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Zestawy artystyczne JANOD  

Linia produktów Zestawy Artystyczne marki Janod to kreatywne zestawy do samodzielnego 
wykonania, które wspaniale kształtują koordynację oko-ręka, poprawiają sprawność 
manualną, pobudzają kreatywność oraz wpływają na umiejętność budowania koncentracji 
u dziecka. Zestawy Artystyczne to idealny prezent dla kreatywnych dzieci lubiących 
malować, rysować, naklejać i tworzyć – mali twórcy będą bardzo dumni ze swoich dzieł.

Zapraszamy do zapoznania się z całą linią: link

Janod od 1970 roku niezmiennie projektuje zabawki, które są synonimem innowacyjności, 
francuskiego designu i najwyższej jakości. Unikalne zabawki Janod tworzone są z drewna i 
innych doskonałych materiałów, a przede wszystkim z dziecięcych marzeń! Janod – JUST 
PLAY

http://www.solution-bc.pl/pol_m_Janod_Zestawy-artystyczne-NOWOSC-629.html


Zestawy artystyczne JANOD Kreatywny Piasek
 2 indeksy: Zestaw artystyczny Kreatywny piasek 

Bajki J07765 i  Zestaw artystyczny Kreatywny piasek 
Koniki J07764

 Zestaw artystyczny Kreatywny piasek francuskiej 
marki Janod zawiera 6 kart to wspaniały prezent dla 
każdego dziecka. Poszczególne elementy kart 
odkleja się za pomocą specjalnego narzędzia i 
posypuje kolorowym piaskiem, który przykleja się 
do kart. Po skończonej pracy obrazki oprawić 
można w ramki, dzięki czemu staną się wspaniałym 
elementem dekoracyjnym pokoju dziecka.

 W zestawie znajduje się 6 kart z ilustracjami, 8 
tubek kolorowego piasku, patyczek do odklejania 
elementów ilustracji oraz instrukcja.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07765 oraz J07764

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1592-Zestaw-artystyczny-Kreatywny-piasek-Bajki-Janod-.html
http://www.solution-bc.pl/product-pol-1591-Zestaw-artystyczny-Kreatywny-piasek-Koniki-Janod.html


Zestawy artystyczne JANOD Magiczny Brokat
 2 indeksy: Zestaw artystyczny Magiczny brokat Cyrk 

J07758 i Zestaw artystyczny Magiczny brokat 
Balerina J07757

 Zestaw artystyczny Magiczny brokat francuskiej 
marki Janod zawiera 6 kart. Poszczególne elementy 
kart odkleja się za pomocą specjalnego narzędzia, 
posypuje brokatem i cekinami - w kilka minut 
dziecko może przenieść się w magiczny świat. Po 
skończonej pracy obrazki oprawić można w ramki, 
dzięki czemu staną się wspaniałym elementem 
dekoracyjnym pokoju dziecka.

 W zestawie znajduje się 6 kart, 6 tubek kolorowych 
brokatów, 1 patyczek do odklejania elementów 
ilustracji i rozprowadzania brokatu po kartce, 1 
tubka kleju, 40 cekinów w kształcie gwiazdek oraz 
instrukcje.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07758 oraz J07757

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1585-Zestaw-artystyczny-Magiczny-brokat-Cyrk-Janod.html
http://www.solution-bc.pl/product-pol-1584-Zestaw-artystyczny-Magiczny-brokat-Balerina-Janod.html


Zestawy artystyczne JANOD Magiczne farby
 2 indeksy: Zestaw artystyczny Magiczne farby 

Podwodny Świat J07763 oraz Zestaw artystyczny 
Magiczne farby Pastelowy Czar J07762

 Zestaw artystyczny Magiczne farby francuskiej 
marki Janod zawiera 6 kart do samodzielnego 
pokolorowania farbami. Krawędzie poszczególnych 
obrazków na kartach nie wchłaniają farb, dzięki 
czemu nawet mało wprawny artysta poradzi sobie z 
dokładnym pomalowaniem każdego elementu 
obrazka. Po skończonej pracy obrazki oprawić 
można w ramki, dzięki czemu staną się wspaniałym 
elementem dekoracyjnym pokoju dziecka.

