


kod paskowy EAN13

rodzaj opakowania

Ilość arkuszy w opakowaniu

Ilość etykiet w opakowaniu

BLISTER
(mm) wymiar blistra (mm)

kod

dodatkowy opis

kolor

ilość kolorów

wzór

wysokość

średnica

średnica (cm)

średnica (mm)

szerokość

szerokość taśmy

rodzaj

grubość linii

produkt przestrzenny 3D

2
plansze

2 plansze w opakowaniu

3
plansze

3 plansze w opakowaniu

4

plansze

4 plansze w opakowaniu

grubość

gramatura

waga w gramach (g), kilogramach (kg)

waga 50 gram

długość w milimetrach (mm)

długość w centymetrach (cm)

długość w metrach (m)

wymiary

wymiary w milimetrach (mm)

wymiary w centymetrach (mm)

wymiary w metrach (mm)

wymiary w milimetrach na metry (mm x m)

wymiar cięcia (mm)

pojemność w mililitrach (ml)

pojemność w gramach (g)

numer produktu

rodzaj opakowaniania,  
ilość sztuk w opakowaniu

ilość sztuk w opakowaniu

kolor

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii produkt z końcówki serii

produkt z oferty nowości

produkt do samodzielnego montażu
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414419 113x105 kokardy blister 24

414412 115 poinsecja blister 24

414419

414412 414345

KOKARDY TITANUM
Dekoracje wykonane z pokrytego flokiem plastiku, 
dzięki czemu nie tracą kształtu. Dzięki dołączonemu 
drucikowi łatwe w użyciu. Niezastąpione przy 
tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji 
choinek, wianków, girland czy stroików. Idealne  
przy dekorowaniu kompozycji florystycznych, 
pakowaniu prezentów.

KWIATY POINSECJI TITANUM
Dekoracje wykonane z pokrytego flokiem plastiku, dzięki czemu nie tracą kształtu. Dzięki dołączonemu drucikowi 
łatwe w użyciu. Niezastąpione przy tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji choinek, wianków, girland czy 
stroików. Idealne przy dekorowaniu kompozycji florystycznych, pakowaniu prezentów.

414345 80 poinsecja blister 24
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DEKORACJE MATERIAŁOWE TITANUM

390943   
 

35x35 czapeczki 
wełniane 3D blister 24

414484   
 

35x45 czapeczki wełniane 
z pomponem blister 72

361963  55x65 choinki blister 40

361966 55x65 choinki blister 40

361963 361966

Miękkie aplikacje z materiału, idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, winietek, 
wianków, przedmiotów wiklinowych, styropianowych, elementów garderoby, ozdób świątecznych tj.: 
bożonarodzeniowe bombki czy wielkanocne jaja. Dekoracje można przyklejać, przyszywać bądź mocować  
za pomocą ozdobnych szpilek. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.
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DEKORACJE MATERIAŁOWE 
TITANUM

361958 22 liście 
ostrokrzewu blister 40

412932    
 

35x20 kokardki blister 50

415312    45x35 kokardki z cekinami
na piance 3D blister 12

Miękkie aplikacje z materiału, idealne do zdobienia 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
winietek, wianków, przedmiotów wiklinowych, 
styropianowych, elementów garderoby, ozdób 
świątecznych tj.: bożonarodzeniowe bombki  
czy wielkanocne jaja. Dekoracje można przyklejać, 
przyszywać bądź mocować za pomocą ozdobnych 
szpilek. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

KOKARDKI ZE WSTĄŻKI 
SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Miękkie, materiałowe dekoracje na piance 
samoprzylepnej 3D. Pomocne przy zdobieniu 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz, 
np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych. 
Doskonałe uzupełnienie techniki scrapbookingu 
i cardmakingu.

KOKARDY ZE WSTĄŻKI TITANUM
Gotowe kokardy, wykonane ze wstążki. Każda 
z kokard znajduje się na samoprzylepnej piance 3D, 
dzięki czemu jest natychmiast gotowa do użycia. 
Idealne do ozdabiania kartek okolicznościowych, 
karnecików, zaproszeń, prezentów, albumów, 
pamiętników, ramek, wianków czy świeczników. 
Niezastąpione w cardmakingu i scrapbookingu.
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362010 18 gwiazdki blister 40

388821 mix 50x90 czapeczki blister 20

DEKORACJE FILCOWE TITANUM
Miękkie, filcowe dekoracje, mogą stanowić 
samodzielne ozdoby, można je ze sobą łączyć, 
mogą również stanowić element przy tworzeniu 
dekoracji, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych 
pokojów czy sal przedszkolnych.

DEKORACJE MATERIAŁOWE 
TITANUM
Miękkie aplikacje z materiału, idealne do zdobienia 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
winietek, wianków, przedmiotów wiklinowych, 
styropianowych, elementów garderoby, ozdób 
świątecznych tj.: bożonarodzeniowe bombki  
czy wielkanocne jaja. Dekoracje można przyklejać, 
przyszywać bądź mocować za pomocą ozdobnych 
szpilek. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

DEKORACJA MATERIAŁOWA 
TITANUM
Miękkie aplikacje z materiału, idealne do zdobienia 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
winietek, wianków, przedmiotów wiklinowych, 
styropianowych, elementów garderoby, ozdób 
świątecznych tj.: bożonarodzeniowe bombki  
czy wielkanocne jaja. Dekoracje można przyklejać, 
przyszywać bądź mocować za pomocą ozdobnych 
szpilek. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

284827  39x39 płatki 
śniegu blister 40
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414528 78x78 choinka blister 12

414529 78x70 gwiazdka blister 12

383639  110x127 bombki blister 24

383638   106x119 choinki blister 24

414528 414529

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki. Mogą zostać użyte jako 
samodzielne ozdoby lub stanowić element 
zdobniczy przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz, 
np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych.

DEKORACJE FILCOWE TITANUM
Miękkie, filcowe dekoracje pomocne przy 
zdobieniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, 
tworzeniu dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu 
wnętrz, np. dziecięcych pokojów czy sal 
przedszkolnych.

ZAWIESZKI DEKORACYJNE 
TITANUM
Zawieszki wykonane z połączenia filcu i drewna. 
Świetnie sprawdzą się w dekoracji okien, luster, 
świątecznych drzewek, wianków, świeczników 
a nawet prezentów.
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383640  135 płatki 
śniegu blister 24

282953   mix płatki 
śniegu blister 6

363190   60 płatki śniegu
brokatowe blister 24

363189   60 płatki śniegu
brokatowe blister 24

282953

363190 363189

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki. Mogą stanowić element 
zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu 
prezentów, tworzeniu dekoracji świątecznych,  
jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych.

383640
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363177 płatki śniegu ‑ 140mm
kryształki ‑ 4mm

płatki śniegu
brokatowe + kryształki blister 24

414350 95x120 choinka blister 24

363176 19x20 wieniec 
bożonarodzeniowy blister 24

363173 14x19 ciastek blister 24
363176 363173

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki.  
Mogą stanowić element zdobniczy 
przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, 
pamiętników, albumów, pakowaniu 
prezentów, tworzeniu dekoracji 
świątecznych , jak i zdobieniu wnętrz, 
np. dziecięcych pokojów czy sal 
przedszkolnych.

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki. Mogą stanowić 
element zdobniczy przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów,  
tworzeniu dekoracji świątecznych,  
jak i zdobieniu wnętrz,  
np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych.

Zawieszka w kształcie choinki. Wykonana z pianki 
wykończonej karbowanym papierem.

DEKORACJA PIANKOWA TITANUM
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390942 90 miotełki blister 24

383633 218x179 bombki blister 24

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM

338612 116x222 bałwanki blister 6

282952 160x202 choinki blister 6

307914 103x132 choinki
brokatowe blister 6

Miękkie dekoracje z pianki. Mogą stanowić 
element zdobniczy przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz, 
np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych.

DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki, do zawieszenia. Mogą 
zostać użyte jako samodzielne ozdoby lub stanowić 
element zdobniczy przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz, 
np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych.

DEKORACJE DREWNIANE 
TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają 
się do tworzenia zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, pamiętników czy ozdób 
świątecznych. Można wykorzystać 
je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, 
okien, firan, przedmiotów wiklinowych oraz innych 
prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe 
uzupełnienie dla techniki decoupage 
i scrapbooking.
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BOMBKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają się do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników 
czy ozdób świątecznych. Można wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, 
przedmiotów wiklinowych oraz innych  
prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe  
uzupełnienie dla techniki decoupage  
i scrapbooking.

390742 80 okrągła blister 24

390741 100 okrągła blister 24

BOMBKI DREWNIANE 3D SKŁADANE TITANUM
Drewniane zawieszki wykonane ze sklejki o grubości 2 mm, każda składa się z dwóch elementów i jutowego 
sznureczka. Zawieszki można wykończyć dowolną techniką lub pozostawić w stanie surowym, co polecamy 
zwolennikom dekoracji świątecznych w naturalnym stylu. Świetnie sprawdzą się przy tworzeniu dekoracji 
świątecznych, wystroju okien, firan. Doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

413311 60x130 blister 6

390741390742

412639412640413311

412640 85x80 blister 6 412639 75x82 blister 6
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BOMBKI DREWNIANE TITANUM
Dekoracje z naturalnego drewna, do zawieszenia. Mogą zostać użyte jako samodzielne ozdoby lub stanowić element 
zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, 
tworzeniu dekoracji świątecznych, wystroju okien, firan, luster, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych. Doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

412706 75x85 dzwonek 
ażurowy blister 24

413273 90 renifer 
w lesie blister 24

413054 55x60/40x70/65x45/48x55 lisek, renifer, 
jeż, sowa

pudełko 
drewniane

413054 413057

413273 412716

413057 Ø54 bombki pudełko 
drewniane

412716 90 choinka blister 24

412706
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414531 85x80 gwiazda 
z Mikołajem blister 24

ZAWIESZKI DREWNIANE TITANUM

413063   70‑72 bombki blister 24

413060   45/47x85 choinki blister 24

Dekoracje z drewna, do zawieszenia. Mogą zostać użyte jako samodzielne ozdoby lub stanowić element zdobniczy 
przy tworzeniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, wystroju okien, firan, luster, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych. Doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.
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DEKORACJE DREWNIANE TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają się do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników 
czy ozdób świątecznych. Można wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, 
przedmiotów wiklinowych oraz innych prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe uzupełnienie  
dla techniki decoupage i scrapbooking.

412641

choinka: 35x75
gwiazda: 35/25
prezent: 39x57

gwiazda betlejemska: 62x29
bałwanek: 35x70

choinka, gwiazda, prezent, 
gwiazda betlejemska, bałwanek blister 6

414454 mix poinsencje, choinki, 
bombki, płatki śniegu

pudełko 
drewniane 24

414455 mix

liście ostrokrzewu, 
szyszki, poinsencje, 

gałązki ostrokrzewu, 
prezenty, płatki śniegu, 

choinki

pudełko 
drewniane 24

414456 mix
dekory, laski cukrowe, 

liście ostrokrzewu, liście, 
wianki, bombki, choinki, 

kokardy

pudełko 
drewniane 24 414457 mix

choinki, bombki, gwiazdy, 
gałązki, płatki śniegu, 

serca, renifery
pudełko 

drewniane 24

414454

414456

414455

414457
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DEKORACJE DREWNIANE TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają się do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników 
czy ozdób świątecznych. Można wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, 
przedmiotów wiklinowych oraz innych prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage 
i scrapbooking.

417613 30x30 serca
guziki blister 20

390721 mix: 
15x15\21x21\32x32 serca blister 6

390722 mix: 
25x22\35x33x45x43 gwiazdki blister 6

390722390721

417618 417612

417613 417621

417621 30x25 serca ażurowe
otwór do zawieszenia blister 20

417618 9x15 serca blister 20 417612 30x30 serca
otwór do zawieszenia blister 20
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DEKORACJE DREWNIANE TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają się 
do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, 
pamiętników czy ozdób świątecznych. Można 
wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia 
mebli, luster, okien, firan, przedmiotów wiklinowych 
oraz innych prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe 
uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

417652
gwiazdka: 49x46
choinka: 42x50
serce: 50x50

gwiazda, 
choinka, serce 20

GUZIKI DREWNIANE TITANUM
Guziki z drewna, do przyszywania. Element 
zdobniczy przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu 
dekoracji świątecznych, wystroju okien, firan, 
luster, odzieży. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
decoupage i scrapbooking.

307730 mix 30x35 prezenty blister 20

DEKORACJE DREWNIANE TITANUM

390724 42mm pionki\
figurki blister 24

Pionki z surowego drewna, w dwóch kształtach, 
wytoczone z kołeczków o średnicy 17 mm. 
Do wykorzystania przy tworzeniu własnych  
gier planszowych czy quizów geograficznych. 
Można je także użyć jako figurki postaci, 
np. w świątecznych szopkach,  
czy jako anioły w akrylowych  
bombkach. Stanowią  
doskonałe uzupełnienie  
dla techniki decoupage.
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DEKORACJE DREWNIANE TITANUM
Drewniane elementy dekoracyjne świetnie nadają się do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników 
czy ozdób świątecznych. Można wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, 
przedmiotów wiklinowych oraz innych prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage 
i scrapbooking.

417644 25x29 gwiazdki blister 20

417639 25x29 anioły blister 20

417638 42x50 anioły blister 20

417648 26x30 choinki blister 20

417643 18x18 płatki 
śniegu blister 20

417641 50x50 serca blister 20

417645 26x32 bombki blister 20

417646 50x60 dzwonki blister 20

417651 38x50 bałwanki blister 20

417623 29x29 konie blister 20

417645

417623

417644

417646

417638417639

417641417643

417648

417651
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DREWNIANE DEKORACJE SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki ciętej laserowo, na piance samoprzylepnej 3D. Świetnie nadają się 
do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników czy ozdób świątecznych. Można wykorzystać 
je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, przedmiotów wiklinowych oraz innych prac 
dekoratorskich. Stanowią doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

414460 mix
Mikołaj: 35x28

bałwanki: 20x32
piernikowe domki: 28x27

Mikołaje, bałwanki, 
piernikowe domki blister 72

414462 mix choinki: 30x33
piernikowe domki: 28x28

choinki, 
piernikowe domki blister 72

414471 mix
głowy Mokłaja: 35x34

bałwanki: 26x41
Mikołaje: 34x40

głowy Mikołaja, 
bałwanki, Mikołaje blister 24

412642 48x48 renifery blister 6 383646 65x53 renifery blister 24

414460 414462 414471
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DEKORACJE DREWNIANE SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Elementy dekoracyjne wykonane z 2 mm sklejki ciętej laserowo, na piance samoprzylepnej 3D.  
Świetnie nadają się do tworzenia zaproszeń, kartek okolicznościowych, pamiętników czy ozdób świątecznych.  
Można wykorzystać je do wykańczania wnętrz: zdobienia mebli, luster, okien, firan, przedmiotów wiklinowych  
oraz innych prac dekoratorskich. Stanowią doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

383604 51 płatki 
śniegu blister 24 383645 30 płatki 

śniegu blister 24

DEKORACJE FILCOWE TITANUM
Miękkie, filcowe dekoracje pomocne  
przy zdobieniu kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu 
prezentów, tworzeniu dekoracji świątecznych,  
jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych. Doskonałe uzupełnienie  
techniki scrapbookingu i cardmakingu.

