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Um modelo na proteção do clima 
lápis de grafite e de cor Grip Faber-Castell, feitos em produção neutra em carbono
 
A criatividade é considerada uma das competências chave para o sucesso profissional e 
por isso, é cada vez mais promovida nas escolas. 

› Ano após ano, a Faber-Castell desenvolve instrumentos educacionais e ergonómicos, 
que auxiliam as crianças no seu processo de desenvolvimento. 

› Escrever à mão contribui significativamente para o desenvolvimento do cérebro de 
uma criança. 
As crianças, mais facilmente vão reter e lembrar, das formas, da pronúncia e do 
movimento de um lápis, do que se usarem um teclado. 

A nossa contribuição para a proteção do clima: 
› O lápis de grafite Grip e os lápis de cor da linha Playing & Learning são produtos 
carbono neutro, produzidos nas fábricas da Faber-Castell. 
São feitos de madeira de origem sustentável e possuem verniz à base de água, 
ecologicamente correto. 
               › A Faber-Castell coopera também, com a Climate Partner e apoia projetos 
               certificados de proteção climática para compensar as emissões de CO2.



Compromisso sustentável - produção neutra em carbono 

De acordo com um estudo da TÜV-Rheinland, as florestas da Faber-Castell, 
na região de Prata, sudeste do Brasil, absorvem mais de 900.000 toneladas 
de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e simultaneamente, neutralizam 
todas as emissões de CO2 produzidas pelas fábricas da Faber-Castell no Mundo. 
“A Faber-Castell compensa 100% de todas as suas emissões de carbono, no 
Mundo”.

A madeira proveniente de silviculturas sustentáveis certificadas, é a 
matéria-prima mais importante para a linha de produtos Faber-Castell. 
É por essa razão, que a madeira usada na produção dos seus lápis, é 
exclusivamente, proveniente de fontes certificadas FSC ou PEFC. 

Características de qualidade:
Produção Carbono Neutra
As emissões de CO2 causadas 
pelo processo de fabricação deste 
produto, são neutralizadas por projetos 
certificados. 

Plástico e cartão reciclados
A Faber-Castell trabalha na redução 
da produção de plásticos, ou na sua 
substituição por materiais reciclados. 
Assim, os produtos ou embalagens,
são feitos de plástico ou cartão reciclados. 
EcoLápis
Madeira proveniente de florestas 
sustentáveis certificadas 
(por exemplo, FSC, PEFC, SFI).

Verniz à base de água
A Faber-Castell foi o primeiro fabricante, 
a introduzir a tecnologia de verniz ecológico
à base de água, usado em quase todos 
os instrumentos de escrita produzidos na 
principal fábrica de Stein, na Alemanha.

Forma triangular ergonómica, com bolhas 
grip patenteadas, para uma aderência segura

Indicado para destros e canhotos

Lavável na maioria dos tecidos

Mina resistente à quebra, 
devido ao processo de colagem 
secural 

Lápis de cor - mina completamente
solúvel em água

Produzidos na Alemanha

Tinta à base de corantes alimentares 

Mais de 90 % da 
madeira utilizada 
para a produção 
mundial de lápis 
Faber-Castell é 
proveniente de 
florestas 100% 
certificadas pelo 
FSC.

A Faber-Castell utiliza madeira
certificada pelo PEFC como 
alternativa à madeira certificada 
pelo FSC. Ambos os esquemas
de certificação garantem o 
manuseamento e uso 
sustentável dos recursos 
florestais.



Lápis Cera Triangulares, Jumbo 

Formato triangular ergonómico;
Ideal para cobrir grandes áreas;
Cores brilhantes, com excelente cobertura;
Envolvidos em papel, para não sujar as mãos;
Não esfarelam e não partem facilmente;
Ideal para jardim de infância, pré-escola e escola

 12 00 10      Cx. c/12 un.

Refª.           Artigo

12 00 10

12 00 11

Lápis de Cera 

Jumbo, forma triangular

Lápis Cera Triangulares, Jumbo
com caixa plástico 

Formato triangular ergonómico;
Cores muito vivas e brilhantes, com excelente 
cobertura;
Envolvidos em papel, para não sujar as mãos;
Não esfarelam e não partem facilmente;
Ideal para pré-escola e escola

 12 00 11      Cx. c/12 un.

