
Повеќе за Вашите пари...Секогаш!
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BRUNO BICH
Претседател на управниот одбор

„Ние нудиме единствен, 
инвентивен и сигурен избор, за 

секого, секаде, и секогаш.“

3 ДОБРИ ПРИЧИНИ
  ЗА ИЗБОР НА  
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Повеќе за Вашите пари...Секогаш!
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КВАЛИТЕТОТ ОТСЕКОГАШ БИЛ ОСНОВНИОТ ПРИОРИТЕТ НА 
BIC. ОВАА ТРАЈНА ПОСВЕТЕНОСТ ВКЛУЧУВА

ПРОИЗВОДИ КОИ ГИ ПРАВИ 

од BiC канцеларискиот материјал се произведува во 
фабриките на BiC со најсовремена опрема за масовно 

склопување на производи.
92%

EUROPE

= SHAVERS

*

= STATIONERY

= LIGHTERS

= ADVERTISING 
AND PROMOTIONAL 

PRODUCTS

Q
uality control at BIC's pencil factory in Sam

er,
 F

ra
nc

e

                     Writing quality checks
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 ballpoint pen factory, Montevrain, F
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MORE THAN 
70 QUALITY 
CONTROLS 

THROUGHOUT 
BIC® CRISTAL® 
PRODUCTION 

PROCESS

Од 1950. Година продадени се повеќе од 100 милијарди BIC® пенкала                                   

ИНТЕГРИРАН 
ПРОЦЕС НА 

ПРОИЗВОДСТВО

ЕДИНСТВЕНА  
ПОЛИТИКА НА КОНТРОЛА 

НА КВАЛИТЕТОТ
КОНСТАНТЕН 

КВАЛИТЕТ
BiC има интегриран производствен 

процес, со проектирање и 
развивање на поголемиот дел од 
своите машини. Компанијата, исто 

така, произведува врвови и мастило 
како би можела да гарантира висок 

квалитет на пишувањето.

Секое парче од BiC приборот за 
пишување поминува повеќе од 20 
проверки на квалитетот во текот 

на производниот процес.

BiC им гарантира подеднаков 
квалитет на сите корисници, без 
оглед на тоа во кој дел од светот 
се наоѓаат, од врвот до крајот на 

пенкалото.

1
СИЛА НА НАШИОТ КВАЛИТЕТ

3

Високиот
квалитет

на организација
на адекватно обучените 

и посветени работници во 
целиот свет секојдневно го 

гарантира квалитетот во 
текот на целиот процес 

на производство



2 НАША ОДРЖЛИВА ПОСВЕТЕНОСТ

СО ГОДИНИ НАНАЗАД BIC Е ПОСВЕТЕН НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ НА ОДРЖЛИВИОТ 
РАЗВОЈ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ СИТЕ АКТИВНОСТИ.

ПОДОЛУ СЕ 5 ПРИМЕРИ НА НАШАТА ОДГОВОРНОСТ КОН ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ:

BIC® приборот за пишување дизајниран е за максимална 
употреба и за минимално влијание на животната средина.

3 km*

average length for 
a BIC®Cristal® Medium

ballpoint pen

КОРИСТИМЕ РЕЦИКЛИРАН МАТЕРИЈАЛ

ГО МИНИМИЗИРАМЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА  
УПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ

НУДИМЕ ШИРОК СПЕКТАР НА ПРОИЗВОДИ СО ЕКО 
АКРЕДИТАЦИЈА NF ENVIRONMENT (NF 400)

ВИ НУДИМЕ ДОЛГОТРАЈНИ ПРОИЗВОДИ 
СВЕДУВАЈЌИ ГО ПАКУВАЊЕТО НА МИНИМУМ

ГО СВЕДУВАМЕ ПАКУВАЊЕТО НА МИНИМУМ

На пример, просечна должина на пишување од 3 km на BIC® Cristal®  
Medium пенкалото

*SGS tests 2012/2013 for blue & black ink. 

Низ историјата BIC промовира продажба на производи со минимално 
пакување.

BIC nudi jednostavne, funkcionalne proizvode koji sadrže samo 
neophodne elemente.

Na primer : Težina BIC® Cristal® Medium hemijske olovke: 5.9g

BIC разви специфична палета BIC® Ecolutions®, делумно 
произведена од рециклиран материјал

За постигнување на постојан квалитет во употреба, NF Environment 
акредитација, добиена од Afnor Certification, сертификатот е за производите кои 

имаат намалено влијание на животната средина.
16 производи од приборот за пишување имаат NF Environment сертификат

од приборот за пишување се пакува во кутии кои содржат  
најмалку 10 производи

...но исто така 2011, BIC и Terracycle создадоа нова програма за рециклирање на приборот за пишување 
во Европа. 

Искористените производи се собираат, а потоа се рециклираат за да добијат нов живот.
Денес повеќе од 7.8 милиони искористени производи се собрани во 10 Европски земји.
Искористените производи се собираат, а потоа се рециклираат за да добијат нов живот.

72%
ВО

ЕВРОПА
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НАШИ ВОДЕЧКИ БРЕНДОВИ

ПОВЕЌЕ ОД 60 ГОДИНИ BIC® ПРОИЗВОДИТЕ СЕ ДЕЛ ОД 
СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

25 Милиони парчиња BIC® прибор за пишување потрошувачите бираат 
секојдневно*** насекаде во светот.

ПОВЕЌЕ ОД 60 ГОДИНИ ИСКУСТВО

КОНЗИСТЕНТНА ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ

ИЗВОР НА ИНСПИРАЦИЈА ЗА УМЕТНИЦИТЕ

ВИДЛИВ БРЕНД БЛИЗОК НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
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*ИЗВОР: ГФК панел на Европа 7 земји (Белгија, Франција, 
Германија, Грција, Италија, Шпанија, УК) вредност на уделот на пазарот,

ЈАН 12 - ДЕК 13

НИЕ СМЕ ИГРАЧ N°1 ВО ПРИБОРОТ ЗА 
ПИШУВАЊЕ ВО ЕВРОПА*, И СÈ УШТЕ РАСТЕМЕ

Пишувај во многу бои, подвлекувај, цртај, бој, преправај со BIC® - во училиште, дома, 
или на работа, секој може да биде сигурен дека ќе го најде тоа што му е потребно, по прифатлива цена 

која нуди и квалитет и сигурност.