412713   78x58 sweterki 
na wieszakach blister 24

GWIAZDKI SAMOPRZYLEPNE 
TITANUM
Filcowo-drewniane dekoracje. Pomocne przy zdobieniu 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, 
albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu dekoracji 
świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych 
pokojów czy sal przedszkolnych. Doskonałe  
uzupełnienie techniki scrapbookingu i cardmakingu.

414540 28 gwiazdki blister 24
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362018 mix 40x40 choinki blister 40 338436 choinka + 
sznurek mix blister 6

DEKORACJE FILCOWE TITANUM
Miękkie, filcowe dekoracje pomocne  
przy zdobieniu kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu 
prezentów, tworzeniu dekoracji świątecznych,  
jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów  
czy sal przedszkolnych. Doskonałe uzupełnienie 
techniki scrapbookingu i cardmakingu.

417609 60x60 płatki śniegu blister 40

417607  55x70 serca blister 40417601  70x40 kokardki blister 40
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384378  25x65 miniaturowe 
choinki blister 24

384379 30x65 miniaturowe 
choinki blister 24

414530 30x60 miniaturowe 
choinki blister 24

412645 40x90 miniaturowe 
choinki blister 6

412648 40x90/18x50 miniaturowe 
choinki blister 6

MINIATUROWE CHOINKI TITANUM
Miniaturowe choinki wykonane z plastiku. Do zastosowania w modelach, dioramach, szklanych kulach, plastikowych 
bombkach, a także przy tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, wianków, czy stroików.

412645

412648

384378

384379

414530
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WIANKI PLASTIKOWE TITANUM
Plastikowe wianki dekoracyjne, wyglądające jak ich naturalnych rozmiarów odpowiedniki. Wykończone kokardką, 
sprawiają wrażenie oszronionych. Niezastąpione przy tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji choinek, 
wianków, girland czy stroików. Idealne przy dekorowaniu kompozycji florystycznych, pakowaniu prezentów. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.

383652 45 wianki blister 24

383653 35 wianki blister 24

GAŁĄZKI OSTROKRZEWU TITANUM
Gałązki ostrokrzewu wyglądające jak prawdziwe. 
Na każdym druciku 1 listek z owocami. 
Niezastąpione przy tworzeniu 
bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji 
choinek, wianków, girland czy stroików.  
Idealne przy dekorowaniu kompozycji 
florystycznych, pakowaniu prezentów.  
Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu i cardmakingu.

412688 15x30 gałązki 
ostrokrzewu blister 24
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383642 105 płatek śniegu
brokatowy blister 24

414348 110x85 dzwonki 
3D blister 24

414346 130x150 płatki 
śniegu blister 24

414347 120x111 dzwonki blister 24

ZAWIESZKI PLASTIKOWE TITANUM
Plastikowe dekoracje do zawieszenia. Wykończone warstwą połyskującego brokatu, dzięki czemu pięknie odbijają 
światło lampek choinkowych. Świetnie sprawdzą się w dekoracji okien, luster, świątecznych drzewek, wianków, girland, 
świeczników, stroików a nawet prezentów.
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BLISTER
(mm)

383629 mix 38x42 kule 
cekinowe 110x190 48

BLISTER
(mm)

383627 mix mix kule z koralikami 100x170 48

412746 mix mix kule z koralikami 100x170 24 383627 412746

NAKLEJKI 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne klejone warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich 
powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414510 mix choinka: 
72x93

choinka, szyszki, 
bombki, prezenty 105x150 24

BLISTER
(mm)

419591 mix mix kule 
konfetti 115x200 50
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BLISTER
(mm)

359407  mix gwiazdki 90x170 50

BLISTER
(mm)

383723 mix mix renifery, 
Mikołaje, choinki 100x235 50

383722 mix mix Mikołaje, 
renifery 100x235 50

NAKLEJKI DREWNIANE 3D TITANUM

Naklejki dekoracyjne wykonane z cienkiej warstwy drewna klejonego 
warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób 
świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich 
powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

NAKLEJKI WYPUKŁE TITANUM
Naklejki dekoracyjne, wypukłe, idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, 
a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej.  
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414512 mix mix miasteczko, 
wianek 110x190 24

383723 383722
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BLISTER
(mm)

383721 mix mix prezenty 90x260 50

383724 mix mix płatki 
śniegu 90x260 50

383717 mix mix bombki 90x260 50

383718 mix mix bombki 90x260 50

383719 mix mix choinki 90x260 50

383717

383721

383718

383724

383719

NAKLEJKI WYPUKŁE TITANUM
Naklejki dekoracyjne, wypukłe, idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, 
a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej.  
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.
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BLISTER
(mm)

383623 mix mix bałwanki, 
pingwiny 102x185 48

BLISTER
(mm)

339424 28x18 kokardy
brokatowe 103x162 12

339425 28x18 kokardy
brokatowe 103x162 12

339426 28x18 kokardy
brokatowe 103x162 12

339424 339425 339426

NAKLEJKI WYPUKŁE TITANUM
Naklejki dekoracyjne, wypukłe, idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także 
ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

NAKLEJKI PAPIEROWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne, wypukłe, miękkie w dotyku, idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, 
luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym 
czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

2
plansze

BLISTER
(mm)

412745 mix bałwanki 110x170 24
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BLISTER
(mm)

413067 12x30 laski cukrowe 100x160 48

BLISTER
(mm)

412500 mix mix kule 
śnieżne 130x220 48

NAKLEJKI WYPUKŁE MIĘKKIE TITANUM
Naklejki dekoracyjne, wypukłe, miękkie w dotyku, idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, 
luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym 
czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

373228 plansza 
145x145 lustro 150x207 24

NAKLEJKI LUSTRZANE TITANUM
Naklejki dekoracyjne z efektem lustra. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, dekoracji sylwestrowych, tworzenia kul 
dyskotekowych, dekorowania podstawek na świece, 
pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.
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363182  32x65 renifery blister 24

383643 mix 49x80 pingwiny blister 24

307917 mix mix pingwiny, 
bałwanki blister 6

NAKLEJKI FILCOWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z filcu klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.
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NAKLEJKI FILCOWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z filcu klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

363193 mix 59x75 bałwanki blister 24

383733 mix 70x82 bałwanki blister 24

NAKLEJKI PAPIEROWE TITANUM

2
plansze

Naklejki dekoracyjne wykonane z papieru. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

412744 mix bałwanki 100x170 24
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NAKLEJKI PAPIEROWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z papieru. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

412847 80 płatki śniegu blister 24

412848 80 płatki śniegu blister 24

2
plansze

BLISTER
(mm)

413073 mix mix Mikołaje, renifery, 
pingwiny, bałwanki, bombki 160x295 48

2
plansze

BLISTER
(mm)

414485 mix mix motywy świąteczne 
z brokatem 197x303 24

412847 412848

BLISTER
(mm)

412744 mix bałwanki 100x170 24
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NAKLEJKI PAPIEROWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z grubego papieru klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

413065 mix 14x15 prezenty 100x160 48

413068 mix 15x25 skarpety 100x160 48

413071 mix 15x20 choinki 100x160 48
413065

413068 413071

413065

414337 414338 414339

413068 413071

BLISTER
(mm)

414337 42x57 renifery 105x200 48

414338 40x40 Mikołaje 105x200 48

414339 30x30 czapki 
Mikołaja 105x200 48
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NAKLEJKI PAPIEROWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z grubego papieru klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414508 mix mix choinki 105x215 24

414509 mix mix plastry drewna 105x215 24

BLISTER
(mm)

383630 mix 25x50 torebki 
prezentowe 110x190 48

414508 414509

NAKLEJKI 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne klejone warstwowo, dzięki czemu mają efekt 
3D. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy 
sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414507 mix mix choinka, 
prezenty 100x150 24
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NAKLEJKI PAPIEROWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z grubego papieru klejonego warstwowo, 
dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, 
mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy 
sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414513 mix mix znaczki, 
zawieszki, napisy 115x345 24

BLISTER
(mm)

414511   mix bombki 122x240 24

NAKLEJKI FOLIOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z przezroczystej folii. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien,  
luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali 
przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414336 mix płatki 
śniegu 105x220 48
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NAKLEJKI FOLIOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z przezroczystej folii. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni 
w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

363201 40 gwiazdki 105x310 36

363202 40 gwiazdki 105x310 36

363204 40 gwiazdki 105x310 36

BLISTER
(mm)

359402 mix choinki 105x345 50

359403 mix bombki 105x345 50

363201 363202 363204

359402 359403
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NAKLEJKI FOLIOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z przezroczystej folii. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni 
w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

418651 mix mix Mikołaj w saniach, renifery, 
elfy, bałwanki, płatki śniegu 160x275 48

BLISTER
(mm)

418652 mix mix bałwanki, pingwiny 160x275 48

BLISTER
(mm)

418649 mix mix pierniki, słodycze 160x275 48

BLISTER
(mm)

418650 mix mix bombki, słodycze 160x275 48

418651

418652

418649

418650
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NAKLEJKI FOLIOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z przezroczystej folii. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni 
w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

362451   serca 42x38 169x265 25

BLISTER
(mm)

362453   gwiazdy 40x40 169x265 25

NAKLEJKI 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z folii, z której robi się także łańcuchy choinkowe, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

383655  35 wianki blister 24
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NAKLEJKI PRZEZROCZYSTE TITANUM
Naklejki dekoracyjne na folii, dzięki czemu można je przyklejać na przezroczystych powierzchniach, np.: szybach, 
lustrach. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian i innych 
płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

359392 mix serca 125x240 50

BLISTER
(mm)

359391 mix serca 125x240 50

BLISTER
(mm)

359389 mix gwiazdy 125x240 50

NAKLEJKI PIANKOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki 
czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

307783    
  

mix gwiazdki 
w groszki blister 20
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NAKLEJKI PIANKOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

307910 mix mix piernikowe 
ciastka ‑ mix blister 6

363180 mix mix Mikołaje, 
Elfy, renifery blister 24

383620 mix mix Mikołaje, choinki, 
głowy renifera blister 24
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363573    
  

mix gwiazdki
brokatowe blister 24

NAKLEJKI PIANKOWE BROKATOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

383641  33 gwiazdki
brokatowe blister 24

307934   mix gwiazdki
brokatowe blister 6

282941   mix gwiazdki
brokatowe blister 6

307934 282941
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BLISTER
(mm)

282954  50 płatki śniegu
brokatowe 120x170 6

NAKLEJKI PIANKOWE BROKATOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

363181   mix choinki, laski cukrowe, płatki śniegu
brokatowe blister 24

283009   42x62 renifery
brokatowe blister 6
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BLISTER
(mm)

383616 mix płatki śniegu
brokatowe 115x160 48

NAKLEJKI PIANKOWE BROKATOWE TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

383601 mix choinki
brokatowe 115x160 48

NAKLEJKI PIANKOWE 3D TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki klejonej warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

412653 mix mix niedźwiedzie polarne, Mikołaje, 
bałwanki, renifery blister 6
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NAKLEJKI PIANKOWE 3D 
TITANUM
Naklejki dekoracyjne wykonane 
z pianki klejonej warstwowo,  
dzięki czemu mają efekt 3D.  
Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, ozdób 
świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich 
powierzchni w pokoju dziecięcym  
czy sali przedszkolnej. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

383621  41x55 głowy 
renifera 125x255 48

383622 39x55 bałwanki 125x225 48

NAKLEJKI ŻELOWE TITANUM
Naklejki żelowe można stosować na gładkich i czystych 
powierzchniach – takich jak szybach, lustrach, meblach. 
Można je przyklejać wielokrotnie, ponieważ do ich 
mocowania nie ma potrzeby użycia kleju. Po odklejeniu  
nie zostają trwałych śladów na bazowej powierzchni.

BLISTER
(mm)

418658 mix mix Mikołaj w saniach, bałwanek, 
renifer, choinka, prezent, dzwonki 160x260 48

418659 mix mix Mikołaj, sanie, bałwanek, choinka, 
pingwin, kula śnieżna 160x260 48

418661 mix mix Mikołaj, sanie, bałwanek, choinka, 
wianek, renifer 160x260 48

383622383621

418661418659418658
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NAKLEJKI NA TAŚMIE TITANUM
Naklejki dekoracyjne idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, 
pamiętników, albumów, karnecików. Umieszczone 
na poręcznej taśmie. Doskonałe uzupełnienie  
dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.

412956 mix wzory świąteczne blister 24

PISAKI METALICZNE TITANUM
Zestaw dwóch pisaków w metalicznych kolorach: 
złotym i srebrnym. Doskonale sprawdzą się 
podczas pisania lub dekorowania zarówno 
na ciemnym, jak i na jasnym papierze.  
Grubość linii pisania: 2,2 mm.

362302  2,2 blister

BROKATY TITANUM
Mieniące się, sypkie brokaty, do dekorowania 
i zdobień przedmiotów, np.: świec, zniczy, szkła, 
ozdób świątecznych, wyrobów poligraficznych itp. 
Nadają się do mieszania z klejem, posypywania 
na klej, lakier, czy wtapiania w żel lub szkliwo.

184583    
  

metaliczny ‑ 
fiolki 6 6x4,5g blister 24

185002  
3 srebrne, 3 
złote ‑ fiolki

2 kol. x 3 
szt. 6x4,5g blister 24 185002184583
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BROKATY TITANUM
Mieniące się, sypkie brokaty, do dekorowania i zdobień przedmiotów, np.: świec, zniczy, szkła, ozdób świątecznych, 
wyrobów poligraficznych itp. Nadają się do mieszania z klejem, posypywania na klej, lakier,  
czy wtapiania w żel lub szkliwo.

307828

307828 20 woreczek 
foliowy 5

395531 20 woreczek 
foliowy 5

395533 20 woreczek 
foliowy 5

395538 20 woreczek 
foliowy 5

395541 20 woreczek 
foliowy 5

395542 20 woreczek 
foliowy 5

395540 20 woreczek 
foliowy 5

395544 20 woreczek 
foliowy 5

395530 20 woreczek 
foliowy 5

395535 20 woreczek 
foliowy 5

395536 20 woreczek 
foliowy 5

395537 20 woreczek 
foliowy 5

395534 20 woreczek 
foliowy 5

395532 20 woreczek 
foliowy 5

395539 20 woreczek 
foliowy 5

395545 20 woreczek 
foliowy 5

395546 20 woreczek 
foliowy 5

395543 20 woreczek 
foliowy 5

395531 395533 395538

395530 395532

395541

395535

395539

395542

395536

395545

395540

395537

395546

395544 395534

395543
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BROKATY TITANUM
Mieniące się, sypkie brokaty, do dekorowania i zdobień przedmiotów, np.: świec, zniczy, szkła, ozdób świątecznych, 
wyrobów poligraficznych itp. Nadają się do mieszania z klejem, posypywania na klej, lakier, czy wtapiania w żel  
lub szkliwo.

307634    
  

6x10g blister 6

307636   
 

po 3 sztuki 
z koloru 12x15g display 48

360415   6x113g display 6
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BROKATY TITANUM
Mieniące się, sypkie 
brokaty, do dekorowania 
i zdobień przedmiotów, np.: 
świec, zniczy, szkła, ozdób 
świątecznych, wyrobów 
poligraficznych itp. Nadają 
się do mieszania z klejem, 
posypywania na klej, lakier, 
czy wtapiania w żel lub 
szkliwo.

