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Tor samochodowy Hot Wheels

Rowerek 3-kołowy 4 w 1 Perfect Fit to 

najnowsza wersja roweru Little Tikes, którą 

można dopasować do wzrostu dziecka. 

Na pierwszym z czterech etapów posiada 

wszelkie zabezpieczenia jak: daszek, 

kijek do kontroli pojazdu przez rodzica, 

blokadę na kierownicy. Sprawdzi się 

nie tylko podczas spacerów, ale także 

pozwoli na naukę i samodzielną jazdę większym pociechom. 3-stopniowa 

regulacja miękkiego siedziska oraz liczne odczepiane i regulowane 

elementy dają maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy produktu: centrum zabaw można 

łatwo przekształcić w model otwarty 

lub dwustronny bez używania narzędzi, 

by zapewnić jeszcze więcej rozrywki, 

teleskop, panel do grania można 

ustawić poziomo, możliwość ustawienia 

zabawki na kształt bramy, pod którą 

dziecko może się czołgać, sorter 

kształtów jako skrzynka na listy, małe 

pianino na drzwiczkach, wyposażony 

w półki na doniczki i okiennice. 

Trzykołowa hulajnoga idealnie 

nadaje się dla dzieci zaczynających 

swoją przygodę z takimi pojazdami. 

Posiada szeroką platformę i dwa 

duże, skrętne koła z przodu (skręt 

następuje poprzez balans ciałem). 

Konstrukcja hulajnogi sprawia, że 

każdy przedszkolak bez problemu 

poradzi sobie ze sterowaniem 

pojazdu.

2+

3+

5+

Rowerek Perfect Fit

Ogródek aktywizujący

Hulajnoga 

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE

J

J

J

www.mgae.com

Wesoła foczka zaprasza dzieci do 

gry w koszykówkę. Gdy maluch 

wrzuci jedną z kolorowych 

piłeczek do kosza, foka zaczyna 

wygrywać wesołą melodyjkę, 

klaszcze płetwami, a piłka 

toczy się po spiralnej zjeżdżalni 

i wypada słowa zachęcając 

dziecko do zabawy w łapanie.

Sorter kształtów z niespodzianką. 

Naciśnij głowę żółwia, by wprawić 

zabawkę w ruch i usłyszeć dźwięki. 

Zwierzątko porusza się i rozrzuca 

klocki dookoła. Zadaniem 

dziecka jest prawidłowe ułożenie 

elementów, by żółwik mógł 

podróżować dalej.

Po raz pierwszy Mini Lalaloopsy 

posiadają wymienne elementy 

garderoby, a nawet włosy i buty! 

Każde opakowanie zawiera ponad 

10 sztuk akcesoriów. Dzięki 

temu sposoby zabawy są teraz 

nieograniczone.

2+

2+

3+

Foczka

Żółwik 

Lalaloopsy

Dystrybutor: MGAE

Dystrybutor: MGAE
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Dystrybutor: MGAE
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Tor samochodowy Hot Wheels

Mała krawcowa z łatwością stworzy 

dzięki niej wiele wspaniałych kreacji 

dla lalek i pluszowych misiów, 

rozwijając tym samym swoją 

kreatywność i zdolności manualne. 

Zadanie ułatwia dołączony 

sterownik w kształcie myszki 

komputerowej, który zastępuje 

pedał. W małym schowku można 

przechowywać kolorowe guziczki 

lub inne akcesoria potrzebne do ozdobienia uszytych ubrań. 

Wspaniały zestaw do kreowania 

przeróżnych smakołyków za 

pomocą masy plastycznej, foremek, 

wałków i nożyków. W zestawie aż 

6 pojemników z plastociasto oraz 

35 akcesoriów, które zapewnią 

długie godziny wspaniałej 

zabawy w małego szefa kuchni. 

Przyrządzenia lodów, ciastek, frytek, 

hamburgerów, pizzy i nie tylko 

rozwija kreatywność dziecka i jego zdolności manualne. 

Wspaniała rozrywka dla całej 

rodziny. Każdy gracz wybiera 

myszkę w innym kolorze, 

umieszcza ją na trampolinie 

i uderza ręką, aby skoczyła. Punkt 

zostanie naliczony, gdy myszka 

trafi  do otworu w tym samym 

kolorze. Zwycięża gracz, który jako 

pierwszy zdobędzie 4 punkty. Gra 

stanowi świetny trening obliczania 

odległości i celności. 

Zdalnie sterowany samochód, 

który osiąga prędkość 8 km/godz., 

dostarczy wielu niezapomnianych 

emocji małemu miłośnikowi aut 

z serii Hot Wheels. Nadwozie 

wykonane jest z wysokiej 

jakości lekkiego tworzywa, które 

cechuje się dużą odpornością 

na zniszczenia. Dodatkowo do 

zestawu dołączony jest komplet 

opon. Wymagane 5 baterii AA (niedołączone). Skala 1:24.

Imponujący tor wraz 

z dwoma autami Hot 

Wheels w skali 1:43 

to idealny zestaw 

dla wszystkich 

fanów wyścigów 

samochodowych. Trasa 

o długości 380 cm 

dostarczy niezapomnianych emocji, a obsługa pilota sterującego rozwinie 

zdolności manualne małych rajdowców. Wymiary torów po rozłożeniu: 

128x92x11 cm. Liczba elementów: 53 + zasilacz.

Różne kształty i kolory klocków 

ułatwią dziecku stworzenie 

wielu wspaniałych budowli 

i pozwolą rozwinąć postrzeganie 

przestrzenne. Na wybranych 

klockach umieszczono postaci 

z bajki Disneya „Gdzie jest Dory?”, 

m.in. z zapominalską Dory, 

błazenkiem Nemo i ośmiornicą 

Hank. Zaokrąglone krawędzie 

zapewnią bezpieczeństwo zabawy. Liczba elementów: 50. 

Tor samochodowy Hot Wheels

3+
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5+

2+

Maszyna do szycia

Plastociasto – multizestaw

Gra „Skaczące myszki”

Hot Wheels Drift Rod

Tor samochodowy Hot Wheels

Klocki drewniane Gdzie jest Dory?

Importer: BRIMAREX

Importer: BRIMAREX

Importer: BRIMAREX

Importer: BRIMAREX

Importer: BRIMAREX

Importer: BRIMAREX
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www.brimarex.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dwustronna magnetyczna tablica 

edukacyjna. Maluch z łatwością 

doczepi do niej literki i cyferki 

magnetyczne, ucząc się ich 

w przyjemny sposób. Druga strona 

tablicy, po której dziecko może 

pisać kredą, stanowi niezastąpioną 

pomoc w nauce pisania 

pierwszych literek, cyferek oraz 

tworzeniu wspaniałych dzieł sztuki. 

Solidnie wykonana, z wysokiej jakości materiałów.

Zabawka 

zręcznościowa. Zabawa 

polega na łapaniu 

piłeczki nałożoną 

na rękę okrągłą 

paletką zapinaną na 

rzep. Zapięcie jest 

regulowane.

W zestawie oprócz typowych 

klocków konstrukcyjnych znajdują 

się dodatkowe elementy, 

dzięki którym można tworzyć 

niesamowite konstrukcje. 

Klocki dostępne w opakowaniach 

od 50 do 500 elementów.

Tor samochodowy Hot Wheels

3+

3+

3+

Tablica Edu 

Catch Ball

Klocki Baja

Producent: BAJA

Producent: BAJA

Producent: BAJA

J

J
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www.baja.pl
www.carrera-toys.com/pl

Helikopter przeznaczony 

do zabawy wewnątrz 

pomieszczeń, odpowiedni 

dla początkujących 

amatorów lotnictwa. 

Aluminiowa konstrukcja, 

system żyroskopowy oraz 

dobrej jakości akumulator 

gwarantują niezakłóconą 

zabawę przez ok. 6 minut. 

Ładowanie baterii zajmuje ok. 30 minut. 

Potężny niebieski pojazd 

przeznaczony do jazdy 

w terenie. W trudnych 

warunkach przemierzy 

przeszkody, przez kolejne 

40 minut potrafi  rozwinąć 

prędkość do 18 km/h. 

Wygląd uatrakcyjniają światła 

przednie i hamulcowe, a jazdę 

poprawiają przekładnie różnicowe i pneumatyczne opony. Ford F-150 

Raptor to najlepszy wybór do zabawy off -road. 

Nowy zestaw w stylu DTM. 

Tym razem na starcie 

stają obok siebie modele 

Ferrari 458 Italia GT2 oraz 

Mercedes AMG GT3. Tor 

o długości 5,4 m ma jedną 

pętlę i ostre zakręty, dzięki 

czemu wyścig nabiera 

rumieńców! 