BIC® Cristal® Medium стана легендарен производ кој сега е дел од трајната 
поставка на музеите како што се MOMA во Њујорк или Помпида центарот во 

Париз.
Уметниците се потпираат на BIC® пенкалата, не само кога пишуваат, туку и 

за сите видови на цртање.

BIC e историски партнер на Tur de Frans, a беше и негов официјален 
снабдувач 2014, дистрибуирајќи секојдневно илјадници BIC® 4 Colours™ 
пенкала, официјални пенкала на Tur de Frans. Последниве години, BIC е 

дел од Караванот на публицитет со јасен план да им излезе во пресрет на 
своите потрошувачи: три автомобили и камион со платформа во боите на 

брендот, како и познатиот BIC® Boy!
Toа е разигран начин да се претстават BIC® производите и да се 

комуницира со потрошувачите. Во текот на кампањата беа дистрибуирани 
стотина илјади подароци. 

*** базирано на 220 дена

ПРОЦЕНТ НА УДЕЛ НА 
БРЕНДОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

12,5%

TRADEBRANDS
-0,7%

10,4%

BRAND A
-0,1%

9,2%

BRAND B
+0.3%

18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

BIC GROUP

+0,2%

17,8%

3

Повеќе од 

12
милиони
набљудувачи

400 
илјади

BIC 
бесплатни
артикли се 

дистрибуирани
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Пенкала 

Моливи

Технички моливи

Налив пера

Бришачи на мастило



Пишувај.  Учи.  Расти.



Пенкала  

8

Најпродавано 
пенкало на светот!

Познатото Cristal® пенкало 
со фин врв за прецизно 

пишување
.

Најпродавано пенкало на светот
Пишува и до 2 х подолго од 

останатите пенкала

ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



• Бојата на капачето и 
на затката одговара 
на бојата на мастилото

• Пенкало со средна 
големина на полнење 
достапно со црно, сино, 
црвено и зелено мастило

• Пишува и до 2 пати 
подолго од останатите 
пенкала

• Просечна должина на 
пишување 3000 m

• Бојата на капачето и 
на затката одговара 
на бојата на мастилото

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

* Извор : GFK EU7 – Панел истражување-
  MAT DEC - 2013 – Продажна вредност

•  Акредитирано со NF 
статус за зачувување на 
животната средина

 EAN

70330129665

70330129627

70330129634

 70330129634

Pr
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 barkodom

 CRISTAL MEDIUM 
КУТИJA BCL X50 EU

9

ПЕНКАЛА

Br.1  

 ВО ЕВ РОПА
**Пенкала  ПРИБОР ЗА 

ПИШУВАЊЕ 



 EAN

3086121101144

3086121101113

3086121101120

3086121101137 

• Врвот од 0.8 mm 
создава линија од 
0.36 mm

• Прецизно пенкало 
достапно со црно, 
сино, црвено и зелено 
мастило

• Лесно се препознава 
по портокаловиот 
цилиндер

• Бојата на капачето и 
на затката одговара 
на бојата на мастилото

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Акредитирано со NF 
статус за зачувување 
на животната средина
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Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

Pr
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 CRISTAL MEDIUM 
КУТИJA BCL X20 EU



NEW

®

Едно од најдобро 
продаваните BIC®

Пенкала во САД
The Round Stic® 

пенкалото има лесен и 
кружен цилиндар. Бојата 
на капачето и на затката 

одговара на бојата на 
мастилото. Лесно се 

препознава и направено е 
да биде сигурно.

Познатото Round Stic®

Со вжлебена дршка.
Teхнологијата на 

тенкиот врв комбинира 
прецизност и мекост на 

пишувањето.

Пенкало на 
вовлекување со кружен 

цилиндар
Пишувањето е меко и 
прецизно, со прецизен 

агол.
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Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



• Врвот од 1 mm создава 
линија од 0.4 mm

• Пенкало со средна 
големина достапно со 
црно, сино и црвено 
мастило

• Тенкиот јасно тониран 
цилиндар одговара на 
бојата на мастилото

• Вентилирана капа

 EAN

3086123256385

3086123256378

3086123278127

ROUND STIC 

12

Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

КУТИJA X60 EU



• Врвот од 0.8 mm 
создава линија од 0.36 
mm

• Прецизно пенкало 
достапно со црно, сино 
и црвено мастило

• Тенок цилиндер со капа 
и затка

• Teхнологија на тенок врв 
за посебно меко и фино 
пишување

• Гумена рачка за лесно 
ракување и удобност

 EAN

3086123340862

3086123340879

3086123356603

ROUND STIC EXACT 

13

Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

КУТИJA XtEE



КУТИJA BCL X20 EU

• Врвот од 1 mm создава 
линија од 0.4 mm

• Клик пенкало со средна 
големина достапно со 
црно, сино и црвено 
мастило

• Лесно се користи: 
клик механизам за 
вовлекување

• Тенкиот цилиндер 
одговара на бојата на 
мастило

 EAN

3086123379657

3086123379640

3086123379633
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 ROUND STIC CLIC 
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Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



Новиот систем 
со тенок врв нуди 

комбинација од 
исклучително 

мазно и прецизно 
пишување.

Пишува толку течно и ја следи брзината на твоите мисли.