12 00 34      Cx. c/24 un.

Refª.           Artigo

12 00 34



Grip JUMBO e Finos 

Formato triangular ergonómico, Jumbo e Finos;
Ajudam no desenvolvimento das capacidades motoras das crianças;
Cores brilhantes, com excelente cobertura - Apagáveis
Resistentes à quebra;
Não mancham e não sujam as mãos;

 

12 25 40     Cx. c/12 un. Jumbo
12 25 20     Cx. c/12 un. Finos

Refª.           Artigo

12 25 40 12 25 20

Lápis de Cera GRIP

Apagáveis, forma triangular 455



Lápis de grafite 

Grip e Jumbo Grip

Os lápis Jumbo GRIP e GRIP, apresentam uma série 
de características que proporcionam às crianças um 
ótimo suporte durante o processo de aprendizagem 
da escrita. Uma grande vantagem é o formato triangular, 
pois garante o maior contato possível entre os dedos 
e o lápis. 
Mudanças de direção, o esforço de pressão e o segurar 
do lápis, são mais relaxados ao desenhar e escrever com 
lápis triangulares.
O corpo com bolhas GRIP patenteadas, garante também 
uma aderência anti-deslizante, para escrever sem cansar;
Fabricados com madeira, proveniente de florestas 
sustentáveis, com produção livre em carbono; 
Jumbo GRIP : Ideal para as mãos das crianças mais 
pequeninas;
Com espaço em branco, para escrever o nome;
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Tinta e verniz ecológico à base de água (não tóxico);

 

Mina resistente à quebra 
devido ao processo de 
colagem secural (SV) 

Zona GRIP
anti
deslizante 
patenteada

Lápis de Grafite JUMBO GRIP 
e GRIP 

11 19 20     HB Jumbo
11 19 00     B Jumbo

11 70 02     2B
11 70 01     B
11 70 00     HB
11 70 11     H
11 70 12    2H     
 

Refª.           Artigo

produção neutra em carbono



Lápis GRIP Bicolor

Lápis de hifenização e de 

correção 

Lápis Jumbo Grip para hifenização e correção 
Fabricados com madeira, proveniente de florestas 
sustentáveis, com produção livre em carbono; 
Bicolor - duas cores: vermelho e azul. 
Ideal para exercícios de separação de sílabas e 
correção 
Ajuda visualmente as crianças a aprender as regras 
de ortografia 
Forma triangular ergonômica 
Zona de aderência patenteada para uma aderência 
segura e anti-derrapante 
Mina de alto desempenho, com maior resistência à 
quebra;
Tinta e verniz ecológico à base de água (não tóxico);

 

11 09 10     Jumbo GRIP Bicolor

 

Refª.           Artigo

produção neutra em carbono



Fabricados com madeira, proveniente de florestas sustentáveis,
com produção livre em carbono; 
Formato triangular ergonómico e corpo com bolhas GRIP patenteadas, 
que garantem um desenhar/colorir confortável e sem cansar;
Jumbo: Ideal para as mãos das crianças mais pequeninas;
O diâmetro da mina extra Jumbo 5.3 mm, deixa muita cor no papel, 
com menos esforço;
Cores brilhantes, aguareláveis, que resultam em atrativos efeitos 
aguarela;
Com espaço em branco, para escrever o nome;
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Tinta e verniz do lápis, à base de água (não tóxico);
Disponíveis à unidade (para reposição de cores)

 

11 09 06     Cx. c/6 un.
11 09 12     Cx. c/12 un.
 

Refª.           Artigo

11 09 06              11 09 12 

Lápis de Cor JUMBO GRIP

forma triangular
produção neutra em carbono



Fabricados com madeira, proveniente de florestas sustentadas,
com produção livre em carbono; 
Formato triangular ergonómico e corpo com bolhas GRIP patenteadas, 
que garantem um desenhar/colorir confortável e sem cansar;
Diâmetro da mina 3,3mm;
56 cores brilhantes, aguareláveis;
Os pigmentos solúveis em água, proporcionam resultados fantásticos:
basta fazer o desenho e depois aplicar a água com um pincel, para
criar belas imagens em aguarela!
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Tinta e verniz do lápis, à base de água (não tóxico);
Disponíveis à unidade (para reposição de cores) e em caixa metálica 
com 12, 24, 36 e 48 un.  

