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Smiles for you!

RÓLUNK
Jelen kiadvány a Nebulo termékek választékát mutatja be.

A Nebulo márka története 1983-ig nyúlik vissza, amikor családi vállalkozásunk 
gyártani kezdte folyékony iskolai ragasztónkat. Hosszú időn keresztül a 
márkanév ezzel a ragasztóval jelentett egyet. 2011-es generációváltást követően, 
kihasználva a márka kedveltségét, számos új termékkel bővítettük a portfoliót. 

Mára a Nebulo Magyarország egyik meghatározó ragasztó- és iskolaszer 
márkájává nőtte ki magát. Elsődleges célunk, hogy termékeinkkel az alkotás 
örömet és boldogságot hozzon. 
Mosolygós csomagolásunk is e törekvésünket tükrözi.

A Nebulo mosolygós osztálya téged is vár!

Lőrincz Bence
ügyvezető
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Gyermekbarát, vízbázisú, oldószermentes 
termék, egészségre káros anyagot nem 
tartalmaz, ruháról, bőrről meleg vízzel 
lemosható.

Ideális papír, karton és fényképek 
ragasztására, de akár könnyebb textil 
vagy filc anyagot is rögzíthetünk vele. 

Praktikus kenőfeje segítségével a 
ragasztó könnyen és egyenletesen 
kenhető, a lágy tubus kialakításának 
köszönhetően stabilan áll az asztalon.

RAGASZTÓK

KENŐFEJES RAGASZTÓ

tömeg cikkszám db / doboz db / karton

KENŐFEJES PAPÍRRAGASZTÓ 65 g NKF-65 24 96

KENŐFEJES PAPÍRRAGASZTÓ 45 g NKF-45 24 96

NON-TO XIC    W

ASH
AB

LESO
LVENT FREE
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tömeg cikkszám db / doboz db / karton

RAGASZTÓ STIFT 8 g NST-8 24 384

RAGASZTÓ STIFT 15 g NST-15 24 384

RAGASZTÓ STIFT 36 g NST-36 12 384

Slime készítésére kiválóan alkalmas 
folyékony ragasztó.

Gyermekbarát, vízbázisú, oldószermentes 
termék, egészségre káros anyagot nem 
tartalmaz. Ruháról, bőrről meleg vízzel 
lemosható.

SLIME RAGASZTÓ

SLIME RAGASZTÓ

tömeg cikkszám db / karton

325 g NSR 25

NON-TO XI C    W

ASH
AB

LESO
LVENT FREE

Remek minőségű PVP alapú ragasztó 
stift.

A glicerin tartalom biztosítja a sima és 
könnyed kenhetőséget, a légmentesen 
záródó kupak pedig a hosszú élettartamot. 

A ragasztó a felkenés után elegendő 
időt hagy a ragasztani kívánt tárgy 
elhelyezésére, majd gyorsan köt.

RAGASZTÓ STIFT

NON-TO XIC    W

ASH
AB

LESO
LVENT FREE
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A sokoldalúan felhasználható Nebulo 
Plasti Fix gyurmaragasztó ideális 
dekorációk, poszterek és kisebb tárgyak 
visszaszedhető rögzítéséhez.

Használata elsősorban tiszta, száraz, 
nem porózus felületeken javasolt (üveg, 
fém, műanyag, csempe stb.). Porózus, 
nedvszívó felületen nyomot hagyhat.

Megfelelő alkalmazás és tárolás esetén 
akár többször is felhasználható.

PLASTI FIX GYURMARAGASZTÓ

tömeg cikkszám ragasztókocka 
 / tasak

db  
/ doboz

db  
/ karton

PLASTI FIX GYURMARAGASZTÓ 50 g NPF 60 24 192

tömeg cikkszám db / doboz db / karton

COLOR RAGASZTÓ STIFT 15 g NCST-15 24 384

Remek minőségű PVP alapú ragasztó 
stift.

A glicerin tartalom biztosítja a sima és 
könnyed kenhetőséget, a légmentesen 
záródó kupak pedig a hosszú élettartamot. 

Nebulo Color stift felkenés után lila 
színű és jól látható, majd kb. egy perc 
alatt elszíntelenedik. Ez alatt elegendő 
időt hagy a ragasztani kívánt tárgy 
elhelyezésére, majd gyorsan köt.

COLOR RAGASZTÓ STIFT

NON-TO XI C    W
ASH

AB
LESO

LVENT FREE
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kiszerelés cikkszám db / doboz db / karton

6 SZÍNES TUBUSOS  
TEMPERA KÉSZLET 6 x 12 ml NTF-6-12 20 100

12 SZÍNES TUBUSOS  
TEMPERA KÉSZLET 12 x 12 ml NTF-12-12 20 60

TEMPERA FESTÉKEK

Ragyogó, élénk színű temperafestékek 
12 ml-es alumínium tubusban. Könnyen 
keverhetők és remekül fednek. Gyorsan 
és selymes fényűre száradnak, nem 
fakulnak ki.