Размислувај. Тоа ќе го направи истото.
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Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



• Врвот од 0.7 mm 
создава линија од 0.3 
mm

• Клик пенкало со влошка 
која може да се замени, 
достапно со црно, сино 
и црвено мастило

• Новиот систем со Тенок 
врв нуди комбинација од 
исклучително мазно и 
прецизно пишување 

• Телото е целосно 
обложено со гума

• Метална купа на врвот

Pr
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 sa
 barkodom

 

КУТИJA BCL X12 EU
ATLANTIS EXACT 

 EAN

3086123340503

3086123340497

3086123340510
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Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



• Новиот систем со тенок 
врв нуди комбинација од 
исклучително мазно и 
прецизно пишување 

• Клик пенкало со влошка 
која може да се замени, 
достапно со црно и сино 
мастило

• Телото е делумно 
обложено со гума

• Врвот од 1 mm создава 
линија од 0.4 mm

• Стилизиран дизајн и 
форма
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 ATLANTIS CLASSIC

17

 EAN

70330136717

70330136724

70330136700

Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

КУТИJA BCL X12 EU



* Извор GFK панел истражување – Western Europe 7 – MAT 
 December 2016 – Продажна вредност

** SGS тест – 2012-2016 – Просечна должина на пишување 
 за сино, црно, црвено и зелено полнење

• Во едно пенкало црна, 
сина, црвена и зелена 
боја

• Врвот од 0.1 mm создава 
линија од 0.32 mm

• Средни димензии 
на пенкалото со 
дополнување и 
вовлекување

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Широко кружно сино 
куќиште

• Должина на пишување 
8,000m**

• Акредитирано со NF 
статус за зачувување на 
животната средина

18
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КУТИJA BCL X12
4 COLOURS MEDIUM

 EAN

3086123233829

Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 
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Повеќе за Вашите пари...Секогаш!



• Пенкало за пишување*

• Мек врв за touchscreen 
монитори*

• Достапно со црна и 
сина боја на мастило

• Изгледа како и секое 
пенкало од Cristal 
семејството

• Врвот од 1.0 mm пишува 
дебела линија од 0.32 
mm
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* само за touchscreen монитор

®
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 EAN

3086123307490

3086123379763

Пенкала  ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

Cristal® STYLUS
КУТИJA BCLX12



BIC® EVOLUTIONTM,  
СУПЕР ЦВРСТ МОЛИВ

Ултра отпорен НВ графитен врв. 
Моливот е направен од 57% 
рециклиран материјал.

Прв ултра-отпорен молив за 
жени: со единствен изглед и 
со потенок цилиндер.

Ултра отпорен молив  
на детскиот притисок.

Ултра отпорен НВ графитен врв. 
Моливот со гумичка направен е 
од 50% рециклиран материјал.

Моливот со гумичка 
е ултра отпорен на 
детскиот притисок.

УЛ
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А ЦВРСТ ВРВ
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РИ
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НАЛ СО ПОРТОКАЛОВ ПРСТЕН ОКОЛУ ВРВО
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 * Во споредба со претходниот BIC® EvolutionTM Ecolutions®

*

Ултра отпорен молив за 
мажи: врвен изглед.

22

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



• Молив без дрво, 
отпорен на кршење

• Акредитиран со NF 
статус за зачувување на 
животната средина

• Произведен од 57% 
рециклиран материјал*

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Нов портокалов прстен 
за автентичност

Подобрен  
квалитет и  

подобра  
издржливост

* Процент на вкупна тежина на производот 

• Ултра цврст НВ врв

О
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НАЛ СО ПОРТОКАЛОВ ПРСТЕН ОКОЛУ ВРВО
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не

 содржи дрво

не се дроби
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 ECO EVOLUTION 650 HB 

 EAN

3270220004608

• Молив со шестоаголна 
форма и со исечен крај

23

УЛ
ТР

А ЦВРСТ ВРВ

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

КУТИJA BCL X12 EU



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Нов портокалов прстен 
за автентичност

Полесно 
се брише

* Процент на вкупна тежина на производот 

• Молив без дрво, 
отпорен на кршење

• Акредитиран со NF 
статус за зачувување на 
животната средина

• Произведен од 50% 
рециклиран материјал*

• Молив со шестоаголна 
форма со гумичка

• Молив со шестоаголна 
форма 

 EAN

3270220083924

Pr
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 ECO EVOLUTION 655 HB 
КУТИJA BCL X12 EU 
ГУМИЧКА СО МЕТАЛЕН ДРЖАЧ

24

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

О
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• Обоен молив од смола 
со пругаст лак

• Достапен во три бои на 
цилиндерот

• Молив отпорен на 
џвакање и кршење

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Ултра цврст НВ врв

Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom

 

КУТИJA BCL X12 EU
EVOLUTION 646 NO ERASER 

 EAN

3086123340312

• Молив со шестоаголна 
форма со заоблен крај
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МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

не

 содржи дрво

не се дроби

УЛ
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А ЦВРСТ ВРВ



• Обоено тело со 
штрафти на моливот, не 
содржи дрво

• 3 различни бои на 
телото

• Молив со шестоаголно 
тело и со гумичка на 
крајот 

• Ултра цврст НВ врв

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Отпорен на џвакање, не 
се крши

26

 EAN

3086123278189

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ Полесно 

се брише
не

 содржи дрво

не се дроби
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КУТИJA BCL X12 EU
EVOLUTION 646 
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МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Ултра цврст НВ врв

• Отпорен на џвакање, не 
се крши

• Молив со шестоаголно 
тело и со гумичка на 
крајот 

• Обоено тело со 
штрафти на моливот, не 
содржи дрво

• Достапен во 8 модерни 
бои 

Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom

 

BCL  B12 EU
STRIP646  

 EAN

3086123278189

НОВИ БОИ



• Акредитиран со NF 
статус за зачувување на 
животната средина

• Произведен од 55% 
рециклиран материјал*

55

• Црн молив без дрво, 
отпорен на кршење, со 
сребрен лак: отпорен на 
џвакање

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

*Процент на вкупна тежина на производот

• Ултра отпорен НВ врв

• Молив со шестоаголно 
тело со заоблен крај 

Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom

 

КУТИJA BCL X12 EU
EVOLUTION BLACK ECO 

 EAN

3086123278011
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МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

