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Domek Kuchnia Szefa
 

Realistyczny domek z wieloma funkcjami: lodówka, piekarnik, kuchenka gazowa, zlew z kranem, kasa fiskalna, półki do przechowywania 38 akcesoriów: żywność, napoje, 
sztućce, przybory kuchenne, karty kredytowe/bilony, solniczki / pieprzniczki, sosy. 2 wyjmowane płytki do napisania menu i godzin otwarcia! 
Wymiary: produkt: 124 x 132 x 135 cm, opakowanie: 120 x 50 x 92 cm, 2l+

7600810403 1/1

outdoor



Domek Tippi
 

Pierwsze plastikowe tipi na rynku cechujące się wysoką 
wytrzymałością i nowoczesnym wzornictwem, Tippi może 
mieć dwie wysokości: 159 cm lub 183 cm, materiałowe 
drzwi (zamykane na rzep) dostosowane są do obu 
wielkości tippi.
Prosty i nowoczesny design, optymalna trwałość oraz 
łatwy recykling charakteryzują domek Tippi.
Wymiary: produkt: 127 x 121 x 159 cm 
lub 147 x 140 x 183 cm, opakowanie: 120 x 29,4 79,4 cm, 
2l+

7600811000 1/1

outdoor
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Domek Friends z kuchnią
 

 Nowy domek Friends ze zmienionym dachem aby pasowała do niego rynna z konewką Przestronny domek, pięknie ozdobiony postaciami zwierzątek z „letnią kuchnią“. 
Różnorodność użytych materiałów (imitacja drewna, kamienia, kratka, itp.) sprawia, ze domek jest wyjątkowy i oryginalny. Zawiera wiele przestrzeni do zabawy : 
wnętrze domku, ogórdek, stolik piknikowy, sekretne drzwi. Wyposażony jest w 2 drzwi, wyjmowany stolik piknikowy z 2 siędziskami, elektroniczny dzwonek, 2 doniczki, 
okna z okiennicami, kuchnię letnią z 17 akcesoriami. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Łatwy w montażu. 
Wymiary: produkt: 217 x 155 x 172 cm, opakowanie: 150 x 40 x 87,4 cm, 2l+

7600810202  1/1

Domek Fiends z ogródkiem
 

Nowy domek Friends ze zmienionym dachem aby pasowała do niego rynna z konewką. Przestronny domek, pięknie ozdobiony postaciami zwierzątek. Różnorodność 
użytych materiałów (imitacja drewna, kamienia, kratka, itp.) sprawia, ze domek jest wyjątkowy i oryginalny. Zawiera wiele przestrzeni do zabawy: wnętrze domku, 
ogórdek, stolik piknikowy, sekretne drzwi. Wyposażony jest w 2 drzwi, wyjmowany stolik piknikowy z 2 siedziskami, elektronicznydzwonek, 2 doniczki, okna 
z okiennicami. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Łatwy w montażu. 
Wymiary: produkt: 217 x 171 x 172 cm, opakowanie: 150 x 40 x 87,4 cm, 2l+

7600810203  1/1



House Best-Seller

Więcej informacji
na stronie 14

dostosuj
swój domek

outdoor

17
akcesoriów
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Domek na palach
 

Uroczy domek umieszczony na 70 cm palach, z dwoma oknami z żaluzjami i przesuwanymi okiennicami, drzwiczkami, drabinką do wchodzenia, werandą i zjeżdzalnią 
o długości 150 cm. Odporna i stabilna konstrukcja. 
Wymiary: sam domek: 98 x 110 x 127 cm, produkt: 260 x 160 x 197 cm, opakowanie: 120 x 50 x 101,5 cm, 2l+

7600810800 1/1

outdoor 9



Więcej informacji
na stronie 14

dostosuj
swój domek

outdoor

Domek My Neo House
 

Realistyczny domek w ciekawej kolorystyce z okrągłym okienkiem, otwieranymi okiennicami, Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Domek można rozbudować 
o wszytskie dostępne akcesoria dodatkowe poza kominem. 
Wymiary: produkt: 118 x 132 x 135 cm, opakowanie: 120 x 50 x 92 cm, 2l+

7600810406  1/1

Domek Neo Jura
 

Realistyczny domek w ciekawej kolorystyce z okrągłym okienkiem, otwieranymi okiennicami, Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Do domku pasują wszystkie 
akcesoria dodatkowe. 
Wymiary: produkt: 115,4 x 123,3 x 132 cm, opakowanie: 99,1 x 28,9 x 121,5 cm, 2l+

7600810500  1/1
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Domek Lovely
 

Domek z 2 oknami, które mają żaluzje, Oryginalny wygląd dzięki
wizerunkom zwierząt na ścianach. Odporna i stabilna konstrukcja.
Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 98 x 110 x 127 cm, opakowanie: 99 x 19,6 x 114,7 cm, 2l+

7600810705  1/1

Domek Pretty z kuchnią
 

Domek posiada: 2 okna z żaluzjami i odsuwanymi okiennicami, oryginalny 
wygląd dzięki ciekawym wizerunkom na ścianach, połówkowe drzwi z podwójną 
ścianką. Domek jest łatwy w montażu, odporna i stabilna konstrukcja, powłoka 
ANTIUV chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 145 x 110 x 127 cm, opakowanie: 99 x 23,6 x 114,7 cm, 2l+

7600810711  1/1

Domek Nature
 

Domek z 2 oknami, które maja żaluzje, po obu stronach odsuwane okiennice. 
Oryginalny wygląd dzięki wizerunkom zwierząt na ścianach. Odporna i stabilna 
konstrukcja. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 98 x 110 x 127 cm, opakowanie: 99 x 19,6 x 114,7 cm, 2l+

7600810712  1/1

Domek Nature z kuchnią
 

Domek posiada: 2 okna z żaluzjami i odsuwanymi okiennicami,oryginalny wygląd 
dzięki ciekawym wizerunkom na ścianach, połówkowe drzwi z podwójną ścianką. 
Domek jest łatwy w montażu, odporna i stabilna konstrukcja, powłoka ANTIUV
chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 145 x 110 x 127 cm, opakowanie: 99 x 23,6 x 114,7 cm, 2l+

7600810713  1/1

outdoor 11



akcesoria do domków

Parasol
 

Parasol chroniący przed słońcem i deszczem mocowany, do stolika ogrodowego 
7600810902. 
Wymiary: produkt: 80 x 90 cm, opakowanie: 8,5 x 8,5 x 88,5 cm, 2l+

7600810911   6/6

Ogródek
 

Ogródek posiada: 2 płotki i 2 skrzynki na kwiaty, powłoka anty - UV. 
Wymiary: produkt: 59 x 59 x 40 cm, opakowanie: 48,8 x 11,3 x 59,4 cm, 2l+

7600810904    3/3

Lampa solarna
 

Lampa z uchwytem do mocowania, świeci za pomocą 3 diod ładowanych przez 
ogniwo fotowoltaiczne. 
Wymiary: produkt: 15 x 5 x 5 cm, opakowanie: 16 x 6 x 6 cm, 2l+

7600810910    12/12

Kuchnia letnia
 

Kuchia z grillem, zlewem i 17 dodatkami: szklankami, talerzykami, sztućcami,
garnkiem i kiełbaskami, powłoka anty - UV.
Wymiary: produkt: 54 x 34,5 x 97,6 cm, opakowanie: 55,6 x 12,1 x 68,3 cm, 2l+

7600810901    3/3
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akcesoria do domków

Komin
 

Komin nadający domkowi bardziej realistyczny kształt, powłoka anty - UV. 
Wymairy: produkt: 24,4 x 24,4 x 22 cm, opakowanie: 25,2 x 22,8 x 25,5 cm, 2l+

7600810903 3/3

Drzwi do domku
 

Pełne drzwi, powłoka anty - UV.
Wymiary: produkt: 40,3 x 3 x 90,4 cm, opakowanie: 41,6 x 7,9 x 93,8 cm, 2l+

7600810905 3/3

Podłoga
 

Płytki podłogowe 45x45 cm, dostosowane do wszystkich domków, zestaw składa 
się z 6 płytek.
Wymiary: produkt: 45 x 45 x 1,5 cm, opakowanie: 48 x 10,1 x 48,9 cm, 2l+

7600810907 1/1

Rynna z konewką
 

Rynna ze zbiornikiem, kranem i konewką, powłoka anty - UV. 
Wymiary: produkt: 20,5 x 9,2 x 98,5 cm, opakowanie: 26 x 9,8 x 57,3 cm, 2l+

7600810909 3/3

Dzwonek do drzwi 
 

Elektroniczny dzwonek do drzwi (prawdziwy dźwięk dzwonka do drzwi), 
baterie 2 x LR03 (brak w zestawie).
Wymiary: produkt: 13 x 4 x 3 cm, opakowanie: 12 x 16 x 3 cm, 2l+

7600810912 12/12

Stolik piknikowy
 

Stolik z 2 ławeczkami, powłoka anty - UV. Niezbędny do montarzu parasola 
7600810911. 
Wymiary: produkt: 81 x 54 x 49 cm, opakowanie: 48,1 x 15,1 x 83 cm, 2l+

7600810902    3/3
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Wieża wspinaczkowa 
 

Wieża z wieloma atrakcjami, tj 3 ścianami wspinaczkowymi, zjeżdżalnią 1,50 m, drabinką, platformą. Stabilna konstrukcja, obciążenie do 100 kg (platforma) i 50 kg 
(zjeżdżalnia, drabinka), powłoka Anti UV zapobiegająca płowieniu na słońcu. Wymiary: produkt: 230 x 143 x 140 cm, opakowanie: 143,4 x 59,4 x 64,7 cm, 2l+

7600840204 1/1

Wieża wspinaczkowa 
 

Posiada bramkę piłkarską, tablicę i kosz do koszykówki (zestaw nie zawiera piłki), zjeżdzalnię, ściankę wspinaczkową, zadaszony stolik piknikowy z dwiema ławeczkami. 
Odporna i stabilna konstrukcja. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Wymiary: produkt: 284 x 203 x 176 cm, opakowanie: 120 x 50 x 101,5 cm, 2l+

7600840203 1/1

Samochód Przygoda 
 

Przestrzeń do zabawy dla najmłodszych! Odporna i stabilna konstrukcja. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Główne cechy: piaskownica z ochronną pokrywą, 
miejsce kierowcy z kierownicą, klaksonem mechanicznym, stacyjką na kluczyk, zjeżdżalnia (150 cm), ergonomiczna drabinka z antypośligowymi stopniami. 
Wymiary: produkt: 233 x 68 x 91 cm, opakowanie: 120 x 40 x 75,2 cm, 18m+

7600840205 1/1
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funkcja zraszania

outdoor

Zjeżdżalnia Megagliss 2 w 1 
 

Wytrzymała, stabilna zjeżdżalnia, łatwa w montażu, podwójna fala ślizgu, możliwość złożenia mniejszej zjeżdżalni z dużej, ślizg 150 cm lub 360 cm, antypoślizgowa 
drabinka z podwójną ścianką, uchwytami, powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem.
Wymiary: produkt: 360 x 112 x 186 cm, opakowanie: 189,4 x 59,8 x 45 cm, 2l+

7600310260 1/1

Zjeżdżalnia XL 
 

Ergonomiczna, wytrzymała, stabilna zjeżdżalnia, łatwa w montażu, możliwość 
podłączenia węża ogrodowego w celu zraszania ślizgu, długość ślizgu 230 cm, 
antypoślizgowa drabinka z podwójną ścianką, uchwytami, powłoka ANTI-UV 
chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 237 x 112 x 142 cm, opakowanie: 186,5 x 32,5 x 59,5 cm, 3l+

7600310261 1/1

Zjeżdżalnia Funny 
 

Ergonomiczna i kompaktowa zjeżdżalnia wykonana metodą blow moulding, 
dzieki czemu jest bardziej trwała. Dłogość ślizgu 200 cm. Możliwość podłączenia 
węża ogrodowego w celu zraszania ślizgu. Posiada duże i ergonomiczne obręcze 
zapewniające bezpieczne wejście na zjeżdżalnię i antypoślizgową drabinkę. 
Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Wymiary: produkt: 217 x 87,5 x 118,2 
cm, opakowanie: 189,4 x 33,2 x 49,2 cm, 2l+

7600820402 1/1
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outdoor

Zjeżdżalnia KS
 

Posiada duże i ergonomiczne obręcze zapewniające bezpieczne wejście na 
zjeżdżalnię i antypoślizgową drabinkę. Ślizg 150 cm, możliwość podłączenia węża 
ogrodowego w celu zraszania ślizgu. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 159 x 68 x 100 cm, opakowanie: 119 x 24 x 43,5 cm, 2l+

7600310262 1/1

Zjeżdżalnia XS Kraina Lodu II
 

Ergonomiczna i kompaktowa zjeżdżalnia. Łatwa do montażu i przechowywania. 
Ślizg 90 cm, możliwość podłączenia węża ogrodowego w celu zraszania ślizgu. 
(nadruk w technologi IML).
Wymiary: produkt: 125 x 50 x 75 cm, opakowanie: 107 x 51 x 24 cm, 2l+

7600820615 18/18

Zjeżdżalnia XS Toy Story 3
 

Ergonomiczna i kompaktowa zjeżdżalnia. Łatwa do montażu i przechowywania. 
Ślizg 90cm, możliwość podłączenia węża ogrodowego w celu zraszania ślizgu. 
(nadruk w technologi IML).
Wymiary: produkt: 125 x 50 x 75 cm, opakowanie: 107 x 51 x 24 cm, 2l+

7600820617 18/18

Zjeżdżalnia My Slide
 

Posiada duże i ergonomiczne obręcze zapewniające bezpieczne wejście na 
zjeżdżalnię i antypoślizgową drabinkę. Ślizg 150 cm, możliwość podłączenia węża 
ogrodowego w celu zraszania ślizgu. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. 
Wymiary: produkt: 159 x 68 x 100 cm, opakowanie: 119 x 24 x 43,5 cm, 2l+

7600310269 1/1

Zjeżdżalnia XS Cars 3
 

Ergonomiczna i kompaktowa zjeżdżalnia. Łatwa do montażu i przechowywania. 
Ślizg 90 cm, możliwość podłączenia węża ogrodowego w celu zraszania ślizgu. 
(nadruk w technologi IML).
Wymiary: produkt: 125 x 50 x 75 cm, opakowanie: 107 x 51 x 24 cm, 2l+

7600820613 18/18
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outdoor

Bujak kotek zielony
 

Uroczy bujak z wygodnym siedziskiem, uchwytami - uszkami,  stabilną konstrukcją 
zapobiegającą wywróceniu. Wymiary: 78 x 38 x 35 cm, 18m+

7600830104 9/9

Bujak piesek niebieski
 

Uroczy bujak z wygodnym siedziskiem dla maksymalnie 3 dzieci, uchwytami,  
stabilną konstrukcją zapobiegającą wywróceniu. 
Wymiary: 115 x 49,2 x 50,7 cm, 18m+

7600830202 20/20

Huśtawka 2 w 1
 

Ergonomiczna i wygodna huśtawka z zabezpieczeniem dla małych dzieci, które 
można zdemontować gdy dziecko podrośnie. Liny w zestawie. Powłoka ANTI-UV 
chroniąca przed słońcem.
Wymiary: produkt: 35,5 x 24 x 200 cm, opakowanie: 39,2 x 29,2 x 39,4 cm, 18m+

7600310194 4/4

Bujak kotek szary
 

Uroczy bujak z wygodnym siedziskiem, uchwytami - uszkami,  stabilną konstrukcją 
zapobiegającą wywróceniu. Wymiary: 78 x 38 x 35 cm, 18m+

7600830105 9/9

Bujak piesek zielony
 

Uroczy bujak z wygodnym siedziskiem dla maksymalnie 3 dzieci, uchwytami,  
stabilną konstrukcją zapobiegającą wywróceniu. 
Wymiary: 115 x 49,2 x 50,7 cm, 18m+

7600830201 20/20
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outdoor

Piaskownica Motylek
 

Piaskownica dwu-częściowa. Jedna może być wypełniona piaskiem a druga 
wodą. Możliwość podłączenia węża ogrodowego Korek spustowy pozwala szybko 
i łatwo opróżnić komorę z wody. Łatwa w składaniu i przechowywaniu.
Wymiary: 167 x 111 x 18 cm, 2+

7600310143 26/26

Stolik do zabawy wodą piaskiem
 

Stolik posiada 2 zbiorniki: na wodę i piasek, z pokrywami. W zestawie  2 foremki, 
łopatka, grabki i łódka. Powłoka ANTI-UV chroniąca przed słońcem. Możliwość 
zamontowania parasola (brak w zestawie). Wymiary: 69 x 69 x 46 cm, 2+

7600840107 1/1

Mini piaskownica w displayu
 

Mini piaskownica idealna do ogrodu lub na balkon. 
Wymiary: 35 x 35 x 9 cm, 18m+

7600850202 20/20

Mini piaskownica dwuczęściowa w displayu
 

Mini piaskownica dwuczęściowa idealna do ogrodu lub na balkon. 
Wymiary: 70 x 35 x 9 cm, 18m+

7600850203 10/10

Grill
 

18 akcesoriów w zestawie w tym: hamburger i szaszłyk, które można 
skomponować według  upodobań dziecka, szczypce do grilla, zapalniczka 
wydająca dźwięk podczas zapalania, młynek do soli i pieprzu, pomarańczowe 
płomienie imitujące ogień. Wymiary opakowania: 67,7 x 47,9 x 10,9 cm, 3l+

7600312001 1/1
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Wózek z akcesoriami do piasku z bioplastiku  
 

Wózek z ergonomiczną, składaną rączką, w zestawie wiaderko, łopatka, grabki 
I foremka. 
Wykonane z bioplastiku, napis w technologii IML. Wymiary: 44 x 27 x 24 cm,  
18m+

7600867011 4/4

Żaglówka z bioplastiku  
 

Żaglówka dla dzieci 12 m+ z żaglem i śrubą. Żaglówka wykonana z bioplastiku. 
Wymiary: 21x12.7x19.8 cm, 12m+

7600181200 6/6

Wiaderko z akcesoriami do piasku z bioplastiku 
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. Wykonane 
z bioplastiku. 
Napis w technologii IML. Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862122 6/6



wiaderka

Wiaderko z akcesoriami Ø 16 cm Minnie  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko).
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862073 12/12

Wiaderko z akcesoriami Ø 16 cm Pidżamersi  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko).
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862072 12/12

Wiaderko z akcesoriami Ø 16 cm Disney Princess  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko). Połyskujący efekt.
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862090 12/12

Wiaderko z akcesoriami Ø 16 cm Auta 3  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko).
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862042 12/12

Wiaderko z akcesoriami Ø 16 cm ToyStory  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko).
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862096 12/12

Wiaderko z akcesoriami Ø16cm Kraina Lodu II  
 

W zestawie z wiaderkiem: grabki, łopatka, foremka i konewka. 
Wykonane w technologii IML (wtopienie obrazka w wiaderko).
Wymiary: 17 x 17 x 35 cm, 18m+

7600862114 12/12
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rowerki

Rowerek biegowy czerwony 
 

Wyprofilowana kierownica, wygodne i regulowane siedzonko, wytrzymała, 
metalowa konstrukcja, ciche i miękkie koła. 
Wymiary: produkt: 76 x 39 x 48 cm, opakowanie: 25,5 x 14,5 x 62 cm, 2l+

7600770204 2/2

Rowerek biegowy Comfort czerwony 
 

Wyprofilowana kierownica, wygodne i regulowane siedzonko 
(5 cm), wytrzymała, metalowa konstrukcja, ciche i miękkie koła. Rowerek posiada 
praktyczną nóżkę oraz podest.
Wymiary: produkt: 76 X 39 X 48 cm, opakowanie: 30,5 x 14,5 x 67,5 cm, 2l+

7600770122 2/2

Rowerek biegowy różowy  
 

Wyprofilowana kierownica, wygodne i regulowane siedzonko, wytrzymała, 
metalowa konstrukcja, ciche i miękkie koła. 
Wymiary: produkt: 76 x 39 x 48 cm, opakowanie: 25,5 x 14,5 x 62 cm, 2l+

7600770205 2/2

Rowerek biegowy Comfort różowy  
 

Wyprofilowana kierownica, wygodne i regulowane siedzonko 
(5 cm), wytrzymała, metalowa konstrukcja, ciche i miękkie koła. Rowerek posiada 
praktyczną nóżkę oraz podest.
Wymiary: produkt: 76 X 39 X 48 cm, opakowanie: 30,5 x 14,5 x 67,5 cm, 2l+

7600770123 2/2
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Rowerek trójkołowy Be Move niebieski 
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, pasami bezpieczeństwa, 
ergonomicznym siedziskiem, blokadą wolnego koła oraz pojemnikiem na 
drobiazgi. Ciche koła!
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 52 cm, opakowanie: 46,5 x 23 x 40 cm, 15m+

7600740331 1/1

Rowerek trójkołowy Be Move różowy 
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, pasami bezpieczeństwa, 
ergonomicznym siedziskiem, blokadą wolnego koła oraz pojemnikiem na 
drobiazgi. Ciche koła!
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 52 cm, opakowanie: 46,5 x 23 x 40 cm, 15m+

7600740332 1/1

Rowerek trójkołowy Be Move Komfort niebieski 
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, pasami i pierścieniem bezpieczeństwa 
ergonomicznym siedziskiem, blokadą wolnego koła oraz schowkiem na drobiazgi 
i torbą. Ciche koła!
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 24 x 59,8 cm, 10m+

7600740414 1/1

Rowerek trójkołowy Be Move Komfort różowy 
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, pasami i pierścieniem bezpieczeństwa 
ergonomicznym siedziskiem, blokadą wolnego koła oraz schowkiem na drobiazgi 
i torbą. Ciche koła!
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 24 x 59,8 cm, 10m+

7600740415 1/1

23



Rowerek Baby Balade plus niebieski
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, hamulcem postojowym, pasami 
i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem 
z podwyższonym zagłówkiem, blokadą wolnego koła, schowkiem na drobiazgi 
i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. Ciche koła.
 Wymiary: produkt:  68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 24 x 59,8 cm, 10m+

7600741400 1/1

Rowerek Baby Balade czerwony
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, hamulcem postojowym, pasami 
i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem 
z podwyższonym zagłówkiem, blokadą wolnego koła, schowkiem na drobiazgi 
i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. Ciche koła.
 Wymiary: produkt:  68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 24 x 59,8 cm, 10m+

7600741105 1/1

Rowerek Baby Balade plus różowy
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, hamulcem postojowym, pasami 
i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem 
z podwyższonym zagłówkiem, blokadą wolnego koła, schowkiem na drobiazgi 
i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. Ciche koła.
 Wymiary: produkt:  68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 24 x 59,8 cm, 10m+

7600741401 1/1

STOP
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rowerki

Rowerek Driver Komfort szary
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, pasami i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem z zagłówkiem, blokadą wolnego koła, 
pojemnikiem na drobiazgi i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. 
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 27 x 60 cm, 10m+

7600741202 1/1

30m15M10M

STOP

Rowerek Baby Driver Komfort plus różowy
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, hamulcem postojowym, pasami 
i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem 
z podwyższonym zagłówkiem, blokadą wolnego koła, pojemnikiem na drobiazgi 
i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. 
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 27 x 60 cm, 10m+

7600741501 1/1

Rowerek Baby Driver Komfort plus niebieski
 

Z regulowaną rączką, blokadą kierownicy, hamulcem postojowym, pasami 
i pierścieniem bezpieczeństwa, komfortowym i ergonomicznym siedziskiem 
z podwyższonym zagłówkiem, blokadą wolnego koła, pojemnikiem na drobiazgi 
i torbą oraz daszkiem przeciwsłonecznym. 
Wymiary: produkt: 68 x 52 x 101 cm, opakowanie: 44 x 27 x 60 cm, 10m+

7600741500 1/1
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30m

Easy
to carry

15m6m

47 CM

67
CM

38 CM

Rowerek trójkołowy ROBIN
 

Rowerek który wygląda jak wózek a jest rowerkiem. Blokada kierownicy, pasy i pierścień bezpieczeństwa, duże, pełne tekstylne siedzenie z uprzężą i rozkładanym 
oparciem, blokada wolnego koła, torba do przechowywania złożonego rowerka, daszek przeciwsłoneczny z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV. 
Wymiary: produkt: 65 x 47 x 101 cm, opakowanie: 40 x 37 x 70 cm, 6m+

7600741300 1/1

ROWEREK TRÓJKOŁOWY  ZOOKY
 

Metalowa rama, z rączką i pojemnikiem na drobiazgi. Regulowana wysokość 
siodełka. Ciche koła. Pasy bezpieczeństwa. 
Wymiary: produkt: 75,5 x 51 x 60 cm, opakowanie: 54 x 31 x 70 cm, 16 m+

7600740800 1/1
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jeździki

Jeździk Minnie  
 

Jeździk z kierownicą, wygodnym siedzeniem ze schowkiem na drobiazgi, 
z oparciem - rączką do prowadzenia przez dziecko, z wypustkami 
uniemożliwiającymi wywrócenie się w przód i tył.
Wymiary: produkt: 54 x 27 x 40 cm, opakowanie: 26,8 x 20 x 50 cm, 10m+

7600720522 3/3

Jeździk Ride-On 
 

Jeździk z kierownicą, wygodnym siedzeniem ze schowkiem na drobiazgi, 
z oparciem, pasami bezpeiczeństwa oraz rączką do prowadzenia przez dziecko, 
z wypustkami uniemożliwiającymi wywrócenie się w przód i tył. Elektroniczny 
klakson. Wymiary: produkt: 54 x 40,5 x 47 cm, opakowanie: 35,7 x 21,5 x 56,3 cm, 
6 m+

7600720618 2/2

Jeździk Ride-On niebieski   
 

Jeździk z kierownicą, wygodnym siedzeniem ze schowkiem na drobiazgi, 
z oparciem - rączką do prowadzenia przez dziecko, z wypustkami 
uniemożliwiającymi wywrócenie się w przód i tył.
Wymiary: produkt: 54 x 27 x 40 cm, opakowanie: 26,8 x 20 x 50 cm, 10m+

7600720525 3/3

Jeździk Auta 3  
 

Jeździk z kierownicą, wygodnym siedzeniem ze schowkiem na drobiazgi, 
z oparciem - rączką do prowadzenia przez dziecko, z wypustkami 
uniemożliwiającymi wywrócenie się w przód i tył.
Wymiary: produkt: 54 x 27 x 40 cm, opakowanie: 26,8 x 20 x 50 cm, 10m+

7600720523 3/3



Jeździk Ride-On różowy  
 

Jeździk z kierownicą, wygodnym siedzeniem ze schowkiem na drobiazgi, 
z oparciem - rączką do prowadzenia przez dziecko, z wypustkami 
uniemożliwiającymi wywrócenie się w przód i tył.
Wymiary: produkt: 54 x 27 x 40 cm, opakowanie: 26,8 x 20 x 50 cm, 10m+

7600720524 3/3

Pierwszy jeździk Pony 
 

Jeździk w kształcie kucyka z wygodnym siedzeniem, uchwytem do trzymana się 
przez dziecko, kołami wykonanymi w technologii blow moulded oraz przyczepką 
na drobiazgi. Wymiary: produkt: 70 x 23 x 43 cm, opakowanie: 32 x 22,5 x 49 cm, 
12 m+

7600721500 1/1
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jeździki

miś w zestawie

Jeździk Maestro 4 w 1 czerwony  
 

Zdejmowany ochronny pierścień bezpieczeństwa i podstawka bujająca, 
regulowana rączka, pasy bezpieczeństwa, ruchome oczy sterowane przez dziecko. 
Elektroniczny klakson. Schowek pod siedziskiem. Łatwy w montażu. 
Od 6 miesięcy: funkcja bujaka, od 10 miesięcy: funkcja chodzika, od 12 miesięcy: 
funkcja jeździka.
Wymiary: produkt: 61 x 44 x 55 cm, opakowanie: 40,3 x 32,8 x 62,7 cm, 6m+

7600720302 1/1

Jeździk Maestro 4 w 1 różowy
 

Zdejmowany ochronny pierścień bezpieczeństwa i podstawka bujająca, 
regulowana rączka, pasy bezpieczeństwa, ruchome oczy sterowane przez dziecko. 
Elektroniczny klakson. Schowek pod siedziskiem. Łatwy w montażu. 
Od 6 miesięcy: funkcja bujaka, od 10 miesięcy: funkcja chodzika, od 12 miesięcy: 
funkcja jeździka
Wymiary: produkt: 61 x 44 x 55 cm, opakowanie: 40,3 x 32,8 x 62,7 cm, 6m+

7600720303 1/1

Jeździk Bubble Go 
 

Zdejmowany ochronny pierścień bezpieczeństwa, regulowana rączka, pasy 
bezpieczeństwa. Elektroniczny klakson. Schowek na misia z przodu jeździka 
(miś w zestawie). Łatwy w montażu. 
Wymiary: produkt: 70 x 51 x 62 cm, opakowanie: 40,2 x 38,4 x 66,7 cm, 6m+

7600720105 1/1

Jeździk Maestro Komfort 4 w 1 
 

Zdejmowany ochronny pierścień bezpieczeństwa i podstawka bujająca, 
regulowana rączka, pasy bezpieczeństwa, ruchome oczy sterowane przez dziecko. 
Elektroniczny klakson. Schowek pod siedziskiem. Łatwy w montażu. 
Od 6 miesięcy: funkcja bujaka, od 10 miesięcy: funkcja chodzika, od 12 miesięcy: 
funkcja jeździka. Wymiary: produkt: 61 x 44 x 55 cm, opakowanie: 40,3 x 32,8 x 
62,7 cm, 6m+

7600720400 1/1







28



jeździki

Rookie Ride-On czerwony  
 

Rowerek w stylu retro na 4 kółkach z metalowa ramą, cichymi kołami
i pojemnikiem na drobiazgi. Wymiary: produkt: 52 x 30 x 38 cm,
opakowanie: 50,5 x 15 x 26 cm, 12m

7600721400 2/2

Skuter niebieski 
 

Uroczy retro skuter z wygodnym siedziskiem, schowkiem na drobiazgi oraz 
stacyjką z kluczykiem. Wytrzymała konstrukcja i niepowtarzalne wzornictwo. 
Wymiary: produkt: 64,5 x 34 x 47,5 cm, opakowanie: 39 x 23,3 x 58,9 cm, 18m+

7600721006 1/1

Rookie Ride-On różowy
 

Rowerek w stylu retro na 4 kółkach z metalowa ramą, cichymi kołami
i pojemnikiem na drobiazgi. Wymiary: produkt: 52 x 30 x 38 cm, 
opakowanie: 50,5 x 15 x 26 cm, 12m

7600721401 2/2

Skuter różowy
 

Uroczy retro skuter z wygodnym siedziskiem, schowkiem na drobiazgi oraz 
stacyjką z kluczykiem. Wytrzymała konstrukcja i niepowtarzalne wzornictwo. 
Wymiary: produkt: 64,5 x 34 x 47,5 cm, opakowanie: 39 x 23,3 x 58,9 cm, 18m+

7600721002 1/1
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Hulajnoga 2 w 1  
 

Nowoczesna hulajnoga 2 w 1: rowerek biegowy i hulajnoga. Dla dzieci od 18 m-cy do 3 lat. Łatwy do przetransformowania bez użycia narzędzi, ergonomiczne kształty, 
ciche koła, metalowa konstrukcja, regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 53 i 63 cm). Wspaniała zabawa,  nauka balansowania i równowagi. Nowoczesne 
wzornictwo. Nowoczesne wzornictwo. Maksymalne obciążenie 20 kg. Wymiary:  prrodukt: 60 x 30 x 63 cm, opakowanie: 48 x 17 x 33 cm, 18m+

7600750612 6/6

Trójkołowa hulajnoga Kraina Lodu II 
 

Regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 
67 i 70 cm), ciche kółka. Konstrukcja metalowo-
plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. 
Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 55 x 32 x 70 cm, 
opakowanie: 46 x 14,5 x 25 cm, 3l+

7600750181     6/6

Trójkołowa hulajnoga Psi Patrol
 

Regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 
67 i 70 cm), ciche kółka. Konstrukcja metalowo-
plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. 
Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 55 x 32 x 70 cm, 
opakowanie: 46 x 14,5 x 25 cm, 3l+

7600750164     6/6

hulajnogi
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hulajnogi

Trójkołowa hulajnoga składana drewniana   
 

Składana hulajnoga wykonana z metalu i drewna. 3 ciche koła, regulowana wysokość rączki, możliwość złożenia hulajnogi. Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 63 x 33 x 75 cm, opakowanie: 18 x 18 x 47 cm, 3l+

7600750174 4/4

Trójkołowa hulajnoga Disney Princess 
 

Regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 
67 i 70 cm), ciche kółka. Konstrukcja metalowo-
plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. 
Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 55 x 32 x 70 cm, 
opakowanie: 46 x 14,5 x 25 cm, 3l+

7600750153     6/6

Trójkołowa hulajnoga Auta 3 
 

Regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 
67 i 70 cm), ciche kółka. Konstrukcja metalowo-
plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. 
Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 55 x 32 x 70 cm, opakowanie: 
46 x 14,5 x 25 cm, 3l+

7600750154     6/6

Trójkołowa hulajnoga Miki i Raźni 
Rajdowcy 
 

Regulowana wysokość kierownicy (2 różne pozycje 
67 i 70 cm), ciche kółka. Konstrukcja metalowo-
plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. 
Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 55 x 32 x 70 cm, 
opakowanie: 46 x 14,5 x 25 cm, 3l+

7600750166    6/6
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Psi Patrol 
7600750357 6/6

Auta 3 
7600750344 6/6

Disney Princess 
7600750345 6/6

Kraina Lodu II
7600750363 6/6

Kraina Lodu II
7600750228 6/6

Toy Story 4
7600750226 6/6

Strażak Sam
7600450152 6/6

Disney Princess
7600750218 6/6

Auta 3
7600750214 6/6

hulajnogi

Dwukołowa hulajnoga 
 

Regulowana wysokość kierownicy (maksymalna wysokość 83 cm), ciche kółka oraz hamulec. Konstrukcja metalowo-aluminiowa. Łatwa do złożenia. Motywy ulubionych 
bohaterów z bajek. Maksymalne obciążenie 50 kg. Wymiary: produkt: 70 x 32 x 83 cm, opakowanie: 22 x 10 x 63,5 cm, 5l+

Trójkołowa hulajnoga Twist 
 

Ciche kółka oraz hamulec. Konstrukcja aluminiowo-plastikowa. Motywy ulubionych bohaterów z bajek. Maksymalne obciążenie 20 kg. 
Wymiary: produkt: 56 x 23 x 68 cm, opakowanie: 59 x 17,5 x 28,5 cm, 3l+
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Piłkarzyki drewniane 
 

Solidny, nowoczesny i stabilny stół do piłkarzyków. Prosty do montażu i demontażu 
bez użycia narzędzi, dzięki czemu można go zawsze z sobą zabrać. Drewniana 
konstrukcja. Wymiary: produkt: 100 x 94 x 81 cm, 
opakowanie: 103,5 x 35 x 21 cm, 8l+

7600620700    1/1

Piłkarzyki Nr 1 
 

Solidny, nowoczesny, stabilny stół do piłkarzyków, plastikowe, dwuściankowe nogi, 
łatwy w montażu, w zestawie 2 piłeczki. 
Wymiary: produkt: 120 x 87 x 86 cm, opakowanie: 100,6 x 16,5 x 79,8 cm, 8l+

7600620302    1/1

Stół do gry 4 w 1 
 

Stabilny, drewniany stół z 4 blatami: gra w piłkarzyki, ping pong, cymbergaj oraz 
bilard, z akcesoriami do gry. W zestawie piłeczki, rakietki i kije do bilarda, krążki do 
cymbergaja. Wymiary: produkt: 120 x 87 x 90 cm, 
opakowanie: 113,5 x 80 x 29,8 cm, 8l+

7600640001     1/1

Piłkarzyki Challenger 
 

Stół do piłkarzyków na stabilnych, metalowych, antypoślizgowych nóżkach, łatwy 
w montażu, możliwość składania, w zestawie 2 piłeczki. 
Wymiary:  produkt: 106 x 69 x 74 cm, opakowanie: 103,9 x 55,8 x 10,7 cm, 6l+

7600620200     1/1
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Traktor Builder Max 
 

Traktor na pedały, z przyczepką oraz dwiema łychami. Regulowane siedzisko, 
stabilna i wytrzymała konstrukcja, klakson. 
Wymiary: produkt: 182 x 44 x 66 cm, opakowanie: 80 x 39,9 x 55,5 cm, 3l+

7600710301    1/1

Traktor XXL  
 

Bardzo duży traktor z potężnymi kołami zapewniającymi doskonałą przyczepność. Duża przyczepa umożliwia przewóz piasku, kamieni lub innych rzeczy. Regulowane 
siedzisko. Wymiary: produkt: 161 x 59 x 56 cm, opakowanie: 80 x 49,9 x 59,7 cm, 3l+

7600710200    1/1

Traktor Farmer Max 
 

Traktor na pedały w zestawie z przyczepką, łychą. Regulowane siedzisko, stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, klakson. 
Wymiary: produkt: 182 x 44 x 62 cm, opakowanie: 80 x 39,9 x 55,5 cm, 3l+

7600710109    1/1
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Traktor XL Krówka  
 

Traktor na pedały w łatki w zestawie z przyczepką. Regulowane siedzisko, stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, klakson. 
Wymiary: produkt: 142 x 44 x 54,5 cm, opakowanie: 80 x 39,9 x 44,5 cm, 3l+

7600710113    1/1

Traktor XL Class  
 

Traktor na pedały w zestawie z przyczepką. Regulowane siedzisko, stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, klakson. Traktor na znanej licencji prawdziwych 
traktorów - Claas. Wymiary: produkt: 142 x 44 x 54,5 cm, 
opakowanie: 80 x 39,9 x 44,5 cm, 3l+

7600710114   1/1

Traktor XL czerwony 
 

Traktor na pedały, w zestawie z przyczepką. Regulowane siedzisko, stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, klakson. 
Wymiary: produkt: 142 x 44 x 54,5 cm, opakowanie: 80 x 39,9 x 44,5 cm, 3l+

7600710108    1/1

Traktor XL zielony  
 

Traktor na pedały, w zestawie z przyczepką. Regulowane siedzisko, stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, klakson. 
Wymiary: produkt: 142 x 44 x 54,5 cm, opakowanie: 80 x 39,9 x 44,5 cm, 3l+

7600710111    1/1
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23
akcesoria Wstaw własne zdjęcie!

