




Każde dziecko jest artystą, który bezgranicznie wierzy w swoje możliwości. Chcąc rozwijać twórcze  
pasje najmłodszych, pod brandem Bambino nieustannie wprowadzamy nowe artykuły plastyczne,  
które odznaczają się wysoką jakością, szeroką gamą kolorystyczną oraz wzornictwem dopasowanym  
do potrzeb dzieci.

Every child is an artist who fully believes in her or his skills. As we wish to activate and develop these 
skills, under BAMBINO brand we constantly introduce sets of new arts & crafts products that are known 
for their high quality, wide range of colours and designs corresponding to children’s needs.

Linia produktów Bambino Hobby powstała z myślą o klientach pasjonujących się tematyką „zrób to sam”, 
czyli samodzielnym wykonywaniu ozdób, prezentów czy nadawaniu dotychczasowym rzeczom nowego 
wyglądu i charakteru. Stanowi ofertę zarówno dla pasjonatów tematyki DIY, jak również  dla osób dopiero  
rozpoczynających swoje działania w tym obszarze.

BAMBINO Hobby line was created for the “do it yourself” enthusiasts. Customers who love creating  
artworks, decorations, gifts, or giving old things new look and character, will surely find all necessary  
items under this brand. BAMBINO Hobby is dedicated to both experienced artists as well as novices  
in DIY field.



Głównym zadaniem marki Unipap jest dostarczanie wyrobów papierniczych towarzyszących wszystkim 
na każdym etapie życia. Zeszyty i bloki świetnie sprawdzają się w szkole, a notatniki czy teczki w biurze.  
Różnorodność formatów, liniatur oraz szat graficznych powoduje, że nauka staje się przyjemnością,  
a praca biurowa nie jest rutyną.

All paper products under UNIPAP brand are made to support customers’ activity at every stage of their 
life. Drawing paper pads are useful in kindergartens, exercise books works well in schools, note pads 
and folders are helpful in offices. Variety of formats, rulings and designs assist in learning and make  
the experience more pleasant, in offices they make paperwork more than a routine.

Produkty MONA to propozycja dla tych, którzy poszukują jakościowych artykułów plastycznych  
w dobrej cenie, a przy tym stawiają na polskie pochodzenie produktu. W ofercie znajdą coś dla siebie 
amatorzy plastyki w każdym wieku, począwszy od przedszkolaka po dorosłego hobbystę.

MONA’s products are aimed at those who look for quality art supplies at a good price, but also care  
about the Polish origin of the product. Offer includes arts & crafts items for both the youngest users  
and experienced hobbyist.

ST.ART to najmłodsza marka w ofercie firmy. Jest propozycją dla tych, którzy po raz pierwszy chwytają  
za przybory plastyczne. Polskie kredki, farby czy plastelina to idealny „ST.ART” dziecka do edukacji  
plastycznej i rozwoju zdolności manualnych, wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ST.ART is the youngest brand in the company’s portfolio. It was created for the little ones who experience 
art supplies for the first time. Properly designed and manufactured in Poland, crayons, poster paints, 
plasticine are a perfect ST.ART for children to develop their artistic talent, train manual skills, improve 
imagination and hand-to-eye coordination.
































































































































































































































































































































































































