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Każde pojedyncze autko samo w sobie jest świetną zabawką!
Każde autko mówi, gra i śpiewa!
Ergonomiczny kształt zaprojektowany został specjalnie dla 
małych rączek
Autka są kompatybilne. Można je łączyć z zestawami  
z serii Tut Tut Autka®  
Autka reagują w Punktach Rozpoznających®   
Autka zostały stworzone z pasji, na potrzeby małych dzieci
Rozwijają kreatywność i wyobraźnię

●
●
●

●

●
●
●

5 900511 605594 >

Autko

1-5 lat 2xAAA115x71x127 2,36 245x276x23512

1-5 lat 5 900511 608052 >2xAAA115x71x127 2,36 245x276x23512

Autko Ambulans

60559

60805
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60806

60809

60808
1-5 lat

Autko Betonowóz

5 900511 608083 > 2xAAA115x71x127 2,36 245x276x235121-5 lat

Autko Spycharka

5 900511 608090 > 2xAAA115x71x127 2,36 245x276x23512

1-5 lat

Autko Autobus

5 900511 608069 > 2xAAA115x71x127 2,36 245x276x23512
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60598

60556

60560
5 900511 605563 >115x71x127 2,312 2xAAA

Autko Traktor

Autko Holownik

5 900511 605983 >2xAAA115x71x127 2,2812

5 900511 605600 >2xAAA115x71x127 2,3612

Autko Wywrotka

1-5 lat

1-5 lat

1-5 lat 245x276x235

245x276x235

245x276x235
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1-5 lat 2xAAA115x71x127 2,3612 245x276x235

2xAAA115x71x127 2,36121-5 lat 245x276x235

1-5 lat 2xAAA115x71x127 2,3612 245x276x235

5 900511 605556 >

5 900511 605990 >

5 900511 605532 >

60555*

60599*

60553

Autko Van

Autko Straż pożarna

Autko Wyścigówka

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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1-5 lat 2xAAA115x71x127 2,1512 245x276x235

1-5 lat 6xAAA228x191x71 2,07 299x204x2354

1-5 lat1-5 lat 6xAAA228x191x71 2,07 299x204x2354

5 900511 605570 >

5 900511 608076 >

5 900511 608045 >

60557

60807

60804

Autko Policja

Zestaw Tut Tut Autka  
3 pojazdy - Betonowóz, 
Wywrotka, Spycharka 

Zestaw Tut Tut Autka  
3 pojazdy – Ambulans, 
Straż Pożarna, Policja

Zestaw 3 małych, kolektywnych autek  
tematycznych: Betonowóz, Wywrotka, Spycharka.
Tworzą razem zestaw pojazdów budowlanych. 
Tut Tut Autka towarzyszą dziecku w jego pierwszych 
odkryciach.

Zestaw 3 małych, kolektywnych autek tematycznych:  
Ambulans, Straż Pożarna, Policja. 
Tworzą razem zestaw pojazdów uprzywilejowanych. 
Tut Tut Autka towarzyszą dziecku w jego pierwszych odkryciach.
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60811

60810

Zestaw zawiera autko z serii Tut Tut Autka® – Wyścigówka
Wiele ruchomych elementów na całej powierzchni zabawki, 
które wzmacniają umiejętności motoryczne dziecka: ruchoma 
flaga, dźwignia zjazdu oraz ruchoma platforma, przyciski  
w punkcie postojowym
Posiada aż 8 Punktów Rozpoznających®
Ponad 70 różnych piosenek, melodii, zwrotów oraz dźwięków, 
które uczą i bawią
Tor posiada 3 trasy zjazdowe dla autek o łącznej długości  
ponad 1 metr
Wspiera rozwój kreatywności dziecka

Wyścigowy Super Tor

5 900511 608113 > 1-5 lat 4xAAA632x406x200 10,78 648x423x4152

Wspaniały Wóz Strażacki z serii Tut Tut Autka®, którym można ruszyć na ratunek!
Posiada 3 Punkty Rozpoznające®
Rozsuwana drabina strażacka pomoże ugasić pożar na wyższym piętrze
Otwierane boczne drzwi z dwóch stron pojazdu, umożliwiają przejazd przez Wóz 
Strażacki małym autkiem, aby jak najszybciej dotrzeć do pożaru!
Posiada wiele ruchomych elementów, które rozwijają umiejętności motoryczne 
dziecka oraz wprowadzają słownictwo specjalistyczne: gaśnica, wąż strażacki, 
drabina strażacka
Naciśnij przycisk syreny strażackiej, aby poinformować, że pomoc jest już 
w drodze!
W zestawie znajduje się również autko Straż Pożarna, która odpowiada zwrotami 
w Punktach Rozpoznających ®
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami serii Tut Tut ®

Wóz Strażacki

1-5 lat 2xAAA300x279x133 5,14 551x296x3134

5 900511 608250 >

5 900511 608106 >

Książeczka edukacyjna - cała naprzód!

Książeczka edukacyjna pokazuje przygodę dzielnego autka, 
które rusza na wezwanie do pożaru
Posiada 5 ilustrowanych stron, które zapraszają na ratowniczą 
przygodę
Na kolorowych kartach poznajemy zadania i funkcje dzielnej 
straży pożarnej
W towarzystwie odważnego strażaka oraz kotka dziecko 
rozwinie zmysły: wzroku, słuchu i dotyku
Podświetlany przycisk-buźka opowiada wesołą historię, śpiewa 
piosenki i uruchamia wiele dodatkowych fraz!
Zawiera ruchome kółka oraz przycisk z nutkami, który uruchamia 
wesołe dźwięki i melodie

1-5 lat 2xAAA208x216x58 3,12 367x233x2216

60825
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Autrotransporter z serii Tut Tut Autka® przewiezie małe autka zawsze do celu!
Przestrzeń ładunkowa jest na tyle duża, aby z powodzeniem załadować aż 
cztery autka!
Posiada 3 Punkty Rozpoznające® 
Ruchoma rampa obniża się, aby załadować i wyładować autka
Posiada wiele ruchomych elementów, które rozwijają umiejętności 
motoryczne dziecka a także wprowadzają fachowe słownictwo:
obracane koła zębate, ruchomy komin, pistolet lakierniczy, 
klakson oraz pompę paliwową
W zestawie znajduje się również autko Van, które odpowiada 
zwrotami w Punktach Rozpoznających®
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami serii Tut Tut®

60812

60813

*60552

5 900511 608120 >

5 900511 608137 >

5 900511 605525 >

 Autotransporter

1-5 lat 2xAAA375x241x133 5,28 551x258x3884

1-5 lat 2xAAA450x330x133 6,65 463x347x4163

Remiza Strażacka z serii Tut Tut Autka®, z której autka wyruszają na ratunek!
Posiada 4 Punkty Rozpoznające®
Posiada ruchomą windę, dzięki której autko szybko wjedzie na dach 
lub zjeżdżalnię
Ześlizg strażacki umożliwi autku szybki zjazd z piętra, aby niezwłocznie 
wyruszyć na wezwanie! 
Lądowisko helikopotera zapewni dodatkową przestrzeń dla  
nadciągającego wsparcia! 
Wiele ruchomych elementów, które rozwijają umiejętności motoryczne 
dziecka: rozwijany wąż strażacki, ruchome drzwi oraz okno
Uruchom alarm, aby poinformować wszystkie autka o zbliżającej się misji!
W zestawie znajduje się również autko Straż ratowniczo-gaśnicza, które 
odpowiada zwrotami w Punktach Rozpoznających®
Możliwość łączenia z innymi zestawami i autkami serii Tut Tut®

REMIZA STRAŻACKA

Zestaw zawiera 30 elementów toru 
Tory można łączyć w dowolne kombinacje, jest wiele możliwości 
konfiguracji
Technologia Punktów Rozpoznających®
W zestawie Tory z 3 Punktami Rozpoznającymi ®
Możliwość łączenia ze sobą wszystkich zestawów z serii Tut Tut Autka ®
Łączenie elementów kształtuje umiejętności motoryczne dziecka
Różnorodna konfiguracja torów inspiruje dzieci do kreatywnej zabawy
W zestawie znajduje się Autko z serii Tut Tut Autka ®, które w Punktach 
Rozpoznających ® odpowiada zwrotami, piosenkami oraz zabawnymi 
efektami dźwiękowymi
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innych zestawami serii  
Tut Tut Autka ®

Tor Deluxe - zestaw*

2xAAA254x89x216 6,97 523x284x23361-5 lat

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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60554*

60558

60597

Szalona Rampa to wyjątkowy zestaw, z którego można stworzyć 
aż 3 konfiguracje torów
Przebuduj tory i stwórz Podwójną Rampę, Kaskaderski Tor 
lub Super Zjazd!
Podnieś wyrzutnię, aby rozpocząć wyścig
Zestaw zawiera elementy pozwalające na zbudowanie dowolnych 
kombinacji torów
Budowa torów rozwija umiejętności manualne dziecka
W zestawie tory z 2 Punktami Rozpoznającymi pojazdy ®
W zestawie Autko Wyścigówka z serii Tut Tut Autka®!
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innymi zestawami serii Tut 
Tut Autka®

Tor z rampą - zestaw

Interaktywny garaż, który posiada 9 Punktów Rozpoznających 
Pojazdy®
Posiada 3 piętra dostarczające moc zabawy
Interaktywna winda rozpoznaje każde piętro
Kolorowe przyciski pianinka wygrywają ciekawe melodie, 
uczą kolorów i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
Lądowisko helikoptera obraca się, umożliwiając podnoszenie  
i opuszczanie windy
Podnośnik Pojazdów - podnoś i opuszczaj autko!
W zestawie znajduje się autko z serii Tut Tut Autka® - Holownik
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innymi zestawami serii Tut 
Tut Autka®

Wysoka wieża na ponad 500mm!
Zestaw zawiera elementy pozwalające na zbudowanie Wieży
W zestawie tory z 6 Punktami Rozpoznającymi Pojazdy ®
Zabawa możliwa na dwa sposoby: dwie kombinacje torów do 
zjazdów!
Liczne elementy rozwijające umiejętności motoryczne:  
rolka na moście, przesuwana kurtyna, bramka, wirówka
Punkt myjni samochodowej, który rozpoznaje autko
Zestaw uczy odgrywania ról oraz czynności życia codziennego
W zestawie Autko VAN z serii Tut Tut Autka ®!
Możliwość łączenia pojazdów i torów z innymi zestawami serii Tut 
Tut Autka

Garaż

Wieża Parkingowa - zestaw

2xAAA300x116x216 5,65 365x313x45161-5 lat

2xAAA450x150x330 8,04 486x473x35731-5 lat

1-5 lat 2xAA550x150x381 6,61 573x315x3982

5 900511 605587 >

5 900511 605549 >

5 900511 605976 >

*  Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów
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Super Słoń to wspaniały towarzysz przygód dla każdego maluszka
Uroczy Słoń podczas ruchu zabawnie porusza uszami, zapraszając  
dziecko do zabawy
Posiada wiele ruchomych elementów na całej powierzchni zabawki,  
które wzmacniają umiejętności motoryczne dziecka: ruchomy ptaszek, 
przesuwana gąsieniczka oraz biedronka, obracany kwiatek, ruchoma kulka
Duża, obrotowa wskazówka nauczy dziecko nazw zwierząt  
oraz opowie o nich ciekawe historyjki
W zestawie znajdują się 3 kolorowe klocki o różnych kształtach,  
które uczą dopasowywania oraz sortowania
3 kolorowe przyciski uczą kolorów, nazw zwierząt oraz cyfr
Posiada 2 moduły zabawy: nauka oraz melodie i dźwięki
Uczy: Kształtów, Liczenia, Cyfr, Dopasowywania, Nazw zwierzątek 

Super Słoń

12-36 mies. 3xAAA500x185x381 7,78 572x398x5133

6-36 mies. 2xAA250x78x279 4,99 491x263x2966

Urocza książeczka opowiadająca o relacjach Misiowej Rodziny
W książeczce znajdziemy 6 starannie zaprojektowanych, interaktywnych, 
kolorowych stron opowiadających historię Misiowej Rodziny
Na każdej ze stron znajduje się ciekawa historia o każdym członku rodziny
6 kolorowych przycisków uruchamia urocze zwroty i piosenki
Przycisk Melodii uczy kształtów, liczenia oraz kolorów
Na brzuszku Misiowego Brata znajduje się przycisk chichotania, wystarczy 
przesunąć przycisk w górę i w dół, aby posłuchać wesołego chichotu
4 urocze przyciski w postaci buziek Misiów - każda buźka Misiowej Rodziny jest 
podświetlana oraz wygrywa słodkie rymowanki
Zabawka uczy: Relacji rodzinnych, Rozwija motorykę, Kolorów, Kształów, Cyfr

Misiowa Rodzinka. Rymowanki-Przytulanki

5 900511 609783 >

5 900511 609936 >
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Betoniarka Kulko-Mieszarka zaskoczy każdego malucha
Zabawka rozpoznaje kolory oraz cyfry znajdujące się na kulkach
Zestaw zawiera 3 kolorowe kulki, które po zmieszaniu  
w specjalnym mieszalniku utworzą nowe kolory w postaci 
światełek w odpowiednim kolorze
Posiada 3 moduły zabawy: Muzyka, Odkrywanie, Nauka
Przyciski cyfr: 3 przyciski kształtów i cyfr nawiązują  
do cyfr i kształtów znajdujących się na kulkach 
Bardzo czuła dźwignia mieszalnika aktywuje mieszanie,  
aby nauczyć dziecko jaki kolor powstaje po zmieszaniu dwóch 
wybranych kolorów
Zabawka uczy kolorów, kształtów, liczenia, cyfr

BETONIARKA  
KULKO - MIESZARKA

12-26 mies. 2xAA300x133x241 4,38 551x258x31345 900511 609943 >

5 900511 609158 >

5 900511 608281 >

2xAAA400x305x133 7,33 551x322x413412-36 mies.