 11 24 06     Cx. c/6 un.
11 24 12     Cx. c/12 un.
11 24 24     Cx. c/24 un.
11 24 42     Cx. c/36 un.
11 24 49     Cx. c/48 un.

Refª.           Artigo

11 24 12                  11 24 42                               11 24 49

Lápis de Cor GRIP

forma triangular

Disponível

em

cores

produção neutra em carbono



2

As cores dos lápis de cor GRIP, apresentam
resultados excelentes em papel áspero e as cores
são particularmente brilhantes em papel aguarela.
Mas os lápis de cor GRIP, também podem ser utilizados
para colorir em diferentes superfícies, como: cartão,
madeira, pedra e barro, abrindo um leque de possibilidade
infinitas, para projetos criativos! 

 nunca mergulhe os lápis de cor na água, pois a madeira Atenção:
vai inchar e os lápis vão ficar estragados. Primeiro, as cores devem ser 
aplicadas no papel e depois dispersas com um pincel. 

1

3

Ideias!

Lápis de Cor GRIP + Jumbo GRIP



12 01 12      Cx. c/12 un. 
12 01 24      Cx. c/24 un. 
12 01 36      Cx. c/36 un. 

Refª.           Artigo

12 01 12         12 01 24                            12 01 36                    12 01 48

11 12 60

Lápis de Cor 

forma hexagonal

Fabricados com madeira, proveniente de florestas sustentadas 
certificadas, com produção livre em carbono;
Cores vivas e intensas, com total concentração de pigmentos, e excelente 
sobreposição; 
Boa cobertura e resistência à luz;  
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Tinta e verniz do lápis, à base de água (não tóxico);
Disponíveis em caixa metálica com 12, 24, 36 e 48 un.  

 
12 01 48      Cx. c/48 un. 
11 12 60      Cx. c/60 un. 

Refª.           Artigo

produção neutra em carbono



Lápis de Cor Black Edition

madeira preta

Fabricados com madeira, proveniente de florestas sustentadas 
certificadas, com produção livre em carbono;
Madeira preta, formato triangular;
Cores vivas e intensas, com total concentração de pigmentos, e excelente 
sobreposição; 
Mina super suave, que proporciona efeitos fantásticos, mesmo em papel 
colorido ou escuro;  
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Disponíveis em caixa metálica com 12, 24, 36 e 48 un.

 11 64 12      Cx. c/12 un. 
11 64 24      Cx. c/24 un. 
11 64 36      Cx. c/36 un.

11 64 10      Cx. c/12 un. cores neon + pastel
11 64 50      Cx. c/50 un. 

Refª.           Artigo

11 64 12           11 64 10            11 64 36

11 64 24

11 64 50 (inclui copo em cartão
para colocar os lápis)

produção neutra em carbono



Lápis de Cor Bicolor tons pele 

Edição “Crianças do Mundo”

Fabricados com madeira, proveniente de florestas sustentadas 
certificadas, com produção livre em carbono;
Boa cobertura e resistência à luz;  
Mina de alto desempenho, com maior resistência à quebra;
Tinta e verniz do lápis, à base de água (não tóxico);
Tons de pele (ponta dupla, formato triangular) = 6 tons de pele. 
Miscíveis entre si → enorme variedade de diferentes tons de pele 

 
11 65 11      Bl. c/3 Lápis de cor Bicolor
                    tons pele (6 tons pele)

Refª.           Artigo

11 65 11

produção neutra em carbono



Marcadores Feltro 

JUMBO e Ponta Fina 

Formato hexagonal Jumbo;
Ponteira resistente; 
Cores brilhantes;
Tampa ventilada;
Lavável na maioria dos tecidos;
Colocar a tampa, após cada utilização;

 55 43 12      Cx. c/12 un. 
55 43 24      Cx. c/24 un. 