260091    
 

tęczowy, 
nitki ‑ fiolki 5 5x2g blister 60

260090    
 

metaliczny, 
nitki ‑ fiolki 5 5x2g blister 60

ZESTAWY DEKORACYJNE 
TITANUM

399091 22g klej + 
2,5g brokat blister 24

399092 22g klej + 
2,5g brokat blister 24

399093 22g klej + 
2,5g brokat blister 24

Zestawy do dekorowania, składające się z kleju 
z brokatem i brokatu sypkiego.
Kleje z brokatem znajdują się w miękkiej tubce, 
wygodnej i łatwej w użyciu dzięki specjalnej 
końcówce umożliwiającej precyzyjną aplikację.  
Nie wymagają dodatkowych akcesoriów i nie brudzą 
rąk, po wyschnięciu brokat nie wykrusza się.
Sypkie brokaty nadają się do mieszania z klejem, 
posypywania na klej, lakier, czy wtapiania w żel  
lub w szkliwo.
Idealne przy zdobieniu prac plastycznych, tworzeniu 
ozdób, zaproszeń i kartek świątecznych, opisywaniu 
prezentów, zdobieniu przedmiotów, np.: świec, 
zniczy, szkła, ozdób świątecznych, wyrobów 
poligraficznych, itp. Znajdują szerokie zastosowanie 
w scrapbookingu.

260090260091

399091

399093399092
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KLEJE Z BROKATEM TITANUM
Kleje z brokatem w miękkich tubkach, wygodne i łatwe w użyciu dzięki 
specjalnej końcówce umożliwiającej precyzyjną aplikację. Nie wymagają 
dodatkowych akcesoriów i nie brudzą rąk. Idealne przy zdobieniu prac 
plastycznych, tworzeniu ozdób, zaproszeń i kartek świątecznych, 
opisywaniu prezentów. Zawarte w nich drobinki brokatu sprawiają, 
że wykonane prace nabierają blasku i elegancji. Po wyschnięciu brokat 
nie wykrusza się, a prace pozostają kolorowe i świeże. Znajdują szerokie 
zastosowanie w scrapbookingu.

307638   3 3x13g 24

307724  2 2x60g blister 24

CEKINY TITANUM
Błyszczące cekiny w szerokim wachlarzu kształtów, rozmiarów 
i kolorów – od delikatnych nut pastelowych, przez żywe odcienie tęczowe 
i neonowe, aż po błyszczące barwy metaliczne i laserowe. Znakomite 
do samodzielnego dekorowania ozdób styropianowych, odzieży, 
wykańczania zaproszeń, kartek okolicznościowych, zakładek do książek. 
Z łatwością można je naszywać, przypinać za pomocą szpilek lub naklejać. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbooking.

307785 mix 8 okrągłe
metaliczne 8x3g blister 40
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319386 319387 319385

284808    
  

25 gwiazdki płaskie
metalizowane 14 blister 40 260088    

  
15 gwiazdki wypukłe

metalizowane 14 blister 40

CEKINY TITANUM
Błyszczące cekiny w szerokim wachlarzu 
kształtów, rozmiarów i kolorów – od delikatnych 
nut pastelowych, przez żywe odcienie 
tęczowe i neonowe, aż po błyszczące barwy 
metaliczne i laserowe. Znakomite 
do samodzielnego dekorowania ozdób 
styropianowych, odzieży, wykańczania zaproszeń, 
kartek okolicznościowych, zakładek do książek. 
Z łatwością można je naszywać, przypinać 
za pomocą szpilek lub naklejać. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbooking.

319386 w tonacji złota 7 okrągłe 8x2,5g blister 24

319387 w tonacji różu i czerwieni 7 okrągłe 8x2,5g blister 24

319385 w tonacji zieleni 7 okrągłe 8x2,5g blister 24



48

414533

304588 304637 304639

414535

CEKINY TITANUM
Błyszczące cekiny w szerokim wachlarzu kształtów, rozmiarów 
i kolorów - od delikatnych nut pastelowych, przez żywe odcienie 
tęczowe i neonowe, aż po błyszczące barwy metaliczne i laserowe. 
Znakomite do samodzielnego dekorowania ozdób styropianowych, 
odzieży, wykańczania zaproszeń, kartek okolicznościowych, 
zakładek do książek. Z łatwością można je naszywać, przypinać 
za pomocą szpilek lub naklejać. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbooking.

414533   8 okrągłe 3x5g blister 24

414535   8 okrągłe 3x5g blister 24

284877 7 okrągłe
pastelowe 10 blister 40

304588 7 okrągłe
perłowe 10 blister 40

304637 7 okrągłe
perłowe 10 blister 40

304639 7 okrągłe
perłowe 10 blister 40
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260078 260075 260076 260077

284880284878304614

CEKINY TITANUM
Błyszczące cekiny w szerokim wachlarzu kształtów, rozmiarów 
i kolorów – od delikatnych nut pastelowych, przez żywe odcienie 
tęczowe i neonowe, aż po błyszczące barwy metaliczne i laserowe. 
Znakomite do samodzielnego dekorowania ozdób styropianowych, 
odzieży, wykańczania zaproszeń, kartek okolicznościowych, 
zakładek do książek. Z łatwością można je naszywać, przypinać 
za pomocą szpilek lub naklejać. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbooking.

304614 7 okrągłe
matowe 10 blister 40

284878 7 okrągłe
matowe 10 blister 40

284880 7 okrągłe
matowe 10 blister 40

260078 7 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

260075 7 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

260076 7 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

260077 7 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

360413 9 okrągłe
pastelowe 14 blister 40



50

268299 268298 268300 268301

CEKINY TITANUM
Błyszczące cekiny w szerokim wachlarzu kształtów, rozmiarów 
i kolorów – od delikatnych nut pastelowych, przez żywe 
odcienie tęczowe i neonowe, aż po błyszczące barwy metaliczne 
i laserowe. Znakomite do samodzielnego dekorowania ozdób 
styropianowych, odzieży, wykańczania zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, zakładek do książek. Z łatwością można 
je naszywać, przypinać za pomocą szpilek lub naklejać. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbooking.

260083 9 okrągłe
tęczowe 14 blister 40

268299 9 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

268298 9 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

268300 9 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

268301 9 okrągłe
metaliczne 14 blister 40

ZESTAW DEKORACYJNY TITANUM
Zestaw składający się z plastikowych koralików do nawlekania oraz 
konfetti. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu 
i cardmakingu. Idealnie nadaje się do tworzenia biżuterii, ozdób, 
pamiętników, kartek okolicznościowych, zaproszeń, a nawet do ozdabiania 
ubrań, obuwia czy toreb.

363218 zestaw w fiolkach: 
konfetti, koraliki blister 48
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307631 307632 307633

BROKATY I KONFETTI TITANUM
Mieniący się zestaw do dekoracji przeznaczony do prac plastycznych i rękodzielniczych. 
Doskonały do dekoracji i zdobień. Składa się z konfetti w kształcie gwiazdek oraz brokatu. 
Zarówno brokat, jak i konfetti nadają się do posypywania na klej, lakier, czy wtapiania w żel 
lub szkliwo. Dostępne w wygodnych, plastikowych, zakręcanych buteleczkach, brokat 
dodatkowo z otworami do posypywania.

307631 brokat 
i konfetti

8 
i 10 blister 36

307632 brokat 
i konfetti

8 
i 10 blister 36

307633 brokat 
i konfetti

8 
i 10 blister 36

ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM
Mieniący się zestaw do dekoracji przeznaczony do wszelkich prac 
plastycznych i rękodzielniczych. Doskonały do dekoracji i różnego 
rodzaju zdobień. Wszystkie elementy można swobodnie 
posypywać na klej, lakier, czy wtapiać w żel lub szkliwo. 
Pakowane na blistrze w przezroczyste pojemniczki z nakrętką.

339367
zestaw:

konfetti ‑ gwiazdki, kwiatki, serduszka
brokat, perełki ‑ duże, małe

blister 24
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KONFETTI TITANUM
Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac 
plastycznych i rękodzielniczych, np.: kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, karnecików. 
Sprawdzi się jako niebanalna ozdoba podczas 
imprez okolicznościowych, tematycznych 
czy bankietów. Można je wykorzystać do dekoracji 
stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków 
świątecznych. Niezastąpione w scrapbookingu.

414340 mix
płatki śniegu, 

choinki, gwiazdki, 
okrągłe, renifery

6x3g blister 24

414536   
płatki śniegu: 13
renifery: 19x17
choinki: 20x15

płatki śniegu, 
gwiazdki, renifery blister

363576    
 

12 płatki 
śniegu 10 blister 48
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KONFETTI TITANUM
Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac plastycznych i rękodzielniczych, np.: kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, karnecików. Sprawdzi się jako niebanalna ozdoba podczas imprez okolicznościowych, tematycznych 
czy bankietów. Można je wykorzystać do dekoracji stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków świątecznych. 
Niezastąpione w scrapbookingu.

284803 10 płatki 
śniegu 14 blister 40 284814 23 płatki 

śniegu 14 blister 40

260086 23 płatki 
śniegu 14 blister 40 284805 25 płatki 

śniegu 14 blister 40

284807  14 płatki 
śniegu 14 blister 40 284804 7x7 choinki 14 blister 40
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284797    
  

19/7 gwiazdki 14 blister 40 284809 19/7 gwiazdki 14 blister 40

KONFETTI TITANUM
Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac plastycznych i rękodzielniczych, 
np.: kartek okolicznościowych, zaproszeń, karnecików. Sprawdzi się jako niebanalna 
ozdoba podczas imprez okolicznościowych, tematycznych czy bankietów. Można 
je wykorzystać do dekoracji stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków świątecznych. 
Niezastąpione w scrapbookingu.

363577   10 gwiazdki 10 blister 48

KRYSZTAŁKI SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Samoprzylepne kryształki to niezastąpiona dekoracja przy ozdabianiu 
pamiętników, kartek okolicznościowych, zaproszeń, bukietów, prezentów, 
etui do telefonów, elementów garderoby oraz mebli. Kryształki można 
swobodnie przyklejać do papieru, drewna lub tkaniny. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

414519 kwiatki  21 90x190 12
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417593

417593

362062

362062

362061

362061

KRYSZTAŁKI SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Samoprzylepne kryształki 
to niezastąpiona dekoracja przy 
ozdabianiu pamiętników, kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, 
bukietów, prezentów, etui 
do telefonów, elementów garderoby 
oraz mebli. Kryształki można swobodnie 
przyklejać do papieru, drewna 
lub tkaniny. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

417593 gwiazdki 12/8 100x175 40

362062 gwiazdki 12/8 100x175 40

362061 gwiazdki 12/8 100x175 40

390967 12 perełki 20 blister 24

363616 5 perełki 40 blister 48

363617 8 perełki 40 blister 48

PEREŁKI DEKORACYJNE TITANUM
Plastikowe koraliki do nawlekania. Niezastąpione przy tworzeniu 
biżuterii, hafcie koralikowym, wykańczaniu odzieży czy ozdób 
do włosów. Idealne jako dodatek przy dekorowaniu styropianowych 
bombek i pisanek, a także tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, 
dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików.

390968 mix: 
13\11\7\3,5 perełki blister 24
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PEREŁKI DEKORACYJNE TITANUM
Plastikowe koraliki do nawlekania. Niezastąpione przy tworzeniu 
biżuterii, hafcie koralikowym, wykańczaniu odzieży czy ozdób 
do włosów. Idealne jako dodatek przy dekorowaniu styropianowych 
bombek i pisanek, a także tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, 
dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików.

390960 9x12 koraliki podłużne 
fasetowane 20 blister 24

390963 8x16 koraliki 
krople 20 blister 24

390961 12x16 koraliki 
twist 20 blister 24
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PEREŁKI DEKORACYJNE TITANUM
Plastikowe koraliki do nawlekania. Niezastąpione przy tworzeniu 
biżuterii, hafcie koralikowym, wykańczaniu odzieży czy ozdób 
do włosów. Idealne jako dodatek przy dekorowaniu styropianowych 
bombek i pisanek, a także tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, 
dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików.

390965 12 koraliki 
shamballa 20 blister 24

KORALIKI TITANUM
Plastikowe koraliki do nawlekania. Niezastąpione przy tworzeniu 
biżuterii, hafcie koralikowym, wykańczaniu odzieży czy ozdób 
do włosów. Idealne jako dodatek przy dekorowaniu styropianowych 
bombek i pisanek, a także tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, 
dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików.

390752 6 koraliki podłużne fasetowane 30 blister 24

390725 5 40 blister 24

390726 5 40 blister 24
390725 390726
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ZAWIESZKI DEKORACYJNE TITANUM
Zawieszki wykonane 
z bawełnianych nici, idealnie 
sprawdzające się jako element 
dekoracyjny przy tworzeniu 
kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, albumów, 
pamiętników, wianków, girland, 
świeczników. Można 
je wykorzystać przy pakowaniu 
prezentów, ozdabianiu bukietów, 
a także to wykończenia 
np. zawieszek do kluczy czy 
torebki. Idealne do wykonania 
własnej biżuterii: kolczyków, 
naszyjników czy bransoletek.

414449 6x25 frędzle blister 72

414450 6x25 frędzle blister 72

SZNUREK CHENILLOWY TITANUM
Miękkie i puchate sznurki dekoracyjne. Sprawdzą 
się zarówno przy pakowaniu prezentów, 
jak również jako zawieszki do wiszących ozdób.

383617   3x3m blister 24

283061  
druciki

metalizowane ‑ 
14 sztuk

50 0,6 cm blister 6

282805 druciki imitacja 
sosny ‑ 10 sztuk 30 1 cm blister 6

DRUCIKI DEKORACYJNE TITANUM
Elastyczne druciki dekoracyjne. Idealne do prac 
manualnych, tworzenia niebanalnych ozdób 
i oryginalnych dekoracji np. świątecznych. 
Wspaniale komponują się z piórkami 
dekoracyjnymi, pomponami oraz oczkami. 
Można wyczarować z nich fantastyczne kolorowe 
potworki, wesołe zwierzaczki, czy włochate 
okulary. Sprawdzą się zarówno przy pakowaniu 
prezentów, jak również jako zawieszki 
do wiszących ozdób.

414449 414450

283061

282805
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338630
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338631
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338632
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338633
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338635
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338636
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

338637
druciki 

metalizowane 
‑ 30 sztuk

30 0,6cm blister 36

KLAMERKI PLASTIKOWE TITANUM
Plastikowe klamerki do przypinania 
fotografii, karnecików przy 
prezentach, winietek na stół, 
dekorowania stroików, bukietów, 
doniczek, kartek okolicznościowych. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

412950 3x25 blister 12

412951 3x25 blister 12 412950 412951

338630282816 338631282811 338632282815 338633 338635 338636 338637

DRUCIKI DEKORACYJNE TITANUM
Miękkie, puchate i niezwykle elastyczne druciki dekoracyjne. Wspaniale komponują się z piórkami dekoracyjnymi, 
pomponami oraz oczkami. Można wyczarować z nich fantastyczne kolorowe potworki, wesołe zwierzaczki, czy 
włochate okulary. Sprawdzą się zarówno przy pakowaniu prezentów, jak również jako zawieszki do wiszących ozdób.