6+

6+

6+

Green Chopper 

Carrera RC Ford F-150 Raptor 

Speed’n Race – Carrera Go!!! 

Dystrybutor: STADLBAUER

Dystrybutor: STADLBAUER

J
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Dystrybutor: STADLBAUER
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Tor samochodowy Hot Wheels

Pluszowy miś w brzuszku ma ukryty 

mechanizm, dzięki któremu czas 

spędzany z maskotką upływa dziecku 

przy akompaniamencie przyjemnej 

muzyki i podziwianiu efektów świetlnych 

(rozgwieżdżona poświata, delikatny 

blask, wewnętrzne światełko). Maluch 

– w zależności od upodobań – może 

nieprzerwanie przez 30 minut słuchać 

muzyki klasycznej (Bach, Beethoven), 

nowoczesnej, soft rocka, jazzu lub odgłosów natury. 

Do zamontowania na łóżeczku 

lub kojcu. Model ma wbudowany 

sensor, dzięki któremu pozytywka 

automatycznie włącza się na 

płacz dziecka. Posiada trzy tryby: 

delikatnej poświaty, lampki nocnej 

i nocnego projektora gwiazdek + 

pozytywki (każdy oferuje 30 minut 

efektów świetlnych i dźwiękowych). 

Maskotkę łatwo można odczepić od projektora – dzięki temu szybko stanie 

się jedną z ulubionych przytulanek malucha. 

Stolik nauczy malucha pierwszych słów 

w języku polskim i angielskim (liczby, litery, 

nazwy i dźwięki instrumentów muzycznych, 

nazwy warzyw, kolorów). Jednak aby nauka 

nie była nużąca, przyswajanie wiedzy 

ułatwią zabawne dźwięki i piosenki związane 

z gotowaniem, ogrodnictwem, rysowaniem 

i grą na instrumentach. Zabawka odkryje też 

przed dzieckiem różne zawody. Posiada sześć 

ruchomych elementów i sorter kształtów. 

Pierwszy transformers sterowany 

pilotem (z 4 przyciskami 

kierunkowymi) dla dzieci 

w wieku przedszkolnym! Może 

być pojazdem i robotem. Aby 

skonstruować pojazd, należy 

opuścić ramiona, głowę, 

a na koniec ciało robota. 

Transformacja mechaniczna 

poprawia zdolności manualne 

dziecka. Zabawka świeci i wydaje dźwięki. 

Ekscytujące elektroniczne jeździdło, 

które… ożywa! Podaj konikowi marchewkę 

i posłuchaj, jak smakowicie przeżuwa! 

Pogłaskaj konika po chrapach – usłyszysz 

jego wesołe rżenie i zobaczysz, jak 

porusza oczami! Zabawka typu 3 w 1: 

bujak (baza na biegunach), jeździdło 

(dziecko samodzielnie odpycha się 

nogami) oraz elektroniczne centrum 

aktywności (2 przyciski z muzyką 

i dźwiękami). 

Zabawka 4 w 1: pchacz - nauka 

stawiania pierwszych kroków, odgrywanie 

ról – naśladowanie dorosłych poprzez 

umieszczanie w koszyku zakupów i ich 

skanowanie, nauka słówek związanych 

z zakupami - elektroniczny skaner 

rozpoznaje przedmioty, kolory i kształty 

w języku polskim i angielskim, oraz 

centrum zabaw - grzechotka w kształcie 

cukierka, wyskakująca moneta, wiatraczek 

uruchamiany dźwignią i sorter kształtów. 

Tor samochodowy Hot Wheels

0+

0+

1+

2+

1+

9 m+

Miś z projektorem First Dreams 

Projektor Next2Stars – First Dreams 

Edukacyjny stolik Hobby

Robochicco RC 

Chicco Rodeo 

Pchacz Wesołe Zakupy

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND

Dystrybutor: ARTSANA POLAND
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www.artsana.com
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Tor samochodowy Hot Wheels

Idealne rozwiązanie dla wszystkich, 

którzy chcą się wyróżnić kolorem 

włosów. Wystarczy umieścić 

w dołączonym aplikatorze jeden 

z sześciu dostępnych kolorów kredy 

i przeciągnąć nim po wybranym 

paśmie włosów. Kreda nie niszczy 

włosów i łatwo można ją zmyć za 

pomocą szamponu. 

Świetna propozycja dla 

dziewczynek, które chcą być modne 

i lubią się wyróżniać. W zestawie są 

wszystkie elementy niezbędne do 

samodzielnego uszycia torebki: wycięte 

i przedziurkowane elementy z dżinsu 

oraz fi lcu, bezpieczna plastikowa igła, 

bawełniane nici, guzik oraz szczegółowa 

instrukcja. Wymiary gotowej torebki: 

17x15 cm. W serii dostępne są również 

torebki Hippi i Pocket. 

Oryginalna propozycja amerykańskiej 

marki Just My Style dla wszystkich 

dziewczynek, które marzą o projektowaniu 

biżuterii. Zestaw zawiera ponad 1000 

kryształków, koralików i cekinów oraz 

4,8 m rurek w sześciu kolorach, co 

gwarantuje niekończącą się zabawę. 

W serii dostępne są również zestawy: 

Better in Braids, Hip Hemp, Paracord 

Loom, Lanyard Lacing oraz Elastic 

Fashion. Producent: Horizon Group (USA). 

Zestaw zawiera: gotowe, wycięte 

i przedziurkowane elementy do 

zszycia, bezpieczną plastikową 

igłę, bawełniane nici, guziki oraz 

szczegółową instrukcję. Dzieci 

dzięki szyciu pobudzają swoją 

kreatywność, uczą się cierpliwości 

i rozwijają umiejętności manualne. 

Z tej serii dostępny jest również 

organizer z ptaszkiem. 

Zestaw składa się 

z dwóch piórników wykonanych 

z wodoodpornej satynowej 

tkaniny, które za pomocą 

dołączonych czterech kolorowych 

markerów można pomalować 

w dowolny sposób. Markery mają 

bardzo miękką linię pisania, są 

wodoodporne, szybkoschnące, 

w intensywnych kolorach. Dostępne 

są dwa rodzaje zestawów. 

Dzieci uwielbiają bawić się maskotkami. 

Teraz mogą pójść o krok dalej 

i samodzielnie je uszyć! Wystarczy do 

tego zestaw składający się z kolorowych 

skarpet, igły, bawełnianych nici, 

wypełniacza i guzików. W serii dostępne 

są: żyrafa, sowa, dalmatyńczyk i kotek. 

Tor samochodowy Hot Wheels

8+

5+

6+

5+

5+

5+

Hair Studio – kreda do włosów 

Torebka dżinsowa Flower

Zestaw do tworzenia biżuterii

Filcowe robótki – Organizer 

Piórniki do kolorowania

Piesek – Skarpeciaki

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX

Dystrybutor: STNUX
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www.stnux.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Familijna gra kooperacyjna, 

w której gracze wcielają się w role dzieci 

starających się odczarować nawiedzony 

straszny dwór poprzez zamknięcie 

czterech bram wiodących do świata 

duchów oraz przegonienie nieproszonych 

gości tam, skąd przybyli. To rewelacyjna 

propozycja dla tych, którzy zamiast 

rywalizacji preferują grę zespołową oraz 

współpracę. Gra uczy dzieci przegrywania oraz współdziałania w grupie. 

Dwustronna plansza. Liczba graczy: 2-4.

Kto pierwszy, ten lepszy! Te potworki uwielbiają 

smakołyki, dlatego dokładają starań, by zdobyć ich 

jak najwięcej. W grze liczą się spostrzegawczość 

i refl eks. Zadanie graczy polega na prześledzeniu 

znajdujących się na kartach pogmatwanych linii 

łączących różne ciasteczka. Ten, kto jako pierwszy 

rozpozna właściwe połączenia i złapie odpowiedni 

smakołyk, zdobywa punkt. Jeśli pragniesz wyzwań, 

zawsze możesz użyć dodatkowych kart, które podnoszą poziom trudności. 

Gra budzi pozytywne skojarzenia z Ulicą Sezamkową i Ciasteczkowym 

Potworem. Liczba graczy: 2-5. 

Przeżyj prawdziwe piłkarskie emocje! 

Atakuj skrzydłami, drybluj i strzelaj 

z dystansu! Wykorzystuj faule przeciwnika 

i zdobywaj bramki z rzutów wolnych! 

Zagraj z przyjaciółmi w szkole, w podróży 

lub podczas przerwy w telewizyjnej 

transmisji meczu. Ale pamiętaj: nie każdy 

mecz kończy się wygraną. Gra oferuje 

szybkie ataki, dryblingi, rzuty wolne i karne, 

piękne strzały i parady bramkarskie, realne 

wyniki oraz remisy. Liczba graczy: 2. 