Refª.           Artigo

55 43 24

Formato redondo, ponta de feltro fina;
Ponteira resistente; 
Cores brilhantes;
Tampa ventilada
Lavável na maioria dos tecidos;
Colocar a tampa, após cada 
utilização

 55 42 12      Cx. c/12 un. 
55 42 24      Cx. c/24 un.
55 42 03      Cx. c/36 un.
55 42 04      Cx. c/50 un.  

Refª.           Artigo

55 43 12

55 42 12 55 42 03



Formato triangular ergonómico;
Corpo com bolhas grip, anti-deslizantes; 
Cores brilhantes;
Tinta à base de água, usando corantes 
alimentares;
Lavável em quase todos os tecidos;
Ponteira resistente à pressão, até 3 Kgs;
Tampa ventilada;

 15 53 10     Bolsa c/10 un.
15 53 12     Bolsa c/10 un. neon + pastel
15 53 20     Bolsa c/20 un.
15 53 35     Bolsa c/30 un. 
 

Refª.           Artigo

Marcadores Feltro GRIP

15 53 12                                 

15 53 20   

15 53 35  

15 53 10                                   



15 16 10     Bolsa c/10 un.
15 16 20     Bolsa c/20 un.
15 16 30     Bolsa c/30 un.

15 16 02    Bolsa c/5 un., pastel
15 16 03    Bolsa c/5 un., neon
15 16 04    Bolsa c/5 un., classic 
 

Refª.           Artigo

Marcadores GRIP Finepen

15 16 02       15 16 03       15 16 04  

15 16 10                  15 16 20                                              15 16 30  

Formato triangular ergonómico;
Corpo com bolhas grip, anti-deslizantes;
Ponta de fibra superfina, aprox. 0,4mm;
Indicados para utilização com régua, escantilhões, etc.;
Tinta à base de água, usando corantes alimentares;
Lavável em quase todos os tecidos;
Tampa ventilada;
>> Também disponíveis à unidade (para reposição de cores)

 



Marcadores para Texteis

Tinta permanente, após 24 horas ou imediatamente após 
passar a ferro
Adequados para uma ampla variedade de tecidos 
Lavável até 40°C ou 60°C para algodão e outras fibras 
naturais 
Ponteira biselada; 3 espessuras de traço, no mesmo 
marcador: 1mm, 2mm e 5mm 
Corpo + tampas em plástico 100% reciclado 
Dica: se possível, lavar os tecidos novos, antes de os  
decorar, para melhorar a absorção de tinta 
>> Também disponíveis à unidade (para reposição de cores)

 

15 95 20     Bl. c/5 un. sortidas
15 95 30     Bl. c/5 un. sortidas
15 95 91     Bl. c/4 un. sortidas neon

 

Refª.           Artigo

15 95 20                     15 95 30                      

15 95 91  



red  design award - 2011dot

Aguarelas, em pastilha, com cores brilhantes;
Grande capacidade de cobertura;
Fácil/rápida diluição;
Cores brilhantes, fáceis de misturar e com bom rendimento;
Tampa transparente, com função de paleta, ideal para misturar as cores;  
Design inovador das “pastilhas”, que permite conjugá-las entre si (auxilia, na
aprendizagem das cores);
Inclui pincel e um tubo branco opaco;
>> Também disponíveis à unidade (para reposição de cores)

 
12 50 03     Cx. turquesa c/12 Pastilhas + tb branco opaco
12 50 20     Cx. azul c/24 Pastilhas + tb branco opaco
12 50 30     Cx. vermelha c/12 Pastilhas + tb branco opaco
12 50 31     Cx. vermelha c/24 Pastilhas + tb branco opaco

12 50 30                    12 50 31                    12 50 20                   12 50 03                   

Aguarelas Connector podem ser 
substituidas 
individualmente

Refª.           Artigo

Pastilhas 
CONNECTOR 
ligam-se entre si, 
criam formas 
e auxiliam, na 
aprendizagem 
das cores



Guache/Tempera

Guache solúvel em água
Pronto a usar
Ideal para para creches, escolas e momentos de lazer 
Cores opacas altamente pigmentadas, extraordinariamente vibrantes 
e resistentes à luz
Ideal para uma ampla gama de técnicas de pintura e mistura de cores 
Para aplicar em quase todas as superfícies 
Não descascam/lascam, proporcionando um resultado profissional 
para jovens artistas.