не

 содржи дрво
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КУТИJA X12
CRITERIUM

• Врвот е прицврстен 
по целата должина на 
моливот

• Лесно се остри

• Високо квалитетен 
заоблен молив 

• Отпорен HB и 2В врв

29

GRAFIT I

CRITERIUM 550 BB CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 2B CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 3B CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 4B CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 5B CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 6B CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 2H CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 3H CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 4H CR BOX 12 EU

CRITERIUM 550 HB CR BOX 12 EU

2B

2H

6B

B

3H

5B

HB

4H

4B

H

3B

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 
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 BCL B12 EU
EVOLUTION FLUO

 EAN

3086123446182
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product

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

НОВИ БОИT

• Молив со шестоаголно 
тело, со гумичка на 
крајот 

• Дрвен во боја – без 
смола, достапен во 4 
флуросцентни бои 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Ултра отпорен НВ врв

• Отпорен на џвакање, не 
се дроби при кршење
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ERAS BCL B12 EU
EVOLUTION FLUO

 EAN

3086123449053
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d 
product

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Ултра отпорен НВ врв

• Отпорен на џвакање, не 
се дроби при кршење

• Шестоаголен молив 

• Дрвен во боја – без 
смола, достапен во 4 
флуросцентни бои 

НОВИ БОИ
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BCL BOX 12 EU

BCL BOX 12 EU

GILBERT 33 2B 

GILBERT 33 HB 

 EAN

3270220018865 

 EAN

3270220018780

Ba
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d 
product

МоливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

• Врв прицврстен по 
целата должина на 
моливот

• Лесно се остри

• Отпорен НВ и 2В  врв

• Високо квалитетен 
заоблен молив

2B HB



Piše 2 x duže *

• Пишува 2х подолго од 
моливот

• Подолготраен: со 3 
НВ врв со должина од 
90 mm

mine

• Технички молив со НВ 
врв со дебелина од 
0.7 mm

• Проѕирно тело на 
моливот и клип во боја

• Едноставен за употреба 
и за бришење

Je
dn

os
tavna za upotrebu i brisanje

utilisation et go m mage fa
cil

es

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

33

B12 EU
BICMATIC CLASSIC 

 EAN

3086126604596
Ba

rc
o
de

d 
product

0.7mm

Технички моливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

34

BOX12 RFRSH EU
BICMATIC FUN  

 EAN

3086126604602
Ba

rc
o
de

d 
product

0.7mm

• Достапен во 4 живописни 
бои со клип во боја

• Лесно се користи и 
брише

ea

sy
 to use & erase

u
tilisation et gommage fa

ci
le

s

• Долготраен, содржи 3 НВ 
врв со должина од 9 сm

• Не се остри

• Технички молив со врв 
со дебелина од 0.7 mm

Технички моливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



0.5mm

BLISTER X1
+12 LEADS FREE

КУТИJA BCL X12

VELOCITY 0.5 

VELOCITY 0.5 

 EAN

3086126698911

 EAN

3086126645506

35

Ba
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d 
product

Технички моливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

proveriti barcode
 FR Catalogue: 3086126698991

greska!
poreban 
prevod

• Технички молив со 
дополнување на врвот 
од 5 mm НВ 

• Прилагодена дршка 
за удобност и за 
контрола

• Гумичката на крајот со 
заштитна капа: ја одржува 
чиста гумичката

• Достапен  во класични 
бои: црна, црвена, 
портокалова и сина

• Флексибилен врв: 
заштита за џеб



0.7mm

Pr
oi
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od

 sa
 barkodom

 VELOCITY 0.7 

 EAN

3086126645513

Технички моливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

КУТИJA BCL X12

36

• Технички молив со 
дополнување 0,7 mm 
сo НВ врв, достапен 
во модерни бои: сина, 
портокалова, жолта, 
виолетова и розева

• Прилагодена дршка за 
удобност и за контрола

• Гумичката на крајот со 
заштитна капа: ја одржува 
чиста гумичката

• Долготраен механизам 
(5000 кликови со иста 
ефикасност)

• Флексибилен врв: 
заштита за џеб



Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom

 MECHANICAL PENCIL AI

 EAN

3086123175556

3086123175600

КУТИJA BCL X12, 05 / 07
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0.5mm & 0.7mm

• Продолжување на врвот  
со клик или со поместување

• Врвот може да се помести 
во текот на пишувањето

• Отпорна  
метална рамка

• Дршката е  
прилагодена за 
максимална удобност 

• Лизгачки врв: спречува 
кршење на врвот

• Технички молив со 
дополнување 0,5 или 0,7 
mm сo НВ врв 

• Гумичката на крајот со 
заштитна капа: ја одржува 
чиста гумичката

• Врвот се вовлекува: 
заштита за џеб

Технички моливиПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 



0.5mm0.7mm

КУТИJA X12 EU КУТИJA X12 EU

КУТИJA X16

 EAN

3270220027478

 EAN

3270220027454
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 EAN

3441921013828

ПАТРОНИ ЗА НАЛИВ ПЕРО

Технички моливи

Налив пера

Мини

Патрони

ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

ПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

Графитна мина 0.5 HB Графитна мина 0.7 HB



BLX1 +1 CARTRIDGE 
EASY CLIC STANDARD 

 EAN

3086126733043

Налив пераПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 

39

STANDARD

• Триаголна дршка за 
прсти

GRIP TRIANGULAIRE

TR
IANGULAR GRIP

• Иновативно 
дополнување од страна. 
Еден стандарден 
пократок кетриџ со 
мастило

• За левораки и за 
деснораки

• Богати барел бои: сина, 
виолетова, зелена

• Врвови на 
дополнување, налив 
перо со црно мастило

• Шилецот од иридиумски 
челик ја прави линијата 
широка 0,32 mm



• Дозволува повторно 
пишување со паметно 
мастило

• Бришач за средна 
дебелина на налив 
перо

• Достапно во сина боја 
на мастило

ТУБА X60
БРИШАЧ НА МАСТИЛО

 EAN

3086126743745

40

Бришачи на мастилоПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 
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Повеќе за Вашите пари...Секогаш!