Wspiera rozwój sensoryczno-motoryczny maluszka
Obrotowa opona wydaje zabawne dźwięki i uwalnia 4 kulki  
o różnych kolorach, które wyskakują z komina i łapane  
są przez zabawkę 
Wyprofilowana rączka pchacza umożliwia przechowanie kulek
4 kolorowe przyciski uczą kolorów, nazw przedmiotów oraz cyfr
Ruchoma szufla podczas pchania podnosi się, łapiąc kulki 
i wrzucając je ponownie w otwór na dachu

Pchacz Kulko - Łapacz

Kichający Słonik Kulfonik
Kichający Słonik Kulfonik z pewnością rozbawi każde 
dziecko!
Posiada ruchomą głowę, ogonek, trąbę oraz obracane uszy
Posiada wysoko podniesioną trąbę na którą nakłada się 
kolorowe obręcze. Naciśnij ogonek Słonika, a wszystkie 
obręcze spadną, gdy Słonik kichnie!
Podczas zabawy Słonik rozpoznaje obręcze, jednocześnie 
ucząc dziecko kolorów, kształtów, a także cyfr

2xAA250x241x133 3,41 515x258x28046-24 mies.
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5 900511 608267 >

5 900511 608243 >

5 900511 606775 >

2xAA300x241x116 3,17 483x218x313412-36 mies.

Zakręcony Ślimak
Posiada trzy kolorowe przyciski, które uczą kształtów, cyfr, 
kolorów a także wygrywają wesołe piosenki
Zabawka posiada dużą muszlę wypełnioną kolorowymi kulkami
Uczy dzieci rozumienia ciągu przyczynowo-skutkowego
Aby wprawić kulki w ruch, należy nacisnąć głowę Ślimaka

Raczkujący miś Tuptuś
Raczkujący Miś Tuptuś to radosny pluszak, który został stworzony z myślą 
o dzieciach, które raczkują i stawiają pierwsze kroki
Zachęca do podążania za nim 
Posiada cztery kolorowe przyciski: Serce, Kwadrat, Gwiazda oraz Koło
Uczy kolorów, nazw kształtów oraz wygrywa wesołe piosenki
Misiowi podczas raczkowania towarzyszy biedronka, która jest podświetlana 
w trakcie zabawy
Posiada miękki materiał, który wpływa na rozwój stymulacji dotykowej.

3xAA323x330x150 4,49 624x347x338412-36 mies.

60824

60677

60826

Kostka Aktywności
Posiada 6 kolorowych ścianek do zabawy
Pianinko uczy cyferek, kolorów i odgłosów zwierząt
Kolorowa książeczka z przewracanymi stronami wygrywa piosenki 
rymowanki
Ruchoma strzałka na tarczy zegara obraca się, ucząc nazw zwierząt 
i przedmiotów
Zabawka posiada kolorowe koraliki i zębatki oraz inne ruchome elementy, 
które zapewniają rozwój motoryczny małych rączek

2xAA330x226x330 4,12 477x347x34729-36 mies.
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Grzechotka Śmiechotka

Ruchome części i światełka wzbudzają ciekawość dziecka
Posiada szeleszczące uszka
Potrząsanie zabawką sprawia, że piesek się rumieni
Odtwarza wesołe piosenki i melodie, które włączają się także 
przy potrząsaniu zabawką
Przycisk muzyczny uruchamia wesołe melodie
Ruchome elementy rozwijają zdolności manualne dziecka

5 900511 606713 >

5 900511 606720 >

3x LR44175x58x191 1,48 375x192x21163-24 mies.

1xAAA175x66x191 1,47 369x219x21163-24 mies.

Grzechotka Wirek-Ćwirek
Posiada szeleszczące skrzydełka z miękkiego materiału
Główka ptaszka wykonana jest z pluszu
Przycisk muzyczny na brzuszku odtwarza wesołe melodie, 
piosenki oraz ciekawe zwroty
Możliwość wyprania miękkich elementów po zdjęciu modułu 
elektronicznego
Wygodny uchwyt ułatwia trzymanie zabawki w małych 
rączkach

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

60674

Grzechotka Małpie Figle
Potrząsanie grzechotką uruchamia zabawne zwroty i dźwięki
Kolorowe krążki umożliwiają montaż grzechotki do różnych 
uchwytów
Świecący przycisk muzyczny wygrywa piosenki, uczy nazw 
części ciała oraz kolorów
Poruszanie głową małpki rozwija umiejętności motoryczne
Dwa poziomy regulacji dźwięków
Wygodny uchwyt ułatwia trzymanie zabawki w małych 
rączkach

AAA175x58x191 2,16 365x208x19163-24 mies.5 900511 606744 >
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4 przyciski w kształcie zwierzątek uczą naturalnych odgłosów 
zwierząt oraz kolorów
4 migoczące przyciski w kształcie figur uczą cyfr, kształtów oraz 
wygrywają wesołe melodie
Moduł zagadek urozmaica zabawę i rozbudza ciekawość dziecka
Naciskanie „grzybka” powoduje wprawienie zabawki w ruch 
Wesołek Kręciołek zaczyna się kręcić!

Wesołek Kręciołek

2x AA250x205x216 4,53 515x233x4254 5 900511 606751 >6-30 mies.

5 900511 606768 >

5 900511 606706 >

2x AA300x78x330 6,32 491x313x34766-30 mies.

Posiada 3 moduły zabawy, które bawią i uczą jednocześnie
9 kolorowych przycisków uczy kolorów, kształtów, nazw zwierząt 
oraz ich odgłosów
Naciskanie przycisków wspomaga rozwój motoryczny dziecka
Migające światełka przykuwają uwagę maluszka
Podnoszenie i zamykanie pokrywy uczy wyrazów przeciwstawnych
Przycisk ABC wygrywa wesołe piosenki
Interaktywna myszka wspomaga rozwój koordynacji oko-ręka
Wygodny uchwyt pomaga w łatwym przenoszeniu zabawki

Teczuszka Maluszka

Bam bam w kształty gram
Kolorowy bębenek, na którym dziecko wybije każdy rytm
Pomaga w nauce kształtów, cyfr i nazw zwierząt
Dopasowywanie kształtu do otworu wspomaga rozwój manualny dziecka
Zdejmowane wieko bębenka umożliwia wyciągnięcie wrzuconych klocków 
i rozpoczęcie zabawy od nowa
Możliwość zmiany stopnia czułości bębenka na uderzenia poprzez 
przesunięcie przełącznika znajdującego się pod jego wieczkiem

2xAAA250x133x216 4,83 515x233x416612-36 mies.
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Nauka w przytulnej atmosferze
Naciśnięcie dwóch świecących przycisków-kieszeni na 
brzuszku Misia uczy cyfr, kształtów oraz kolorów
3 wesołe piosenki oraz zabawne odgłosy zwracają uwagę 
dziecka

Miś Przytulanka Różowy

5 900511 610673 > 2xAAA241x89x200 2,11 409x251x27863-24 mies.

3-24 mies.

Miś Przytulanka Niebieski
Nauka w przytulnej atmosferze
Naciśnięcie dwóch świecących przycisków-kieszeni na 
brzuszku Misia uczy cyfr, kształtów oraz kolorów
3 wesołe piosenki oraz zabawne odgłosy zwracają uwagę 
dziecka

5 900511 610666 > 2xAAA241x89x200 2,11 409x251x2786

60833

2xAA200x279x116 3,98 415x296x36560-36 mies.

Miś Lumiś

5 900511 608335 >

Miś Lumiś to uroczy i słodki pluszowy przyjaciel, który  
uspokoi maluszka funkcją białego szumu, a delikatne  
światełka i kojące melodie utulą dziecko do snu
Posiada 3 kolorowe przyciski: Serduszko, Natura, Kołysanki, 
które uruchamiają przyjazne zwroty, kojące odgłosy natury, 
a także kołysanki 
Buźka Lumisia jest podświetlana, dzięki czemu zapewnia 
delikatną poświatę i wpływa na poczucie bezpieczeństwa 
dziecka
Przycisk czasomierza pozwala na ustawienie czasu  
odtwarzania melodii: 15 lub 30 minut
Przycisk Intensywności światła pozwala na ustawienie 
3 poziomów instesywności świecenia zabawki
Miękki materiał można zdejmować, co zapewnia możliwość 
regularnego czyszczenia zabawki

SZUM
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Uczy cyferek 1-2-3 i literek A-B-C
Ruchome części i światełka wzbudzają ciekawość dziecka
Odtwarza wesołe piosenki i melodie, które włączają się także 
przy potrząsaniu zabawką
Wygodny uchwyt 

Grzechotka Owocowa Gąsieniczka

Aligator Edukator uczy nazw liter i ich dźwięków
Posiada 5 wariantów zabawy, które można zmieniać poprzez obracanie 
świecącego ogonka
Uczy przedmiotów, nazw zwierząt oraz ich odgłosów
Podczas ciągnięcia Aligator wydaje odgłosy chrupania oraz porusza zabawnie 
głową
Kolorowe przyciski-literki uczą liter oraz nazw przedmiotów 
„Gimnastyka języka” to wesoła zabawa wprowadzająca zabawnie brzmiące 
zdania, pomagając w nauce wymowy
Możliwość schowania sznurka w specjalnym schowku
Wiele zagadek i ciekawostek wzbogacających wiedzę dziecka

Aligator Edukator

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

2xAA400x241x133 4,94 551x285x41342-5 lat

5 900511 601046 >

5 900511 606737 >

5 900511 606201 >

Mikrofonik uczy dzieci piosenek oraz rozpoznawania instrumentów 
muzycznych
Posiada 3 warianty zabawy
Wspaniała zabawka, która uczy odgrywania ról
Wspomaga rozwój dziecięcej wyobraźni 
Obracając pokrętło w lewo lub w prawo spowalniamy lub 
przyspieszamy dźwięki!
Naciskanie kolorowych przycisków pozwala na wygrywanie piosenek 
nuta po nucie

Rozśpiewany Mikrofonik

2xAAA106x75x148 1,67 313x175x224424+ mies.

2xAAA106x75x148 1,83 313x175x22466+ mies.
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Edukacyjna Hula-Kula jest stworzona z myślą o dzieciach, 
które zaczynają stawiać pierwsze kroki i badać otaczający je 
świat
Naciskanie przycisków pozwala usłyszeć różne melodie 
i piosenki, a także zapoznaje dziecko z podstawowymi 
kształtami i kolorami
Naciskając przyciski ze zwierzątkami, można usłyszeć 
charakterystyczne dla nich dźwięki
Kula jest wyposażona w mechanizm, który samoczynnie 
wprowadza ją w ruch, zachęcając dziecko  
do podążania za nią

Edukacyjna Hula-Kula

5 900511 604092 >

5 900511 601039 >

5 900511 604078 >

3xAA203x178x190 3,44 415x208x37146-24 mies.

3xAA203x178x191 6,39 628x221x37366-24 mies.

2xAAA254x45x216 2,16 287x226x26166-24 mies.

