dla dzieci o grubym okrągłym
przekroju
• Ø 23mm, długość 105 mm
• doskonała do szkoły i na plac zabaw
• żywe, jasne kolory dzięki dużej zawartości pigmentu
• wygodny kartonik z okienkiem do przechowywania

folding box
CR301K10

3

23

36
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Warsztaty i szkolenia
produktowe
Nawet najpiękniejsze opakowania nie oddadzą w pełni jakości i właściwości produktów.
Najlepszym sposobem prezentacji jest ich praktyczne zastosowanie, dlatego jesteśmy otwarci na
przeprowadzanie szkoleń produktowych dla naszych klientów oraz warsztatów dla odbiorców
ostatecznych.
Jesteśmy głęboko przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego z przyjemnością
przedstawimy możliwości i korzyści, jakie płyną z ich użytkowania. Zapraszamy do kontaktu!

Ekspozycja
Naszym Klientom oferujemy rozwiązania w
zakresie ekspozycji towaru. Dysponujemy
displayami naladowymi oraz szafami, które
możemy wyposażyć zgodnie z indywidualnymi
potrzebami. W sprawie szczegółów zapraszamy
do kontaktu z naszymi przedstawicielami
handlowymi.

Budowanie świadomości marki
Aktywnie budujemy świadomość marki wśród odbiorców końcowych prowadząc intensywne
działania w Internecie.
Grono naszych fanów na Facebook’u i Instagramie sukcesywnie się powiększa, co dodaje nam
jeszcze więcej energii do działania. Przyjazna użytkownikom strona internetowa cricco.pl zawiera
opisy naszych produktów, a strefa rozrywki dedykowana młodym artystom oferuje szeroki
wachlarz aktywności - od instrukcji rysowania, poprzez kreatywne pomysły wykorzystania
naszych produktów, aż po szereg autorskich kolorowanek do pobrania.

Tutaj każdy znajdzie
coś dla siebie!
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CRICCO
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www.amexgroup.pl
dystrybutor • importer • producent

i : www.amexgroup.pl
e : biuro@amexgroup.pl

t : +48 12 684 67 40
f : +48 12 684 32 78

a : ul. Sikorki 2
31-589 Kraków