TUBUSOS TEMPERA KÉSZLETEK

élénk
színek
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kiszerelés cikkszám db / doboz db / karton

6 SZÍNES TÉGELYES  
TEMPERA KÉSZLET 6 x 25 ml NTF-25-6 12 48

12 SZÍNES TÉGELYES  
TEMPERA KÉSZLET 12 x 25 ml NTF-25-12 12 24

A 12 ml-es tubusos 
temperák vonalkóddal 
ellátottak,  így 
darabonként is 
értékesíthetőek.

Ragyogó, élénk színű temperafestékek, 
jól záródó 25 ml-es műanyag tégelyben. 

Könnyen keverhetők és remekül fednek. 
Gyorsan és selymes fényűre száradnak, 
nem fakulnak ki.

TUBUSOS TEMPERA TÉGELYES TEMPERA KÉSZLETEK

kiszerelés cikkszám db / 
doboz

db / 
karton

FEHÉR TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-F-1-12 156 780

FEKETE TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-FK-1-12 156 780

KÉK TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-K-1-12 156 780

PIROS TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-P-1-12 156 780

SÁRGA TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-S-1-12 156 780

ZÖLD TUBUSOS TEMPERA 12 x 12 ml NTF-Z-1-12 156 780

élénk
színek
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kiszerelés cikkszám db / karton

TEMPERA FEHÉR 500 ml NTF-500-FH 12

TEMPERA SÁRGA 500 ml NTF-500-SA 12

TEMPERA FEKETE 500 ml NTF-500-FK 12

TEMPERA PIROS 500 ml NTF-500-PI 12

TEMPERA OKKER 500 ml NTF-500-OK 12

TEMPERA BARNA 500 ml NTF-500-BA 12

TEMPERA ZÖLD 500 ml NTF-500-ZO 12

TEMPERA KÉK 500 ml NTF-500-KE 12

kiszerelés cikkszám db / karton

TEMPERA VILÁGOSZÖLD 500 ml NTF-500-VZO 12

TEMPERA VILÁGOSKÉK 500 ml NTF-500-VKE 12

TEMPERA NARANCSSÁRGA 500 ml NTF-500-NS 12

TEMPERA TESTSZÍN 500 ml NTF-500-TE 12

TEMPERA LILA 500 ml NTF-500-LI 12

TEMPERA RÓZSASZÍN 500 ml NTF-500-RO 12

TEMPERA ARANY 500 ml NTF-500-AR 12

TEMPERA EZÜST 500 ml NTF-500-EZ 12

16 színben elérhető, könnyen keverhető
folyékony állagú temperafesték.

Papírra, fára, textilre történő festésre egyaránt alkalmas. 
Egyenletesen fed, gyorsan szárad és tartós.

500 ML-ES TEMPERA 500 ML-ES TEMPERA

élénk színek élénk színek
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A Nebulo vízfestékek magas pigment 
tartalmuknak köszönhetően élénk színűek. 
Könnyen oldódnak és egyenletesen 
fednek.

Mindkét készlet jó minőségű fa ecsetet 
tartalmaz.

VÍZFESTÉKEK

korongátmérő cikkszám színek a 
készletben

db 
/ doboz

db 
/ karton

23-AS VÍZFESTÉK  
KÉSZLET 23 mm NVF-23-12 12 12 144

28-AS VÍZFESTÉK 
KÉSZLET 28 mm NVF-28-12 12 12 96

VÍZFESTÉKEK

élénk
színek
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Méretenként csomagolt, festett fanyelű, 
hegyes, póniszőr körecsetek vonalkóddal 
ellátva, műanyag tasakban (12db/tasak).
 
Elvékonyodó kialakításuknak köszönhetően jól 
kontrollálható a vonalak vastagsága.

Egyesével történő értékesítésre ideális.

ECSETEK MÉRETENKÉNT TASAKBAN

MÉRETENKÉNTI ECSETEK 
FESTETT FANYÉLLEL

elérhető méretek db / tasak db / doboz

2, 4, 6, 8, 10, 12 12 120

ECSETEK
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Az ecsetkészletek a leggyakrabban 
használt körecset méreteket tartalmazzák, 
melyek festett és natúr nyéllel, póniszőr 
fejjel készülnek.
 
Elvékonyodó kialakításuknak köszönhetően 
jól kontrollálható a vonalak vastagsága.

ECSET KÉSZLETEK

A B

méretek 
a készletben cikkszám készlet 

/doboz
készlet 
/ karton

3 DB-OS FESTETT  
FANYELŰ ECSET KÉSZLET 4-6-10 HEK-F-3 20 200

3 DB-OS NATÚR  
FANYELŰ ECSET KÉSZLET 4-6-10 HEK-N-3 20 200

5 DB-OS FESTETT  
FANYELŰ ECSET KÉSZLET 2-4-6-8-10 HEK-F-5 20 200

5 DB-OS NATÚR  
FANYELŰ ECSET KÉSZLET 2-4-6-8-10 HEK-N-5 20 200

Víztartályos hegyes ecset közepes 
méretben.
 