• Мастилото не пробива 
низ повеќето хартии

• 0.8 mm дебелина на 
врвот која дава линија 
од 0.4 mm ширина

• Молив за прецизно 
цртање со мастило на 
база на вода, достапен 
во 11 бои

• Совршен за фино 
пишување, цртање и 
скицирање

• Не се размачкува при 
сушењето

• Декорирана обвивка

• Врвот обложен со 
метал го штити врвот 
при користењето на 
шаблони, линијари и од 
други рамни рабови

X11

КУТИJA12 RFRSH EU
BICMATIC FUN  

 EAN

3086123449213

3086123449206

3086123449350

3086123449190

3086123449183

3086123449176

3086123449169

3086123449152

3086123449145

3086123449138

3086123449121

Ba
rc

o
de

d 
product

Молив за прецизно цртањеПРИБОР ЗА 
ПИШУВАЊЕ 
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Гумички

Училишни лепила

Супер лепила



Создавај.  Учи.  Расти.



• Идеална за сите видови 
на хартија

• Пластична гумичка за 
моливи и за графитни 
врвови

• Обложена со хартија за 
подобро ракување

• Без ПВЦ  EAN

3270220030140

 EAN

3086123439016

ГУМИЧКИ PLAST OFFICE

ГУМИЧКИ MINI PLAST OFFICE

КУТИJA BCL X20

КУТИJA BCL X36

• Добро брише

46

ГумичкиПРИБОР 

proveriti barcode
 FR Catalogue: 3086123388529



• Цврсто стик лепило 
достапно во 2 големини 
8g и 21g

• Направено од 100% 
рециклиран материјал*

• Лепи хартија, картон и 
фото-хартија

• Не содржи 
растворувачи**

• Лесно се пере

*

• 

* Рециклирана пластика

** Без растворувачи кои се сметаат како опасни супстанци  
 според Европската уредба бр. 1272/

21g 
GR2

КУТИJA BCL X20
EKO СТИК ЛЕПИЛО

EAN

3086123250475

 EAN

3086123459489

47

8g 
GR2

Училишни лепилаПРИБОР 

8g 
GR2

КУТИJA BCL X30

КУТИJA BCL X30

 EAN

3086123250468



• Инстант супер лепило 
со врвни перформанси

• Капак кој спречува 
затнување

• Прецизно нанесување, 
без истекување

• Пакување од 3 g

* Пластикa (oсвен полиетилен, полипропилен,    
 PTFE пластика, полиуретан, стиропор и силикон

• Лепи пластика* дрво и 
порцелан

 EAN

3086123310056

FIX STRONG 3G
HANG CARD X12

48

Супер лепилаПРИБОР 
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Перманентни маркери

Текст маркери

Маркери за бела табла



Пишувај.  Учи.  Расти.



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Акрилниот заоблен врв 
широк 4.9 mm создава 
линија од 1.7 mm

• Нетоксични трајни 
маркери, со мастило 
на база на алкохол, 
достапни во црна, 
сина, црвена и зелена 
боја

• Отпорен врв

• Мастилото на маркерот 
брзо се суши, не остава 
непријатен мирис и 
отпорно е на светло

• Долготрајни маркери: не 
се сушат и ако останат 
незатворени месец дена

WILL NOT
DRY OUT

UNCAPPED FOR 
1 MONTH

31

RESISTANT
TIP

QUICK
DRYING

• Направен е од 51% 
рециклиран материјал

Pr
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od

 sa
 barkodom

 

Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom

 

BL X4 EU

КУТИJA  BCL X12 EU

MARKER ECO 2000 

MARKER ECO 2000 

 EAN

3086120020040

 EAN

3086122000095

3086122000064

3086122000033

3086122000026

52

Перманентни маркериМАРКЕРИ 



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Акрилниот рамен врв 
широк 3.7mm создава 
линија од 5.5mm

• Нетоксични трајни 
маркери, со мастило 
на база на алкохол, 
достапни во црна, 
сина, црвена и зелена 
боја

• Отпорен врв

• Мастилото на маркерот 
брзо се суши, не остава 
непријатен мирис и 
отпорно е на светло

• Долготрајни маркери: не 
се сушат и ако останат 
незатворени месец дена

WILL NOT
DRY OUT

UNCAPPED FOR 
1 MONTH

31

RESISTANT
TIP

QUICK
DRYING

• Направен е од 51% 
рециклиран материјал

 EAN

3086122300096

3086122300065

3086122300034

3086122300027

Pr
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od

 sa
 barkodom

 MARKER ECO 2300 

53

Перманентни маркериМАРКЕРИ 

КУТИJA  BCL X12 EU



• Не се суши и ако остане 
незатворен и до 8 часа

W
ILL NOT DRY OUT

UP TO 8 HOURS

• Удобна гумена дршка со 
текстура

• Рамниот врв создава 
линија широка 1.6 
mm за подвлекување 
и 3.3 mm за широко 
подвлекување

• Флуросцентен маркер 
за подвлекување со 
мастило на база на 
вода, достапен во 
5 супер-сјани бои: 
жолта, сина, зелена, 
портокалова и розева 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Погоден за хартија за 
факс и за фотокопии

ТЕКСТ МАРКЕРИ GRIP 

 EAN

70330312555

70330312548

70330312524

70330312517

70330312531
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Текст маркериМАРКЕРИ 

КУТИJA  BCL X12 EU



• Погоден за хартија за 
факс и за фотокопии

• Флуросцентен маркер 
за подвлекување со 
мастило на база на 
пигменти, достапен во 
жолта, зелена и розева 
боја