Lampka fluorescencyjna

Odczepiane łóżko

łatwe 
do przechowywania

BABY NURSE kącik opiekunki  
 

Składa się z trzech różnych obszarów: kuchni, łazienki i sypialni. Zestaw zawiera 23 akcesoria. W kuchni można znaleźć krzesełko, mikrofalówkę, zlewozmywak 
z kranem oraz garnek, talerzyki i buteleczkę do karmienia. W strefie łazienkowej znajduje się wyjmowana wanienka, prysznic, przewijak, pojemniczki oraz ramka na 
zdjęcia, można w niej umieścić swoje zdjęcie. Strefa sypialniana to kołyska z karuzelą oraz lampka z kloszem świecącym w ciemności. Cały domek można łatwo złożyć 
i przetransportować w inne miejsce. Dla lalek do 42 cm (brak lalki w zestawie). Wymiary: produkt: 149,1 x 71 x 71 cm, opakowanie: 80 x 23,4 x 63 cm, 3l+

7600220349     1/1

BABY NURSE Wielofunkcyjna walizka  
 

Można w niej znaleźć: miejsce do spania dla lalki, krzesełko do karmienia, 
półeczki do przechowywania. Zawiera 6 akcesoriów, m.in. wieszaki, miseczkę, 
łyżeczkę, buteleczkę. Zestaw dla lalki do 42 cm (lalki brak w zestawie). Walizka 
ma wysuwaną rączkę. Do zabawy lalkami do 42 cm. 
Wymiary: produkt: 25,5 x 25,5 x62 cm, opakowanie: 45 x 17 x 52 cm, 18m+

7600220346     3/3

6
akcesoriów

14
akcesoriów

BABY NURSE Łóżeczko 2w1 + Lalka z funkcją siusiania 
 

Łóżeczko do spania, które może zmienić się w stolik do przewijania bobasów! 
Posiada 3 pozycje wysokości łóżeczka, aby łatwo można je było dopasować do 
wysokości łóżka dziecka oraz składany blat przewijaka. 14 akcesoriów, w tym lalka 
30 cm, nocniczek, butelka, plastikowe pojemniczki. Do zabawy lalkami do 42 cm. 
Wymiary: produkt: 51,5 x 31,7 x 47,6 cm, opakowanie: 49 x 14,4 x 57,6 cm, 2l+

7600220353  4/4
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BABY NURSE Zestaw do kąpieli 
 

W zestawie 8 akcesoriów m.in. wanienka, prysznic, flakoniki, buteleczka do 
karmienia, nocnik, termometr, smoczek, bransoletka. Dla lalek do 42 cm 
(brak lalki w zestawie). Wymiary: produkt: 42 x 13 x 23,5 cm, 
opakowanie: 23,9 x 13,9 x 43,4 cm, 3l+

7600220359  6/6

2
akcesoria

4
akcesoria

12
akcesoriów

BABY NURSE Krzesełko do karmienia dla bliźniąt 
 

Krzesełko do karmienia dla dwóch lalek. Siedzonko można wypiąć z nóżek 
i mamy bujaczek. Zestaw z 4 akcesoriami: 2 talerzyki i 2 łyżeczki. Zestaw dla lalek 
do 42 cm (brak lalki w zestawie). 
Wymiary: produkt: 48 x 34 x 58 cm, opakowanie: 49 x 12,3 x 57,5 cm, 2l+

7600220344  3/3

BABY NURSE Krzesełko do karmienia 
 

Krzesełko do karmienia dla lalki do 42 cm (brak lalki w zestawie). 
W zestawie 2 akcesoria: talerzyk i łyżeczka.
Wymiary: produkt: 34 x 46 x 65 cm, opakowanie: 38,1 x 8,3 x 58,5 cm, 18m+

7600220342  6/6

BABY NURSE Kołyska z karuzelką 
 

Kołyska z karuzelką poruszaną mechanicznie, dla lalek do 42 cm (brak lalki 
w zestawie). 
Wymiary: produkt: 47 x 28 x 59,4 cm, opakowanie: 35,5 x 9,6 x 55 cm, 18m+

7600220343  6/6

BABY NURSE Kołyska z baldachimem  
 

Kołyska z baldachimem dla lalek do 42 cm, (brak lalki w zestawie). 
Wymiary: produkt: 46,9 x 27,2 x 68,7 cm, opakowanie: 55 x 9,6 x 35,5 cm, 18m+

7600220338  6/6

BABY NURSE Walizeczka opiekunki
 

W zestawie 12 akcesoriów, w tym: buteczka, pojemniczki, talerzyk,  łyżka, 
pieluszka, termometr, garnek, bransoletka. Wymiary: produkt: 24 x10,7 x 24 cm, 
opakowanie: 25,3 x 10,7 x 23,4 cm, 3l+

7600220341  6/6

8
akcesoriów
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BABY NURSE Spacerówka 
 

Wózek z plastikową poręczą obszytą materiałem, 
tylną kieszenią i koszykiem. Wykonany z metalu 
i plastiku. Rączka na wysokości 58 cm, 
dla lalki do 42 cm (brak w zestawie).
Wymiary: produkt: 58 x 38 x 58 cm, 
opakowanie: 35 x 13 x 60 cm, 18m+

7600254003    4/4

BABY NURSE Mój pierwszy wózek 
 

Konstrukcja plastikowa, elementy materiałowe, 
rączka na wysokości 53 cm, dla lalki do 42 cm 
(brak w zestawie). 
Wymiary: produkt: 50 x 38 x 53 cm, 
opakowanie: 32,5 x 12,5 x 46,5 cm, 18m+

7600251203    4/4

BABY NURSE Wózek głęboki 
 

Głęboki wózek ze schowkiem i plastikowym daszkiem, 
ergonomiczna rączka na wysokości 53,5 cm, ciche 
koła. Dla lalki do 42 cm (brak lalki w zestawie). 
Wymiary: produkt: 36,5 x 53,5 x 47,5 cm, 
opakowanie: 35,8 x 23,3 x 49,9 cm, 18m+

7600220348    3/3

BABY NURSE Wózek głęboki 
 

Konstrukcja metalowo - plastikowa, elementy 
metalowe, koszyk na drobiazgi, rączka na wysokości 
58 cm. Dla lalki do 42 cm (brak w zestawie). 
Wymiary: produkt: 59 x 38 x 58 cm, 
opakowanie: 35 x 23 x 60 cm, 18m+

7600254103    4/4
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MC&Q Wózek 3 w 1
 

Wielofunkcyjny wózek 3w1: gondola, spacerówka i wózek głęboki. Łatwy montaż, 
oryginalne wzornictwo Maxi Cosi. Metalowa konstrukcja, gumowe, skrętne 
przednie koła, ergonomiczne uchwyty, koszyk na drobiazgi. Dla lalek do 42 cm 
(lalki brak w zestawie). Rączka na wysokości 64 cm. 
Wymiary: produkt: 54,5 x 38,5 x 64 cm, opakowanie: 34 x 19,5 x 53 cm, 3l+

7600253198    4/4

MC&Q Spacerówka dla bliźniąt
 

Oryginalne wzornictwo Maxi Cosi. Ergonomiczne uchwyty i łatwy montaż. 
Metalowa konstrukcja, plastikowe siedzenia pokryte tkaniną, gumowe, skrętne 
przednie koła, koszyk na drobiazgi. Dla lalek do 42 cm (lalki brak w zestawie). 
Rączka na wysokości 64 cm. 
Wymiary: produkt: 54,5 x 38,5 x 64 cm, opakowanie: 34 x 15 x 54 cm, 3l+

7600253298    4/4

MC&Q Spacerówka dla bliźniąt filc
 

Oryginalne wzornictwo Maxi Cosi. Ergonomiczne uchwyty i łatwy montaż. 
Metalowa konstrukcja, plastikowe siedzenia pokryte tkaniną filcową, gumowe, 
skrętne przednie koła, koszyk na drobiazgi. Rączka na wysokości 65 cm. Dla lalek 
do 42 cm (brak lalki  w zestawie). Wymiary: produkt: 54,5 x 38,5 x 64 cm, 
opakowanie: 34 x 15 x 54 cm, 3l+

7600253204    4/4

MC&Q Wózek 3 w 1 filc
 

Modny, wielofunkcyjny wózek 3 w 1 z filcu: gondola, spacerówka i wózek głęboki, 
łatwy montaż, oryginalne wzornictwo Maxi Cosi. Metalowa konstrukcja, gumowe, 
skrętne przednie koła, ergonomiczne uchwyty, koszyk na drobiazgi. Dla lalek do 
42 cm (brak w zestawie). Rączka wózka na wysokości 65 cm. 
Wymiary: produkt: 54,5 x 38,5 x 64 cm, opakowanie: 34 x 19,5 x 53 cm, 3l+

7600253104    4/4

MC&Q Nosidełko
 

Fotelik z uchwytem w oryginalnym wzornictwie Maxi-Cosi. Ze schowkiem 
w oparciu siedzenia. Regulowana rączka. Dla lalek do 42 cm (brak w zestawie). 
Wymiary: produkt: 31 x 48 x 37 cm, opakowanie: 32 x 25 x 49 cm, 3l+

7600240228   4/4

MC&Q Krzesełko do karmienia 3 w 1
 

Wysokie krzesełko ze stolikiem, huśtawką oraz fotelikiem. Dla lalek do 42 cm (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt: 45 x 41 x 71 cm, opakowanie: 35 x 25 x 51 cm, 3l+

7600240230    4/4
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INGLESINA Wózek Shara
 

Wózek z chromowaną ramą metalową, gondolą 
i koszykiem z tworzywa sztucznego. Regulowany 
daszek i osłona z tkaniny. Wysokość rączki 76 cm. 
Wymiary: produkt: 68 x 45 x 77 cm, 
opakowanie: 38 x 25 x 90 cm, 3l+

7600250481   4/4

INGLESINA Wózek Piccolo Max 
Pliante z torbą
 

Wózek z metalową ramą, materiałowo - plastikową 
gondolą i koszykiem z tworzywa sztucznego. Posiada 
regulowany daszek. Wyjmowana gondola zamienia 
się w nosidełko. W zestawie z małą torebką. 
Wymiary: produkt: 77 x 44,5 x 74 cm, 
opakowanie: 42 x 25,5 x 92 cm, 3l+

7600250581    4/4

INGLESINA Spacerówka Chuli Max 
Pliante
 

Wózek zaprojektowany w kolorach Inglesina 
z metalową ramą i plastikowym koszykiem. 
Daszek i siedzisko z tkaniny. 
Wymiary: produkt: 67 x 49 x 62,5 cm, 
opakowanie: 41 x 13 x 76,5 cm, 3l+

7600250381    4/4

INGLESINA Nosidełko  
 

Fotelik z uchwytem w oryginalnym wzornictwie 
Inglesina. Ze schowkiem w oparciu siedzenia. 
Regulowana rączka. Dla lalek do 42 cm (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt: 31 x 48 x 37 cm, 
opakowanie: 32 x 25 x 49 cm, 3l+

7600240281   4/4

44 Koty Wózek głęboki
 

Konstrukcja metalowo-plastikowa, elementy 
materiałowe, koszyk na drobiazgi, rączka na wysokości 
58 cm. Wózek przeznaczony dla lalki do 42 cm (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt: 57 x 38 x 58 cm, 
opakowanie: 35 x 23 x 60 cm, 18m+

7600254114    4/4

44 Koty Spacerówka
 

Wózek z plastikową poręczą obszytą materiałem, 
tylną kieszenią i koszykiem na drobiazgi. Wykonany 
z metalu i plastiku. Wysokość rączki: 58 cm. Wózek 
przeznaczony dla lalki do 42 cm (brak w zestawie). 
Wymiary: produkt: 57 x 38 x 58 cm, 
opakowanie: 35 x 13 x 60 cm, 18m+

7600254014    4/4
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FLEXTREME Zestaw startowy
 

Zestaw składający się z samochodzika (10 x 8 cm) oraz 184 kawałków torów, z których można ułożyć 4,4 m trasy dla samochodzika. Samochodzik z efektem światła 
(przednie i tylne reflektory), działa na baterie (baterie w zestawie), dodatkowa wymienna obudowa do samochodzika. Tory w 4 kolorach: żółtym, zielonym, czerwonym, 
niebieskim - w zestawie jest po 46 klocków każdego koloru. Wymiary opakowania: 42 x 7 x 32 cm, 4l+

7600180902  6/6

FLEXTREME Samochodzik
 

Zestaw z samochodzikiem 10 x 8 cm z efektami świetlnymi (przednie i tylne 
reflektory), samochodzik występuje w 3 kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim. 
Samochodzik jest kompatybilny z torami Flextreme. Samochodzik działa na 
baterie (baterie w zestawie). Wymiary opakowania: 12 x 8,5 x 8 cm, 4l+

7600180903  8/8

FLEXTREME Zestaw torów dodatkowych 
 

Zestaw składa się z 72 elementów torów Flextreme, z których można ułożyć 1,72 
m torów dla samochodzika Flextreme. W zestawie znajduje się po 18 elementów 
w kolorach: żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim. 
Wymiary opakowania: 12 x 7,5 x 32 cm, 4l+

7600180904   10/10
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Kontener dla kota 2 w 1+ miauczący kot
 

Kontener dla kota i walizka weterynarza w jednym + pluszowy kot wydający 
dźwięki w zestawie (miauczy i mruczy jak się go głaszcze oraz mlaszcze jak 
je). W zestawie: stetoskop, termometr, strzykawka, pojemniczki oraz miseczka 
na karmę i wodę. Wymiary: produkt: 25,4 x 19,4 x 20,1 cm, 
opakowanie: 19,3 x 19,3 x 26,4 cm, 3l+

7600340300     6/6

Domek kota + miauczący kot
 

Dwupoziomowy domek kota z wieloma funkcjami, takimi jak: rampa, salon 
fryzjerski, wyrzutnia, wisząca mysz do zabawy dla kota, kuweta i łopatka 
do sprzątania, wyjmowany domek, który może służyć jako kontenerek dla 
kota. W zestawie pluszowy kot wydający dźwięki (miauczy i mruczy jak 
się go głaszcze oraz mlaszcze jak je). Wymiary: produkt: 48 x 44 x 57 cm, 
opakowanie: 49,6 x 15 x 65,8 cm, 3l+

7600340400     1/1



BABY CARE Walizka lekarza
 

W zestawie 19 akcesoriów, w tym  stetoskop, strzykawka, młoteczek 
neurologiczny, otoskop, termometr, okulary dla młodego lekarza, plasterki, 
pojemniczki, syrop + łyżeczka. Wymiary: produkt: 19,4 x 24,3 x 6,2 cm, 
opakowanie: 19,4 x 24,3 x 6,2 cm, 3l+

7600240301     6/6

BABY CARE Centrum opieki
 

Centrum opieki pozwala dzieciom wcielić się w rolę pediatry. W zestawie znajdziemy 
27 akcesoriów, w tym: tablet elektroniczny podpowiadający młodemu lekarzowi 
jakie leczenie powinien zastosować do danego schorzenia, stół do badań z naklejką 
w technologii IML, waga dla lalki, stetoskop, strzykawka, młoteczek neurologiczny, 
otoskop, termometr, okulary dla młodego lekarza pieluszka, butelka, miarka wzrostu. 
Zestaw dla lalki do 38 cm (brak lalki w zestawie).
Wymiary: produkt:  40,4 x 52 x 67,3 cm, opakowanie: 49,6 x 19,8 x 59,4 cm, 3l+

7600240302  1/1



27
akcesoriów

19
akcesoriów

10
akcesoriów

6
akcesoriów

miauczy

mruczy

mruczy

mruczy

4 efekty dźwiękowe!



Ptitoo Moja Pierwsza kuchnia 
 

Kuchnia z 25 akcesoriami min. talerzyki, sztućce, kubeczki. Jeżeli dzieci znudzą się 
na chwilę gotowaniem, mogą poukładać klocki w sorterze. Dodatkowo kuchnia 
wyposażona jest w zegar z prezentowanymi przez zwierzątka porami dnia 
i aktywnościami. Całość utrzymana w pastelowej kolorystyce.
Wymiary: produkt: 65,8 x 35 x 85 cm, opakowanie: 49,6 x 15 x 65,8 cm, 18m+

7600310717   1/1

Walizka doktora  
 

15 akcesoriów, m. in.: stetoskop, otoskop, młotek, termometr, nożyczki, strzykawka, 
plasterki, okulary. Wymiary: produktu: 25,3 x 10,7 x 23,4 cm, 
opakowanie: 25,3 x 10,7 x 23,4 cm, 3l+ 

7600340100   6/6
Elektroniczny wózek medyczny 
 

W zestawie: kroplówka, strzykawki, termometr, pudełeczka, nożyczki, pęseta, 
otoskop, karty pacjenta, stetoskop, młotek neurologiczny. Wózek jest wyposażony 
w elektroniczny moduł dźwiękowy, który sygnalizuje wezwanie pomocy, bicie 
serca czy pomiar stanu zdrowia pacjenta. Wymiary: produktu: 31 x 32,1 x 55,2 cm, 
opakowania: 57,6 x 19,2 x 38,4 cm, 3l+

7600340202   3/3



SMOBY Szkoła
 

Klasa, w której dzieci mogą poczuć się jak nauczyciel. 
Zestaw zawiera 104 akcesoria, w tym: tablica do pisania i rysowania, litery i cyfry 
magnetyczne, karty do nauki części ciała, urodzinowy pociąg do nauki miesięcy, 
drzewo pogodowe, koło do nauki czynności, jakie wykonujemy w ciągu dnia 
o określonych porach i wiele innych. Wymiary: produkt: 135 x 41 x 111 cm, 
opakowanie: 52 x 14 x 60,7 cm, 3l+  

7600410818     1/1
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+8  cm

70
akcesoriów

Restauracja Szefa kuchni
 

Restauracja Szefa kuchni zawiera 3 przestrzenie do zabawy: strefę 
przygotowywania posiłków, jadalnię oraz strefę obsługi klienta z kasą 
i terminalem płatniczym. Zestaw zawiera 70 akcesoriów, w tym: pizzę 
i hamburgera, które można dzielić na kawałki i zmieniać składniki, krojoną 
marchewkę, makaron zmieniający kolor pod wpływem wody, frytki, naczynia, 
sztućce, menu. Kuchnia rośnie razem z dzieckiem (kuchnia może mieć wysokość 
101 cm lub 109 cm). Wymiary: produkt: 138 x 44 x 101 cm, 
opakowanie: 76 x 23,5 x 82 cm, 3l+

7600312303  1/1



Kuchnia mini Tefal Evolutive Gourmet
 

Elektroniczna kuchnia, która rośnie razem z dzieckiem (kuchnia może mieć 
wysokość 101 cm lub 109 cm) oraz z funkcją wody. Kuchnia z magicznym 
garnkiem (wlej wodę, naciśnij przycisk i zobacz, jak pojawiają się prawdziwe 
bąbelki!). Zestaw ma wiele miejsca do zabawy - dodatkowy blat oraz jadalnię, 
mikrofalówkę, zlewozmywak, ekspres do kawy z kapsułkami, piekarnik, lodówkę, 
kostkarkę do lodu, półeczki oraz krzesełko. W zestawie 43 akcesoria, w tym 
patelnia do podrzucania naleśników, makaron, krojona marchewka, sztućce, 
talerzyki, kubeczki. Wymiary: produkt: 134 x 44 x 101 cm, 
opakowanie: 76 x 23,5 x 82 cm, 3l+

7600312302  1/1

+8  cm



+8  cm
Kuchnia mini Tefal Evolutive Grand Chef
 

Elektroniczna kuchnia, która rośnie razem z dzieckiem (kuchnia może mieć 
wysokość 101 cm lub 109 cm) oraz z funkcją wody. Kuchnia z magicznym garnkiem 
(wlej wodę, naciśnij przycisk i zobacz, jak pojawiają się  prawdziwe bąbelki!). 
Zestaw ma wiele miejsca do zabawy - dodatkowy blat oraz jadalnię, zlewozmywak, 
ekspres do kawy z kapsułkami, piekarnik, lodówkę, kostkarkę do lodu, półeczki oraz 
krzesełko. W zestawie 43 akcesoria, w tym patelnia do podrzucania naleśników, 
makaron, krojona marchewka, sztućce, talerzyki, kubeczki. 
Wymiary: produkt: 134 x 44, x 101 cm, opkowanie: 76 x 23,5 x 82 cm, 3l+

7600312301  1/1

43
akcesoria

40
akcesoriów

43
akcesoria

+8  cm
Kuchnia mini Tefal Evolutive
 

Elektroniczna kuchnia, która rośnie razem z dzieckiem (kuchnia może mieć 
wysokość 101 cm lub 109 cm), posiada funkcję wody. Kuchnia z magicznym 
garnkiem (wlej wodę, naciśnij przycisk i zobacz, jak pojawiają się prawdziwe 
bąbelki!). Zestaw ma wiele miejsca do zabawy - blat, zlewozmywak, ekspres do 
kawy z kapsułkami, piekarnik, lodówkę, półeczki. W zestawie 40 akcesoriów, w tym 
patelnia do podrzucania naleśników, młynek do soli i pieprzu, makaron, krojona 
marchewka, sztućce, talerzyki, kubeczki. Wymiary: produkt: 118 x 44  x 101 cm, 
opakowanie: 76 x 19,5 x 82 cm, 3l+

7600312300  1/1
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Kuchnia mini Tefal Studio Bubble XL
 

Elektroniczna kuchnia z magicznym garnkiem (wlej wodę, naciśnij przycisk 
i zobacz, jak pojawiają się prawdziwe bąbelki!). Zestaw ma wiele miejsca do 
zabawy - blat, zlewozmywak, ekspres do kawy z kapsułkami, saturator, lodówkę, 
piekarnik, półeczki.  W zestawie 34 akcesoria, w tym patelnia do przerzucania 
naleśników, rybka i kotlet usmażone z jednej strony oraz makaron zmieniający 
kolor pod wpływem wody. Wymiary: produkt: 85 x 61,5 x 99 cm, 
opakowanie: 65,9 x 25,9 x 74,7 cm, 3l+

7600311045  1/1

35
akcesoriów

KUCHNIA I AGD

Kuchnia mini Tefal Studio Bubble XXL
 

Elektroniczna kuchnia z magicznym garnkiem (wlej wodę, naciśnij przycisk 
i zobacz, jak pojawiają się prawdziwe bąbelki!), z rybką i kotletem usmażonymi 
z jednej strony, z patelnią do przerzucania naleśników, marchewką do krojenia oraz 
makaronem zmieniającym kolor pod wpływem wody. Wiele miejsca do zabawy 
- blat, kostkarka, zlewozmywak, ekspres do kawy, saturator, lodówka, piekarnik, 
półeczki, dodatkowy blat, zmywarka. W zestawie 39 akcesoriów. 
Wymiary: produkt: 85 x 83,5 x 99 cm, opakowanie: 79,4 x 23,4 x 77,7 cm, 3l+

7600311046  1/1

Kuchnia Tech
 

Kuchnia z 3 elektronicznymi modułami: okapem, ekspresem do kawy oraz płytą 
grzewczą (funkcje światła i dźwięku). Kuchnia ma wiele miejsca do zabawy - blat, 
zlewozmywak, ekspres do kawy z kapsułkami oraz wyjmowanym pojemnikiem na 
wodę, saturator, lodówkę, piekarnik, zmywarkę, półeczki. W zestawie 35 akcesoriów, 
w tym patelnia do podrzucania naleśników, rybka i kotlet usmażone z jednej strony, 
marchewka do krojenia oraz makaron zmieniający kolor pod wpływem wody, 
sztućce, talerzyki, kubeczki. Wymiary: produkt: 64 x 48 x 100 cm, 
opakowanie: 58,5 x 23,7 x 69,7 cm, 3l+

7600311049  1/1

34
akcesoria

39
akcesoriów

Kuchnia mini Tefal Studio Bubble
 

Elektroniczna kuchnia z magicznym garnkiem (wlej wodę, naciśnij przycisk 
i zobacz, jak pojawiają się prawdziwe bąbelki!). Zestaw ma wiele miejsca do 
zabawy - blat, zlewozmywak, ekspres do kawy z kapsułkami, saturator, lodówkę, 
piekarnik, zmywarkę, półeczki. W zestawie 28 akcesoriów, w tym patelnia do 
podrzucania naleśników, młynek do soli i pieprzu, sztućce, talerzyki, kubeczki. 
Wymiary: produkt: 48 x 46,5 x 99 cm, opakowanie: 49,4 x 23,7 x 69,7 cm, 3l+

7600311043  1/1

28
akcesoriów
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Kuchnia mini Tefal Studio
 

Elektroniczna kuchnia z dźwiękiem - odgłosem 
gotowania, z garnkiem z makaronem, z rybką i kotletem 
usmażonymi z jednej strony, talerzykami, sztućcami, 
kubeczkami. W sumie 27 akcesoriów. Kuchnia ma 
wiele miejsca do zabawy - blat, zlewozmywak, ekspres 
do kawy z kapsułkami, saturator, lodówkę, piekarnik, 
półeczki. Wymiary: produkt: 48 x 46,5 x 99 cm, 
opakowanie: 49,4 x 23,7 x 69,7 cm, 3l+

7600311042     1/1



27
akcesoriów

Kuchnia Cherry
 

Elektroniczna kuchnia z dźwiękiem - odgłosem 
gotowania, wiele miejsca do zabawy - blat, 
zlewozmywak, ekspres do kawy, lodówka, piekarnik, 
półeczki, stolik, w zestawie 25 akcesoriów.
Wymiary: produkt: 66,5 x 32 x 95,7 cm, 
opakowanie: 49,7 x 20 x 65,5 cm, 3l+

7600310909     1/1

Kuchnia Bon Apetit
 

Elektroniczna kuchnia z dźwiękiem - odgłosem 
gotowania, wiele miejsca do zabawy - blat, 
zlewozmywak, ekspres do kawy, lodówka, piekarnik, 
półeczki, w zestawie 23 akcesoria.
Wymiary: produkt: 52,1 x 32,5 x 95,7 cm, 
opakowanie: 49,7 x 20 x 65,5 cm, 3l+

7600310819     1/1



25
akcesoriów

23
akcesoria

Kuchnia mini Tefal Opencook elektroniczna
 

Elektroniczna, składana kuchnia z dźwiękiem - odgłosem gotowania i wieloma 
funkcjami. Jest płyta grzewcza, piekarnik, lodówka, zmywarka, ekspres do kawy, 
dodatkowa przestrzeń do zabawy – jadalnia oraz 22 akcesoria, w tym: rondle, 
sztućce, talerzyki, kubeczki. 
Wymiary: produkt: 65 x 36 x 93 cm, opakowanie: 35 x 36 x 61 cm, 3l+

7600312202 2/2

 Kuchnia mini Tefal COOK & GO elektroniczna
 

Kompaktowa, elektroniczna i składana kuchnia z rączką do łatwego przenoszenia. 
Po złożeniu kuchnia ma wymiary: 25 x 27 cm. Kuchnia posiada płytę grzewczą 
z odgłosem gotowania, ekspres do kawy z kapsułkami, zlew, okap kuchenny, blat 
oraz 17 akcesoriów, w tym: garnek, talerzyki, kubeczki, sztućce. 
Wymiary: produkt:  50 x 23,5 x 38 cm, opakowanie: 15,3 x 24,2 x 26,7 cm, 3l+

7600312401 1/1
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Mini Tefal Mikrofalówka
 

Mikrofalówka z wieloma funkcjami takimi, jak: światło i dźwięk, 4 przyciski programów, czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi, akcesoria: dodatkowy talerzyk i rogalik. 
Baterie LR6 (w zestawie). Wymiary: produkt: 24 x 13 x 18,5 cm, opakowanie: 26 x 14 x 19 cm, 3l+

7600310586 6/6

Mini Tefal Mikser ręczny
 

Mechaniczny mikser z obracającymi się łopatkami. Wymiary: produkt: 11 x 5 x 17 cm,
opakowanie: 18 x 6,3 x 15 cm, 3l+

7600310500  6/6

Mini Tefal Czajnik
 

Mechaniczny czajnik z otwieraną pokrywką, mechanicznym dźwiękiem. 
Wymiary: produkt: 8 x 8 x 13,8 cm, opakowanie: 13 x 9 x 15 cm, 3l+

7600310505  6/6

Mini Tefal Ekspres do kawy
 

Ekspres do kawy z wyjmowanym dzbankiem oraz wysuwanym filtrem do kawy. 
Wymiary: produkt: 12,6 x 9,4 x 14,9 cm, opakowanie: 14,5 x 10,5 x 16 cm, 3l+

7600310506  6/6

Mini Tefal Toster
 

Mechaniczny toster z wyskakującymi tostami.
Wymiary: produkt: 15 x 5,5 x 7,8 cm, opakowanie: 18,1 x 6,46 x 15,2cm, 3l+

7600310504  6/6
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Flexible ironing board with an electronic iron (steam sound) 
and stream iron. 10 accessories, including 2 coathangers and 1 
bottle. 2 AA batteries not included.

Ref. 330118 |EAN 3032163301189

IRONING BOARD + STREAM IRON

69 x 23 x 48,5 cm

37 x 11,3 x 72 cm

3 73,2 x 35,1 x 38,8 cm

+ 3

Cleaning trolley with 9 accessories included: broom, brush, 
dustpan, mop, bucket, etc. & 1 vacuum cleaner (real sound of 
vacuum cleaner). 3 LR44/AG13 batteries included.

Ref. 330309 |EAN 3032163303091

CLEANING TROLLEY + VACUUM CLEANER

31 x 32,1 x 55,2 cm

38,4 x 19,2 x 57,6 cm

3 58,8 x 39,6 x 59,4 cm

+ 3

Electronic vacuum cleaner. Rowenta Air Force 360°. LED 
indicates that the vacuum cleaner is running. Engine noise. 
Removable tray to remove the marbles provided.

Ref. 330215 |EAN 3032163302155

ROWENTA AIR FORCE VACUUM CLEANER

75 x 15 x 8 cm

17 x 13 x 48 cm

6 40,8 x 35,8 x 50,5 cm

+ 3

Roleplay
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Flexible ironing board with an electronic iron (steam sound) 
and stream iron. 10 accessories, including 2 coathangers and 1 
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Ref. 330118 |EAN 3032163301189

IRONING BOARD + STREAM IRON

69 x 23 x 48,5 cm

37 x 11,3 x 72 cm

3 73,2 x 35,1 x 38,8 cm

+ 3

Cleaning trolley with 9 accessories included: broom, brush, 
dustpan, mop, bucket, etc. & 1 vacuum cleaner (real sound of 
vacuum cleaner). 3 LR44/AG13 batteries included.

Ref. 330309 |EAN 3032163303091

CLEANING TROLLEY + VACUUM CLEANER

31 x 32,1 x 55,2 cm

38,4 x 19,2 x 57,6 cm

3 58,8 x 39,6 x 59,4 cm

+ 3

Electronic vacuum cleaner. Rowenta Air Force 360°. LED 
indicates that the vacuum cleaner is running. Engine noise. 
Removable tray to remove the marbles provided.

Ref. 330215 |EAN 3032163302155

ROWENTA AIR FORCE VACUUM CLEANER

75 x 15 x 8 cm

17 x 13 x 48 cm

6 40,8 x 35,8 x 50,5 cm

+ 3

Roleplay

9
acc.

Odkurzacz Rowenta Air force
 

Odkurzacz ze światłem i dźwiękiem. Odgłos hałasu silnika, wyjmowany pojemnik na kurz, zdejmowana rurka od 
odkurzacza. Podczas pracy odkurzacz zasysa dołączone do zestawu kuleczki imitujące kurz. W pojemniku na kurz 
kulki obracają się na filtrze. 
Wymiary: produkt: 75 x 15 x 8 cm, opakowanie: 17 x 13 x 48 cm, 3l+

7600330215  6/6

Deska do prasowania ze stacją parową 
 

Deska do prasowania, żelazko, butelka, wieszaki 
i klamerki. Żelazko wydaje dźwięki. Baterie 2xAA (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt: 69 x 23 x 48,5 cm, 
opakowanie: 37 x 11,3 x 72 cm, 3l+

7600330118    3/3

Żelazko
 

Żelazko z dźwiękiem pary. Baterie 2xAA (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt: 7,5 x 8,5 x 17,5 cm, 
opakowanie: 20 x 10 x 9,5 cm, 3l+

7600330116    6/6

Odkurzacz z dźwiękiem
 

Odkurzacz z dzwiękiem imitującym odgłos
prawdziwego odkurzacza. Baterie 3 x LR44/AG 13 
(w zestawie). Wymiary: produkt:20,7 x 17 x 26,8 cm, 
opakowanie: 22,1 x 18 x 28 cm, 3l+

7600330216    4/4

Zestaw do sprzątania
 

W zestawie: zmiotka, szufelka, miotła.
Wymiary: produkt: 13 x 3 x 54 cm, 
opakowanie: 13,4 x 4,4 x 43,2 cm, 3l+

7600330313   10/10

Odkurzacz Rowenta Artect 2
 

Odkurzacz z dźwiękiem imitującym odgłos 
prawdziwego odkurzania. Baterie 2 x AA (brak 
w zestawie). Wymiary: produkt:23 x 26,5 x 14 cm, 3l+

7600330212    4/4











Wózek do sprzątania z odkurzaczem 
 

Wózek na kółkach z 9 akcesoriami - odkurzaczem 
z dźwiękiem, mopem, szczotką, szufelką, zmiotką, 
wiaderkiem, gąbką i środkami czyszczącymi. 
Baterie 3 LR44/AG13 (w zestawie). 
Wymiary: produkt: 31 x 32,1 x 55,2 cm, 
opakowanie: 38,4 x 19,2 x 57,6 cm, 3l+

7600330309    3/3

9
akcesoriów
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Kasa elektroniczna z dotykowym panelem
 

Realistyczna, elektroniczna kasa z mechaniczną wagą. Produkty wybiera się 
poprzez panel dotykowy, a cena wyświetlana jest na ekranie LCD. Zintegrowany 
kalkulator. Skaner z dźwiękiem i światłem, szuflada na pieniądze. W zestawie 26 
akcesoriów. Wymiary: produkt: 29 x 15 x 20 cm, opakowanie: 40 x 16 x 29 cm, 3l+

7600350102  6/6

Kasa elektroniczna duża ze skanerem czerwona
 

Czerwono-biało-zielona kasa z elektronicznymi funkcjami, prawdziwym 
kalkulatorem z wyświetlaczem LCD, skanerem z dźwiękiem i światłem, 
mechaniczną wagą, czytnikiem kart kredytowych z drukarką paragonów, 
szufladką na pieniądze. W zestawie 27 akcesoriów. 
Wymiary: produkt: 39 x 21,5 x 16 cm, opakowanie: 28,8 x 8,8 x 41,1 cm, 3l+

7600350107  4/4

Piekarnia
 

Zestaw z wieloma akcesoriami, w tym monety, banknoty, imitacja pieczywa 
i ciastek, opakowania, pojemniczki. Elektroniczna kasa z funkcją kalkulatora, 
czytnik kart kredytowych. Wymiary: produkt: 48,9 x 38,5 x 89,6 cm, 
opakowanie: 49,7 x 17,3 x 65,5 cm, 3l+

7600350220  1/1

BIO Market
 

Market zawiera mnóstwo akcesoriów: kasa fiskalna z prawdziwym kalkulatorem, 
skrzynki na owoce i warzywa: pomidory, marchewki, ziemniaki, gruszki, pomarańcze, 
monety i banknoty, opakowania na produkty spożywcze. W zestawie 43 akcesoria. 
Wymiary: produkt: 47 x 28 x 65 cm, opakowanie: 59 x 53,4 x 10,16 cm, 3l+

7600350200  3/3

Kasa elektroniczna mała ze skanerem
 

Kasa z elektronicznymi funkcjami, prawdziwym kalkulatorem z wyświetlaczem, 
skanerem z dźwiękiem i światłem, mechaniczną wagą, czytnikiem kart 
kredytowych, szufladką na pieniądze. W zestawie 27 akcesoriów, w tym monety 
i banknoty. 
Wymiary: produkt 21 x 16 x 21,5 cm, opakowanie: 28,8 x 8,8 x 41,1 cm, 3l+

7600350104  4/4

Kasa elektroniczna duża ze skanerem niebieska
 

Kasa z elektronicznymi funkcjami, prawdziwy kalkulator ze zintegrowanym 
wyświetlaczem LCD, skaner z dźwiękiem i światłem, mechaniczna waga, czytnik 
kart kredytowych z drukarką paragonów, szuflada na pieniądze. 27 akcesoriów. 
Wymiary: produkt: 39 x 21,5 x 16 cm, opakowanie: 28,8 x 8,8 x 41,1 cm, 3l+

7600350105  4/4



 



supermarkety
26

akcesoriów
27

akcesoriów

27
akcesoriów

26
akcesoriów

50
akcesoriów

27
akcesoriów

49



supermarkety

Market z wózkiem 
 

Mały market z wieloma akcesoriami (monety, banknoty, imitacja warzyw 
i owoców, opakowania, pojemniczki). Elektroniczna kasa z funkcją kalkulatora, 
elektroniczny skaner z dźwiękiem i światłem, wózek na zakupy. W zestawie 34 
akcesoria.  Wymiary: produkt: 48,9 x 38,5 x 89,6 cm, 
opakowanie: 49,7 x 20 x 65,5 cm, 3l+

7600350212  1/1

Maximarket z wózkiem 
 

Duży zestaw z elektroniczną kasą, zintegrowanym kalkulatorem z ekranem LCD, 
skanerem z dźwiękiem i światłem, wagą mechaniczną, czytnikiem kart kredytowych, 
drukarką do paragonów, wózkiem na zakupy, lodówką. W sumie 50 akcesoriów. 
Wymiary: produkt: 83 x 59,6 x 89,6 cm, opakowanie: 60 x 23,7 x 69,7 cm, 3l+

7600350215  1/1

Kawiarnia 
 

Duży zestaw sklepowy zawierający zintegrowany ekspres do kawy, kasę elektroniczną 
z funkcją kalkulatora i ekranem LCD, skanerem z dźwiękiem i światłem, imitację 
owoców i słodyczy, kubeczki, talerzyki, tackę, monety i banknoty. 
W sumie 63 akcesoria. Wymiary: produkt: 70 x 59,6 x 89,6 cm, 
opakowanie: 49,7 x 20 x 65,5 cm, 3l+

7600350214  1/1

Supermarket z wózkiem  
 

W zestawie elektroniczna kasa, zintegrowany kalkulator z ekranem LCD, skaner 
z dźwiękiem i światłem, waga mechaniczna, czytnik kart kredytowych, drukarka 
do paragonów, wózek na zakupy. W sumie 42 akcesoria. 
Wymiary: produkt: 70 x 59,6 x 89,6 cm, opakowanie: 49,4 x 23,7 x 69,7 cm, 3l+

7600350213  1/1
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KraIna LOdu II Zestaw z tacą 
 

Plastikowy zestaw zawierający 21 akcesoriów, w tym talerzyki, kieliszki, sztućce, 
oraz tacę. Wymiary: produkt: 40 x 21,6 x 7,5 cm, opakowanie: 21,6 x 7,5 x 40 cm, 3l+

7600310502  8/8

KraIna LOdu II Koszyk piknikowy 
 

Plastikowy zamykany koszyk zawierający 21 akcesoriów, w tym min. kubeczki, 
sztućce, szklaneczki, pojemnik na mleko. 
Wymiary: produkt: 26,4 x 18,8 x 12,7cm, opakowanie: 26,4 x 18,8 x 12,7cm, 3l+

7600310511   6/6

KraIna LOdu II Toaletka 2 w 1 
 

Toaletka z lustrem i stołeczkiem w zestawie z wieloma akcesoriami, w tym 
pojemniczki, grzebyk, opaski do włosów. Połyskuje brokatem.
Wymiary: produkt: 49 x 36 x 94 cm, opakowanie: 49 x 19,2 x 64 cm, 3l+