Stworzona z myślą o dzieciach, które raczkują i stawiają 
pierwsze kroki
Samodzielnie i „magicznie” toczy się po podłodze, zachęca-
jąc dziecko do podążania za nią
Uczy kształtów, cyferek i nazw zwierząt
Świecące przyciski, biedroneczka, która kręci kółeczka  
 i kolorowe wstążki wzbudzają ciekawość dziecka
Odtwarza wesołe melodie, piosenki i odgłosy zwierząt

Migocząca Hula-Kula

Wyjątkowy tablet zaprojektowany dla najmłodszych dzieci
Zabawka wyposażona jest w dziewięć migoczących 
przycisków, które wprowadzą malucha w świat gier
Dziecko pozna pierwsze literki, cyfry oraz nauczy się nazw 
zwierząt 
Przesuwanie przycisku-kulki sprawia, że poszczególne 
przyciski zabawki podświetlą się, rozwijając koordynację 
wzrokowo-ruchową dziecka 
Tablet angażuje uwagę dziecka, wydając drobne polecenia
Zabawka została zaprojektowana tak, aby drobne rączki 
dziecka mogły ją z łatwością utrzymać

Tablet Maluszka

* Spot dostępny na życzenie klienta
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5 900511 605181 >

5 900511 603415 >2xAAA254x59x241 4,22 389x261x26766-30 mies.

2xAAA203x216x52 3,13 353x233x21666-36 mies.

Moje Pierwsze Rymowanki
Fascynująca książeczka z wierszykami dla dzieci
Książeczka posiada kolorowe obrazki, podświetlane przyciski 
i wspaniałe piosenki
Maluszek może sam przewracać strony i słuchać swoich ulubionych piosenek
Podczas zabawy dziecko rozwinie zmysły: wzroku, słuchu i dotyku
Starannie zaprojektowane i wykonane z dobrego materiału strony książeczki 
są odporne i będą służyć przez długi czas

Książeczka Bajeczka
Książeczka Bajeczka to najlepsza pierwsza lektura dla dziecka
Na specjalnie zaprojektowanych stronach, maluszek może odkrywać 
świat i rozwijać wyobraźnię
Książeczka posiada kolorowe obrazki, podświetlane zwierzątka, 
ruchome elementy do przesuwania i fantastyczne piosenki – 
bajeczki, które sprawią wiele radości i zabawy każdemu dziecku
W towarzystwie wesołych zwierzątek i przy siedmiu wyjątkowych 
piosenkach dziecko rozwinie zmysły: wzroku, słuchu i dotyku, które 
kształtują się właśnie na tym etapie rozwoju
Starannie zaprojektowane i wykonane z dobrego materiału strony 
książeczki są odporne i będą służyć przez długi czas

*60479

5 900511 604795 >3xAA203x89x216 3,53 417x229x28060+

Projektor zawiera szereg wyselekcjonowanych melodii i odgłosów, 
które pozytywnie wpłyną na dobre samopoczucie maluszka
Projektor emituje delikatnie mieniące się światła, które zwrócą 
uwagę dziecka 
Odgłosy natury i przyjemne kołysanki sprawią, że dziecko zasypiać 
będzie w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i spokoju
Dzięki możliwości ustawienia czasomierza (5 i 10 minut), rodzice 
sami mogą ustawić czas odtwarzania

Projektor Kołysanka-Usypianka

„Śpij me maleństwo, oczka już zmruż ja Cię kołyszę,  
a sen jest tuż, tuż.”

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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Zabawka wspomaga naukę bezpiecznego poruszania się 
po drodze
Dzięki sygnalizacji świetlnej dziecko uczy się nazw kolorów, 
a także znaczenia świateł drogowych
Kolorowe przyciski z pojazdami uruchamiają ciekawe zwroty, 
które zapoznają dziecko z nazwami zwierząt i środków lokomocji
Zamontowane lusterko boczne, dźwignia skrzyni biegów, 
kierunkowskaz i kluczyk w stacyjce uruchamiają dodatkowe 
dźwięki
Elementy zabawki w dużym stopniu odwzorowują rzeczywisty 
kokpit samochodu

„Zapnij pas, na przygodę już czas, Silnik włącz, naprzód jedź!”

Kierownica Małego Rajdowca

5 900511 604825 >

5 900511 604573 >

Jeździk Małego Cyklisty
Zabawka przeznaczona dla dzieci od 12 do 36 miesiąca życia 
Dla młodszego dziecka – może służyć jako trzykołowy rowerek
Dla starszego dziecka można go zmienić w rowerek – jeździk
Wspomaga naukę utrzymania równowagi i umiejętności odpychania 
się nogami
Za pomocą interaktywnej kierownicy można sterować pojazdem  
w prawo i w lewo
Edukacyjna kierownica uczy zasad ruchu drogowego, kształtów, cyfr 
i kolorów
Kierownica posiada podświetlane przyciski – kierunkowskazy
Jeździk marki VTech nadaje się do jazdy w pomieszczeniu, jak i na 
zewnątrz

2xAA270x110x220 7,26 499x325x376612-36 mies.

2xAA585x406x226 7,97 598x423x423212-36 mies.

60517

5 900511 605174 > 2xAA500x133x406 8,48 513x423x41866-36 mies.

Stoliczek Edukacyjny
Stoliczek oferuje aż 6 stacji do zabawy
2 sposoby zabawy: na siedząco i na stojąco
Uczy cyfr, liter, kształtów, kolorów
Przyciski pianinka uczą gamy muzycznej i kolorów
Przesuwanie dużych kolorowych kulek pomaga rozwijać 
koordynację oko-ręka
Telefonik i zdejmowana słuchawka uczą cyfr oraz zachęcają  
do odgrywania ról
Interaktywna książeczka posiada przewracane strony, uczy liter  
i kształtów, wygrywa wesołe piosenki
Przesuwane wskazówki zegara uczą nazywania rutynowych 
czynności odbywających się w ciągu dnia
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5 900511 606782 >

5 900511 604801 >

5 900511 604771 >

Pociąg Podróżnika to zabawka, która dostarcza wiele sposobów na zabawę!
Można go pchać, ciągnąć i na nim jeździć, posiada 13 kolorowych klocków
Klocki uczą nazw liter i ich dźwięków oraz nazw przedmiotów, wzbogacając słownictwo 
dziecka. Wrzucanie kolorowych klocków sprawia, że Pociąg Podróżnika je policzy! 
Klawisze numeryczne i Walki-Talkie zapoznają z cyframi, nazwami zwierząt  
i ich odgłosami.  
Migoczące przyciski uczą kolorów oraz przedstawiają rodzaje pogody
Kolorowa książeczka posiada przewracaną stronę, odtwarza wesołe piosenki i melodie

Pociąg Podróżnika

3xAA585x178x406 8,3 598x371x423212-36 mies.

5 900511 604818 >

Ładowanie i rozładowywanie kulek-kamyków rozwija umiejętności 
motoryczne malucha 
Ładowanie kulek poprzez wciskanie ich do specjalnego otworu uruchamia 
opcję liczenia, dzięki czemu dziecko poznaje pierwsze cyfry
Przyciski z narzędziami uczą nazw kolorów i przedmiotów
Podświetlany przycisk z pieskiem uruchamia wesołe piosenki

Wywrotka Małego Budowniczego

60480

60477

2xAAA300x241x133 4,23 551x258x31346-36 mies.

2xAA530x381x148 6,72 553x411x32329-36 mies.

2xAA300x279x150 5,51 629x323x306412-36 mies.

Roztańczone Biedroneczki to zabawka, która zapozna dziecko 
z pierwszymi cyframi, nazwami kształtów i przedmiotów 
Zamocowany przy zabawce sznurek do ciągnięcia pozwoli zabrać 
biedroneczki wszędzie tam, gdzie ma ochotę powędrować mały 
obierzyświat
Mama biedronka i jej maleństwo sprzyjają pozytywnemu kojarzeniu  
w relacji mama-dziecko
Odtwarza wesołe melodie i piosenki

Roztańczone Biedroneczki

Łączy funkcję pchacza i panelu edukacyjnego w jednej zabawce 
Trwałe wykonanie zapewnia dziecku wsparcie przy nauce stawiania 
pierwszych kroków
Panel edukacyjny można w każdej chwili zdjąć i staje się wówczas 
osobną zabawką
Pchacz Gawędziarz pomoże zapoznać malucha z pierwszymi słowami, 
literami, cyframi i kształtami

Pchacz Gawędziarz
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Wyposażony w mechanizm obrotowy, dzięki czemu  
obraca się samoczynnie oraz zmienia kolory światełek
Ruchomy Joystick za pomocą którego można sterować 
samolotem podczas zabawy
Posiada aż 38 rozpoznawalnych regionów wspierających 
naukę kontynentów, państw, oceanów, ludności oraz zwierząt
5 zabawnych trybów nauki, które dostarczą dziecku wielu 
wspaniałych przygód
Różnokolorowe światełka są uruchamiane podczas podróży  
po oceanie

Globus Podróżnika

4xAA275x200x330  3,27 415x288x34723-6 lat

Literkowy Zawrót Głowy to wspaniała zabawka edukacyjna, 
która w ciekawy sposób wprowadzi dziecko w świat liter i wyrazów
Posiada “Czasomierz”, który reguluje upływ czasu. 
Wybierz jeden z trzech wariantów trudności i ułóż litery, bądź 
wyrazy w jak najkrótszym czasie!
Spiesz się! Kiedy skończy się czas, wszystkie literki odskoczą! 
Czasomierz pozwala na ustawienie poziomu trudności w zależności 
od wieku i umiejętności dziecka!
Nauka nazw liter oraz ich rozpoznawanie w ciekawy sposób!
Wiele wariantów zabawy daje możliwość utrwalenia wiedzy  
i dalsze jej zdobywanie 
Poznanie liter umożliwia naukę tworzenia wyrazów 
Nauka współpracy i funckcjonowania w grupie
Szybka reakcja rozwija umiejętności motoryczne dziecka

Literkowy Zawrót Głowy

Nie wymaga302x229x108 2,05 298x231x21223-6 lat

5 900511 609318 >

5 900511 608311 >

„Zanim czas skończy się, litery miejsce znajdą swe!” 
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Kierownica Rydera
Zabawka zawiera 3 warianty zabawy: Quad, Poduszkowiec, 
Skuter śnieżny
Uczy cyfr, zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, 
kierunków i kolorów
Wspomaga pamięć i koncentrację poprzez naciskanie przycisków 
z postaciami piesków w odpowiedniej kolejności
Elementy takie jak: uchwyty, sygnały skrętu, lusterka, przyciski  
z postaciami oraz klakson zapewnią dziecku wiele zabawy!
Przesuwanie kierownicą, używanie sygnałów dźwiękowych 
oraz klaksonu wspomaga odgrywanie ról
5 przycisków z postaciami z bajki Psi Patrol – przedstawiają Pieski 
oraz uczą, jakie funkcje pełnią w drużynie

2xAA350x133x279 4,72 551x363x29643-6 lat 5 900511 607314 >

5 900511 607321 >

5 900511 607338 >
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Uczy liter, kolejności w alfabecie, dźwięków i kolorów
Zawiera 4 warianty zabawy, w tym zagadki ułatwiające utrwalenie  
zdobytej wiedzy
Marshall zabierze dziecko w świat zabawy dzięki modułom: Literki, Słowa, 
Szukaj i Ratuj oraz Muzyka, które rozwijają kreatywność dziecka
Posiada 26 kolorowych kostek-przysmaków, które Marshall rozpoznaje
Umieszczanie przysmaków w pyszczku Marshall’a uruchamia  
wesołe moduły zabawy
Uszy oraz oczy Marshalla poruszają się w trakcie zabawy
Sprytny schowek pomoże łatwo przechować kolorowe przysmaki

Marshall Super Strażak

3xAA400x116x330 6,4 483x413x34743-6 lat

Posiada 20 kolorowych tarcz, które uczą cyfr, kolorów oraz 
kształtów
Personalizacja: zabawka uczy określania wieku dziecka  
i zapamiętuje, ile dziecko ma lat!
Uczy nazw narzędzi, które są potrzebne pieskom podczas akcji 
ratunkowych
Uczy określania, która cyfra jest większa bądź mniejsza od innej
Zadaje pytania, na które dziecko odpowiada umieszczając 
właściwą tarczę w pojeździe
Umieszczanie tarcz, trąbienie i naciskanie przycisków powoduje 
interaktywne odpowiedzi
Sprytny schowek pomoże łatwo przechować kolorowe tarcze

Chase na tropie przygód
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* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

2xAA330x89x305 4,69 375x343x32243-6 lat



PL

24

A B

C

VTech

A B

C

A B

C

PL

PL

Pre-SchoolPre-SchoolPre-School
60832

60830

60237

Cyferkowa Kasa Sklepowa
Cyferkowa Kasa Sklepowa to idealna zabawka edukacyjna
Posiada 20 elementów, które uczą poprzez zabawę: monety, 
banknoty oraz imitacje artykułów spożywczych
Nauka nazw podstawowych artykułów spożywczych, cyfr, kolorów
Nauka liczenia i wartości przedmiotów
Posiada otwór do wrzucenia monet, szufladę kasy, przycisk 
‘suma’, przyciski wyboru artykułów spożywczych oraz cyfr
Wybierz dowolne artykuły spożywcze, naciśnij przycisk ‘suma’  
i ureguluj zakup odpowiednią ilością monet. Kasa policzy 
wszystkie monety!
Przeciągnij kartą płatniczą przez czytnik, aby poznać aktualne 
promocje

Kula Pełna Zwierzaków
Kula Pełna Zwierzaków to zabawka edukacyjna, która wprowadzi 
dziecko w świat liter oraz zwierząt
Posiada 3 warianty zabawy: alfabet, zwierzęta i odgłosy
Zakręć kulą i wylosuj dowolne pole z literą i zwierzątkiem, 
usłyszysz nazwę litery i jej dźwięk bądź nazwę zwierzęcia  
i odgłos, jaki wydaje
Podczas kręcenia kulą, podświetlane są kolorowe światełka 
W dużej kuli znajdują się także mniejsze, kolorowe kuleczki, 
które toczą się wesoło podczas zabawy

ABC Smartfonik zawiera aż osiem różnych gier edukacyjnych 
Uczy alfabetu, cyfr, podstaw liczenia, a także  
wzbogaca słownictwo 
Śmieszny ptaszek towarzyszy dziecku w zabawie  
i zachęca do nauki 
Smartfonik posiada duży ekran, na którym wyświetlane  
są wesołe animacje  
Zabawka uczy redagowania krótkich wiadomości tekstowych

ABC Smartfonik

5 900511 608328 >

5 900511 608304 >

5 900511 602371 >

3xAA250x178x279 4,03 551x298x26336-30 mies.