Zbuduj własną linię kolejową! Każdy 

z uczestników stara się połączyć swoje 5 miast 

siecią trakcji kolejowych. W każdej rundzie 

umieszcza się jedno lub dwa połączenia 

między wybranymi punktami. Kluczem do 

zwycięstwa jest budowa optymalnych połączeń 

i wykorzystywanie torów kolejowych tworzonych 

przez innych graczy. Proste i pomysłowe zasady 

uczą planowania i strategicznego myślenia. Ciekawy, lubiany przez dzieci 

temat o pociągach. Piękna oprawa grafi czna. Gry nagrodzona w XIV edycji 

konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Liczba graczy: 2-6. 

Bądź szybszy od rywali! W pudełku znajduje się 

36 wyjątkowych kostek. Gracze rzucają nimi 

i zdobywają punkty za odnalezienie symboli 

występujących w dwóch kolorach. Wygrywa ten, 

kto zdobędzie najwięcej kostek. To niezwykle 

efektowna gra na spostrzegawczość i refl eks, 

w której obowiązują proste zasady. Możliwe są 

trzy scenariusze rozgrywki. Liczba graczy: 2-6. 

Kółko i krzyżyk do kwadratu! „Gobblety” 

nawiązują do znanej wszystkim gry w kółko 

i krzyżyk, ale podnoszą poprzeczkę o kilka 

poziomów, czyniąc zabawę naprawdę 

intrygującą. Zadaniem gracza jest 

ułożenie w rzędzie trzech swoich pionków. 

Musi jednak pamiętać, że większe pionki 

zjadają mniejsze! To idealna gra dla 

najmłodszych – uczy podstaw strategii 

i ćwiczy pamięć. Jest przy tym mnóstwo 

śmiechu i emocji! Liczba graczy: 2. 

Tor samochodowy Hot Wheels

6+

5+

7+

8+

7+

5+

Straszny dwór

Ciasteczkowe potworki

Piłka w grze!

Pociągi Europa

Kostki zostały rzucone!

Gobblety

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES

Wydawca: FOXGAMES
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www.foxgames.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Sterowany samochód 

straży pożarnej (na kabel) 

ze światłem i dźwiękiem, 

z wysuwaną drabiną obrotową 

(350 stopni) i sikawką wodną 

uruchamianą z kontrolera 

(62 cm) oraz akcesoriami na 

długie godziny zajmie każdego 

chłopca marzącego o zostaniu 

strażakiem. W zestawie 

2 baterie 1,5 V LR6. Wersja polska. 

Wiele miejsc do zabawy, 

mechaniczne funkcje, 

ruchome elementy, 

pułapki, zapadnie, 

skrytki, winda, wyrzutnia 

– zestaw na licencji Lwia 

Straż sprawi, że zabawa 

nabierze rumieńców! 

Dołączona 7-8-cm 

fi gurka Kiona. 

Jak sprawić, by nauka stała 

się przyjemnością? Dwa 

obrazki do kolorowania z serii 

Art & Fun z ponumerowanymi 

polami i farbami 

oznaczonymi cyframi to 

niezawodny sposób na 

zainteresowanie malucha 

światem liczb. W zestawie 

pędzelek i 6 farb. 

Pojazd ratowniczy 

z niebieskim 

i żółtym światłem, 

podnośnikiem, 

koniem, uprzężą, 

fi gurką Strażaka 

Sama oraz wieloma 

akcesoriami. 

Kolorowe, wysokiej jakości 

klocki na licencji Świnki 

Peppy zachwycą każdego 

fana bajki. Tym razem 

wyruszą oni w radosną, 

pełną przygód podróż 

lokomotywą z wagonikami 

z Peppą, George’em, 

Mamą i Tatą. Liczba 

elementów: 95. 

W zestawie karetka 

ratunkowa z bajki 

z ukrytymi tylnymi 

kołami, fi gurki 

Maszy oraz dwóch 

wilków, wózek 

inwalidzki oraz 

wiele akcesoriów. 

Tor samochodowy Hot Wheels

3+

3+

3+

3+

1,5-5

3+

SOS – straż pożarna Fire Brigade

Lwia Straż – zestaw Lwia Ziemia

Bajkowe malowanie po numerkach

Pojazd Phoenix z fi gurką i koniem

Dworzec kolejowy Peppa 

Masza i Niedźwiedź – zestaw Ambulans

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POLSKA

J

J

J

J

J

J

www.simba.com.pl
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Funkcjonalna zabawka wspierająca 

rozwój społeczny. Za pomocą 14 

mebelków dziecko może samodzielnie 

urządzić wygodne mieszkanie dla swoich 

lalek, co pobudzi jego wyobraźnię 

przestrzenną. Na parterze domku 

znajdują się salon i taras z basenem, 

na piętrze sypialnia i łazienka. Dzięki 

uchwytowi na dachu domek można 

przenieść w dowolne miejsce. Zabawka została wyprodukowana w Polsce 

z bezpiecznych i trwałych materiałów. 

Seria realistycznych maszyn budowlanych, 

na którą składają się: śmieciarka, 

ładowarka, betoniarka, wywrotka oraz walec. 

Pojazdy mają od 23 do 28 cm długości, są 

wytrzymałe i starannie wykonane. 

Dodatkową ich atrakcją są ruchome 

elementy, np. łyżka w ładowarce, gruszka 

w betoniarce oraz podnoszony kiper 

w wywrotce. Maszyny zapewnią małym konstruktorom wspaniałą zabawę 

zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Zabawka została wyprodukowana 

w Polsce z bezpiecznych i trwałych materiałów. 

Jedna z zabawek, do których maluch chętnie 

powraca. Zestaw wyposażony jest w elementy 

dróg o długości ponad 2 m oraz windę, która 

przewiezie samochodziki na drugi i trzeci 

poziom. Zbudowana konstrukcja jest stabilna, 

wykonana z dobrej jakości materiałów. Dzieci 

mogą parkować samochody, bawić się 

w wyścigi, zjeżdżać po krętych zjazdach oraz 

wjeżdżać i zjeżdżać windą. Zestaw angażuje 

do ciekawej i twórczej zabawy, również zespołowej. Zabawka została 

wyprodukowana w Polsce z bezpiecznych i trwałych materiałów.

Okazały pojazd o długości 55 cm i ogromnej 

nośności do 150 kg. Wywrotka posiada otwierany 

kiper oraz wygodny uchwyt. Auto charakteryzuje 

się nowoczesnym wyglądem, zaokrąglonymi 

krawędziami i bogatą kolorystyką. Największą 

zaletą zabawki jest solidność konstrukcji, dzięki 

czemu samochód posłuży dziecku przez wiele lat. Zestaw doskonale nadaje 

się do zabawy w domu, jak i w ogrodzie. Zabawka została wyprodukowana 

w Polsce z bezpiecznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego 

na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu przez cały rok można 

ją przechowywać np. w ogródku lub na balkonie. 

Zestaw tematyczny z serii Kid Cars 

3D. Elementy zabawki mają specjalną 

kolorystykę, a dobrane samochody i naklejki 

ułatwiają dzieciom zapamiętanie numeru 

alarmowego 112. Dzięki zastosowanym 

oznaczeniom dzieci poznają również 

zasady ruchu drogowego. Zabawka została 

wyprodukowana w Polsce z bezpiecznego 

i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu przez cały 

rok można ją przechowywać np. w ogródku lub na balkonie. 

Duża, wytrzymała, a przede wszystkim 

bezpieczna zabawka dla każdego chłopaka.

Samochód ma 77,5 cm długości, wysuwaną 

drabinę, obracającą się wokół własnej osi. 

Po naciśnięciu pompki wąż gaśniczy tryska 

wodą. Zabawka ta sprawdza się w przeróżnych zabawach na podwórku 

i w piaskownicy. Samochód charakteryzuje się masywną konstrukcją 

i ogromną wytrzymałością. Całość wykonana jest w Polsce, z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki 

czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w ogródku czy na 

balkonie. 

Tor samochodowy Hot Wheels

1+

1+

1+

1+

1+

3+

Play House – domek dla lalek

Tech Truck - maszyny budowlane

Garaż z windą 3-poziomowy 

Gigant Truck – wywrotka 

Kid Cars 3D – policja 

Super Truck - straż pożarna 

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

J

J

J

J

J

J

www.wader.toys
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Daj wyraz swojej kreatywności i pobudź 

wyobraźnię dzięki 3Doodler- długopisowi 

3D! 3Doodler umożliwia tworzenie 

trójwymiarowych obiektów w czasie 

rzeczywistym. Wystarczy włożyć wkład, 

który jest podgrzewany wewnątrz 

urządzenia i można tworzyć dowolne 

kształty. Jedno naładowanie baterii 

długopisu (za pomocą mikro USB) 

pozwala na 45-60 minut zabawy!