7600320233   2/2

KraIna LOdu Lodziarnia 
 

Lodziarnia z wizerunkami postaci z bajki, z kasą z monetami i kartą płatniczą, 
z maszyną do robienia lodów, z półeczkami, w zestawie 22 akcesoria.
Wymiary: produkt: 44,5 x 26,6 x 35 cm, opakowanie: 49 x 12,8 x 49 cm, 3l+

7600350401   3/3

KraIna LOdu II Wózek z zastawą 
 

Uroczy wózeczek z praktyczną rączką i zdejmowaną tacą, z 17 akcesoriami, w tym 
kubeczki, łyżeczki i talerzyki. Wymiary: produkt: 44 x 31 x 47,5 cm, 
opakowanie: 43,1 x 11,6 x 53,7 cm, 3l+

7600310517   4/4

KraIna LOdu II Taca z zastawą XL 
 

Taca z zastawą. Zawiera 17 elementów, w tym: kieliszki, talerzyki, widelce, noże, 
łyżki, kubeczki, czajnik do herbaty z pokrywką, cukiernicę z przykrywką
oraz pojemniczek na mleko. Wymiary: produkt: 34 x 27 x 8,5 cm, 
opakowanie: 28,3 x 8,3 x 34,6 cm, 3l+

7600310513  6/6
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MInIKISS Chodzik animal 3 w 1 
 

Chodzik dla maluszka, który jest również wózkiem dla lalki z dwoma pozycjami siedziska. Dodatkowo siedzisko może być zdejmowane - od teraz dziecko może zabrać ze sobą 
swoją ulubioną lalkę. Chodzik posiada ergonomiczny kształt, hamulec bezpieczeństwa oraz pasy dla lalki (brak lalki w zestawie).
Wymiary: 50 x 45 x 47 cm, 12m+ 

7600210206  4/4

MINIKISS Chodzik 3 w 1 różowy 
 

Chodzik dla maluszka, który jest również wózkiem dla lalki z dwoma pozycjami siedziska. Dodatkowo siedzisko może być zdejmowane - od teraz dziecko może zabrać ze sobą 
swoją ulubioną lalkę. Chodzik posiada ergonomiczny kształt, hamulec bezpieczeństwa oraz pasy dla lalki (brak lalki w zestawie).
Wymiary: produkt: 50 x 45 x 47 cm, opakowanie: 49 x 14,4 x 57,6 cm,  12m+  

7600210205  4/4



Vroom Planet pojazdy 
 

7 pojazdów w tym helikopter, laweta, traktor z przyczepą, wóz strażacki 
i 3 standardowe pojazdy Vroom. 
Wymiary: 32,5 x 6,5 x 26 cm, 12m+

7600120217  6/6

VROOM PLANET Mój pierwszy garaż 
 

Super wytrzymały, wielopiętrowy garaż z licznymi atrakcjami min. myjnią i windą. 
Zestaw zawiera 1 pojazd Vroom. Garaż jest łatwy do przenoszenia dzięki rączce, 
posiada praktyczny pojemnik na samochody.
Wymiary: produkt: 62 x 60 x 43 cm, opakowanie: 49,1 x 16,1 x 65,5 cm, 18m+

7600120401  2/2

Vroom Planet Zestaw 3 pojazdów
 

Zestaw 3 pojazdów w otwartym pudełku, 3 rodzaje zestawów. 
Wymiary: 25 x 9,5 x 9 cm, 12m+

7600120218 6/6

Vroom Planet Maxi garaż 
 

Garaż posiadający wiele ciekawych funkcji stworzonych z myślą o małych 
brzdącach: fantastyczna winda, myjnia samochodowa z obracającymi się myjkami, 
lądowisko dla helikoptera, zjeżdzalnia i wiele innych atrakcji umilających 
dzieciom zabawę. W zestawie znajduje się samochód i helikopter. 
Wymiary: produkt: 56 x 29 x 32 cm, opakowanie: 52 x 12,5 x 39 cm, 18m+

7600120402  4/4
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B&d Warsztat Bricolo One 
 

Realistyczny stół warsztatowy z półkami, miejscem na wbijanie gwoździ. 75 
akcesoriów, w tym śrubokręty, młotek, piła, kombinerki, imadło. 
Wymiary: produkt: 56 x 34 x 103 cm, opakowanie: 59,3 x 15,8 x 76,2 cm, 3l+

7600360700 1/1

B&d Warsztat Bricolo ultimate 
 

Realistyczny stół warsztatowy z dźwiękiem, półkami, miejscem na wbijanie 
gwoździ, z 95 akcesoriami, w tym śrubokręty, młotek, piła, kombinerki, imadło, 
mechaniczna wkrętarka, samochodzik do zbudowania. 
Wymiary: produkt: 79 x 34 x 103 cm, opakowanie: 59,3 x 15,8 x 76,2 cm, 3l+

7600360702 1/1

B&D Stół majsterkowicza + Walizka z narzędziami 
 

19 akcesoriów, w tym narzędzia, śruby, nakrętki i klucze. Może pełnić funkcję taczki, 
wózka i warsztatu. Skrzynka w zestawie. Obciążenie do 5 kg. 
Wymiary: produkt: 33 x 32 x 59 cm, opakowanie: 38,4 x 19,2 x 57,6 cm, 3l+

7600360202 3/3

B&d Warsztat Bricolo Center 
 

Realistyczny stół warsztatowy z półkami, miejscem na wbijanie gwoździ, z 92 
akcesoriami, w tym śrubokręty, młotek, piła, kombinerki, imadło, mechaniczna 
wkrętarka, samochodzik do zbudowania. Wymiary: produkt: 79 x 34 x 103 cm, 
opakowanie: 59,3 x 15,8 x 76,2 cm, 3l+

7600360701 1/1
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Black & Decker wiertarko - wkrętarka mechaniczna
 

Mechaniczna wiertarko - wkrętarka z wymiennymi końcówkami, deskami 
budowlanymi i śrubami do wkręcania, Wymiary: produkt: 17 x 5 x 22 cm, 
opakowanie: 16,5 x 6 x 19 cm, 3l+

7600360194 6/6

Black & Decker wiertarko - wkrętarka elektroniczna  
 

Elektroniczna wiertarko-wkrętarka ze światłem, z trzema wymiennymi końcówkami, 
2 prędkości, 2 kierunki obrotu (wkręcanie i wykręcanie). Baterie: 2 x AA 
(w zestawie). Wymiary: produkt: 17 x 5 x 22 cm, opakowanie: 16,5 x 6 x 19 cm, 3l+

7600360197   6/6





Black & Decker wiertarko - wkrętarki mechaniczne display 
 

Mechaniczna wiertarko - wkrętarka  z wymiennymi końcówkami, 2 kierunki obrotu 
(wkręcanie i wykręcanie). Wymiary: 19 x 6 x 16 cm, 3l+

7600360176   6/6

3
akcesoria

Black & Decker wiertarko - wkrętarki elektryczne display 
 

Elektroniczna wiertarko - wkrętarka z wymiennymi końcówkami, 2 prędkości, 
2 kierunki obrotu (wkręcanie i wykręcanie). Baterie 2 x AA (w zestawie). 
Wymiary: 19 x 6 x 16 cm, 3 l+

7600360177  6/6



3
akcesoria

Black & decker Kosiarka 
 

Mechaniczna kosiarka ogrodowa z przyciskami. Wysokość rączki 54 cm. 
Wymiary: produkt: 35 x 26 x 54 cm, 
opakowanie: 53,5 x 26,5 x 18 cm, 2l+

7600360159 4/4

B&D ciężarówka  
 

Duża, 43-centymetrowa ciężarówka z walizką i narzędziami (śrubokręt, klucz). 
W sumie 60 akcesoriów, dźwięk i światło. Wiele możliwości zabawy, możliwość 
rozłożenia do długości aż 65 cm. Wymiary: produkt: 43 x 13,3 x 17,4 cm, 
opakowanie: 45 x 15,5 x 21 cm, 3l+

7600360175 4/4

60
akcesoriów
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Stanley Wiertarko-wkrętarka 
 

Elektroniczna wiertarko-wkrętarka ze światłem, z trzema wymiennymi końcówkami, 
2 kierunkami obrotu (wkręcanie i wykręcanie). Wymiary: produkt: 17 x 5 x 22 cm, 
opakowanie: 16,5 x 6 x 19 cm, 3l+

7600360122    6/6

Stanley Wiertarko - wkrętarka mechaniczna 
 

Mechaniczna wiertarko-wkrętarka z wymienną końcówką i akcesoriami. 
Wymiary: produkt: 17 x 5 x 22 cm, opakowanie: 16,5 x 6 x 19 cm, 3l+

7600360148    6/6
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B&D torba z narzędziami 
 

Torba z tkaniny z wieloma schowkami, uchwytem i regulowanym paskiem na ramię. 
W zestawie: 4 narzędzia, w tym młotek, śrubokręt, piła, klucz, śruby, gwoździe, 
nakrętki i deski budowlane. Wymiary: produkt: 23,5 x 12 x 15 cm, 
opakowanie: 23 x 10 x 15 cm, 3l+

7600360142   6/6

B&d Zestaw EVO 
 

Elektroniczne narzędzie z 3 wymiennymi koncówkami (wiertarka, wyrzynarka, 
szlifierka). Wymiary: produkt: 20 x 5 x 17,5 cm, opakowanie: 32 x 7 x 21 cm, 3l+

7600360102   6/6

B&D Piła łańcuchowa 
 

Elektroniczna piła z obrotowym łańcuchem. Wymiary: produkt: 40 x 9,5 x 14 cm, 
opakowanie: 44 x 17 x 14 cm, 3l+

7600360103    6/6
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CARS XRS Warsztat Bricolo Center 
 

Duży stół warsztatowy z licznymi narzędziami, w tym śrubokręt, młotek, klucz, piła, 
klucz nasadowy, kombinerki, śrubki, nakrętki, półki, pojemniki do przechowywania, 
imadło oraz super długi tor do zjeżdżania. Zestaw zawiera również samochód 
Zygzak McQueen, który można składać za pomocą warsztatowych narzędzi. Łącznie 
94 akcesoria. Wymiary: produkt: 110 x 34 x 110 cm, 
opakowanie: 59,3 x 15,8 x 76,2 cm, 3l+

7600360722 1/1

CARS XRS Symulator jazdy V8 
 

Elektroniczna kierownica ze światłem i dźwiękiem, z wygodnym siedziskiem 
i dwoma pedałami, zapłon, obrotomierz, ze zmieniającą się drogą na ekranie. 
W zestawie uchwyt na smartfona - możliwość zabawy w połączeniu z aplikacją 
Smoby Pilot dostępną w App Store i Google Play (gramy w grę na swoim 
smartfonie sterując kierownicą). Wymiary: produkt: 85 x 36 x 57 cm, 
opakowanie: 49,5 x 19,8 x 50 cm, 3l+

7600370215  1/1

  Symulator jazdy V8 
 

Elektroniczna kierownica ze światłem i dźwiękiem, z wygodnym siedziskiem 
i dwoma pedałami, zapłon, obrotomierz, ze zmieniającą się drogą na ekranie. 
W zestawie uchwyt na smartfona - możliwość zabawy w połączeniu z aplikacją 
Smoby Pilot dostępną w App Store i Google Play (gramy w grę na swoim 
smartfonie sterując kierownicą).
Wymiary: produkt: 85 x 36 x 57 cm, opakowanie: 49,5 x 19,8 x 50 cm, 3l+

7600370206 1/1
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Grill ogrodowy 
 

Grill z rusztem, pokrywą, półeczką, miejscem do 
przygotowywania posiłków. W zestawie 23 akcesoria, 
w tym: hamburger do samodzielnego złożenia, 
warzywa, stek, doniczką z bazylią, akcesoria kuchenne 
do grilla. Wymiary: produkt: 43,5 x 28 x 59 cm, 
opakowanie: 80 x 40 x 50 cm, 18m+ 

7600004669     5/5

Wózek małego ogrodnika 
 

Wózek z akcesoriami do prac ogrodniczych. Zestaw 
z 6 akcesoriami, w tym: grabki, motyka, konewka. 
Wymiary: 27 x 18 x 57 cm, 18m+ 

7600004339     6/6

Wózek ogrodowy z akcesoriami 
 

Wózek z akcesoriami do prac ogrodowych. W zestawie 
8 akcesoriów, w tym: doniczki, sekator, grabki, 
konewka. Wymiary: 26 x 33 x 50,5, 18m+

7600004479     4/4

Wózek ogrodowy z akcesoriami 
 

Stylowy wózek ogrodowy z 7 akcesoriami, min. 
wiaderko, konewka, grabki foremki do piasku oraz 
ciężarówka do zabawy z piasku. 
Wymiary: 69,5 x 20 x 20,5 cm, 18m+

7600000529     8/8

Grill ogrodowy okrągły 
 

Grill z rusztem, pokrywą, półeczką na akcesoria. 
W zestawie 16 akcesoriów między innymi: szczypce, 
kiełbaski, kurczak, warzywa. 
Wymiary: produkt: 41,5 x 33 x 46 cm, 
opakowanie: 80 x 40 x 50 cm, 18m+ 

7600004668     5/5

Grill przenośny 
 

Grill z rusztem, pokrywą, półeczkami. W zestawie 19 akcesoriów między innymi: 
hamburger do samodzilnego złożenia, frytki, szczypce, i keczup. 
Wymiary: produkt: 46,5 x 17,5 x 14 cm, opakowanie: 60 x 40 x 30 cm, 18m+

7600004665  6/6
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Taczka na dwóch kółkach 
 

Wymiary: 58,5 x 30 x 31,5 cm, 18m+

7600004542     4/4Kosiarka-turbo 
 

Kosiarka z kołaczącymi kółkami, ze specjalnym prętem 
do uruchamiania kosiarki, pokrętło do wlotu oleju 
oraz przesuwany przycisk do regulowania prędkości - 
5 poziomów - umieszczony na uchwycie.
Wymiary: 44 x 25,5 x 48,5 cm, 18m+

7600004482     8/8

Kosiarka, składana, 2 rodzaje 
 

Wymiary: 30 x 24 x 48 cm, 18m+

7600000380     8/8

Kosiarka z wyjmowanym pojemnikiem 
na trawę 
 

Kosiarka z kołaczącymi kółkami, wyjmowanym 
pojemnikiem na trawę,  ze specjalnym prętem do 
uruchamiania kosiarki, pokrętło do wlotu oleju oraz 
przesuwany przycisk do regulowania prędkości 
umieszczony na uchwycie.
Wymiary: 74 x 28,5 x 53,5 cm, 18m+

7600004280     6/6

3 w 1 Zestaw ogrodowy 
 

Zestaw akcesoriów ogrodowych: kosiarka, taczka i koszyk ogrodowy z akcesoriami, łącznie 13 elementów w tym 
doniczki, konewka, narzędzia ogrodnicze oraz warzywa. Wymiary: opakowanie: 80 x 60 x 53 cm, 18m+

7600004584  4/4

Taczka, 2 rodzaje 
 

Wymiary: 66 x 28 x 28 cm, 18m+

7600000541     4/4

Konewka mała, 2 rodzaje 
 

Poj. 800 ml, wymiary: 
26 x 9 x wys. 18 cm, 18m+

7600004333     12/12

Konewka duża, 2 rodzaje 
 

Poj. 3,5 l, wymiary: 
33 x 11 x wys. 30 cm, 18m+

7600004341     10/10

Konewka duża, 2 rodzaje 
 

Poj. 3,5 l, wymiary: 
33 x 11 x wys. 30 cm, 18m+

7600000341     10/10

Taczka, 2 rodzaje 
 

Wymiary: 66 x 28 x 28 cm, 18m+

7600004541     4/4
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BIG Jeździk Bobby Car Classic 
 

Super wytrzymały jeździk z klaksonem; wysoka jakość wykonania, ergonomiczne, wyprofilowane siedzenie, 
pozwalające na zabawę w dwóch pozycjach – siedząc lub klęcząc na jeździku. Obciążenie do 50 kg.
Wymiary: produkt: 58 x 30 x 38 cm, opakowanie: 59 x 27 x 31 cm, 12m+

800001303      1/1

BIG Jeździk Bobby Car Candy 
 

Jeździk w oryginalnym wzornictwie z pięknymi cukierkowymi motywami. Super wytrzymały jeździk z klaksonem; 
wysoka jakość wykonania, ergonomiczne, wyprofilowane siedzenie, pozwalające na zabawę w dwóch pozycjach 
– siedząc lub klęcząc na jeździku. Obciążenie do 50 kg. Wymiary: produkt: 58 x 30 x 38 cm, 
opakowanie: 59 x 27 x 31 cm, 12m+

800056129      1/1
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BIG Piaskownica Muszelka 
 

Piaskownica dwu-częściowa. Jedna może być wypełniona piaskiem a druga wodą. 
Łatwa w składaniu i przechowywaniu. Wymiary: 176 x 88 x 21 cm, 18m+

800007711      5/5

Huśtawka Wąż 
 

Nowoczesna huśtawka dla dwóch lub jednego dziecka, każde siedzisko ma 
wymiary 30 x 16 cm. Stabilna konstrukcja z obciążeniem do 50 kg na każde 
siedzisko. Huśtawka ma regulację wysokości w zakresie od 90 do 165 cm oraz 
antypoślizgowe siedziska. 5l+

800056743      1/1

BIG Bujak słonik 
 

Nowy bujak słonik w nowych kolorach posiada duże uchwyty, ergonomiczne 
siedzisko z oparciem, szerokie antypoślizgowe podnóżki oraz obrotowe uszy. 
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na działanie promieni UV. 
Może być używany wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla dzieci do 50 kg. 
Wymiary: 85 x 34 x 50 cm, 1,5l+

800056787      1/1

BIG Piaskownica Muszelka różowa 
 

Piaskownica dwu-częściowa. Jedna może być wypełniona piaskiem a druga wodą. 
Łatwa w składaniu i przechowywaniu. Wymiary: 176 x 88 x 21 cm, 18m+

800007722      5/5

Huśtawka wodna 
 

Stabilna wytrzymała huśtawka dla dwójki dzieci z możliwością zraszania wodą, 
dziecko będące na dole jest spryskiwane wodą. Ergonomiczne siedziska z dużymi 
uchwytami do trzymania gwarantują bezpieczną zabawę. Udźwig każdego 
siedziska do 50 kg, długość huśtawki 120 cm, 3l+

800056748      1/1
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130052195 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Owoce Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu 

130056503 24/72

Piłka piankowa 75 mm 

Disney Princess ø 3”/75 mm, 
24 szt. w displayu 

130056510 24/72

Piłka piankowa 75 mm 

Spider-Man Ø 3”/75 mm, 
24 szt. w displayu

130056519 24/72

Piłka piankowa 75 mm 

Emoji Ø 3”/75 mm, 
24 szt. w displayu 

130052159 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Psi Patrol Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu

130050112 24/72

Piłka piankowa 75 mm 

Owoce,  Ø 3”/75 mm, 
24 szt. w displayu 

130052155 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Pidżamersi Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu

130052876 24/72

Piłka miękka 100 mm 

Samoloty Ø 4“/100 mm, 24 szt. w displayu

130052801 24/72

Piłka miękka 100 mm 

Jej Wysokość Zosia Ø 4“/100 mm, 
24 szt. w displayu

130010926 24/72

Piłka świecąca 65 mm 

Jednokolorowe- przeźroczyste z obrazkami 
jednorożca, flaminga, lamy oraz LICENCJE 
mix: DISNEY PRINCESS, FROZEN , CARS, 
SPIDERMANN
Dwie piłki w siatce licencyjna + nielicencja 
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130052146 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Świnka Peppa Ø 4“/100 mm, 
12 szt. w displayu

130052196 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

LOL Surprise Ø 4“/100 mm, 
12 szt. w displayu

130052191 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Minionki Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu

130052194 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Trole, Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu

130052163 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Auta i Spider-man, Ø 4“/100 mm, 
12 szt. w displayu 

130052171 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Strażak Sam, dØ 4“/100 mm, 
12 szt. w displayu   

130052158 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

44 Koty, Ø 4“/100 mm, 12 szt. w displayu    

130052164 12/12

Piłka świecąca 100 mm 

Kraina Lodu II Ø 4“/100 mm, 
12 szt. w displayu

130052709 36/36

Piłka tekstylna 130 mm 

Zabawne buzie Ø 4”/100 mm 

130052827 24/24

Piłka tekstylna 100 mm 

Kraina Lodu II Ø 4”/100 mm,
24 szt. w displayu 

130052824 24/24

Piłka tekstylna 100 mm 

Świnka Peppa Ø 4”/100 mm,
24 szt. w displayu 

130052877 24/24

Piłka tekstylna 100 mm 

Psi Patrol Ø 4”/100 mm,
24 szt. w displayu
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130052719 12/12

Piłka tekstylna 200 mm 

Zabawne buzie Ø 8“/200 mm

130056642 12/12

Piłka pluszowa squeeze 90 mm 

44 Koty, Ø 90 mm, 12 szt. w displayu

130050525 10/10

Piłka 130 mm 

Auta Ø 5“/130 mm

130050550 10/10

Piłka 130 mm 

Kubuś Puchatek Ø 5“/130 mm

130050024 10/10

Piłka 130 mm 

Świnka Peppa Ø 5“/130 mm

130056638 12/12

Piłka pluszowa squeeze 90 mm 

Przyjaciele, 4 rodzaje, Ø 90 mm, 
12 szt. w displayu

130056641 12/12

Piłka pluszowa squeeze 90 mm 

Psi Patrol, 3 rodzaje, Ø 90 mm, 
12 szt. w displayu

130050095 10/10

Piłka 130 mm  

Shimmer & Shin Ø 5“/130 mm

130050290 10/10

Piłka 130 mm  

Minnie Ø 5“/130 mm

130050951 10/10

Piłka 130 mm  

Psi Patrol Ø 5“/130 mm

130050808 10/10

Piłka 130 mm  

Miraculum: Biedronka i Czarny Kot
Ø 5“/130 mm

130056643 20/20

Piłka sensoryczna 75 mm 

Zwierzątka, 4 rodzaje, Ø 3“/75 mm,
20 szt. w displayu
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130050500 10/10

Piłka 130 mm  

Kraina Lodu Ø 5“/130 mm

130057892DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Flamingo Ø 9“/230 mm

6200000010 50/50

Piłka 130 mm  

Mix wzorów licencyjnyc. POMPOWANE
Ø 5“/130 mm

130053601 10/10

Piłka 220 mm  

World Star 
Ø 8,5“/220 mm

130057324DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Lama Ø 9“/230 mm

130057131DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Kropki Ø 9“/230 mm

130057103DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Jednorożec Ø 9“/230 mm

130054293DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Globus Ø 9“/230 mm

130053604DEF 10/10

Piłka 220 mm  

Sports Champ Ø 9“/230 mm 

130057908DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Baby Shark Ø 9“/230 mm

130057900DEF 120/120

Piłka 230 mm  

Disney Classic Ø 9“/230 mm
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130057901DEF 120/120

Piłka 230 mm 

SPIRIT Ø 9“/230 mm

130057009DEF 120/120

Piłka 230 mm 

44 Koty Ø 9“/230 mm

130057134DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Pidżamersi Ø 9“/230 mm

130057082DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Świnka Peppa Ø 9“/230 mm

130057307DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Spider-Man Ø 9“/230 mm

130057689DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Minnie Ø 9“/230 mm

130057549DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Avengers Ø 9“/230 mm

130054402DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Konie Schleich Ø 9“/230 mm

130057634DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Kraina Lodu 2 Ø 9“/230 mm

130057097DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Psi Patrol Ø 9“/230 mm

130057518DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Auta Ø 9“/230 mm

130057699DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Kubuś Puchatek Ø 9“/230 mm
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130059569 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Minionki 2.  Wymiary: Ø 45-50 cm

130059538 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Disney Princess. Wymiary: Ø 45-50 cm

130072115 6/6

Namiot dmuchany z piłkami  

Psi Patrol. Wymiary: 90 x 90 x 85 cm 
+ 20 piłeczek

130072815 6/6

Namiot dmuchany z piłkami  

Świnka Peppa. Wymiary: 90 x 90 x 85 cm 
+ 20 piłeczek 

130075144 6/6

Namiot samorozkładający się  

Kraina Lodu II. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130059541 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Auta. Wymiary: Ø 45-50 cm

130059546 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Psi Patrol. Wymiary: Ø 45-50 cm

130059575 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Świnka Peppa. Wymiary: Ø 45-50 cm

130059534 10/10

Piłka do skakania z uchwytami  

Kraina Lodu 2. Wymiary: Ø 45-50 cm

130057952DEF 120/120

Piłka 230 mm 

Psi Patrol Ø 9“/230 mm

6200000003 10/10

Piłka 230 mm 

Mix wzorów licencyjnych Ø 9“/230 mm
POMPOWANE

6200000065 10/10

Piłka 230 mm 

Mix wzorów nielicencyjnych Ø 9“/230 mm
POMPOWANE
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130072844 6/6

Namiot samorozkładający się  

Świnka Peppa. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130071342 6/6

Namiot samorozkładający się  

Star Wars. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130079362 6/6

Namiot samorozkładający się z tunelem  

Spider-Man. Wymiary: namiot: 75 x 75 x 90 cm,
tunel: 56 x 45 x 45 cm

130078108 6/6

Namiot samorozkładający się ze światłem  

Trolle. Wymiary: 110 x 100 x 97 cm

130077204 6/6

Namiot drewniany TIPI   

Niebiesko - czerwony. 
Wymiary: 120 x 120 x 160 cm, 
(pakowany w torbę: 
67 x 16 x 16 cm)

130077102 6/6

Namiot drewniany TIPI   

Beżowo - szary. 
Wymiary: 120 x 120 x 160 cm, 
(pakowany w torbę: 
67 x 16 x 16 cm)

130072554 6/6

Namiot samorozkładający się  

Auta. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130077012 6/6

Namiot samorozkładający się  

Horse Club z figurką konia Schleich. 
Wymiary: 100 x 70 x 80 cm

130075117 6/6

Namiot - zamek z wieżami  

Kraina Lodu 2. Wymiary: ø 100 x 135 cm

130077244 6/6

Namiot samorozkładający się  

Pidżamersi. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130077344 6/6

Namiot samorozkładający się  

Toy Story 4. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm

130071044 6/6

Namiot samorozkładający się  

Psi Patrol. Wymiary: 75 x 75 x 90 cm
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130075107 6/6

Namiot TIPI  

Kraina Lodu 2. Wymiary: 120 x 120 x 160 cm

130072807 6/6

Namiot TIPI  

Świnka Peppa. Wymiary: 100 x 100 x 140 cm

130072526 12/12

Deska do pływania  

Auta. Wymiary: 42 x 32 x 3,5 cm

130075226 12/12

Deska do pływania  

Kraina Lodu 2. Wymiary: 42 x 32 x 3,5 cm

130073126 12/12

Deska do pływania  

Disney Princess. Wymiary: 42 x 32 x 3,5 cm

130077526 12/12

Deska do pływania  

44 Koty. Wymiary: 42 x 32 x 3,5 cm

130078607 6/6

Namiot TIPI  

Yakari. Wymiary: 100 x 100 x 140 cm

130079203 6/6

Śpiwór  

Spider-Man. Wymiary: 140 x 60 cm

130071107 6/6

Namiot TIPI  

Psi Patrol. Wymiary: 120 x 120 x 160 cm

130075216 6/6

Namiot drewniany TIPI  

Kraina Lodu 2. Wymiary: 20 x 120 x 160 cm, 
(pakowany w torbę:
67 x 16 x 16 cm)
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Od ponad 60 lat drewniane zabawki Eichhorn, 
takie jak pociągi, klocki, domki dla lalek oraz 
puzzle są ulubionymi zabawkami w każdym 
domu i sali zabaw. Wysoka jakość drewna, 
z którego są wykonane zabawki, gwarantuje ich 
wyjątkową trwałość i wytrzymałość.
Zabawki Eichhorn nie tylko zapewniają 
dzieciom świetną zabawę, ale także stymulują 
ich rozwój psychomotoryczny.

100003483 12/24

EH Drewniane tamburyno, 14 cm

Drewniane tamburyno z wesołą grafiką, 
wykonane z drewna dębowego,  
Wymiary: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm, 1l+

100003484 12/12

EH Zestaw drewnianych instrumentów

Zestaw zawiera drewniane instrumenty  
w tęczowej kolorystyce: grzechotka, 
kastaniet i marakas.  
Wymiary opakowania: 6 x 23 x 20 cm, 1l+

100003714 6/6

EH Labirynt koralikowy z farmą i torem

Labirynt z 2 trasami do przeplatania  
z drewnianymi koralikami na drewnianej podstawie 
z grafiką z wyżłobionym torem dla dołączonego 
samochodzika, wykonane z drewna brzozowego. 
Wymiary: 16 x 23 x 20 cm, 1l+

100003481 12/24

EH Drewniany flet, 32 cm

Drewniany, kolorowy flet z 7 
kolorowymi otworami, 
dołączony arkusz z nutami. 
Długość fleta 32 cm, 4l+

100003482 6/12

EH Drewniane cymbałki, 30 cm

Drewniane cymbałki z 8 metalowymi, 
kolorowymi płytkami do wygrywania 
melodii, dołączony arkusz z nutami 
do piosenek. 
Wymiary: 30 x 15 cm, 2l+

100003701 24/24

EH Mała zabawka zręcznościowa

Drewniana zabawka - przeplatanka
do przemieszczania klocków, z lusterkiem.
Wymiary: 14x9x14 cm, 1l+

100003480 6/6

EH Drewniana gitara, 54 cm

Drewniana gitara ze strunami metalowymi, 
które można odpowiednio nastrajać.
Długość gitary 54 cm, 3l+



100002235 6/6

EH Drewniany zestaw edukacyjny 

Duża, drewniana kostka, każda ściana ma inną funkcję zabawy: 
zegar, koła zębate, sorter kształtów, tor do przesuwania klocków, 
przeplatanka dla koralików, 
Wymiary: 20 x 20 x 36 cm, 1l+

100004304 6/6

EH Mała farma, 23 elementy

Drewniana zagroda z akcesoriami, 
zestaw zawiera podłoże, 2 budynki, 
figurki zwierząt i ludzi. 
Wymiary: 38 x 35 cm, 3l+

100003710 2/2

EH Duża kostka edukacyjna

Drewniana zabawka manualna, każda ściana ma inną funkcję zabawy: zegar, koła zębate, liczydło, 
tor do przesuwania klocków, przeplatanka dla koralików, 
Wymiary: 31 x 31 x 31 cm, 1l+

100002466 12/12

EH Gra chwiejąca wieża

Gra zręcznościowa polegająca na przekładaniu 
drewnianych klocków, do momentu zawalenia 
się wieży, przeznaczona dla 2-6 graczy, 54 
elementy, 5l+

100050161 6/6

EH Kolorowe klocki w wiaderku, 
50 elementów

Zestaw 50 drewnianych klocków o różnych 
kształtach zapakowanych w praktyczne 
wiaderko z sorterem kształtów na wieczku. 
1l+

100088011 6/6

EH Kolorowe klocki w wiaderku, 
75 elementów

Zestaw 75 drewnianych klocków o różnych 
kształtach zapakowanych w praktyczne 
wiaderko z sorterem kształtów na wieczku. 
1l+

100010171 4/4

EH Kolorowe klocki w wiaderku, 
100 elementów

Zestaw 100 drewnianych, kolorowych 
klocków o różnych kształtach zapakowanych 
w praktyczne wiaderko z sorterem kształtów 
na wieczku, FSC® 100%, 1l+

100003731 12/12

EH Deska z pieczywem i warzywami

Drewniany zestaw, 8 elementów, w tym 
deska, nożyk, pieczywo oraz warzywa. 
Wymiary: 25 x 14 x 3,5 cm, 2l+
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Od ponad 30 lat firma Simba Toys 
spełnia dziewczęce marzenia o lalkach 
wykonanych z największą dbałością 
o detale. Wysokiej jakości asortyment, 
w każdym przedziale cenowym 
plasuje lalki Simba Toys na czele 
w kategoriach: funkcjonalność, 
moda oraz lalki mini.

105030044 6/6

NBB Chłopiec, 43 cm

Lalka w nowej wersji z otwieranymi 
oczami i rzęsami, funkcja picia i siusiania, 
z akcesoriami do pielęgnacji, 8 elementów. 
Wymiar: 43 cm, 3l+

105032485 6/12

NBB bobas z ubrankami, 30 cm

Lalka z funkcją picia i siusiania, śpioszki, 
czapeczka i spodenki z nadrukowanymi 
misiami, 5 elementów. 
Wymiar: 30 cm, 3l+

105037800 12/12

NBB Lalka funkcyjna, 30 cm, 2 rodzaje

Lalka bobas w czapeczce, robiąca siusiu, 
w zestawie z nocnikiem i akcesoriami. 
Wymiar: 30 cm, 3l+

105032533 8/8

NBB Bobas z akcesoriami, 38 cm

Miękka lalka w nowej wersji z otwieranymi 
oczami i rzęsami, robiąca siusiu, 
z akcesoriami, 7 elementów. 
Wymiar: 38 cm, 3l+

105032355 4/4

NBB Lalka Doktor, 38 cm

Lalka z funkcją picia 
i siusiania, z wieloma 
akcesoriami lekarskimi 
m. in. stetoskop 
z dźwiękiem. 
Wymiar: 38 cm,
3l+

105039005 6/6

NBB Lalka funkcyjna, 43 cm

Lalka w nowej wersji z otwieranymi oczami 
i rzęsami; bobas robi siusiu, w zestawie 
z akcesoriami. Wymiar: 43 cm, 3l+

105140060 6/12

Laura z łaskotkami, 38 cm

Miękka lalka z zamykanymi oczami, wydaje 24 
dziecięce dźwięki a dodatkowo po naciśnięciu 
na stópkę zaczyna chichotać, funkcja try – me, 
zasilana bateriami: 3 x 1,5V LR44 (dołączone). 
Wymiar: 38 cm, 2l+

105140199 8/16

Laura z melodią, 30 cm

Miękka lalka z zamykanymi oczami, w uroczych 
śpioszkach z nadrukowanymi gwiazdkami, 
które świecą w ciemności, wydaje 24 dziecięce 
dźwięki wygrywa uspokajającą kołysankę, 
funkcja try – me, zasilana bateriami: 3 x 1,5V 
LR44 (dołączone). Wymiar: 30 cm, 2l+

hi hi



105140066 6/12

Laura gaworząca, 40 cm

Miękka lalka z zamykanymi oczkami, gaworzy, 
gdy nią poruszysz, funkcja try me,  
zasilana bateriami: 3 x 1,5V LR44 (dołączone). 
Wymiar: 40 cm, 3l+

105560200 12/72

NBB Magiczna butelka z dźwiękiem

Butelka ze znikającą zawartością mleka,  
wydaje 3 niemowlęce dźwięki,  
Wymiar: 13 cm, 3l+

105568627 12/144

NBB Magiczne butelki

Zestaw 2 butelek ze znikającą zawartością  
- 1 z mlekiem i 1 z sokiem. 
Wymiar: 12 cm, 3l+

105560174 24/144

NBB Buciki dla lalek, 3 rodzaje

W zestawie 1 para bucików 
przeznaczonych dla lalek 38 - 43 cm, 3l+

105560004 12/72

NBB Zestaw podróżny

Zestaw zawiera pieluchę, smoczek 
z łańcuszkiem, buteleczkę i sandałki, 
przeznaczony dla lalek 38 - 43 cm, 3l+

105401631 24/96

NBB Ubranka z akcesoriami, 3 rodzaje

Zestaw składający się z dwuczęściowego 
ubranka, pieluszki i grzechotki, 
przeznaczony dla lalek 38 - 43 cm, 3l+

105560844 24/72

NBB Buciki i skarpetki, 4 rodzaje

W zestawie 1 para bucików i 1 para skarpetek, 
przeznaczone dla lalek 38 - 43 cm, 3l+

105561906 48/96

NBB Zestaw pieluszek

5 pieluszek dla lalek 38 - 43 cm, 3l+

105111076 12/72

ML Mała szmacianka, 33 cm, 2 rodzaje

Mała, miękka laleczka przytulanka 
w sukieneczce w 2 kolorach do wyboru. 
Wymiar: 33 cm, 1l+

105112238 6/24

ML Szmacianka pyzata, 38 cm, 3 rodzaje

Słodka lalka przytulanka z kolorowymi 
włosami, w kolorowej sukience. 
Wymiar: 38 cm, 1l+

104517932 6/24

FS Waga sklepowa

Klasyczna waga do 
zabawy w sklep.  
Wymiary: 25 cm, 3l+

105549757 12/72

Teczka doktora, 10 elementów

Akcesoria do zabawy w lekarza zamknięte  
w praktycznej walizeczce, w zestawie 
min.: stetoskop, strzykawka, termometr, 
ciśnieniomierz, młoteczek, bangaż, karta 
pacjenta do wypełniania.  
Wymiary: 6,5 x 21 x 14,5 cm, 3l+
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Steffi Love to lalki o stabilnej 
sprzedaży w Polsce. Każdego 
roku oferta jest poszerzana o liczne 
nowości. Marka Steffi Love kładzie 
nacisk na wartości rodzinne jak: 
poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, 
troska, dzielenie się, wspólne 
spędzanie czasu, dbałość o bliskich 
i relacje międzyludzkie, wsparcie 
w obowiązkach, niezapomniane 
wspomnienia oraz unikalną miłość 
pomiędzy rodzeństwem.
Oferta Steffi Love jest bardzo 
szeroka i zawiera zróżnicowane lalki 
z bogatymi i precyzyjnie wykonanymi 
akcesoriami, a także zestawy 
lalek z pojazdami, wyposażeniem 
wnętrz oraz atrybutami związanymi 
z wykonywaną pracą.
Wysokość lalki 29 cm.