3xAA152x216x59 2,2 385x238x17163-6 lat

3xAAA403x267x135 2,78 403x269x26922-5 lat
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Pre-SchoolPre-SchoolPre-School

*60478

60410

* 60412

5 900511 604122 >

5 900511 604788 >

5 900511 604108 >

Literkowy Hipopotam
Literkowy Hipopotam to zabawka dla dzieci, które chcą  
poznać litery, nazwy instrumentów muzycznych, owoców i zwierząt
W trybie zabawy 1-2-3, zabawka uczy cyfr, liczb i liczenia 
Szeroka edukacja odbywa się przy losowej zabawie w koło fortuny
Hipopotam opowiada o wylosowanej literce, zachęca  
do kontynuowania zabawy oraz wyznacza kolejne zadania
Poruszanie ogonem hipcia w górę i w dół albo otwarcie jego buźki 
aktywuje jeszcze więcej funkcji zabawki

Zawiera 8 różnych gier edukacyjnych
Uczy alfabetu, cyfr, podstaw liczenia oraz wzbogaca słownictwo
Zabawny pingwinek towarzyszy dziecku w zabawie i zachęca do nauki
Funkcjonuje w oparciu o działanie czujnika ruchu, dzięki któremu 
można sterować postaciami gier oraz menu
Zabawka uczy redagowania krótkich wiadomości tekstowych

Edukacyjny MultiPad

Tablet Przedszkolaka marki VTech® w łatwy i przyjazny sposób 
wspomaga naukę pisania
Specjalnie przygotowane moduły zabawy pomogą dziecku nauczyć 
się pisać małe i duże litery oraz cyfry
Moduł kreatywnej zabawy pozwala na stworzenie własnych 
rysunków, co wspomaga rozwój dziecięcej wyobraźni
Ergonomiczny kształt rysika sprawia, że już od najmłodszych lat 
kształtowane są prawidłowe nawyki trzymania długopisu
Zabawka posiada interaktywny, dotykowy ekran, co ułatwia 
wykonywanie usłyszanych poleceń i czyni zabawę jeszcze bardziej 
atrakcyjną

Tablet Przedszkolaka

3xAAA203x216x45 1,86 287x226x21063-6 lat

2xAA375x330x78 4,43 388x347x33142+

2xAA254x279x58 3,31 365x289x26163-6 lat
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KIDIZOOM DUO niebieski 

KIDIZOOM DUO różowy 

Umożliwia wykonywanie zdjęć i filmików, dodawanie do nich efektów specjalnych oraz tworzenie wspaniałych albumów
Posiada duży, kolorowy ekran LCD 2,4”
Aparat Kidizoom DUO posiada wbudowany obiektyw z przodu i z tyłu aparatu. Dwie soczewki w jednym aparacie!
Możliwość swobodnego przełączania między kamerą z przodu i z tyłu – za pomocą jednego przycisku
Posiada 4-krotny zoom optyczny
Wbudowany czujnik ruchu
Funkcja Auto Capture – automatyczne wykrywanie i lokalizowanie twarzy
Możliwość wykonania zdjęć seryjnych – jeszcze więcej ujęć w szybszym czasie!
Funkcja optymalizacji zdjęcia - stabilizacja obrazu podczas wstrząsu

* Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów

4xAA279x71x203 2,51 297x210x29048+

60763

60762

5 900511 607628 >

5 900511 607635 >



A B

C

27VTech

PL

A B

C

A B

C

PL

PL

**60534

**60619

*60761

Gadżet elektroniczny na rękę
Posiada menu w języku polskim
256MB wbudowanej pamięci
Zegar cyfrowy i analogowy
Funkcja robienia zdjęć
Funkcja kręcenia filmów
Dodawanie efektów specjalnych
8 wbudowanych gier
3 zabawy oparte na czujniku ruchu
Nauka zegara razem z Mistrzem Czasu!
Krokomierz
Kalendarz i kalkulator

5 900511 607611 >

Kidizoom Smartwatch DX Moro

Kidizoom Smartwatch DX Niebieski

Kidizoom Smartwatch DX Fioletowy

5 900511 605341 >

5 900511 606195 >

*  Spot reklamowy jest dostępny dla naszych klientów 
**  Oferta ważna do wyczerpania zapasów    *** Bateria litowo-polimerowa (wbudowana na stałe) 

***87x127x456 1,06 142x191x29624+

***87x127x456 1,06 142x191x29624+

***87x127x456 1,06 142x191x29624+

ZEGARKI

Gadżet elektroniczny na rękę
Posiada menu w języku polskim
256MB wbudowanej pamięci
Zegar cyfrowy i analogowy
Funkcja robienia zdjęć
Funkcja kręcenia filmów
Dodawanie efektów specjalnych
8 wbudowanych gier
3 zabawy oparte na czujniku ruchu
Nauka zegara razem z Mistrzem Czasu!
Krokomierz
Kalendarz i kalkulator

Gadżet elektroniczny na rękę
Posiada menu w języku polskim
256MB wbudowanej pamięci
Zegar cyfrowy i analogowy
Funkcja robienia zdjęć
Funkcja kręcenia filmów
Dodawanie efektów specjalnych
8 wbudowanych gier
3 zabawy oparte na czujniku ruchu
Nauka zegara razem z Mistrzem Czasu!
Krokomierz
Kalendarz i kalkulator
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Lekka, wielofunkcyjna kamera stworzona z myślą o dzieciach! 
Umożliwia nagrywanie filmików, filmów poklatkowych, robienie 
zdjęć i dodawanie do nich śmiesznych 
zniekształceń i animacji
Posiada 3 wbudowane gry
W zestawie znajduje się wodoszczelna obudowa, dzięki której 
można korzystać z kamery w deszczu lub pod wodą
Zestaw zawiera specjalne uchwyty, za pomocą których można 
przymocować kamerę do kierownicy roweru lub deskorolki, aby 
dziecko mogło dokumentować każdą swoją zabawę!

60344**

60345**

60463*

Kidizoom Smartwatch Niebieski

Kidizoom Smartwatch Fioletowy

Gadżet elektroniczny na rękę, który pozwala dzieciom wejść w 
świat zaawansowanej technologii w zabawny, interaktywny, 
bezpieczny i edukacyjny sposób. Dotykowy ekran.  
Wielofunkcyjny Smartwatch:

Stoper i czasomierz 
Kręcenie filmów
Zegar analogowy 
Efekty specjalne
Zegar cyfrowy 
Gry
Funkcja robienia zdjęć
Dyktafon

Kamera KIDIZOOM Action Cam

**200x279x78 2,65 325x207x28946-12 lat

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów     ** Bateria litowo-polimerowa (wbudowana na stałe)

***200x279x55 1,3 286x210x19344+5 900511 603446 >

5 900511 603453 > ***200x279x55 1,3 286x210x19344+

5 900511 604634 >

Gadżet elektroniczny na rękę, który pozwala dzieciom wejść 
w świat zaawansowanej technologii w zabawny, interakty-
wny, bezpieczny i edukacyjny sposób. Dotykowy ekran.  
Wielofunkcyjny Smartwatch:

Stoper i czasomierz 
Kręcenie filmów
Zegar analogowy 
Efekty specjalne

Zegar cyfrowy 
Gry
Funkcja robienia zdjęć
Dyktafon
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Brick Trick - Zabawa Murowana! Zostań konstruktorem, wykorzystując do budowy  
prawdziwe cegły i drewno!  W instrukcji znajdziesz obszerne ciekawostki prosto z placu 
budowy. Dowiedz się, jak urozmaicić swoją konstrukcję dzięki wielu interesującym  
pomysłom i rozwiązaniom. Buduj według instrukcji lub użyj wyobraźni do stworzenia  
własnej, niepowarzalnej konstrukcji. Możesz też połączyć kilka budynków, tworząc klimat wsi, 
miasta lub średniowiecza.

60866

60867

Wybuduj wspaniałą stajnię, wykorzystując prawdziwe cegły, 
drewno i elementy dekoracyjne jak trawę, korek czy krzew. 
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni 
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi 
pionkami prosto z wiejskiego świata! To nie koniec zabawy! 
Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując 
ponownie te same cegły!  
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, 
elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

STAJNIA

6+ 280x210x70 4,8865 900511 608663 > 435x290x220

6+ 280x210x70 4,865 900511 608670 > 435x290x220

Wybuduj psią budę, wykorzystując prawdziwe cegły, drewno  
i elementy dekoracyjne. Skorzystaj z dołączonych planów budowy 
lub użyj wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.  
Baw się dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata!  
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej 
wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: 
prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, 
pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana! 

BUDA

S

6
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60869

Wybuduj wspaniałą wieżę, wykorzystując prawdziwe wielobarwne cegły, 
drewno i elementy dekoracyjne jak trawę czy krzew.  
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia 
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto z epoki 
średniowiecza!  
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej 
wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe 
cegły, klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, 
naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

WIEŻA

Wybuduj garaż dwupoziomowy, wykorzystując prawdziwe cegły, drewno  
i elementy dekoracyjne.  
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia 
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto z 
miejskiego świata! To nie koniec zabawy!  
Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując ponownie te same 
cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, 
elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

GARAŻ

5 900511 608694 >6+ 280x210x70 5,36 435x290x220

6+ 280x210x70 5 900511 608687 >5,386 435x290x220
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60871

60872

60870

ZAMEK

5 900511 608700 > 6+ 317x227x72 7,616 445x240x330

TWIERDZA
 
Wybuduj rycerską twierdzę, wykorzystując prawdziwe wielobarwne 
cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawę czy krzew.  
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni  
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi 
pionkami prosto z epoki średniowiecza! To nie koniec zabawy! Rozpuść 
konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując ponownie te same 
cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane 
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę i 
instrukcję!  
Zabawa Murowana!

5 900511 608717 > 6+ 317x227x72 8,58,5 445x240x330

LOFT

5 900511 608724 > 6+ 317x227x72 7,776 445x240x330

 
Wybuduj przepiękny zamek, wykorzystując prawdziwe białe cegły  
i elementy dekoracyjne jak trawę czy krzew. Skorzystaj z dołączonych 
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej 
konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto z epoki 
średniowiecza! To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie 
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły! 
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, elementy dekoracyjne, 
pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

 
Wybuduj nowoczesny loft, wykorzystując prawdziwe cegły, 
drewno i elementy dekoracyjne jak trawa czy krzew. Skorzystaj 
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia 
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto 
z miejskiego świata! To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję 
w wodzie i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły! 
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki,  
elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!
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6+ 7,36 5 900511 608731 >445x240x330317x227x72

Wybuduj osiedlowy sklep, wykorzystując prawdziwe 
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj z 
dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni do 
stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. 
Baw się dołączonymi pionkami prosto 
z miejskiego świata! To nie koniec zabawy! Rozpuść 
konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując 
ponownie te same cegły! 
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, 
drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, 
podstawkę, naklejkę i instrukcję! 
Zabawa Murowana!