282816    
  

druciki
metalizowane ‑ 

40 sztuk
30 0,4 cm blister 6

282811    
  

druciki
metalizowane ‑ 

25 sztuk
30 0,8cm blister 6

282815    
 

druciki
metalizowane ‑ 

25 sztuk
30 0,6cm blister 36
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KLAMERKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane klamerki do przypinania fotografii, 
karnecików przy prezentach, winietek na stół, 
dekorowania stroików, bukietów, doniczek, kartek 
okolicznościowych. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

412698 +wstążka 
jutowa 5cmx2m 4x30 blister 24

339368 klamerki drewniane
+ sznurek jutowy 3x25 blister 24

414469 7x35 renifery
filcowe blister 48

2 m 5 cm
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KLAMERKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane klamerki do przypinania fotografii, 
karnecików przy prezentach, winietek na stół, 
dekorowania stroików, bukietów, doniczek, kartek 
okolicznościowych. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu.

414467   7x35 płatek śniegu, 
ciastek, gwiazdka blister 48

414472 7x48 renifery blister 24414466 7x35 Mikołaje, 
bałwanki, renifery blister 48

414483 7x35 Mikołaje blister 24414481 7x35 choinki blister 24
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KLAMERKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane klamerki do przypinania fotografii, karnecików przy 
prezentach, winietek na stół, dekorowania stroików, bukietów, 
doniczek, kartek okolicznościowych. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu.

414539  6x35 renifery
piankowe blister 24

414537 7x35 choinki blister 24

414538 7x35 gwiazdki blister 24

361978  7x35 blister 20

414537 414538
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363167 4,8 blister 24 363171 4,8 blister 24

KLAMERKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane klamerki do przypinania fotografii, 
karnecików przy prezentach, winietek na stół, 
dekorowania stroików, bukietów, doniczek, kartek 
okolicznościowych. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

412692  10x45 krata blister 24

363167 363171
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KLAMERKI DREWNIANE TITANUM
Drewniane klamerki do przypinania fotografii, karnecików 
przy prezentach, winietek na stół, dekorowania stroików, 
bukietów, doniczek, kartek okolicznościowych. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

412737  10x73 nadruk 
mix blister 24

383647   4x30 blister 24

412697  4x30 brokatowe
+sznurek 365cm blister 24
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WSTĄŻKI SATYNOWE TITANUM
Wstążki satynowe w bogatej gamie kolorystycznej. 
Niezastąpione przy zdobieniu bukietów, ozdabianiu doniczek, 
świeczników, ramek na zdjęcia, pakowaniu prezentów, 
wykańczaniu dekoracji wykonanych z tkanin. Idealne 
uzupełnienie do prac wykonywanych metodą scrapbookingu: 
zaproszeń, kartek okolicznościowych, laurek, karnetów, 
pamiętników, albumów. Wstążki można dowolnie przyszywać, 
przyklejać bądź przywiązywać do zdobionego przedmiotu.

311946 01 6 25 10

311948 01 12 25 10

311947 01 25 25 5

312002 18 6 25 10

312003 18 12 25 10

312004 18 25 25 5

312017 178 6 25 10

312019 178 12 25 10

312018 178 25 25 5

311969 48 6 25 10

311970 48 12 25 10

311971 48 25 25 5

311916 162 6 25 10

311917 162 12 25 10

311924 162 25 25 5

344537 15 4 metalizowana blister 50 344539 15 4 metalizowana blister 50

311946 311948 311947

312002 312003 312004

312017 312019 312018

311969 311970 311971

311916 311917 311924
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363076 363028

363086 363090

363074

363098

TAŚMY MATERIAŁOWE LIŚCIE TITANUM
Taśmy dekoracyjne z materiałowymi liśćmi. 
Niezastąpione przy ozdabianiu poszewek 
na poduszki, abażurów, kocyków, firan, 
elementów odzieży, doniczek, pudełek, 
wazonów, lamp, świec i świeczników, 
butelek, pakowaniu prezentów. Idealne 
uzupełnienie do prac wykonywanych 
metodą scrapbookingu: zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, laurek, karnetów, 
pamiętników, albumów. Taśmy można 
dowolnie przyszywać, przyklejać bądź 
przywiązywać do zdobionego przedmiotu.

396507   22 4,5 liście blister 72

WSTĄŻKI DEKORACYJNE TITANUM
Wstążki ze świątecznymi wzorami. Niezastąpione 
przy zdobieniu bukietów, ozdabianiu doniczek, 
pakowaniu prezentów, wykańczaniu dekoracji 
wykonanych z tkanin. Idealne uzupełnienie do prac 
wykonywanych metodą scrapbookingu: zaproszeń, 
kartek okolicznościowych, laurek, karnetów, 
pamiętników, albumów, zaproszeń. Wstążki można 
dowolnie przyszywać, przyklejać bądź 
przywiązywać do zdobionego przedmiotu.

363076 15 3 skarpety 
na prezenty blister 50

363074 15 3 prezenty blister 50

363028 15 3 choinki blister 50

363086 15 3 ostrokrzew blister 50

363090 15 3 ostrokrzew blister 50

363098 15 3 choinki, 
śnieżynki blister 50
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414435 414433 414422 414423

414435 50mm kokardki blister 50

414433 50mm kokardki blister 50

414422 50mm kokardki blister 50

414423 50mm kokardki blister 50

KOKARDY MATERIAŁOWE TITANUM
Gotowe kokardy, wykonane z materiału. Dla wygody każda z kokard 
wyposażona została w drucik ułatwiający jej dowiązanie do przedmiotu. 
Idealne do dekoracji choinek, gałązek, wianków, świeczników, prezentów.

414421 55mm kokardki blister 50
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373248

373254

363465

373252

373257

363467

MATY DEKORACYJNE TITANUM
Maty dekoracyjne z kryształkami 
imitującymi cyrkonie. Niezastąpione 
przy ozdabianiu doniczek, pudełek, 
wazonów, lamp, świec i świeczników, 
butelek. Idealne uzupełnienie do prac 
wykonywanych metodą scrapbookingu: 
zaproszeń, kartek okolicznościowych, 
laurek, karnetów, pamiętników, 
albumów, zaproszeń. Maty można 
dowolnie przycinać.

363465 120x120 4 blister 24

363467 120x120 4 blister 24

WSTĄŻKI SAMOPRZYLEPNE TITANUM
Wstążki samoprzylepne w formie 
bawełnianej koronki. Z jednej strony 
pokryte są klejem, co ułatwia aplikację. 
Idealny dodatek przy wykańczaniu 
dekoracji decoupage, np. pudełek 
na chusteczki, świeczników, słoików, 
wazonów, a także doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu – kartek 
okolicznościowych, albumów, 
pamiętników, zaproszeń, bilecików.

373248 15 1,8 blister 48

373252 15 1,8 blister 48

373254 15 1,8 blister 48

373257 15 1,8 blister 48
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363478

339378 339379

363494 363492

363472

339380

TAŚMY DEKORACYJNE TITANUM
Taśmy dekoracyjne z kryształkami imitującymi 
cyrkonie. Niezastąpione przy ozdabianiu doniczek, 
pudełek, wazonów, lamp, świec i świeczników, 
butelek, pakowaniu prezentów. Mogą pełnić 
funkcję dekoracyjnego bieżnika na stół. Idealne 
uzupełnienie do prac wykonywanych metodą 
scrapbookingu: zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, laurek, karnetów, 
pamiętników, albumów, zaproszeń. Taśmy można 
dowolnie przycinać.

363478 120 1 4 blister 50

363472 120 1 4 blister 50

339378 50 2 4 24

339379 50 2 4 24

339380 50 2 4 24

363494 1,5 6 12

363492 1,5 6 12
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412438412437383648383649

SZNUREK DEKORACYJNY TITANUM

363469 poliestrowy 3 4 blister 24

KORALIKI NA SZNURKU TITANUM

383649 4,5 3 blister 24

383648 4,5 3 blister 24

412437 4,5 3 blister 24

412438 4,5 3 blister 24

Przeznaczony do dekoracji i ozdobnego pakowania. 
Niezastąpiony we florystyce. Idealny do: scrapbookingowych 
albumów, okolicznościowych kartek, zaproszeń, wiszących 
dekoracji, tworzenia wieńców, bukietów, projektów 
w technice decoupage, itp.

Dekoracyjne koraliki na sznurku, niezastąpione przy tworzeniu bożonarodzeniowych 
aranżacji, dekoracji choinek, okien, wianków, girland czy stroików. Idealne jako dodatek 
przy wykańczaniu styropianowych bombek czy pisanek. Można je także wykorzystać 
przy tworzeniu biżuterii, wykańczaniu kostiumów karnawałowych, kompozycji florystycznych, 
pakowaniu prezentów. Nie przesuwają się po sznurku, nadają się do dowolnego przycinania.
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396450396452

363632 363633

363643

363640

363644

396443 396454

TAŚMY Z CEKINAMI TITANUM

363632 2 6 blister 50

363633 2 6 blister 50

363640 2 6 blister 50

363643 2 6 blister 50

363644 2 6 blister 50

Cekiny na taśmie, można je dowolnie przycinać nie powodując zsuwania się cekinów. Idealne do ozdabiania 
odzieży, kostiumów, kreacji sylwestrowych, czapek, toreb, obuwia, firan, świeczników, bukietów, wianków, 
prezentów czy dekorowania choinek. Świetnie sprawdzą się w scrapbookingu i cardmakingu.

SZNURKI PAPIEROWE TITANUM
Sznurek papierowy skręcany, idealny przy wykańczaniu 
kartek okolicznościowych, zaproszeń, albumów. Świetnie 
sprawdzi się jako dodatek przy dekorowaniu bukietów, 
prezentów, wianków. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu i cardmakingu.

396452 5 35 blister 72

396450 5 35 blister 72

396443 5 35 blister 72

396454 5 35 blister 72
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363624

363628

283020

363625

363629

283011

ŻYŁKI NYLONOWE TITANUM

363624 przezroczysta 40 0,5 blister 24

363625 przezroczysta 40 0,35 blister 24

GUMKI METALIZOWANE TITANUM

363628 9 2 blister 24

363629 9 2 blister 24

PIÓRKA DEKORACYJNE TITANUM

283020 mix blister 50

283011 mix blister 50

Przezroczyste, nylonowe żyłki o dużej wytrzymałości. Idealne do nawlekania 
koralików, guzików, aplikacji z materiału. Sprawdzą się podczas podwieszania 
dekoracji, ozdabiania bukietów, wykonywania biżuterii.

Błyszczące gumki dekoracyjne w oplocie, w metalicznych kolorach. Stanowią doskonałe uzupełnienie prac 
florystycznych. Niezastąpione w krawiectwie i decoupage. Można je wykorzystywać przy wykonywaniu 
biżuterii, np. jako bazy do bransoletek. Dostępne na wygodnej w użyciu i łatwej w przechowywaniu szpuli.

Piórka dekoracyjne niezastąpione przy zdobieniu masek, kostiumów i fryzur 
karnawałowych, zakładek do książek, kartek okolicznościowych, kompozycji 
kwiatowych, ozdób świątecznych, opakowań prezentów i wielu innych.
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PIÓRKA DEKORACYJNE TITANUM

396529 9‑15 blister 40

396539 mix blister 40

396528 10‑15 blister 40

Piórka dekoracyjne niezastąpione przy zdobieniu masek, 
kostiumów i fryzur karnawałowych, zakładek do książek, kartek 
okolicznościowych, kompozycji kwiatowych, ozdób świątecznych, 
opakowań prezentów i wielu innych.
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414324 414326 414329 414333 414334

PIÓRKA DEKORACYJNE TITANUM

396535 mix blister 12

414324 16 blister 6

414326 16 blister 6

414329 16 blister 6

414333 16 blister 6

414334 16 blister 6

Piórka dekoracyjne niezastąpione przy zdobieniu masek, 
kostiumów i fryzur karnawałowych, zakładek do książek, 
kartek okolicznościowych, kompozycji kwiatowych, ozdób 
świątecznych, opakowań prezentów i wielu innych.
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PIÓRKA DEKORACYJNE TITANUM

396533 mix blister 40

STYROPIANOWE GRZYBKI NA DRUCIKU TITANUM

418679 25x30 grzybki blister 24

412724 17x20 muchomory blister 24

Piórka dekoracyjne niezastąpione przy zdobieniu masek, 
kostiumów i fryzur karnawałowych, zakładek do książek, kartek 
okolicznościowych, kompozycji kwiatowych, ozdób świątecznych, 
opakowań prezentów i wielu innych.

Grzybki wykonane z drobnoziarnistego styropianu, na druciku 
w kolorze zielonym. Wyglądające jak żywe. Niezastąpione przy 
dekorowaniu aranżacji kwiatowych: bukietów, wianków, stroików, 
itp. Sprawdzą się także przy wykańczaniu albumów, kartek 
okolicznościowych, pakowaniu prezentów. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu i florystyki.
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396464 396465 396468 396471

LIŚCIE NA DRUCIKU TITANUM

338691 25x50 liście blister 6

LIŚCIE NA DRUCIKU TITANUM

396464 30x50 liście blister 72

396465 30x50 liście blister 72

396468 30x50 liście blister 72

396471 30x50 liście blister 72

Papierowe liście na druciku florystycznym. Niezastąpione 
przy dekorowaniu aranżacji kwiatowych: bukietów, wianków, 
stroików, itp. Sprawdzą się także przy wykańczaniu albumów, 
kartek okolicznościowych, pakowaniu prezentów. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu i florystyki.

Materiałowe liście na druciku florystycznym. Niezastąpione przy dekorowaniu 
aranżacji kwiatowych: bukietów, wianków, stroików, itp. Sprawdzą się także 
przy wykańczaniu albumów, kartek okolicznościowych, pakowaniu prezentów. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu i florystyki.
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352539 352540 352538

338618 338619 338620

363121 363122 363123 363125

307918

307918

307919

307919

KULECZKI NA DRUCIKU TITANUM

338618 gładkie 12 blister 36

338619 gładkie 12 blister 36

338620 gładkie 12 blister 36

352539 gładkie 12 blister 6

352540 gładkie 12 blister 6

352538 gładkie 12 blister 6

363121 brokatowe 13 blister 48

363122 brokatowe 13 blister 48

363123 brokatowe 13 blister 48

363125 brokatowe 13 blister 48

DZWONECZKI METALOWE TITANUM

307918 zamknięte  8/10/12 blister 48

307919 zamknięte   
 

15 blister 48

Dekoracje florystyczne w postaci drucików 
zakończonych kolorową kuleczką. Giętkie 
i plastyczne, jednocześnie bardzo wytrzymałe. 
Idealne do wszelkiego rodzaju kompozycji 
florystycznych. Służą do mocowania dekoracji 
i kwiatów głównie przy układaniu bukietów, 
dekorowaniu stołu, poręczy czy sal weselnych. 
Pakowane w foliowy woreczek na blistrze.

Miniaturowe, metalowe zawieszki w kształcie dzwoneczków. 
Idealne do zdobienia prezentów, wianków, stroików, pudełek, 
kartek okolicznościowych, albumów, zaproszeń. 
Niezastąpione w scrapbookingu.
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284845

284845

307938

307938

DZWONECZKI METALOWE TITANUM

284845 zamknięte mix 6 blister 40

307938 otwarte mix blister 48

DEKORACJE NA PIKU TITANUM

390937 65x63 głowy Mikołaja blister 24

390935   49x46 gwiazdki brokatowe blister 24

Miniaturowe, metalowe zawieszki w kształcie dzwoneczków. Idealne 
do zdobienia prezentów, wianków, stroików, pudełek, kartek 
okolicznościowych, albumów, zaproszeń. Niezastąpione w scrapbookingu.