105733480038 6/24

SL Steffi ciężarna z dźwiękami niemowlęcia i melodią

Steffi spodziewa się dziecka, mnóstwo zabawy dostarczą funkcje dźwiękowe lalki. Możemy wsłuchać się 
w bicie serca jeszcze nienarodzonego bobasa - wystraszy nacisnąć na naszyjnik lalki w kształcie serca. 
Podczas nadejścia bobasa na świat usłyszymy płacz dziecka zwiastujący jego zdrowie i szczęście młodej 
mamy - wystarczy ponownie nacisnąć na naszyjnik. Aby usłyszeć dźwięki rozbawionego noworodka 
w objęciach mamy czy uspokajającą kołysankę należy zamknąć brzuch przez przewrócenie wmontowanej 
zakładki i kolejno naciskać na naszyjnik. Lalka ma zginane w łokciach i nadgarstkach ręce, dołączone jest 
nosidełko i akcesoria do pielęgnacji noworodka, funkcja try-me, wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733426 6/6

SL Steffi Rodzina z trojaczkami

Lalka Steffi jest w ciąży, jest już mamą dwójki dzieciaczków i oczekuje 
trzeciego bobaska, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka? - to zdradzi 
dołączona tuba z konfetti, które są w kolorze niebieskim lub różowym. 
Dołączone liczne akcesoria do pielęgnacji dzieci min.: wanienka, waga, 
kołyska, krzesło do karmienia, wózek dla bliźniąt. Wysokość lalek: Kevin 
30 cm, Steffi 29 cm, Evi 12 cm, bobas 7 cm, bobas w brzuchu: 4 cm, 3l+



105733315026 12/48

SL Steffi w ciąży wersja 2

Steffi - przyszła mama z niemowlakiem 
w brzuchu, bobaska można wyjąć z brzucha 
lalki i otaczać go opieką, dołączone 
liczne akcesoria do 
pielęgnacji niemowlaka, 
Wysokość lalki: 29 cm
Wysokość bobasa: 4 cm, 3l+

105733333 6/24

SL Steffi w ciąży bliźniaczej

Steffi spodziewa się 2 noworodków, dołączona 
szafeczka z przewijakiem, z karuzelką, 
z otwieraną szufladą. Wysokość lalki: 29 cm, 
3l+

105736350 8/8

SL Steffi w pokoju dziecięcym

Lalka Steffi z trójką dzieci, z łóżeczkiem, 
wózkiem, krzesełkiem, jeździkiem i wieloma 
akcesoriami do pielęgnacji. 
Wysokość 29 cm, 3l+

105733422 6/36

SL Steffi Zabawa w basenie

Lalka Steffi w letniej sukience spędza czas 
z niemowlakiem nad basenem, dołączone 
zjeżdżalnia i koło ratunkowe dla bobasa. 
Lalka ma zginane w kolanach nogi. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733200 6/12

SL Rodzina Steffi

Steffi w ciąży - bobaska można wyjąć 
z brzucha lalki i otaczać go opieką, 
w zestawie z Kevinem i córką w wózku 
spacerowym, z licznymi akcesoriami do 
pielęgnacji niemowlaka. 
Wysokość lalki: 30 cm, 29 cm, 12 cm 
3l+

105738060 6/12

SL Steffi z głębokim wózkiem, 2 rodzaje

Steffi z dwójką dzieci w wózku, 
z akcesoriami, 10 elementów. 
Wysokość 29 cm, 3l+

105733212 8/8

SL Steffi Opiekunka trojaczków

Lalka Steffi jako profesjonalna opiekunka 
trzech noworodków, ma do dyspozycji stolik 
wyposażony w wagę i półkę na akcesoria, 
dodatkowo wózek z gondolką, nosidełko, 
wanienka i kołyska. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105730861 8/8

SL Steffi mama z niemowlakiem

Lalka Steffi z niemowlakiem, wózkiem, 
kołyską, wagą, wanienką i wieloma 
akcesoriami, 18 elementów 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733045 4/12

SL Steffi Przejażdżka na rowerze

Steffi i Evi na przejażdżce rowerowej, 
każda na swoim rowerze w kaskach. 
Wysokość lalki: 29 cm Steffi, 12 cm Evi, 3l+

105738565 24/24

SL Steffi Rodzina w tubie, 
display - 24 sztuki

Zestaw zawiera 4 lalki: Steffi, Kevin, 
Timmy i Evi, wszyscy ubrani w stylu 
luźnej elegancji. Opakowanie jest 
podłużne z okienkami, które efektownie 
prezentują lalki. Wysokość lalek: 30 cm, 
29 cm,12 cm, 12 cm, 3l+

Wymiary 
opakowania: 
gł. 5 x szer. 9,5 x 
wys. 99,5 cm 
Wymiary 
display’a: 
gł. 43 x szer. 
36,5 x wys. 
102,5 cm

105732608 12/24

SL Steffi pediatra

Steffi jako lekarz, w zestawie 2 niemowlaki 
i liczne akcesoria. 
Wysokość lalki: 29 cm, niemowlaki: 7 cm, 3l+

105733229 6/24

SL Steffi Opiekunka Evi i Timmiego

Steffi z laleczkami Evi i Timmim w wózku, 
dodatkowo piesek, kotek i akcesoria. 
Wysokość lalki: 29 cm, 12 cm, 12 cm, 3l+
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105733435 6/36

SL Steffi i Kevin na randce w kinie

Steffi i Kevin idą do kina, mają okulary 3D, 
popcorn i napoje. Wysokość lalek: 30 cm, 
29 cm, 3l+

105733421 6/48

SL Steffi Hawajski styl, 2 rodzaje

Lalka Steffi w modnym stroju plażowym, 
w okularach słonecznych i klapkach, perfekcyjną 
stylizację dopełnia modna torebka i hit 
modowy - opaska na włosy. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733459 6/48

SL Steffi w miejskiej stylizacji w sneakersach

Steffi ubrana w modną sukienkę, 
dżinsową kurtkę, z torebką – nerką, 
dołączone trzy pary sneakersów.  
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733420 6/48

SL Steffi Modna panterka

Lalka Steffi w zgodzie z trendami elegancko 
prezentuje się w stylizacji w panterkę,
uroku dodają 
dopasowane 
akcesoria. 
Wysokość lalki: 
29 cm, 3l+

105733484 24/96

SL Steffi w błyszczącym kostiumie,   
2 rodzaje

Steffi ubrana w modny zestaw w stylu 
sportowej elegancji 
- błyszczący top 
i spodnie, nonszalancji 
dodają dopasowane 
zegarek i sportowe 
obuwie w kolorze 
białym, wysokość lalki: 
29 cm, 3l+

105733479 6/48

SL Steffi Pikselowa moda

Steffi w zgodzie z najgorętszymi, wiosennymi 
trendami jest ubrana w pastelową bluzę 
z kapturem z modnym pikselowym 
nadrukiem,  ma telefon z uchwytem na 
palec, który jest przewieszony przez ramię na 
modnym mocowaniu, 
stylizację dopełnia 
shoppingowa torba, 
wysokość lalki: 
29 cm, 3l+

105733493 6/48

SL Steffi Pediatra z maseczką

Steffi jako pediatra zabezpieczona 
w maseczkę ubrana w gustowny 
fartuszek ze stetoskopem na szyi ma pod 
opieką niemowlaka, który gorączkuje. 
Zaczerwienienie na 
buźce bobasa wywołane 
podwyższoną temperaturą 
znika, po potarciu 
namoczoną w ciepłej 
wodzie dołączoną 
ściereczką - reaguje na 
zmianę temperatury, 
dołączone akcesoria do 
pielęgnacji i zabawy, 
wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733476 6/48

SL Steffi w słonecznikowej sukience,   
2 rodzaje

Steffi zachwyca letnią sukienką 
z nadrukowanymi słonecznikami, krój i wzór 
kreacji w stylu retro, stylizację dopełniają 
dopasowane okulary słoneczne i duża torba 
w nadrukowanym 
słonecznikiem, 
wysokość lalki: 
29 cm, 3l+

105733489 6/48

SL Steffi z kotkiem

Steffi opiekuje się kotkiem, jej strój jest 
dopasowany do charakteru pupila. Kociak 
ma brudny pyszczek, można go wyczyścić 
pocierając namoczoną w ciepłej wodzie 
dołączoną ściereczką - reaguje na zmianę 
temperatury, dołączone 
akcesoria do pielęgnacji 
i zabawy, 
wysokość lalki: 29 cm, 
3l+

105733490 6/36

SL Steffi na ratunek koali

Steffi z uroczymi podopiecznymi, tym 
razem otacza opieką australijskie 
torbacze. Dołączone drzewko - niezbędny 
atrybut koali oraz listki do nakarmienia 
i butelka do napojenia 
zwierzaczków, wysokość 
lalki: 29 cm, 3l+

105733403 6/48

SL Steffi na zakupach on-line

Steffi na zakupach on-line, w domowym 
zaciszu kupuje stroje i dodatki, a następnie 
otrzymuje 4 paczki - niespodzianki. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+
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105734130 12/36

SL Steffi długowłosa, 2 rodzaje

Steffi z bardzo długimi włosami, 
w błyszczącej sukni, z akcesoriami. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733397 24/96

SL Steffi Jeansowa moda, 2 rodzaje

Lalka Steffi z długimi włosami w thircie 
i długich jeansach z połyskującym nadrukiem 
(serca lub gwiazdki), 
dołączone torebka 
i okulary słoneczne. 
Wysokość: 29 cm
3l+

105733449 4/16

SL Steffi w supermarkecie

Steffi idzie do supermarketu, jest tu kasa samoobsługowa, 
koszyk na kółkach oraz półki pełne produktów, funkcja Try-me. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733461 6/48

SL Steffi serwuje 
śniadanie

Steffi przygotowuje 
śniadanie, zestaw 
zawiera 14 akcesoriów 
do przygotowania 
i jedzenia porannego 
posiłku, między innymi 
toster z funkcją Try-me. 
Wysokość lalki: 29 cm, 
3l+

105733342 4/16

SL Steffi w kuchni

Steffi z kuchnią, która jest doskonale zaopatrzona w niezbędny 
sprzęt jak: lodówka z otwieranymi drzwiami, kuchenka 
mikrofalowa, piekarnik, dodatkowo 30 akcesoriów do zabawy, 
funkcja Try me. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733419 6/48

SL Steffi Farbowanie włosów

Lalka Steffi z długimi włosami wraz z farbką 
do kolorowania włosów, farbka jest zmywalna 
z włosów, co pozwala na wielokrotne 
dekorowanie włosów. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733198 6/36

SL Steffi i Evi Na dobranoc

Lalki steffi i Evi ubrane w piżamki i łapcie, 
przygotowują się do spania, mają toaletkę 
z lustrem, Evi z podestem i akcesoriami do 
mycia zębów. Wysokość lalki: 12 cm i 29 cm,
3l+

105733040 4/8

SL Steffi weterynarz

Steffi i Evi z 4 zwierzątkami, stołem, budą 
dla psa, klatką dla królika, placem zabaw 
i wieloma innymi akcesoriami, 35 elementów.  
Wysokość lalki: 29 cm i 12 cm, 3l+

105732156 12/24

SL Steffi i Evi ze zwierzątkami, 2 rodzaje

Steffi i Evi w zestawie ze zwierzątkami 
i licznymi akcesoriami. 
Wysokość lalki: 29 cm i 12 cm, 3l+

105733468 6/36

SL Steffi 
z niespodziankami

Steffi z pudełkiem 
pełnym niespodzianek, 
dołączonych jest ponad 
30 różnorodnych 
akcesoriów ukrytych 
w zamkniętych 
saszetkach.  
Wysokość lalki: 29 cm
3l+
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105733052 8/8

SL Steffi i jej słodki koń

Zestaw zawiera lalkę Steffi z uginanymi 
w łokciach rękami i kolanach nogami oraz 
konia z ruchomą głową. Możliwość karmienia 
konia marchwią dzięki zastosowaniu funkcji 
magnetycznej. Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105730373 6/6

SL Stajnia Steffi

Steffi w stroju dżokejki z uginanymi w łokciach 
rękami i kolanach nogami, z koniem z długą 
grzywą, ze stajnią i wieloma akcesoriami 
w zestawie. Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105730939 4/12

SL Steffi z koniem w stroju dżokejki

Steffi w stroju dżokejki z uginanymi 
w łokciach rękami i kolanach nogami, na 
koniu z bardzo długą grzywą. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105738051 6/36

SL Steffi i Evi z konikiem

Steffi instruktorka jazdy konnej wraz z Evi 
w stroju dżokejki na kucyku. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733313 4/16

SL Steffi Wróżka i jednorożec w ciąży

Steffi jako wróżka z jednorożcem w ciąży, 
wystarczy przyciągnąć do siebie ogon 
jednorożca, a z jego brzucha wypadnie 
jednorożec
-noworodek. 
Wysokość 
lalki: 29 cm, 
3l+

105733201 6/36

SL Steffi Zabawa z delfinem

Lalka Steffi w stroju nurka z okularami 
i płetwami wraz z uroczym delfinem. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733266 6/24

SL Steffi Salon piękności dla psiaków

Steffi jako kosmetyczka dbająca o pielęgnację 
psiaków, w zestawie 2 psiaki, stolik 
z prysznicem i otwieranymi szufladami, 
akcesoria do zabawy. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733268 6/48

SL Steffi na wrotkach

Steffi na wrotkach z ochraniaczami i błyszczącym 
kaskiem, ma zginane w kolanach nogi i w łokciach 
ręce, wrotki 2w1 - mają wmontowane buty na 
wysokim obcasie, które pasują do 
sukienki z błyszczącymi akcentami.  
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733310 6/48

SL Steffi na spacerze z psami
Steffi na spacerze z suczką i szczeniaczkiem 
w stylowej torbie, ubrana w sportową 
sukienkę i traperki, akcesoria dla piesków. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733455 6/48

SL Steffi Syrena z tajemniczym 
jednorożcem

Steffi jako syrena, w zestawie tajemnicza 
figurka jednorożca-syrenki, którego kolor 
odkrywamy po zanurzeniu w wodzie i zmyciu 
warstwy osłaniającej go. 
Dołączone są grzebień 
i komplet spinek 
do włosów. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733322 6/36

SL Steffi Magiczna syrenka

Steffi jako syrenka z zdejmowanym ogonem, 
nadrukowane wzory na ogonie zmieniają 
kolor z białego na wielokolorowe, dołączony 
grzebyk oraz psikawka do polewania wodą 
zmieniejącego kolor ogona.  
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105734162 6/24

SL Steffi Syrenka z bliźniaczkami,   
2 rodzaje
Steffi syrenka z dwiema małymi syrenkami ze 
szczotką do włosów, wysokość lalek: 29 cm, 
7 cm, 7 cm, 3l+
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105733366 12/96

SL Steffi Cekinowy zawrót głowy (SWAP), 
6 rodzajów

Steffi Love w sukience cekinowej, która 
zmienia kolor po przewróceniu cekinów, 
dostępna w 6 wariantach kolorystycznych.
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733223 6/24

SLSteffi i Evi Królowa z królewną

Lalki Steffi i Evi w królewskich sukniach i tiarach, 
towarzyszą im piesek i kotek, każdy w swojej 
koronie, królewna Evi na koniku bujanym. 
Wysokość lalki: 29 cm i 12 cm, 3l+

105733287 6/36

SL Steffi Zimowa księżniczka świecąca 
w ciemności

Steffi z świecącą tiarą i naszyjnikiem, piękna 
suknia z gwiazdkami, które świecą w ciemności, 
opcja Try me, zasilana bateriami 3 x LR41 
(dołączone). Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733418 6/36

SL Steffi w sukni balowej GLAM DREAM

Lalka Steffi w błyszczącej sukni balowej, 
dołączone bolerko zdobione cekinami oraz 
dodatkowe akcesoria jak kolczyki, torebka i buty. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733466 4/16

SL Steffi w sukni ślubnej z kryształami 
Swarovskiego

Steffi w śnieżnobiałej, długiej sukni 
uświetnionej kryształami Swarovskiego,  
luksusu dodają kryształki, które ozdabiają 
tiarę, pasek, naszyjnik i torebkę, dołączony 
pierścionek dla dziewczynki z kryształem 
Swarovskiego. Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733331 6/48

SL Steffi Tęczowa moda

Lalka Steffi w okularach słonecznych i modnej, 
letniej sukience, która wyróżnia się tęczowym 
motywem, dodane 3 torebki i 3 pary butów do 
kreowania dowolnych
stylizacji. 
Wysokość lalki: 29 cm
3l+

105733289 6/36

SL Steffi w podróży

Steffi z otwieraną walizką, z wyciąganą rączką, 
dołączone: bilet lotniczy, poduszka podróżna, 
tablet i torebka. Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733448 6/48

SL Steffi w cekinowej kreacji wieczorowej  
SWAP DELUXE

Steffi w tęczowej cekinowej sukience, która 
zmienia kolor po przewróceniu cekinów, 
w zestawie torebka i naszyjnik.  
Wysokość lalki: 29 cm
3l+

105733433 6/48

SL Steffi Instrumentalistka

Steffi z instrumentami muzycznymi: gitarą, 
trąbką, saksofonem, ma też mikrofon 
i słuchawki, wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105733434 6/48

SL Steffi na wycieczce

Steffi zwiedza Paryż, ubrana w plisowaną 
spódnicę, zaopatrzona w otwierany plecak 
i patyk do robienia zdjęć do selfie, wysokość 
lalki: 29 cm, 3l+

105733409 6/72

SL Steffi Glam Style, 2 rodzaje

Steffi ubrana w zachwycający, błyszczący 
kombinezon z  dopasowaną torebką, 
wysokość lalki: 29 cm, 3l+
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105733241 6 /72

SL Kevin Hipster, 2 rodzaje

Kevin z modną brodą jest ubrany w stylu 
sportowej elegancji. Wysokość lalki: 30 cm, 3l+

105730282 6/12

SL Steffi na skuterze

Steffi, ze zginanymi w kolanach nogami i z 
ruchomymi w nadgarstkach i łokciach rękami, 
na stylowym skuterze z otwieranym schowkiem, 
dołączone kask i okulary. Długość skutera: 27 cm. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105738332SYU 3/3

SL Steffi z przyjaciółką w kabriolecie 
i na skuterze

2 lalki Steffi ubrane w letni strój: blondynka 
i mulatka. Każda ma swój pojazd: jedna 
kabriolet z dwoma miejscami dla kierowcy 
i pasażera, a druga - skuter z kaskiem.
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

104663233 4 /12

SL Kuchnia dla Steffi

Zestaw zawiera lodówkę, kuchenkę, taboret 
i około 29 akcesoriów. Lalka do zakupienia 
osobno, 3l+

104663235 4 /12

SL Salon dla Steffi

Zestaw zawiera sofę, telewizor, lampę, stolik 
i wiele akcesoriów. Lalka do zakupienia 
osobno, 3l+

104663204 4/12

SL Magiczny, świecący Jednorożec dla 
Steffi

Jednorożec z długą grzywą do czesania, 
dołączone zapinki do grzywy i grzebień, 
świecący róg i siodło, z funkcją Try me. 3l+

104663232 4/12

SL Sypialnia dla Steffi

Zestaw zawiera łóżko, toaletkę, lampę 
i 30 akcesoriów. Lalka do zakupienia osobno, 
3 l+

105738332 6/12

SL Steffi w kabriolecie

Steffi w letnim stroju za kierownicą 
różowego samochodu. 
Wysokość lalki: 29 cm, 3l+

105739423 4/4

SL Steffi z kamperem

Lalka Steffi z rozkładanym kamperem, z kuchnią, 
salonem, łóżkiem, stołem i licznymi akcesoriami. 
Wymiary kampera: 51 cm, wysokość lalki: 29 cm,
3l+

105731629 12/72

SL Kevin w letnim stroju, 2 rodzaje

Kevin w sportowym ubraniu. 
Wysokość lalki: 30 cm, 3l+

105733059 12/48

SL Kevin w modnym ubraniu

Kevin w beżowych spodniach, 
w modnej kamizelce i białych butach. 
Wysokość lalki: 30 cm, 3l+
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Evi Love to wyjątkowe laleczki
występujące w wielu odsłonach
tematycznych. Zabawa 
laleczkami Evi Love to zachęta 
do realizacji niezliczonych 
hobby, przeżywania rozmaitych 
przygód w różnorodnym 
otoczeniu, unikalna miłość 
pomiędzy siostrami, a przede 
wszystkim rozbudzanie 
wyobraźni (asortyment bogaty 
w lalki w stylizacjach dla różnych 
profesji zawodowych wraz z ich 
atrybutami, o rozmaitych stylach 
życia, bajkowe, magiczne). Oferta 
Evi Love jest bardzo szeroka 
i zawiera zróżnicowane lalki 
z akcesoriami, a także zestawy. 
Odpowiednie dla dziewczynek 
w wieku od 3 do 7 lat.
Wysokość lalki 12 cm.

105733485038 12/96

EL Doktor Evi ze świnką morską

Laleczka Evi opiekuje się świnką morską, dołączony jest kontener dla zwierzaczka ze zdejmowaną 
pokrywą, laleczka ma zginane w kolanach nóżki i ruchome w nadgarstkach rączki, dołączone akcesoria 
można precyzyjnie mocować w rączkach laleczki za pomocą wypustek. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733486038 6/48

EL Doktor Evi Gabinet weterynarza

Evi jako lekarz weterynarii w gabinecie wyposażonym w stół operacyjny i szafkę medyczną 
z wysuwanym blatem i wysuwaną szufladą. W zestawie króliczek i liczne akcesoria medyczne, które 
można precyzyjnie mocować w rączkach laleczki za pomocą wypustek. Laleczka ma zginane w kolanach 
nóżki i ruchome nadgarstki. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733487038 6/36

EL Doktor Evi i klacz w ciąży

Evi pomaga w narodzinach źrebaka, w zestawie kojec i buteleczka dla źrebaka, którą można precyzyjnie 
mocować w rączkach laleczki za pomocą wypustek. Laleczka ma zginane w kolanach nóżki i ruchome 
nadgarstki. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733488038 6/12

EL Doktor Evi Ambulans 2 w 1

Rozkładany ambulans po rozłożeniu staje się kliniką weterynaryjną. Klinika bogato wyposażona, 
ponadto zawiera kotka, pieska i walizkę doktora z przyrządami medycznymi. Liczne akcesoria można 
precyzyjnie mocować w rączkach laleczki za pomocą wypustek. 
Laleczka ma zginane w kolanach nóżki 
i ruchome nadgarstki. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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105733272038 12/96

EL Wakacyjna przyjaciółka Evi

Laleczce towarzyszy piesek na smyczy, która 
jest dopasowana do rączki laleczki. Akcesoria są 
mocowane odpowiednio do rączki lub pyszczka 
za pomocą wypustek, laleczka ma zginane 
w kolanach nóżki i ruchome nadgarstki. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733274038 6/36

EL Evi na kursie jazdy konnej

Evi z koniem i licznymi akcesoriami: siodło, przeszkody do treningu, miejsce do karmienia konia 
z marchewkami. Nowe funkcjonalności laleczek: akcesoria do pielęgnacji konia są mocowane do dłoni 
laleczki oraz laleczka ma zginane w kolanach nóżki i ruchome nadgarstki. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733275038 4/8

EL Evi Wakacje w kamperze

Rozkładany kamper Evi, wewnątrz: łóżko, 
kuchnia, łazienka z prysznicem, wiele 
dodatkowych akcesoriów. Otwieranie szafeczki, 
toaleta, składany grill. Uwagę przykuwają 
schodki i basen z palmą. Jest też uchwyt 
do roweru (rower do kupienia osobno 
105733273038). Dołączona laleczka Evi ze 
zginanymi w kolanach nóżkami i ruchomymi 
nadgarstkami. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733273038 6/72

EL Evi na rowerze górskim

Laleczka Evi jest dopasowana do rowerka, 
dzięki mocowaniu w pedałach rowerka, które 
łączą się z bucikami, laleczka ma zginane 
w kolanach nóżki i ruchome nadgarstki. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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105733474 12/192

EL Evi Urodzinowa, 2 rodzaje

Laleczka Evi w uroczym, pastelowym 
stroju, wdzięku dodaje tiulowa spódniczka 
i dopasowana kokarda na głowie oraz balon 
w rączce, wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733482 12/96

EL Evi Brokatowa syrenka, 3 rodzaje

Laleczka Evi jako syrenka, której płetwa 
błyszczy po potrząśnięciu, zawarte w niej 
połyskujące drobinki mienią się kolorami, 
wysokość lalki: 14 cm, 3l+

105733477 6/36

EL Evi na placu zabaw dla szczeniaczków 
z wózkiem

Evi otacza opieką 3 szczeniaczki na placu 
zabaw z huśtawką, dołączony wózek dla 
pupuli, wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733481 12/96

EL Evi z małpkami

Laleczka Evi jako podróżniczka na egzotycznej 
wyprawie, zaopatrzona jest w lornetkę, 
wygodne obuwie i plecak, towarzyszą jej 
2 sympatyczne małpki, wysokość lalki: 12 cm, 
3l+

105731539 6/24

EL Evi w New Beetle

Evi z psem w samochodzie, ruchome 
elementy, plażowe akcesoria. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733407 12/48

EL Evi Ponownie zdrowa

Laleczka Evi z wysypką na buzi, która znika po 
pocieraniu dołączoną gąbeczką, zanurzoną 
w wodzie (działa pod wpływem zmiany 
temperatury), w zestawie z łóżeczkiem, 
króliczkiem i akcesoriami do badania 
lekarskiego. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733425 12/144

EL Evi z jednorożcem

Laleczka Evi w niezwykłej, tęczowej, 
błyszczącej sukience z nadrukiem jednorożca, 
na głowie ma opaskę z rogiem, towarzyszy jej 
jednorożec. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733441 12/144

EL Evi Podróżniczka

Evi w okularach przeciwsłonecznych, 
z plecakiem, aparatem i maskotką. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733406 24/192

EL Evi Idzie spać

Evi ubrana w uroczą piżamkę z nadrukowanymi 
barankami, trzyma w rączce swoją zabawkę - 
owieczkę, dołączone akcesoria.  
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733240 12/96

EL Evi Cukierniczka

Evi w fartuszku przygotowuje słodkie 
babeczki, w zestawie piekarnik z akcesoriami. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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105733347 12/96

EL Evi na trójkołowym rowerku

Laleczka Evi na trójkołowym rowerku 
w okularach słonecznych. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733442 12/96

EL Evi Ogrodniczka

Evi w kaloszach i ślicznej sukience 
- ogrodniczce na szelkach w kształcie uszu 
króliczka, towarzyszy jej słodki króliczek, ma 
do dyspozycji akcesoria ogrodnicze, 3l+

105733444 12/48

EL Evi w zabawnym autku

Evi w letniej, kwiecistej sukience i okularach 
przeciwsłonecznych jako kierowca 
zabawnego autka. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733443 12/72

EL Evi na dwuosobowej huśtawce 
z pieskiem

Evi i jej piesek siedzą razem na huśtawce. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105730513 12/192

EL Evi ze zwierzątkiem, 3 rodzaje, 
display - 12 szt.

Laleczka Evi w letniej
sukience, do wyboru: 
z pieskiem, kotkiem 
lub króliczkiem. 
Wysokość lalki: 12 cm,
3l+

105730783 12/48

EL Evi na rowerze z przyczepką, 2 rodzaje

Evi na rowerku z klaksonem, 
z pieskiem w przyczepce, z kaskiem. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733041 12/96

EL Evi ze szczeniaczkami

Evi w sukience z 3 szczeniakami w koszyku. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733043 12/96

EL Evi na Safari

Evi w uroczym stroju safari z 3 zwierzątkami, 
lornetką, jedzeniem i butelką. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105731715 24/96

EL Evi na rowerze, 2 rodzaje

Evi w kasku na rowerze z koszykiem 
i klaksonem. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733072 6/72

EL Evi psia opiekunka

Evi z ciężarną suką i trzema szczeniaczkami, 
wiele akcesoriów. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733044 12/96

EL Evi z pieskiem i kotkiem

Evi w uroczym stroju z pieskiem i kotkiem, 
wiele akcesoriów. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733337 6/48

EL Evi z ciężarną świnką

Laleczka Evi towarzyszy ciężarnej śwince, 
która oczekuje 5-ciu prosiaczków, dołączone 
korytko z płotkiem. Wysokość lalki: 12 cm,
3l+
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105733355 12/96

EL Evi i jej magiczny słoń

Laleczka Evi ze słoniem, który zamyka oczy, 
gdy poleje się go zimną wodą, a otwiera 
oczy, gdy polejemy ciepłą wodą (reaguje 
na zmianę temperatury). Laleczka ubrana 
w uroczą sukienkę 
z nadrukiem słonia. 
Wysokość lalki: 12 
cm, 3l+

105733338 12/96

EL Evi na hulajnodze

Laleczka Evi na hulajnodze, towarzyszy jej 
króliczek. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733348 12/96

EL Evi Opiekunka kociaków

Laleczka Evi opiekuje się 2 kociętami, ma do 
dyspozycji wózek i zabawki dla pupili 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733209 12/192

EL Evi Wakacyjna zabawa, 3 rodzaje, 
display - 12 szt.

Evi w letniej sukience, do wyboru laleczki 
z gitarą, aparatem fotograficznym lub 
wiatrakiem. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105734191 24/72

EL Evi ze zwierzątkami, 2 rodzaje

Evi z czterema zwierzątkami w kojcu 
i akcesoriami. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733345 24/72

EL Evi na skuterze

Laleczka Evi na skuterze w kasku. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733230 12/96

EL Timmy na wycieczce

Laleczka Timmy z plecakiem, pieskiem 
i akcesoriami niezbędnymi podczas wyprawy. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733210 6/36

EL Evi i Timmy w szkole

Zestaw zawiera laleczki Evi i Timmy, które 
pozwalają na odgrywanie roli ucznia 
i nauczyciela, dzięki dołączonym atrybutom 
szkolnym jak tablica, ławka z krzesełkiem oraz 
liczne akcesoria. Wysokość lalek: 12 cm, 3l+

105733265 6/48

EL Evi na skuterze wodnym

Evi w jednoczęściowym stroju kąpielowym 
i kamizelce ratunkowej na skuterze wodnym, 
ma zginane w kolanach nóżki, co pozwala jej 
stać lub siedzieć na pojeździe.  
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733231 6/72

EL Evi z toaletką

Evi z toaletką, która się otwiera, dodane 
krzesełko, 9 elementów w zestawie.
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733344 12/96

EL Evi i Timmy, Wizyta u lekarza

Laleczka Evi w gipsie o kulach podczas 
wizyty u lekarza Timmiego, dołączone 
akcesoria lekarskie. Wysokość lalki: 12 
cm, 3l+

105733847 12/36

EL Dwie Evi z piętrowym łóżkiem

Evi w koszulach nocnych, z piętrowym 
łóżkiem, dwoma kołdrami i poduszkami. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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105733384 12/96

EL Evi z pupilem - niespodzianką, 2 rodzaje

Evi w kolorowych włosach, ubrana w dopasowaną, kolorową sukienkę, dołączone akcesoria dla 
pupila. Kto jej towarzyszy? Dalmatyńczyk czy Chihuahua? TO NIESPODZIANKA - Przekonaj się 
po otwarciu pudełeczka, w który jest on ukryty. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733167 12/144

EL Evi Błyszcząca wróżka, 2 rodzaje

Evi w ubranku ozdobionym brokatem 
z błyszczącymi skrzydłami. 
Wysokość lalki: 12 cm
3 l+

105733363 12/96

EL Evi Zimowa księżniczka

Laleczka Evi jako księżniczka z długimi 
włosami, w błyszczącej koronie, naszyjniku,  
dołączone grzebyk, spinki do włosów, berło. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733446 6/48

EL Evi Wróżka w bajkowej łódce

Evi jako wróżka w błyszczącej sukience 
i skrzydłami zasiada w baśniowej łodzi, 
dołączone wiosła mają kształt liścia. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105736241 12/72

EL Evi z wózkiem i laleczką, 2 rodzaje

Evi z niemowlakiem w głębokim wózku, 
z akcesoriami. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105735754 6/18

EL Evi w bajkowym powozie

Evi księżniczka w powozie z konikiem i świecącymi lampionami. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105733360 6/48

EL Evi Opiekunka niemowlaka

Laleczka Evi jako opiekunka niemowlaka 
ma do dyspozycji stolik do przewijania, 
nocnik, wanienkę i wiele akcesoriów 
do pielęgnacji. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105737464 12/ 72

EL Evi z kucykiem, 3 rodzaje

Evi w stroju dżokejskim, z kucykiem. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

105737988 12/192

EL Evi w letnim stroju, 
3 rodzaje

Evi w letnim stroju. 
Wysokość lalki: 12 cm,
3l+

105737460 6/18

EL Evi w jeepie z koniem na przyczepce

Evi w jeepie z koniem na przyczepie, 
odczepiane elementy. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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105893264 4/8

ChiChi Love Poo Poo Puppy

Funkcyjny szczeniak ChiChi Love Poo Poo Puppy, który 
jest karmiony i potem robi kupkę. Ciasteczka z masy 
plastycznej można uformować dzięki foremce 
(w zestawie). Po nakarmieniu pieska ciasteczkami, 
on po przejściu 1 metra jest gotowy do zrobienia 
kupki. Piesek ma aspekt edukacyjny - dołączone są 
woreczki, które służą do posprzątania po piesku. 3l+

105893432 6/6

ChiChi Love Lśniąca moda

Pluszowy piesek Chihuahua ubrany 
w błyszczący strój z plisowaną spódniczką, 
modna, transparentna torebka wyróżnia się
lśniącym, wielokolorowym efektem. 
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893439 6/6

ChiChi Love Kokardy blask

Pluszowy piesek Chihuahua w różowym, 
brokatowym stroju i tiulowej spódnicy, torba 
wykonana z połyskującego materiału, 
elegancji dodaje ozdobna kokarda naszyta na 
torbie. Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893438 6/6

ChiChi Love Tęczowa moda

Pluszowy piesek Chihuahua ubrany 
w wielobarwny strój z dopasowaną kokardą, 
torba zachwyca połyskującym, tęczowym 
nadrukiem. Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893460 6/12

ChiChi Love Pii Pii Puppy

Piesek ChiChi Love z bajki ChiChi Love potrafi 
siusiać, dołączona jest butelka do napojenia 
szczeniaczka, a następnie podczas spaceru 
zrobi siusiu! Wysokość pieska: 20 cm, 3l+

Co roku kolekcja ChiChi Love 
rozszerza się o nowe, unikalne pieski 
w wyjątkowej torbie. 
Torby są zgodne z obecnymi trendami 
mody i ubranka pluszaka są idealnie 
dopasowane stylistycznie. 
Różnorodność kolekcji ChiChi Love 
sprawia, że każda dziewczynka 
wybierze zestaw idealny dla siebie!
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105893127 6/6

ChiChi Love Śnieżynka

Pluszowy piesek Chihuahua w eleganckiej, 
połyskującej torbie, piesek ubrany w strój 
śnieżynki. Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893110026 6/6

ChiChi Love Happy

Inteaktywny piesek reaguje na 12 różnych komend. Ponadto potrafi 
tańczyć i chodzić oraz macha ogonkiem, porusza główką, reaguje, 
pokazując, że nie lubi, gdy pociągnie się go za ogonek. Dołączona stylowa 
torebka w modny serduszkowy wzór. Wysokość pieska: 30 cm, 5l+

105893115 6/6

ChiChi Love Świecąca gwiazda

Pluszowy piesek Chihuahua w nowoczesnej torebce całej zadrukowanej 
świecącymi w ciemności gwiazdkami, torebka ozdobiona świecącą 
w ciemności zawieszką.
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893124 6/6

ChiChi Love W podróży

Pluszowy piesek Chihuahua w torbie 
podróżnej, piesek ma na szyi plastikową 
obrożę służącą jako identyfikator.
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893125 6/6

ChiChi Love Glamour

Pluszowy piesek Chihuahua w stylowej,
błyszczącej torbie, piesek ubrany 
w połyskującą, metaliczną pelerynę i kokardę. 
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893244 6/6

ChiChi Love Jeansowa moda

Pluszowy piesek Chihuahua w młodzieżowej 
torebce, ubrana w bluzę z kapturem, dołączone 
tekstylne naklejki do samodzielnego 
udekorowania torby. 
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893126 6/6

ChiChi Love Piękna księżniczka

Pluszowy piesek Chihuahua w torbie pokrytej 
futerkiem ze srebrnymi elementami, 
piesek ubrany w futerkową pelerynę i tiarę. 
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893123 6/6

ChiChi Love Paryski szyk

Pluszowy piesek Chihuahua w pikowanej torebce, piesek ubrany w sukienkę i apaszkę, które są 
zadrukowane świecącymi w ciemności serduszkami, dołączony koc dla pieska. Wymiary pieska: 20 cm, 5l+

105893213 6/6

ChiChi Love Zgrany duet

Pluszowe pieski Chihuahua w uroczej torebce 
w nowoczesnej stylistyce, torba z kieszenią, 
w której mieści się mniejszy piesek.
Wysokość piesków: 20 i 14 cm, 5l+.
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105893242 6/6

ChiChi Love Poshi

Sterowany piesek rasy West Highland 
Terrier, chodzi i szczeka, ubrany 
w szykowną sukienkę, ma nakrycie głowy 
oraz smycz, zasilany bateriami: 2 x 1,5 V 
AA/R6 (dołączone). 
Wysokość pieska: 25 cm, 3l+

105893239 6/6

ChiChi Love Salto Puppy

Szczeniaczek ChiChi Love, który oprócz 
tego, że potrafi chodzić i szczekać, przede 
wszystkim zaskakuje swoimi akrobacjami 
-  potrafi robić fikołki. 
Wysokość pieska: 20cm, 3l+

105893243 6/6

ChiChi Love Szczeniaczki zdalnie 
sterowane, 2 rodzaje

Do wyboru szczeniaczek ChiChi lub Husky, 
pieski idealne dla najmłodszych, są sterowane 
pilotem na kabel, potrafią chodzić, szczekać 
i merdać ogonkiem, z funkcją try-me, zasilane 
bateriami: 2 x 1,5 V AA/R6 (dołączone).
Wysokość pieska: 20 cm, 3l+

105893447 6/6

ChiChi Love Szczeniaczek sterowany  
na świecący kabel, 20 cm

Piesek idealny dla najmłodszych, jest 
sterowany pilotem na kabel, który świeci. 
Piesek potrafi chodzić, szczekać i merdać 
ogonkiem, ubrany z bluzeczkę w gwiazdkowy 
wzór, z funkcją try-me, zasilany bateriami: 
2 x 1,5 V AA/R6 (dołączone). 
Wysokość pieska: 20 cm, 5l+

105893237 6/12

ChiChi Love Słodki szczeniak,   
na kabel, 17 cm

Szczeniaczek sterowany na 
kabel, chodzi, szczeka i macha 
ogonkiem, z funkcją try-me. 
Wysokość pieska: 17 cm, 5l+

105893378 24/24

ChiChi Love Prosiaczek

Prosiaczek potrafi chodzić i ruszać pyszczkiem 
oraz wydaje dźwięk chrumkania, dodatkowo 
macha ogonkiem. Wysokość: 14 cm, 5l+

105893380 12/12

ChiChi Love Króliczek

Króliczek potrafi kicać, porusza przy tym 
uszami i noskiem, dodatkowo macha 
ogonkiem oraz wydaje dźwięki.
Wysokość: 20 cm, 5l+

105893022 6/6

ChiChi Love Bajkowa lama

Pluszowa, wielobarwna lama sterowana  
na pilota z kablem. Wydaje dźwięki i chodzi, 
z funkcją try-me. Wysokość: 20 cm, 5l+

105893111 12/36

ChiChi Love i Przyjaciele, 6 rodzajów

ChiChi i przyjaciele, 6 różnych ras, figurki 
do kolekcjonowania, w różnych ubrankach, 
które można ozdabiać załączonymi 
akcesoriami, otwierane pojemniczki na 
akcesoria w zestawie, akcesoria można 
wymieniać między pieskami, co daje liczne 
możliwości urozmaiconej i ekscytującej 
zabawy, 7 cm, 3l+

105893021 6/6

ChiChi Love Bajkowy jednorożec

Pluszowy jednorożec sterowany na pilota 
z kablem. Wydaje dźwięki i chodzi, z funkcją 
try-me. Wysokość: 20 cm, 5l+

105893494 6/6

ChiChi Love w modnej nerce

Pluszowy piesek Chihuahua podąża za 
obowiązującymi trendami, ceni ponadczasową 
klasykę, zdobi ją różowa obroża na szyi, która 
jest dopasowana do najmodniejszej w sezonie 
torebce typu nerka, wykonanej z pikowanego 
materiału, elegancji dodaje czarna lamówka, 
która gustownie podkreśla kształt torebki, 
wysokość pieska: 20 cm, 5l+

90



105953050 6/24

PAMPER PETZ Psiaczek z pieluszkowego gangu

105953051 6/24

PAMPER PETZ Kociaczek z pieluszkowego gangu

105953052 6/24

PAMPER PETZ Króliczek z pieluszkowego gangu

Słodkie pieszczoszki, które poszukują 
swojego opiekuna, który je adoptuje, 
nada imię i otoczy miłością. Potrafią pić 
prawdziwą wodę z buteleczki i siusiają 
w swoją pieluszkę, która zmienia kolor, 
gdy się ją zmoczy. 
Magiczna łapka podpowiada czy to 
chłopczyk czy dziewczynka.