• Мастило на база на 
пигменти на боја: живи 
бои и одлична покривна 
моќ

• Гумена дршка 
со текстура за 
дополнителна удобност

• Посебно големиот 
рамен врв создава 
линија широка 1.7 
mm за подвлекување 
и 5.1 mm за широко 
подвлекување

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Не се суши и ако остане 
незатворен и до 8 часа

W
ILL NOT DRY OUT

UP TO 8 HOURS

 EAN

3086123247215

 EAN

3086123247123

3086123247130

3086123247147

TEXT MARKER tXL

TEXT MARKER XL

BL X3 EU

Surligneur

1.7 mm
5.1 mm

W
ILL NOT DRY OUT

UP TO 8 HOURS

• Bright colors
  • Couleurs vives

XL
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Текст маркериМАРКЕРИ 

КУТИJA  X10 EU



ДОМАШНА И УЧИЛИШНА УПОТРЕБА

56

Перманентни за бела таблаМАРКЕРИ 

ПОДОЛГО ПИШУВАЊЕ
ЗА БЕСКРАЈНО РАЗМИСЛУВАЊЕ



 EAN

3086121701092

3086121701061

3086121701030

3086121701023

 EAN

3086120027742

Pr
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 sa
 barkodom

 VELLEDA 1701 ECO 

BLISTER BCL X4 
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Перманентни за бела таблаМАРКЕРИ 

КУТИJA  X12 EU

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Акрилниот сечен врв 
создава линија од 3.7 
mm до 5.5 mm ширина

• Добро се брише, 
моментално и по 
неколку дена

• Составен од 51% 
рециклиран материјал*

• Блокираниот врв не 
се свиткува и не се 
вовлекува под притисок

• Мастило на база на 
алкохол со послаб 
мирис, суво бришење 
во бои: црна, сина, 
црвена и зелена 

* со исклучок на механизмот за мастило



 EAN

3086121701092

3086121701061

3086121701030

3086121701023

Pr
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 VELLEDA 1751 ECO 
КУТИJA  BCL X12 EU
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Перманентни за бела таблаМАРКЕРИ 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Акрилниот сечен врв 
создава линија од 3.7 
mm до 5.5 mm ширина

• Добро се брише, 
моментално и по 
неколку дена

• Составен од 51% 
рециклиран материјал*

• Блокираниот врв не 
се свиткува и не се 
вовлекува под притисок

• Мастило на база на 
алкохол со послаб 
мирис, суво бришење 
во бои: црна, сина, 
црвена и зелена 

* со исклучок на механизмот за мастило



 EAN

3086123307131

3086123307124

3086123307148

3086123307155

Pr
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zv
od

 sa
 barkodom

 LIQUID VELL PKT 
КУТИJA  BCL X12 EU
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Перманентни за бела таблаМАРКЕРИ 

• Полупроѕирен барел со 
видливо количество на 
мастило

• Подобра издржливост*

• Мастило на база на 
алкохол со послаб мирис, 
суво бришење во бои: 
црна, сина, црвена и 
зелена 

• Мастило на база на 
течна технологија

• Доследно и мазно 
пишување без 
одвлекување на 
вниманието

• За временски подолги 
пишувања

• Средна ширина од 
4.2 mm зрнестиот врв 
создава линија до 2.2 
mm ширина

• Во споредба со повеќето Bic Valleda маркери

*compared to most BIC® VELLEDA® markers 
*que la plupart des marqueurs BIC® VELLEDA®

*compared to most BIC® VELLEDA® markers 
*que la plupart des marqueurs BIC® VELLEDA®



Коректор во лента

Коректор во пенкало

Коректор во шишенце

BIC® Коректори

НОВИ БОИ



Да се биде

да не се биде...
или

Коригирај.  Учи.  Расти.



• Исклучително компактен 
дизајн на лентата за 
корекција со филм 
на база на хартија за 
подобра контрола

• Висококвалитетно 
покривање кое 
овозможува пишување 
без чекање

• Лесно се нанесува од 
страна на левораки и 
деснораки лица

• Проѕирното тело 
овозможува контрола 
на количеството на 
останатата лента

• Големина на лентата за 
корекција: 5mm ширина 
х 5m должина

* Ленти за корекција N°1 во Европа
 Извор: GFK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.

 EAN

70330512085
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 КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА
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Коректор во лентаКОРЕКТОРИ 
Br.1

 
 

**

КУТИJA  BCL X10 EU



 EAN

3086123379855

Pr
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 barkodom
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Коректор во лентаКОРЕКТОРИ 

КУТИJA  BCL X10 EU
КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА FASHION

• Димензии на лентата за 
корекција: 5mm ширина 
х 6m должина

• Достапна во 4 модерни 
бои

• Висококвалитетно 
покривање со можност 
за моментално пишување 
без чекање на сушење

• Прилагодена за 
левораки и деснораки

• Ултра компактен дизајн, 
лента за корекција 
со пластичен слој за 
отпорност на кинење 

Tear resistant
film

Film très résistant
Widerstandsfähiges 

Polyesterband

• Мала димензија: 
прилагодено на 
димензиите на 
перницата



 EAN

3086123120044

Pr
oi

zv
od

 sa
 barkodom
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• Механизам за 
премотување

• Патент со ротирачка 
глава за ослободување 
на врвот: без капак

• Димензии на лентата за 
корекција: 5mm ширина 
х 8m должина

• Висококвалитетно 
покривање со можност 
за моментално 
пишување без чекање 
на сушење

• Прилагодена за 
левораки и деснораки

• Ултра компактен дизајн, 
лента за корекција 
со пластичен слој за 
отпорност на кинење 

Tear resistant
film

Film très résistant
Widerstandsfähiges 

Polyesterband

Коректор во лентаКОРЕКТОРИ 

КУТИJA  BCL X10 EU
КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА FASHION



• Висококвалитетна 
течност за корекција во 
еластичен цилиндар

• Пенкалото содржи 8ml 
течност за корекција

* Пенкало за корекција N°1 во Европа
 Извор: GFK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.