Kiválóan használható vízfestékhez és 
akvarell ceruzához. A 7,5 ml-es tartály 
finom megnyomásával szabályozható 
az ecset hegyére kerülő víz mennyisége. 

Használatánál nincs szükség ecsettálra, 
tisztítása áztatás nélkül egyszerűen 
megoldható.

VÍZTARTÁLYOS ECSET

méret cikkszám db / doboz db / karton

VÍZTARTÁLYOS ECSET M VE-1-M 12 96
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Mini ecsettál vegyes színekben 5 cm-es átmérővel.

A termékből több is elfér az asztalon, így külön pohárkában moshatók ki a világos 
vagy sötét festékek.

KIEGÉSZÍTŐK FESTÉSHEZ

cikkszám db / doboz db / karton

MINI ECSETTÁL MET-1 12 72

Iskolai festőpaletta 11 x 15 cm méretben.

Szögletes formája miatt, könnyedén belefér a rajzdobozba.

KIEGÉSZÍTŐK FESTÉSHEZ

cikkszám db / doboz db / karton

FESTŐ PALETTA FP-1 24 144



25

Ideális keménységű zsírkréták, amelyek lágyan 
siklanak a papíron, egyenletes fedést biztosítanak.
 
Minőségi összetevőknek köszönhetően kevésbé 
olvadnak a kézben. Erős, élénk színek jellemzik.

ZSÍRKRÉTÁK

átmérő 
/ hosszúság cikkszám színek a 

készletben
db

/ doboz
db

/ karton

HENGERES 
ZSÍRKRÉTA 8 mm / 9 cm NZSK-12 12 24 288

HÁROMSZÖG 
ZSÍRKRÉTA 8,5 mm / 9 cm NZSK-TR-12 12 24 288

JUMBO HÁROMSZÖG 
ZSÍRKRÉTA 11 mm / 10 cm NJZSK-TR-12 12 24 144

ZSÍRKRÉTÁK

élénk
színek

élénk
színek

8,5 mm

11 mm
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Esztétikus és ergonomikus hatszög 
forma, vonalhúzást és színezést segítő 
élekkel.

Ideális keménységű, lágyan siklik a 
papíron, egyenletes fedést biztosít. 
Erős, élénk színek jellemzik. 

Színek egymással jól keverhetők, jól 
kenhető a papíron.

A kréták kivehető, praktikus tálcában 
vannak a dobozban.

OLAJPASZTELL

átmérő  
/ hosszúság cikkszám színek a 

készletben
db 

/ doboz
db 

/ karton

OLAJPASZTELL 10 mm / 9 cm NOPK-H-12 12 24 144

OLAJPASZTELL

élénk
színek
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GYURMÁK

A Nebulo gyurma nem tartalmaz egészségre 
ártalmas anyagot. 

Állaga lágy, azonnal formázható,  
hosszú ideig nem szárad ki. 

A termék elérhető 12 darabos készletben, 
natúr színben.

FEHÉR GYURMA

tömeg cikkszám színek a 
készletben

db 
/ doboz

db 
/ karton

FEHÉR GYURMA 200 g NFEHGY-1-200 1 24 72

fehér

N O N - T O X I C

EA
S Y T O F O R M
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A Nebulo gyurma nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagot. 

Állaga lágy, azonnal formázható, hosszú ideig nem szárad ki. 
Színei nem fogják meg a kezet.

A termék elérhető 12 darabos készletben, pasztell színben.

PASZTELL GYURMA

tömeg cikkszám színek a 
készletben

db 
/ doboz

db 
/ karton

PASZTELL GYURMA 200 g NSZGY-12-200-PSZ 12 24 72

N O N - T O X I C

EA
S Y T O F O R M

A Nebulo gyurma nem tartalmaz egészségre 
ártalmas anyagot. 

Állaga lágy, azonnal formázható,  
hosszú ideig nem szárad ki. Színei élénkek, 
mégsem fogják meg a kezet.

A termék elérhető 12 darabos, színes 
készletben.

SZÍNES GYURMA

tömeg cikkszám színek a 
készletben

db 
/ doboz

db 
/ karton

SZÍNES GYURMA 200 g NSZGY-12-200 12 24 72

élénk
színek

N O N - T O X I C

EA
S Y T O F O R M
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A termék vízbázisú, ruhából kimosható, 
mégis élénk színű, gyermekbarát tintával 
készül.
 
Optimális keménységű, nyomásálló hegy- 
nek köszönhetően finoman rajzol a papírra.

FILCTOLL KÉSZLET

vonalvastagság cikkszám színek a 
készletben

db  
/ doboz

db  
/ karton

FILCTOLL 1 mm NFT-1-12 12 24 192

FILCTOLLAK

tartós,
ellenálló hegy élénk

színek
íráshossz 500 m
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A termék vízbázisú, ruhából kimosható, 
mégis élénk színű, gyermekbarát tintával 
készül.