W zestawie: 
15 – centymetrowy pupilek w pieluszce 
z funkcją siusiania + 3 niespodzianki 
+ Certyfikat adopcyjny 

Cechy: 
• Funkcja picia i siusiania
• Potrafią utrzymać wodę 
• Pieluszka zmienia kolor
• Kolorystyczne odkrywanie płci 
• Potrafią trzymać akcesoria 

w pyszczku.

Zapakowane w estetyczne papierowe pudełko z rączką, 
które może posłużyć jako przenośny domek dla pupila 
oraz dołączone akcesoria-niespodzianki zapakowane 
w papierowe saszetki. 3l+
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105952349 24/48

Slimy Puuupsi Poop Cup, display - 24 szt.

Slimy Puuupsi masa prukająca w kolorze brązowym umieszczona 
w pojemniczku w kształcie kupki. 
Opakowanie: masa 80 g, wymiary opakowania: 7 x 7 x 7 cm, 3l+

105953404 9/18

Glibbi Blubber Poo, 3 rodzaje, display - 9 szt.

Glibbi rozpuszczalne w wodzie w kształcie ulubionej przez dzieciaki 
kupki, dostępne kolory: niebieski, fioletowy i różowy, 3l+

105953399026 10/20

Glibbi Masa żelkowa Baby Shark z naklejką 3D, 2 rodzaje, display - 10 szt. 

Glibbi z postacią z popularnej piosenki Baby Shark Dance emitowanej na YouTube. 
Proszek zamienia wodę w żelkową masę. W opakowaniu: 1 torebka (150g) kolorowego proszku Glibbi. 
1 torebka (150g) rozpuszczającego masę żelkową, instrukcja obsługi. Opakowanie wystarcza na jedną 
kąpiel w 30 litrach wody. Dostępne 2 kolory do wyboru: zielony oraz różowy.  
Zestaw ma dołączoną naklejkę 3D przeznaczoną do kąpieli, do zebrania 10 rodzajów naklejek.  
Wymiary opakowania: 4 x 13,5 x 20 cm, 3l+

105953451 12/24

Glibbi BOOM Tęczowa 
chmura,  display - 12 szt.

Tęczowa chmura z magicznym 
efektem tęczy, która 
w imponujący sposób rozciąga 
się za chmurą podczas jej 
rozpuszczania w kąpieli, 3l+
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105953271026 10/20

Glibbi Slime Lśniący Jednorożec,  
display - 10 szt.

Masa oprócz glutkowej konsystencji jest 
w kolorze fioletowym wraz z mieniącym 
się wielobarwnym brokatem. Po zabawie 
wystarczy po prostu dolać wody i wyciągnąć 
korek z wanny. 1 opakowanie wystarcza 
na 1 kąpiel w 40 l wody, 
opakowanie zawiera: 1 x 150 g, 3l+

105953381026 10/20

Glibbi Volcano, display - 10 szt.

Glibbi Volcano to mieszanka wybuchowa 
masy kiślowej Glibbi w kolorze czerwonym 
oraz Glibbi Knisti - kamyczki strzelające, 
które powodują, że woda zaczyna trzeszczeć 
i bąbelkować! 
Opakowanie zawiera: 1x150 g Glibbi Slime 
+ 2 x 8g Glibbi Knisti, 3l+

105954666026 10/20

Glibbi Slime, display - 10 szt.

Teraz proszek zamienia wodę w zieloną masę 
kiślową, którą uwielbiają dzieciaki. 
Po zabawie wystarczy po prostu dolać wody 
i wyciągnąć korek z wanny.  
1 opakowanie wystarcza na 1 kąpiel w 40 l 
wody. Opakowanie zawiera: 1 x 150 g, 3l+

105954740026 16/32

Glibbi Knisti 3-pack, display - 16 szt.

Wystrzałowe Glibbi Knisti, proszek powoduje, 
że woda zaczyna trzeszczeć i bąbelkować! 
Wystaczy wylać wodę z wanny po skończonej 
zabawie.  
Opakowanie zawiera 3 x 8 g proszku, 3l+

105955362026 8/16

Glibbi Żelkowa masa do kąpieli, 4 rodzaje

Proszek Glibbi zamienia wodę w kolorową, 
żelkową masę. Opakowanie zawiera: 
2x150 g proszek Glibbi i 2x150 g proszek 
rozpuszczający masę. 1 opakowanie wystarcza 
na 2 kąpiele w 30 l wody każda. Do wyboru 4 
kolory: zielony, czerwony, różowy i niebieski. 
3l+

105957575026 10/20

Glibbi Color Change, 2 rodzaje,  
display - 10 szt.

Teraz proszek zamienia wodę w żelkową 
masę, która w czasie rozpuszczania zmienia 
kolor z żółtego na zielony lub z niebieskiego 
na fioletowy. 
Opakowanie zawiera: 1 x 150 g proszek Glibbi 
i 1 x 150 g proszek rozpuszczający masę 
i zmieniający kolor. 1 opakowanie wystarcza 
na 1 kąpiel w 30 l wody, 3l+

105953183026 10/20

Glibbi SnoBall, display - 10 szt.

Zapewnia walkę na śnieżki przez cały rok, 
proszek zamienia wodę w śnieg, wystarcza 
na przygotowanie 60 śnieżnych kulek. 
Opakowanie zawiera: 4 x 20 g proszku, 
instrukcja obsługi, 3l+

105953226026 16/32

Glibbi Slime Maker, 2 rodzaje,  
display - 16 szt. 

Proszek do samodzielnego przygotowania 
uwielbianej przez dzieci masy Slime. 
Wystarczy dodać wodę i już można bawić 
się kiślową masą. 1 opakowanie pozwala 
na wykonanie 10 l masy. Występuje w 2 
wersjach kolorystycznych: zielony i czerwony, 
opakowanie zawiera: 1 x 50 g, 3l+

6200000070 1/1

Display Glibbi z NOWOŚCIAMI

Aktualne zatowarowanie u Przedstawiciela 
Handlowego Simba.

105953370026 10/20

Glibbi Slime Glitter z figurką do kolekcjonowania

Proszek Glibbi zamienia wodę w różową, masę kiślową z błyszczącym brokatem.  
1 opakowanie wystarcza na 2 kąpiele w 40 l wody, opakowanie zawiera: Glibbi Slime Glitter 2 x 150 g 
oraz figurkę do kolekcjonowania zamkniętą w ozdobnej perle, 3l+
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Rok szkolny Baby Safirasów dobiegł końca 
i nadszedł czas na ich pierwszą, dużą 
wycieczkę szkolną wraz z latającą wyspą 
Dragantis. Podróż płynęła gładko, kiedy 
nagle wzniósł się wiatr i szkolna wyspa 
zaczęła się gwałtownie trząść. 
Dragantis znalazło się w samym środku 
niebezpiecznej burzy! Gdy burza ustała 
i Safirasy wyłoniły się z ukrycia, zdały sobie 
sprawę, że ich wyspa zderzyła się z wielką, 
błyszczącą tęczą. Wtedy właśnie 
Baby Safirasom ukazała się mała grupka, 
różnokolorowych Safirasów z dużymi, 
kolorowymi skrzydłami. 
Były to Tęczowe Safirasy, które żyją 
w ogromnej, błyszczącej tęczy, o którą 
rozbiła się Dragantis. 
Tęczowe Safirasy mają kolorowe skrzydła, 
które są półprzezroczyste i odbijają światło 
w jasnych kolorach. 
Oprócz Tęczowych Safirasów, w ogromnej 
tęczy żyją też specjalne 
Safirasy Jednorożce - Stella i Sitara. 
Ich magia sprawia, że kolory tęczy 
zaczynają świecić, a także mają 
wyjątkową zdolność do spełniania życzeń.

105951021 30/180

Safiras VI Baby Tęczowi przyjaciele  
w tęczowym domku, 18 rodzajów,  
display - 30 szt.

Figurki Safiras w nowej odsłonie, mają 
wielobarwne, półprzezroczyste skrzydła, 
które odbijają światło. Smoki występują 
parami w 8 kolorach. Każdy smok zapakowany 
jest w tęczowy domek, z domków można 
zbudować jedną, dużą tęczę. Kolekcja zawiera 
dodatkowo 2 specjalne figurki: Stellę i Sitara. 
Wysokość figurek: 4 cm, 3 l+

105951017 36/108

Safiras Baby Princess NEON V, 18 rodzajów,  
display - 36 szt.

Kolekcja smoczków Safiras w neonowej 
kolorystyce zapakowanych w rozpuszczające 
się jajko. Figurka wyłania się z musującego 
jaja podczas jego rozpuszczania się w wodzie. 
W serii zawarte są 2 figurki specjalne, Kira 
i Kara, z dodatkowym brokatowym efektem. 
Wysokość figurek: 4 cm

105951013 48/576

Safiras IV, Baby Princess w jajku,  
display - 48 szt.

17 słodkich figurek smoczków zamkniętych 
w smoczym jajku, w tym 1 smok specjalny, 
księżniczka Kira ze szmaragdem w koronie. 
Ozdobne smocze jajko z błyszczącym 
kamieniem, wysokość figurek: 4 cm

105951021DIS 1/1

Display Safiras Baby Tęczowi przyjaciele 
w tęczowym domku VI, 18 rodzajów

Zawartość displaya 105951021 x 90 szt.
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606100335 6/12

NORIS Gra w okręty

Gra w okręty zapakowana w walizkę,  
Wymiary: 39 x 21 cm, 5l+

606131786 12/72

NORIS Kostka do układania

Kostka typu Rubika z instrukcją 
Wymiary: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm, 6l+

108616295 36/36

WOT Magiczna sprężyna - mała, 6 cm

Wymiary spężyny: 7,5 x 7,5 x 6 cm,
wymiary opakowania: 7,5 x 12 x 15 cm
3l+

108612341 12/72

WOT Magiczna sprężyna - mała, metaliczna, 
6 cm, display - 12 sztuk

Dostępna w 4 kolorach z metalicznym 
efektem. Wymiary spężyny: 7,5 x 7,5 x 6 cm,
wymiary displaya: 20,5 x 31 x 8 cm, 3l+

104344189 8/96

NW Zestaw Dino świecący w ciemności 
w jajku, 8 rodzajów, display 8 sztuk

Figurki dinozaurów zapakowane w jajo 
z efektowną grafiką, oprócz figurki, która 
świeci w ciemności, jest dołączony szkielet 
danego dinozaura do samodzielnego 
zmontowania, karta informacyjna o zawartym 
dinozaurze oraz ulotka kolekcjonerska dla tej 
wyjątkowej serii. 
Wysokość: 10 cm, 3l+

105951500 12/48

Furlocks Mini pluszowy stworek,   
6 rodzajów

Przemień miłego Furlocka w jeszcze 
sympatyczniejszego potworka.
Wysokosć: 10 cm, display 12 szt., 0m+

606104435 6/12

NORIS Elektroniczna gra w okręty 
z efektami świetlnymi

Gra w okręty zapakowana w stabilną walizkę, 
gra uzupełniona o opcje świetlne i 2 dodatkowe 
przyciski do wykorzystania jako specjalny strzał. 
Wymiary: 44 x 25 cm, 5l+
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Gra muzyka! Instrumenty My Music 
World wprowadzają dzieci w świat 
muzyki i są zachętą do odkrywania 
i rozwijania ich muzycznych talentów. 
Dostarczają wiele możliwości 
doświadczania i obcowania z muzyką. 
Wyróżniają się stylistyką dedykowaną 
zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. 
Różnorodna oferta od mikrofonów, 
cymbałki, flety po elektroniczne 
i zaawansowane keyboardy czy perkusje. 
Funkcjonalność instrumentów spełnia 
oczekiwania zarówno najmłodszych, jak 
i starszych muzyków.

 

106831464 4/12

MMW Różowy mikrofon

Funkcje mikrofonu: 4 dema, 3 rytmy, funkcja 
świecenia, demo bębny jako akompaniament 
po wciśnięciu wytłoczonej gwiazdki u dołu 
uchwytu, zasilany bateriami: 2 x 1,5V R6/AA 
(dołączone), długość: 20 cm, 3l+

106830691 12/12

MMW Różowy mikrofon na stojaku

Mikrofon z głośnikiem z możliwością 
podłączenia MP3. Regulowana wysokość 85 - 
115 cm, 4l+

106830693 12/12

MMW Różowa gitara rockowa

Gitara z metalowymi strunami, z nagranymi 
efektami dźwiękowymi, zasilana bateriami: 2 x 
1,5V R6/AA (dołączone). 
Wymiary dł: 21 cm x szer.: 5 cm, wys.: 56 cm, 4l+

106834432 6/12

MMW Plug & Play Zestaw muzyczny 2w1

Mikrofon na statywie, z kolorowym światłem, 
efekty dźwiękowe (4 różne rytmy, oklaski), 
możliwość podłączenia MP3 (brak w zestawie), 
zdejmowany panel MP3 do zabawy bez 
statywu, zasilany bateriami 3x1,5V LR6 
(niedołączone). 
Regulacja wysokości do 130 cm, 6l+

106834433 12/36

MMW Mikrofon MP3

Mikrofon z 4 przyciskami włączającymi melodię 
dla akompaniamentu, przycisk z dźwiękiem 
aplauzu, z efektami świetlnymi, możliwość 
podłączenia MP3, zasilany bateriami: 2 x 1,5V 
R6/AA (niedołączone), regulowana głośność, 
Wymiar: 30 cm, 6l+

106834250 6/24

MMW Zabawny keyboard

Keyboard z 32 klawiszami, 8 demo melodiami, 
6 rytmami, 4 zabawne odgłosy, regulacja 
głośności, opcja Try Me, zawiera baterie: 
3 x 1,5V AA/R06. Wymiary: 54x14 cm, 3l+

106834100 6/12

MMW Disco Mikrofon na stojaku

Mikrofon z efektem dyskotekowej kuli, 4 
rytmy, możliwość podłączenia MP3, zasilany 
bateriami: 3 x 1,5V R6/AA (niedołączone), 
stojak regulowany 50 - 100 cm, 6l+



106834389 6/36

MMW Gitara elektryczna, 43 cm

Gitara elektryczna z wgranymi 
czterema wersjami perkusji, 
ośmioma różnymi rytmami.  
Długość 43 cm, 3l+

106834102 6/6

MMW Disco Gitara

Gitara z 8 przyciskami na gryfie (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do), efekt 
dyskotekowej kuli oraz kolorowe, świecące guziki, przełączanie z rytmów 
gitarowych na pianinowe i odwrotnie, zasilana bateriami: 3 x 1,5V R6/AA 
(dołączone). Długość: 66 cm, 6l+

106833223 8/8

MMW Gitara z mikrofonem

Gitara elektryczna z dźwiękiem, z metalowymi 
strunami, z mikrofonem na stojaku, 
regulowana wysokość mikrofonu 70-130 cm, 
gitara z paskiem do regulacji, zasilane 
bateriami: 3 x 1,5V R6/AA (niedołączone), 4l+

106839858 4/4

MMW Zestaw perkusyjny

Perkusja zaopatrzona w pedał nożny, werbel, 
talerze, stołek, wysokość: 55 cm, 3l+

106834251 6/6

MMW Disco Gitara z wzmacniaczem

Gitara z wzmacniaczem posiadająca 8 
przycisków na gryfie (Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La, Si, Do), 8 rytmów, 2 melodie demo, 
efekt dyskotekowej kuli oraz możliwość 
regulowania głośności. Działa na 
podczerwień! Wzmacniacz ma zamontowane 
kolorowe i świecące guziki. Do zestawu 
dołączone baterie 7x 1,5V AA/R06. 6l+

106837110 12/12

MMW Gitara rockowa,  
2 rodzaje

Gitara na baterie, efekty 
dźwiękowe, metalowe struny, 
zasilana bateriami: 2 x 1,5V 
R6/AA (dołączone), 
wymiar: 56 cm, 4l+
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Strażak Sam to animacja pełna humoru, 
której bohaterowie podbijają serca małych 
widzów na całym świecie. 
Codzienny spokój panujący w urokliwym 
miasteczku Pontypandy, wielokrotnie 
urozmaicają zaskakujące sytuacje 
i przygody. Tytułowy bohater nie 
tylko gasi pożary, ale również pomaga 
mieszkańcom w rozwiązywaniu ich 
problemów. Jego perypetie to spora dawka 
rodzinnej zabawy.

109251092038 12/48

Strażak Sam Motor policyjny z figurką

Motor policyjny z figurką Malcoma - bohatera z najnowszej 
12 serii animacji o dzielnym strażaku, dołączone akcesoria 
- atrybuty policyjne i figurka z ruchomymi głową, 
rękami i nogami, wysokość figurki: 7,5 cm, 3l+

109251093038 12/48

Strażak Sam Quad policyjny z figurką

Quad policyjny z figurką Malcoma - bohatera z najnowszej 
12 serii animacji o dzielnym strażaku, dołączone akcesoria 
- atrybuty policyjne i figurka z ruchomymi głową, rękami 
i nogami, wysokość figurki: 7,5 cm, 3l+

109251096038 12/12

Strażak Sam Jeep policyjny z figurką

Pojazd z figurką Malcoma - bohatera z najnowszej 12 serii animacji o dzielnym strażaku. Zabawę 
urozmaicą oryginalne z bajki efekty dźwiękowe i otwierane drzwi i bagażnik, w zestawie figurka 
Malkolma i wiele akcesoriów, z funkcją try-me, zasilany bateriami: 2 x 1,5 V AAA/R03 (dołączone), 
długość pojazdu: 19 cm, 3l+

109251091038 12/48

Strażak Sam Zestaw 3 figurek

Zestaw zawiera 3 figurki z najnowszej 12 serii animacji o dzielnym strażaku: policjant Malcom, 
Norman i James, figurki z ruchomymi głową, rękami i nogami, zapakowane w tekturowe 
opakowanie, wysokość figurek: 7,5 cm, 3l+
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109251085038 6/6

Strażak Sam, Jupiter Mega Deluxe z 2 figurkami

Jupiter z funkcjami światła oraz dźwięku, ma dołączony ruchomy dźwig wraz z sikawką, która strzela 
wodą. Zabawę urozmaici otwierana boczna skrytka, reflektor oraz słuchawka walkie-talkie, figurki 
Strażaka Sama i Penny, liczne akcesoria, z funkcją Try-me, zasilany bateriami: 3 x 1,5V-R03/AAA 
(dołączone), 3l+

109251029038 6/6

Strażak Sam Jupiter 2 w 1

Remiza strażacka i pojazd 
w jednym. Otwierany Jupiter 
po rozłożeniu zamienia 
się w wielofunkcyjną 
stację strażacką z licznymi 
akcesoriami. Na wyposażeniu 
stacji jest zjeżdżalnia dla 
pojazdów, rampa, działko 
ze strzałkami wodnymi 
z tworzywa. Posiada efekty 
dźwiękowe. Zawiera także 
figurkę Strażaka Sama oraz 
quad Mercury (109257657038). 
Zasilany bateriami: 3 x 1,5 V 
LR44 (dołączone), 3l+

109251059038 4/4

Strażak Sam Remiza XXL

Remiza Strażaka Sama XXL z elektryczną windą, 
obrotową platformą dla pojazdów, lądowiskiem 
dla helikoptera, wieżą treningową z manekinem, 
strzałki wodne z tworzywa, mikrofon, otwierana 
brama garażowa, efekty świetlne i dźwiękowe, 
figurka Strażaka Sama, wiele akcesoriów do 
zabawy, 3l+

109257656038 12/12

Strażak Sam Pojazd Venus figurką Elvisa

Pojazd ze światłem i dźwiękiem, z funkcją 
psikawki wodnej, otwierane drzwi, ruchome 
elementy, wiele akcesoriów. 
Wymiar: 19 cm, 3l+

109251088038 6/12

Strażak Sam Jeep ratunkowy z figurką 
Strażaka Sama

Pojazd ze światłem i otwieranymi drzwiami,  
koła można zdejmować, wiele akcesoriów, 
z funkcją try-me, zasilany bateriami: 2 x 1,5 V 
AAA/R03 (dołączone), 3l+

109251074038 12/12

Strażak Sam Łódź rybacka Charliego 
z figurką

Łódź z ruchomym dźwigiem i mechaniczną 
korbką, łódź może unosić się na wodzie 
oraz jeździć dzięki zamontowanym 4 kółkom, 
dołączona figurka Charliego i wiele 
akcesoriów. Długość pojazdu: 19 cm, 3l+

109251073038 12/12

Strażak Sam Autobus Trevora z figurką

Autobus Trevora z bajki Strażak Sam ma 
otwierane drzwi i otwierany dach. Maska 
autobusu otwiera się i ukazują się płomienie 
ognia, dołączone liczne akcesoria. Długość 
pojazdu: 21 cm, 3l+
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109251051038 12/12

Strażak Sam Hydrus z figurką

Skuter z figurką Sama, pojazd nie tylko jeździ 
na 6 kółkach, potrafi także pływać po wodzie, 
akcesoria. Długość Hydrusa: 20 cm, 3l+

109251075038 24/144

Strażak Sam,   
Figurki do kolekcjonowania, 
13 rodzajów,   
display - 24 szt.

Pojedyncze figurki zapakowane 
w kartonowym Jupiterze. 
Wysokość figurek: 5 - 7 cm, 3l+

109251026038 12/96

Strażak Sam, 2 figurki II, 4 rodzaje

Ruchome figurki o wysokości 7,5 cm 
z 6 akcesoriami. Do wyboru: Sam i Arnold, 
Elvis i Penny, Ellie i Sam, Sarah i James 
i kotek Lion. 
Wymiary: 3 x 14 x 18 cm, 3l+

109251043038 12/96

Strażak Sam, 2 figurki III, 4 rodzaje

Ruchome figurki o wysokości 7,5 cm 
z akcesoriami. Do wyboru: Sam i Trevor, 
Norman i Sam, Steel i Derek, Elvis i Mandy. 
Wymiary: 3 x 14 x 18 cm, 3l+

109257651038 24/96

Strażak Sam, 2 figurki I, 4 rodzaje

Ruchome figurki o wysokości 7,5 cm z 6 
akcesoriami. Do wyboru: Mike i Sam, Charlie 
i Sam, Norman i Sam, Penny i Elvis. 
Wymiary: 3 x 14 x 18 cm, 3l+

109251002038 6/6

Strażak Sam Helikopter Wallaby II z figurką

Zawartość zestawu: helikopter z otwieranym kokpitem pilota, rozwijana lina z hakiem, efekty 
świetlne i dźwiękowe, akcesoria dla figurki (kosz, nosze, lina-chwytak krótkofalówki, siekiera, młot), 
licencja strażaka do wycięcia z opakowania. 
Zasilany bateriami: 3 x 1,5 V AAA/R03 (dołączone). 
Wymiary: 24 x 12,5 cm, 3l+

109258280038 12/12

Strażak Sam Pojazd Phoenix    
z figurką i koniem

Pojazd ratowniczy z niebieskim i żółtym 
światłem, z podnośnikiem, koniem, 
uprzężą, figurką Strażaka Sama, z wieloma 
akcesoriami. Wymiar: 23 cm, 3l+

109251087038 12/12

Strażak Sam Helikopter ratowniczy  
z figurką Toma Thomasa

Helikopter z funkcjami dźwiękowymi 
i świetlnymi. Długość: 24 cm, zasilany 
bateriami: 3 x 1,5V LR03 (dołączone), 
wymiary: 15 x 28 x 18 cm, 3l+

109251049038 12/24

Strażak Sam Śnieżny Quad Mercury 
z figurką Strażaka Sama

Quad wyposażony 
w łychę do odśnieżania 
i osłony na koła, 
dodatkowo katapulta 
na kulki śniegowe, 
akcesoria, 3l+

109257657038 12/48

Strażak Sam Quad Mercury z figurką

Quad Mercury 
z otwieraną skrzynką, 
figurka Sama 
z ruchomymi rękoma, 
nogami i głową, 
zdejmowany kask, 
narzędzia. 
Wymiary: 10 x 7 cm, 3l+
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109250745038 12/24

Strażak Sam Kamizelka strażacka 
z akcesoriami

W zestawie latarka, która świeci, walkie-
talkie, toporek. Zestaw zawiera baterie: 
2 x 1,5V RL44. Wymiary: 6,5 x 39 x 36 cm, 
3l+

109252398038 12/24

Strażak Sam Gaśnica z tłokiem

Gaśnica działa przez naciśnięcie tłoka, woda 
wytryska przez elastyczny sznur, wysokość 
gaśnicy: 31cm, pojemność: 900 ml,  
zasięg wyrzutu wody: 6 m, wymiary 
opakowania: 10 x 13 x 34 cm, 3l+

109252298038 6/24

Strażak Sam Pistolet na wodę, 31 cm

Psikawka wodna z wygodnym uchwytem 
i pompką, dł.: 31 cm. 
Wymiary: 8,4 x 33,5 x 21 cm, poj.: 450 ml, 3l+

109252294038 6/24

Strażak Sam Jupiter do robienia baniek 
mydlanych

Jupiter z zamontowaną figurką Strażaka Sama,  
z mechanizmem do robienia multi-baniek 
mydlanych, dołączony pojemnik z płynem 
o pojemności 120 ml, efekty świetlne, 
zasilany bateriami: 
2 x R6 / AA (niedołączone). 
Długość: 20 cm, 3l+

109252293038 6/6

Strażak Sam, Zbiornik z psikawką

Zbiornik z szelkami w nowym, opływowym 
kształcie, dwie możliwości tryskania wodą: 
pojedynczy lub potrójny strumień, 
maksymalny zasięg: 10 m.
Wymiary: 10 x 34 x wys. 36,5 cm, długość 
pistoletu: 23 cm, poj.: 1800 ml, 3l+

109252125038 6/72

STRAŻAK SAM Gaśnica

Gaśnica nowa wersja z nadrukiem odpornym 
na ścieranie, poj. 450 ml, zasięg wyrzutu 
wody: 5 m. Wymiary: 6,5 x 8,5 x 28 cm, 3l+

109252440038 12/72

Strażak Sam, Policyjny lizak drogowy

Świecący lizak drogowy, świeci z obu stron 
- z jednaj strony na zielono, z drugiej - na 
czerwono, z funkcją try-me, zasilany bateriami: 
2 x 1,5V LR06 / AA. Długość: 24 cm, 3l+

109258698038 12/48

Strażak Sam Kask z mikrofonem

Kask strażacki ze sztucznym mikrofonem, 
zasłoną na oczy, regulowanym paskiem pod 
brodę. Wymiar: 23 cm, 3l+

109252365038 6/18

Strażak Sam Kask z mikrofonem 
z światłem i dźwiękiem

Kask strażacki z funkcją świecącej lampki oraz 
dźwiękiem, dodatkowo sztuczny mikrofon, 
zasłona na oczy, regulowany pasek pod brodę,  
Wymiar: 23 cm, 3l+

109251047038 12/12

Strażak Sam Łódź Neptun z figurką ver.2

Łódź z figurką Penny w kamizelce ratunkowej, 
łódź potrafi pływać po wodzie, ma tajną 
skrytkę w podłodze, wyposażona w wciągarkę, 
akcesoria. Długość łodzi: 20 cm, 3l+

109251048038 12/24

Strażak Sam Skuter Juno z figurką ver.2

Skuter z figurką Elvisa w kamizelce 
ratunkowej, skuter potrafi pływać po wodzie, 
ma tajną skrytkę pod otwieranym siedzeniem, 
wyposażona w wciągarkę, akcesoria.  
Długość skutera: 16 cm, 3l+

109252405    36/144

Strażak Sam bańki mydlane, 2 rodzaje 

Opakowanie transparentne o poj.: 60 ml,
z zabawką na zakrętce, 
wymiary: 3,5 x 3,5 x 11 cm, display - 36 szt., 
3l+
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203094002038 12/12

Strażak Sam 5-pak

Pięć różnych pojazdów z bajki Strażak Sam, 
bez napędu, Jupiter ze światłem i dźwiękiem, 
funkcja try-me. Wymiary: 7 cm, 3l+

203099629038 12/12

Strażak Sam pojazdy 3-PACK, 1:64,   
3 rodzaje

3 pojazdy z bajki Strażak Sam. Do wyboru: 
Jupiter/Mercury/Neptun, Venus/Hydrus/
Wallaby, Vet 4x4 z przyczepą/ Phoenix. 
Skala: 1:64, 3l+

203093004038 6/6

Strażak Sam Wallaby 2 na podczerwień

Żółty helikopter Wallaby sterowany na 
podczerwień, światło, funkcja jazdy do przodu, 
do tyłu i na boki, obracające się śmigła, 
baterie TX-2 x 1,5V LR6 + RX-2 x 1,5V LR03 
brak w zestawie. Wymiary: 14 cm, 3l+

203093000038 32/32

Strażak Sam pojazdy 1:64, 
display - 32 szt., 9 rodzajów

Metalowe modele pojazdów z bajki, 
bez napędu, do wyboru: 13 x Jupiter, 
3 x Venus, 3 x Hydrus, 3 x Mercury, 
3 x Wallaby II, 2 x Neptune, 2 x 
Phoenix, 2 x Jeep, 1 x Wallaby, 
display - 32 szt., skala: 1:64, 3l+

203093005038 6/6

Strażak Sam Baza Sama

Garaż z otwieranymi drzwiami i wyrzutnią, 
7 cm jupiter, 4 cm figurka Sama, wyciągarka, 
akcesoria. Wymiary: 10 x 12 cm, 3l+

203092000038 6/24

Strażak Sam Jupiter niespadający, 14 cm

Samochód jeżdżący na baterie, ze światłem, jeżdżąc nie spada ze stołu. 
Wymiar: 14 cm, 3l+

203093007038 6/6

Strażak Sam Zespół ratowniczy, 4 pojazdy

Zestaw zespołu ratowniczego Strażaka Sama 
wyposażony 
w 4 metalowe 
(die-cast) pojazdy 
bez napędu: Jupiter, 
Mercury, Venus, Wallaby 
2, figurka Sama, 
papierowy garaż. 
Skala: 1:64, 3 l+

109258699038 6/36

Strażak Sam Megafon

Megafon to niezbędne narzędzie dla 
sprawnego koordynowania przebiegu akcji! 
Posiada guzik, po naciśnięciu którego, 
wzmacnia głos dziecka. Zasilany bateriami: 
2 x 1,5 V AAA/R03. Wymiar: 16 cm, 3l+
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Animacja opowiada o rodzinie świnek 
- tytułowej Peppie, jej bracie George’u 
oraz ich rodzicach: Mamie Śwince i Tacie 
Śwince. Ważnymi bohaterami są także 
dziadkowie, przyjaciele Peppy 
Owca Suzy, Królik Rebecca, Pies Danny, 
Pani Królik - to zwierzęta z ludzkimi 
cechami, z którymi najmłodsi mogą 
się identyfikować.

109261003 6/6

Świnka Peppa, Maskotka pluszowa George, 
31 cm

Maskotka pluszowa z wizerunkiem 
braciszka tytułowej bohaterki.  
Wysokość: 31 cm, 0m+

109261011 12/12

Świnka Peppa Maskotki pluszowe -  
członkowie rodziny, 16-20 cm, 4 rodzaje

Maskotki pluszowe z wizerunkiem głównych 
bohaterów animacji Świnka Peppa tj.: 
tytułowa bohaterka, brat George, Mama 
Świnka i Tata Świnka - to bohaterowie 
z ludzkimi cechami, z którymi najmłodsi 
mogą się identyfikować, 
wymiar: 16-20 cm, w kartonie zawarte są: 
Peppa x 6 szt., George x 2 szt., Tata x 2 szt, 
Mama x 2 szt., 0m+ 

109261005 6/6

Świnka Peppa, Maskotka pluszowa tata 
świnka, 37 cm

Maskotka pluszowa z wizerunkiem taty 
tytułowej bohaterki. 
Wysokość: 37 cm, 0m+

109261006 4/4

Świnka Peppa, Rodzina świnki Peppa 
w aucie

Maskotki pluszowe z wizerunkiem głównych 
bohaterów popularnej bajki Świnka Peppa: 
świnka Peppa (17,5 cm), braciszek Peppy - 
George (16 cm), mama świnka (19 cm)  
i tata świnka (20 cm), zapakowani w auto 
wykonane z kartonu, 0m+

109261004 6/6

Świnka Peppa, Maskotka pluszowa mama 
świnka, 35 cm

Maskotka pluszowa z wizerunkiem 
mamy tytułowej bohaterki. 
Wysokość: 35 cm, 0m+

109261009 12/12

Świnka Peppa, Maskotka Peppa 
z dźwiękiem, 22 cm

Maskotka pluszowa z wizerunkiem tytułowej 
bohaterki, po naciśnieciu na brzuszek wydaje 
zabawne odgłosy bohaterki bajki. 
Wysokość: 22 cm, 0m+
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800057146 6/6

PlayBIG Bloxx Wóz strażacki Świnki Peppy

Wóz strażacki z gaśnicą do ugaszenia palącego 
się grilla. Zestaw klocków składa się 
z 40 elementów w tym 2 figurek. 
Wymiary opakowania 29 x 26 x 45 cm, 1,5l+

800057143 6/6

BIG-Bloxx Świnka Peppa zestaw 
kempingowy

Zestaw kempingowy z namiotami, łóżkiem, 
kajakiem oraz akcesoriami niezbędnymi do 
spędzenia czasu na biwaku. Zestaw klocków 
składa się z 25 elementów w tym 2 figurek.  
Wymiary opakowania 36,5 x 29,5 x 28,5 cm, 
1,5l+

800057113 6/72

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa Rodzina

Zestaw składa się z 4 figurek bohaterów 
bajki Świnka Peppa: Peppy, Georga, mamy 
i taty.  
Wymiary opakowania: 42 x 23,5 x 11 cm, 
1,5l+

800057078 4/4

PlayBIG Bloxx Dom Świnki Peppy

Dwupoziomowy dom Świnki Peppy 
z dodatkowym miejscem do zabawy na 
dachu. W domku znajdziemy sypialnię, 
kuchnię z jadalnią oraz taras z akcesoriami 
do grillowania i odpoczynku. Zestaw 
klocków składa się z 107 elementów w tym 
4 figurki. Wymiary produktu: 25,5x33x37, 
wymiary opakowania: 57x40,5x35 cm, 1,5l+

109261008 2/2

Świnka Peppa Maskotka pluszowa  
George z dinozaurem, 46 cm

Maskotka pluszowa 
z wizerunkiem brata świnki Peppy - George 
z pluszowym dinozaurem. 
Wysokość 46 cm, 0m+

800057145 6/6

PlayBIG Bloxx Kamper Świnki Peppy

Otwierany kamper Świnki Peppy. Wewnątrz: 
łóżko, kuchenka, lodówka oraz akcesoria 
do zabawy na zewnątrz kampera. Zestaw 
klocków składa się z 54 elementów w tym 
4 figurek. Wymiary opakowania: 
35,5 x 28,5 x 47 cm, 1,5l+

109261002 6/6

Świnka Peppa, Maskotka pluszowa Peppa, 
33 cm

Maskotka pluszowa z wizerunkiem tytułowej 
bohaterki. Wysokość: 33 cm, 0m+

800057144 6/6

BIG-Bloxx Świnka Peppa zestaw pomocy medycznej

Centrum medyczne w rozkładanej walizce. Zestaw klocków składa się z 32 elementów w tym 2 figurki. 
Wymiary produktu: 28,5 x 23 x 24 cm, wymiary opakowania: 59 x 26,5 x 31 cm, 1,5l+
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800057076 6/6

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa Plac Zabaw

Dwupoziomowe centrum zabawy zawiera 
zjeżdżalnię, bujak i wiele akcesoriów do 
zabawy. Zestaw klocków składa się z 75 
elementów w tym 2 figurek. 
Wymiary produktu: 36 x 28,5 x 32 cm,  
wymiary opakowania: 60 x 40 x 31,5 cm, 1,5l+

800057072 12/12

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa   
Stacja kolejowa

Stacja kolejowa z pociągiem i poczekalnią. 
Zestaw klocków składa się z 15 elementów 
w tym 1 figurki. 
Wymiary opakowania: 40 x 30 x 25 cm, 1,5l+

800057102 12/12

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa zestaw podstawowy 1 z 4

Mix 1 z 4 zestawów: Kuchnia Mamy Peppy, Pokój Georga, Lodziarnia Peppy, Plac zabaw Suzy. Zestawy 
klocków składają się z 13 do 26 elementów w zależności od zestawu, w każdym zestawie znajduje się 
1 figurka. Wymiary opakowania: 40,5 x 30 x 25 cm, 1,5l+

800057073 12/12

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa   
Domek ogrodowy

Domek ogrodowy z stolikiem, krzesełkiem, 
drzewem, płotkiem. Zestaw klocków składa się 
z 19 elementów w tym 1 figurki.  
Wymiary opakowania: 40,5 x 30 x 25 cm, 1,5l+

800057075 6/6

PlayBIG Bloxx Świnka Peppa Szkoła

Klasa szkolna Peppy z pełnym wyposażeniem sali lekcyjnej. Dla relaksu Peppa może pohuśtać się na 
bujaku. Zestaw składa się z 87 elementów w tym 2 figurek.  Wymiary opakowania: 60 x 40 x 31,5 cm, 1,5l+
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253246001 2/2

Hello Kitty Ambulans ratunkowy

Ambulans, który można przekształcić 
w pełni wyposażony oddział 
ratunkowy. W zestawie znajduje się 
helikopter z otwieraną przednią szybą, 
6 figurek oraz ponad 15 akcesoriów. 
Pojazdy bez napędu.  
Wymiary: Ambulans 21,5 cm, 
helikopter 17,5 cm, 4l+

253247000 2/2

Hello Kitty  
Taneczna Limuzyna

Limuzyna z otwieranymi 
bocznymi drzwiami, które 
stają się wejściem do 
dyskoteki, zaś otwierany 
bagażnik przekształca się 
w parkiet do tańczenia. 
W zestawie 2 figurki oraz 
ponad 15 akcesoriów. 
Pojazd bez napędu. 
Wymiary: 35,5 cm, 4l+

253248000 2/2

Hello Kitty Odrzutowiec

Otwierany samolot przekształca się w zestaw 
do zabawy z 3 figurkami i ponad 20 akcesoriami. 
Pojazd bez napędu. 
Wymiary: 36,5 cm, 4l+

109281009 12/24

Hello Kitty Figurki 
do kolekcjonowania 
w torebeczce, 6 rodzajów, 
display - 12 szt.