Tsum Tsum to ciesząca się dużą popularnością 

w Japonii i za oceanem linia zabawek, które są 

odzwierciedleniem bohaterów Disneya. „Tsum” 

to japońskie słowo oznaczające stos, co jest 

cechą charakterystyczną produktu – dzięki 

podłużnemu kształtowi fi gurki można układać 

w tzw. stos. Stwórz niepowtarzalną kolekcję Tsum 

Tsum w sklepie dla fi gurek, który pomieści aż 30 postaci Tsum Tsum! 

Zestaw zawiera ruchome elementy: specjalną scenę, która po naciśnięciu 

na przycisk wyrzuca w górę ułożone w stos fi gurki, odczepiany regał 

z półkami, dwie unikatowe fi gurki oraz platformę do ich podrzucania. 

Prosta, wciągająca gra rodzinna, która 

nigdy się nie znudzi – każda rozgrywka 

jest inna i każda dostarcza nowych 

emocji. Celem gracza jest pozbycie 

się wszystkich kostek z liczbami ze 

swojej tabliczki. Ten, kto dokona tego 

jako pierwszy, wygrywa. Polska edycja 

„Rummikub Twist 3 w 1” obejmuje trzy 

wersje gry: standard (z 2 jokerami), 

twist (z 8 specjalnymi jokerami) oraz 

ekspert (z 8 kolorowymi jokerami).

Tor samochodowy Hot Wheels

8+

3+

7+

3Doodler

Tsum Tsum – zestaw Sklep

„Rummikub Twist 3 w 1”

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

Dystrybutor: TM TOYS

J

J

J

www.tmtoys.pl
www.swede.pl

Urocza szmacianka 

przeznaczona dla 

najmłodszych dzieci. Lalka 

śpiewa piosenki: „Pieski małe 

dwa”, „Jesteśmy jagódki”, 

„My jesteśmy krasnoludki”, 

przedstawia się, zachęca do 

zabawy, pyta o obiadek, prosi, 

aby ją przytulić, ukołysać do 

snu itp. Dostępna w trzech kolorach. Wysokość: 39 cm. W ofercie również inne 

modele śpiewających szmacianek. 

Jedna z wielu lalek Dorotek, która śpiewa 

piosenki: „Pieski małe dwa”, „Jesteśmy 

jagódki”, „My jesteśmy krasnoludki”, 

przedstawia się, zachęca do zabawy, pyta 

o obiadek, prosi, aby ją przytulić, ukołysać 

do snu itp. Dodatkowo posiada funkcję 

siusiania. W zestawie butelka i nocniczek 

na baterie naśladujący dźwięk spłukiwania 

wody. Opakowanie: karton z okienkiem. 

Wydający dźwięki traktor 

z serii Moje Gospodarstwo. 

Moduł dźwiękowy odtwarza 

odgłosy zwierząt, traktora 

oraz polskojęzyczne zwroty 

o tematyce rolniczej. Ich 

kolejność odpowiada 

kolejności wykonywania konkretnych prac w polu w ciągu roku – dzięki 

temu dzieci dowiedzą się, że np. najpierw jest orka, a dopiero potem sianie. 

W ofercie wiele modeli traktora o różnych rozmiarach. Na opakowaniu 

informacje w polskiej wersji językowej. 

0+

3+

3+

Śpiewająca lalka Dorotka

Sikająca i śpiewająca lalka Dorotka 

Traktor z modułem dźwiękowym

Importer/dystrybutor: SWEDE DEMUTH

Importer/dystrybutor: SWEDE DEMUTH

J

J

J

Importer/dystrybutor: SWEDE DEMUTH
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Smartfon z zaawansowaną kontrolą rodzicielską. 

Wyposażony w aplikacje edukacyjne, które są zainstalowane 

lub do pobrania bezpłatnie w sklepie Appdattica Store 

i Google Play. Dzięki dołączonemu starterowi NJU mobile na 

kartę „2 GB gratis” dziecko tuż po zarejestrowaniu numeru 

i doładowaniu konta będzie mogło dzwonić, wysyłać SMS-y 

i MMS-y oraz korzystać z Internetu. 

Telefon dostępny od października 2016, posiada system operacyjny Android 

6.0, pamięć RAM 1 GB, dysk twardy 8 GB, GPS oraz sensor grawitacyjny. 

W zestawie słuchawki, ładowarka, kabel USB i silikonowy ochraniacz 

z wieloma grafi kami do wyboru. Reklama TV.

Kolejny tytuł z serii Mały Geniusz powstał 

z myślą o tym, by uczyć i bawić dzieci. 

Gra ma formułę quizu połączonego 

z rywalizacją na planszy. Pytania 

podzielone są na trzy kategorie: 

historia i współczesność, geografi a, 

fl ora i fauna. Ułożyły je dyplomowane 

nauczycielki nauczania początkowego 

i są dostosowane do polskiej podstawy 

programowej. To świetny sposób na 

odkrycie wszystkich uroków naszego kraju.

Tworzenie zapachów jeszcze nigdy 

nie było tak ekscytujące! W zestawie 

z serii Mały Geniusz znajduje się niezbędnik 

początkującego kreatora perfum: aromat 

truskawkowy, różany i czekoladowy, neutralny 

rozpuszczalnik, fl akoniki, kroplomierz, 

szkatułka do przechowywania oraz akcesoria 

do zaprojektowania ozdobnych opakowań. 

Dołączony ilustrowany podręcznik pokazuje 

krok po kroku, jak samodzielnie wykreować perfumy, a także przybliża ich 

historię od czasów starożytnych po współczesne. Reklama TV. 

Wspaniała propozycja dla kolekcjonerów 

najsłynniejszych budowli świata – Pałac 

Kultury i Nauki oraz Katedra na Wawelu 

w postaci puzzli 3D do samodzielnego 

składania. Aby stworzyć wymarzoną 

budowlę, wystarczy wyjąć z arkusza 

kawałki piankowych puzzli i rozpocząć 

zabawę w projektowanie. Układanie 

puzzli rozwija wyobraźnię przestrzenną 

oraz zdolności manualne.

Prawdziwe laboratorium do odkrywania 

tajemnic nauki z serii Mały Geniusz. Proste 

i zabawne doświadczenia pozwolą małemu 

naukowcowi poznać zasady fi zyki i chemii. 

W zestawie wszystko, co potrzebne do 

przeprowadzenia aż 20 eksperymentów 

z wodą i lodem, w tym specjalna „wanna”, 

plastikowe naczynia, ochronne okulary, 

rurki, formy do lodu oraz balony. Dołączona 

ilustrowana instrukcja w ciekawy sposób przeprowadzi młodego użytkownika 

przez fascynujący świat eksperymentów. Reklama TV. 

Carotina to seria gier edukacyjnych i quizów 

dla dzieci w wieku przedszkolnym, których 

bohaterką jest sympatyczna świecąca 

i mówiąca marchewka. Dzieci mają do 

dyspozycji obszerny materiał z zakresu 

gospodarstwa wiejskiego. Aby odpowiedzieć 

na zadane pytanie, wystarczy zbliżyć 

czubek marchewki do czarnego punktu, 

który odpowiada wybranej odpowiedzi. Jeśli 

odpowiedź jest prawidłowa, Carotina wydaje 

wesołe okrzyki, jeśli nie – dziecko może skorygować swój wybór. 

Tor samochodowy Hot Wheels

5-10 

6+

8+

7+

7+

3+

Edukacyjny smartfon Mio Phone 

„Wielka gra – Polska”

Laboratorium perfum i esencji

Cubic Fun – polskie budowle

20 eksperymentów z wodą i lodem

Laboratorium 50 gier

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

Dystrybutor: DANTE

J

J

J

J

J

J

www.dante.com.pl
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Gra planszowa ilustrowana rysunkami 

Andrzeja Mleczki. Idealna dla par, które 

chciałyby się przekonać, czy wiedzą o sobie 

wszystko i porozumiewają się bez słów. 

Udowodnijcie sobie nawzajem, że jesteście 

dla siebie stworzeni! Przed wami dziesiątki 

zadań i wyzwań, którym będziecie musieli 

stawić czoła! Rozgrywka tylko we dwoje 

to idealny sposób na wspólne spędzenie 

wolnego wieczoru. Gra przeznaczona 

również dla 4 par więc można miło spędzić czas w gronie znajomych.

Gra planszowa ilustrowana rysunkami 

Andrzeja Mleczki, w której każdy 

może wcielić się w charyzmatycznego 

polityka z głową pełną pomysłów. 

Obiecuj wyborcom raj na ziemi i walcz 

o utrzymanie się na stołku! Błyszcz 

podczas kwiecistych przemówień, ale 

uważaj! Kariera polityczna wymaga 

intuicji, inteligencji i sprytu. Jeśli po 

drodze się nie skompromitujesz, czeka cię 

sielankowa kariera europarlamentarzysty! 