 
12 10 40     Cx. c/6 Potes 20 ml, cores sortidas
12 10 50     Cx. c/12 Potes 20 ml, cores sortidas

 

Refª.           Artigo

12 10 40

12 10 50



red  design award dot

Copo Lava Pinceis “CLIC&GO”

Com mecanismo telescópico, que permite 
arrumar sem ocupar muito espaço 
(perfeito para levar na mochila);
Rebordo do copo em forma ondulada, 
permite apoiar o pincel, sem que este deslize e caia;
Material flexível, muito resistente e anti-deslizante;

 

18 15 10      Copo Azul 
18 15 17      Copo Vermelho/Laranja 

Refª.           Artigo

Pinceis Soft Touch

Cerdas sintéticas, resistentes e suaves;
Zona de manuseamento, em esponja, 
para colorir de forma confortável; 
Permite uma boa cobertura de cor;
Ideal para utilizar na Escola e em casa;
Bl. c/4 pinceis: nº2, 6 e 10 (redondos) e 
nº12 espatulado

 46 16 00      Bl. c/4 pinceis
46 16 20      Bl. c/4 pinceis, cores pastel

Refª.           Artigo

46 16 00                46 16 20

18 15 10

18 15 17



Batas, com mangas compridas;
Ideal para utilização na Escola e em casa;
Máxima qualidade: protege a roupa de tinta,
líquidos, cola, etc.;
Bolso, na parte da frente da bata;
Lavável, a uma temperatura até 30º;
Punhos elásticos;
Espaço para escrever o nome;
Tamanho único: 6 - 10 anos ( a partir de 110 cm);
Material respirável;

 

20 12 04      Vermelho/Laranja
20 12 03      Azul

Refª.           Artigo

20 12 03 20 12 04

Batas

Tesoura Escolar GRIP

Adequada para crianças destras e esquerdinas;
Inclui proteção para a lâmina (para um transporte seguro)

 

18 15 49     Tesoura, azul
18 15 50     Tesoura, vermelha

Refª.           Artigo

18 15 49                 18 15 50



13 75 __      21 (vermelho); 51 (azul); 63 (verde) - 0,5mm
13 77 __      21 (vermelho); 51 (azul); 63 (verde) - 0,7mm

Refª.           Artigo

Com zona de manuseamento revestida a borracha, que
permite uma utilização confortável;
Com sistema “NON STOP” - avanço automático da mina;
Com borracha rotativa “extra longa”;
Disponível em 0,5 mm e 0,7 mm (3 cores)

 

Lápiseira GRIP MATIC

Esferográficas e Lapiseiras

Esferográfica Poly Ball View
Com zona de manuseamento revestida a borracha, 
que permite uma utilização confortável;
Formato triangular ergonómico
Recarga de grande capacidade, traço XB
Cor da tinta: azul

 
14 57 51

14 57 53

14 57 54

14 57 55



Para lápis de grafite e de cor, tamanho standard e jumbo;
Triplo: Lápis de Cor Standard | Lápis Grafite Standard | Lápis Jumbo
Para lápis redondos, triangulares e hexagonais;
Com depósito duplo para as aparas;
Versão Mini Grip: para lápis tamanho standard (tamanho ideal para guardar 
no estojo)

18 38 00     Cinza
18 38 01     Azul/Vermelho

  
 

Refª.           Artigo

18 37 00     Cinza (Mini Grip)
18 37 10     Azul/Vermelho (Mini Grip)

  
 

Refª.           Artigo

GuacheApara-Lápis Triplo Grip
Ângulo plano
ao afiar
Ideal para
lápis de cor 

Ângulo afiado
ao afiar. Ideal 
para lápis de 
cor e de
grafite

Ideal para os
lápis JUMBO
Grip, de cor e
grafite

18 38 01                

18 37 00               18 37 10       

18 38 01                           



Borracha 7085 & 7086
Borracha branca, para apagar grafite e lápis de cor;
Qualidade superior;
Adequadas a todo o tipo de utilização;
Isentas de substâncias tóxicas;