W wielokolorowych, 
estetycznych torebeczkach 
w kształcie głowy kotka Hello 
Kitty skrywają się 3 figurki, 
Wysokość figurek: 3-7 cm, 
opakowanie - display 12 szt. 
torebeczek, 3l+

Kolekcja Hello Kitty 
to barwne zabawki 

z wizerunkiem ikony 
popkulturowej postaci 

rozpoznawalnej na 
całym świecie.
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109282407 36/144

HELLO KITTY Bańki mydlane, 2 rodzaje

Pojemnik z płynem do robienia baniek 
o pojemnosci 60 ml, z zabawką na zakrętce, 
wymiary: 3,5 x 3,5 x 11 cm, display - 36 szt., 
3l+

109281004 24/144

Hello Kitty Breloczek, 4 rodzaje 

Breloczki z wizerunkiem kultowej postaci 
Hello Kitty, dostępne w czterech różnych 
strojach. Display - 24 szt., 1l+

109283010 6/48

SL Steffi w stylizacji Hello Kitty w cekinowej 
spódnicy

Lalka Steffi ubrana w stylizację Hello 
Kitty, szyku nadaje cekinowa spódnica ze 
zmieniającymi kolor cekinami, 
stylizację dopełniają 
torebka i opaska 
na włosach,  
Wysokość: 29 cm, 3l+

109283011 6/48

SL Steffi w stylizacji Hello Kitty z długimi 
włosami

Lalka Steffi ubrana w stylizację Hello Kitty, 
atrakcyjną zabawę zapewniają długie, 
kolorowe włosy, dołączona 
szczotka i zapinki 
do włosów, 
Wysokość: 29 cm, 3l+

109283014 12/192

EL Evi w stylizacji Hello Kitty, 4 rodzaje

Lalki Evi w sukienkach letnich z nadrukiem 
Hello Kitty, stylizację dopełnia opaska 
na włosach. 
Wysokość: 12 cm, 3l+

109283023 6/6

SL Steffi w VW Beetle kabriolecie  
w stylizacji Hello Kitty

Gotowa na ekscytującą podróż Steffi w nowym, 
imponującym kabriolecie VW Beetle z grafiką Hello Kitty. 
Steffi ubrana w top z nadrukiem Hello Kitty i stylizację 
dopełnia opaska na włosy z kokardką i kocimi uszami. 
Wysokość lalki 29 cm, długość samochodu aż 45 cm, 3l+

109281012 16/16

HELLO KITTY Slime proszek,   
display - 16 szt.

Pojemniczki o masie 80 g, każdy zawiera 
proszek do samodzielngo przygotowania 
masy slime, wystarczy zmieszać proszek 
w wodą. 3l+

109281011 16/16

HELLO KITTY Piankowa masa plastyczna 
slime, 3 rodzaje, display - 16 szt.

Pojemniczki z foremką na wieczku zawierają 
piankową masę plastyczną slime o masie 50 g, 
masa jest rozciągliwa, 
łatwa do formowania 
i daje wiele możliwości 
zabawy, dostępne 
są w 3 kolorach: 
jasny różowy, różowy, 
turkusowy. 
3l+

109283024 6/12

SL Steffi na skuterze w stylizacji Hello Kitty

Lalka Steffi ze zginanymi w kolanach nogami 
i z ruchomymi w nadgarstkach i łokciach rękami 
jest ubrana w stylizację Hello Kitty. Zasiada na 
stylowym skuterze, który ma otwierany schowek. 
Długość skutera: 27 cm, 3l+
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800057147 12/48

PlayBIG Bloxx Hello Kitty zestaw startowy 
display

3 różne zestawy klocków: Hello Kitty na 
przejażdżce samochodowej, pokój Hello Kitty 
oraz Hello Kitty na skacząca przez przeszkody 
na koniu. Zestaw klocków zawiera od 5 do 10 
elementów. 
Wymiary produktu: 13 x 11 x 11 cm, 
wymiary displaya: 48 x 33,5 x 9,5 cm, 1,5 l+.”

7600310721 4/4

Hello Kity Kuchnia Cooky

Plastikowa kuchnia z wizerunkiem 
ulubionych bohaterów, wiele miejsca do 
zabawy, ruchome blaty, zintegrowany ekspres 
do kawy, półeczki. W zestawie 17 akcesoriów 
w tym min. sztućce, talerzyki, kubeczki, 
filiżanki, kapsułki, garnek z pokrywką, 
patelnia. Blat na wysokości 37,5 cm.  
Wymiary: 72 x 30 x 80 cm, 18m+

7600320239 2/2

Hello Kitty Toaletka 2 w 1

Toaletka z lustrem, szufladkami i stołeczkiem 
w zestawie z wieloma akcesoriami (min. 
pojemniczki, grzebyk, opaski do włosów itp.). 
Wymiary: 49 x 36 x 94 cm, 3l+

800057150 6/6

PlayBIG Bloxx Hello Kitty Cukiernia

Cukiernia Hello Kitty, w której znajdziemy mnóstwo 
słodkości. Zestaw klocków zawiera 82 elementy 
w tym 2 figurki. Wymiary produktu: 35 x 27 x 23 cm, 
wymiary opakowania: 60 x 40,5 31,5 cm, 
1,5l+

800057148 12/12

PlayBIG Bloxx Hello Kitty 
Samochód lodziarnia

Lodziarnia w której poza lodami 
możemy zaoferować ciastka 
i kawę. Zestaw klocków składa się 
z 26 elementów w tym 1 figurki.  
Wymiary opakowania: 
34 x 26 x 44 cm, 1,5l+

800057149 12/12

PlayBIG Bloxx Hello Kitty Kawiarnia

Urocza kawiarnia w której możemy 
zaproponować kawę i ciastka. Zestaw klocków 
składa się z 45 elementów w tym 2 figurki. 
Wymiary opakowania: 58 x 27 x 46,5 cm, 1,5l+

7600340102 6/6

Hello Kitty Walizka doktora

Zestaw składa się z 15 akcesoriów, w tym 
m.in. stetoskop, termometr, strzykawka, 
pojemniczki, plasterki. 
Wymiary: 25,3 x 10,7 x 23,4 cm, 3l+
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109301074 6/12

Masza i Niedźwiedź, Lalka Masza Chichocząca, 30 cm

Miękka lalka w klasycznej, letniej sukience, lalka 
chichocze głosem bohaterki, gdy nią poruszasz,
z funkcją try me, zasilana bateriami: 3 x 1,5V LR44 
(dołączone). Wysokość: 30 cm, 3l+

109301082 4/4

Masza i Niedźwiedź, Masza lalka z melodią i z sukienkami, 30 cm

Miękka lalka w letniej sukience wygrywa melodie z bajki,
dołączone 2 dodatkowe sukienki do przebierania lalki, 
dołączone grzebyk i gumki do czesania Maszy, 
z opcją try-me, zasilana bateriami: 3 x 1,5V LR44
(dołączone). Wysokość: 30 cm, 3l+

    

109301081 4/8

Masza i Niedźwiedź, Masza lalka w stroju doktora z chorą świnką, 23 cm

Miękka lalka w letniej sukience w czapce lekarskiej wraz z stetoskopem i akcesoriami. Dołączona chora 
świnka z wysypką, która znika po pocieraniu ciepłą wodą (działa pod wpływem zmiany temperatury). 
Wysokość: 23 cm, 3l+

109301083 6/6

Masza i Niedźwiedź, Śmiejący się Misza, 
43 cm

Pluszowy miś - tytułowy bohater bajki,  
który śmieje się głosem bohatera, 
gdy nim poruszasz, z funkcją try-me, 
zasilany bateriami: 3 x 1,5V LR41 
(dołączone). Wysokość: 43 cm, 3l+



109301032 6/6

Masza i Niedźwiedź Dwupoziomowy dom Niedźwiedzia z figurkami

Domek Miszy daje wiele możliwości zabawy: otwierane drzwi, lodówka z obrotowymi elementami, 
zasuwana kotara prysznicowa, łóżeczko z przyciskiem, aby figurka podskakiwała. Ponadto efekty 
dźwiękowe - dzwonek do drzwi. Wiele frajdy sprawi linka z mocowaniem do półki, na której wiesza się 
kosz, a w nim przewozi po linie figurki. 
Wymiary: głęb.: 11cm x sze.: 35cm x wys.: 22 cm, 3l+

109301038 6/6

Masza i Niedźwiedź Dwupoziomowy dom Maszy z laleczką 12 cm

Domek Maszy wyposażony jest w schodki, łóżeczko, stolik, krzesełka, magiczną skrzynkę  
oraz laleczkę 12 cm w klasycznej, letniej sukience. Domek można łatwo złożyć. 
Wysokość domu: 27 cm, 3l+

109301023 6/12

Masza Zimowy Domek Niedźwiedzia

Rozkładany domek Niedźwiedzia z 3 figurkami: Niedźwiedź w czapce św. Mikołaja, Masza w zimowym 
płaszczyku oraz bałwanek, wyposażony w wiele akcesoriów. 3l+

109301632 6/12

Masza Domek Niedźwiedzia

Rozkładany domek Niedźwiedzia z figurką, otwieranymi elementami i wieloma akcesoriami. 3l+

109301633 6/12

Masza Domek Maszy

Rozkładany domek Maszy z figurką i wieloma 
akcesoriami. Ma otwierane drzwi i parę 
okien, jest tu fotelu bujany, łóżko, szafka, 
a nawet toaletka. Dodatkowo w skrzyni 
są klocki i inne zabawki. Jej słodki piesek 
ma wygodną budę w przedniej części 
domu. Akcesoria można przenosić lub 
przechowywać schludnie wewnątrz 
złożonego domku. 3l+

109309863 6/12

Masza Zestaw ambulans z figurkami

Zestaw - karetka ratunkowa z bajki, 
z ukrytymi tylnymi kołami, w zestawie wózek 
inwalidzki i wiele akcesoriów do zabawy. 
Wymiary: długość: 20 cm x wysokość 9 cm, 
3l+
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109306372 6/36

Masza Miękka lalka w klasycznej sukience, 
23 cm

Miękka lalka Masza w klasycznym stroju, 
z włosami do czesania. 
Wysokość lalki: 23 cm, 3l+

109301073 6/12

Masza i Niedźwiedź Zestaw Masza, Misza 
i Zwierzęta

Zestaw prezentowy zawiera Misia 
pluszowego 25 cm i laleczkę Masza 12 cm 
oraz 4 figurki zwierząt. 3l+

109301036 6/24

Masza i Niedźwiedź Misie pluszowe,   
30 cm, 4 rodzaje, display- 6 szt.

Kolekcja Pluszowych Misiów, 4 rodzaje do 
wyboru: Miś klasyczny z muszką, Miś w stroju 
marynarza, Miś Rywal, Pani Misiowa. 
Wysokość: 30 cm, 3l+

109301028 6/36

Masza i Niedźwiedź Miękka lalka w stroju 
reżysera, 23 cm

Masza w stroju reżysera filmowego, włosy, 
które można czesać, są upięte ozdobnymi 
gumkami z kwiatkami. 
Wysokość lalki: 23 cm, 3l+

109301035 6/12

Masza Lalka z melodią z bajki, 30 cm

Miękka lalka w płaszczyku zimowym, 
wygrywa melodię z bajki, która trwa około 
30 sekund, funkcja Try Me, zasilana bateriami 
1,5V LR44 x 3 szt. 
Wysokość lalki: 30 cm, 3l+

109301064 12/12

Masza Lalka 2w1, 25 cm

Laleczka Masza przebrana 
za Misia, ubranko 
zamocowane na stałe, 
można zsuwać głowę 
stroju misia. Wysokość 
lalki: 25 cm, 3l+

109301067 4/8

Masza Miękka lalka w klasycznej sukience, 
40 cm

Lalka Masza w letniej sukience i butkami. 
Wysokość lalki: 40 cm, 3l+

109301029 9/36

Masza miękka lalka, 23 cm, 
3 rodzaje, display - 9 szt.

Laleczka Masza w trzech 
różnych strojach do wyboru. 
Wysokość: 23 cm, 3l+

109301006 6/36

Masza i Niedźwiedź Miękka lalka 
w stroju zimowym, 23 cm

Masza w zimowym stroju. 
Wysokość lalki: 23 cm, 3l+

109301072 6/24

Masza i Niedźwiedź Zestaw Pluszowy Miś 
25 cm i lalka 12 cm

Zestaw idealny na prezent, zawiera 
pluszowego misia w wersji stojącej 25 cm
i lalkę w klasycznej, letniej sukience 
bohaterki, wysokość lalki: 12 cm, 3l+
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109301942 8/32

Masza Pluszowy niedźwiedź 25 cm,   
2 rodzaje, display - 8 szt.

Pluszowy niedźwiedź z bajki Masza 
i Niedźwiedź, siedzący i stojący do wyboru. 
Wysokość: 25 cm, 3l+

109309894 6/6

Masza Pluszowy Niedźwiedź, 50 cm

Duży siedzący, pluszowy Niedźwiedź. 
Wysokość: 50 cm, 0m+

109301087 12/72

Masza w strojach narodowych, 
4 rodzaje  

Masza z najnowszej serii 
„Piosenki Maszy” prezentuje 4 
narodowe stroje z odpowiednimi 
akcesoriami, poznaj stroje 
charakterystyczne dla Anglii, 
Niemiec, Hiszpanii i Francji, 
wysokość: 12 cm, 3l+

109301053 12/72

Masza w rożku, 5 rodzajów, display - 12 szt.

Laleczki Masza zapakowane w estetyczny, 
tekturowy rożek, wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109301026 6/72

Masza Kolorowe włosy, 3 rodzaje

Masza w kolorowych sukienkach 
z fantazyjnymi fryzurami i akcesoriami do 
czesania. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109301051 12/72

Masza w przebraniu, 4 rodzaje

Laleczka występuje w czterech unikalnych 
odsłonach: w stroju Zorro, Klauna, 
Krasnoludka oraz Reżysera filmowego. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109301680 6/72

Masza w różnych strojach, 4 rodzaje

Mała laleczka Masza w różnych strojach 
z bajki. Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109303193 6/72

Urządzenie do robienia dużych baniek 
mydlanych

Pojemność: 115 ml, z winylową figurką Maszy, 
długość: 37 cm, 3l+

109306174 12/12

Wiatrak do zabawy w piasku

Zestaw foremek do robienia babek 
z piasku, można ułożyć z nich wiatrak, 
dołączone też sitko. Wymiary opakowania 
17 x 17 x wys. 41,5 cm

109301057 12/72

Masza ze zwierzątkiem, 4 rodzaje

Mała laleczka Masza w różnych strojach 
z bajki, ze zwierzątkiem. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109301678 12/144

Masza kolorowa, 4 rodzaje

Mała laleczka Masza w klasycznej sukience 
bohaterki w 4 odsłonach kolorystycznych 
obecnych w scenkach bajki. 
Wysokość lalki: 12 cm, 3l+

109301016  6/6

Masza i Niedźwiedź Zestaw Miś z lalką 

Zestaw zawiera pluszowego misia 
43 cm i lalkę 
w klasycznej, 
letniej
sukience bohaterki 
23 cm, 3l+
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6315876463 10/10

DISNEY Pluszowi Przyjaciele, 30 cm,   
5 rodzajów

Pluszowe maskotki prezentujące popularne 
postaci z Disneyowskich animacji, dostępne 
w opakowaniu:  2x Dalmatyńczyk, 2x Królik 
Tuptuś, 2x Dumbo, 2x Kotka Marie oraz 2x 
Bambi, wysokość: 30 cm, 0m+

6315875779 6/6

DISNEY MANDALORIAN Baby Yoda, 25 cm

Pluszowa maskotka Baby Yoda - postać 
z serialu „The Mandalorian”, która podbija serca 
fanów sagi.  
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315874904 6/6

DISNEY WTP Kubuś Puchatek na dobranoc, 
30 cm

Pluszowy Puchatek to doskonały towarzysz 
zabaw najmłodszych, ubrany w piżamkę, 
świecącymi w ciemności gwiazdkami, ponadto 
wygrywa kołysankę, opcja try me, zasilany 
bateriami: 3 x 1,5 V R03/AAA (dołączone). 
Wysokość: 30 cm 0m+

6315872630 6/12

DISNEY WTP Kubuś Puchatek, 25 cm

Pluszowa maskotka
Puchatek w czerwonej 
koszulce. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315875778 6/6

DISNEY MANDALORIAN Baby Yoda, 25 cm

Pluszowa maskotka Baby Yoda - postać 
z serialu „The Mandalorian”, która podbija serca 
fanów sagi.  
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315872720 12/24

DISNEY WTP Maskotki pluszowe 20 cm,  
3 rodzaje, display - 12 szt.

Pluszowe maskotki, do wyboru: Puchatek, 
osiołek Kłapouchy i Tygrysek.  
Wysokość: 20 cm, 0m+ 

6315875526 6/12

DISNEY WTP Tygrysek, 25 cm

Pluszowa maskotka Tygrysek. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315875531 6/12

DISNEY WTP Kłapouchy, 25 cm

Pluszowa maskotka osiołek Kłapouchy. 
Wysokość: 25 cm, 0m+
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6315874844 12/12

DISNEY Mickey 
Raźni rajdowcy maskotki 20 cm, 
4 rodzaje, display 12 szt.

Pluszowe maskotki w displayu: 
4x Mickey, 4x Minnie, 2x Donald i 2x Pluto. 
Wysokość: 20 cm, display - 12 szt., 0m+

6315874843 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Minnie 25 cm

Pluszowa maskotka Minnie w klasycznej 
różowej sukience. Wysokość: 25 cm, 0m+

6315874842 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Mickey 25 cm

Pluszowa maskotka Mickey w klasycznym 
stroju. Wysokość: 25 cm, 0m+

6315872673 4/4

DISNEY WTP Kubuś Puchatek, 35 cm

Pluszowa maskotka Puchatek w czerwonej 
koszulce. Wysokość: 35 cm, 0m+

6315876897 12/24

DISNEY Minnie maskotki, 20 cm,  
display - 12 szt.

Pluszowe maskotki Minnie w czerwonej  
sukience w groszki i dopasowanej kokardzie. 
Wysokość: 20 cm, display - 12 szt., 0m+

6315874846 4/4

DISNEY Maskotka pluszowa Mickey 35 cm

Pluszowa maskotka Mickey w klasycznym 
stroju. Wysokość: 35 cm, 0m+

6315874847 4/4

DISNEY Maskotka pluszowa Minnie 35 cm

Pluszowa Minnie w klasycznej różowej 
sukience. Wysokość: 35 cm, 0m+

6315876847 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Minnie  
z pozytywką 35 cm

Pluszowa Minnie to doskonały towarzysz 
zabaw najmłodszych, zabawę umili melodia 
wygrywana z pozytywki. Wysokość: 35cm, 0m+

6315878710PRO 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Mickey 61 cm

Pluszowy Miki w klasycznym stroju to 
doskonały towarzysz zabaw najmłodszych. 
Wysokość: 61 cm, 0m+

6315878710PRO 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Minnie 61 cm 

Pluszowa Minnie w klasycznej różowej 
sukience. Wysokość: 61 cm, 0m+

6315872675 4/4

DISNEY WTP Kłapouchy, 35 cm

Pluszowa maskotka osiołek Kłapouchy. 
Wysokość: 35 cm, 0m+

6315872674 4/4

DISNEY WTP Tygrysek, 35 cm

Pluszowa maskotka Tygrysek. 
Wysokość: 35 cm, 0m+
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6315876934 6/6

DISNEY Maskotka pluszowa Lama Minnie 
25 cm

Pluszowa Lama
w tęczowej 
kokardzie. 
Wysokość: 25 cm,
0m+

6315877545 12/12

DISNEY Kraina Lodu Maskotki 15 cm,  
4 rodzaje, display - 12 szt.

Pluszowe maskotki 
w displayu: 2x Anna, 
4x Elsa, 4x Olaf 
i 2x Sven. 
Wysokość: 15 cm, 
display - 12 szt., 0m+

6315877639 12/12

DISNEY Kraina Lodu,   
Pluszowa Maskotka Anna,    
25 cm

Pluszowa maskotka 
Anna w klasycznym 
stroju. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877554 6/6

DISNEY Kraina Lodu,   
Maskotka Chunky Anna,    
25 cm

Pluszowa maskotka 
Anna w wersji 
„pulchnej”. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877640 12/12

DISNEY Kraina Lodu,   
Maskotka pluszowa Elza, 25 cm

Pluszowa maskotka 
Elza w charakterystycznej 
dla bohaterki 
niebieskiej sukni. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877555 6/6

DISNEY Kraina Lodu, Chunky Elsa, 25 cm

Pluszowa maskotka Elza w charakterystycznej 
dla bohaterki niebieskiej sukni, w wersji 
„pulchnej”. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877641 12/12

DISNEY Kraina Lodu,   
Maskotka pluszowa Olaf, 25 cm

Pluszowa maskotka Olaf. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877556 6/6

DISNEY Kraina Lodu, Chunky Olaf, 25 cm

Pluszowa maskotka Olaf 
w wersji „pulchnej”. 
Wysokość: 25 cm, 0m+ 

6315877642 12/12

DISNEY Kraina Lodu,   
Maskotka pluszowa Sven, 25 cm

Pluszowa maskotka renifer Sven. 
Wysokość: 25 cm, 0m+

6315877559 6/6

DISNEY Kraina Lodu, Pluszowy Olaf 
rozkładany 30 cm

Zabawka pluszowa Olaf, której elementy 
można rozmontowywać i ponownie składać 
w dowolny sposób, elementy mocują się ze 
sobą za pomocą rzepów. 
Wysokość: 30 cm, 0m+

6318780099 1/1

Display Disney

Aktualne zatowarowanie u Reprezentanta 
firmy Simba. Zdjęcie zatowarowania 
jest poglądowe.
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7600180118 12/48

44 Koty Figurka w koszu, display 12 szt.

Dostępne 10 bohaterów do kolekcjonowania.  
Wysokość figurki 6 cm 
Wymiary produktu: 6,5 x 6,5 x 9 cm 
Wymiary displaya: 26,4 x 20 x 10,2 cm, 3l+

7600180110 12/12

44 Koty Figurka z bajki, LAMPO

Ruchoma figurka przedstawia jednego 
z głównych bohaterów bajki z odpowiednimi 
dla niego akcesoriami.  
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 6,2 x szer. 18,8 x wys. 17 cm, 3l+

7600180111 12/12

44 Koty Figurka z bajki, MILADY

Ruchoma figurka przedstawia jedną 
z głównych bohaterek bajki z odpowiednimi 
dla niej akcesoriami.  
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania:  
głęb. 6,2 x szer. 18,8 x wys. 17 cm, 3l+

7600180112 12/12

44 Koty Figurka z bajki, PILOU

Ruchoma figurka przedstawia jedną 
z głównych bohaterek bajki z odpowiednimi 
dla niej akcesoriami.  
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania:  
głęb. 6,2 x szer. 18,8 x wys. 17 cm, 3l+

7600180113 12/12

44 Koty Figurka z bajki, KLOPSIK

Ruchoma figurka przedstawia jednego 
z głównych bohaterów bajki z odpowiednimi 
dla niego akcesoriami.  
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 6,2 x szer. 18,8 x wys. 17 cm, 3l+

7600180210 8/8

44 Koty Lampo na motocyklu

Ruchoma figurka Lampo na motocyklu. 
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 10,3 x szer. 25,5 x wys. 19,3 cm, 3l+

7600180217 6/6

44 Koty Zestaw do zabawy DELUXE 
z figurką LAMPO

Zestaw zawiera duży intrument, który służy 
jako kryjówka dla figurki. Krzesełko na górze 
instrumentu porusza się po przekręceniu rybką. 
Wysokość figurki: 
7,7 cm, wymiary 
opakowania:  
głęb. 10,3 x szer. 
19,3 x wys. 25,5 
cm, 3l+

7600180211 8/8

44 Koty Milady w cabriolecie

Ruchoma figurka Milady w cabriolecie. 
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 10,3 x szer. 25,5 x wys. 19,3 cm, 3l+

7600180212 8/8

44 Koty Klopsik z łódką

Ruchoma figurka Klopsik z łódką. 
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 10,3 x szer. 25,5 x wys. 19,3 cm, 3l+

7600180219 6/6

44 Koty Zestaw do zabawy DELUXE 
z figurką PILOU

Toaletka z lusterkiem i ruchomymi wiatraczkami 
jest usytuowana na bębnie. 
Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary opakowania: 
głęb. 10,3 x szer. 19,9 
x wys. 25,5 cm, 3l+

7600180218 6/6

44 Koty Zestaw do zabawy DELUXE 
z figurką MILADY

Zestaw zawiera monitor na beczce z figurką 
Milady, który można samodzielne udekorować 
naklejkami. Wysokość figurki: 7,7 cm, wymiary 
opakowania:  
głęb. 10,3 x szer. 
19,3 x wys. 25,5 cm, 
3l+
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107286025 6/24

BF Beczułka do robienia baniek mydlanych

Maszynka do robienia wielu baniek mydlanych 
jednocześnie, wyrzuca bańki na wysokość 
2 metrów, zasilana bateriami 3x1,5 AA/
LR06,  wymiary maszynki: średnica 13 x 
wys.15,5cm, dołączony płyn do robienia baniek 
o pojemności 140ml, 3l+

107286006 6/12

BF Bańki - kosiarka ver 2

Kosiarka ze składaną rączką pozwala na 
wygodne przechowywanie. Pojemność: 120 ml, 
zasilanie: 3 x 1,5V AA / LR6 (niedołączone), 
wymiary kosiarki: 
26 x 28, wys.: 48 cm, 
wymiary opakowania: 
48 x 47,5 wys.: 27 cm, 3l+

107282131 12/12

BF Miecz do baniek, 3 szt.

Urządzenie do robienia dużych baniek 
mydlanych, pojemność: 3  x115 ml, dł.: 34 cm
3l+

107286005 6/12

BF Składana różdżka do robienia 
gigantycznych baniek

Składana różdżka do robienia gigantycznych 
baniek, dołączony pojemnik z płynem do 
robienia baniek  o pojemnśsci: 220 ml, 
długość różdżki: 61cm, wymiary opakowania: 
6 x 20 x wys.: 63 cm, 3l+

107282270 12/36

Mega Bańki ze sznurka

Urządzenie do robienie olbrzymich baniek 
przez namoczenie sznurka w płynie.
Zawiera pojemnik z płynem do baniek: 240 ml. 
Wymiary opakowania: 5,5 x 20 x 20 cm,
3l+

107282314 6/24

Zestaw do robienia gigantycznych baniek 

Zestaw zawiera urządzenie do robienia 
imponujących, długich baniek oraz pojemnik 
z płynem o poj.: 250 ml, średnica: 18 cm. 
Wymiary opakowania: 6 x 24 x 30 cm
3l+

107282400 12/36

BF Flaga do puszczania baniek z płynem

Materiałowa flaga, należy 
nanurzyć ją w dołączonej 
w odpowiednio dopasowanej 
kształtem „wanience” 
wypełnioną płynem do 
robienia baniek. Podczas 
machania nasączona flagą 
wypuszcza się wiele baniek 
o różnej wielkości. Dołączony 
pojemnik z płynem do 
robienia baniek o poj. 240 ml. 
Wymiary flagi:  30 x 10 cm 
x długość rączki 29 cm, 
wymiary opakowania: wys. 36 
cm x szer. 13 cm x głęb. 2,5 
cm, 3l+ 

107286011 36/144

Bańki mydlane 60 ml, 3 rodzaje  
Display - 36 szt.

Opakowanie transparentne, poj.: 60 ml
wymiary pojemniczka: 3,5 x 3,5 x 11 cm, 3l+
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107722258 50/50

Makaron do pływania,    
6 rodzajów

Długość: 160 cm

107282320 8/24

Płyn do baniek mydlanych 500 ml  
Display - 8 szt.

Pojemność płynu: 500 ml, 
wymiary: 7 x 7 x 18,5 cm, 3l+

107272309 12/48

Pompka wodna 800 ml, Display - 12 szt.

Dystans wystrzału: 12 m, dł.: 51 cm, 3l+

107280848 6/144

BF Bańki mydlane 3x30 ml

Wymiary opakowania:3 x 15 x 20 cm
3l+

107290244 24/48

Nakręcane zwierzątka do wody, 6 rodzajów

Wielkość: 15 cm, 12m+

107282325 6/6

Płyn do baniek mydlanych 1000 ml

Pojemność płynu: 1000 ml,
wymiary: 8 x 8 x 27 cm, 3l+

107288822 6/48

BF Motylek - Bańki mydlane

Uruchomienie poprzez pociągnięcie sznurka, 
100 ml, 22 cm, 3l+

107272704 24/216

Pistolet wodny, 100ml, 2 rodzaje  
Display - 24 szt.

Dystans wystrzału: 11 m, dł.: 20 cm, 3l+

107272128 12/144

Narzędzia ze zbiorniczkiem na wodę,   
3 rodzaje

Do wyboru: szpadel, sito, grabki, funkcja 
nabierania i pryskania wodą, poj. zbiornika: 
70 ml, dł.: 25 cm, 3l+

107280847 6/96

BF Muzyczne instrumenty do robienia 
baniek 

2 rodzaje, 30 ml. Wymiary opakowania: 
6 x 15 x 20 cm, 3l+

107288787 6/48

BF Miecz Motylek do dużych baniek 
mydlanych

Pojemność 100 ml, długość :33cm, 3l+

107218777 36/216

Water Fun Psikawki, 4 rodzaje   
Display - 36 szt.

Do wyboru: kaczka, konik morski, żółw, delfin,
4 x 6 x 8 cm, 3l+

118



201119551 6/12

RC Sea Cruiser, 34 cm

Zdalnie sterowana, 2 kanaowa łódź Sea Cruiser 
w kolorze białym o częstotliwości 2,4 GHz, 
rozwija prędkość do 2 km/h, 1:48, baterie 
w zestawie, 34 cm, 6l+

107202183 12/144

Miękki boomerang w różnych kształtach,  
2 rodzaje

Boomerangi w kształcie kotwicy i nietoperza,
wymiar: 22-28 cm, 3l+

107206455 24/96

FZ Wyrzutnia Helikoptera, 2 rodzaje

Wyrzutnia z funkcją świetlną, 
wymiary opakowania: 4 x 24 x 35 cm, 3l+

107202220 12/144

Samolot - proca

Proca w ksztalcie samolotu, wykonana 
z miękkiego materialu, wzmocnionia gumowa 
wyrzutnia i zmieniony kształt kształt 
wierzchołka procy, długość: 20 cm, 5l+

107202142 6/36

FZ Wyrzutnia Helikoptera

Zawiera 2 helikoptery, z funkcją Try-me,
wyrzutnia o średnicy 15 cm, wirnik o średnicy 
10 cm, 3l+

107202185 6/6

Pindaloo

Gra zręcznościowa do żonglowania, wyrzucasz 
i łapiesz piłki, w zestawie rurka z wieczkami
i 2 piłeczki, 6l+

107202338 24/144

FZ Skoczek spadochronowy, 2 rodzaje

Długość.: 11 cm, 3l+

107206031 12/144

FZ Składany dysk do rzucania 

Składany dysk do rzucania, składa się by 
zmieścić go w kieszeni, średnica po rozłożeniu: 
25 cm, wykonany z miękkiego materiału, 3l+

107407966 12/48

FZ Miękki latający dysk, 3 rodzaje

Kolorowe, lekkie, miękkie frisbee do rzucania
wymiar: 23 cm, 3l+

107200769 12/96

Sky Copter Mini, 2 rodzaje

Zestaw zawiera 2 helikoptery do wyrzucania 
oraz wyrzutnię działającą na pociągnięcie 
sznurka. Wysokość wyrzutni: 9 cm,
wymiary opakowania: 5,5 x 17 x 25 cm, 3l+

107206007 12/144

FZ Składany dysk kieszonkowy

Dysk do rzucania, ma możliwość testowania 
sposobu składania w opakowaniu, 
średnica: 20 cm, wykonany z materiału, 3l+
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107407609 6/12

Zestaw do gry w koszykówkę na statywie

Idealny zestaw do nauki gry w koszykówkę 
i ćwiczenia celności rzutów. Zestaw zawiera 
tablicę o wymiarach 40 x 31 cm z obręczą 
o średnicy: 24 cm, piłkę o średnicy: 16 cm, 
pompkę. Tablica zamocowana jest na statywie, 
którego wysokość można regulować 
do aż 160 cm, 3l+

107302291 12/72

Świecąca skakanka, 220 cm

Skakanka wykonana z miękkiego tworzywa 
wypełnionego świetlówkami LED o bardzo 
długiej trwałości, funkcja try me,
wymiary opakowania: 4 x 16,5 x 42 cm,
5l+

107302048 24/288

Guma do skakania, 300 cm, 3 rodzaje

Długość: 300 cm, 5l+

107402138 12/24

BA Bramka do piłki nożnej

Zawiera siatkę i piłkę oraz pompkę
wymiary po rozłożeniu: 87 x 69 x 31 cm,
3l+

107400890 6/24

BA Plastikowa bramka do piłki nożnej 

Bramka z licznikiem mechanicznym
wymiary po rozłożeniu : 57 x 45 x 31 cm
3l+

107301006 24/192

Skakanka z drewnianymi uchwytami,   
3 rodzaje

Drewniane rączki, skakanka czerwona, 
niebieska i żółta, długość: 230 cm, 5l+

107303475 12/144

Skakanka Junior, 2 rodzaje

Przeźroczyste rączki, 220 cm, 5l+

107402215 6/24

Świecące Hula Hoop

Hula Hoop jest składane dzięki systemowi 
click, składa się z 8 elementów: 
2 ze świetlówkami 
LED o bardzo długiej 
trwałości i 6 elementów 
z tworzywa, funkcja 
try me,
średnica: 80 cm, 
wymiary opakowania: 
5 x 16,5 x 34 cm, 5l+

107104904 24/24

Zestaw narzędzi ogrodowych, 4 rodzaje

Narzędzia ogrodowe z drewnianą rączką, do 
wyboru dwie różne łopaty i grabie, 78 cm,
długość: 78 cm, 3l+

107302285 12/144

Skakanka z błyszczącymi uchwytami,  
200 cm

Skakanka wykonana 
ze sznurka z ozdobnymi 
uchwytami, 
długość 200 cm, 5l+

107302096 24/144

Guma do skakania, 300 cm

Długość: 300 cm, 5l+

107230565 24/144

BA YoYo, 3 rodzaje

Wymiary: 4,5 x 12 x 16,5 cm, 5l+
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HAPPY

203819003 3/3

Happy Fendt Leśny zestaw

Traktor leśny z przyczepą 
do przewozu drewna 
z ruchomym wysięgnikiem 
i szczypcami do drewnianych 
bel. W zestawie znajdują się 
bele drewna. Traktor posiada 
funkcję światła i dźwięku. 
Pojazd bez napędu. Funkcja 
Try Me, baterie 2x 1.5 V R6 
w zestawie. 
Wymiary: 65 cm, 1l+

203811001 8/8

Happy Squeezy Jeep Wrangler,  
3 rodzaje, 11 cm

Napęd sprężynowy, tworzywo miękkie 
i bardzo elastyczne. Wymiary: 11 cm, 1l+

203814016 6/6

Happy Straż Pożarna

Wóz strażacki z funkcją światła i dźwięku. Zabawka 
jest przystosowana dla dzieci w wieku już od roku. 
Ciężarówka z napędem może jechać do przodu i do 
tyłu. Drabina oczywiście się obraca - zupełnie tak  jak 
w stanowiącej pierwowzór Scanii. Nie tylko wesoły 
wygląd, lecz także zaokrąglone rogi sprawiają, że 
Happy Fire Truck jest doskonałym partnerem do 
ćwiczenia motoryki oraz zrozumienia podstawowych 
zasad poruszania się. Samochód posiada ruchome 
części. Trwałe kolory i odporność na działanie śliny. 
Nie zawiera drobnych elementów, które mogą zostać 
połknięte. W zestawie znajdują się baterie. 
Długość: 25 cm, 2l+

203815009 6/6

Happy Fendt Katana

Kombajn z kręcącymi się podczas jazdy nożami do zboża oraz ruchomym wysięgnikiem. 
Na górze kombajn posiada grzechotkę z imitacją zebranych plonów. Pojazd bez napędu. 
Funkcja Try Me. Wymiary: 30 cm, 1l+
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203819002 3/3

Happy Traktor z przyczepką, 65 cm

Pojazd bez napędu, światło, dźwięk, 
odczepiana przyczepka, ruchoma łopata, 
Try Me. Wymiary: 65 cm, 2l+

203815003 6/6

Happy Ciągnik gąsienicowy Fendt i pług, 
30 cm

Ciągnik gąsienicowy z pługiem marki 
Fendt, bez napędu, światło i dźwięk, Try Me, 
baterie 2 x 1,5 V LR44 w zestawie. 
Wymiary: 30 cm, 1l+

203815004 6/6

Happy Traktor Fendt i przyczepka ze 
zwierzątkiem, 30 cm 

Traktor Fendt z przyczepką do przewożenia 
zwierzątek razem z krową na przyczepie, 
światło i dźwięk, Try Me, baterie 2 x 1,5 V 
LR44 w zestawie. Wymiary: 30 cm, 1l+

203815001 6/6

Happy Fendt i maszyna do belowania, 
30 cm

Maszyna do belowania z traktorem 
marki Fendt, światło i dźwięk, bela siana 
w zestawie, akcesoria, Try Me, baterie 2 x 
1,5 V LR44 w zestawie. Wymiary: 30 cm, 1l+

203815002 6/6

Happy Traktor Fendt i przetrząsacz,  
30 cm

Traktor marki Fendt z maszyną do 
przetrząsania siana, bez napędu. Przy ruchu 
do przodu przetrząsacz obraca się w koło, 
światło i dźwięk, Try Me, baterie 2 x 1,5 V 
LR44 w zestawie. Wymiary: 30 cm, 1l+

6204601209 1/1

Happy Fendt Display wąski

Aktualne zatowarowanie do potwierdzenia 
u Przedstawiciela Handlowego.

203815005 6/6

Happy Massey Ferguson Traktor z przyczepką

Traktor z przyczepką dla zwierząt oraz figurką konia. Traktor posiada funkcję światła i dźwięku. 
Baterie 2x 1.5 V LR44 w zestawie. Pojazd bez napędu. 
Wymiary: 30 cm, 1l+

203812005 12/12

Happy Fendt Team, 3 rodz.

