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Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Material de oficina/Material de oficina

color de acuarela,
pintura a la acuarela

Material de oficina/Material de oficina

pintura de carteles

Material de oficina/Material de oficina

color, pintura

Material de oficina/Material de oficina

goma de borrar

Material de oficina/Material de oficina

pegamento

Material de oficina/Material de oficina

tijeras

Material de oficina/Material de oficina

chincheta

Material de oficina/Material de oficina

clip

Material de oficina/Material de oficina

cinta adhesiva

Material de oficina/Material de oficina

grapadora
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Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

farba plakatowa

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

farba akwarelowa,
akwarela

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

gumka do mazania

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

farba

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

nożyczki

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

klej

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

spinacz

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

pinezka

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

zszywacz

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

taśma klejąca
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Material de oficina/Material de oficina

regla

Material de oficina/Material de oficina

regla

Material de oficina/Material de oficina

tinta

Material de oficina/Material de oficina

papel de seda

Material de oficina/Material de oficina

perforadora

Material de oficina/Material de oficina

calculadora

Material de oficina/Material de oficina

cinta correctora

Material de oficina/Material de oficina

corrector

Material de oficina/Material de oficina

cartuchos para pluma

Material de oficina/Material de oficina

pasadores
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Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

linijka

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

linijka

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

bibuła

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

atrament

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

kalkulator

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

dziurkacz

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

korektor

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

korektor w taśmie

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

szpilki

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

naboje do pióra
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plastilina

Material de oficina/Material de oficina

almohadilla de sello

Material de oficina/Material de oficina

aglutinante

Material de oficina/Material de oficina

tablón de notas

Material de oficina/Material de oficina

maletín

Material de oficina/Material de oficina

tinta para sellos

Material de oficina/Material de oficina

marcadores de
indexación

Material de oficina/Material de oficina

grapas

Material de oficina/Material de oficina

sellos

Material de oficina/Material de oficina

cartón
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poduszka do stempli

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

plastelina

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

tablica korkowa

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

segregator

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

tusz do stempli

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

teczka

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

zszywki

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

karteczki indeksujące,
zakładki indeksujące

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

tektura

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

pieczątki
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cuaderno

Material de oficina/Material de oficina

libro

Material de oficina/Material de oficina

pegatinas
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książka, karton

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

zeszyt

Artykuły biurowe/Artykuły biurowe

naklejki
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