Kartonowe dekoracje z brokatowym połyskiem 
na drewnianym piku. Idealne do wbijania w ziemię czy gąbkę 
florystyczną. Świetnie sprawdzą się jako dekoracja donic, 
bukietów, wianków, a także babeczek i przekąsek.
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339387

412849 412850

DEKORACJE CHENILLOWE NA DRUCIKU TITANUM

383650 23x62 laski cukrowe blister 24

KULKI DEKORACYJNE TITANUM

412849 pianka/plastik/plastik   20/40/50 blister 12

412850 pianka/plastik/plastik   20/40/50 blister 12

DEKORACJE FLORYSTYCZNE TITANUM

339387 serca brokatowe mix 20/40 blister 96

Laski cukrowe wykonane z puchatych i elastycznych drucików 
dekoracyjnych, wykończonych ozdobną wstążką lub materiałowym 
liściem ostrokrzewu z kryształkiem. Niezastąpione przy tworzeniu 
bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji choinek, okien, wianków, 
girland czy stroików. Idealne przy dekorowaniu kompozycji 
florystycznych, pakowaniu prezentów. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.

Kolorowe kulki, w trzech 
rozmiarach. Wykonane z pianki – 
Ø 20 mm lub z plastiku – 
Ø 40 mm i 50 mm. Idealnie 
nadają się jako element 
dekoracyjny przy ozdabianiu 
aranżacji w świecznikach, 
wazonach, plastikowych 
bombkach.

Dekoracje florystyczne w postaci trójwymiarowych gwiazdek 
i serc obsypanych brokatem. Znajdują szerokie zastosowanie 
we florystyce i dekorowaniu wnętrz. Niezastąpione 
przy ozdabianiu aranżacji kwiatowych: bukietów, wieńców, 
stroików, itp. Mogą być samodzielną dekoracją 
lub w połączeniu z organzą można ich użyć do dekoracji stołu 
podczas ważnych okoliczności, np. ślubu, świąt, chrzcin, 
Walentynek, itp. Nadają się również jako bombki na choinkę. 
Dzięki swojemu blaskowi wyglądają uroczyście i elegancko.
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363108

389726

363113

389727

363110

389728

PŁATKI ORNAMENTOWE TITANUM

388401 mix 20 blister 24

WŁOSY ANIELSKIE TITANUM
389726 20 blister 24

389727 20 blister 24

389728 20 blister 24

SIZAL TITANUM
363108 30 blister 24

363113 30 blister 24

363110 30 blister 24

Płatki foliowe z perłowym połyskiem, imitujące śnieg. Idealne jako 
wypełnienie przezroczystych bombek, szklanych kul, wazonów. 
Można je także stosować podobnie do sypkiego brokatu, 
na powierzchnie wcześniej pokryte klejem.

Włosy anielskie to tradycyjna, wyjątkowa ozdoba choinki, 
świątecznego stroika, świecznika, stołu czy wianka. Dzięki 
metalicznemu blaskowi pięknie odbijają refleksy światła 
z lampek choinkowych i innych źródeł światła.

Włókno sizalowe w postaci tzw. sianka. Powszechnie stosowane 
we florystyce jako dodatek do kompozycji kwiatowych. Sprawdza 
się także przy wypełnianiu koszy i pudeł prezentowych oraz jako 
dekoracja okolicznościowa i świąteczna. Wykorzystywany także 
w scrapbookingu przy dekorowaniu kartek, zaproszeń czy albumów.
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339369

412953

339370

412954

339373

412955

339371

415659

339372

DRUCIKI FLORYSTYCZNE TITANUM
339369 30 0,45 blister 24

339370 30 0,45 blister 24

339373 30 0,45 blister 24

339371 30 0,45 blister 24

339372 30 0,45 blister 24

SZABLONY TITANUM

412953 105x180 bombki blister 12

412954 105x180 płatki śniegu blister 12

412955 105x180 Wesołych Świąt blister 12

415659 105x180 mix wzorów blister 12

Druciki florystyczne na szpuli. Giętkie i plastyczne, 
a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Służą do mocowania 
kwiatów i ozdób w kompozycjach florystycznych, wiankach, 
przy stołach, na poręczach, itp. Można na nie nawlekać 
koraliki czy usztywniać przy ich pomocy kwiaty w bukietach.

Szablony wykonane z cienkiego, elastycznego tworzywa. Mogą być stosowane 
wielokrotnie. Łatwo je dopasować do różnych powierzchni. Szablony mocujemy taśmą 
samoprzylepną lub klejem w sprayu. Malujemy pędzlem lub gąbką. Po użyciu szablony 
myjemy wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń.
Szablony mają wielokrotne zastosowanie m.in. do: decoupage, scrapbooking, 
do ozdabiania ścian, mebli, tkanin oraz kartek okolicznościowych.
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365429 365425

365427

365428

STEMPLE TITANUM

365429 21126 mix blister 50

365425 21123 mix blister 50

365427 21125 mix blister 50

365428 21128 mix blister 50

ZAWIESZKI PREZENTOWE TITANUM

412546  70x45 blister 48

Zestawy polimerowych stempli z motywem świątecznym. 
Wielorazowego użytku. Po odbiciu stemplem wzór można 
pozostawić w oryginalnej formie lub wypełnić kolorem 
dowolną techniką. Niezastąpione w technikach: 
decoupage, cardmaking i scrapbooking.

Zawieszki do prezentów wykonane z kartonu. W każdej zawieszce jest wycięty 
otwór na dowieszenie sznureczka. Tylna strona zawieszki nie posiada nadruku.
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412555 412558

ZAWIESZKI PREZENTOWE TITANUM

390740 45x75 blister

ZAWIESZKI PAPIEROWE TITANUM

412555 65/80 okrągłe 
z falbanką blister 48

412558 65x80/83x100 serca blister 48

412561 65x55/80x70 blister 48

Zawieszki do prezentów wykonane z kartonu typu kraft o grubości 
0,5 mm w kolorze jasnobrązowym. Każda zawieszka posiada wycięty 
otwór 5 mm na sznurek. Zawieszki można dowolnie ozdabiać.

Zawieszki do prezentów wykonane z kartonu 
w kolorze białym. Każda zawieszka posiada 
wycięty otwór. Do zestawu dołączony jest 
sznureczek do przywiązania. Zawieszki można 
dowolnie ozdabiać.
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414524 414525 414526

ZAWIESZKI PREZENTOWE TITANUM

412743 80x50 blister 24

414524 60x110 blister 12

414525 60x110 blister 12

414526 60x110 blister 12

Zawieszki do prezentów 
wykonane z kartonu. W każdej 
zawieszce jest wycięty otwór 
na dowieszenie sznureczka. 
Tylna strona zawieszki nie 
posiada nadruku.
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ZAWIESZKI PREZENTOWE TITANUM

412742 mix 61x98/34x98/62x98 blister 24

414489 120x187 blister 24

KARNETY PREZENTOWE SAMOPRZYLEPNE TITANUM

4

plansze

414488 mix blister 24

Zawieszki do prezentów wykonane 
z kartonu. W każdej zawieszce jest wycięty 
otwór na dowieszenie sznureczka. Tylna 
strona zawieszki nie posiada nadruku.

Karnety do opisywania prezentów. Dzięki samoprzylepnej warstwie 
nie ma potrzeby dowiązywania sznureczka do dekorowanego przedmiotu, 
a sam karnet można przykleić w dowolnym miejscu.
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414486

414486

414487

414487

KARNETY PREZENTOWE SAMOPRZYLEPNE TITANUM

3
plansze

414486 mix mix blister 24

414487 mix mix blister 24

BAZY DO KARTEK OKOLICZNOŚCIOWYCH TITANUM

390737 14x14 blister 6

Karnety do opisywania 
prezentów. Dzięki 
samoprzylepnej warstwie nie 
ma potrzeby dowiązywania 
sznureczka do dekorowanego 
przedmiotu, a sam karnet można 
przykleić w dowolnym miejscu.

Bazy do własnoręcznego wykonania kartek okolicznościowych 
lub zaproszeń. W skład zestawów wchodzi 5 składanych kart 
oraz 5 pasujących do nich kopert. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.
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412663 412665

KARNETY SAMOPRZYLEPNE TITANUM

412663 mix dekory okrągłe 90x38 6

412665 mix dekory kształty 90x38 6

KARNETY DEKORACYJNE TITANUM

390749 blister 24

Samoprzylepne karnety 
prezentowe wykończone 
papierowym dekorem 
na piance 3D.

Zestaw do własnoręcznego wykonania kartek okolicznościowych, 
karnetów lub zaproszeń. W skład zestawu wchodzi 6 kartonowych 
karnetów 100 x 60 mm, 6 białych kopert 60 x 112 mm, 6 białych 
papierowych serwetek o średnicy 90 mm oraz bawełniany sznurek 
o długości 190 cm.
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412621 412626

KARNETY PREZENTOWE SAMOPRZYLEPNE TITANUM

2
plansze

414527 55x55 blister 12

DEKORACJE KARTONOWE Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ TITANUM

412621 13,5 gwiazda blister 24

412626 13,3 bombka blister 24

Karnety do opisywania prezentów. Dzięki samoprzylepnej 
warstwie nie ma potrzeby dowiązywania sznureczka 
do dekorowanego przedmiotu, a sam karnet można 
przykleić w dowolnym miejscu.

Dekoracje z kartonu o gramaturze 400 g. Do wykończenia dowolną techniką. Tylna warstwa 
pokryta warstwą klejącą zabezpieczoną papierem. Doskonałe uzupełnienie techniki 
scrapbookingu. Idealne do szkolnych prac plastycznych, jak i domowych zabaw 
oraz do zdobienia wnętrz.
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414550 414551 417867 414548

SERWETKI PAPIEROWE AŻUROWE TITANUM

414550 115 okrągłe blister 12

414551 115 okrągłe blister 12

PAPIER DO DECOUPAGE 3D TITANUM

363646 22001 poinsencje blister 5

417867 115 okrągłe blister 12

414548 115 okrągłe blister 12

Papier do decoupage ze wzorem 3D.
Do tworzenia przestrzennych dekoracji, 
kart, scrapbookingu i rękodzieła.
Aby wykonać ozdobę z tego papieru, 
należy przygotować min. 3 arkusze 
z tego samego wzoru. Technika 
ta polega na wytłaczaniu w papierze 
motywów, które mają być wypukłe 
i nakładaniu ich na siebie 
w odpowiedniej kolejności.
Decoupage tłoczony 3D jest techniką dla 
osób, które poznały już pierwsze tajniki 
decoupage i poszukują nowych, 
ciekawych wyzwań.

Instrukcja 
1. Delikatnie oderwij nacięte elementy 
wybranego wzoru.
2. Aby uniknąć pomieszania kolejności 
użycia elementów, na tylnej części wpisz 
numer znajdujący się pod każdym 
wyciętym wzorem. 
3. Umieść elementy jeden po drugim 
na obrazie podstawowym kolejno 
od największego do najmniejszego, 
według kolejności wpisanej na tylnej 
części elementu.
Dla uzyskania najlepszego efektu 3D 
wszystkie elementy należy połączyć 
małymi elementami dwustronnej taśmy 
klejącej 3D.

Papierowe serwetki z ażurowym wzorem oraz ozdobnym tłoczeniem. Doskonałe jako 
delikatne detale przy tworzeniu kartek okolicznościowych czy zaproszeń. Znakomicie 
sprawdzą się także w dekorowaniu przyjęć weselnych, komunijnych czy chrzcin.
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380029 380030 380031

380037 380042 380044

PAPIER BROKATOWY TITANUM

DZIURKACZE KREATYWNE TITANUM

Dwustronne arkusze papieru z brokatem, w formacie A4. W zestawie 
8 atrakcyjnych, mieniących się kolorów. Przeznaczone do samodzielnego 
wycinania kształtów i wzorów, niezastąpione do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, itp. Doskonałe uzupełnienie 
techniki scrapbookingu. Idealne do szkolnych prac plastycznych, 
jak i domowych zabaw oraz do zdobienia wnętrz, np. sal przedszkolnych, 
sal balowych oraz weselnych, czy ozdób sylwestrowych.

Klasyczne dziurkacze z ozdobnymi motywami. 
Dzięki ich pomocy można szybko i precyzyjnie 
wykonać powtarzalny wzór. Wycięty motyw 
nadaje się do dalszego wykorzystania. 
Doskonałe do dekorowania zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, kopert, zakładek do książek, 
albumów, pamiętników czy karnetów. 
Niezastąpione w scrapbookingu i cardmakingu.

338438     
   

A4 blister 24

380029 T‑8202A‑03 18 gwiazda pełna blister 20

380030 T‑8202A‑57 18 gwiazda zarys blister 20

380031 T‑8202A‑65E 18 płatek śniegu blister 20

380037 T‑8202A‑110 18 konik na biegunach blister 20

380042 T‑8202A‑49E 18 korona blister 20

380044 T‑8202A‑15E 18 nuta blister 20
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418381

418375

418379

418378

418390

418385

418383

418377

418391

418369

340304 340307

DZIURKACZE KREATYWNE TITANUM
418381 T‑8810‑40E 25 amorek blister 8

418379 T‑8810‑36E 25 anioł blister 8

418390 T‑8810‑135E 25 bałwan blister 8

418383 T‑8810‑43 25 choinka blister 8

418391 T‑8810‑137 25 kometa blister 8

418375 T‑8810‑9E 25 gwiazda blister 8

418378 T‑8810‑28E 25 kokarda blister 8

418385 T‑8810‑55 25 płatek blister 8

418377 T‑8810‑13E 25 płatek blister 8

418369 T‑8810‑5E 25 serce blister 8

ZESTAWY DZIURKACZY KREATYWNYCH TITANUM

340304 T‑8202A‑2‑2 18 serce, amorek blister 10

340307 T‑8202A‑2‑5BN 18 choinka, prezent blister 10

Dziurkacze z ozdobnymi motywami. Dzięki ich pomocy 
można szybko i precyzyjnie wykonać powtarzalny wzór. 
Wycięty motyw nadaje się do dalszego wykorzystania. 
Doskonałe do dekorowania zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, kopert, zakładek do książek, 
albumów, pamiętników czy karnetów. 
Niezastąpione w scrapbookingu i cardmakingu.

Zestawy 2 klasycznych dziurkaczy z ozdobnymi motywami. Dzięki ich pomocy można szybko 
i precyzyjnie wykonać powtarzalny wzór. Wycięty motyw nadaje się do dalszego wykorzystania. 
Doskonałe do dekorowania zaproszeń, kartek okolicznościowych, kopert, zakładek do książek, 
albumów, pamiętników czy karnetów. Niezastąpione w scrapbookingu i cardmakingu.
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DZIURKACZE KREATYWNE BRZEGOWE TITANUM

380618 T‑8701A‑18 brzegowy 10x43 falbanka 
richelieu blister 18

380620 T‑8701A‑21 brzegowy 10x43 falbanka 
serca blister 18

ZESTAW KREATYWNY T-8603BN TITANUM

340302 T‑8603 
BN

płatek śniegu, choinka, 
dzwonek, gwiazdka blister 12

POMPONY Z WŁÓCZKI TITANUM

412942 włóczkowe 3 blister 24

412944 włóczkowe 3 blister 24

412945 włóczkowe 3 blister 24

380618

412942 412944 412945

380620

Dziurkacze z ozdobnymi motywami 
do dekorowania brzegu kartki. Dzięki ich 
pomocy można szybko i precyzyjnie wykonać 
powtarzalny wzór. Doskonałe do dekorowania 
zaproszeń, kartek okolicznościowych, kopert, 
zakładek do książek, albumów, pamiętników 
czy karnetów. Niezastąpione w scrapbookingu 
i cardmakingu.