SKLEP

 
Wybuduj klimatyczną chatkę, wykorzystując prawdziwe 
cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawa czy 
korek. Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj 
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. 
Baw się dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata! 
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie 
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły! W 
zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane 
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, 
naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

CHATKA

6+ 317x227x72 7,566 445x240x330 5 900511 608748 >

Wybuduj wesołą zagrodę, wykorzystując prawdziwe 
cegły, drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj 
z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni 
do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.Baw się 
dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego świata! 
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie 
i buduj dalej wykorzystując ponownie te same cegły! 
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane 
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, 
naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

ZAGRODA

5 900511 608755 >6+ 317x227x72 6,826 445x240x330
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L
Wybuduj remizę strażacką, wykorzystując prawdziwe cegły, drewno 
i elementy dekoracyjne. Skorzystaj z dołączonych planów budowy 
lub użyj wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji.
Baw się dołączonymi pionkami prosto z miejskiego świata!  
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej 
wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: 
prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, elementy  dekoracyjne, 
pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

REMIZA

5 900511 608762 > 6+ 355x245x75 7,985 375x260x365

5 900511 608779 > 6+ 355x245x75 8,665 375x260x365

Wybuduj majestatyczną fortecę, wykorzystując prawdziwe 
białe cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawę czy krzew. 
Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj wyobraźni do 
stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi 
pionkami prosto z epoki średniowiecza! To nie koniec zabawy! 
Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując 
ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, 
klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę,  
naklejkę i instrukcję! 
Zabawa Murowana!

FORTECA

Wybuduj niesamowity wiatrak, wykorzystując prawdziwe cegły, 
drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj z dołączonych planów 
budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej 
konstrukcji. Baw się dołączonymi pionkami prosto z wiejskiego 
świata! To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj 
dalej wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: 
prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, 
pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

WIATRAK

5 900511 608786 > 6+ 355x245x75 7,45 375x260x365
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Wybuduj wielkie ranczo, wykorzystując prawdziwe cegły, 
drewno i elementy dekoracyjne. Skorzystaj z dołączonych 
planów budowy lub użyj wyobraźni do stworzenia 
niepowtarzalnej konstrukcji. Baw się dołączonymi 
pionkami prosto z wiejskiego świata! To nie koniec zabawy! 
Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj dalej wykorzystując 
ponownie te same cegły! W zestawie znajdziesz: prawdziwe 
cegły, klej, drewniane deseczki, elementy dekoracyjne, 
pionki, podstawkę, naklejkę i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

RANCZO

Wybuduj dworzec kolejowy, wykorzystując prawdziwe cegły 
i drewno. Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj 
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. 
Baw się dołączonymi pionkami prosto z miejskiego świata! 
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj 
dalej wykorzystując ponownie te same cegły! W zestawie 
znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane deseczki, pionki, 
podstawkę, naklejkę i instrukcję! 
Zabawa Murowana!

DWORZEC

Wybuduj olbrzymi pałac, wykorzystując prawdziwe 
wielobarwne cegły, drewno i elementy dekoracyjne jak trawę 
czy krzew. Skorzystaj z dołączonych planów budowy lub użyj 
wyobraźni do stworzenia niepowtarzalnej konstrukcji. 
Baw się dołączonymi pionkami prosto z epoki średniowiecza! 
To nie koniec zabawy! Rozpuść konstrukcję w wodzie i buduj 
dalej wykorzystując ponownie te same cegły! 
W zestawie znajdziesz: prawdziwe cegły, klej, drewniane 
deseczki, elementy dekoracyjne, pionki, podstawkę, naklejkę  
i instrukcję!  
Zabawa Murowana!

PAŁAC

5 900511 608793 >6+ 395x265x90 7,24 410x280x373

6+ 395x265x90 7,94 410x280x373 5 900511 608809 >

5 900511 608816 >6+ 395x265x90 8,134 410x280x375



36

Buduj z cegły

36 Brick Trick

PL

PL

PL

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

PL

KG

A B

C

61035

61036

61034

61037

6+ 200x140x60 3,106 383x149x209

6+ 200x140x60 2,156 383x149x209

6+ 200x140x60 2,906 283x149x209

6+ 30x100x30 1,803(3x12) 320x135x119

NEW

NEW

NEW

NEW

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY - CEGŁY - “CAŁE”

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY - CEGŁY - “POŁÓWKI”

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY - “DACHÓWKI”

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY - “KLEJ”

5 900511 610345 >

5 900511 610352 >

5 900511 610369 >

5 900511 610376 >

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii kreatywnych 
zabawek konstrukcyjnych marki Trefl, w której głównym budulcem 
jest prawdziwa, naturalna cegła. Chcesz kontynuować zabawę 
i tworzyć więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie 
znakomitym rozwiązaniem. Każde opakowanie zawiera 40 
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli niepowtarzalny 
charakter dzięki własnym pomysłom. Całe cegły, połówki cegieł,  
a może dachówki? Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw 
się dalej.

Klej Brick Trick to produkt z linii kreatywnych zabawek 
konstrukcyjnych marki Trefl, w której głównym budulcem jest 
prawdziwa, naturalna cegła! Klej jest znakomitym rozwiązaniem  
dla osób, które chcą kontynuować zabawę i budować więcej 
projektów. Klej służy do połączenia cegieł, deseczek a także  
do ozdobienia budowli elementami dekoracyjnymi dołączonymi  
do zestawów. 

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii kreatywnych 
zabawek konstrukcyjnych marki Trefl, w której głównym budulcem 
jest prawdziwa, naturalna cegła. Chcesz kontynuować zabawę 
i tworzyć więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie 
znakomitym rozwiązaniem. Każde opakowanie zawiera 40 
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli niepowtarzalny 
charakter dzięki własnym pomysłom. Całe cegły, połówki cegieł, 
a może dachówki? Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw 
się dalej.

Zestawy uzupełniające Brick Trick to produkty z linii kreatywnych 
zabawek konstrukcyjnych marki Trefl, w której głównym budulcem 
jest prawdziwa, naturalna cegła. Chcesz kontynuować zabawę 
i tworzyć więcej projektów? Zestawy Brick Trick są dla Ciebie 
znakomitym rozwiązaniem. Każde opakowanie zawiera 40 
prawdziwych cegieł. Użyj wyobraźni i nadaj budowli niepowtarzalny 
charakter dzięki własnym pomysłom. Całe cegły, połówki cegieł,  
a może dachówki? Sprawdź wszystkie zestawy uzupełniające i baw 
się dalej.

MULTILANGUAGE

MULTILANGUAGE

MULTILANGUAGE

MULTILANGUAGE
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KOLOROWE KORALIKI
• Rozwijają wyobraźnię i kreatywność
• Wspierają rozwój zdolności manualnych
• Wzmacniają pamięć wzrokową
• Nauka kształtów i kolorów poprzez zabawę
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia  
 zabawki posiadają atesty, a także zostały   
 pomalowane nietoksycznymi farbami

3+ 294x217 11,3223 5 900511 610031 >320x320x460

LITERKOWY ZESTAW KORALIKÓW
• Rozwija wyobraźnię i kreatywność
• Wspiera rozwój zdolności manualnych
• Wzmacnia pamięć wzrokową
• Nauka liter, kształtów oraz kolorów poprzez  
 zabawę
• Wszystkie materiały wykorzystane do   
 stworzenia zabawki posiadają atesty,  
 a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

3+ 294x217 10,8423 5 900511 610024 >320x320x460

18 mc+ 225x140x155 8,958 465x295x340

GRAM W BIM BAM
• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
• Wzmacnia naturalne poczucie rytmu
• Ćwiczy zdolności manualne i słuchowe
• Rozwija koncentrację i pomaga rozładować stres
• Połączenie zabawy z nauką
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia  
 zabawki posiadają atesty, a także zostały   
 pomalowane nietoksycznymi farbami

NEW

5 900511 609974 >
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STRAŻ
• Rozwija zdolności motoryczne
• Wzmacnia odruch chwytania
• Uczy precyzji
• Pobudza wyobraźnię
• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
• Posiada ruchome elementy
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają  
 atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

12mc+ 130x80x135 7,620 410x270x2905 900511 609981 >

12mc+ 130x80x135 7,620 410x270x2905 900511 609998 >

POLICJA
• Rozwija zdolności manualne
• Wzmacnia odruch chwytania
• Uczy precyzji
• Pobudza wyobraźnię
• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
• Posiada ruchome elementy
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki   
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi   
 farbami

AMBULANS
• Wzmacnia odruch chwytania
• Uczy precyzji
• Pobudza wyobraźnię
• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
• Posiada ruchome elementy
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają  
 atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

5 900511 610000 > 12mc+ 130x80x135 7,620 410x270x290
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TABLICA MÓJ DZIEŃ
• Kolorowa, dwuczęściowa i wieloelementowa   
 tablica wykonana z jasnego, naturalnego drewna
• Doskonała zabawka ogólnorozwojowa, zachęca do wspólnej  
 nauki poprzez zasady dobrych praktyk
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
• Zachęca do współpracy oraz pomaga w organizacji dnia
• Idealna zabawka do nauki kalendarza, nazw dni tygodnia,  
 pór roku oraz pogody
• Tablica Mój Dzień z możliwością zawieszenia wyposażona  
 jest w wiele magnetycznych elementów, dzięki którym   
 dziecko uczy się systematyczności wykonywanych zadań
• Zabawka wspiera budowanie relacji między opiekunami  
 i dzieckiem, kształtuje dobre nawyki, a także wspiera rozwój  
 intelektualny dziecka
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

3+ 415x30x370 14,812 5 900511 610017 >440x360x390

JAZDA PO ZABAWKI!
• Wielofunkcyjny, drewniany piesek  - kontenerek  
 idealnie sprawdzi się jako wózek na zabawki
• Wyposażony w kółeczka i sznureczek zawsze  
 podąża za swym właścicielem
• Ergonomiczny kształt zaprojektowany  
 dla małych rączek
• Rozwija zdolności manualne
• Wzmacnia odruch chwytania
• Zachęca do wspólnych spacerów
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia  
 zabawki posiadają atesty, a także zostały   
 pomalowane nietoksycznymi farbami

5 900511 610048 >3+ 360x230x70 12,56 450x365x250
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Lew Leon

PAW PAWEŁ
• Paw Paweł to piękna, kolorowa zabawka do własnoręcznego  
 wykonania. W zestawie znajdują się kolorowe elementy filcowe,  
 drewniane, sznureczki oraz koraliki
• Tworząc Pawia Pawła dziecko doskonali umiejętności manualne  
 oraz rozwija kreatywność. Podczas zabawy uczy się kolorów  
 i ćwiczy koncentrację
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

LEW LEON
• Lew Leon to zabawka do własnoręcznego wykonania.  
 W zestawie znajdują się kolorowe elementy filcowe,   
 drewniane, sznureczki oraz koraliki
• Tworząc Lwa Leona dziecko doskonali umiejętności   
 manualne oraz rozwija kreatywność. Podczas zabawy uczy  
 się kolorów i ćwiczy koncentrację
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

3+ 195x40x120 3,116 345x215x260

3+ 120x105x45 4,8524 323x287x2655 900511 607918 >

5 900511 607901 >
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CHRUPANIEC OPIEKANIEC
• Chrupaniec Opiekaniec to idealny zestaw do dziecięcej   
 kuchni. W zestawie wiele elementów: toster z ruchomym  
 pokrętłem mocy temperatury, 2 tosty z rzepem, masło  
 z rzepem, maselniczka oraz nóż
• Chrupaniec jest idealną zabawką do dziecięcych spotkań  
 w kuchni. Poprzez wspólną zabawę dziecko wzmacnia   
 relację, odgrywa role życia społecznego, naśladując   
 dorosłych. Chrupaniec Opiekaniec uczy samodzielności oraz  
 dobrych nawyków
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

KASUJEMY SPRZEDAJEMY
• Kasujemy Sprzedajemy to piękna, kolorowa kasa sklepowa   
 wyposażona w skaner, zwijaną rolkę papieru paragonowego,   
 ruchome przyciski, wysuwaną szufladkę
• W zestawie także karta kredytowa, banknoty i monety - wszystkie  
 z wizerunkiem Misia Zdzisia
• Idealna do dziecięcego sklepiku. Zabawka motywuje do wspólnej 
 zabawy, dzięki czemu dziecko nawiązuje i wzmacnia relacje
• Kasujemy Sprzedajemy to nauka poprzez zabawę - uczy  
 logicznego myślenia, inspiruje do kreatywnej zabawy, rozwija  
 umiejętności manualne
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi 
 farbami