Optimális keménységű, nyomásálló 
hegynek köszönhetően finoman rajzol a 
papírra.

A kétvégű termék egyik oldala rajzoláshoz, 
a másik pedig színezéshez ajánlott.

KÉTVÉGŰ FILCTOLL KÉSZLET

vonalvastagság cikkszám színek a 
készletben

db  
/ doboz

db  
/ karton

KÉTVÉGŰ FILCTOLL 1 és 2,3 mm NFT- 2X-12 12 24 144

élénk
színek

tartós,
ellenálló hegy

íráshossz 2x350 m

@nebulo_iskolaszerekfacebook.com/mosollyalasuliba www.nebulo.hu

moso l lya l  a  s u l iba !

MAGYAR MÁRKA
1983 ótatöbb mint

100 ISKOLASZER

JÓ MINŐSÉG

GYERMEKBARÁT
termékek

ELÉRHETŐ
ár
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A Nebulo színes ceruzák a magas 
pigment tartalomnak köszönhetik 
élénk, intenzív színeiket.
 
Vékony vonalakhoz, finom 
átmenetekhez és színezéshez 
egyaránt tökéletesek.
 
A ceruzák hegye erős, mégis 
lágyan dolgozhatunk velük.  
Könnyen hegyezhetők.

SZÍNES CERUZA KÉSZLETEK 

hegyátmérő cikkszám színek a 
készletben

db 
/ doboz

db 
/ karton

HATSZÖG
SZÍNES CERUZA 3 mm NSZC-H-12 12 12 240

HÁROMSZÖG
SZÍNES CERUZA 3 mm NSZC-TR-12 12 12 240

JUMBO HÁROMSZÖG 
SZÍNES CERUZA 5 mm JSZC-TR-12 12 12 144

SZÍNES CERUZÁK

élénk
színek

erős
hegy

könnyen
hegyezhető
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A Nebulo pasztell színű ceruza készlet 
kuriózum a piacon. 

Diszkrét, de mégis elegáns matt 
fényezése miatt szép ajándék lehet 
gyermek és felnőtt számára egyaránt.

CERUZA KÉSZLET PASZTELL SZÍNEKKEL

hegyátmérő cikkszám színek a 
készletben

db
/ doboz

db
/ karton

PASZTELL SZÍNŰ 
CERUZA KÉSZLET 3,3 mm NSZC-H-12-PSZ 12 12 240

erős
hegy

könnyen
hegyezhető

hatszög
forma

3,3 mm

A kétvégű, háromszög alakú színesceruza 
készlet választásakor 24 népszerű színnel 
gazdálkodhatunk. 

Köztük van az elmaradhatatlan testszín, 
4 neon árnyalat, illetve az arany és ezüst 
különlegességek.

KÉTVÉGŰ SZÍNES CERUZA KÉSZLET

hegyátmérő cikkszám színek a 
készletben

db
/ doboz

db
/ karton

KÉTVÉGŰ SZÍNES
CERUZA KÉSZLET 3 mm SZC-TR-12/24 24 12 240

élénk
színek

erős
hegy

könnyen
hegyezhető

háromszög
forma
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A postairónok kötelező elemei az alsó 
tagozatos tolltartónak. 

Mindegyik termék háromszög alakú és 
elérhető vastag formában is.
 
A magas pigmenttartalomnak és az 
erős hegynek köszönhetően ideálisak 
javításhoz, íráshoz és színezéshez 
egyaránt.

A ceruzák egyedi vonalkóddal vannak 
ellátva, darabonként is értékesíthetők.

Színenként vásárolható színes ceruzák.

Mindegyik termék háromszög alakú, 
elérhető normál és vastag méretben is.
 
A magas pigmenttartalomnak és az 
erős hegynek köszönhetően ideálisak 
javításhoz, íráshoz és színezéshez 
egyaránt.

A ceruzák egyedi vonalkóddal vannak 
ellátva, darabonként is értékesíthetők.

POSTAIRÓNOK ZÖLD, PIROS ÉS KÉK CERUZÁK

hegyátmérő cikkszám db/kínáló db / doboz db / karton

POSTAIRÓN 3 mm RNB-TR-1 12                    144 2880

JUMBO POSTAIRÓN 5 mm JRNB-TR-1 12 144 1440

2 DB-OS POSTAIRÓN 3 mm RNB-TR-2  2                        72 tasak 864

2 DB-OS 
JUMBO POSTAIRÓN

5 mm JRNB-TR-2  2                        72 tasak 864

hegyátmérő cikkszám db/kínáló db / doboz db / karton

ZÖLD, PIROS, KÉK 
CERUZA

3 mm
ZC-TR-1, 
PC-TR-1,
KC-TR-1

12                    144 2880

JUMBO ZÖLD, PIROS, 
KÉK CERUZA

5 mm
JZC-TR-1, 
JPC-TR-1, 
JKC-TR-1

12 144 1440



43

GRAFIT CERUZÁK

Kiváló minőségű grafitceruzáink 2 különböző keménységben
érhetők el, bliszteres csomagolással.  Háromszögletű 
ergonomikus forma, kellemes tapintású (soft touch) festéssel. 