Zestaw składający się z nożyczek dekoracyjnych oraz dziurkaczy z ozdobnymi 
motywami. Doskonały do dekorowania zaproszeń, kartek okolicznościowych, 
kopert, zakładek do książek, albumów, pamiętników czy karnetów. 
Niezastąpiony w scrapbookingu i cardmakingu.
Zestaw zawiera: 
- 1 nożyczki dekoracyjne (długość całkowita: 15,5 cm)
- 4 dziurkacze ozdobne (wzór o rozmiarze: 10 mm)

Puszyste pompony wykonane z miękkiej, przyjemnej 
w dotyku włóczki. Można je doszywać do odzieży, czapek, 
koców, poszewek na poduszki, dywaników, firan, zasłon, itp. 
Znakomicie nadają się do wykorzystania przy tworzeniu 
biżuterii, pakowaniu prezentów czy ozdabianiu sznurów 
lampek led. Świetne uzupełnienie technik scrapbookingu 
i cardmakingu.
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361616

283063

282820

283065

POMPONY TITANUM

361616 akrylowe mix blister 36

282820 akrylowe mix blister 36

283063 akrylowe 25 blister 6

283065 akrylowe   25 blister 6

338508 akrylowe mix blister 6

Miękkie i puszyste dekoracje w postaci pomponów. 
Idealne do samodzielnego tworzenia postaci, 
zwierzątek, maskotek i innych kształtów. Pompony 
można nawlekać na sznurki i druciki, bądź 
przyklejać do różnych powierzchni. Świetne 
uzupełnienie technik scrapbooking i cardmaking. 
Znajdują zastosowanie również w zdobieniu 
elementów wystroju wnętrz, tj.: poduszki, zasłony, 
pudełka czy dywaniki.

338615 poliestrowe   mix blister 36
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POMPONY TITANUM

338616 akrylowe   ≈10 blister 36

361531 akrylowe   ≈20 blister 12

282994 akrylowe 
i brokatowe mix blister 6 361536 poliestrowe 

i brokatowe mix blister 12

338616

383600

361531

383594

Miękkie i puszyste dekoracje w postaci pomponów. Idealne do samodzielnego tworzenia postaci, zwierzątek, 
maskotek i innych kształtów. Pompony można nawlekać na sznurki i druciki, bądź przyklejać do różnych 
powierzchni. Świetne uzupełnienie technik scrapbooking i cardmaking. Znajdują zastosowanie również 
w zdobieniu elementów wystroju wnętrz, tj.: poduszki, zasłony, pudełka czy dywaniki.

383600 akrylowe i brokatowe  mix blister 6

383594 akrylowe i brokatowe mix blister 6
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POMPONY TITANUM

282932  brokatowe 10mm‑20szt.
20mm‑10szt. blister 6

338524 brokatowe 18 blister 36

338525 brokatowe 18 blister 36

338527 brokatowe 18 blister 36

338529 brokatowe 18 blister 36

338536 brokatowe 18 blister 36

338539 brokatowe 18 blister 36

338545 brokatowe 18 blister 36

338548 brokatowe 18 blister 36

338524

338536

338525

338539

338527

338545

338529

338548

Miękkie i puszyste dekoracje w postaci pomponów. Idealne do samodzielnego 
tworzenia postaci, zwierzątek, maskotek i innych kształtów. Pompony można 
nawlekać na sznurki i druciki, bądź przyklejać do różnych powierzchni. Świetne 
uzupełnienie technik scrapbooking i cardmaking. Znajdują zastosowanie również 
w zdobieniu elementów wystroju wnętrz, tj.: poduszki, zasłony, pudełka czy dywaniki.
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282925

352527

352962

352530

352959

352535

352952

282921 282922

POMPONY TITANUM

282925 poliestrowe 10 blister 6

282921 poliestrowe tonacja czerwona 10 blister 6

282922 poliestrowe tonacja zielona 10 blister 6

352527 poliestrowe 18 blister 6

352530 poliestrowe 18 blister 6

352535 poliestrowe 18 blister 6

352962 poliestrowe 25 blister 6

352959 poliestrowe 25 blister 6

352952 poliestrowe 25 blister 6

Miękkie i puszyste dekoracje w postaci 
pomponów. Idealne do samodzielnego 
tworzenia postaci, zwierzątek, maskotek 
i innych kształtów. Pompony można 
nawlekać na sznurki i druciki, bądź 
przyklejać do różnych powierzchni. 
Świetne uzupełnienie technik 
scrapbooking i cardmaking. Znajdują 
zastosowanie również w zdobieniu 
elementów wystroju wnętrz, tj.: 
poduszki, zasłony, pudełka czy dywaniki.
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344565345158 345154345269

418671 344561344562

FILC TITANUM
Miękkie arkusze kolorowego filcu w formacie A4, o gramaturze 200 gram i grubości 2 mm. Dzięki swojej elastyczności 
są łatwe do cięcia oraz zszywania, można je sklejać ze sobą lub naklejać na inne powierzchnie. Materiał nie strzępi się 
i pozostaje efektowny przez długi czas. Idealne do samodzielnego wykonywania dekoracji materiałowych, tworzenia 
ozdób świątecznych, biżuterii, pakowania prezentów, jak i zdobienia wnętrz. Niezastąpione do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników itp. Doskonałe uzupełnienie techniki scrapbookingu.

345158    
 

A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

345269    
 

A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

418671    
 

A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

344565 A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

345154 A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

344562 A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

344561 A4 200 10 woreczek 
foliowy 36

361537 brokatowe       mix blister 12

POMPONY TITANUM
Miękkie i puszyste dekoracje 
w postaci pomponów. Idealne 
do samodzielnego tworzenia 
postaci, zwierzątek, maskotek 
i innych kształtów. Pompony 
można nawlekać na sznurki 
i druciki, bądź przyklejać 
do różnych powierzchni. 
Świetne uzupełnienie technik 
scrapbooking i cardmaking. 
Znajdują zastosowanie również 
w zdobieniu elementów wystroju 
wnętrz, tj.: poduszki, zasłony, 
pudełka czy dywaniki.

282931 brokatowe       25 blister 36

282822 brokatowe        20 blister 24

282931 361537

282822
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DEKORACYJNE ELEMENTY STYROPIANOWE TITANUM

283007 kule 30 sztuk 20 blister 6

282942 kule 40 sztuk 38 woreczek foliowy 20

282943 kule 18 sztuk 65 woreczek foliowy 12

282944 kule 4 sztuki 100 woreczek foliowy 1

282948 gwiazdki 12 sztuk 60 woreczek 
foliowy 24282947 postać/

pionek 9 sztuk 100mm woreczek 
foliowy 30

Można je malować, oklejać, pozłacać lub zdobić wstążkami, piórkami, cekinami 
czy koralikami za pomocą szpilek. Idealne do tworzenia ozdób na różne okazje 
jak: święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, chrzciny oraz wesela. 
Jedne z najpopularniejszych elementów dekoracyjnych wykorzystywanych 
w technice decoupage. Pakowane w przezroczyste woreczki.

10
0 

m
m

60 mm

283007

283007

282944

282944

282943

282943

282942

282942

20 mm 38 mm 65 mm 100 mm
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282946 282945

DEKORACYJNE ELEMENTY STYROPIANOWE TITANUM

282946 stożki 9 sztuk 100mm woreczek 
foliowy 16

282945 stożki 6 sztuk 200mm woreczek 
foliowy 12 282949 oponki ‑ 6 sztuk zew.220

wew.130
woreczek 

foliowy 24

KULKI STYROPIANOWE TITANUM

362109 mix. 4‑6 mm 8 blister 24

Można je malować, oklejać, pozłacać lub zdobić wstążkami, piórkami, cekinami 
czy koralikami za pomocą szpilek. Idealne do tworzenia ozdób na różne okazje 
jak: święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, chrzciny oraz wesela. 
Jedne z najpopularniejszych elementów dekoracyjnych wykorzystywanych 
w technice decoupage. Pakowane w przezroczyste woreczki.

Drobne, dekoracyjne polistyrenowe kuleczki. Sprawdzą 
się jako dekoracyjne uzupełnienie przy wykonywaniu 
ozdób technikami filcowania czy quilingu. Można nimi 
oklejać przedmioty, np.: donice, skrzynki, a także użyć jako 
wypełnienia do plastikowych bombek, materiałowych 
maskotek czy zawieszek, szklanych butelek, słojów, mis. 
Zachwycą przede wszystkim florystów i aranżerów, 
pozwolą wyczarować doskonałą iluzję śniegu. Idealne 
do tworzenia ozdób na różne okazje jak: Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, chrzciny oraz wesela.

10
0 

m
m

20
0 

m
m

220 mm

130 mm



100

DEKORACYJNE BRYŁY PLASTIKOWE TITANUM

412580 medaliony 70 blister 12

412588 serca 65x58 blister 12

412599 klosze 100 Ø80 blister 16

412600 krople 100 Ø54 blister 12

363602 kule 80 woreczek foliowy 15

363603 kule 100 woreczek foliowy 16

363606 gwiazdy 80 woreczek foliowy 16

363605 gwiazdy 105 woreczek foliowy 15

363602

412580

412599

412600

412588

80 mm

70 mm

80×100 mm

54×100 mm

65×58 mm

363603

100 mm

363606

80 mm

363605

105 mm

Plastikowe dekoracje 3D z przezroczystego plastiku, składające się z dwóch części, z uchwytem 
umożliwiającym zawieszenie za pomocą wstążki, sznurka lub haczyka. Można je dowolnie malować 
i oklejać, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz lub użyć jako bazy pod bombkę wykonaną na szydełku. 
Idealne do tworzenia ozdób na różne okazje jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, chrzciny czy wesela. 
Jedne z najpopularniejszych elementów wykorzystywanych w technice decoupage.
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SZPILKI TITANUM

231175 14 10

ZAWIESZKI KARTONOWE KOLOROWANKI TITANUM

412630 80‑165 zawieszki kolorowanki blister 6

DEKORACJE Z FOLII TERMOKURCZLIWEJ TITANUM

413053 mix bombki, choinka, renifer, Mikołaj blister 24

Krótkie szpilki doskonałej jakości. Używane do mocowania ozdób, 
takich jak cekiny, kokardki czy koraliki do baz ze styropianu.

Kartonowe zawieszki w kształcie bombek do wykończenia dowolną 
techniką: można je pomalować farbami, kredkami czy flamastrami, 
a także wykleić ozdobnymi papierami. W zestawie 6 wzorów, każdy 
po 2 sztuki. Doskonałe uzupełnienie techniki scrapbookingu. 
Idealne do szkolnych prac plastycznych, jak i domowych zabaw 
oraz do zdobienia wnętrz, np. sal przedszkolnych.

Dekoracje z termokurczliwej folii, do samodzielnego 
wykończenia. Do pokolorowania folii potrzebne są tylko kredki. 
Po ozdobieniu wystarczy wyciąć z folii ozdobiony kształt, 
za pomocą dziurkacza wyciąć dziurkę na sznureczek i umieścić 
na 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 175°C, 
gdzie kilkukrotnie zmniejszy swoją wielkość i stwardnieje, 
tworząc trwałą dekorację. Kolory staną się wyraźniejsze.
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ZAWIESZKI TEKTUROWE TITANUM

412631 mix skarpeta, choinka, gwiazdka, 
dzwonek, bombka blister 6

REKWIZYTY DO FOTOBUDKI TITANUM

412684 broda: 
145x150

broda 
Mikołaja blister 12

BOMBKI DREWNIANE Z OKIENKIEM TITANUM

412710 mix 80 2 bombki do złożenia blister 24

Tekturowe zawieszki do wykończenia dowolną techniką: można 
je pomalować farbami, kredkami czy flamastrami, a także wykleić 
ozdobnymi papierami. Doskonałe uzupełnienie techniki 
scrapbookingu. Idealne do szkolnych prac plastycznych, jak 
i domowych zabaw oraz do zdobienia wnętrz.

Rekwizyty do fotobudki 
to niezastąpiony dodatek 
na przyjęciach – od urodzin 
po wesela. Nie potrzeba 
wynajmować drogich 
urządzeń, wystarczy aparat 
fotograficzny, tło i kilka 
gadżetów, aby pamiątkowe 
zdjęcia były wyjątkowe.

Drewniane bombki, które po złożeniu tworzą zimowy widoczek. 
W zestawie drewniane elementy bombek, kuleczki styropianu, 
4 kolorowe karty z nadrukiem, 2 szt. koralików, 2 sznureczki 20 cm.
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ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM

383635 tonacja 
niebieska

zestaw 398 elementów:
(wianek) kształty piankowe, 
pompony, cekiny, kryształki

zgrzewka 36

ZESTAWY DO ZŁOŻENIA TITANUM

412632 mix 100x178 bałwan blister 12 412637 mix 108x178 pingwin blister 12

Zestaw elementów do samodzielnego złożenia 
dekoracji. Niezastąpione przy tworzeniu dekoracji 
świątecznych i zdobieniu wnętrz.

Zestawy elementów do samodzielnego złożenia dekoracji. Niezastąpione 
przy tworzeniu dekoracji świątecznych i zdobieniu wnętrz.
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ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM

413050 mix zestaw 57 elementów:
pianka ‑ wianek, kwiaty poinsencji blister 12

413051
zestaw 150 elementów:

filcowe skarpety 75x125mm, filcowe 
i piankowe naklejki, sznurki, igły

blister 12

413052  
zestaw 211 elementów:

filcowe swetry 125x85mm, pompony, 
sznurki, druciki, dekoracje filcowe, igła

blister 12

Zestaw elementów do samodzielnego złożenia dekoracji. Niezastąpione 
przy tworzeniu dekoracji świątecznych i zdobieniu wnętrz.
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383589420837

ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM

383591   
 

zestaw 752 elementów:
(wianek) kształty piankowe, pompony 

poliestrowe, cekiny, kryształki samoprzylepne
zgrzewka 36

KONFETTI TITANUM

284868 mix mix gwiazdki, choinki, 
płatki śniegu 3x7g blister 24

Zestaw elementów do samodzielnego złożenia 
dekoracji. Niezastąpione przy tworzeniu dekoracji 
świątecznych i zdobieniu wnętrz.

Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac plastycznych i rękodzielniczych, 
np.: kartek okolicznościowych, zaproszeń, karnecików. Sprawdzi się jako niebanalna 
ozdoba podczas imprez okolicznościowych, tematycznych czy bankietów. Można 
je wykorzystać do dekoracji stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków świątecznych. 
Niezastąpione w scrapbookingu.

