70330

18440

18835

מתקן למכתבים עץ צפצפה
 21/30/6ס“מ

בית מיניאטוריות מעץ  6תאים
 20/20/4ס“מ

בית מעץ עם תאים
 4.5/20/4.5ס“מ

46393

46409

46416

מדבקה מעוצבת  15/20ס“מ

מדבקה מעוצבת  15/20ס“מ

מדבקה מעוצבת  15/20ס“מ

מתאים ל...
18687

5376

חיתוך עץ  15/20ס“מ

שלט  15/20ס“מ MDF
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מתאים ל...
18191

46362

46379

שלישיה על חבל  10/15ס“מ

סט  3מדבקות מעוצבות
 10/15ס“מ

סט  3מדבקות מעוצבות
 10/15ס“מ

מתאים ל...
46386

18687

5376

מדבקה עץ  15/20ס“מ

חיתוך עץ  15/20ס“מ

שלט  15/20ס“מ MDF

20501

20563

20471

20532

20594

סט  3קופסאות
קרטון מרובעות

סט  3קופסאות
קרטון משושה

סט  3קופסאות
קרטון עגולות

סט  3קופסאות
קרטון אובליות

סט  3קופסאות
קרטון מבלניות

18645

18405

18412

18641

שלישיה על חבל
 15/15ס“מ

שלישיה על חבל עם שעם
וממו  13/18ס“מ כל חלק

מסגרת בית על חבל עם
ממו  13/18ס“מ כל חלק

שלישיה על חבל עם שעם
וממו  13/18ס“מ כל חלק

70906

18751

בית מעץ עם חלוקה
ל  + 6ווים לתליה

בית מעץ עם חלוקה ל 9
 21/24/3.5ס“מ

18783
מסגרת עץ מרובעת  12/12ס“מ  -מיקס חיות

18776
מסגרת עץ מרובעת  12/12ס“מ  -מיקס בנות

65171

18188

18195

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
משחק ילדים

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
כלי תחבורה

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
חיות

65140

65164

18157

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
חוף ים

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
משחקים

מסגרת  9/14ס“מ פנימי
בית הספר

18920

21898

70589

18640

70541

מסגרת עץ עם רגל
 11/15ס“מ

שלט חיתוך לייזר
 12/17ס“מ

מסגרת עץ  20/34ס“מ
ל  2תמונות  13/18ו  10/15ס“מ

מסגרת עץ  20/30ס“מ
 13/18ס“מ פנימי

מסגרת עץ
 13/18ס“מ פנימי

18433

18487

18114

70999

מעמד לתכשיטים צורת עץ
 28ס“מ

מסגרת מעץ מיקס חיות
 14.5/14.5ס“מ

מתקן מעץ צורת עץ
עם קליפסים

שעון מרובע
 17/17ס“מ

20282

18614

65309

70614

18702

חיתוך קרטון
לעציץ

מובייל
עיגולים מעץ

סט  5יח‘ ריבועים
למובייל

מתקן לעפרונות
משושה  8/10ס“מ

מתקן למכתבים מעץ
צפצפה עם לוח שעם

21811
חיתוך לייזר למובייל
 20ס“מ

788209

788203

788207

1212

שבלונה הום דיזיין
קפה  12/28ס“מ

שבלונה הום דיזיין
פרחים  12/28ס“מ

שבלונה הום דיזיין
דקורציה  12/28ס“מ

סט  12צבעי אקריל מילאנו
 12מ“ל

18737

20276

לוח שנה מעוצב מעץ עם שעם

תיק עבודות מקרטון חום
לדפים בגודל A4

58577

58560

קופסת פלסטיק עם ידית כחולה
 12/8/8ס“מ

קופסת פלסטיק עם ידית ורודה
 12/8/8ס“מ