Happy Fendt Team łączy trzy maszyny rolnicze na 
oryginalnej licencji Fendt. Pojazdy (bez napędu) 
są dostępne jako ciągnik, pojazd gąsienicowy lub 
kombajn zbożowy. W kombajnie „walec” porusza się 
w trakcie jazdy zabawki. Zabawki posiadają funkcję 
światła i dźwięku, które pobudzają wyobraźnię dzieci, 
a ich wielkość jest idealnie dopasowana do 
małych rączek. Wszystkie narożniki i krawędzie 
są zaokrąglone, a powierzchnia jest odporna na 
zabarwienie i ślinę. Ponadto nie ma drobnych części, 
które można połknąć, dzięki czemu odkrywcy świata 
w wieku jednego roku i starsi mogą w zabawny 
sposób ćwiczyć swoje umiejętności motoryczne. 
Długość: 16 cm, 1l+
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FARM 203736004 12/24

Farm Traktor CLAAS z przyczepą,  
36 cm

Traktor CLAAS z przyczepką, bez napędu, 
ruchome elementy. Wymiary: 36 cm, 3l+

203737002 6/6

Farm Fendt 939 Vario, 41 cm

Traktor Fendt 939 Vario w zestawie z przyczepą - kontenerem, napęd cierny, ruchome elementy, 
światło i dźwięk, Try Me. Wymiary: 41 cm, 3l+

203737003 6/6

Farm Massey Ferguson 8737, 42 cm

Traktor Massey Ferguson 8737 
w zestawie z przyczepą na bale, 
w zestawie 3 bale, ręcznie sterowany 
hak, napęd cierny, ruchome elementy, 
światło i dźwięk, Try Me. 
Wymiary: 42 cm, 3l+

203739000 6/6

Farm Traktor CLAAS Ares 
z przyczepką, 57 cm

Traktor CLAAS Ares z wywrotką, 
bez napędu, ruchome elementy. 
Wymiary: 57 cm, 3l+
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ACTION SERIES
200302001026 6/6

Action Series Mix małych pojazdów ratunkowych, 
5 rodzajów, 15 cm

Małe pojazdy bez napędu, ze światłem i dźwiękiem, ruchome 
elementy, policja z manualną wciągarką, straż pożarna z sikawką 
wodną, helikopter z obrotowym śmigłem lub ambulans 
z otwieranymi drzwiami i noszami, baterie 3 x 1,5 V LR41 
w zestawie. Wymiary: 15 cm, 3l+

203306000 4/4

Action Series Straż pożarna, 30 cm

Bez napędu, dźwięk i światło, wysuwana i obracana drabina (360°), Try Me, baterie 2 x 1,5 V R6 
w zestawie. Wymiary: 30 cm, 3l+

203306002 4/4

Action Series Ambulans biały, 30 cm

Bez napędu, dźwięk i światło, ruchome tylne drzwi, nosze, Try Me, baterie 2 x 1,5 V R6 w zestawie. 
Wymiary: 30 cm, 3l+

203306003 4/4

Action Series Policja SUV srebrna, 30 cm

Bez napędu, dźwięk i światło, ruchome tylne drzwi, akcesoria, Try Me, baterie 2 x 1,5 V R6 
w zestawie. Wymiary: 30 cm, 3l+

125



ACTION SERIES

203306006 4/4

Action Series Śmieciarka zielona, 30 cm
Bez napędu, dźwięk i światło, ręczne 
opróżnianie kosza, otwierana tylna klapa, 
Try Me, baterie 2 x 1,5 V R6 w zestawie. 
Wymiary: 30 cm, 3l+

203308369 6/6

Action Series Śmieciarka, 46 cm
Śmieciarka ze światłem i dźwiękiem, z uchwytem do ładowania kontenera, otwieraną klapą z tyłu, 
baterie 2 x 1,5 V LR6 w zestawie. Wymiary: 46 cm, 3l+

203308371 6/6

Action Series Straż Fire Fighter, 36 cm
Straż bez napędu, światło i dźwięk, z funkcją pompki wodnej, Try Me, baterie 2 x 1,5 V LR6 w zestawie. 
Wymiary: 36 cm, 3l+

203308376 6/6

Action Series Policja Street Force, 33 
cm
Napęd cierny, światło i dźwięk, otwierany 
bagażnik, ruchome elementy, baterie 2 x 
1,5 V LR6 w zestawie. Wymiary: 33 cm, 3l+
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203756004 6/6

Action Series VW T3 Kamper

Pojazd z funkcją światła i dźwięku oraz wyrzutnią strzelecką na dachu, z której można strzelać plastikowymi pociskami. Pojazd bez napędu. 
Funkcja Try Me, baterie 2x 1.5 V R6 w zestawie. Wymiary: 28 cm, 3l+

203756005 6/6

Action Series Transporter pieniędzy

Niezwykły pojazd do przewozu pieniędzy, który może stać się skarbonką. Posiada funkcję światła 
i dźwięku, odczepiany sejf z blokadą na kod oraz tajną skrytkę. Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, 
baterie 2x 1.5 V R6 w zestawie. Wymiary: 35 cm, 3l+

203308356 6/6

Action Series 
Helikopter niebieski, 41 cm

Helikopter ze światłem i dźwiękiem, 
mechanicznie obracane śmigło, wciągarka 
noszy, otwierane drzwi, baterie 3 x 1,5 V 
LR6 w zestawie. Wymiary: 41 cm, 3l+
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CITY 203342008 12/36

City Lizak policyjny, 25 cm

Dwustronny lizak policyjny ze światłem,
baterie 2x 1,5V LR6 w zestawie.
Wymiary: 25 cm, 3l+

203742011  6/36

City Pojazdy miejskie City Team, 3 rodzaje

Kabina metalowa (typu die-cast), bez napędu, 
światło i dźwięk, śmieciarka, samochód 
kontenerowy, pomoc drogowa. 
Wymiary: 17 cm, 3l+

203744003 12/12

City Pojazdy Heavy Truck, 4 rodzaje, 22 cm

Pojazdy MAN z napędem ciernym, ruchome 
elementy, z akcesoriami. Wymiary: 22 cm, 3l+

203745012 6/12

City Zestaw z lawetą i autami

W zestawie laweta z metalową szoferką 
oraz 5 pojazdów bez napędu. Są też znaki 
drogowe i pachołki. 3l+

203745008 12/24

City Laweta z 3 samochodami, 2 rodzaje

W zestawie 3 samochodziki metalowe, wolny bieg, ruchome elementy. Wymiary: 28 cm, 3l+
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203745005 12/12

City Autobus turystyczny, 2 rodzaje, 30 cm

Autobus z napędem ciernym, otwierane drzwi, dwie wersje kolorystyczne. 
Skala: 1:43, 30 cm, 3l+

203748002 12/12

City Pociąg miejski, 45 cm

Pociąg bez napędu, otwierane drzwi i dach, wnętrze. 
Skala: 1:43, 45 cm, 3l+

203749017 8/8

City Tramwaj 46 cm, 2 rodzaje

Tramwaj bez napędu, otwierane drzwi, wnętrze 
prawdziwego tramwaju, niebiesko-czerwony. 
Wymiary: 46 cm, 3l+

CITYCITY

203748001 12/12

City Autobus City Express, 46 cm, 2 rodzaje

Autobus przegubowy z napędem ciernym, otwierane drzwi, 
dwie wersje kolorystyczne.
Skala: 1:43, 46 cm, 3l+
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203749007 2/2

City Lotnisko

Lotnisko z funkcją światła i dźwięku. Lotnisko posiada wieżę kontroli lotów z windą, platformą 
do parkowania oraz akcesoriami i matą z płytą lotniskową. Dodatkowo w zestawie znajdują się 4 
metalowe pojazdy i plastikowy samolot, w którym można przechowywać samochodziki. W zestawie 
znajduje się również helikopter oraz 2 przyczepy i 2 bagaże. Funkcja Try Me, 2x 1.5 V R6 w zestawie. 3l+

203749008 4/4

City Parking wielopoziomowy

Czteropoziomowy garaż z funkcją światła 
i dźwięku, manualną windą, czterema metalowymi 
samochodzikami i helikopterem. Baterie 3x 1.5 V 
RL44 w zestawie, 3l+

203779001 4/4

Rekin atakuje, 50 cm

Statek wyposażony w światło i dźwięk, 
ruchomy dźwig, kapsułę ratunkową, 
wyrzutnię pojazdu poza burtę statku, 
trzy możliwe wyjazdy ze statku, 
metalowy samochód, helikopter, 
gumową łódź podwodną oraz rekina 
z ruchomą szczęką, otwieraną klatkę, 
statek i kapsuła unoszą się na wodzie 
dzięki zamontowanemu styropianowi, 
baterie 2 x 1,5 V R03 w zestawie. 
Wymiary: 50 cm, 3l+
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203723005 6/24

CONSTR Koparka Volvo ze światłem i dźwiękiem

Pojazd bez napędu, ze światłem i dźwiękiem. 
Wymiary: 23 cm, 3l+

203722009 24/24

CONSTR 3-pak pojazdów budowlanych 
Volvo, 2 rodzaje

Trzy różne pojazdy budowlane marki Volvo, 
bez napędu, ruchome elementy, 2 rodzaje. 
Wymiary: 10 cm, 3l+

203722006 6/24

CONSTR Volvo Mini Mover, 13 cm,  
3 rodzaje

Pojazdy poruszające po przyciśnięciu górnej 
części szuflą/łapą/kulą, do wyboru spychacz, 
koparka lub pojazd do wyburzania, funkcja 
Try Me. Wymiary: 13 cm, 3l+

203723003 6/24

CONSTR Spychacz Volvo ze światłem i dźwiękiem

Pojazd bez napędu, ze światłem i dźwiękiem. Wymiary: 23 cm, 3l+

203723004 6/24

CONSTR Wywrotka Volvo ze światłem i dźwiękiem

Pojazd bez napędu, ze światłem i dźwiękiem. 
Wymiary: 23 cm, 3l+

203722008 5/5

CONSTR 5-pak pojazdów budowlanych 
Volvo

Pięć różnych pojazdów budowlanych marki 
Volvo, bez napędu, ruchome elementy. 
Wymiary: 10 cm, 3l+
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203729012 3/3

CONSTR Ciężka laweta Mack/Volvo 
z funkcją światła i dźwięku

Zestaw składa się z ciężkiej lawety 
marki Mack posiadającej funkcję światła 
i dźwięku oraz koparki i ładowarki na 
licencji marki Volvo. Wymiary: Długość 
lawety 70 cm, długość pojazdów Volvo 
26 cm, 3l+

203725004 4/4

CONSTR Wywrotka Volvo 3 światła i dźwięki

Pojazd bez napędu, ze światłem i dźwiękiem, reaguje 
na 3 różne obciążenia poprzez włączenie światła 
(zielone - lekki ładunek, pomarańczowe - średni, 
czerwone - zbyt ciężki) i dźwięk ostrzegawczy. 
Ruchoma wywrotka. Wymiary: 30 cm, 3l+

203725006 4/4

CONSTR Koparka Volvo 3 światła i dźwięki

Pojazd bez napędu, ze światłem i dźwiękiem, reaguje 
na 3 różne obciążenia poprzez włączenie światła 
(zielone - lekki ładunek, pomarańczowe - średni, 
czerwone - zbyt ciężki) i dźwięk ostrzegawczy. 
Ruchoma łapa koparki. Wymiary: 30 cm, 3l+

203725008 6/6

CONSTR Volvo Truck Team, 32 cm

Zestaw budowlany na licencji marki 
Volvo. Zabawka składa się z ciężarówki 
z funkcją światła i dźwięku oraz przyczepy 
z ruchomym podjazdem, na której znajduje 
się 9 cm ładowarka marki Volvo. Ładowarka 
posiada ruchomą łopatę, którą można 
ładować różne przedmioty na domowej 
budowie. Dodatkowo, przyczepa na której 
przewożona jest ładowarka może być 
odczepiana, dzięki czemu dziecko może 
bawić się każdym elementem zestawu 
osobno. Wymiary 32 cm, kolory żółty/szary, 
3l+

203726000 6/6

CONSTR Spychacz, 35 cm

Spychacz z funkcją światła i dźwięku, 
posiada napędzane na baterię ramię, na 
końcu którego znajduje się ruchama szufla 
umożliwiająca dzieciom można nabieranie 
przeróżnych „materiałów budowlanych” 
znajdujących się w pokoju dziecięcym. 
Baterie 2x 1,5V LR6 znajdują się w zestawie, 
3l+

203729013 4/4

CONSTR Zestaw Volvo 
z kaskiem i pojazdami

2 pojazdy budowlane bez 
napędu - wywrotka i koparka, 
w zestawie także kask i łopatka 
z grabiami. 3l+
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203725002 6/6

CONSTR Zestaw pojazdów budowlanych, 
2 rodzaje, 18 cm

Zestaw trzech pojazdów budowlanych 
bez napędu: wywrotka MAN, Van Renault, 
ładowarka Liebherr L586 lub koparka 
Liebherr R936, ruchome elementy. 
Wymiary: 18 cm, 3l+

203729010 3/3

CONSTR Zestaw budowlany, 79 cm

Duży zestaw budowlany wyposażony w 4 metalowe pojazdy, światło i dźwięk, dźwig, wieżę 
z windą, obrotowe platformy, transporter, akcesoria: kula do rozbiórki, materiały budowlane. 
Wymiary: szer.: 79 cm, wys.: 52 cm, 3l+

6204601124 1/1

Display VOLVO

Aktualne zatowarowanie do potwierdzenia 
u Przedstawiciela Handlowego.

203462411 6/6

CONSTR Dźwig gigant 
z dźwiękiem, 100 cm

Zdalne sterowanie kablowe, 
z koszem ładowniczym, 
platformą ładowniczą, kabiną 
na figurkę, obrót 360°, baterie 
4 x 1,5 V R6, brak w zestawie. 
Wymiary: 100 cm, 3l+

203462412 4/4

CONSTR Dźwig Mega Crane, 
120 cm

Zdalne sterowanie kablowe, 
z uchwytem ładowniczym, 
platforma ładownicza 
i figurka, otwierana kabina na 
figurkę, baterie 6 x 1,5 V R6 
brak w zestawie. 
Wymiary: 120 cm, 3l+

203722007 6/36

CONSTR Pojazdy budowlane, 3 rodzaje

Bez napędu, światło, dźwięk, do wyboru: kontenerowiec, betoniarka, dźwig. 
Wymiary: 17 cm, 3l+
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203836004 6/6

Playlife Kamper

Van kampingowy Hymer B-Class z wieloma 
akcesoriami, w tym otwieranym dachem 
i lewą ścianą samochodu oraz drzwiami 
wewnątrz pojazdu. W zestawie znajdują się 
także ruchome elementy i akcesoria, m.in.  
interpack, deska surfingowa, rower i grill. 
Pojazd bez napędu. 
Skala: 1:24, 30 cm, 3l+

203185000 6/6

Playlife PinkDrivez Flamingo Jeep, 22 cm,  

Jeepster Commando z funkcją światła i dźwięku.
W zestawie znajduje się figurka, flaming, bransoletka 
oraz wiele akcesoriów. 
Skala: 1:24, 22 cm

203837008 6/6

Playlife Zestaw ratownika wodnego

Zestaw składa się z ratowniczego Forda Raptora z funkcją światła i dźwięku oraz skutera wodnego Yamaha WaveRunner GP1800R umieszczonego na 
przyczepie. W zestawie znajduje się figurka ratownika oraz niezbędne akcesoria tj. kask, kamizelka i koło ratunkowe, a także deska surfingowa. Pojazdy 
bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 3x 1.5 V LR44 w zestawie. Skala 1:24, 38 cm, 3l+

203837009 6/6

Playlife Zestaw ratownika górskiego

Zestaw składa się z ratowniczego Mercedesa G-Class AMG 500 4x4 z funkcją światła i dźwięku oraz skutera śnieżnego Yamaha Phazer X-TX umieszczonego 
na przyczepie. W zestawie znajduje się figurka ratownika oraz niezbędne akcesoria. Pojazdy bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 3x 1.5 V LR44 w zestawie. 
Skala:1:24, 38 cm, 3l+
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203838007 6/6

Playlife - Różowy Zestaw dżokejki

Różowy Mercedes-Benz AMG 500 4x4 z funkcją światła i dźwięku oraz przyczepą 
do przewożenia konia. W zestawie znajdują się także figurka dżokejki, koń, płot oraz 
akcesoria. Baterie 3x 1.5 V LR44 w zestawie. Skala 1:24, 40 cm, 3l+

203833004 6/6

PlayLife Zestaw wędkarza, 20 cm

14-częściowy zestaw składa się z pływającej 
łodzi, w pełni ruchomej postaci oraz 
pozostałego wyposażenia wędkarskiego 
(wędka, ryby, skrzynia na narzędzia, podbierak, 
lornetka, przenośna lodówka, telefon, kubek, 
łopata, skrzynia na narzędzia). Łódź posiada 
ruchome części, a figurkę można bez problemu 
posadzić za sterem. Skala: 1:24, 20 cm, 3l+

203833005 6/6

PlayLife Zestaw strażnika parku, 16 cm

Quad z napędem ciernym i przednimi 
resorami, figurka, akcesoria: wędka, ryby, 
skrzynia na narzędzia, podbierak, lornetka, 
przenośna lodówka, telefon, kubek, łopata, 
skrzynia na narzędzia. Skala: 1:24, 16 cm, 3l+

203834001 6/6

PlayLife Zestaw surfera, 24 cm

Zestaw surfera zawiera figurkę i samochód 
Jeepster Commando, akcesoria: lornetka, 
kanister, przenośna lodówka, łopata, wiosła, 
skrzynia na narzędzia, kubek, telefon; 
światło i dźwięk. Skala: 1:24, 24 cm, 3l+

203834002 6/6

PlayLife Zestaw myśliwego, 23 cm

Zestaw myśliwego z figurką i samochodem 
Mercedes AMG 500 4x4 bez napędu, światło 
i dźwięk, pies, akcesoria: latarka, nóż, 
strzelba, lornetka, telefon, miska, manierka. 
Skala: 1:24, 23 cm, 3l+

203835004 6/6

PlayLife Prawdziwy camping, 22 cm

Zestaw campingowy z figurką i samochodem 
Jeepster Commando bez napędu, kajak 
w zestawie, światło i dźwięk, akcesoria: 
wędka, ryby, skrzynia na narzędzia, 
podbierak, wiosła. Skala: 1:24, 22 cm, 3l+

203835002 6/6

PlayLife Zestaw podróżnika, 23 cm

Zestaw podróżnika z figurką i samochodem 
Mercedes AMG 500 4x4² bez napędu, światło 
i dźwięk, ognisko ze światłem, akcesoria: wędka, 
ryby, skrzynia na narzędzia, podbierak, lornetka, 
przenośna lodówka, telefon, kubek, łopata. 
Skala: 1:24, 23 cm, 3l+

203835003 6/6

PlayLife Zestaw kolarza górskiego, 
24 cm

Zestaw podróżnika z figurką 
i samochodem Ford Raptor bez napędu, 
rower, światło i dźwięk, akcesoria: 
kanister, pachołki, klucz, dron z pilotem 
i okularami, latarka, aparat; BBQ 
z światłem. Skala: 1:24, 24 cm, 3l+
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203838001 6/6

PlayLife rozszerzony zestaw wędkarza, 41 cm

Zestaw wędkarza z figurką i samochodem Jeepster Commando bez napędu, światło i dźwięk, łódka z przyczepą, pies, krzesło, akcesoria: wędka, ryby, skrzynia na 
narzędzia, podbierak, lornetka, kanister, przenośna lodówka, łopata, kubek, telefon. Skala: 1:24, 41 cm, 3l+.

203838002 6/6

PlayLife Zestaw dżokeja, 40 cm

Zestaw wycieczka konna z figurką - kobietą i samochodem Mercedes AMG 500 4x4 bez napędu, światło i dźwięk, koń i koniowóz, płotek, akcesoria: łopata, 
zmiotka, widły, wiadro, uprząż dla konia, koryto, wiadro, zgrzebło, odznaka, palcat, siodło, ubranie dżokeja. Skala: 1:24, 40 cm, 3l+

203838003 6/6

PlayLife rozszerzony zestaw offroad, 38 cm

Zestaw off-road z figurką i samochodem Ford Raptor bez napędu, rower i quad w zestawie, quad z napędem ciernym i przednimi amortyzatorami, światło 
i dźwięk, akcesoria: kanister, pachołki, klucz, dron z pilotem i okularami, latarka, aparat. Skala: 1:24, 38 cm, 3l+

203832002 12/12

PlayLife Zestaw koszenia trawników

Zestaw wyposażony w kosiarkę marki Honda 
HF2622 z otwieranym koszem, możliwością 
podnoszenia i opuszczania ostrzy, figurka, 
akcesoria: dmuchawa, trymer, kosiarka 
ręczna. Skala: 1:24, 3l+

203832003 12/12

PlayLife Zestaw naprawy chodników

Zestaw wyposażony w koparkę marki Wacker 
Neuson EZ17, młot pneumatyczny, kosiarkę, 
figurkę, akcesoria. Skala: 1:24, 19,5 cm, 3l+

203833006 6/6

PlayLife Zestaw sprzątający ulice, 19,5 cm

Zestaw sprzątający zawiera zamiatarkę 
Karcher MC 130 bez napędu, figurkę, ruchome 
elementy, akcesoria: łopata, grabie, szczotka, 
strój, Try Me. 
Skala: 1:24, 19,5 cm, 3l+
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203836003 6/6

PlayLife Zestaw recyklingowy 29 cm

Zestaw recyklingowy zawiera pojazd Iveco 
Eurocargo bez napędu, figurkę, światło 
i dźwięk, ruchomy dźwig, platformę, akcesoria: 
2 kontenery na butelki, butelkę, łopatę, grabie, 
szczotkę, Try Me, baterie 3 x 1,5 V LR44 
w zestawie. Skala: 1:24, 29 cm, 3l+

203838004 6/6

PlayLife Zestaw naprawy ulic, 41 cm

Zestaw naprawy ulic zawiera samochód Ford Raptor bez napędu, przyczepkę wraz z koparką do naprawy 
dróg marki Wacker Neuson EZ17, światło i dźwięk, akcesoria: przecinarkę, młot pneumatyczny, grabie, 
łopatę, szczotkę, pachołki, bramkę, strój, Try Me, baterie 3 x 1,5 V LR44 w zestawie. Skala: 1:24, 41 cm, 3l+

203838005 6/6

PlayLife Zestaw nadzoru ruchu drogowego, 41,5 cm

Zestaw nadzoru ruchu drogowego zawiera samochód marki Iveco Daily 4x4 z ruchomą platformą, panelem, przyczepką budowlaną, pojemnikiem na piach, 
akcesoria: znaki, pachołki, bramka, strój, Try Me, baterie 3 x 1,5 V LR44 w zestawie. Skala: 1:24, 41,5 cm, 3l+

203838006 6/6

PlayLife Zestaw porządku parku miejskiego, 37 cm

Zestaw zawiera samochód marki Ladog T-1700, ruchomy dźwig, platformę wraz z panelami, przyczepkę wraz z kosiarką marki Honda Lawn Mower HF2622 THE 
z otwieranym koszem i podnoszoną kosiarką do góry i do dołu, figurkę, dmuchawę i przycinarkę do trawy marki Honda, akcesoria, Try Me, baterie 2 x 1,5 V LR44 
w zestawie. Skala: 1:24, 37 cm, 3l+

203835005 6/6

PlayLife Zestaw sanitarny, 21,5 cm

Zestaw sanitarny zawiera pojazd Ladog 
T-17000 z ruchomym dźwigiem, figurkę, 
toaleta z dźwiękiem, platforma, panele, 
ruchome elementy, akcesoria: znak, flaga, 
strój, Try Me, baterie 2 x 1,5 V LR44 
w zestawie. Skala: 1:24, 21,5 cm, 3l+
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FORMUlA
 E

203162000 6/36

Formuła E - Racer na linkę 3 rodzaje

Zabawka napędzana poprzez wyciąganą 
linkę z tyłu samochodu, funkcja Try Me. 
Wymiary: 14 cm, 3l+

203165000 6/24

Formuła E - Mini RC, 3 rodzaje

Pojazd 2-kanałowy, 2,4 GHz 
sterowany poprzez kontroler 
umieszczony na spodzie 
kasku, który jest jednocześnie 
opakowaniem. Ładowanie 
następuje poprzez zestaw 
znajdujący się w kasku - 3 min. 
Czas jazdy do 5 min. Prędkość do 
6 km/h. Baterie TX 2x R6 (brak 
w zestawie) RX 1.2 V 80 MAH 
Ni-MH (w zestawie). Wymiary: 
Długość 7 cm, 3l+

203167000 4/4

Formuła E - RC 2-Generacji

Wierny, 3-kanałowy model E formuły, 2,4 Ghz, moduł ataku (przyśpieszenia), w trakcie którego podświetla 
się kokpit kierowcy, a samochód przyśpiesza do maksymalnej prędkości. Ładowanie następuje poprzez 
wbudowany system USB. Czas ładowania 90 min, czas jazdy 20 min. Prędkość do 8 km/h. Baterie TX 2x 
1.5V LR6 + RX 1x 6.4V 400 MAH Li-Ferrit w zestawie. Skala 1:14, 36 cm, 6l+
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RADIO CONTROL

251109001 2/2

RC Drift Ford Mustang 1:10

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z napędem 
na 4 koła oraz funkcją turbo i driftingu. 
W zestawie znajdują się zapasowe, 
wymienne opony. Ładowany poprzez 
wbudowany system USB. Prędkość do 12 
km/h. Baterie TX 2x 1.5 V LR6 + RX 1x 9.6V 
LI-ION 320MAH w zestawie. 
Skala: 1:10, 41 cm. 6l+

201119551 6/12

RC Sea Cruiser, 34 cm

Zdalnie sterowana, 2 kanałowa łódź Sea 
Cruiser w kolorze białym o częstotliwości 
2,4 GHz, rozwija prędkość do 2 km/h. 
Łódź posiada zabezpieczenie napędu, 
dzięki czemó śróba zabawki nie zacznie 
się obracać dopóki nie zetknie się z wodą. 
Dzięki dołączonym bateriom zabawka jest 
gotowa do zabawy bezpośrednio po wyjęciu 
z opakowania. Skala 1:48. Długość 34 cm, 
6l+

201102000 10/10

RC Rocking Flippy

Stworzony do akcji pojazd RC, który potrafi zrobić 
mnóstwo trików: Funkcja obracania i przewrotki 
w połączeniu z obracającymi się po obu stronach 
osiami umożliwia najodważniejsze manewry podczas 
jazdy! Ten zdalnie sterowany rajdowiec potrafi 
pędzić z prędkością do 8 km/h! Chłopcy i dziewczęta 
pokochają go, dzięki łatwemu sterowaniu i niezwykłym 
manewrom, które można nim wykonać. Model posiada 
2-kanałowe (2.4 GHz) zdalne sterowanie radiowe. 
Długość: 15 cm. Baterie nie są dołączone do zestawu. 
Zalecany wiek: 6l+

201106000 12/12

RC Land Water Stunt Car, RTR

2-kanałowy, 2,4 Ghz, możliwość przewrotu 
oraz jazdy na obu stronach samochodu. 
Model unosi się na wodzie dzięki czemu 
można poruszać się nim zarówno na lądzie, 
jak i w wodzie. Ładowanie następuje poprzez 
wbudowany system USB. Baterie TX 2x 
1.5V LR6 + RX 1x 6.4V 400 MAH Li-Ferrit 
w zestawie. Skala: 1:18, 22 cm, 6l+ 
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SOS 203712014026 6/24

SOS Jednostka policyjna,   
2 rodzaje, 15 cm

Pojazdy policyjne wyposażone w napęd 
cierny, światło i dźwięk, mix zawiera 
samochody: Porsche i Citroen, Try Me, 
WERSJA POLSKA, baterie 3 x 1,5 V LR44 
w zestawie. Skala: 1:32, 15 cm, 3l+

203752009 6/12

SOS Dodge Challenger SRT Hellcat,  
2 rodzaje, 15 cm

Samochód Dodge Challenger bez napędu, 
światło i dźwięk, ręcznie otwierana maska, 
funkcja crash na bocznych drzwiach, Try Me, 
baterie 3 x 1,5 V LR44 w zestawie. 
Skala: 1:32, 15 cm, 3l+

203713010026 8/8

SOS Citroën SpaceTourer, 15 cm

Samochód policyjny marki Citroen wyposażony 
w napęd cierny, światło i dźwięk, otwierane 
elementy, radar ze światłem, Try Me, WERSJA 
POLSKA, baterie 3 x 1,5 V LR44 w zestawie. 
Skala: 1:32, 15 cm, 3l+

203713009026 8/8

SOS Służby specjalne, 18 cm

Pojazd służb specjalnych policji, bez napędu, 
światło i dźwięk, funkcja armatki wodnej, Try 
Me, WERSJA POLSKA, baterie 3 x 1,5 V LR44 
w zestawie. Skala: 1:32, 18 cm, 3l+

203717004026 4/4

SOS Jednostka SWAT

Jednostka policyjna służb specjalnych SWAT, wyposażona w światło i dźwięk, otwierane boczne 
panele, rączka do przenoszenia, wyrzutnia dronu, tarcza do strzelania wodą za pomocą pojazdu SWAT, 
w zestawie policyjne pojazdy marki Porsche i Citroen bez napędu oraz jednostkę SWAT, WERSJA 
POLSKA, baterie 2 x 1,5 V R3 w zestawie, 3l+
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SOS

203719011026 2/2

SOS Kwatera główna policji - zestaw

Kwatera główna zawiera: więzienie, jednostkę SWAT oraz wyrzutnię dronu z tarczą do strzelania wodą, 4 pojazdy bez napędu w tym: Dodge Hellcat Villian ze 
światłem i dźwiękiem oraz z podnoszoną maską i funkcją crash na drzwiach, jednostki policyjne Porsche, Citroen, SWAT oraz helikopter, rączka do przenoszenia, 
Try Me, WERSJA POLSKA, baterie 2 x 1,5 V R3 i 3 x 1,5 V LR44 w zestawie, 3l+

203715010026 4/4

SOS Jednostka dowodzenia

Policyjna jednostka dowodzenia wyposażona w światło i dźwięk, otwierane boczne panele, rączkę do 
przenoszenia, 2 pojazdy policyjne marki Porsche i Citroen, bez napędu, ze światłem i dźwiękiem, Try 
Me, WERSJA POLSKA, baterie 2 x 1,5 V R3 w zestawie, 3l+

203715012026 4/4

SOS Więzienie

Zestaw więzienie posiada klatkę z możliwością 
blokady, więzień może uciec z klatki tylnymi 
drzwiami, w zestawie: samochód bandyty 
z funkcją crash oraz światło i dźwięk, pojazd 
policyjny marki Mercedes, bez napędu, Try 
Me, WERSJA POLSKA, baterie 3 x 1,5 V LR44 
w zestawie, 3l+
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SOS

203713011026 8/8

SOS Policja Audi RS3, 15 cm

Samochód policyjny marki Audi wyposażony 
w napęd cierny, światło i dźwięk, otwierane 
elementy, akcesoria: kolczatkę, pachołki, 
bramkę, Try Me, WERSJA POLSKA, baterie 3 x 
1,5 V LR44 w zestawie. Skala: 1:32, 15 cm, 3l+

203716018026 6/6

SOS Mercedes-AMG E43, 30 cm

Samochód policyjny marki Mercedes wyposażony w automatyczny napęd, wysuwany lizak policyjny, 
światło i dźwięk, otwierany bagażnik za pomocą przycisku, Try Me, WERSJA POLSKA, baterie 3 x 1,5 V 
R6 w zestawie. Skala: 1:16, 30 cm, 3l+

203714011026 8/8 

SOS Straż pożarna z drabiną

Samochód strażacki Rosenbauer z kabiną marki Mercedes-Benz. Straż posiada funkcję światła i dźwięku, 
ruchome elementy, wysuwaną drabinę i boczne podpory. Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 3x 
1.5 V LR44 w zestawie. Wymiary: 23 cm, 3l+

203714012026 8/8

SOS Lotniskowa straż pożarna

Samochód strażacki Pantera Rosenbauer’a z wiernie odwzorowanymi detalami prawdziwego pojazdu, 
w tym kabiny. Straż posiada funkcję światła i dźwięku, ruchome ramię gaśnicze do precyzyjnego 
gaszenia pożaru oraz funkcję strzelania wodą. Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 3x 1.5 V LR44 
w zestawie. Wymiary: 24 cm, 3l+

203714009026 8/8

SOS Helikopter Służb Specjalnych, 26 cm

Policyjny helikopter Służb specjalny bez 
napędu, światło i dźwięk, otwierany panel, 
efekty dźwięku przy zabawie helikopterem, 
Try Me, WERSJA POLSKA, baterie 3 x 1,5 V 
LR44 w zestawie. Skala: 1:24, 26 cm, 3l+

203714010038 8/8

SOS Łódź Służb Specjalnych, 24 cm

Policyjna łódź Służb Specjalnych wyposażona 
jest w światło i dźwięk. Ponadto łódź unosi 
się na wodzie, a wbudowany sznurek do jej 
napędzania sprawi, że dzieci nie będą chciały 
wyjść z wanny. Funkcja Try Me, 1:24, baterie 
3 x 1,5 V LR44 w zestawie, 24 cm, 3l+

203714013026 6/6

SOS VW Tiguan R-Line, 25 cm

Samochód policyjny marki VW bez napędu, 
światło i dźwięk, Try Me, WERSJA POLSKA, 
baterie 2 x 1,5 V R6 w zestawie. 
Skala: 1:18, 25 cm, 3l+

203715013026 6/6

SOS Policja Ford Transit, 28 cm

Samochód policyjny marki Ford, bez napędu, 
wyposażony w światło i dźwięk, sprężynowe 
drzwi bagażnika, boczny spust opuszczający 
drzwi, Try Me, WERSJA POLSKA, baterie 2 x 
1,5 V R6 w zestawie. Skala: 1:18, 28 cm, 3l+

203714016026 6/6

SOS Samochód strażacki VW Tiguan 
R-Line

Samochód z funkcją światła i dźwięku. 
Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 2x 
1.5 V R6 w zestawie. Skala 1:18, 25 cm, 3l+
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SOSSOS

203716017026 6/6

SOS Straż pożarna Scania

Duży samochód strażacki Scania Rosenbauer’a. Samochód posiada funkcję światła i dźwięku, wysuwaną drabinę z koszem ratowniczym, funkcję strzelania wodą 
oraz dodatkowe nosze. Zabawka ma także otwierane panele boczne, wysuwane podpory oraz akcesoria. Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 3x 1.5 V R6 
w zestawie. Wymiary: 35 cm, 3l+

203719012038 3/3

SOS Lotniskowa straż pożarna - duża

Samochód strażacki Pantera Rosenbauer’a 6x6 z wiernie odwzorowanymi detalami prawdziwego pojazdu, w tym kabiny. Straż posiada funkcję światła i dźwięku 
oraz przycisk (pompkę) manualnego strzelania wodą. Ramię gaśnicze do precyzyjnego gaszenia pożaru wymaga ręcznego ustawienia. Pojazd bez napędu. Baterie 
2x 1.5 V R6 w zestawie. Wymiary: 62 cm, 3l+

203719020038 3/3

SOS RC Lotniskowa straż pożarna - duża

Zdalnie sterowany (4-kanałowy, 2,4 Ghz) samochód strażacki Pantera Rosenbauer’a z napędem 6x6 oraz wiernie odwzorowanymi detalami prawdziwego 
pojazdu, w tym kabiny. Straż posiada funkcję światła i dźwięku oraz funkcję strzelania wodą, które można uruchomić z poziomu kontrolera. Ramię gaśnicze do 
precyzyjnego gaszenia pożaru wymaga ręcznego ustawienia. Funkcja Try Me, baterie TX 3x 1.5 V R6 + RX 1x 1.5 V R6 w zestawie. Wymiary: 62 cm, 3l+

203712016038 6/36

SOS Metalowa straż Scania, 2 rodzaje, 17 cm

Wóz straży pożarnej bez napędu z metalową kabiną, posiadający światło i dźwięk, ruchome elementy, 
dwa rodzaje A: otwierany panel boczny, B: wyciągana drabina, 17 cm, Try Me, baterie 3 x 1,5 V LR41 
w zestawie. Wymiary: 17 cm, 3l+

203712011026 6/36

SOS Jednostka bezpieczeństwa, 2 rodzaje, 
12 cm

Napęd sprężynowy, światło, dźwięk, 
otwierane drzwi. Skala: 1:36, 12 cm, 3l+
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SOS

203716011026 6/6

SOS Van Karetka, 34 cm

Bez napędu, światło i dźwięk, otwierane drzwi, zdejmowany dach, Try Me, 
WERSJA POLSKA. 
Skala: 1:18, 34 cm, 3l+

203713012026 8/8

SOS Iveco Ambulans

Kolekcja SOS od Dickie Toys jest wyrazem uznania dla ratowników na całym świecie. Ambulans City od Dickie Toys to wykonany z dbałością o szczegóły 
model karetek znanych na całym świecie z filmów i telewizji. Pojazd posiada funkcję światła i dźwięku a także tylne otwierane drzwi. Nie może oczywiście 
zabraknąć dokładnie odwzorowanych noszy. W zestawie znajdują się baterie. Skala 1:18. Długość: 18 cm. Mechanizm wolnego koła. 3l+

203713013026 8/8

SOS City Ambulans

Kolekcja SOS od Dickie Toys jest wyrazem uznania dla ratowników na całym świecie. Ambulans City od Dickie Toys to wykonany z dbałością o szczegóły 
model karetek znanych na całym świecie z filmów i telewizji. Pojazd posiada funkcję światła i dźwięku a także tylne otwierane drzwi. Nie może oczywiście 
zabraknąć dokładnie odwzorowanych noszy. W zestawie znajdują się baterie. Skala 1:18. Długość: 18 cm. Mechanizm wolnego koła. 3l+

203719017 3/3

SOS Straż pożarna MAN, 54 cm

Duży samochód strażacki Man z funkcją światła i dźwięku oraz ruchomą i wysuwaną drabiną. 
Pojazd bez napędu. Funkcja Try Me, baterie 2x 1.5 V R6 w zestawie. Wymiary: 54 cm, 3l+

144





212059989 1/1

Majorette Garaż Super City, 130 cm

Garaż Majorette wyposażony jest w 35 miejsc 
parkingowych. Na 7 poziomach znajdują się 
miejsca parkingowe, 2 elektryczne windy, 
myjnia, stacja benzynowa i wyrzutnia policji. 
Garaż posiada 6 różnych dźwięków i świateł, 
elektryczny pociąg, a także 6 pojazdów 
dołączonych do zestawu. 
Wymiary: 130 cm szerokości, 3l+
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212053051 72/72

Majorette Street Cars,  18 rodzajów

Metalowe samochody, 
bez napędu, dostępne marki samochodów: alfa romeo, audi, Chevrolet, Citroen, Ford, Jeep, 
lamborghini, Mclaren, Mercedes-Benz, opel, Porsche, renault, Toyota, Volkswagen. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053052 36/36

Majorette Premium Cars, 18 rodzajów

Metalowe samochody, dostępne marki: alfa romeo, aston Martin, audi, Bentley, Chevrolet, Citroen, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, lamborghini, land rover, 
Mercedes-aMG, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, renault, Subaru, Volkswagen, bez napędu, ruchome elementy, transparentne światła, zawieszenie, 
nowe wzory felg, karta kolekcjonerska. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

DOŁĄCZ DO GRY
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WYGRAJ
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212058196 12/36

Majorette Droga dla samochodzików (krawat)

Droga dla samochodzików, którą można przyklejać 
i odklejać na każdej powierzchni. 4,5 m długości, 5 cm 
szerokości, idealna dla 3 calowego samochodu, 3l+

212058189 6/6

Majorette Walizka + 1 samochód

Podwójna walizka mieszcząca 24 pojazdy (7,5 cm), możliwość montażu do ściany zarówno pionowo, jak 
i poziomo, 1 metalowy samochód w zestawie, śrubokręt. Wymiary: 28 x 22 x 8 cm, 3l+

212058595 4/4

Majorette Zestaw 20 szt.