Csomagolás: 3 db bliszter kártyán (kék csíkozással).

GRAFIT CERUZÁK

keménység cikkszám db
/ doboz

db
/  karton

3 DB-OS HÁROMSZÖG 
GRAFIT CERUZA SZETT

HB, GC-3-HB-TR 12
bliszter 240 bliszter

3 DB-OS HÁROMSZÖG 
GRAFIT CERUZA SZETT

2B GC-3-2B-TR 12
bliszter 240 bliszter

háromszög
forma

erős
hegy
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Szorzótáblás grafit ceruza 12 db-os 
papírdobozban.

A ceruzák egyedi vonalkóddal vannak ellátva, 
darabonként is értékesíthetők.

SZORZÓTÁBLÁS GRAFIT CERUZA

keménység cikkszám db
/ kínáló

db
/ doboz

db
/  karton

SZORZÓTÁBLÁS
GRAFIT CERUZA

HB SZGC-HB-R-1 12 144 2880

kerek
forma

erős
hegy

Kiváló minőségű grafitceruzáink  
3 különböző keménységben érhetők el.  

Háromszögletű ergonomikus forma, 
kellemes tapintású (soft touch) festéssel. 

Csomagolás:
12 db papírdobozban (6 db kék és 6 db 
lila csíkozással).

A ceruzák egyedi vonalkóddal vannak 
ellátva, darabonként is értékesíthetők.

GRAFIT CERUZÁK

keménység cikkszám db
/ kínáló

db
/ doboz

db
/  karton

HÁROMSZÖG  
GRAFIT CERUZA

HB,
B,
2B

GC-1-HB-TR, 
GC-1-B-TR, 
GC-1-2B-TR

12
(6 kék, 6 lila)

144 2 880

háromszög
forma

erős
hegy
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HEGYEZŐK

Kétlyukú hegyező normál és vastag/jumbo 
méretű ceruzákhoz, könnyen üríthető 
forgácsgyűjtő tartállyal. 

Ergonomikus, modern forma, kényelmes 
fogást biztosító gumihatású felülettel. 

Tartós, minőségi acélpengéjének köszönhetően 
kiválóan hegyez. Tolltartóba ideális méret.

KÉTLYUKÚ TARTÁLYOS HEGYEZŐ

színek cikkszám db
/ kínáló

db
/ karton

KÉTLYUKÚ
TARTÁLYOS HEGYEZŐ

kék, sárga, 
rózsaszín

HKT-1 12 720



49

RADÍROK

A kiváló minőségű, hófehér RUBBIE 
radírok PVC- és forgácsmentes 
alapanyagból készülnek, gyermekbarát 
termékek.

Tisztán és foltmentesen radírozzák a ceruza 
vonalakat. 

Két méretben, vonalkóddal ellátott 
papírtokban érhetők el.

RUBBIE RADÍROK

cikkszám méretek db
/ kínáló

db
/ karton

IRODAI RADÍR, KICSI Rubbie-S 40 x 20 x 11 mm / 16 g 30 1 200

IRODAI RADÍR, NAGY Rubbie-M 60 x 20 x 11 mm / 25 g 20 800
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Az UFO radír PVC mentes gyermekbarát 
termék.

Mindkét végén nyitható, színes műanyag 
háza védi a terméket az elpiszkolódástól, 
ergonomikus kialakítása pedig kényelmes 
fogást biztosít.

Ezek a radírok is kiváló minőségű, PVC mentes 
gyermekbarát termékek. A pasztell színű válogatás 
radírjai divatos színekkel díszítik a tolltartót.

A ceruzavég radírok élénk, neon színűek. 
12 db található egy csomagban.

Mindkét féle radír extra puha alapanyagból készül.

UFÓ RADÍR RADÍROK

cikkszám méretek db / kínáló db / karton

UFÓ RADÍR UFO 61 x 42 x 19 mm / 28,9 g 24 480

cikkszám méretek db
/ doboz

db
/ karton

12 DB-OS CERUZAVÉG
RADÍR KÉSZLET CVR 122 x 88 x 15 mm / 35 g 12 bliszter 144 

LOGÓZOTT PASZTELLSZÍNŰ 
RADÍR R-L-4C 46 x 37 x 10 mm / 31,5 g 36 720
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TOLLTARTÓK

Puha, selymes tapintású alapanyagból 
készült, kétfunkciós, összecsukható 
(így asztali tolltartóként is használható), 
állatfigurás tolltartók.