383589 biało‑czerwono‑zielone
zestaw 400 elementów:

120 drucików, 170 
pomponów, 30 oczek 

kolorowych
blister 12

420837 biało‑czerwono‑
‑jasnozielono‑niebieskie

zestaw 400 elementów:
120 drucików, 170 

pomponów, 30 oczek 
kolorowych

blister 12
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412672 412678 412675

ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM

307921 mix Zestaw zawiera: cekiny, 
konfetti, naklejki piankowe mix blister 6

412672

8 rodzajów dekoracji: 
wstążka, naklejki 

z tektury falistej, dekoracje 
materiałowe, pompony, 

konfetti, koraliki, kryształki 

blister 6

412678

8 rodzajów dekoracji: 
wstążka, naklejki 

z tektury falistej, dekoracje 
materiałowe, pompony, 

konfetti, koraliki, kryształki

blister 6

412675

8 rodzajów dekoracji: 
wstążka, naklejki 

z tektury falistej, dekoracje 
materiałowe, pompony, 

konfetti, koraliki, kryształki

blister 6

ZESTAW DO DEKORACJI TITANUM

383590 12 rodzajów dekoracji:
naklejki filcowe, konfetti, kryształki, dzwoneczki blister 24

Zestaw do dekoracji przeznaczony do wszelkich prac plastycznych 
i rękodzielniczych. Składa się z cekinów, naklejek piankowych, konfetti.
Znakomicie nadaje się do zdobienia kartek świątecznych 
i okolicznościowych, karnetów, albumów, pamiętników, pudełek, itp.

Zestaw dekoracji do prac plastycznych i rękodzielniczych. 
W zestawie: naklejki filcowe, konfetti, kryształki, dzwoneczki. 
Element zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, 
tworzeniu dekoracji świątecznych. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu i carmakingu.
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DEKORACJE PIANKOWE TITANUM
Miękkie dekoracje z pianki. Mogą stanowić element zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu dekoracji świątecznych, jak i zdobieniu wnętrz,  
np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych.

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

363178 14,5 płatki 
śniegu blister 24

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

307915 11cm zawieszka
but Mikołaja blister 6

363175 20x17 choinka blister 24
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DEKORACJE DREWNIANE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Dekoracje z naturalnego drewna, do zawieszenia. Mogą zostać użyte jako samodzielne ozdoby lub stanowić element 
zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, 
tworzeniu dekoracji świątecznych, wystroju okien, firan, luster, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów czy sal 
przedszkolnych. Doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

307767 40 zawieszki
płatki śniegu blister 20

GUZIKI DREWNIANE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Guziki z drewna, do przyszywania. Element zdobniczy przy tworzeniu kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
pamiętników, albumów, pakowaniu prezentów, tworzeniu dekoracji świątecznych, wystroju okien, firan, luster, 
odzieży. Doskonałe uzupełnienie dla techniki decoupage i scrapbooking.

307764 mix 20x19 dzwonki 
bożonarodzeniowe blister 20

ZESTAW DO ZŁOŻENIA TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Zestaw dekoracji do samodzielnego złożenia zawieszek w postaci filcowych choinek 3D. W zestawie: filc w pięciu 
kolorach, drewniane koraliki, sznurek, plastikowa igła do wykonania dekoracji.

383592 5 filcowych zawieszek 
choinek do złożenia blister 12
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DEKORACJE FILCOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Miękkie, filcowe dekoracje, mogą stanowić samodzielne ozdoby, można je ze sobą łączyć, mogą również stanowić 
element przy tworzeniu dekoracji, jak i zdobieniu wnętrz, np. dziecięcych pokojów czy sal przedszkolnych.

388820 mix 58x80 skarpety blister 20

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

339394   50x59 choinki blister 10

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

339423   
 

60x36 gwiazdy 
betlejemskie blister 10
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SZYSZKI PLASTIKOWE NA DRUCIKU TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Plastikowe, wyglądające jak prawdziwe, szyszki, ośnieżone. Na każdym druciku 5 szyszek. Niezastąpione przy tworzeniu 
bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików. Idealne przy dekorowaniu 
kompozycji florystycznych, pakowaniu prezentów. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.

383651 20x18 
jedna szyszka szyszki blister 24

GAŁĄZKI OSTROKRZEWU TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Gałązki ostrokrzewu wyglądające jak prawdziwe. Na każdym druciku 3 listki z owocami. Niezastąpione przy tworzeniu 
bożonarodzeniowych aranżacji, dekoracji choinek, wianków, girland czy stroików. Idealne przy dekorowaniu 
kompozycji florystycznych, pakowaniu prezentów. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu i cardmakingu.

389730 18x35 gałązki 
ostrokrzewu blister 24

MINIATUROWE DRZEWKA TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Miniaturowe drzewka wykonane z plastiku. Do zastosowania w modelach, dioramach, szklanych kulach, plastikowych 
bombkach, a także przy tworzeniu bożonarodzeniowych aranżacji, wianków, girland czy stroików. Idealne  
przy dekorowaniu kompozycji florystycznych.

383654 20x37 miniaturowe 
drzewka blister 24
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OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

339013 33 dekory 
brokatowe 120x360 50

NAKLEJKI PRZEZROCZYSTE TITANUM
Naklejki dekoracyjne na folii, dzięki czemu można je przyklejać na przezroczystych powierzchniach, np.: szybach, 
lustrach. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian i innych 
płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

359396 mix motyle 125x240 50

359395 mix motyle 125x240 50

359396 359395

NAKLEJKI TITANUM
Naklejki dekoracyjne idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich 
powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie 
dla techniki scrapbookingu.
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NAKLEJKI WYPUKŁE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne, wypukłe, idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, 
a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

383720 mix mix choinki 90x260 50

339015 339016

BLISTER
(mm)

383624 mix mix lody, pierniczki, 
słodycze 102x185 48

BLISTER
(mm)

339015   mix ptaszki, kwiatki, 
motylki 140x290 50

339016   mix gwiazdki 140x290 50
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NAKLEJKI FILCOWE 3D TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z filcu klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

363186 dziewczynka: 40x63
chłopiec: 45x63 ciastek blister 24
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NAKLEJKI PAPIEROWE 3D TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z grubego papieru klejonego warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne 
do zdobienia kartek okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, 
okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla 
techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

383625 mix 36x35 Mikołaje 100x160 48

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

383593 25x27 czapki 
Mikołaja 100x180 24

NAKLEJKI PIANKOWE BROKATOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

338617   
 

mix choinki
brokatowe blister 36
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NAKLEJKI PIANKOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki, dzięki czemu są wypukłe. Idealne do zdobienia kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, kotylionów, pamiętników, a także ścian, mebli, okien, luster i innych płaskich powierzchni w pokoju 
dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

284789    
  

29x40 gwiazdki blister 20

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

383619 mix mix lizaki, piernikowe 
choinki i płatki śniegu 24
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NAKLEJKI PIANKOWE 3D TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki klejonej warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

363183 mix 46x56 dzwonki 
bożonarodzeniowe blister 24

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

340186 mix 48 płatki 
śniegu 124x240 20

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

307593 mix mix bałwanek, napis, 
bombki, choinka 160x285 24
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NAKLEJKI PIANKOWE 3D TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Naklejki dekoracyjne wykonane z pianki klejonej warstwowo, dzięki czemu mają efekt 3D. Idealne do zdobienia kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, kotylionów, pamiętników, ozdób świątecznych, a także ścian, mebli, okien, luster 
i innych płaskich powierzchni w pokoju dziecięcym czy sali przedszkolnej. Doskonałe uzupełnienie dla techniki 
scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

340189 mix mix pingwiny 125x240 20

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

307592 mix mix pingwin, dzwonki 
bożonarodzeniowe, płatki śniegu 160x292 24
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KONFETTI TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac plastycznych i rękodzielniczych, np.: kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, karnecików. Sprawdzi się jako niebanalna ozdoba podczas imprez okolicznościowych, tematycznych  
czy bankietów. Można je wykorzystać do dekoracji stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków świątecznych. 
Niezastąpione w scrapbookingu.

284796    
  

14x15 prezenty 14 blister 40

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

284856 19x15 dzwonki 14 blister 40
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KONFETTI TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Konfetti to uniwersalny element zdobniczy do prac plastycznych i rękodzielniczych, np.: kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, karnecików. Sprawdzi się jako niebanalna ozdoba podczas imprez okolicznościowych, tematycznych  
czy bankietów. Można je wykorzystać do dekoracji stołów, kompozycji kwiatowych, dodatków świątecznych. 
Niezastąpione w scrapbookingu.

284810 19/7 gwiazdki 14 blister 40

KRYSZTAŁKI SAMOPRZYLEPNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Samoprzylepne kryształki to niezastąpiona dekoracja przy ozdabianiu 
pamiętników, kartek okolicznościowych, zaproszeń, bukietów, prezentów, 
etui do telefonów, elementów garderoby oraz mebli. Kryształki można 
swobodnie przyklejać do papieru, drewna lub tkaniny. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

338699 paski
szlaczek 12mm 262 110x325 6
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KRYSZTAŁKI SAMOPRZYLEPNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Samoprzylepne kryształki to niezastąpiona dekoracja przy ozdabianiu pamiętników, kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, bukietów, prezentów, etui do telefonów, elementów garderoby oraz mebli. Kryształki można swobodnie 
przyklejać do papieru, drewna lub tkaniny. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

BLISTER
(mm)

363179 ostrokrzewy  60x180 36

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

BLISTER
(mm)

362007 płatki 
śniegu  60x165 50

KRYSZTAŁKI AKRYLOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Kryształki akrylowe to ozdobne kamyki wykonane z tworzywa sztucznego. Idealne do zdobienia bukietów, kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, karnecików czy dekoracji wazonów, stołu, mebli, elementów garderoby. Doskonałe 
uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

282936 kwiaty 17 blister 6
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ZAWIESZKI METALOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Metalowe zawieszki w kształcie bombek. Idealnie nadają się jako element dekoracyjny przy tworzeniu 
bożonarodzeniowych aranżacji, wianków, girland, świeczników. Można je wykorzystać przy pakowaniu prezentów, 
a także to wykończenia np. zawieszek do kluczy czy torebki.

383644   15 metalowe 
zawieszki blister 24

KLAMERKI DREWNIANE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Drewniane klamerki do przypinania fotografii, karnecików przy prezentach, winietek na stół, dekorowania stroików, 
bukietów, doniczek, kartek okolicznościowych. Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

361986 mix 35x10 choinki, bałwanek, 
renifer, skarpeta blister 20

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

363168 4,8 blister 24

363169 4,8 blister 24
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WSTĄŻKI DEKORACYJNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Wstążki w atrakcyjnej gamie wzorów. Niezastąpione przy zdobieniu bukietów, ozdabianiu doniczek, pakowaniu 
prezentów, wykańczaniu dekoracji wykonanych z tkanin. Idealne uzupełnienie do prac wykonywanych metodą 
scrapbookingu: zaproszeń, kartek okolicznościowych, laurek, karnetów, pamiętników, albumów, zaproszeń. Wstążki 
można dowolnie przyszywać, przyklejać bądź przywiązywać do zdobionego przedmiotu.

344538 15 4 metalizowana blister 50

363080 15 3 Christmas, 
choinki blister 50

363083 15 3 Christmas, 
choinki blister 50

363083

363083363080
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338693

POMPONY NA TAŚMIE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Ozdobne dekoracyjne sznurki z pomponami. Dostępne w trzech atrakcyjnych kolorach. Sprawdzą się jako elegancki 
dodatek do wszelkich dekoracji np. choinki, stołu, kartek, albumów. Idealne również do wykończenia odzieży, bądź 
firan. Sznurki można również doszyć do kocyka, poduszki czy zabawki.
Szerokość całego sznurka – ok. 11 mm
Długość sznurka – 1,7 m
Średnica pomponika – ok. 6 mm

339361 1,7 pomponika 
‑ 6 mm blister 24

339362 1,7 pomponika 
‑ 6 mm blister 24

339363 1,7 pomponika 
‑ 6 mm blister 24

SZNURKI Z KORALIKAMI TITANUM
Idealnie nadają się do ozdabiania np. bożonarodzeniowych choinek, bombek czy wieńców noworocznych, ale także 
wielkanocnych stroików czy pisanek. Można je przyklejać, oplatać nimi ozdoby czy wykorzystać do stroików. 
Elastyczne, można je dowolnie układać i dowolnie wykorzystać w pracach rękodzielniczych. Pakowane w przezroczysty 
woreczek na blistrze.

338693 2,5mm x 
2m blister 6

338888 2,5mm x 
2m blister 6

338688 2,5mm x 
2m blister 6

338689 2,5mm x 
2m blister 6

338690 2,5mm x 
2m blister 6

373240

39361 339362 339363

373241

338888 338688 338689 338690

PEREŁKI NA ŻYŁCE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Perełki na żyłce, wykonane z plastiku. Na jednej żyłce znajdują się perełki w dwóch rozmiarach, nie przesuwają się  
po żyłce, można ją dowolnie przycinać. Świetnie sprawdzą się przy dekoracji wazonów, świec, bukietów, wianków, 
prezentów, bilecików, stołu czy choinki. Idealny dodatek przy dekoracjach weselnych, komunijnych czy podczas chrzcin. 
Doskonałe uzupełnienie dla techniki scrapbookingu.

373240 20 mix szpula 24

373241 20 mix szpula 24

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii
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339382 339383 339384

RZEMYK TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

339356   3 2,5 3x2 blister 24

DZWONECZKI DEKORACYJNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Miniaturowe, metalowe zawieszki w kształcie dzwoneczków. Idealne do zdobienia prezentów, wianków, stroików, 
pudełek, kartek okolicznościowych, albumów, zaproszeń. Niezastąpione w scrapbookingu.

339382 25 blister 96

339383 25 blister 96

339384 25 blister 96

Sznurek w postaci płaskiego rzemyka. Idealny jako baza do tworzenia biżuterii: bransoletek, chokerów, naszyjników, 
a także breloczków i zawieszek do torebek. Świetnie sprawdzi się w projektach scrapbookingowych: albumach, 
karnetach okolicznościowych, zaproszeniach, a także przy pakowaniu prezentów czy dekoracjach florystycznych.

338632 druciki metalizowane 
‑ 30 sztuk 30 0,6cm blister 36

338633 druciki metalizowane 
‑ 30 sztuk 30 0,6cm blister 36

DRUCIKI DEKORACYJNE TITANUM
Miękkie, puchate i niezwykle elastyczne druciki dekoracyjne. Idealne do prac 
manualnych, tworzenia niebanalnych ozdób i oryginalnych dekoracji np. 
świątecznych. Mogą być wielokrotnie stosowane, dzięki czemu świetnie 
sprawdzą się w projektach w przedszkolu i szkole. Wspaniale komponują się  
z piórkami dekoracyjnymi, pomponami oraz oczkami. Dzięki odrobinie 
wyobraźni można wyczarować z nich fantastyczne zabawki: kolorowe 
potworki, wesołe zwierzaczki, czy włochate okulary. Sprawdzą się zarówno 
przy pakowaniu prezentów, jak również jako zawieszki do wiszących ozdób.

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii
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KULE DRUCIANE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Kule wykonane z miękkiego drutu, można je dowolnie kształtować. Znajdują szerokie zastosowanie we florystyce 
i dekorowaniu wnętrz. Niezastąpione przy ozdabianiu aranżacji kwiatowych: bukietów, wieńców, stroików, itp.  
Kule mogą stanowić samodzielną dekorację lub w połączeniu z organzą można je użyć jako dekoracje stołu podczas 
ważnych uroczystości, np. ślubu, świąt, chrzcin. Sprawdzą się również jako bombki na choinkę. Dzięki swojemu 
blaskowi wyglądają uroczyście i elegancko.