ZDZISIOWA CHATKA
• Zamykany domek Misia Zdzisia z piękną, kolorową   
 grafiką posiada wygodną rączkę, dzięki czemu jest łatwy do  
 przenoszenia. Dziecko zawsze może go zabrać ze sobą.   
 Zdzisiowa Chatka to zestaw wielu elementów -   
 figurki Misia Zdzisia i Misi Krysi, mebelki - stolik, krzesełka,  
 szafeczka, lampka
• Zabawka motywuje do wspólnej zabawy, dzięki czemu   
 dziecko wzmacnia relacje z bliskimi. Podczas zabawy   
 dziecko doskonali umiejętności manualne, odgrywa role życia  
 codziennego, poznaje kolory
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia   
 zabawki posiadają atesty, a także zostały    
 pomalowane nietoksycznymi farbami

3+ 195x85x120 5 900511 607932 >6,58 360x215x255

3+ 210x130x210 7,16 420x220x425
5 900511 607949 >

5 900511 607956 >3+ 200x170x205 84 420x360x230
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MISIOWY SZPITALIK
• Zamykany szpitalik Misia Zdzisia z piękną, kolorową grafiką
• Misiowy Szpitalik zawiera wygodną rączkę, dzięki czemu  
 jest łatwy do przenoszenia i dziecko zawsze może go zabrać  
 ze sobą. Zestaw zawiera wiele elementów - figurki   
 Misia Zdzisia, pielęgniarki Asi Pasi, żyrafy Agatki i mebelki  
 oraz urządzenia szpitalne
• Misiowy Szpitalik motywuje do wspólnej zabawy, dzięki  
 czemu dziecko wzmacnia relacje z bliskimi. Podczas zabawy  
 dziecko doskonali umiejętności manualne,   
 odgrywa role życia codziennego, poznaje kolory
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

3+ 200x170x205 845 900511 607963 > 420x360x230

CIACH, CIACH, CIACH
• Ciach, ciach, ciach to zestaw 4 noży i osełki ze stojakiem -  
 idealny do dziecięcej kuchni
• Wykonany z jasnego, naturalnego drewna
• Dzięki zabawie dziecko uczy się kuchennego savoir - vivre,  
 doskonali precyzję oraz rozwija umiejętności manualne
• Zabawka motywuje do wspólnej zabawy, dzięki czemu dziecko  
 wzmacnia relacje z bliskimi
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

3+ 190x115x190 7,95125 900511 607994 > 405x380x410

KUFEREK MAJSTEREK
• Kuferek Majsterek to zestaw narzędzi dla każdego małego  
 majsterkowicza
• W skład zestawu wchodzą: młotek, klucz płaski, dłuto, śrubki,  
 podkładki, skrzynka
• Zestaw wykonany z jasnego, naturalnego drewna
• Podczas zabawy dziecko uczy się rozpoznawania kształtów,  
 rozwija koordynację wzrokowo - ruchową oraz ćwiczy   
 skupienie uwagi
• Zabawka motywuje do wspólnego majsterkowania, dzięki  
 czemu dziecko wzmacnia relacje z bliskimi
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

3+ 240x140x150 11,3125 900511 607970 > 500x440x330
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LUDEK KRASNOLUDEK
• Wesoły ludek wykonany z jasnego, naturalnego 
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 6 miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, kształtując 
 dodatkowo odruch chwytania
• Zabawka wydaje przyjemne dźwięki podczas potrząsania
• Ludek Krasnoludek wspomaga naukę kształtów i kolorów, 
 dzięki żywym barwom użytym do jego pokrycia
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane  
 nietoksycznymi farbami

6mc+ 150x55x55mm 10,572 405x345x340 5 900511 606348 >

TADEK NIEDŹWIADEK
• Sympatyczny niedźwiadek wykonany z jasnego, naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową 
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 6 miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, kształtując   
 dodatkowo odruch chwytania
• Zabawka wydaje przyjemne dźwięki podczas potrząsania
• Tadek Niedźwiadek wspomaga naukę kształtów i kolorów,  
 dzięki żywym barwom użytym do jego pokrycia
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

6mc+ 150x55x55 9,572 5 900511 606355 >405x345x340

60633

6mc+ 98x73x73 7,572 5 900511 606331 >470x335x340

GRZECHOTKA TURLOTKA
• Wyjątkowa grzechotka wykonana z jasnego,  
 naturalnego drewna wydaje przyjemne dźwięki  
 podczas turlania
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 6. miesiąca życia 
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, rozwijając  
 dodatkowo odruch chwytania
• Grzechotka Turlotka wspomaga naukę kolorów,  
 dzięki żywym barwom użytym do jej pokrycia
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia  
 zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane 
 nietoksycznymi farbami
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ASIA PASIA
• Zebra Asia Pasia wykonana z jasnego, naturalnego drewna 
 jest doskonałą zabawką, która towarzyszy najmłodszym  
 już przy stawianiu pierwszych kroków
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia
• Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając   
 dodatkowo odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu kształtowi  
 zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
• Asia Pasia wyposażona jest w sznureczek i małe drewniane  
 kółeczka, dzięki którym zawsze podąża za swoim opiekunem
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

12mc+ 153x157x565 900511 606362 > 724 350x320x335

12mc+ 176x128x56 6,5245 900511 606379 > 350x270x370

ŻYRAFA AGATKA
• Wesoła Żyrafa Agatka wykonana z jasnego, naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką, która towarzyszy   
 najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia 
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
• Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając dodatkowo  
 odruch chwytania, dzięki ergonomicznemu kształtowi   
 zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
• Żyrafa Agatka wyposażona jest w sznureczek i małe drewniane  
 kółeczka, dzięki którym zawsze podąża za swoim opiekunem
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

PCHACZEK TURLACZEK
• Wyjątkowy Pchaczek Turlaczek wykonany z jasnego, naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która wydaje  
 przyjemne dźwięki podczas turlania
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
• Zabawka pomaga przy stawianiu pierwszych kroków oraz zachęca  
 do wspólnych spacerów, rozwijając dodatkowo odruch chwytania
• Posiada kijek-rączkę skręcany z dwóch części, co umożliwia szybką  
 regulację długości. Dodatkowo kółeczka pokryte są gumową  
 obwódką, dzięki czemu Pchaczek Turlaczek jest bezpieczny dla  
 dziecka oraz nie zarysuje podłogi 
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

12mc+ 350x150x120 5,4125 900511 606386 > 495x365x470



4747

Zabawki drewniane
PL

PL

PL

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

60660

60658

60659

12mc+ 350x150 x120 1012 5 900511 606607 >470x420x370

5 900511 606584 >12mc+ 265x140x70 1212 440x320x310

12mc+ 330x100x90 5 900511 606591 >1212 380x350x320

KRÓLICZEK PODRÓŻNICZEK
• Wesoły króliczek wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest doskonałą zabawką  
 ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
• Zabawka pomaga przy stawianiu pierwszych kroków oraz zachęca do wspólnych spacerów,  
 rozwijając dodatkowo odruch chwytania
• Posiada kijek-rączkę skręcany z dwóch części, co umożliwia szybką regulację długości.  
 Dodatkowo kółeczka pokryte są gumową obwódką, dzięki czemu Króliczek   
 Podróżniczek jest bezpieczny dla dziecka oraz nie zarysuje podłogi
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty, a także zostały  
 pomalowane nietoksycznymi farbami

MOTO NIELOTO
• Wesołe pingwinki wykonane z jasnego, naturalnego drewna są doskonałą  
 zabawką, która towarzyszy najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia 
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
• Zabawka uczy kolorów, zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając   
 dodatkowo odruch chwytania dzięki ergonomicznemu kształtowi   
 zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
• Moto Nieloto wyposażone są w sznureczek i małe drewniane, kolorowe  
 kółeczka, dzięki którym zawsze podążają za swoim opiekunem
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty,  
 a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

KROKODYLEK EMILEK
• Zabawny Krokodylek wykonany z jasnego, naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką, która towarzyszy   
 najmłodszym przy stawianiu pierwszych kroków
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12. miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i aktywność fizyczną
• Zabawka zachęca do wspólnych spacerów, rozwijając 
 dodatkowo odruch chwytania dzięki ergonomicznemu 
 kształtowi zaprojektowanemu specjalnie dla małych rączek
• Krokodylek Emilek wyposażony jest w sznureczek i małe 
 drewniane kółeczka, dzięki którym zawsze podąża  
 za swoim opiekunem
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane  
 nietoksycznymi farbami
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FIGURKI HOP DO DZIURKI
• Domek w kształcie sześcianu z otwieranym wieczkiem,   
 wykonany z jasnego naturalnego drewna jest doskonałą  
 zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
• Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do ćwiczenia  
 zręczności od najmłodszych lat
• Figurki hop do dziurki uczą rozpoznawania kolorów,   
 kształtów i nazw figur oraz dają możliwość  
 dopasowania klocków do odpowiednich dziurek
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową   
 dziecka, jednocześnie rozwijając umiejętność  
 logicznego myślenia i koncentracji
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia   
 zabawki posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

12mc+ 145x145x1455 900511 606393 > 11,512 480x365x380

5 900511 606423 > 18mc+ 230x185x90 1012 415x335x320

EDU CIUCH CIUCH
• Wyjątkowy pociąg wykonany z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, rozwijając   
 dodatkowo odruch chwytania
• Wielobarwne klocki do wkładania na wagoniki rozwijają  
 kreatywność, wspomagają naukę nazywania cyfr i kolorów  
 oraz ułatwiają poznawanie kształtów 
• Edu Ciuch Ciuch rozwija umiejętności logicznego myślenia  
 i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 jak również jest idealną zabawką do ćwiczenia zręczności  
 i umiejętności manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

18mc+ 230x185x90 10125 900511 606430 > 415x335x320

WAGONIKI Z AFRYKI
• Wyjątkowy pociąg wykonany z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
• Dzięki ruchomym kółkom zachęca do wspólnych spacerów,  
 rozwijając dodatkowo odruch chwytania
• Para zwierzaków do wkładania na wagoniki rozwija   
 kreatywność, wspomaga naukę nazywania zwierząt i kolorów  
 oraz ułatwia poznawanie kształtów
• Wagoniki z Afryki kształtują umiejętności logicznego myślenia  
 i koncentracji, wzmacniają koordynację wzrokowo-ruchową,   
 jak również są idealną zabawką do ćwiczenia zręczności  
 i umiejętności manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami 
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1,2,3 LICZYSZ TY!
• Ponadczasowe liczydło wykonane z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
• Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do nauki cyfr od  
 najmłodszych lat
• 1,2,3 Liczysz Ty! kształtuje umiejętności logicznego myślenia  
 i koncentracji, a także wspomaga naukę nazywania kolorów i liczb  
 dzięki przesuwanym, wielobarwnym koralikom
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również  
 wspomaga ćwiczenie zręczności czy umiejętności manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

12mc+ 225x125x105 712 5 900511 606492 >395x240x445

 AKUKU STUKU PUKU
• Stabilna deseczka wraz z małym młoteczkiem wykonane  
 z jasnego, naturalnego drewna są doskonałą zabawką   
 ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do ćwiczenia  
 zręczności od najmłodszych lat
• 6 kolorowych, grubych kołków oraz łatwy do chwytania młoteczek  
 rozwijają sprawność manualną dziecka, celność, koncentrację  
 i cierpliwość
• Akuku Stuku Puku uczą rozpoznawania kolorów i łączenia w pary  
 klocków o tych samych kształtach
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

18mc+ 290x285x105 88 5 900511 606454 >415x300x570

ŚMIGI WYŚCIGI
• Widowiskowa zjeżdżalnia wykonana z jasnego, naturalnego drewna jest doskonałą zabawką  
 ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia 
• Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do ćwiczenia zręczności od najmłodszych lat
• Cztery kolorowe samochodziki i tyle samo poziomów zjazdów zachęcają do wspólnej zabawy,  
 wzmacniając dodatkowo koordynację wzrokowo-ruchową
• Zabawka wspomaga rozwój zdolności intelektualnych oraz uczy kojarzenia kształtów   
 i kolorów
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty, a także zostały   
 pomalowane nietoksycznymi farbami

5 900511 606461 >18mc+ 255x125x332 8,58 500x340x530
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5 900511 606560 > 3+ 250x220x90 812 495x265x460