SZILIKON TOLLTARTÓK

cikkszám db / doboz db / karton

MALAC TT-SZ-101 12 72

TIGRIS TT-SZ-102  12 72

MACI TT-SZ-103 12 72

KOALA TT-SZ-104  12 72
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Puha, selymes tapintású alapanyagból készült, zöldség formájú tolltartók. Puha, selymes tapintású alapanyagból készült, 
zöldség formájú tolltartók.

SZILIKON TOLLTARTÓKSZILIKON TOLLTARTÓK

cikkszám db / doboz db / karton

PADLIZSÁN TT-SZ-204 12 72

BORSÓ TT-SZ-205 12 72

cikkszám db / doboz db / karton

KUKORICA TT-SZ-201 12 72

CHILI PAPRIKA TT-SZ-202 12 72

RÉPA TT-SZ-203 12 72
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KÖRZŐK

Iskolai használatra tervezett körzőkészlet. 
Fém lábai és ergonomikus feje teszik 
stabillá és könnyen kezelhetővé. 

A véletlen szúrást akadályozó műanyag 
tokban 2 póthegy is található. 

A kínáló pohárban 6 kék, 2 piros, 2 lila és 
2 narancs színű termék van.

KÖRZŐKÉSZLET

cikkszám db
/ kínáló

db
/ doboz

db
/ karton

KÖRZŐ KÉSZLET 
12 DB-OS KÍNÁLÓBAN

K-1 12 96 384
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VONALZÓK

16 cm-es, műanyag vonalzó rózsaszín, kék, sárga és 
zöld színben. Tolltartóba ideális.

4 darabos iskolai vonalzó készlet.
A készlet tartalma:
 • 1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

 •  1 db 60°-os, 18 cm-es számskálájú 
háromszög vonalzó

 •  1 db 45°-os, 13 cm-es számskálájú egyenlő 
szárú háromszög vonalzó

 • 1 db szögmérő

cikkszám db
/ doboz

db
/ karton

4 DB-OS VONALZÓ KÉSZLET VK-4-30 24 288

MINI VONALZÓ (16 CM) V-1-16 30 db/
csomag 990

VONALZÓK
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OLLÓK

Műanyag élű állatfigurás biztonsági 
ollóinkat már az óvodás korosztály
is bátran használhatja.

BIZTONSÁGI OLLÓK

penge cikkszám db
/ doboz

db
/ karton

MŰANYAG BIZTONSÁGI OLLÓ, 
KROKODIL

műanyag O-OV-12-KR 12 240

MŰANYAG BIZTONSÁGI OLLÓ, 
TUKÁN

műanyag O-OV-12-TU 12 240
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Mindennapi használatra tervezett 
irodai/háztartási olló rozsdamentes acéléllel, 
kényelmes fogást biztosító, ergonomikus 
fogórésszel.

Mindennapi iskolai használatra tervezett ollók, kiváló 
minőségű rozsdamentes acéléllel.

A tigris mintás olló bliszteren, az ergonomikus markolatú
hegyes és a kerekített pengéjű termékek pedig 24 db-os 
kínáló dobozban érhetők el.

IRODAI OLLÓISKOLAI OLLÓK

penge cikkszám db
/ doboz

db
/ karton

ERGONOMIKUS
IRODAI OLLÓ acél, 21,5 cm O-IR-21,5 12 144

penge/hegy cikkszám db
/ doboz

db
/ karton

ISKOLAI OLLÓ
TIGRIS FOGÓRÉSSZEL

acél,kerekített
13,5 cm O-IS-13,5-AT  12 240

ERGONOMIKUS
ISKOLAI OLLÓ

acél,kerekített
14 cm O-IS-14-ER 24 288

ERGONOMIKUS HEGYES
ISKOLAI OLLÓ

acél, hegyes
14 cm O-H-IS-14 24 288
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SZÖVEGKIEMELŐK

Szövegkiemelő szett 4 szép pasztell színnel.

Vágott extra puha hegy, 1-5 mm vonal-
vastagság.

A lapos tolltest színe megegyezik a tinta 
színével, ergonomikus kialakítása és 
gumírozott felülete pedig kényelmesebbé 
teszi a munkát.

A kupak minden termék esetében klippel 
ellátott.

PASZTELL SZÖVEGKIEMELŐ SZETT

színek cikkszám db / doboz db / karton

4 DB-OS PASZTELL 
SZÖVEGKIEMELŐ SZETT

barack, lila,
kék, sárga

SZK-4-PSZ 12 szett 144 szett
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Szövegkiemelő szett 4 élénk neon színnel. 
Vágott extra puha hegy, 1-5 mm 
vonalvastagság.

A lapos tolltest színe megegyezik a tinta 
színével, ergonomikus kialakítása és 
gumírozott felülete pedig kényelmesebbé 
teszi a munkát.

A kupak minden termék esetében klippel 
ellátott.