Gra planszowa ilustrowana rysunkami 

Andrzeja Mleczki. Świetna propozycja 

dla wszystkich, którzy marzą o pracy 

w korporacji, ale nie są pewni, czy będą 

mieli szanse w „wyścigu szczurów”, jaki 

często się tam odbywa. Jesteś gotów piąć 

się po szczeblach kariery? No to do roboty! 

Musisz jednak pamiętać, że nie będzie to 

bułka z masłem – skrzydła będą ci podcinać 

wymagający dyrektor, napięte terminy oraz nieobliczalni koledzy z biura, 

którzy bez mrugnięcia okiem gotowi są wykluczyć cię z dalszej rywalizacji. 

Tor samochodowy Hot Wheels

18+

18+

18+

„Gierki małżeńskie”

„Kariera polityczna”

„Korporacja”

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

J

J

J

www.mdrgry.pl
www.axiom.com.pl

Mięciutkie, delikatne i przyjazne zwierzaki 

zauroczą każde dziecko, a nawet dorosłego. 

Zabawki zostały zaprojektowane nie tylko 

z myślą o wspólnej zabawie, ale także pod 

kątem rozwoju motorycznego najmłodszych. 

Kolekcja Zwierzaki Figlaki to czwórka 

przyjaciół: Króliczek, Miś, Małpka i Osiołek. 

Zabawka łatwa do utrzymania w czystości. 

Pastelowe, ciepłe kolory oraz delikatne 

łapki, noski i uszka czynią kolekcję 

Kropeczek wyjątkową. Kropeczka 

rozwijająca zmysły może być pierwszą 

zabawką każdego maluszka, dzięki 

której zacznie poznawać świat. 

W ofercie znajdziemy: Pieska, Misia, 

Słonika i Kaczuszki. Zabawka łatwa do 

utrzymania w czystości. 

Pluszaki z prestiżowej kolekcji Perłowej 

dostarczają najmłodszym zmysłowych 

bodźców sprzyjających prawidłowemu 

rozwojowi, wspomagając ich aktywność 

ruchową i emocjonalną. Niepowtarzalny 

elegancki styl zabawki, duża estetyka i dbałość 

o szczegóły to ogromne atuty tych produktów. 

Kolekcja Perłowa wraz z Misiem, Kotkiem, 

Myszką i Kaczuszką idealnie nadaje się do 

spędzania przez dziecko długich bezpiecznych 

chwil z ukochaną maskotką. Zabawka łatwa do utrzymania w czystości. 

0+

0+

0+

Kolekcja Zwierzaki Figlaki od Tulilo

Kolekcja Kropeczki od Tulilo

Kolekcja Perłowa od Tulilo

Producent: GRUPA AXIOM

Producent: GRUPA AXIOM

J

J

J

Producent: GRUPA AXIOM
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Idealny dla fanów morskiej przygody. 

Model posiada ruchomą armatę, 

obrotową platformę do zwalczania 

choroby morskiej, otwierany luk statku do 

przechowywania dziecięcych skarbów, 

ruchomy ster statku, bocianie gniazdo 

do wypatrywania wrogich okrętów oraz 

kółka. W zestawie znajdziemy również 

fi gurkę pirata oraz klocki z naklejkami 

morskich zwierząt. Liczba elementów: 30. 

Wymiary opakowania: 43,5 x 12,5 x 66 cm. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Pojazdy z dodatkową 

naczepą, którą można 

wymienić w łatwy 

i szybki sposób dzięki 

poręcznemu systemowi 

bayonet. Dostępnych 

jest 5 różnych zestawów 

w wersji lux oraz ecobox: 

wywrotka, śmieciarka, cysterna, platforma z klockami oraz traktor 

Zetor. Reklama TV. Wymiary: 22 x 11,5 x 14,5 cm. Reklama TV.  

Kuchnia (nowy design) dzięki 

dodatkowemu modułowi w kształcie słupka 

posiada dwa blaty do zabawy. Model 

wyposażony jest w: pralkę, piekarnik, 

płytę dwupalnikową, lodówkę. Dodatkowo 

mamy do dyspozycji zlew z kranem, 

półeczki, wielki okap i zestaw garnków wraz 

z naczyniami. Od okapu odchodzi pałąk, 

na którym znajdują się trzy lampki dające 

prawdziwe światło, które pada na blat. 

Wymiary: 117 x 35 x 110 cm.

Zestaw 2 w 1 to zarówno zabawa w gotowanie, 

jak i grillowanie. Kuchnia zawiera piekarnik 

z płytą grzewczą, nad którą zawieszony jest 

okap, zlew z nowoczesnym kranem i pojemnik 

do przechowywania warzyw i owoców. Wersja De 

Luxe dodatkowo wzbogacona jest o lodówkę oraz 

kuchenkę mikrofalową. W wersji Electronic kuchenka 

mikrofalowa, piekarnik oraz płyta grzewcza 

wydają realistyczne odgłosy, a w piekarniku dodatkowo jest światło. Wśród 

dostępnych akcesoriów znajdziemy m.in.: warzywa, owoce, a także przybory 

do gotowania i telefon komórkowy. Wymiary: 104 x 37 x 100 cm. 

Duży, stabilny garaż zapewni moc wrażeń 

i niezapomnianą radość każdemu dziecku. 

W zestawie liczne akcesoria: winda, stacja 

benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik 

naprawczy dla samochodów, zjazdy dla autek. 

Garaż wyposażony jest w ruchomą windę dla 

autek – podnoszoną i opuszczaną za pomocą 

pokrętła. Wykonany w niebiesko żółtych kolorach. 

Stabilny i łatwy w montażu. Garaż nie zawiera 

samochodzików. Wymiary: 58 x 44,5 x 94 cm.

Urocza cukiernia w pięknym różowym 

kolorze, wyposażona w akcesoria 

niezbędne do tworzenia smacznych 

tortów czekoladowych, babeczek 

z kremem oraz pierniczków w różnych 

kształtach. Wszystkie wypieki można 

następnie zapakować w śliczne różowe 

pudełeczko. Liczba elementów: 39. 

Wymiary: 50 x 32 x 40 cm. 

1+

2+

3+

3+

3+

3+

Statek piracki Molto 

Zestawy podstawowe 1+2 MultiGo 

Kuchnia Master Electronic De Luxe Molto 

Kuchnia i grill 2 w 1 De Luxe Chicos 

Molto Garaż 7-poziomowy Molto 

Cukiernia Chicos 

Dystrybutor: GONZO TOYS

Dystrybutor: GONZO TOYS

Dystrybutor: GONZO TOYS

Dystrybutor: GONZO TOYS

Dystrybutor: GONZO TOYS

Dystrybutor: GONZO TOYS

J

J

J

J

J

J

www.gonzotoys.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Super Sand – superpiasek 

do zabawy w domu, który 

nigdy nie wysycha. Aksamitne 

w dotyku, suche, a jednocześnie 

w stu procentach naturalne, 

takie jest tworzywo Super 

Sand. Odkryj przyjemność 

tworzenia trójwymiarowych 

kształtów zwierząt, korzystając 

z dołączonych do zestawu foremek. 

Reklama TV. 

„Piggy Pop” to humorystyczna gra 

dla najmłodszych! Ile hamburgerów 

jest w stanie zjeść prosiaczek? Każdy 

połknięty hamburger powoduje, że 

puchnie mu brzuch. Rzuć kostką, złap 

hamburgera, przełknij – teraz twój 

ruch! Kto przesadzi, spowoduje, że 

pęknie fartuszek? Na koniec gry każdy 

się dowie, czy jedzenie w nadmiarze 

wychodzi na zdrowie. Reklama TV.

Odkryj przyjemność tworzenia 

pełnych detali zamków 

i geometrycznych kształtów. Dzięki 

zestawowi Gigant twoje możliwości 

są naprawdę wielkie! Korzystaj 

z załączonych foremek i pozwól się 

ponieść fantazji. 

Wszystkie elementy zestawu można 

ponownie zapakować do pudełka 

i przechować do kolejnej zabawy. 

Reklama TV. 

Tor samochodowy Hot Wheels

4+

4+

4+

Super Sand Animals

„Piggy Pop”

Super Sand Gigant

Dystrybutor: GOLIATH GAMES

Dystrybutor: GOLIATH GAMES

Dystrybutor: GOLIATH GAMES

J

J

J

www.goliathgames.pl
www.oloka-gruppe.com

Seria drewnianych wózków do ciągnięcia 

to propozycja dla dziewczynek 

i chłopców w każdym wieku. Dzięki 

składanej rączce zajmują niewiele 

miejsca w dziecięcym pokoju. Stabilna 

konstrukcja i antypoślizgowe koła 

ułatwiają przemieszczanie zabawek 

w domu i na dworze. Na zamówienie 

zabawki malowane są farbą tablicową 

i tym samym pobudzają dzieci do jeszcze 

bardziej kreatywnej zabawy. Dostępne w 10 wersjach kolorystycznych. 