 W zestawie znajduje się 6 kart z obrazkami do 
pokolorowania, 5 kolorowych farbek, paleta, 
pędzelek i narzędzie do nakładania farby na paletę 
oraz instrukcja.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07763 oraz J07762

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1590-Zestaw-artystyczny-Magiczne-farby-Podwodny-Swiat-Janod.html
http://www.solution-bc.pl/product-pol-1589-Zestaw-artystyczny-Magiczne-farby-Pastelowy-Czar-Janod-.html


Zestawy artystyczne JANOD Mozaika
 2 indeksy: Zestaw artystyczny Mozaika Piraci J07761 

oraz Zestaw artystyczny Mozaika Podwodny Świat 
J07760

 Zestaw artystyczny Mozaika francuskiej marki Janod
zawiera karty z ilustracjami tematycznymi oraz 
komplety piankowych naklejek. Na obrazkach 
poszczególne elementy oznaczone są cyferkami, a 
zadaniem Artysty jest naklejenie odpowiednio 
oznaczonych naklejek na karty, które tworzą 
bajeczne mozaiki. Po skończonej pracy obrazki 
oprawić można w ramki, dzięki czemu staną się 
wspaniałym elementem dekoracyjnym pokoju 
dziecka. 

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07761 oraz J07760

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1588-Zestaw-artystyczny-Mozaika-Piraci-Janod.html
http://www.solution-bc.pl/product-pol-1587-Zestaw-artystyczny-Mozaika-Podwodny-Swiat-Janod-.html


Zestaw artystyczny JANOD Origami
 1 indeks: Zestaw artystyczny Origami Kolorowe 

zwierzątka J07759

 Zestaw artystyczny Origami Kolorowe zwierzątka 
francuskiej marki Janod to wspaniała zabawa na 
długie godziny – wystarczy złożyć zwierzątko i 
wykończyć je poszczególnymi elementami takimi 
jak nos czy uczy.

 W zestawie znajduje się 6 kart Zwierząt do złożenia 
w formie Origami, 1 plansze z naklejkami (oczy, 
noski itp), 2 plansze z elementami do wycięcia 
(zęby, uszy itp), tubkę kleju oraz instrukcję.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07759

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1586-Zestaw-artystyczny-Origami-Kolorowe-zwierzatka-Janod-.html


Zestaw artystyczny JANOD Mandala
 1 indeks: Zestaw artystyczny Mandala Księżniczki 

świata J07753

 Zestaw artystyczny Mandala Księżniczki świata 
francuskiej marki Janod dla dziewczynek. Technika 
Mandala wywodząca się z tradycji hinduskiej 
pomaga dzieciom w skupieniu uwagi i koncentracji, 
rozwija wyobraźnię i koordynację wzrokowo 
– słuchową oraz pomaga w wyciszeniu się.

 Zestaw zawiera 1 szablon mandala, 9 postaci 
tancerek z różnych stron świata do wycięcia, 1 
tubkę kleju, 130 kolorowych diamencików do 
ozdoby strojów tancerek, 1 czarny cienkopis , 6 
kolorowych kredek oraz 6 stojaków dla tancerek.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07753

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1583-Zestaw-artystyczny-Mandala-Ksiezniczki-swiata-Janod.html


Zestaw artystyczny JANOD Kolorowa Papeteria
 1 indeks: Zestaw artystyczny Kolorowa Papeteria 

J07752

 Zestaw artystyczny Kolorowa Papeteria do 
samodzielnego ozdobienia francuskiej marki Janod
pozwala na stworzenie wyjątkowych, 
spersonalizowanych kart i kopert. To wspaniały 
prezent dla każdej kreatywnej dziewczynki lubiącej 
pisać i wysyłać listy.

 Zestaw zawiera: 6 różnych kart z ilustracjami 
utrzymanymi w kolorowej tonacji, 6 kolorowych 
kopert, 31 naklejek, 120 kolorowych naklejek 
diamencików, 1 rolkę kolorowej taśmy 
samoprzylepnej (1,1 x 80cm) oraz 1 stempelek.

 Zestaw zaprojektowany we Francji, zapakowany jest 
w wysokiej jakości metalową walizeczkę z rączką. 
Sama walizeczka sprawdzi się również jako 
uniwersalny pojemnik na skarby Malucha.

 Link do produktu J07752

http://www.solution-bc.pl/product-pol-1582-Zestaw-artystyczny-Kolorowa-Papeteria-Janod.html
http://www.solution-bc.pl/product-pol-1582-Zestaw-artystyczny-Kolorowa-Papeteria-Janod.html


Zestawy artystyczne JANOD 
Materiały marketingowe

Specjalnie dla Państwa przygotowujemy dedykowane bannery i grafiki. Zachęcamy do pobrania paczki zdjęć z 
nowościami z www.solution-bc.pl zakładka Współpraca oraz kontaktu z nami w celu przygotowania bannerów 

dla Państwa sklepu. 

http://www.solution-bc.pl/
http://www.solution-bc.pl/Wspolpraca-cabout-pol-12.html


Cała oferta JANOD www.solution-bc.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony dla konsumentów 
www.janod.pl oraz fanpage www.fb.com/JanodPolska

Wyłączny dystrybutor: Solution Baby Care Sp. z o.o. 

Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl 500 000 528 
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl 505449934

http://janod.pl/
http://www.fb.com/JanodPolska