NEON SZÖVEGKIEMELŐ SZETT 

színek cikkszám db / doboz db / karton

4 DB-OS NEON 
SZÖVEGKIEMELŐ SZETT

narancs, rózsaszín 
sárga, zöld

SZK-4-NE 12 szett 144 szett

Darabonként értékesíthető neon 
szövegkiemelők, egyedi vonalkóddal 
ellátva, kínáló dobozban.

Élénk neonszínű termékek, vágott extra 
puha heggyel, 1-5 mm vonalvastagsággal.

A lapos tolltest színe megegyezik a tinta 
színével, ergonomikus kialakítása és 
gumírozott felülete pedig kényelmesebbé 
teszi a munkát.

A kupak minden termék esetében klippel 
ellátott.

NEON SZÖVEGKIEMELŐK 

színek cikkszám db  
/ doboz

db
/ karton

DB-OS NEON
SZÖVEGKIEMELŐ 
TOLLAK

narancs,
rózsaszín, sárga, 

zöld

SZK-1-NN,
SZK-1-NR, SZK-1-NS, 

SZK-1-NZ
12 144
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A Nebulo hibajavító kiválóan fed, a javított 
szöveg azonnal felülírható. 

A rugalmas hegyet és az erős szalagot 
védőkupak óvja. 

Mindkét méret kényelmesen illeszkedik 
a kézhez, a kisebb MINI kivitel pedig 
könnyen elfér a tolltartóban is.

HIBAJAVÍTÓ ROLLEREK

szalag méret cikkszám db
/ doboz

db
/ karton

HIBAJAVÍTÓ ROLLER MINI 5 mm x 3 m HJR-5x3-MINI 48 576

HIBAJAVÍTÓ ROLLER 5 mm x 6 m HJR-5x6 24 288

HIBAJAVÍTÓ ROLLEREK
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PAPÍRÁRU

A Nebulo Basic+ vonalas füzetek 1., 2., 3., 4. osztályos 
vonalazásúak, 3D UV lakkal díszítettek.

Matt fóliával bevont felülete védi a terméket a 
behatásoktól, ellátja a füzetborító funkcióját. Enyhén 
nedves mosószeres kendővel tisztára törölhető.

A címkerész tollal írható.

BASIC+ FÜZET

vonalazás méret belív
g súly cikkszám lapszám db

/ gyűjtő

BASIC+ 1. osztályos vonalas A5 70 g /nm FBV1-14-32 32 20

BASIC+ 2. osztályos vonalas A5 70 g /nm FBV2-16-32 32 20

BASIC+ 3. osztályos vonalas A5 70 g /nm FBV3-12-32 32 20

BASIC+ 4. osztályos vonalas A5 70 g /nm FBV4-21-32 32 20
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DESIGN TŰZÖTT FÜZETBASIC+ FÜZET

vonalazás méret belív
g súly cikkszám lapszám db

/ gyűjtő

BASIC+ füzet négyzetrácsos A5 70 g /nm FBNR-27-32 32 20

BASIC+ füzet sima A5 70 g /nm FBS-20-32 32 20

BASIC+ füzet szótár A5 70 g /nm FBSZ-31-32 32 20

BASIC+ füzet hangjegy A5 70 g /nm FBH-36-16 32 20

BASIC+ füzet lecke A5 70 g /nm FBL 32 20

vonalazás méret belív
g súly cikkszám lapszám db

/ gyűjtő

Design füzet sima A4 70 g /nm FPS-A4-1 40 12

Design füzet vonalas A4 70 g /nm FPV-A4-1 40 12

Design füzet négyzetrácsos A4 70 g /nm FPNR-A4-1 40 12

Design füzet sima A5 70 g /nm FPS-A5-1 40 12

Design füzet vonalas A5 70 g /nm FPV-A5-1 40 12

Design füzet négyzetrácsos A5 70 g /nm FPNR-A5-1 40 12

A Nebulo Basic+ négyzetrácsos, sima, 
szótár, hangjegy és leckefüzetek 3D UV 
lakkal díszítettek.

Matt fóliával bevont felülete védi a terméket 
a behatásoktól, ellátja a füzetborító 
funkcióját. Enyhén nedves mosószeres 
kendővel tisztára törölhető.

A címkerész tollal írható.

Tűzött design füzetek hazai grafikusok 
által megálmodott új mintákkal láttak 
napvilágot.

Matt fólia védi a külső felületet, mely 
- szükség esetén - enyhén nedves 
mosószeres kendővel tisztára törölhető.

A termék margós sima (vonalazás 
nélküli), vonalas és négyzetrácsos 
belívekkel, kerekített sarkokkal, A4-es 
és A5-ös méretben. 

A 12 db-os gyűjtő, vegyes mintákból áll.
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KEMÉNYFEDELES SPIRÁLFÜZETDESIGN SPIRÁLFÜZET

A Nebulo dizájn spirálfüzetek hazai 
grafikusok által megálmodott új mintákkal 
láttak napvilágot.

