
Végre hív a suli 
A ceruzától az iskolatáskáig, minden egy heiyen. 
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Az oldalon szereplő 
ajánlataink 2020. 07. 28. 

és 09. 20. között érvényesek, 
amíg a készlet tart. 
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Az oldalon szereplő 
ajánlataink 2020. 07. 28. 
: 09. 20. között érvényesek, 

amíg a készlet tart. 



Hogyan válasszuk ki 
a megfelelő iskolatáskát? 

©Laptop¬ 
zseb 

Fényvisszaverő 
elemek 

Vízlepergető 
anyag 

Oldalzseb 

Elválasztó 
zseb 

Párnázott 
pántok 

Zár 

Párnázott 
hát 

Katalógusunkban megtekintheti iskolatáskáink széles választékát, 
és kiválaszthatja a gyermeke számára legmegfelelőbb modellt. 
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Az iskolatáskáját minden nap magával viszi a gyermeke, ezért 

különösen fontos, hogy a megfelelő modellt válassza ki számára. 

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani alábbi tanácsainkkal. 

Anyag 
Válasszon jó minőségű, vízálló anyagból készült táskát, 

erős, strapabíró aljjal. 

Biztonság 
Fontos, hogy a hátizsákon legyenek különböző fényvisszaverő 

elemek. Ha olyan táskát választ, amin éppen nincsenek, 
tegyen rájuk fényvisszaverő matricákat, címkéket. 

Méret 
ügyeljen rá. hogy a felvett hátizsák ne érjen a gyermek 
csípővonala alá, és ne legyen szélesebb, mint a válla. 

Megfelelő forma 
Az ergonomíkus kialakítás és az állítható pántok 

hozzájárulnak a gerinc egészségének megőrzéséhez. 

Tárolórekeszek 
Az iskolatáskának legyen több, egymástól független 
tárolórekesze, így megelőzhető, hogy egy kiömlött 

tízórai beszennyezze a füzeteket. 

Design 
A gyerekeket boldoggá teszi és inspirálja, 

ha az iskolatáskájukat kedvenc hőseik, rajzfilmfiguráik díszítik. 
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Iskolatáskák 
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Nagyszerű iskolai | 

ajánlatok 
Tudta, hogy... 

.szerte Európában 
30 millió diák 
kezdi meg idén 
az általános iskolai 
tanévet? 
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Uzsonnásdoboz 
18x13x7 cm. Star Wars vagy 
Jurassic World mintával, 
mosagatógépben mosható Töltött tolltartó 

tartalma: 8 db színes toll. 
8 db színesceruza. 
1 db vonalzó. 1 db radír. 
1 db hegyező, különböző 
motívumokkal 

1199r. 1399 Ft/szett 
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I Zabra Cadoozles mechanikus ceruza ' 
0.7 mm-es. 3 db-os csomag. 

_ kOlönbözödizájnokban 
■» If ■ 

1 449„, 

Maped Zenoa Plus radír 
műanyag, zárható védötokban. 
vegyes színekben 

869r./db 

1499. 
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(i^buló tempera készlet 
12 bb/cs. 162,42 Ft/l db 

BIC round stick (olyóstoll 
médium 1.0 mm. kupakos. 
8 db/cs. 59.88 Ft/1 db 

Nebuló flictollkészlet 
12 db/cs. 56.75 Ft/l db 

Maped Twist'n 
vonalzó 
törhetetlen. 
30 cm hosszú 

rdB/cs 
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Évkezdő 
ajánlatok 

Ft/szett 

PAINTING 

Ft/szett 

Az oldalon szereplő 
ajánlataink 2020. 07. 30. 
^ 08. 05. között érvényesek, 

amíg a készlet tart. 



Füzetek 

19 



Alapvető iskolai 
felszerelés 

Zsabkönyv 
tanárok, tanítók, hallgatók 
vagy diákok részére, többféle 

Ft/db-tól 

Vázlatfüzet 

Vüzlatfüzet 
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Könyvek 

ÍKÜLÖfiuwes 
I jAwwvek 

Gőgös 

óvodások 
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38 íy Ft/db-tóí’ 
V ^ ^ Ft/db-tól 1 m 
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Az oldalon szereplő 
ajánlataink 2020. 07. 28. •A téri míkek a Garam utcai áruházunkban nem kaphatóak 

> 09. 20. között érvényesek, 
amíg a készlet tart. 

vidék: Budakeszi. 





Terepmintái 

Bélelt esőkabát 

2790 

Ajánlatunk 2020. 07. 28-tól a készlet erejéig érvényes. 
Egyes termékek beérkezési dátuma azonban eltérhet! Az érintett termékek beérkezési dátuma 
az adott termék mellett kerül feltüntetésre. A választék áruházanként változó és eltérő lehet. 

6490 5990n 



.mintás ruha 

Fekete bélelt kabát 

4490 Leggings, 
2 db/csomag 
(Egységár: 1495 Ft/dbl 
Aiánlatunk 2020.08.03- 
a készlet erejéig érvénye 

Mustár bélelt kabát 

Ft/csomag 

Ajánlatunk 2020. 07. 28-tól a készlet erejéig érvényes. 
Egyes termékek beérkezési dátuma azonban eltérhet! Az érintett termékek beérkezési dátuma 
az adott termék mellett kerül feltüntetésre. A választék áruházanként változó és eltérő lehet. 



Ajánlatunk 2020. 07. 28-tól a készlet erejéig érvényes. 
I Egyes termékek beérkezési dátuma azonban eltérhet! Az érintett termékek beérkezési dátuma az adott 

termék mellett kerül feltüntetésre. A választék áruházanként változó és eltérő lehet. 



Kislány 

■F&F 



Még több 
nagyszerű 

Home&Offi 

...hogy Európában 
az emberek életük 
során átlagosan 
17,6 évet töltenek 
tanulással? 

újrahasznosított PÉT palackból 

4990 Ft/db 
Ft/db 

Jelen reklámkiadványban szereplő ajánlataink az alábbi Tesco HIPERMARKETEKBEN érvényesek: 
Budapast: Aréna - Bécsi út ■ Campona - Csepel - Fotarasl út - Qaram utca - KékI Terminél - Markét Central Férlhecy - Pestertsébet ■ Pesti út - Pélus ■ S 
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