20-częściowy pakiet upominkowy Majorette to 
jeden z najlepszych prezentów kolekcjonerskich! 
opakowanie z uchwytem w kształcie nakrętki śruby, 
służy jako pudełko do przechowywania i zawiera 
20 różnych modeli Die-Cast z serii Majorette Street 
Cars, Vintage i explorer. Mieszanka zabawkowych 
samochodów zaprojektowanych z wielką dbałością 
o szczegóły jest tak różnorodna, jak świat motoryzacji. 
Znajdziesz tu zarówno klasyki, jak i nowości, 
samochody wyścigowe, terenowe, przyczepy i plażowe 
buggy. Samochody są wyposażone w częściowo 
otwierane i ruchome części. Nie tak łatwo znaleść 
tu swoje ulubione. Długość modeli: 7,5 cm. Zalecany 
wiek: 3l+

212058198 6/6

Majorette Mega Box droga dla samochodów

Zestaw składający się z 5 taśm (ponad 20 metrów 
drogi) oraz 10 metalowych samochodzików i wielu 
akcesoriów, zamknięte czerwone pudełko. Skala: 1:64, 
7,5 cm, 3l+
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212084009 36/36

Majorette Racing Cars, 18 rodzajów

Metalowe modele samochodów wyścigowych, 
dostępne marki: audi, Chevrolet, Citroen, Dacia, 
Dodge, Ford, lamborghini, Mercedes-aMG, Mercedes-
Benz, opel, Porsche, renault, Subaru, VW, ruchome 
elementy, karta kolekcjonera. 
Długość: 7,5 cm, 3l+

212084012 24/24

Majorette Samochody WRC, 4 rodzaje

linia WrC to samochody znanych kierowców 
wyścigów WrC: Hyundai i20 Coupe WrC, VW Polo 
WrC, Citroën C3 WrC, Ford Fiesta WrC, bez napędu, 
samochody posiadają metalowe nadwozie (die-
cast), gumowe opony, pudełko kolekcjonerskie 
z oryginalnym zdjęciem pojazdu rajdowego oraz 
autografem kierowcy w zestawie. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053152 24/24

Majorette Samochody Deluxe, 6 rodzajów

linia Deluxe to samochody na licencji znanych 
marek, posiadają dwa otwierane elementy, metalowe 
nadwozie, gumowe opony, resory, ekskluzywna 
dekoracja, pudełko kolekcjonera. Długość: 7,5 cm, 3l+

212057255 24/24

Majorette 4x4 Rockerz, 6 rodzajów

Pojazdy Monster rockerz to linia terenowych 
samochodzików bez napędu, samochody typu die-cast 
(metalowe), 3 różne marki: VW, Ford, Toyota, resory, 
opony prawdziwego monster trucka, funkcja sterowania. 
Skala: 1:64, 9 cm, 3l+
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212052010 36/36

Majorette Vintage,   
6 rodzajów

Model metalowy, dostępne 
marki: VW Beetle, VW Bulli 
T1, Ford Mustang, Citroen 
2CV Duck, Porsche 934 rSr, 
renault alpine a110, bez 
napędu, otwierane elementy, 
karta kolekcjonera. 
Długość: 7,5 cm, 3l+

212052013 12/12

Majorette Zestaw Vintage, 
5 sztuk

Metalowe samochody 
Vintage w pięciopaku, bez 
napędu, ruchome elementy, 
Ford Mustang, Porsche 934, 
renault alpine a110, VW 
Beetle, VW T1. Długość: 7,5 
cm, 3l+

212052014  12/12

Majorette Vintage samochód 
z przyczepką, 3 rodzaje

Metalowe samochody Vintage 
z przyczepką, bez napędu, otwierane 
elementy, trzy różne modele: VW 
Beetle i VW T1 Bulli z przyczepką 
eriba Puck oraz VW T1 z przyczepką 
airstream Sport 16. 
Długość: 7,5 cm, 3l+

212052016 24/24

Majorette Vintage Deluxe, 6 rodzajów

Vintage Deluxe to samochody na licencji 
znanych marek: VW T1 , VW Beetle, 
Porsche 934 Vaillant, Ford Mustang, bez 
napędu, posiadające metalowe nadwozie, 
ekskluzywny design, gumowe opony, 
pudełko kolekcjonera, ruchome elementy, 
resory. Długość: 7,5 cm, 3l+

212052017 36/36

Majorette Display Vintage z pudełkiem 
kolekcjonera, 6 rodzajów

Display z samochodami bez napędu, 
samochód typu die-cast (metalowy), 
unikatowy wygląd, gumowe opony,  
+1 samochód exclusive, pudełko 
kolekcjonera. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212052019 24/24

Majorette Vintage Deluxe seria metalowa, 6 rodz.

Wyjątkowa kolekcja potrzebuje wyjątkowych modeli. Samochody 
Vitage z serii metalowej, to powrót to historii tworzenia metalowych 
resoraków. każdy model posiada metalową karoserię w metalicznym 
kolorze nadwozia. Wyjątkowe jest jednak to, że każdy z tych modeli 
posiada również metalowe podwozie, co sprawia, że samochód 
nie tylko jest cięższy i bardziej wytrzymały, lecz także wzrasta jego 
wartość kolekcjonerska. oczywiścle modele posiadają otwierane 
elementy i tak jak inne samochody z linii Delux, także gumowe 
opony. Ponadto wraz z samochodem w opakowaniu znajduje się 
unikalne metalowe pudełko kolekcjonerskie z nadrukowanym 
wizerunkiem i nazwą pojazdu. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

150



212053057 18/18

Majorette Porsche Premium Cars,  6 rodzajów

Metalowe samochody na licencji marki Porsche z otwieranymi elementami, 
amortyzującym zawieszeniem. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053171 12/12

Majorette Zestaw Porsche 5 sztuk

Zestaw podarunkowy z pięcioma modelami samochodów marki Porsche. 
Skala 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053153 24/24

Majorette Porsche Deluxe, 6 rodzajów

Metalowe pojazdy na licencji marki Porsche z otwieranymi elementami, amortyzującym zawieszeniem, 
gumowymi oponami oraz kolekcjonerskim pudełkiem,  
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212058194 4/4

Majorette Porsche 911 GT3 RS Kontener + 1 pojazd

Model Porsche 911 GT3 rS jest wierną kopią prawdziwego samochodu, pełniący funkcję skrzyni 
na małe pojazdy Majorette oraz samodzielnej zabawki, którą można się bawić dzięki ruchomym 
kołom. Skrzynia pomieści 9 autek Majorette. Specjalna blokada zabezpiecza przechowywane 
autka przed wypadnięciem. Porsche posiada funkcję dźwięku. Po naciśnięciu przycisku, 
wydobywa się dźwięk prawdziwego silnika Porsche 911. 
Pojazd bez napędu. Długość: 35 cm, 3l+
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212057615 12/12

Majorette Zestaw Volkswagen,  5 sztuk

Metalowe samochody marki VW w pięciopaku. W zestawie trendy food track VW T1, Beetle Cabrio czy VW Beetle w wakacyjnych wzorach. Pojazdy bez 
napędu, posiadają ruchome elementy. W zestawie znajdują się dwa limitowane samochody marki VW.
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212054021 36/36

Majorette Limited Edition Colour 
Change,  6 rodzajów

Metalowe pojazdy z limitowanej edycji, 
które pod wpływem temperatury zmieniają 
kolor. Modele na licencji znanych marek 
motoryzacyjnych posiadają otwierane 
elementy i amortyzujące zawieszenie. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212052012 12/12

Majorette Zestaw Rdzawe Pojazdy, 5 sztuk

Zestaw pięciu wyjątkowych pojazdów pomalowanych w stylu pordzewiałych aut. W zestawie znajdują się Ford Mustang Toyota Celica, 
VW Garbus, WV T1, renault 5. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053174 12/12

Majorette Zestaw Black Edition, 5 szt.

Zestaw pięciu wyjątkowych metalowych pojazdów w wersji Black. Wśród modeli znajdują się kultowe marki samochodów (niektóre z otwieranymi 
elementami), takie jak aUDi r8, BraBUS B63, NiSSaN GT3 NiSMo GTr, DoDGe DeMoN oraz Mercedes-aMG GTr, które zachwycą każdego kolekcjonera 
oraz miłośnika motoryzacji. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+
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212057181026 36/36

Majorette Pojazdy SOS, 3 rodzaje PL

Metalowe pojazdy SoS, Porsche Panamera 
Turbo, straż pożarna marki MaN oraz 
karetka pogotowia marki renault Master, 
bez napędu, ruchome elementy, WerSJa 
PolSka. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053150 36/36

Majorette Pojazdy z przyczepami,  
6 rodzajów

Metalowe pojazdy, dostępne marki: MaN, 
renault, Dacia, Ford, resory, niektóre 
modele z przyczepkami, bez napędu, 
ruchome elementy 
Skala: 1:64, 13 cm, 3l+

212057261026 12/12

Majorette Pojazdy SOS zestaw 3 sztuk PL

3-pak metalowych pojazdów Majorette 
składający się z policyjnego Porsche 
Panamera Turbo, straży pożarnej marki 
MaN oraz karetki pogotowia marki renault 
Master, WerSJa PolSka
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212057500 36/36

Majorette Pojazdy Miejskie,   
6 rodzajów

Metalowe pojazdy miejskie, 
dostępne marki: MaN, renault, 
Mercedes Benz, Porsche, bez 
napędu, ruchome elementy. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212050030 4/4

Majorette Creatix Baza Policyjna ze światłem 
i dźwiękiem + 5 pojazdów

Baza policyjna z funkcją światła i dźwięku oraz 
świecącymi w ciemności elementami. W zestawie 
znajduje się 5 różnych modeli pojazdów 7,5 cm. 
Skala: 1:64, 3l+
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212057601 36/36

Majorette Explorer, 6 rodzajów

Metalowe modele typu explorer, dostępne 
marki: Polaris rZr off road Buggy, Citroen 
C4 Cactus adventure, Mercedes-Benz 
Zetros, 
Jeep Wrangler, 
VW T6 California, 
Hymermobil 
exsis-i, 
bez napędu, 
ruchome elementy, 
1:64, 7,5 cm, 3l+

212057281 36/36

Majorette Pojazdy budowlane,  
6 rodzajów

Metalowe pojazdy budowlane, 
dostępne marki: MaN, renault, 
liebherr, Hamm, Mercedes Benz, 
VW, Massey Ferguson, bez napędu, 
ruchome elementy. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212057430 12/12

Majorette Małe Pojazdy Farmerskie,  
3 rodzaje

Metalowe zestawy pojazdów farmerskich, 
dostępne marki: Mercedes-Benz, Massey 
Ferguson, krone, bez napędu, ruchome 
elementy. Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212057400 36/36

Majorette Pojazdy farmerskie,  
6 rodzajów

Metalowe pojazdy farmerskie, 
dostępne marki: Mercedes Benz, 
Massey Ferguson, VW, Valtra, 
Claas, Deutz-Fahr, bez napędu, 
ruchome elementy. 
Skala: 1:64, 7,5 cm, 3l+

212053130 24/24

Majorette Helikoptery, 6 rodzajów

Metalowe helikoptery, dostępne marki: Bell 
i eurocopter, bez napędu, ruchome elementy. 
Skala: 1:64, 13 cm, 3l+

212053120 24/24

Majorette Samoloty fantasy, 6 rodzajów

Metalowe samoloty, 6 różnych designerskich 
samolotów, bez napędu, metal/plastik. 
Skala: 1:64, 13 cm, 3l+

212057980 24/24

Majorette Samoloty pasażerskie, 5 rodzajów

idealnie odwzorowane metalowe samoloty 
na licencji znanych linii lotniczych, dostępne 
marki: lufthansa, Boeing, emirates, airbus, bez 
napędu. Skala: 1:64, 13 cm, 3l+
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253206004 4/4

Fast&Furious RC 1970 Dodge Charger 
1:16

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z funkcją 
turbo, ładowany poprzez wbudowany 
system USB. Prędkość do 9 km/h. Baterie 
TX 2x 1.5 V LR6 + RX 1x 3.2V LI-ION 
500MAH w zestawie. Skala 1:16, 29 cm, 6l+

253206007 4/4

Fast&Furious RC Nissan Skyline GTR 
1:16

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z funkcją 
turbo, ładowany poprzez wbudowany 
system USB. Prędkość do 9 km/h. Baterie 
TX 2x 1.5 V LR6 + RX 1x 3.2V LI-ION 
500MAH w zestawie. Skala 1:16, 29 cm, 6l+

253206006 4/4

Fast & Furious RC Brian’s Toyota 1:16

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z funkcją turbo, 
ładowany poprzez wbudowany system USB. 
Prędkość do 9 km/h. Baterie TX 2x 1.5 V LR6 
+ RX 1x 3.2V LI-ION 500MAH w zestawie. 
Skala 1:16, 29 cm, 6l+

253209002 2/2

Fast & Furious RC 1970 Dodge 4x4 1:12

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z napędem na 4 koła oraz funkcją turbo, ładowany poprzez 
wbudowany system USB. Prędkość do 14 km/h. Baterie TX 2x 1.5 V LR6 + RX 1x 9.6V LI-ION 
320MAH w zestawie. Skala 1:12, 45 cm, 6l+

253206005 4/4

Fast & Furious RC Lykan Hypersport 1:16

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z funkcją 
turbo, ładowany poprzez wbudowany system 
USB. Prędkość do 9 km/h. Baterie TX 2x 
1.5 V LR6 + RX 1x 3.2V LI-ION 500MAH 
w zestawie. Skala 1:16, 29 cm, 6l+
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253226002 4/4

Marvel RC Spiderman 2017 Ford GT 1:16

Samochód 2-kanałowy, 2,4 GHz, z funkcją 
turbo, ładowany poprzez wbudowany 
system USB. Prędkość do 9 km/h. 
Baterie TX 2x 1.5 V LR6 
+ RX 1x 3.2V LI-ION 500MAH w zestawie. 
Skala 1:16, 29 cm, 6l+

253229000 2/2

Marvel RC Spiderman Daytona 1:12

2-kanałowy samochód Dodge Charger Daytona Elite z 1969 r., 2,4 GHz, z napędem na 4 koła 
oraz funkcją turbo, ładowany poprzez wbudowany system USB. Prędkość do 14 km/h. 
Baterie TX 2x 1.5 V LR6 + RX 1x 9.6V LI-ION 320MAH w zestawie. Skala 1:12, 45 cm, 6l+

253202000 6/6

Fast & Furious Display 1:32

Display z sześcioma różnymi metalowymi 
modelami z filmów Fast & Furious. Pojazdy 
posiadają otwierane drzwi. Pojazdy bez 
napędu. Skala 1:32, 8l+

253213006 6/6

Batman Batmobile Display 1:32

Display z sześcioma metalowymi 
modelami Batmobili. Pojazdy posiadają 
metalowe nadwozie, otwierane drzwi oraz 
gumowe opony. Dodatkowo obok każdego 
pojazdu znajduje się kolekcjonerska 
figurka z postacią Batmana. W displayu 
znajdują się cztery różne wzory pojazdów 
Batmana, które wiernie odwzorowują 
filmowe pojazdy.
Pojazdy bez napędu.
Skala 1:32, 8l+

253222005 6/6

Pojazdy Marvel, różne rodzaje 1:32

Display z sześcioma metalowymi 
modelami pojazdów zaprojektowanymi 
w oparciu o filmowe licencje studia Marvel. 
Pojazdy posiadają metalowe nadwozie, 
otwierane drzwi oraz gumowe opony. 
W displayu znajdują się pojazdy: 
2 x Spiderman, 2 x Ironman, 2 x Black 
Panther. Pojazdy bez napędu.
Skala 1:32, 8l+
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253203044 4/4

Fast & Furious 2002 Nissan Skyline 
1:24

Metalowy samochód kolekcjonerski na 
licencji Fast & Furious z otwieranymi 
drzwiami oraz bagażnikiem i maską. 
Skala 1:24, 8l+

253203005 4/4

Fast & Furious 1995 Toyota Supra 1:24

Metalowy samochód kolekcjonerski na licencji Fast & Furious 
z otwieranymi drzwiami oraz bagażnikiem i maską. Skala 1:24, 8l+

253203036 4/4

Fast & Furious Shaw’s McLaren 720S 1:24

Metalowy samochód kolekcjonerski jednego z głównych bohaterów filmu Hobbs & Shawna licencji 
Fast & Furious z otwieranymi drzwiami oraz bagażnikiem i maską. Skala 1:24, 8l+

253203042 4/4

Fast & Furious 1970 Dodge Charger 1:24

Metalowy samochód kolekcjonerski na licencji Fast & Furious z otwieranymi drzwiami 
oraz bagażnikiem i maską. Skala 1:24, 8l+

253203003 4/4

Fast & Furious Lykan Hyperspot 1:24

Metalowy samochód kolekcjonerski na licencji Fast & Furious 
z otwieranymi drzwiami oraz bagażnikiem i maską. Skala 1:24, 8l+
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253203055 4/4

Fast & Furious Jeep Gladiator F9

Metalowy pojazd z otwieranymi elementami. 
Skala 1:24

253225014 4/4

Marvel Chevrolet Corvette z 1966 
Czarnej Wdowy 1:24

Metalowy model Cheve Corvette 
z otwieranymi drzwiami oraz metalową 
figurką bohaterki w zestawie. 
Skala 1:24, 8l+

253225015 4/4

Marvel Venom 2008 Dodge Viper 1:24

Metalowy model Dodge’a Viper’a z 2008 
roku, z otwieranymi drzwiami oraz figurką 
kolekcjonerską Venom’a. 
Skala 1:24, 8l+

253205001 4/4

Fast & Furious 1995 Toyota Supra

Metalowy model z otwieranymi drzwiami, 
maską i bagażnikiem oraz zdejmowanym 
dachem. W zestawie znajduje się 
metalowa figurka Briana O’Conner’a. 
Skala 1:24, 8l+

253225002 4/4

Marvel Spiderman 2017 Ford GT 1:24

Metalowy model samochodu Spider-
Man’a z otwieranymi drzwiami, maską 
i bagażnikiem. W zestawie znajduje się 
także metalowa figurka Spider-Man’a. 
Skala 1:24, 8l+

253225013 4/4

Marvel Groot 1962 VW Bus 1:24

Metalowy model Volkswagena T1 
Pickup z otwieranymi drzwiami 
oraz metalową figurką bohatera 
z filmu Strażnicy Galaktyki. 
Skala 1:24, 8l+

253205000 4/4

Fast & Furious 1970 Dodge Charger

Metalowy pojazd z otwieranymi drzwiami, 
bagażnikiem i maską. W zestawie znajduje się 
metalowa figurka Dominika Toretto. 
Skala 1:24, 8l+
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253255020 4/4

2009 Chevy Corvette Stingray 1:24

Metalowy model Chevroleta Corvette 
z 2009 roku, z otwieranymi drzwiami, 
maską i bagażnikiem. W zastawie znajduje 
się metalowa figurka Jockera w zestawie. 
Skala 1:24, 8l+

253255019 4/4

1969 Chevy Corvette Stingray 1:24

Metalowy model Chevroleta Corvette 
z otwieranymi drzwiami, maską 
i bagażnikiem oraz metalową figurką 
Harley Quinn w zestawie. 
Skala 1:24, 8l+

253215001 4/4

Batman 1966 Classic Batmobile 1:24

Metalowy model kultowego Batmobila 
z 1966r. Model posiada otwierane drzwi 
oraz metalową figurkę Batmana. Skala 
1:24, 8l+

253215002 4/4

Batman 1989 Batmobile 1:24

Metalowy model Batmobila z filmu 
z 1989 r., w którym główne role 
odegrali Michael Keaton i Jack 
Nicholson. Model posiada otwierane 
drzwi oraz metalową figurkę 
Batmana. Skala 1:24, 8l+

253215005 4/4

Batman The Dark Knight Batmobile 
1:24

Metalowy model Batmobila z filmu 
Mroczny Rycerz, w którym główne role 
odegrali Christian Bale i Heath Ledger. 
Model posiada otwierane drzwi oraz 
metalową figurkę Batmana. 
Skala 1:24, 8l+

253215000 4/4

Batman Justice League Batmobile 1:24

Metalowy pojazd Batmana z ostatniego 
filmu Liga Sprawiedliwości. Pojazd posiada 
otwierane drzwi, a do zestawu dołączona 
jest metalowa figurka Batmana. 
Skala 1:24, 8l+
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253255021 4/4

Wehikuł czasu Back to the Future 2 1:24

Metalowy model kolekcjonerski kultowego samochodu DeLorean, 
znanego z filmów Powrót do przyszłości. Model posiada otwierane 
drzwi, maskę, bagażnik oraz składane do lotu koła. Pojazd posiada 
również podświetlane elementy na karoserii. Baterie 2x 1.5 V LR44 
w zestawie. Skala 1:24, 8l+

253255003 4/4

Stranger Things 1980 Chevy K5 1:24

Metalowy model z otwieranymi drzwiami, maską 
i bagażnikiem oraz metalową odznaką. 
Skala 1:24, 8l+

253185002 4/4

Harry Potter 1959 Ford Anglia 1:24

Metalowy samochód Ford Anglia ze znanego filmu Harry Potter, 
bez napędu, figura Harrego Pottera w zestawie. Skala: 1:24, 8l+

253181001 24/ 24

Harry Potter Display z saszetkami 1.64”

Metalowe figurki kolekcjonerskie zapakowane w saszetce. Każda saszetka 
zawiera jedną figurkę. W displayu znajdują się 24 figurki z różnymi postaciami. 
Wysokość: 4 cm, 8l+
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253261000 24/24

Minecraft Display z Nano figurkami

Metalowe figurki kolekcjonerskie zapakowane 
w saszetce. Każda saszetka zawiera jedną 
figurkę. W displayu znajdują się 24 figurki 
z różnymi postaciami. 
Wysokość: 4 cm, 8l+

253265003 6/6

Minecraft, opakowanie 20 sztuk

Metalowe figurki kolekcjonerskie zapakowane w zestawie zawierającym 20 figurek. 
Wysokość: 4 cm, 8l+

253225016 6/6

Marvel figurki Nano, Wave 4, opakowanie 20 sztuk

Metalowe figurki  kolekcjonerskie zapakowane w zestawie zawierającym 20 figurek. 
Wysokość: 4 cm, 8l+

253221000 24/24

Marvel Figurki Nano 6 rodzajów

Metalowe figurki kolekcjonerskie z bohaterami filmów Marvela. 
Wysokość: 4 cm, 8l+
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253221005 4/4

Marvel Klasyczny Spider-Man, 10 cm

Metalowa figurka kolekcjonerska 
z wizerunkiem Spider-Man’a. 
Wysokość: 10 cm, 8l+

253223002 3/3

Marvel Hulkbuster 15 cm + Ironman 5 cm

Metalowe figurki kolekcjonerskie z wizerunkiem 
Hulkbuster’a oraz Ironman’a. Figurka Hulkbuster’a 
posiada otwieraną przyłbicę, w której mieści się 
przestrzeń do umieszczenia figurki Ironmana. 
Wymiary: 15 cm + 5 cm, 8l+

253221010 4/4

Marvel Ironman, 10 cm

Metalowa figurka kolekcjonerska 
z wizerunkiem Ironman’a. 
Wymiary: 10 cm, 8l+

253221006 4/4

Marvel Deadpool, 10 cm

Metalowa figurka kolekcjonerska z wizerunkiem Deadpool’a. 
Wymiary: 10 cm, 8l+

253221008 4/4

Marvel Venom, 10 cm

Metalowa figurka kolekcjonerska z wizerunkiem Venom’a. 
Wymiary: 10 cm, 8l+
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105733355 ............................. 86
105733360 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105733363 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105733366 ............................. 80
105733384 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105733397 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
105733403 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733406 ............................. 84
105733407 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
105733409 ............................. 80
105733418 ............................. 80
105733419 ............................. 78
105733420 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733421 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733422 ............................. 76
105733425 ............................. 84
105733426 ............................. 75
105733433 ............................. 80
105733434 ............................. 80
105733435 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733441 ............................. 84
105733442 ............................. 85
105733443 ............................. 85
105733444 ............................. 85

105733446 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105733448 ............................. 80
105733449 ............................. 78
105733455 ............................. 79
105733459 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733461 ............................. 78
105733466 ............................. 80
105733468 ............................. 78
105733474 ............................. 84
105733476 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733477 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
105733479 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733480038 ........ .. .... .. ... ... . 75
105733481 ............................. 84
105733482 ............................. 84
105733484 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733485038 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
105733486038 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
105733487038 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
105733488038 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
105733489 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733490 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733493 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
105733847 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
105734130 ............................. 78
105734162 ............................. 79
105734191 ............................. 86
105735754 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105736241 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105736350 ............................. 76
105737460 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105737464 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105737988 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
105738051 ............................. 79
105738060 ............................. 76
105738332 ............................. 81
105738332SYU ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 81
105738565 ............................. 76
105739423 ............................. 81
105893021 ............................. 90
105893022 ............................. 90
105893110026 ........................ 89
105893111 ............................. 90
105893115 ............................. 89
105893123 ............................. 89
105893124 ............................. 89
105893125 ............................. 89
105893126 ............................. 89
105893127 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
105893213 ............................. 89
105893237 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
105893239 ............................. 90
105893242 ............................. 90
105893243 ............................. 90
105893244 ............................. 89
105893264 ............................. 88
105893378 ............................. 90
105893380 ............................. 90
105893432 ............................. 88

105893438 ............................. 88
105893439 ............................. 88
105893447 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
105893460 ............................. 88
105893494 ............................. 90
105951013 ............................. 94
105951017 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
105951021 ............................. 94
105951021DIS ........................ 94
105951500 ............................. 95
105952349 ............................. 92
105953050 ............................. 91
105953051 ............................. 91
105953052 ............................. 91
105953183026 ........................ 93
105953226026 ........................ 93
105953271026 ........................ 93
105953370026 ........................ 93
105953381026 ........................ 93
105953399026 ........................ 92
105953404 ............................. 92
105953451 ............................. 92
105954666026 ........ .. .... .. ... ... . 93
105954740026 ........ .. .... .. ... ... . 93
105955362026 ........ .. .... .. ... ... . 93
105957575026 ........ .. .... .. ... ... . 93
106830691 ............................. 96
106830693 ............................. 96
106831464 ............................. 96
106833223 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
106834100 ............................. 96
106834102 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
106834250 ............................. 96
106834251 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
106834389 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
106834432 ............................. 96
106834433 ............................. 96
106837110 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
106839858 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
107104904 ............................. 120
107200769 ............................. 119
107202142 ............................. 119
107202183 ............................. 119
107202185 ............................. 119
107202220 ............................. 119
107202338 ............................. 119
107206007 ............................. 119
107206031 ............................. 119
107206455 ............................. 119
107218777 ............................. 118
107230565 ............................. 120
107272128 ............................. 118
107272309 ............................. 118
107272704 ............................. 118
107280847 ............................. 118
107280848 ............................. 118
107282131 ............................. 117
107282270 ............................. 117
107282314 ............................. 117

nr artykułu ........... strona katalogu



indeks

107282320 ............................. 118
107282325 ............................. 118
107282400 ............................. 117
107286005 ............................. 117
107286006 ............................. 117
107286011 ............................. 117
107286025 ............................. 117
107288787 ............................. 118
107288822 ............................. 118
107290244 ............................. 118
107301006 ............................. 120
107302048 ............................. 120
107302096 ............................. 120
107302285 ............................. 120
107302291 ............................. 120
107303475 ............................. 120
107400890 ............................. 120
107402138 ............................. 120
107402215 ............................. 120
107407609 ............................. 120
107407966 ............................. 119
107722258 ............................. 118
108612341 ............................. 95
108616295 ............................. 95
109250745038 ...................... 101
109251002038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251026038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251029038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251043038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251047038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109251048038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109251049038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251051038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251059038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251073038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251074038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251075038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251085038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251087038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109251088038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109251091038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
109251092038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
109251093038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
109251096038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
109252125038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252293038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252294038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252298038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252365038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252398038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109252405 ............................. 101
109252440038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109257651038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109257656038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
109257657038 ..... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109258280038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 100
109258698038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 101
109258699038 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 102
109261002 ............................. 104

109261003 ............................. 103
109261004 ............................. 103
109261005 ............................. 103
109261006 ............................. 103
109261008 ............................. 104
109261009 ............................. 103
109261011 ............................. 103
109281004 ............................. 107
109281009 ............................. 106
109281011 ............................. 107
109281012 ............................. 107
109282407 ............................. 107
109283010 ............................. 107
109283011 ............................. 107
109283014 ............................. 107
109283023 ............................. 107
109283024 ............................. 107
109301006 ............................. 111
109301016 ............................. 112
109301023 ............................. 110
109301026 ............................. 112
109301028 ............................. 111
109301029 ............................. 111
109301032 ............................. 110
109301035 ............................. 111
109301036 ............................. 111
109301038 ............................. 110
109301051 ............................. 112
109301053 ............................. 112
109301057 ............................. 112
109301064 ............................. 111
109301067 ............................. 111
109301072 ............................. 111
109301073 ............................. 111
109301074 ............................. 109
109301081 ............................. 109
109301082 ............................. 109
109301083 ............................. 109
109301087 ............................. 112
109301632 ............................. 110
109301633 ............................. 110
109301678 ............................. 112
109301680 ............................. 112
109301942 ............................. 112
109303193 ............................. 112
109306174 ............................. 112
109306372 ............................. 111
109309863 ............................. 110
109309894 ............................. 112
130010926 ............................. 62
130050024 ............................. 64
130050095 ............................. 64
130050112 ............................. 62
130050290 ............................. 64
130050500 ............................. 65
130050525 ............................. 64
130050550 ............................. 64
130050808 ............................. 64
130050951 ............................. 64

130052146 ............................. 63
130052155 ............................. 62
130052158 ............................. 63
130052159 ............................. 62
130052163 ............................. 63
130052164 ............................. 63
130052171 ............................. 63
130052191 ............................. 63
130052194 ............................. 63
130052195 ............................. 62
130052196 ............................. 63
130052709 ............................. 63
130052719 ............................. 64
130052801 ............................. 62
130052824 ............................. 63
130052827 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
130052876 ............................. 62
130052877 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
130053601 ............................. 65
130053604DEF ........................ 65
130054293DEF ........................ 65
130054402DEF ........................ 66
130056503 ............................. 62
130056510 ............................. 62
130056519 ............................. 62
130056638 ............................. 64
130056641 ............................. 64
130056642 ............................. 64
130056643 ............................. 64
130057009DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057082DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057097DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057103DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057131DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057134DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057307DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057324DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057518DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057549DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057634DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057689DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057699DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057892DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057900DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057901DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 66
130057908DEF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 65
130057952DEF .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059534 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059538 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059541 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059546 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059569 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130059575 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130071044 ............................. 68
130071107 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
130071342 ............................. 68
130072115 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130072526 ............................. 69
130072554 ............................. 68

130072807 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
130072815 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130072844 ............................. 68
130073126 ............................. 69
130075107 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
130075117 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
130075144 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
130075216 ............................. 69
130075226 ............................. 69
130077012 ............................. 68
130077102 ............................. 68
130077204 ............................. 68
130077244 ............................. 68
130077344 ............................. 68
130077526 ............................. 69
130078108 ............................. 68
130078607 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
130079203 ............................. 69
130079362 ............................. 68
200302001026 ....................... 125
201102000 ............................. 139
201106000 ............................. 139
201119551 ............................. 139
203092000038 ....................... 102
203093000038 ...................... 102
203093004038 ...................... 102
203093005038 ...................... 102
203094002038 ...................... 102
203093007038 ...................... 102
203099629038 ...................... 102
203162000 ............................. 138
203165000 ............................. 138
203167000 ............................. 138
203185000 ............................. 134
203306000 ............................. 125
203306002 ............................. 125
203306003 ............................. 125
203306006 ............................. 126
203308356 ............................. 127
203308369 ............................. 126
203308371 ............................. 126
203308376 ............................. 126
203342008 ............................. 128
203462411 ............................. 133
203462412 ............................. 133
203712011026 ...................... 143
203712014026 ...................... 140
203712016038 ...................... 143
203713009026 ...................... 140
203713010026 ...................... 140
203713011026 ...................... 142
203713012026 ...................... 144
203713013026 ...................... 144
203714009026 ...................... 142
203714010038 ...................... 142
203714011026 ...................... 142
203714012026 ...................... 142
203714013026 ...................... 142
203714016026 ...................... 142

nr artykułu ........... strona katalogu



203715010026 ...................... 141
203715012026 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 141
203715013026 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 142
203716011026 ...... . . . . . . . . . . . . . . . 144
203716017026 ...................... 143
203716018026 ...................... 142
203717004026 ...................... 140
203719011026 ...................... 141
203719012038 ...................... 143
203719017 ............................. 144
203719020038 ...................... 143
203722006 ............................. 131
203722007 ............................. 133
203722008 ............................. 131
203722009 ............................. 131
203723003 ............................. 131
203723004 ............................. 131
203723005 ............................. 131
203725002 ............................. 133
203725004 ............................. 132
203725006 ............................. 132
203725008 ............................. 132
203726000 ............................. 132
203729010 ............................. 133
203729012 ............................. 132
203729013 ............................. 132
203736004 ............................. 124
203737002 ............................. 124
203737003 ............................. 124
203739000 ............................. 124
203742011 ............................. 128
203744003 ............................. 128
203745005 ............................. 129
203745008 ............................. 128
203745012 ............................. 128
203748001 ............................. 129
203748002 ............................. 129
203749007 ............................. 130
203749008 ............................. 130
203749017 ............................. 129
203752009 ............................. 140
203756004 ............................. 127
203756005 ............................. 127
203779001 ............................. 130
203811001 ............................. 122
203812005 ............................. 123
203814016 ............................. 122
203815001 ............................. 123
203815002 ............................. 123
203815003 ............................. 123
203815004 ............................. 123
203815005 ............................. 123
203815009 ............................. 122
203819002 ............................. 123
203819003 ............................. 122
203832002 ............................. 136
203832003 ............................. 136
203833004 ............................. 135
203833005 ............................. 135

203833006 ............................. 136
203834001 ............................. 135
203834002 ............................. 135
203835002 ............................. 135
203835003 ............................. 135
203835004 ............................. 135
203835005 ............................. 137
203836003 ............................. 137
203836004 ............................. 134
203837008 ............................. 134
203837009 ............................. 134
203838001 ............................. 136
203838002 ............................. 136
203838003 ............................. 136
203838004 ............................. 137
203838005 ............................. 137
203838006 ............................. 137
203838007 ............................. 135
212050030 ............................. 153
212052010 ............................. 150
212052012 ............................. 152
212052013 ............................. 150
212052014 ............................. 150
212052016 ............................. 150
212052017 ............................. 150
212052019 ............................. 150
212053051 ............................. 147
212053052 ............................. 147
212053057 ............................. 151
212053120 ............................. 154
212053130 ............................. 154
212053150 ............................. 153
212053152 ............................. 149
212053153 ............................. 151
212053171 ............................. 151
212053174 ............................. 152
212054021 ............................. 152
212057181026 ...................... 153
212057255 ............................. 149
212057261026 ...................... 153
212057281 ............................. 154
212057400 ............................. 154
212057430 ............................. 154
212057500 ............................. 153
212057601 ............................. 154
212057615 ............................. 152
212057980 ............................. 154
212058189 ............................. 148
212058194 ............................. 151
212058196 ............................. 148
212058198 ............................. 148
212058595 ............................. 148
212059989 ............................. 146
212084009 ............................. 149
212084012 ............................. 149
251109001 ............................. 139
253181001 ............................. 161
253185002 ............................. 161
253202000 ............................. 158

253203003 ............................. 158
253203005 ............................. 158
253203036 ............................. 158
253203042 ............................. 158
253203044 ............................. 158
253203055 ............................. 159
253205000 ............................. 159
253205001 ............................. 159
253206004 ............................. 156
253206005 ............................. 156
253206006 ............................. 156
253206007 ............................. 156
253209002 ............................. 156
253213006 ............................. 157
253215000 ............................. 160
253215001 ............................. 160
253215002 ............................. 160
253215005 ............................. 160
253221000 ............................. 162
253221005 ............................. 163
253221006 ............................. 163
253221008 ............................. 163
253221010 ............................. 163
253222005 ............................. 157
253223002 ............................. 163
253246001 ............................. 106
253247000 ............................. 106
253248000 ............................. 106
253225002 ............................. 159
253225013 ............................. 159
253225014 ............................. 159
253225015 ............................. 159
253225016 ............................. 162
253226002 ............................. 157
253229000 ............................. 157
253255003 ............................. 161
253255019 ............................. 160
253255020 ............................. 160
253255021 ............................. 161
253261000 ............................. 162
253265003 ............................. 162
606100335 ............................. 95
606104435 ............................. 95
606131786 ............................. 95
6200000003 ............................. 67
6200000010 ............................. 65
6200000065 ............................. 67
6200000070 ............................. 93
6204601124 ............................. 133
6204601209 ............................. 123
6315872630 ............................. 113
6315872673 ............................. 114
6315872674 ............................. 114
6315872675 ............................. 114
6315872720 ............................. 113
6315874842 ............................. 114
6315874843 ............................. 114
6315874844 ............................. 114
6315874846 ............................. 114

6315874847 ............................. 114
6315874904 ............................. 113
6315875526 ............................. 113
6315875531 ............................. 113
6315875778 ............................. 113
6315875779 ............................. 113
6315876463 ............................. 113
6315876847 ............................. 114
6315876897 ............................. 114
6315876934 ............................. 115
6315877545 ............................. 115
6315877554 ............................. 115
6315877555 ............................. 115
6315877556 ............................. 115
6315877559 ............................. 115
6315877639 ............................. 115
6315877640 ............................. 115
6315877641 ............................. 115
6315877642 ............................. 115
6315878710PRO ..................... 114
6315878711PRO ..................... 114
6318780099 ............................. 115
7600000341 ............................. 59
7600000380 ............................. 59
7600000529 ............................. 58
7600000541 ............................. 59
7600004280 ............................. 59
7600004333 ............................. 59
7600004339 ............................. 58
7600004341 ............................. 59
7600004479 ............................. 58
7600004482 ............................. 59
7600004541 ............................. 59
7600004542 ............................. 59
7600004584 ............................. 59
7600004665 ............................. 58
7600004668 ............................. 58
7600004669 ............................. 58
7600120217 ............................. 53
7600120218 ............................. 53
7600120401 ............................. 53
7600120402 ............................. 53
7600180110 ............................. 116
7600180111 ............................. 116
7600180112 ............................. 116
7600180113 ............................. 116
7600180118 ............................. 116
7600180210 ............................. 116
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