A termék margós sima (vonalazás nélküli), 
vonalas, négyzetrácsos belívekkel érhető el.

A Nebulo keményfedeles dizájn spirálfüzet, 
hazai grafikusok által megálmodott mintával 
és kivitelben látott napvilágot. 

Az A4 méretű termék, dupla spirállal készült.

vonalazás méret belív g súly lapszám db / gyűjtő

DESIGN spirálfüzet négyzetrácsos A4 70 g / nm 70 5

DESIGN spirálfüzet sima A4 70 g / nm 70 5

DESIGN spirálfüzet vonalas A4 70 g / nm 70 5

vonalazás méret belív cikkszám lapszám db
/ gyűjtő

KEMÉNYFEDELES 
spirálfüzet vonalas A4 70 g / nm FPV-KSP-A4-1 100 1
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ÍRÓLAPGUMIS MAPPA

típus méret ív g súly cikkszám ív 
/ dosszié

db
/ csomag

ÍRÓLAP famentes A5 60 g /nm P-IFM-20/50 50 10

ÍRÓLAP félfamentes A5 50 g /nm P-IFFM-10/50 50 10

Az egyedi grafikával készült gumis mappa 
iratok, rajzok és füzetek tárolására egyaránt 
alkalmas. 

Matt fóliával ellátott felülete védi a terméket, 
enyhén nedves mosószeres kendővel tisztára 
törölhető. 
Belső oldala nyomatlan.

Írólapok famentes és félfamentes kivitelben, írásra és rajzolásra egyaránt 
használhatók. 

Szép dossziéban kaphatók, amelybe használat után az alkotások is 
visszahelyezhetők, így megóvhatók a gyűrődéstől.méret cikkszám alapanyag 

g súly db / gyűjtő

GUMIS MAPPA | barna műkő A4 GM-D1/2-A4-1 350 g / nm 5

GUMIS MAPPA | sötét piros leopárd A4 GM-D2/4-A4-1 350 g / nm 5

GUMIS MAPPA | szürke műkő A4 GM-D3/2-A4-1 350 g / nm 5
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RAJZLAPVÁZLATFÜZET

típus méret kivitel cikkszám ív belív 
g súly

db
/csomag

RAJZLAP famentes A4 iratgyűjtős P-RFM-A4/20 20 120 g /nm 10

RAJZLAP félfamentes A4 iratgyűjtős P-RFFM-A4/20 20 120 g /nm 10

RAJZLAP famentes A3 ragasztott P-RFM-A3/20 20 120 g /nm 25

RAJZLAP félfamentes A3 ragasztott P-RFFM-A3/20 20 120 g /nm 25

típus méret kivitel cikkszám ív belív 
g súly

db
/ csomag

VÁZLATFÜZET famentes B4 spirál P-VFM-B4/32 32 120 g /nm 10

VÁZLATFÜZET félfamentes B4 spirál P-VFFM-B4/32 32 120 g /nm 10

VÁZLATFÜZET famentes B5 spirál P-VFM-B5/32 32 120 g /nm 10

VÁZLATFÜZET félfamentes B5 spirál P-VFFM-B5/32 32 120 g /nm 10

Rajzlapok famentes és félfamentes kivitelben, írásra és rajzolásra egyaránt használhatók.
Az A4-es méretűek szép dossziéban kaphatók, amelybe használat után az alkotások is 
visszahelyezhetők, így megóvhatók a gyűrődéstől. 

Az A3-as méret ragasztott kivitelben érhető el dizájnos fedlappal.
Spirálos vázlatfüzetek két féle méretben (B4 és B5), illetve két féle kivitelben 
(famentes és félfamentes). Festésre és rajzolásra egyaránt ajánlottak.
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POS ANYAGOK
POS, eladást segítő anyagaink is elérhetők, 
melyeket nagyker partnereiken keresztül,  
vagy direktben tőlünk tudnak igényelni.

Elérhető image plakát (A2-A3 méretekben),
nyitva-zárva tábla, visszaadótálca, wobbler
(kétféle), valamint belógó.

POS ANYAGOK



Smiles for you!

RÓLUNK
Jelen kiadvány a Nebulo termékek választékát mutatja be.

A Nebulo márka története 1983-ig nyúlik vissza, amikor családi vállalkozásunk 
gyártani kezdte folyékony iskolai ragasztónkat. Hosszú időn keresztül a 
márkanév ezzel a ragasztóval jelentett egyet. 2011-es generációváltást követően, 
kihasználva a márka kedveltségét, számos új termékkel bővítettük a portfoliót. 

Mára a Nebulo Magyarország egyik meghatározó ragasztó- és iskolaszer 
márkájává nőtte ki magát. Elsődleges célunk, hogy termékeinkkel az alkotás 
örömet és boldogságot hozzon. 
Mosolygós csomagolásunk is e törekvésünket tükrözi.

A Nebulo mosolygós osztálya téged is vár!

Lőrincz Bence
ügyvezető
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