Designerski drewniany domek dla lalek 

z bogatym wyposażeniem i laleczkami 

w komplecie. Domos to zabawka 

najwyższej jakości. Wszystkie elementy 

wykonane są ręcznie z naturalnych 

materiałów pochodzących od 

certyfi kowanych dostawców. Zabawki 

oferowane przez polską fi rmę 

Oloka-Gruppe nie ograniczają dzieci, 

ale uczą miłości do natury, pobudzają ich kreatywność i ciekawość świata. 

Domos dostępny jest w 10 wersjach kolorystycznych. 

Seria designerskich drewnianych 

wózków dla lalek lub pchaczy do 

nauki chodzenia dla najmłodszych. 

Każdy wózeczek wykonany jest 

ręcznie z naturalnych materiałów 

pochodzących od certyfi kowanych 

dostawców. Modele posiadają 

bezpieczne zaokrąglone krawędzie 

oraz antypoślizgowe koła. Dostępne 

w 10 wersjach kolorystycznych. 

2+

2+

1+

Disar, Sisar, Kara

Domos

Kreke, Rekar, Gamis, Ikar, Paris

Producent/dystrybutor: OLOKA-GRUPPE

Producent/dystrybutor: OLOKA-GRUPPE

J

J

J

Producent/dystrybutor: OLOKA-GRUPPE
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Seria „Chowańce” to gwarancja 

przeżycia niezapomnianej 

przygody czytelniczej, pełnej 

fantastycznych stworów, 

magicznych zaklęć, trujących 

roślin i niebezpieczeństw. 

Dzieci mogą czytać sagę 

wraz z rodzicami lub stawiać 

z nią pierwsze samodzielne 

kroki czytelnicze. Wydawca: 

wydawnictwo IUVI. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Królik Iluzjonista zaprasza na niesamowity 

Festiwal Sztuk Magicznych! Usiądź 

wygodnie i daj się porwać wielkiej księdze 

iluzji, która odkryje przed tobą sztuczki 

przekraczające granicę między tym, 

co możliwe, a tym, co nierealne. Iluzje 

i złudzenia optyczne oraz niespodziewane 

magiczne efekty wystawią twoje zmysły 

na próbę! Wydawca: wydawnictwo IUVI. 

Premiera będzie 28.09.2016 r. 

Tym razem w ruch pójdą fi olki 

i molekuły, a gracze niczym 

prawdziwi naukowcy przeniosą się 

do magicznego laboratorium! „Dr. 

Eureka” to doskonałe połączenie 

zręcznościowo-logiczne, dzięki 

czemu radość z rozgrywki odkryją 

zarówno młodsi, jak i starsi fani gier. 

W zestawie: 12 fi olek, 24 molekuły, 

54 karty. Wydawca: Bard. 

Wyprodukowana w USA, markowa 

i niewysychająca masa plastyczna 

wprowadza w osłupienie zarówno 

dużych, jak i małych. Szereg 

nietypowych właściwości (skacze 

jak piłeczka, rozciąga się jak guma 

do żucia, rozrywa się jak papier, 

rozbija się jak porcelana) sprawia, że 

jest to idealny gadżet dla każdego. 

W ofercie aż 70 rodzajów Sprytnej 

Plasteliny! Producent: Artyzan. 

Puzzle, które rozwiną w dziecku 

zamiłowanie do malowania. To 

doskonała rozrywka, dzięki której kąpiel 

wreszcie przestanie być nudna! Główny 

element zestawu – łódź podwodną – 

można wielokrotnie składać i rozkładać. 

Ślad kredki lub markera łatwo usuwa się 

z kafelków i akcesoriów łazienkowych. 

Producent: Russell. 

Przekrocz próg fascynującego świata 

klocków Laser Pegs®! Projektuj i buduj 

niesamowite konstrukcje świetlne! 

Wszystkie elementy zostały wykonane 

z wytrzymałego, lekko przezroczystego 

i kolorowego plastiku, co w połączeniu 

ze świecącymi klockami daje 

niesamowite efekty. W zestawie: 

2 świecące Laser Pegs®, 4 koła oraz 

100 kolorowych elementów. 

Producent: Laser Pegs. 

Tor samochodowy Hot Wheels

6+

4+

6+

8+

3+

3+

Chowańce

Królik Iluzjonista i Festiwal Sztuk Magicznych

Dr. Eureka

Sprytna Plastelina

Aqua Studio – Łódź podwodna

Laser Pegs 8 w 1 – Buldożer 

Wyłączny dystrybutor: ATENEUM

Wyłączny dystrybutor: ATENEUM

Dystrybutor: ATENEUM

Dystrybutor: ATENEUM

Dystrybutor: ATENEUM

Dystrybutor: ATENEUM

J

J

J

J

J

J

www.ateneum.net.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

„Złota Kolekcja Skrzata” to zbiór 

ulubionych przez dzieci, pełnych humoru 

wierszy polskich poetów. Kolorowe 

kartonowe pudełka zawierają po 

10 sztywnostronicowych książeczek. 

W pierwszym znajdziecie najbardziej 

znane utwory Jana Brzechwy, m.in. 

„Samochwałę”, „Entliczek-pentliczek” 

oraz „Katar”. Druga część składa się 

m.in. z „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry, „Okularów” Juliana Tuwima, 

„Kłamczuchy” Jana Brzechwy oraz „Krecika w lesie” Wiesława Drabika. 

„Akademia…” to bestsellerowa seria 

jedenastu książek z naklejkami 

przeznaczona dla dzieci w wieku 

od 2 do 6 lat, polecana przez 

specjalistów z Ośrodka Wczesnej Pomocy 

Psychologicznej w Krakowie. Zabawne 

i ciekawe ćwiczenia, przyjazne dzieciom 

ilustracje, proste polecenia sprawiają, 

że „Akademia…” nieustannie cieszy 

się uznaniem zarówno wychowawców przedszkolnych, jak i rodziców 

dbających o wszechstronny rozwój swoich dzieci. 

Seria „Nudzimisie” to niesamowite 

opowieści o przyjaźni najmłodszych 

z sympatycznymi stworkami, 

o „odnudzaniu”, superzabawach 

i niezwykłej krainie – Nudzimisiowie. Autor 

z olbrzymim poczuciem humoru i bez 

moralizowania przemyca w książkach 

ważne kwestie, przekonując młodych czytelników, że każdy problem 

można rozwiązać dzięki pomocy przyjaciół, rodziców i… Nudzimisiów. 

Atutem serii są także bajecznie kolorowe ilustracje oraz duża czcionka, 

która zachęca dzieci do podjęcia prób samodzielnego czytania.

Tor samochodowy Hot Wheels

Okularów” Juliana Tuwima

3+

4+

3+

„Złota Kolekcja”

„Akademia…”

„Nudzimisie”

Wydawca: SKRZAT

Wydawca: SKRZAT

Wydawca: SKRZAT

J

J

J

www.skrzat.com.pl
www.libragdynia.pl

Ta interaktywna lalka od Spin Master to 

zupełna nowość na rynku. Można się nią 

bawić w 3 trybach: odtwarzanie (100 

fraz), powtarzanie (wszystko nagrywa 

i powtarza) oraz muzyka (można stworzyć 

muzykę w 6 stylach: pop, rock, jazz, 

opera, jodłowanie i beatbox). 

To fantastyczna, rozciągliwa i łatwa do 

formowania masa w 3 kolorach. Przy 

jej użyciu możemy zrobić wszystko, co 

podpowie nam wyobraźnia: smoki, 

statki kosmiczne oraz inne bajkowe 

postacie. Z łatwością można również 

okleić nią inne przedmioty. W zestawie 

znajduje się łącznie aż 0,44 kg pianki. 

Producent: Spin Master. 

Linia kreatywnych zabawek, która pokazuje 

dziewczynkom, w jaki sposób stworzyć 

niesamowite kreacje. Wszystko to w oparciu 

o opatentowany sposób tworzenia kształtu 

poprzez odwróconą formę garncarską. 

Zestaw zawiera: butelkę z rozpylaczem, 

uchwyt na narzędzia, pędzel, 2 akcesoria 

do ozdabiania, 4 dyski gliny, 2 różne formy 

i rękawiczki oraz 5 farb metalicznych do 

ozdabiania. 