• Фин метален врв за 
прецизна корекција

• Лесно легнува во раката 
за полесна корекција 
додека пишувате

• Контрола на 
истекување на течноста 
која брзо се суши и 
овозможува повторно 
пишување

GFD

QUICK
DRYING

 EAN

3086122000095

65

Коректор во пенкалоКОРЕКТОРИ 

Br.1

 
 

**

КУТИJA X10 GFD EU
КОРЕКТОР ВО ПЕНКАЛО



• Висококвалитетна 
течност за корекција 

• Многу добра 
покривност

• Стапче за нанесување 
од пена, за прецизна и 
чиста употреба

• Течноста брзо се суши, 
идеална е за корекција 
на сите типови на 
хартија

• Шишенце од 20 ml 

* Шишенце за корекција N°1 во Европа
 Извор: GFK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.

QUICK
DRYING

EFSP

 EAN

3086126100302
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Коректор во шишенцеКОРЕКТОРИ 

КУТИJA X10 EFSP EU
КОРЕКТОР ВО ШИШЕНЦЕ

Br.1 

 
 



BIC CORRECTION FLUID  BOX10

 EAN

3086123343894
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Ba
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product

КОРЕКТОРИ Коректор во шишенце

КУТИJA X10 EFSP EU



Фломастери

Боици

Мрсни боици

BIC® за училиште



Цртај.   Учи.  Расти.



ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ Боици

TM

®

®

BIC Kids Evolution™ боиците идеални се за децата благодарение на својата отпорност (на 
цилиндерот и врвот), безбедноста (нема триење) и удобноста (лесно се острат).

BIC® Kids палетата со боици ги унапредува детскиот 
развој и креативност веќе од 2 година на живот.

ПРИБОР ЗА ПОЧЕТНИЦИ ОСНОВЕН ПРИБОР

КРЕАТИВЕН ПРИБОР

70



• Врвот е на база на 
пигмент од 3.2 mm за 
голема моќ на боење

Lako zarezivanje

EVOLUTION CIRCUS 
EVOLUTION TRIANGLE

TM

Ultra jak vrh

• Лесно се острат

• Отпорен врв

• Идеални за секојдневно 
цртање и боење за деца 
од 5 и повеќе години*

• Достапни се во 24 
живописни бои

* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење,   
 податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за   
 истражување на пазарот во Франција на 11 jaнуари 2013 (со 227 учители) и на 6  
 Мај 2014 (со 387 учители)

• Ултра отпорни боици 
без дрво!

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

5+

X24

CBW X18 EU

CBW X24 EU

CP TROPICOLORS 2 

CP TROPICOLORS 2 

 EAN

3270220022510 ?

 EAN

3270220022510
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Jarke boje

CBW X12 EU

 EAN

3270220022503

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Боици
Основен прибор

* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

CP TROPICOLORS 2 



* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење,   
 податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за   
 истражување на пазарот во Франција на 11 jaнуари 2013 (со 227 учители) и на 6  
 Мај 2014 (со 387 учители)

** процент од вкупната тежина на производот

CBW X12 EU

CBW X24 EU

CBW X18 EU

Kids Evolution

Kids Evolution

Kids Evolution

 EAN

3270220060963

 EAN

3270220076421

 EAN

3270220060970
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Lako zarezivanje

• Лесно се острат

• Отпорен врв

• Идеални за секојдневно 
цртање и боење за деца 
од 5 и повеќе години*

5+

Sigurna
Ne kruni se

50%
reciklirana

• Врвот е на база на 
пигмент од 3.2 mm за 
голема моќ на боење

• Потврдено NF Environment 
Ecolabel

• Достапни се во 24 
живописни бои

Jarke boje

EVOLUTION CIRCUS 
EVOLUTION TRIANGLE

TM

Ultra jak vrh

X24

• Ултра отпорни боици 
без дрво!

• Отпорни на џвакање и 
безбедни: не се дробат 
кога ќе се скршат

• Направени се од 50% 
рециклиран материјал**

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

® * Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Боици
Основен прибор



• Произведени се од 54% 
рециклиран материјал**

• Врвот од 4.3 mm е на 
база на пигмент за 
поголема моќ на боење

• Идеални за почетници 
од 2 и повеќе години 
благодарение на 
триаголниот цилиндер кој 
им помага да ги постават 
прстите*

• Достапни се во 12 
живописни бои

* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење,  
 податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма  
 за истражување на пазарот во Франција на 11 jaнуари 2013 (со 227 учители)  
 и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)

** Процент од вкупната тежина на производот

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

Sigurna
Ne kruni se

• Отпорни на џвакање и 
безбедни: не се дробат 
кога ќе се скршат

• Врвот е ултра отпорен 
на удар

TM

• Екстра цврсти боици 
без дрво!

X12

CBW X12 EU
CEV.TRIANG.

 EAN

3086124001632
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EVOLUTION CIRCUS 
EVOLUTION TRIANGLE

TM

Ultra jak vrh

Jarke boje

* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Боици
Прибор за почетници



OSNOVNI PRIBOR 

74

Сите елементи се посебно дизајнирани за безбедност на детето (големи и мали цилиндри на 
приборот за пишување) како и за удобност на неговите родители, со карактеристики како 
што се ултра лесно плакнење на мастилото, така да дамките лесно се отстрануваат и од 

кожата и од гардеробата (семејство производи Kid Couleur), или мастила кои не се сушат дури 
и ако останат отворени (семејство производи Visa™).

BIC® палетата со фломастери ги унапредува 
детскиот развој и креативност веќе од 1 година 
на животот.

