
Kedves Szülők! 

 

A tanszerlistához kapcsolódóan összegyűjtöttem Önöknek egy terméklistát, amelyek az ár-érték arányt is 

figyelembe véve megfelelő minőségű termékeket tartalmaz, és amiket eddigi tapasztalataim alapján bátran 

ajánlok! Az árak üzletenként eltérőek lehetnek. Természetesen ez csak ajánlás, nem kötelező ezeket a 

termékeket választaniuk, de az iskolás mindennapijaink megkönnyítése érdekében, ajánlatos hasonló 

minőségű termékeket választani. 

 

Füzetek: Fontos, hogy a füzetek oldalmargósak legyenek. 

 

vonalas füzet: 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=14-32%20f%C3%BCzet&description=0 

 

négyzetrácsos füzet: 

https://www.printker.hu/fuzet-a5-kockas-27-32-sunis-38862 

 

A/5-ös sima füzet: 

https://www.printker.hu/fuzet-a5-sima-20-32-38865?keyword=20-32 

 

A/4-es sima füzet: 

https://www.printker.hu/fuzet-a4-sima-80-32-38858?keyword=A%2F4%20sima 

 

hangjegy füzet: 

https://www.printker.hu/fuzet-a5-hangjegy-36-16-35490?keyword=hangjegy 

 

 

Ceruzák: Kérem, mindenképp háromszögletű formájút válasszanak, mert kialakításának köszönhetően 

stabil fogást biztosít a kisgyermek kezében, könnyebb az ujjak között tartani, fogni, mint a hagyományosat. 

Nagyon fontos, hogy a grafit ceruzáknak ne legyen radír a végén! 

grafit ceruza, háromszögletű: 

https://www.printker.hu/papir-iroszer-2376/ceruza-2489/grafit-ceruza-2490/ceruza-grafit-fc-grip-2001-

hb-30695 

 

https://www.printker.hu/ceruza-grafit-maped-hb-black-peps-ima850021-

36348?keyword=grafit%20ceruza 

 

posta irón vékony, háromszögletű: 

https://www.printker.hu/ceruza-postairon-vekony-7mm-haromszogletu-

33861?keyword=posta%20ir%C3%B3n 

 

posta irón vastag, háromszögletű: 

https://www.printker.hu/ceruza-postairon-vastag-10mm-haromszogletu-easyline-

33860?keyword=posta%20ir%C3%B3n%20vastag 

 

színes ceruza, 12 színű, háromszögletű: 

https://www.printker.hu/ceruza-szines-klt-12-db-belmil-haromszogletu-premium-ccesk553-

31587?keyword=sz%C3%ADnes%20ceruza%2012 

 

https://www.printker.hu/ceruza-szines-klt-12-db-fc-haromszogletu-eco-

36406?keyword=sz%C3%ADnes%20ceruza%2012%20h%C3%A1romsz%C3%B6glet%C5%B1 
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radír: 

https://www.printker.hu/papir-iroszer-2376/radir-2478/radir-fc-kicsi-vynil-forgacsmentes-34888 

 

https://www.printker.hu/papir-iroszer-2376/radir-2478/radir-maped-technic-mini-ima0113001-34907 

 

https://www.printker.hu/papir-iroszer-2376/radir-2478/radir-ro-tikky-30-34915 

 

vonalzó (Tartósság, kezelhetőség szempontjából mindenképpen hajlítható vonalzót ajánlok!) 

https://www.printker.hu/vonalzo-15cm-hajlithato-szines-4-szin-1dbopp-

32788?keyword=vonalz%C3%B3 

 

hegyező: 

https://www.printker.hu/hegyezo-mua-2-lyuku-tartalyos-maped-shaker-534755-ima534755-

34848?keyword=2%20lyuk%C3%BA%20hegyez%C5%91 

 

https://www.printker.hu/hegyezo-mua-2-lyuku-tartalyos-jumbosima4szinharomszogletu-test-

34655?keyword=hegyez%C5%91 

 

https://www.printker.hu/hegyezo-mua-2-lyuku-tartalyos-bordazott-szel-34650?keyword=hegyez%C5%91 

 

számolókorong: 

https://www.printker.hu/szamolokorong-35826?keyword=sz%C3%A1mol%C3%B3 

 

betűkártya: 

https://www.printker.hu/betukartya-35824?keyword=bet%C5%B1k%C3%A1rtya 

 

betűtartó: 

https://www.printker.hu/betutarto-pvc-35810?keyword=bet%C5%B1tart%C3%B3 

 

betűtartó sín: 

https://www.printker.hu/betutartosin-pvc-35811?keyword=bet%C5%B1tart%C3%B3 

 