4+

6+

6+

Brightlings – interaktywna lalka

Kinetic Foam - Multi 3-pak

Pottery Cool - Pracownia

Dystrybutor: NAVO ORBICO/LIBRA

Dystrybutor: NAVO ORBICO/LIBRA

J

J

J

Dystrybutor: NAVO ORBICO/LIBRA
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Z Betty Spaghetty dziewczynki z łatwością 

zamienią się w uznane projektantki wyznaczające 

nowe trendy w modzie. Zestaw umożliwia 

stworzenie własnej kolekcji ubrań, dowolne 

ozdabianie włosów modelki, przebieranie jej, 

ustawianie w różnych pozach, stylizację. Mogą 

też łączyć ubranka, akcesoria i fryzury, a po 

zakończonym pokazie łatwo je rozłączyć. Lalki 

mają zginane ręce i nóżki. W ofercie Betty 

Spaghetty w różnych stylizacjach oraz jej dwie 

przyjaciółki: Zoey i Lucy. Reklama TV.  

Dystrybutor: COBI SA.

Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw 290 klocków do zbudowania 

wiernie odwzorowanego brytyjskiego 

myśliwca Spitfi re o wymiarach 

28 x 12,5 cm i rozpiętości skrzydeł 

33,5 cm. Samolot ma ruchome 

lotki i opuszczane podwozie oraz 

historyczne oznakowanie. W zestawie 

fi gurka pilota z polskiego dywizjonu 

303 „Kościuszko” oraz specjalna podstawka do prezentacji złożonego 

modelu z nazwą samolotu. Na opakowaniu znajdują się historyczne 

informacje o samolocie. Reklama TV.

Small Army World of Tanks to kolekcja 

16 najpopularniejszych czołgów 

opracowanych na podstawie znanej na 

całym świecie gry online. Zestaw M4 

Sherman A1/Firefl y zawiera 450 klocków, 

z których można zbudować słynny 

amerykański czołg Sherman A1 lub wersję 

brytyjską – Firefl y, oraz 2 unikatowe kody 

do gry. Czołg po zbudowaniu ma 22,5 cm długości, obrotową wieżę, 

ruchome działo, otwieraną klapę silnika, otwierany właz do kabiny. 

W zestawie fi gurka czołgisty i akcesoria. Reklama TV. 

Innowacja w strzelaniu papierowymi 

samolotami! Wyrzutnia wystrzeli twoje samoloty 

nawet na 30 metrów! Można z niej korzystać 

na dwa sposoby, wybierając tryb szybowania 

oraz tryb multistart. Dzięki drugiej opcji 

można wystrzelić aż 3 samoloty jeden po 

drugim. Przejdź na wyższy poziom strzelania 

papierowymi samolotami i zostań mistrzem! 

Zmierz się z przyjaciółmi i sprawdź, kto dalej 

wystrzeli swój model. W zestawie: wyrzutnia samolotów, 10 papierowych 

arkuszy oraz instrukcja. Reklama TV.

Robot-piesek Teksta, dzięki nowoczesnej 

technologii, reaguje na komendy wydawane 

głosem. Można nim także sterować gestami 

i tabletem. Piesek reaguje na dotyk, dźwięk 

i światło. Chodzi, siada, porusza uszami i głową, 

potrafi  wykonać salto. Szczeka, skomle, a za 

pomocą ekspresji oczu okazuje uczucia. Dzięki 

supernowoczesnym czujnikom, rozpoznaje, kiedy jest głaskany, karmiony, 

kiedy się do niego mówi lub kiedy ktoś się z nim bawi. Teksta „je” swoją 

kość i nosi piłeczkę. Teksta potrafi  „rozmawiać” w psim języku, „śpiewać” 

i tańczyć do dwóch melodii. Reklama TV.

Pająk tańczyć lubi, aż nogi gubi! 

Poznaj niezwykle kolorowego pająka 

Gubinogę, który pozwoli ci sprawdzić 

swoją szybkość i spryt. Każdy z graczy 

otrzymuje 4 kolorowe nogi pająka, 

które musi jak najszybciej oddać 

właścicielowi, czyli pająkowi! Nie jest 

to jednak takie proste, bo trzęsący 

się pająk gubi nogi jak szalony! Kto 

pierwszy doczepi pająkowi wszystkie nogi, wygrywa! Gra ćwiczy sprawność 

motoryczną i koncentrację. Liczba graczy: 2-4. Reklama TV.

Dystrybutor: COBI SA.

Tor samochodowy Hot Wheels

4+

6+

6+

8+

5+

4+

Zestaw kreatywny Betty Spaghetty

Small Army II Wojna Światowa – Spitfi re MK. VB

Small Army World of Tanks – M4 Sherman A1/Firefl y

Wyrzutnia papierowych samolotów Sky Paper

Teksta Technologia Rozpoznawania Głosu

Pająk Gubinoga

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

Dystrybutor: COBI SA

J

J

J

J

J

J

www.cobi.pl



 Bestsellery 2016

17

Tor samochodowy Hot Wheels

Ciężarówka 

o wymiarach 

445 x 190 x 245 

mm na licencji 

Volvo. Posiada 

otwierające 

się burty 

i zdejmowaną 

plandekę.

Mobilny punkt serwisowy 

wyposażony w: młotek, 

klucz nasadowy, śrubokręt 

oraz warsztat. 

Wymiary: 260 x 155 x 175 mm. 

Zabawka wykonana 

z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego. 

Lokomotywa posiada 

różne elementy 

dydaktyczne. 

Wymiary: 

220 x 150 x 185 mm. 

Tor samochodowy Hot Wheels

1+

1+

1+

Volvo - samochód z plandeką 

Samochód Pomoc techniczna

Lokomotywa – kolorowy pociąg-sorter

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

J

J

J

www.polesie-toys.com.pl

Zabawka logiczna w kształcie 

domku o jaskrawych kolorach. 

Posiada 6 klocków o różnych 

kształtach i barwach – elementy 

dopasowujemy do odpowiednich 

otworów w domku. 

Wymiary: 237 х1 85 х 162 mm. 

Zestaw wyposażony w pralkę 

z kręcącym się bębnem, zlew 

z kranem (zamknięty obieg wody), 

żelazko i deskę do prasowania.  

3-poziomowy garaż 

z wygodną rączką do 

łatwego przenoszenia. 

Garaż ma podnośnik, stację 

paliwową, windę i myjnię 

samochodową. W komplecie 

mamy 3 samochody, jak 

też 10 elementów drogi 

ze znakami drogowymi. 

Wymiary: 

1000 x 900 x 380 mm. 

1+

3+

3+

Domek Bajka

Zestaw Infi nity Premium 

Garaż z drogą nr 1

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

J

J

J

Producent: POLESIE
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Projektor jednocześnie stymuluje rozwój dziecka 

poprzez dźwięki i projekcję ruchomych obrazków. 

Projekcję można wyświetlać na ścianie lub sufi cie 

w zakresie 360°. 30 minut kołysanek i białego 

szumu. Regulacja głośności. Posiada uniwersalny, 

zdejmowany zatrzask pasujący do większości 

łóżeczek czy kołysek. Możliwość odpięcia zacisku 

sprawia, że projektor możemy przenosić do 

każdego miejsca w domu, tak by mógł zawsze 

towarzyszyć dziecku. Można postawić na blacie stolika, stołu czy komody. 

Cena: 99,00 zł. Producent: Tiny Love.

Tor samochodowy Hot Wheels

Wieloetapowy produkt, który jest 

dopasowany do indywidualnych potrzeb 

dziecka w każdym stadium rozwojowym. 

Mata przystosowana do wszystkich etapów 

rozwoju dziecka – od pozycji leżącej po 

stojącą: pozycja leżąca - mata z pałąkami; 

pozycja siedząca – centrum aktywizujące; 

pozycja stojąca – zabawa piłką. Posiada 

10 różnych funkcji zabawy, poduszkę „Czas 

dla brzuszka”, światełka i muzykę. Jest łatwa do złożenia. Cena: 396,00 zł. 

Producent: Tiny Love. 

Nowa kolekcja klocków Popboblocs, 

które zapewniają najmłodszym 

niekończącą się zabawę. Wszystkie 

elementy pasują do miękkich 

klocków Popboblocs, dzięki czemu 

jedynym ograniczeniem jest 

wyobraźnia dziecka. W zestawie: 

50 różnej wielkości klocków, fi gurka 

– ciężarówka, oraz dodatkowe 

elementy, które mogą posłużyć jako tło do zabawy. Cena: 136,00 zł. 

Producent: K’s Kids.

Przytulanka-lampka to uroczy 

przyjaciel, który pomoże dziecku 

przezwyciężyć strach przed 

ciemnością. Dzięki wbudowanemu 

projektorowi aligator wyświetla 

na ścianach i sufi cie księżyc 

oraz konstelacje gwiazd w trzech 

kolorach: niebieskim, zielonym 

i bursztynowym. Po 45 minutach 

lampka samoczynnie się wyłącza. 