HERBATKA BEATKA
• Wieloelementowy zestaw herbaciany wykonany z jasnego, 
 naturalnego drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową, 
 która zachęca do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
• Rozwija kreatywność, jest idealną zabawką do nauki nowych  
 wyrazów, nazw kształtów i kolorów od najmłodszych lat
• Herbatka Beatka to mini zestaw składający się z 15 elementów  
 m.in. ciastek, sztućców i filiżanek, które wspomagają naukę  
 dobrych manier poprzez zabawę
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,   
 wspomaga ćwiczenie zręczności czy umiejętności manualnych,  
 jak również ułatwia integrację z równieśnikami m.in. dzięki  
 możliwości odgrywania różnych ról i zabawie w grupie
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane  
 nietoksycznymi farbami

TABLICA MOTYWACYJNA
• Kolorowa, wieloelementowa tablica wykonana z jasnego,  
 naturalnego drewna jest doskonałą zabawką  
 ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej nauki przez  
 zasady dobrych praktyk
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
• Rozwija umiejętność współpracy oraz jest idealną zabawką  
 do nauki nowych wyrazów, nazw dni tygodnia i kolorów od  
 najmłodszych lat
• Tablica Motywacyjna z możliwością zawieszenia wyposażona  
 jest w wiele magnetycznych elementów, dzięki którym   
 dziecko uczy się systematyczności wykonywanych działań
• Zabawka buduje relacje między opiekunami i dzieckiem,  
 kształtuje dobre nawyki, a także wspiera w rozwoju  
 intelektualnym dziecka, wspomagając jednocześnie   
 zręczność i umiejętności manualne
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

3+ 400x320x12 10185 900511 606614 > 420x330x200

PYCHOTKI U DOROTKI
• Apetyczny zestaw ciastek wykonany z jasnego, naturalnego drewna   
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która zachęca  
 do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
• Rozwija kreatywność i wyobraźnię oraz jest idealną zabawką do  
 nauki nowych wyrazów, nazw kształtów i kolorów od najmłodszych lat
• Pychotki u Dorotki to trzypoziomowa patera z 10 różnymi ciastkami, 
 które wspomagają naukę dobrych manier poprzez odgrywanie ról 
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, wspomaga  
 ćwiczenie zręczności i umiejętności manualnych, jak również ułatwia 
 integrację z rówieśnikami m.in. dzięki możliwości odgrywania scenek  
 i zabawie w grupie
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

3+ 200x200x90 6,68 380x315x4205 900511 606553 >

60655
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KUCHENKA Z DREWIENKA
• Zestaw kuchenny wykonany z jasnego, naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową,  
 która pobudza wiele zmysłów dziecka i zachęca  
 do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia 
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki  
 nowych wyrazów, nazw kształtów i kolorów  
 od najmłodszych lat
• Kuchenka z Drewienka posiada otwierane drzwiczki  
 i regulowane gałki oraz akcesoria takie jak: garnek,  
 patelnia, sztućce, solniczka i inne, które wspomagają naukę  
 dobrych manier poprzez zabawę
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 wspomaga ćwiczenie zręczności umiejętności  
 manualnych, jak również ułatwia integrację z rówieśnikami  
 m.in. dzięki możliwości odgrywania różnych ról  
 i zabawy w grupie
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane  
 nietoksycznymi farbami

3+ 515x396x130 13,52 5 900511 606546 >535x300x420

KUCHENKA HELENKA
• Zestaw kuchenny wykonany z naturalnego  
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową,  
 która pobudza wiele zmysłów dziecka i zachęca  
 do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia 
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki 
 nowych wyrazów, nazw kształtów i kolorów od  
 najmłodszych lat
• Kuchenka Helenka zaprojekowana jest w nowoczesnym  
 stylu i kolorystyce, posiada otwierane drzwiczki oraz  
 regulowane gałki i wspomaga naukę dobrych  
 manier poprzez zabawę 
• Zabawka wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 wspomaga ćwiczenie zręczności i umiejętności  
 manualnych, jak również ułatwia integrację z rówieśnikami  
 m.in. dzięki możliwości odgrywania różnych ról i zabawy  
 w grupie
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane 
 nietoksycznymi farbami

3+ 575x270x140 11,52 5 900511 606621 >600x270x400
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ZWIERZAKI FIGURAKI
• Uśmiechnięte zwierzaki wykonane z jasnego, naturalnego  
 drewna są doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
• Rozwijają umiejętność logicznego myślenia i koncentracji od  
 najmłodszych lat
• Zwierzaki Figuraki to wielobarwne krążki z cyferkami w różnych  
 ilościach i kształtach, służące do nauki kształtów, kolorów  
 i liczenia
• Zabawka wspomaga naukę rozpoznawania kształtów i kolorów,  
 wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija   
 umiejętność logicznego myślenia i koncentracji, wspomagając  
 jednocześnie zręczność i umiejętności manualne
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

18mc+ 235x110x78 1085 900511 606577 > 500x350x300

AUTO SAFARI
• Wyjątkowa ciężarówka wykonana z jasnego, naturalnego 
 drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 18 miesiąca życia
• Wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, rozwijając  
 dodatkowo odruch chwytania
• Cztery wielobarwne figurki prosto z safari wspomagają naukę  
 rozpoznawania zwierząt oraz kolorów 
• Auto Safari wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 jak również jest idealną zabawką do ćwiczenia zręczności 
 i umiejętności manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki 
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi 
 farbami

18mc+ 275x115x95 9125 900511 606416 > 405x310x470

A, B, C CZYTAĆ CHCĘ
• Stojaczek edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia 
• Rozwija kreatywność i jest idealną zabawką do nauki liter, cyfr,  
 wyrazów i czytania
• A, B, C Czytać Chcę to dwustronne klocki, na których po jednej  
 stronie znajdują się cyfry i litery, a po drugiej korespondujące  
 z nimi kolorowe obrazki i słowa 
• Kształtuje umiejętności logicznego myślenia i koncentracji,  
 wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również jest  
 idealną zabawką do ćwiczenia zręczności i umiejętności  
 manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  
 farbami

2+ 255x125x332 8,585 900511 606478 > 500x340x530
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PINGWINEK MARCINEK
• Kolorowy pingwinek wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest   
 doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia 
• Rozwija umiejętność logicznego myślenia i koncentracji od   
 najmłodszych lat
• Wielobarwne krążki do nakładania w odpowiedniej kolejności rozwijają  
 kreatywność, wspomagają naukę nazywania kolorów oraz ułatwiają  
 poznawanie kształtów
• Pingwinek Marcinek to idealna zabawka do ćwiczenia zręczności, która  
 wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową.
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają  
 atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

12mc+ 190x130x130 8,712 5 900511 606485 >390x390x390

FRANEK SZEŚCIANEK
• Kolorowy sześcian wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest   
 doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Wielofunkcyjna kostka zawiera na każdej ściance inne zabawy,   
 takie jak: lusterko, zegar, małe liczydło, zygzakowate pręciki do  
 przesuwania kolorowych kuleczek, dzięki czemu stanowi mini plac  
 zabaw dla każdej pociechy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia, które rozwija   
 kreatywność 
• Franek Sześcianek kształtuje umiejętności logicznego myślenia   
 i koncentracji, wspomaga naukę nazywania kolorów, liczb i godzin,   
 wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również jest idealną  
 zabawką do ćwiczenia zręczności i umiejętności manualnych
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi   
 farbami

5 900511 606447 >2+ 210x210x210 11,56 425x425x430

ARKA NOEGO
• Arka wykonana z jasnego, naturalnego drewna jest doskonałą zabawką  
 ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw kształtów,  
 zwierząt i kolorów od najmłodszych lat
• Arka Noego to wielobarwny zestaw par zwierząt i postaci, który zachęca 
 do kreatywnej zabawy i odgrywania scenek. Dodatkowo dach arki otwiera  
 się, zwiększając możliwości kreowania zabawy 
• Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia i   
 koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, jak również  
 wspomaga ćwiczenie zręczności i umiejętności manualnych m.in. dzięki  
 możliwości dopasowania i wrzucenia zwierząt do odpowiednich okienek  
 w arce
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty,  
 a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

5 900511 606522 >2+ 265x160x150 1212 520x285x485
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HEJKA KOLEJKA
• Przepiękny zestaw torów z pociągiem wykonany z jasnego,  
 naturalnego drewna jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową,  
 która zachęca do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia 
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki  
 nowych wyrazów, nazw kształtów i kolorów od najmłodszych lat
• Hejka Kolejka to tor w kształcie „ósemki” z pociągiem,   
 wagonikami i innymi elementami, które wzmacniają odruch  
 chwytania oraz stanowią wspaniałą zabawę dla całej rodziny
• Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia i  
 koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 jak również wspomaga ćwiczenie zręczności i umiejętności  
 manualnych m.in. dzięki możliwości rozłożenia  
 wielu dodatkowych elementów wokół toru pociągowego
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi  

TIK TAK CZASU ZNAK
• Kolorowy zegar wykonany z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia 
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do   
 ćwiczenia zręczności od najmłodszych lat
• Tik Tak Czasu Znak kształtuje umiejętności logicznego   
 myślenia i koncentracji, wspomaga naukę nazywania   
 kolorów, liczb i godzin, wzmacnia koordynację wzrokowo- 
 ruchową, jak również jest doskonałą zabawką do ćwiczenia  
 zręczności i umiejętności manualnych
• Zabawka uczy rozpoznawania kształtów i nazw figur oraz  
 daje możliwość dopasowania ich w odpowiednie otwory
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

60663

60653

60640

GRAMY W KILOGRAMY
• Idealna zabawka do dziecięcego sklepiku
• Posiada 4 odważniki o różnej gramaturze
• Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia   
 i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,  
 jak również wspomaga ćwiczenie zręczności i umiejętności  
 manualnych
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 3 roku życia
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki  
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane   
 nietoksycznymi farbami

5 900511 606638 > 3+ 285x310x105 4,56 595x330x330

5 900511 606539 > 3+ 380x265x50 128 395x380x280

5 900511 606409 > 3+ 225x225x30 920 470x305x600
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Zabawki drewniane
PL

PL

KG

A B

C

KG

A B

C

100 KLOCKÓW
• Zestaw edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna  
 jest doskonałą zabawką ogólnorozwojową, która zachęca  
 do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 2 roku życia
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw   
 kształtów i kolorów od najmłodszych lat
• 100 Klocków to wielobarwny zestaw licznych figur o różnych   
 wymiarach, które dają nieograniczone możliwości tworzenia   
 własnych konstrukcji
• Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia    
 i koncentracji, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową,   
 jak również wspomaga ćwiczenie zręczności czy umiejętności   
 manualnych m.in. dzięki możliwości dopasowania i wrzucenia   
 klocków do odpowiednich dziurek
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki   
 posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

5 900511 606515 >

60651

6065050 KLOCKÓW
• Zestaw edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna jest doskonałą zabawką 
 ogólnorozwojową, która zachęca do wspólnej zabawy
• Znakomite rozwiązanie dla dzieci od 12 miesiąca życia 
• Rozwija kreatywność oraz jest idealną zabawką do nauki nazw kształtów i kolorów  
 od najmłodszych lat
• 50 Klocków to wielobarwny zestaw licznych figur o różnych wymiarach, które dają  
 nieograniczone możliwości tworzenia własnych konstrukcji
• Zabawka kształtuje umiejętności logicznego myślenia i koncentracji, wzmacnia   
 koordynację wzrokowo-ruchową, jak również wspomaga ćwiczenie zręczności   
 czy umiejętności manualnych m.in. dzięki możliwości dopasowania  
 i wrzucenia klocków do odpowiednich dziurek
• Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty, a także  
 zostały pomalowane nietoksycznymi farbami

12mc+ 215x180 98 5 900511 606508 >375x375x450

PL

KG

A B

C

2+ 270x225 134 375x375x300



Buduj Wielokrotnie!

rozwija 
wyobraźnię 
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zabawa





ALE PACHNIE!
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Tutti frutti

60990

60991

Pachnąca, naturalna ciastolina Tutti Frutti zachęci dzieci do nauki poprzez twórczą zabawę.  
Zabawka wspomaga rozwój umiejętności motorycznych, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację  
i spostrzegawczość. Poprzez kreatywną zabawę rozbudza wyobraźnię, a wspaniałe zapachy rozwijają zmysł 
węchu. Ciastolina Tutti Frutti jest niezwykle plastyczna, umożliwia precyzyjne wykonanie nawet bardzo 
małych elementów i można ją użyć wiele razy! Sucha, pozostawiona na noc w pojemniku z odrobiną wody, 
wraca do swoich pierwotnych właściwości. 
 
Zabawa zaczyna się od nowa!