 18 95 20      Borracha Branca 7085/20
18 95 30      Borracha Branca 7085/30
18 87 30      Borracha Branca 7086/30 
18 81 21      Borracha 7081N

Refª.           Artigo

Borracha Grip 2001 

Livre de PVC;
Formato triangular ergonómico;

18 71 00     Cinza
18 71 01     Azul/Vermelho

  
 

Refª.           Artigo

Borracha Grip 2001, para a ponta dos lápis 
Livre de PVC;
Dupla função: permite alongar o lápis ou proteger a mina

18 70 00     Cinza
18 70 01     Azul/Vermelho

  
 

Refª.           Artigo

Borracha Dust Free

18 75 20      Borracha Dust Free

Refª.           Artigo

Borracha verde, para apagar grafite e lápis de cor;
Isentas de substâncias tóxicas;
Apaga sem libertar resíduos (os resíduos ficam todos juntos, num rolinho)

 



Ponteira biselada que permite sublinhar e marcar em 
3 larguras de traço: 1mm, 5mm, 2mm;
Cores Superfluorescentes, Pastel e Metálicas;
Tinta à base de água, ideal para todo o tipo de papel;
Recarregáveis (cores Superfluorescentes 07, 15, 28, 52 e 63);
Disponíveis à unidade (para reposição de cores)

 

Refª.           Artigo

Marcadores Textliner 46

Pastel e Metálicos

25 46 25 25 46 2625 46 04

25 46 04     Bolsa c/4 un. Superfluorescentes
25 46 25     Bolsa c/4 un. Pastel
25 46 26     Bolsa c/8 un. Pastel
15 46 40     Bolsa c/4 un. Metálicas
15 46 89     Bolsa c/8 un. Metálicas

15 46 40 15 46 89

Disponível

8em     cores

superfluorescentes

+ 9 Pastel

+ 8 Metálicas



17 45 30

círculos até 340 mm ø  

 

 

Compassos
ajuste rápido

17 45 52

57 44 82

17 43 42 17 42 22

17 41 00 17 44 72   17 40 35

círculos até 340 mm ø  

 

 

círculos até 340 mm ø  

 

 

círculos até 360 mm ø  

 

 

círculos até 390 mm ø        até 340 mm ø   

 

 

círculos até 340 mm ø  

 

 



Produtos livres de possíveis alergénios
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C
e

ra
 A

b
e

lh
a

C
as

e
ín

a

O
u

tr
as

 m
at

é
ri

as
 

p
ri

m
as

 (
an

im
ai

s)
 *

*

G
lú

te
n

Lá
te

x

P
V

C

A
m

e
n

d
o

im
 (

*)

O
vo

P
ro

te
ín

a 
le

it
e

 v
ac

a

Se
m

e
n

te
s 

sé
sa

m
o

N
o

ze
s

LÁPIS GRAFITE

Grip 2001 Ref. 1170.. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Jumbo Grip Ref. 119000 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

LÁPIS COR

Lápis Cor GRIP Ref. 1124.. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Lápis Cor Jumbo Grip Ref. 1109... ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Lápis Cor Hexagonais Ref. 120112, 120124, 120136, 

120148, 111260 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MARCADORES ESCOLARES

Marcadores Grip Finepen Ref. 1516.. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Marcadores Feltro Ref. 554312/24, 

554212/24/03/04 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Marcadores Grip Ref. 155310/12/20/35 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

AGUARELAS   

Aguarelas Connector Ref. 125003/20/30/31 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MARCADORES FLUORESCENTES   

Marcadores Fluorescentes Ref. Art. 1546.. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

LÁPIS CERA

Lápis Cera Grip Ref. 122520, 122540 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Lápis Cera Finos Art. 120043 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Lápis Cera Triangulares Art. 120010 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

BORRACHAS  

Borracha Branca Ref. 189520 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Borracha Branca Ref. 189530 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Borrachas SLEEVE  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Borracha Grip 2001 Ref. 187100/01 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Faber-Castell, sempre a pensar nas crianças!

* amendoim / matéria-prima baseada em amendoim
** outras matérias-primas, de origem animal 



Faber-Castell
marketing@iberex.pt   |   21 915 42 90