339375 20 blister 24

339374 20 blister 24

339376 20 blister 24

339377 16 blister 24

ZESTAW DEKORACYJNY TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Dekoracje styropianowe w kształcie kuli, w zestawie wstążki i sznurek. Można je malować, oklejać, pozłacać lub zdobić 
wstążkami, piórkami, cekinami czy koralikami za pomocą szpilek. Idealne do tworzenia ozdób na różne okazje jak: 
święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, chrzciny oraz wesela. Jedne z najpopularniejszych elementów dekoracyjnych 
wykorzystywanych w technice decoupage. Pakowane w przezroczyste woreczki.

338709 zestaw: 4 kule styropianowe (ø5cm),  
wstążki: czerwona i zielona (1m), sznurek złoty (1m) blister 6

339375

339376

339374

339377
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DEKORACJE FLORYSTYCZNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Dekoracje florystyczne w postaci trójwymiarowych gwiazdek i serc obsypanych brokatem. Znajdują szerokie 
zastosowanie we florystyce i dekorowaniu wnętrz. Niezastąpione przy ozdabianiu aranżacji kwiatowych: bukietów, 
wieńców, stroików, itp. Mogą być samodzielną dekoracją lub w połączeniu z organzą można ich użyć do dekoracji stołu 
podczas ważnych okoliczności, np. ślubu, świąt, chrzcin, Walentynek, itp. Nadają się również jako bombki na choinkę. 
Dzięki swojemu blaskowi wyglądają uroczyście i elegancko.

339388 serca 
brokatowe

mix 
20/40 blister 96

339385 gwiazdki 
brokatowe

mix 
20/40 blister 96

339386 gwiazdki 
brokatowe

mix 
20/40 blister 96

DEKORACJE NA PIKU TITANUM
Kartonowe dekoracje z brokatowym połyskiem na drewnianym piku. Idealne do wbijania w ziemię czy gąbkę 
florystyczną. Świetnie sprawdzą się jako dekoracja donic, bukietów, wianków, a także babeczek i przekąsek.

390933   
 

42x58 choinki 
brokatowe blister 24

339388

339386339385
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ZAWIESZKI PREZENTOWE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Zawieszki do prezentów wykonane z tektury falistej, dwuwarstwowej, fala C, w kolorze jasnobrązowym. Każda 
zawieszka posiada wycięty ozdobny motyw w kształcie choinki, serca lub gwiazdki oraz dołączony sznurek jutowy. 
Zawieszki można dowolnie ozdabiać.

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Samoprzylepne etykiety papierowe to oryginalny sposób na oznaczenie pojemników, puszek, słoików, pudełek, 
doniczek z przyprawami, a także prezentów, czy zaproszeń.

FOLIA DO ZŁOCEŃ TITANUM

OUTLETkońcówka

serii

OUTLETkońcówka

serii

Folia w postaci cienkich płatków, do wykonywania złoceń na każdym rodzaju powierzchni. Można łączyć ze sobą folie 
w kilku kolorach, uzyskując dzięki temu efekt przejścia tonacji. Folię nakłada się na przedmiot pokryty warstwą kleju, 
nadmiar usuwa za pomocą pędzla do tapowania. Aby zdobiony przedmiot zachował blask złocenia, niezbędne jest 
wykończenie go lakierem. Folia dostępna w plastikowym, zakręcanym słoiczku.

364833 blister 12

364834 blister 12

390941 30x100 blister 24

BLISTER
(mm)

390727 12 80x53 102x214 24





184583 42

185002 42

231175 101

260075 49

260076 49

260077 49

260078 49

260083 50

260086 53

260088 47

260090 45

260091 45

268298 50

268299 50

268300 50

268301 50

282805 58

282811 59

282815 59

282816 59

282820 93

282822 97

282921 96

282922 96

282925 96

282931 97

282932 95

282936 121

282941 38

282942 98

282943 98

282944 98

282945 99

282946 99

282947 98

282948 98

282949 99

282952 8

282953 6

282954 39

282994 94

283007 98

283009 39

283011 72

283020 72

283061 58

283063 93

283065 93

284789 116

284796 119

284797 54

284803 53

284804 53

284805 53

284807 53

284808 47

284809 54

284810 120

284814 53

284827 4

284845 78

284856 119

284868 105

284877 48

284878 49

284880 49

304588 48

304614 49

304637 48

304639 48

307592 118

307593 117

307631 51

307632 51

307633 51

307634 44

307636 44

307638 46

307724 46

307730 14

307764 109

307767 109

307783 36

307785 46

307828 43

307910 37

307914 8

307915 108

307917 27

307918 77

307919 77

307921 106

307934 38

307938 78

311916 65

311917 65

311924 65

311946 65

311947 65

311948 65

311969 65

311970 65

311971 65

312002 65

312003 65

312004 65

312017 65

312018 65

312019 65

319385 47

319386 47

319387 47

338436 18

338438 90

338508 93

338524 95

338525 95

338527 95

338529 95

338536 95

338539 95

338545 95

338548 95

338612 8

338615 93

338616 94

338617 115

338618 77

338619 77

338620 77

338630 59

338631 59

338632 59

338632 125

338633 59

338633 125

338635 59

338636 59

338637 59

338688 124

338689 124

338690 124

338691 76

338693 124

338699 120

338709 126

338888 124

339013 112

339015 113

339016 113

339356 125

339361 124

339362 124

339363 124

339367 51

339368 60

339369 81

339370 81

339371 81

339372 81

339373 81

339374 126

339375 126

339376 126

339377 126

339378 69

339379 69

339380 69

339382 125

339383 125

339384 125

339385 127

339386 127

339387 79

339388 127

339394 110

339423 110

339424 25

339425 25

339426 25

340186 117

340189 118

340302 92

340304 91

340307 91

344537 65

344538 123

344539 65

344561 97

344562 97

344565 97

345154 97

345158 97

345269 97

352527 96

352530 96

352535 96

352538 77

352539 77

352540 77

352952 96

352959 96

352962 96

359389 36

359391 36

359392 36

359395 112

359396 112

359402 33

359403 33

359407 23

360413 49

360415 44

361531 94

361536 94

361537 97

361616 93

361958 3

361963 2

361966 2

361978 62

361986 122

362007 121

362010 4

362018 18

362061 55

362062 55

362109 99

362302 42

362451 35

362453 35

363028 66

363074 66

363076 66

363080 123

363083 123

363086 66

363090 66

363098 66

363108 80

363110 80

363113 80

363121 77

363122 77

363123 77

363125 77

363167 63

363168 122

363169 122

363171 63

363173 7

363175 108

363176 7

363177 7

363178 108

363179 121

363180 37

363181 39

363182 27

363183 117

363186 114

363189 6

363190 6

363193 28

363201 33

363202 33

363204 33

363218 50

363465 68

363467 68

363469 70

363472 69

363478 69

363492 69

363494 69

363573 38

363576 52

363577 54

363602 100

363603 100

363605 100

363606 100

363616 55

363617 55

363624 72

363625 72

363628 72

363629 72

363632 71

363633 71

363640 71

363643 71

363644 71

363646 89

364833 128

364834 128

365425 82

365427 82

365428 82

365429 82

373228 26

373240 124

373241 124

373248 68

373252 68

373254 68

373257 68

380029 90

Kod: Strona: Kod: Strona: Kod: Strona: Kod: Strona: Kod: Strona: Kod: Strona: Kod: Strona:

SPIS INDEKSÓW



380030 90

380031 90

380037 90

380042 90

380044 90

380618 92

380620 92

383589 105

383590 106

383591 105

383592 109

383593 115

383594 94

383600 94

383601 40

383604 17

383616 40

383617 58

383619 116

383620 37

383621 41

383622 41

383623 25

383624 113

383625 115

383627 22

383629 22

383630 31

383633 8

383635 103

383638 5

383639 5

383640 6

383641 38

383642 21

383643 27

383644 122

383645 17

383646 16

383647 64

383648 70

383649 70

383650 79

383651 111

383652 20

383653 20

383654 111

383655 35

383717 24

383718 24

383719 24

383720 113

383721 24

383722 23

383723 23

383724 24

383733 28

384378 19

384379 19

388401 80

388820 110

388821 4

389726 80

389727 80

389728 80

389730 111

390721 13

390722 13

390724 14

390725 57

390726 57

390727 128

390737 86

390740 83

390741 9

390742 9

390749 87

390752 57

390933 127

390935 78

390937 78

390941 128

390942 8

390943 2

390960 56

390961 56

390963 56

390965 57

390967 55

390968 55

395530 43

395531 43

395532 43

395533 43

395534 43

395535 43

395536 43

395537 43

395538 43

395539 43

395540 43

395541 43

395542 43

395543 43

395544 43

395545 43

395546 43

396443 71

396450 71

396452 71

396454 71

396464 76

396465 76

396468 76

396471 76

396507 66

396528 73

396529 73

396533 75

396535 74

396539 73

399091 45

399092 45

399093 45

412437 70

412438 70

412500 26

412546 82

412555 83

412558 83

412561 83

412580 100

412588 100

412599 100

412600 100

412621 88

412626 88

412630 101

412631 102

412632 103

412637 103

412639 9

412640 9

412641 12

412642 16

412645 19

412648 19

412653 40

412663 87

412665 87

412672 106

412675 106

412678 106

412684 102

412688 20

412692 63

412697 64

412698 60

412706 10

412710 102

412713 17

412716 10

412724 75

412737 64

412742 85

412743 84

412744 28

412745 25

412746 22

412847 29

412848 29

412849 79

412850 79

412932 3

412942 92

412944 92

412945 92

412950 59

412951 59

412953 81

412954 81

412955 81

412956 42

413050 104

413051 104

413052 104

413053 101

413054 10

413057 10

413060 11

413063 11

413065 30

413067 26

413068 30

413071 30

413073 29

413273 10

413311 9

414324 74

414326 74

414329 74

414333 74

414334 74

414336 32

414337 30

414338 30

414339 30

414340 52

414345 1

414346 21

414347 21

414348 21

414350 7

414412 1

414419 1

414421 67

414422 67

414423 67

414433 67

414435 67

414449 58

414450 58

414454 12

414455 12

414456 12

414457 12

414460 16

414462 16

414466 61

414467 61

414469 60

414471 16

414472 61

414481 61

414483 61

414484 2

414485 29

414486 86

414487 86

414488 85

414489 85

414507 31

414508 31

414509 31

414510 22

414511 32

414512 23

414513 32

414519 54

414524 84

414525 84

414526 84

414527 88

414528 5

414529 5

414530 19

414531 11

414533 48

414535 48

414536 52

414537 62

414538 62

414539 62

414540 17

414548 89

414550 89

414551 89

415312 3

415659 81

417593 55

417601 18

417607 18

417609 18

417612 13

417613 13

417618 13

417621 13

417623 15

417638 15

417639 15

417641 15

417643 15

417644 15

417645 15

417646 15

417648 15

417651 15

417652 14

417867 89

418369 91

418375 91

418377 91

418378 91

418379 91

418381 91

418383 91

418385 91

418390 91

418391 91

418649 34

418650 34

418651 34

418652 34

418658 41

418659 41

418661 41

418671 97

418679 75

419591 22

420837 105
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SPIS INDEKSÓW



Bazy do kartek okolicznościowych 86
Bombki drewniane 9-10, 102
Brokaty 42-45,51
Cekiny 46-50
Dekoracja materiałowa 4
Dekoracja piankowa 7
Dekoracje chenillowe na druciku 79
Dekoracje drewniane samoprzylepne 16 -17
Dekoracje drewniane 8, 12-15, 109
Dekoracje filcowe 4, 5, 17, 18, 110
Dekoracje florystyczne 79, 127
Dekoracje kartonowe z warstwą klejącą 88
Dekoracje materiałowe 2-4
Dekoracje na piku 78, 127
Dekoracje piankowe 5-8, 108
Dekoracje z folii termokurczliwej 101
Dekoracyjne bryły plastikowe 100
Dekoracyjne elementy styropianowe 98-99
Druciki dekoracyjne 58, 59, 125
Druciki florystyczne 81
Dziurkacze kreatywne brzegowe 92
Dziurkacze kreatywne 90, 91
Dzwoneczki dekoracyjne 125
Dzwoneczki metalowe 77, 78
Etykiety samoprzylepne 128
Filc 97
Folia do złoceń 128
Gałązki ostrokrzewu 20, 111
Gumki metalizowane 72
Guziki drewniane 14, 109
Gwiazdki samoprzylepne 17
Karnety dekoracyjne 87
Karnety prezentowe samoprzylepne 85,  86, 88
Karnety samoprzylepne 87
Klamerki drewniane 60-64, 122
Klamerki plastikowe 59
Kleje z brokatem 46
Kokardki ze wstążki samoprzylepne 3
Kokardy 1, 3, 67
Konfetti 51-54, 105, 119, 120
Koraliki na sznurku 70
Koraliki 57
Kryształki akrylowe 121
Kryształki samoprzylepne 54, 55, 120, 121
Kule druciane 126
Kuleczki na druciku 77
Kulki dekoracyjne 79
Kulki styropianowe 99
Kwiaty poinsecji 1



Liście na druciku 76
Maty dekoracyjne 68
Miniaturowe choinki 19
Miniaturowe drzewka 111
Naklejki 3d 22, 31, 35
Naklejki drewniane 3d 23
Naklejki filcowe 3d 27, 28, 114
Naklejki foliowe 32-35
Naklejki lustrzane 26
Naklejki na taśmie 42
Naklejki papierowe 3d 25, 30-32, 115
Naklejki papierowe 28-29
Naklejki piankowe 3d 40-41, 117-118
Naklejki piankowe brokatowe 38-40, 115
Naklejki piankowe 36-37, 116
Naklejki przezroczyste 36, 112
Naklejki 112
Naklejki wypukłe miękkie 23-26, 113
Naklejki żelowe 41
Papier brokatowy 90
Papier do decoupage 3d 89
Perełki dekoracyjne 55-57
Perełki na żyłce 124
Piórka dekoracyjne 72-75
Pisaki metaliczne 42
Płatki ornamentowe 80
Pompony na taśmie 124
Pompony 93-97
Pompony z włóczki 92
Rekwizyty do fotobudki 102
Rzemyk 125
Serwetki papierowe 89
Sizal 80
Stemple 82
Styropianowe grzybki na druciku 75
Szablony 81
Sznurek chenillowy 58
Sznurek dekoracyjny 70
Sznurki papierowe 71
Sznurki z koralikami 124
Szpilki 101
Szyszki plastikowe na druciku 111
Taśmy dekoracyjne 66, 69, 71
Wianki plastikowe 20
Włosy anielskie 80
Wstążki dekoracyjne 65-66, 123
Wstążki samoprzylepne 68
Zawieszki dekoracyjne 5, 11, 21, 58, 83, 101-102, 122 
Zawieszki prezentowe 82-85, 128
Zestaw dekoracyjny 50, 51,103-106, 126
Zestaw do złożenia 103, 109
Zestaw kreatywny t-8603bn 92
Zestawy dekoracyjne 45
Żyłki nylonowe 72