12 színű vízfesték: 

https://www.printker.hu/vizfestek-12-es-adel-932-nagygombos-

34822?keyword=v%C3%ADzfest%C3%A9k 

 

https://www.printker.hu/vizfestek-12-es-fc-24mm-es-koronggal-

34824?keyword=v%C3%ADzfest%C3%A9k 

 

12 színű tégelyes tempera: 

https://www.printker.hu/tempera-klt-12x15ml-sudor-tegelyes-sd525-

32219?keyword=tempera%20t%C3%A9gelyes 

 

https://www.printker.hu/tempera-klt-suni-12-db-25ml-tegelyes-

38904?keyword=tempera%20t%C3%A9gelyes 

 

ecset (Ecsetből semmiképp se vegyenek műanyag/szintetikus szőrűt, azoknak nagyon hullik a szőrük. 

Leginkább a póniszőr ecseteket ajánlom megvételre.): 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=p%C3%B3nisz%C5%91r%20ecset&de

scription=0 

 

fedeles ecsettál: 
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https://www.printker.hu/ecsettal-fedeles-viztiszta-kek-sarga-zold-piros-teteju-33904?keyword=ecsett 

 

12 db-os zsírkréta: 

https://www.printker.hu/zsirkreta-12-es-suni-39236 

 

https://www.printker.hu/zsirkreta-12-es-suni-jumbo-haromszogletu-39237 

 

https://www.printker.hu/zsirkreta-klt-12-db-maped-wax-maxi-color-peps-ima861311-

35985?keyword=zs%C3%ADrkr%C3%A9ta 

 

natúr gyurma: 

https://www.printker.hu/gyurma-natur-suni-200-g-131525-38919?keyword=natur%20gyurma 

 

színes gyurma: 

https://www.printker.hu/gyurma-szines-suni-200g-131526-38920?keyword=Gyurma 

 

gyurmatábla: 

https://www.printker.hu/gyurmatabla-a4-vkek-33303?keyword=Gyurmat%C3%A1bla 

 

írólap: 

https://www.printker.hu/iskolaszer-2030/iskolai-papiraru-2062/irolap-2069/irolap-20-50-50ivcsomag-

35081 

 

műszaki rajzlap: 

https://www.printker.hu/rajzlap-muszaki-a4-20iv-dossz-180gr-pax-junior-

34751?keyword=m%C5%B1szaki%20rajzlap 

 

színes papír: 

https://www.printker.hu/szines-papir-a4-10lap-80gr-elenk-szinek10szinx1lap-

34614?keyword=sz%C3%ADnes%20pap%C3%ADr 

 

tompa végű olló: 

https://www.printker.hu/ollo-iskolai-fem-13cm-ergonomikus-fogoval-centis-

34121?keyword=oll%C3%B3 

 

https://www.printker.hu/ollo-iskolai-fem-15cm-tompa-gumi-fogoval-3szin-34122?keyword=oll%C3%B3 

 

https://www.printker.hu/ollo-iskolai-fem-mintas-penge-szines-fogoval-school-art-

34123?keyword=oll%C3%B3 

 

Pritt stift ragasztó 

https://www.printker.hu/iskolaszer-2030/ragaszto-2444/ragaszto-pritt-stift-22g-33758 

 

A/5-ös, merev falú füzetbox: 

https://www.printker.hu/iskolaszer-2030/fuzetbox-2464/fuzetbox-a5-lizzy-lizzy-lollipop-35148 

 

hurkapálca: 

https://www.printker.hu/ollo-iskolai-fem-mintas-penge-szines-fogoval-school-art-

34123?keyword=oll%C3%B3 

 

füzetcímke: 

https://www.printker.hu/iskolaszer-2030/fuzetcimke-orarend-2465/fuzetcimke-2466 
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https://www.printker.hu/zsenilia-12mm-barack-12x300mm-10dbcs-40140?keyword=zsen%C3%ADlia 

 

iratpapucs- PVC (Kérem, az egységesség, kezelhetőség, és tartósság szempontjából ezt a fajtát vásárolják 

meg!) 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=papucs&description=0&page=6 

 

iskolatáska 
 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=merev%20fal%C3%BA%20iskolat%C3

%A1ska&description=0&page=3 

 

tornazsák: 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=tornazs%C3%A1k&description=0 

 

tolltartó 
 

https://www.printker.hu/index.php?route=product/list&keyword=kihajthat%C3%B3%20tolltart%C3%B3

&description=0 

 

 

Kérdés esetén keressenek bizalommal az alábbi e-mail címen: szabobeatarita@gmail.com 

 

 

Üdvözlettel: Szabó Beáta 
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