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ Фломастери



* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*
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• Одлични се за прецизно 
цртање и боење, за 
деца на возраст 5+

• 2 mm пишува со 
дебелина на линија од 
0.9 mm

• Не се сушат дури и кога 
се 3 месеци без капаче*

• Лесно се перат од 
повеќето материјали

• Врвот е отпорен на 
вовлекување

* Со исклучок на црниот фломастер

• Фин врв на 
фломастерите на 
водена база на мастило, 
во 12 бои

X12

meseca
bez čepa*

mois
sans capuchon*3  

Ne
 su

še
 se - Ne sèche pas

VISATM

5+

75

Precizan vrh

Jarke boje

• Достапни се во 18 
живописни бои

• Вентилирана капа со 
безбедносна бравичка

 EAN

3270220002758

 EAN

3270220002765

CF.VISA 880 

CF.VISA 880 

CBW X12 EU

CBW X18 EU

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Фломастери
Основен прибор



 EAN

3270220002727 

 EAN

3270220002734

 EAN

3170220093350

Kid COULEUR

Kid COULEUR

CBW X12 EU

CBW X18 EU

CBW X24 EU

X24

KID COULEUR

Vrh srednje debljine 
otporan na uvlačenje

5+

Jarke boje

• Врв со средна дебелина 
на водена база на 
мастило 

• Идеални за секојдневно 
цртање и боење, за 
деца 5+

• Блокада на врвот, 
отпорни се на 
вовлекување

• Достапни се во 24 
живописни бои

• Врв од 2,8 mm пишува 
со дебелина на линија 
од 0.8 mm

• Вентилирана капа 

• Лесно се перат од 
кожата и од повеќето 
материјали

7676

Kid COULEUR

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Фломастери
Основен прибор



 EAN

3086123174115 

Kid COULEUR
CBW X12 EU

7777

X10

* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот  
 за боење, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе  
 Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција во   
 периодот ноември 2015 - jaнуари 2016 (со 730 учители)

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Фломастери
Креативен прибор

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Врв од 2,8 mm пишува 
со дебелина на линија 
од 0.8 mm

• Средни димензии на 
врв, фломастер што 
се брише во 10 бои + 
бришачи на мастило 

• Дозволено за деца 
на возраст 5+ да 
поправаат грешки и да 
креираат специјални 
ефекти*

MAGIC FELT PENS

I uncolor - Je déco
lo

re

 I c
olor - Je colore

• Лесно се перат од 
повеќето материјали

Washable
Lavable

DECORALO TM

VISATM

VISAQUARELLE TM

VISACOLOR   XLTM

5+



Повеќе за Вашите пари...Секогаш!



7979

НОВИ ПАКУВАЊА

 EAN

3086123415423

Kid COULEUR
KID COULEURS STAND CASE 12 EU



Plastidecor™ се екстра чисти и отпорни масни боици кои се идеални за почетници и се 
задолжителен дел на детскиот прибор на детето, додека BIC® Kids art & crafts производите ја 
зголемуваат детската креативност нудејќи прибор за правење на различни ефекти во текот 

на цртањето.

BIC® Kids палетата со масни боици ги унапредува 
детскиот развој и креативност веќе од 30 месец на 
живот.

ПРИБОР ЗА ПОЧЕТНИЦИ ОСНОВЕН ПРИБОР
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ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Масни боици 
Основен прибор



* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење,   
 податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за   
 истражување на пазарот во Франција на 11 jaнуари 2013 (со 227 учители)  
 и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)

• Екстра отпорни масни 
боици

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

• Идеални за мали деца 
од 30 и повеќе месеци, 
за секојдневно боење*

• Чисти раце и ткаенини

• Достапни се во 24 
живописни бои

• Лесно се острат

X24

CBW X12 EU

CBW X18 EU

WX.PLAST421.

WX.PLAST421.

 EAN

3270220000341

 EAN

3270220000341
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 EAN

3270220000341

* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Масни боици 
Основен прибор

CBW X12 EU
WX.PLAST421.



• Идеални за деца 
постари од 3 години*

• За чисти детски раце

• Достапни се во 12 
различни бои

X12

ПАКУВАЊЕ Х12 ЕU
МАСНИ БОИЦИ

 EAN

3086126616834 

* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење, податоците се   
 засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во   
 Франција на 11 jaнуари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)
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ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА

* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Масни боици 
Основен прибор



ПАКУВАЊЕ Х12 ЕU

ПАКУВАЊЕ Х24 ЕU

МАСНИ БОИЦИ

МАСНИ БОИЦИ

 EAN

3086123380349

 EAN

3086123380356

* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење,   
 податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за   
 истражување на пазарот во Франција на ноември 2015 - јануари 2016 (со 730 учители)

** Само во пакување од 24 парчиња

83

X
24

* Average score of 88% product recommendation in BIC KIDS range, 
   based on two studies conducted by Markte�ect research �rm in France in 01-11-2013 
  (with 227 teachers) and 05-06-2014 (with 387 teachers).

Учителите 

препорачуваат*

ПРИБОР  
ЗА БОЕЊЕ 

Масни боици 
Креативен прибор

• Шестоаголна форма 
лесна за држење

• Меки масни боици со 
хартиена обвивка која 
спречува валкање на 
рацете

• Достапни се во 12 
различни бои

• Вклучува и 2 металик 
бои

• Пријатно на допир

PASTEL OIL

Included 2 metallic colors
2 couleurs métalliques incluses

OIL PASTEL

Vivid colours
Couleurs vives

OIL PASTEL

Easy to hold
Facile à tenir

PLASTIDECOR

From the age of 30 months
À partir de 30 mois

30m+

Soft touch
Doux au toucher

• Идеални за мали деца 
од 30 и повеќе месеци, 
за секојдневно боење*



Компанијата BIC го задржува правото без најава да ги 

измени производите и нивните технички карактеристики 

наведени во овој каталог, како резултат на тековниот 

развој на нашата палета со производи. Нашите нови 

колекции ќе бидат достапни во 2016. додека траат 

залихите.

www.bicworld.com

SOCIÉTÉ BIC S.A.
14, rue Jeanne d'Asnières

92611 Clichy Cedex

Tel. : +33 1 45 19 52 00
Fax : +33 1 45 19 52 99

552 008 443 RCS NANTERRE

Capital : 183 115 806,50 Euros