3+

PACHNĄCA CIASTOLINA - KUBECZEK 128G  
MIX 24 SZTUKI - REFIL

5 900511 609905 >315x225x150 3,4 335x225x16524

5 900511 609912 >

TUTTI FRUTTI - PACHNĄCA CIASTOLINA - KUBECZEK 75G 
MIX 36 SZTUK - REFIL

3+ 315x25x175 3,57 335x225x16536



6060

PL

PL

PL

PL

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

Tutti Frutti

60734

60735

60741

60736

Zestaw 4 zapachów lata

Pachnąca ciastolina 4 x 128 g
- Jagoda Jadzia
- Pomarańcza Paulina
- Limonka Lusia
- Arbuz Antek

5 900511 607345 > 308x76x83 7,84 323x315x245123+

●

Zestaw 3 zapachów z foremkami

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
- Jagoda Jadzia
- Wiśnia Wanda
- Limonka Lusia
-3 foremki do wyrabiania kształtów

●

5 900511 607352 > 308x76x83 6,17 323x315x245123+

5 900511 607413 > 175x75x170 1,78 245x360x1956

Kreatywne wyklejanki  
- Wiśnia Wanda

Pachnąca ciastolina Wiśnia Wanda 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

3+

3+

Kreatywne wyklejanki  
- Cytryna Celinka

Pachnąca ciastolina Cytryna Celinka 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

5 900511 607369 > 175x75x170 1,78 245x360x1956
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Tutti frutti

60738

60739

60740

60737

Zestaw 4 zapachów lata

Pachnąca ciastolina 4 x 128 g
- Jagoda Jadzia
- Pomarańcza Paulina
- Limonka Lusia
- Arbuz Antek

Zestaw 3 zapachów z foremkami

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
- Jagoda Jadzia
- Wiśnia Wanda
- Limonka Lusia
-3 foremki do wyrabiania kształtów

Kreatywne wyklejanki  
- Wiśnia Wanda

Pachnąca ciastolina Wiśnia Wanda 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

Kreatywne wyklejanki  
- Cytryna Celinka

Pachnąca ciastolina Cytryna Celinka 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

3+

3+

3+

Kreatywne wyklejanki  
- Pomarańcza Paulina

Pachnąca ciastolina Pomarańcza Paulina 128 g
3 kolorowe, dwustronne  karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

5 900511 607383 >175x75x170 1,78 245x360x1956

Kreatywne wyklejanki  
- Balonówa Basia

Pachnąca ciastolina Balonówa Basia 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

5 900511 607390 >175x75x170 1,78 245x360x1956

Kreatywne wyklejanki  
- Walentino Winogrono

Pachnąca ciastolina Walentino Winogrono 128 g
3 kolorowe, dwustronne  karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

5 900511 607406 >175x75x170 1,78 245x360x1956

3+ 5 900511 607376 >175x75x170 1,78 245x360x1956

Kreatywne wyklejanki  
- Jagoda Jadzia

Pachnąca ciastolina Jagoda Jadzia 128 g
3 kolorowe, dwustronne karty - 6 wzorów
Dwustronna szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●
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Tutti Frutti

Serwujemy babeczki

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
1 prasa do kształtów
2 szablony do prasy
1 wyciskarka do kształtów
4 końcówki do wyciskania kształtów
10 papierowych foremek

●
●
●
●
●
●

5 900511 607420 > 300x80x217 4,21 480x350x2406

Kręcimy lody

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
1 wyciskarka do kształtów
1 łyżeczka
3 wafelki do lodów

●
●
●
●

5 900511 607437 > 300x80x217 4,42 480x350x2406

Tworzymy dinozaury

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
4 foremki w kształcie dinozaurów
1 dwustronna szpatułka do modelowania
1 wałek do ciastoliny
1 nożyczki

●
●
●
● 
●

5 900511 607444 > 300x80x217 4,45 480x350x24063+

3+

3+

3+

Składamy samochody

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
2 foremki w kształcie nadwozia
4 elementy podwozia z kołami

●
●
●

5 900511 607451 > 300x80x217 4,48 480x350x2406

60744

60742

60743

60745
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Tutti frutti

Serwujemy babeczki

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
1 prasa do kształtów
2 szablony do prasy
1 wyciskarka do kształtów
4 końcówki do wyciskania kształtów
10 papierowych foremek

Kręcimy lody

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
1 wyciskarka do kształtów
1 łyżeczka
3 wafelki do lodów

Tworzymy dinozaury

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
4 foremki w kształcie dinozaurów
1 dwustronna szpatułka do modelowania
1 wałek do ciastoliny
1 nożyczki

3+

Składamy samochody

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
2 foremki w kształcie nadwozia
4 elementy podwozia z kołami

Lepimy muchy

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
2 zestawy po 6 par nóg
3 pary skrzydeł
2 pary czułek
2 pary zabawnych oczu szczypce

●
●
●
●
● 

5 900511 607468 >300x80x217 4,42 480x350x2406

Ciasteczkowe Pychotki

Pachnąca ciastolina 3x128 g
1 maszyna do ciasteczek
2 nasadki do maszyny
1 foremka do ciasteczek
1 wyciskarka do kształtów
4 końcówki do wyciskania kształtów
1 widelec, 1 łyżeczka, 3 talerzyki

●
●
●
●
● 
● 
●

5 900511 607505 >3+ 362x77x264 5,87 500x390x3006

60746

60750

60747

60748

3+

Wyklejamy litery i cyfry

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
26 kart do wyklejenia z wzorami liter
10 kart do wyklejenia z wzorami cyfr
Szpatułka do modelowania
Wyciskarka do ciastoliny

●
●
●
●
●

5 900511 607482 >362x77x264 5,52 500x390x3006

Wyklejamy kształty i figury

Pachnąca ciastolina 4 x 128 g
20 inspirujących kart do wyklejenia
Szpatułka do modelowania
Wałek do ciastoliny

●
●
●
●

5 900511 607475 >362x77x264 5,87 500x390x30063+
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Tutti Frutti

3+

Smakowita lodziarnia

Pachnąca ciastolina 3 x 128 g
1 maszyna do wytłaczania lodów
1 szablon do wyciskania kształtów
2 kolorowe pucharki
2 kolorowe salaterki
1 wafelek do lodów
2 łyżeczki 
2 widelczyki

●
●
●
●
● 
● 
● 
●

5 900511 607499 > 362x77x264 6,28 500x390x3006

60749

60751

60752

3+

●
●
●
●
●
●
●
●
● 
● 
● 
●

Kubełek pełen zabawy

5 900511 607512 > 190x190x230 5,20 395x395x2504

Pachnąca ciastolina 5 x 128 g
1 kubełek wielokrotnego użytku
1 prasa do wyciskania kształtów
2 szablony z kształtami do prasy
1 wyciskarka do ciastoliny
6 szablonów do prasy i wyciskarki
8 foremek do wyciskania kształtów zwierząt
8 okrągłych pieczątek
3 szpatułki do modelowania
1 wałek do ciastoliny
1 nożyczki 
1 duża szpatułka

Kubełek pełen literek i cyferek

●
●
●
●
● 
●

5 900511 607529 > 190x190x230 5,37 395x395x2504

Pachnąca ciastolina 6 x 128 g
1 kubełek wielokrotnego użytku
26 foremek do wyciskania liter
9 foremek do wyciskania cyfr
1 wałek do ciastoliny
1 nożyk

3+





6666 Training System

A B

C

Trenuj jak piłkarze reprezentacji z produktami Training System. 
Koordynacja strzału, ćwiczenie celności czy żonglowanie to tylko niektóre z 
umiejętności, które rozwiniesz wspólnie z produktami Training System.

Piłka treningowa PZPN
Sznurek 1m
Ergonomiczny uchwyt
Piłka z grafi ką PZPN

●
●
●

©
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ZP
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60844*

A B

C

PL

64+ 150x160x150 2,25 900511 608441 > 470x320x195

©
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60845*

A B

C

PL

5 900511 608458 > 64+ 670x240x65 6,9 680x410x270

Bramka treningowa PZPN
Pompka
Bramka, siatka, 4x śledź
Piłka
Płachta z grafi ką

●
●
● 
●

64+ 483x380x180 45 900511 608465 > 410x380x380

Zestaw treningowy PZPN
Plecak-worek z grafi ką PZPN
Piłka z grafi ką PZPN
Pompka  
3 pachołki z logo PZPN

●
●
●
●

60846* PL

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

©
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PIŁKI
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Piłki

68

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

230

• Piłki wykonane są z wysokiej jakości materiału PVC
• Średnica piłki wynosi około 23 cm
• Zabawka idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego, 

jak i wewnątrz pomieszczeń

23 cm

©
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Dzięki wielokolorowym piłkom z motywami dziecięcymi, z drużyną 
narodową lub najpopularniejszymi dziecięcymi bohaterami zabawa 
na świeżym powietrzu będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.

Piłka Frozen
23 cm

5 900511 610536 >

61053
©
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isn

ey

Piłka Enchantimals 
23 cm

5 900511 610529 >

61052

Piłka Super Wings 
23 cm

5 900511 610659 >

Piłka Secret Life of Pets 2 
23 cm

5 900511 610604 >

Piłka Spirit
23 cm

5 900511 610611 >

61060
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Piłki

Piłka Kraina Lodu 
23 cm

5 900511 606935 >

©
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Piłka Rodzina Treflików
23 cm

5 900511 608519 >
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Piłka Kubuś Puchatek 
23 cm

5 900511 606928 >
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60692 60693

60851

Piłka Minnie i Daisy 
23 cm

5 900511 604269 >

60426
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Piłka Paw Patrol - żółta
23 cm

5 900511 609080 >
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60908

Piłka Trolle
23 cm

5 900511 609073 >
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Piłki
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Piłka PZPN
23 cm

5 900511 610581 >

61058

61056

Piłka Jeżyk  niebieska
23 cm

5 900511 610567 >

©
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Piłka Cars
23 cm

5 900511 610512 >

61051
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Piłka Jeżyk różowa
23cm

5 900511 610550 >

61055

Piłka Globus
23 cm

5 900511 610543 >

61054

Piłka Paw Patrol - niebieska
23 cm

5 900511 609103 >
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Piłki

Piłka Miraculous 
23 cm

5 900511 609097 >
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Piłka PZPN Gol 
23 cm

5 900511 608496 >
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60849

Piłka PZPN - niebieska 
23cm

5 900511 608502 >
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60850

Piłka Sówki  
23 cm

5 900511 606942 >

60694
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Piłki

72

5 900511 609134 >

5 900511 610321 >

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

230 1,1 56x42x1412

• Piłki wykonane są z wysokiej jakości materiału PVC
• Średnica piłki wynosi około 14 cm
• Zabawka idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego, jak i wewnątrz pomieszczeń

14 cm

Piłka Miraculous  
14cm

5 900511 609127 >
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Piłka Paw Patrol Girl
14cm
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61032

Piłka Disney Frozen
14 cm

5 900511 609141 >
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61033

Piłka Cars 
14cm

5 900511 610338 >

60913

Piłka Paw Patrol
14cm
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Dzięki wielokolorowym piłkom z motywami  najpopularniejszych  
dziecięcych bohaterów zabawa na świeżym powietrzu będzie jeszcze 
bardziej atrakcyjna.
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TREFL GROUP
www.trefl.com

TREFL S.A.

REGISTERED OFFICE
ul. Plac Dwóch Miast 1 
81-731 Sopot, Poland

HEAD OFFICE
ul. Kontenerowa 25 
81-155 Gdynia, Poland
tel. +48 58 66 67 100
fax +48 58 66 67 107
trefl@trefl.com

SALES OFFICE
tel. +48 58 66 67 100
fax +48 58 66 67 200
trefl@trefl.com

EXPORT SALES DEPARTMENT
tel. +48 58 66 67 157
fax +48 58 66 67 107
export@trefl.com

SUBSIDIARIES:

TREFL HUNGARY KFT.
Bartók Béla út 152/C
1115 Budapest, Hungary
tel. +36 1 206 39 72
fax +36 1 206 39 71
office@treflhungary.hu

CTW TOYS CZ S.R.O.  
Jandova 6, č.p. 185 
190 00 Praha 9 - Vysočany, Czech Rep. 
tel. +420 774 408 997
sales@ctwtoys.cz

TREFL GmbH 
Haferwende 36
28357 Bremen, Germany
tel. +49 421 16 98 4311
service@trefl.com

5 900511 921496 >

B2B SERVICES:
TREFL FACTORY
ul. Kontenerowa 25
81-155 Gdynia, Poland
tel. +48 58 66 67 153
factory@trefl.com
factory.trefl.com