Cena: 119,00 zł. Producent: Cloud B. 

Pierwsza na świecie bezpieczna i funkcjonalna 

walizeczka, na której dziecko może jeździć! 

Trunki jest lekka, bezpieczna i wytrzymała. 

Spełnia wszystkie normy dotyczące 

samolotowego bagażu podręcznego. 

Dodatkowo jest bardzo pakowna (18 l), co 

umożliwia dziecku zabranie ze sobą zabawek, 

gier, książeczek i dodatkowych ubranek. 

Posiada pasek służący do noszenia na 

ramieniu lub do ciągnięcia. 

Cena: 199,00 zł. Producent: Trunki.

Elektroniczne pióro, z którym nauka języka 

angielskiego będzie świetną zabawą! 

Pióro CROCOPen czyta angielskie słowa 

i zdania zawarte w książkach z serii 

„Crocolearn”, tłumaczy na język polski 

angielskie słowa i zdania, pozwala 

usłyszeć różne dźwięki (np. odgłosy 

przyrody), a także umożliwia zdobywanie 

wiedzy oraz umiejętności podczas grania 

w niezwykłe gry. Cena: 359,00 zł. 

Producent: K’s Kids.

Tor samochodowy Hot Wheels

0+

0+

18 m+

0+

3-8

3+

Projektor podróżny/Pozytywka - Wieloryb Cody

Mata edukacyjna 1-2-3 rosnę!

Popboblocs Zbuduj sam – Miasto

Cloud b®Twilight Buddies™ Alligator – lampka Aligator

Jeżdżąca walizeczka Trunki

Mówiące pióro CROCOPen

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

J

J

J

J

J

J

www.marko-baby.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Stwórz własne niepowtarzalne fi gurki 

3D! Dzięki innowacyjnej technologii 

utwardzania żelu światłem UV oraz 

szablonom łatwo i bezpiecznie 

przekształcisz swoje pomysły w realne 

kształty, a nawet trójwymiarowe 

konstrukcje. Urządzenia 3D możesz 

używać w pionie lub poziomie, by 

tworzyć wysokie lub szerokie kreacje. 

Żel utwardza się w ciągu 5 minut! 

Świetna zabawa i rozwój kreatywności dla chłopców i dziewczynek.

Psi rozrabiaka, który pójdzie tam, 

gdzie Ty! Dzięki wykorzystaniu 

nowej technologii Boogie 

spaceruje, biega i wykonuje 

sztuczki jak prawdziwy pies! 

W zestawie: psiak, smycz, 

sprężynki w główce i łapkach. 

Zabawny i naturalny sposób 

działania, opatentowany szkielet. 

Nie wymaga baterii. 

Opatentowane i innowacyjne 

urządzenie, które umożliwi 

dzieciom jednoczesne 

rysowanie i wycinanie 

skomplikowanych kształtów 

oraz tworzenie prac 2D i 3D. 

Rozwija kreatywność, jest łatwe 

w użyciu i skonstruowane 

tak, by zapewnić pełne 

bezpieczeństwo podczas 

zabawy. 

Tor samochodowy Hot Wheels

6+

2+

6+

3D Magic – Fabryka 3D

Boogie 

Cut it Out – Magia wycinania

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

J

J

J

www.epee.pl
www.zabawki-malik.pl

Stolik z narzędziami na licencji fi rmy 

Bosch. W zestawie znajduje się wiele 

przydatnych narzędzi, m.in.: piła, 

młotek, obcęgi, śrubokręt, klucz 

oraz mnóstwo innych elementów. 

Wysokość: ok. 100 cm.

Prawdziwa maszyna do szycia 

przeznaczona dla dzieci. Dzięki 

małej formie i specjalnej osłonie 

na palce zabezpieczającej przed 

skaleczeniem, doskonale nadaje 

się do nauki szycia, wykonywania 

własnych projektów, a nawet do 

uszycia prawdziwych elementów 

garderoby. Do produktu dołączona 

jest szczegółowa instrukcja obsługi 

w języku polskim. 

Kuchnia Miele De Luxe dla małych 

kucharzy, w skład której wchodzą: 

kuchenka, piekarnik, zlewozmywak, 

zmywarka oraz okrągły stolik. Zawiera 

wiele dodatkowych akcesoriów 

(24 szt.), takich jak: sztućce, garnki, 

naczynia, kubki ze słomkami itp. 

3+

6+

3+

Klein 8580 Warsztat Bosch duży

Klein 7901 Maszyna do szycia dla dzieci

Klein 9156 Kuchnia Miele Gourmet De Luxe

Dystrybutor: MALIK

Dystrybutor: MALIK

J

J

J

Dystrybutor: MALIK
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Tik-tak, tik-tak! Seria książeczek „Jak 

w zegarku” to świetna przygoda dla 

malucha! Każda książka zawiera 

zegar z ruchomymi wskazówkami, 

który pomoże dziecku nauczyć się 

odczytywać godziny. Do wyboru trzy 

historie: pracowity dzień ciuchciaków 

ze Stacyjkowa, zabawa z Peppą i jej 

rodzinką oraz psiaki z Psiego Patrolu 

w akcji ratunkowej!

Psi Patrol gotowy do akcji! Poznaj 

nowe książki z przygodami dzielnych 

piesków. Każda książka to nie tylko 

wciągająca opowieść pełna zwrotów 

akcji, ale także radość odkrywania! 

Wysuwane elementy, ukryte obrazki 

i okienka sprawiają, że historie 

nabierają całkiem nowych barw, 

a czas spędzony wraz z dzieckiem 

na ich odczytywaniu wypełniony jest 

radością.

Świnka Peppa zaprasza do wspólnej przygody! Dziadek świnka zabierze 

Peppę i jej przyjaciół na przejażdżkę lokomotywą Gertrudą. A pani gazela 

zaproponuje dzieciom w przedszkolu stworzenie kapsuły czasu – to będzie 

naprawdę ekscytujące! Mała świnka i jej rodzinka to znani dzieciom 

bohaterowie, z którymi poznają świat. Z każdą książką prezent – płyta 

DVD z 10 odcinkami bajki.

Samochody Psiego Patrolu są zawsze gotowe do akcji. Zapraszamy 

dzieci do zabawy z bohaterami bajki o pomocnych pieskach. Labirynty, 

łamigłówki i zadania na spostrzegawczość to świetna przygoda dla 

malucha. W środku każdej książki znajduje się także fragment mapy Zatoki 

Przygód – do złożenia cała kraina Psiego Patrolu! Dodatkowo prezent – do 

każdego tytułu dołączony jest pojazd specjalny ekipy na 102. 

Zima, zima, białe szaleństwo! 

Tym razem świnka Peppa 

zabierze maluchy w mroźną 

podróż. Każda książka to dwa 

opowiadania o małej śwince 

w śnieżnej scenerii. Wizyta 

Mikołaja, zabawa na lodowisku  

i świąteczne przedstawienie to 

tylko niektóre z nich. Przyjemna 

lektura na długie, zimowe 

wieczory.

a

ku  

o 

na 

3+

3+

3+

3+

3+

Jak w zegarku

Ruszamy do akcji!

Bajeczki z książeczki

Pojazdy specjalne

Pierwszy dzień zimy

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

Wydawca: MEDIA SERVICE ZAWADA

J

J

J

J

J

!

ICE ZAWADA

Wszystkie książki dostępne u partnerów: 





P.P.H. WADER-WOŹNIAK Sp. z o.o., 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna 30; tel. +48 32 264 60 40; mail@wader.toys

www.wader.toys

Bielsko-Biała tel.+48 33 811 47 57, bielsko@wader-wozniak.pl / Gdynia tel. +48 58 671 63 10, gdynia@wader-wozniak.pl / Kraków tel. +48 12 262 96 90, krakow@wader-wozniak.pl

Poznań tel. +48 61 819 02 53, tel. +48 61 817 12 40, poznan@wader-wozniak.pl / Warszawa/Nadarzyn tel. +48 22 739 99 30, nadarzyn@wader-wozniak.pl

Warszawa tel. +48 22 666 92 00, warszawa@wader-wozniak.pl / Wrocław tel. +48 71 355 09 44, wroclaw@wader-wozniak.pl

Jedyny taki!
żółto-niebieski znak jakości

Testujemy produkty

w akredytowanych laboratoriach

Produkujemy w Polsce,
z certyfikowanych materiałów,

według surowych europejskich norm

Jesteśmy Numerem 1 w sprzedaży

samochodów-zabawek w Polsce
Nasze zabawki docierają 

do 70 krajów na całym świecie!

Od 26 lat cieszymy się
zaufaniem rodziców

Nasza kultowa Wywrotka Gigant
udźwignie do 150 kg!


