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Kontakt handlowy: Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl, handel.gry@nk.com.pl, tel. 511-710-339, (22) 338-92-11

Dodruki już dostępne:
Gra na emocjach Bankrut Fabryka robotów Mrówki Gejsze

Gry dla całej rodziny!
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Tor samochodowy Hot Wheels

W zestawie wszystko, czego 

potrzebujesz, aby przygotować 

Zygzaka do wyścigu (dołączone 

śrubokręt i klucz nasadowy). 

Dźwięki: tankowania, wymiany 

opon i naprawy silnika. Szoferka 

jest rozkładana. Zabawka 

w formie walizki, z rączką 

do przenoszenia. 

Wymiary 37,5 x 14 x 20 cm. 

Wiek: 3+.

Maskotka z funkcją dźwięku. 

Po naciśnięciu na łapkę 

Niedźwiedź zaczyna 

chrapać, a jego brzuszek 

się porusza. Nadruki na 

ubranku Niedźwiedzia świecą 

w ciemności. Zasilanie 

bateriami (3 x 1,5V AA/R6; 

dołączone). Wysokość: 40 cm. 

Wiek: 3+.

Elektroniczna kuchnia z magicznym garnkiem 

(wlej wodę, naciśnij przycisk i zobacz, jak 

pojawiają się prawdziwe bąbelki!), blatem, 

zlewozmywakiem, ekspresem do kawy 

z kapsułkami, saturatorem, lodówką, piekarnikiem, 

zmywarką i półeczkami. W zestawie 

26 akcesoriów, m.in. patelnia do podrzucania 

naleśników, sztućce, talerzyki, kubeczki. 

Wymiary: 48 x 47 x 100 cm. Wiek: 3+.

Auta 3 – Maniek z Zygzakiem

Masza i Niedźwiedź – chrapiący Niedźwiedź

Kuchnia mini Tefal Studio Bubble

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

www.simba.com.pl

Lalka, która wiernie oddaje wygląd niezwykłej 

bohaterki i wypowiada jej głosem kwestie z bajki. 

Rączki są zginane w łokciach, co umożliwia 

wykonanie charakterystycznego dla Wissper 

gestu przyłożenia paluszka wskazującego do ust. 

Zasilanie bateriami (2 x 1,5 V AAA/R03; dołączone). 

Wysokość: 34 cm. Wiek: 3+.

Proszek Glibbi zamieniający 

wodę w błyszczącą, żelkową 

masę. W zestawie: 2 opakowania 

proszku Glibbi, 2 opakowania 

proszku rozpuszczającego masę. 

Wiek: 3+.

Otwierana remiza strażacka 

z piętrem, obrotową 

platformą dla pojazdu 

Jupiter, ze światłem 

i z dźwiękiem, z rurą do 

zjeżdżania, 2 parami drzwi, 

fi gurką Steela i akcesoriami. 

Wymiary: 41 x 33 cm. 

Zasilanie bateriami 

(4 x AAA/R03+ 2 x AAA/R03; 

dołączone). Wiek: 3+.

Wissper – lalka interaktywna

Glibbi Glitter 

Strażak Sam – remiza strażacka z fi gurką

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS

Dystrybutor: SIMBA TOYS
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Tor samochodowy Hot Wheels

Nowa wersja zabawki, która potrafi  

czytać w myślach. Zwierzątko zgaduje 

w aż pięciu kategoriach: ubrania, owoce 

i warzywa, instrumenty muzyczne, zawody 

oraz sporty. Pomyśl o czymś z wybranej 

kategorii, odpowiadaj na pytania 

zadawane przez Jinna, a on odgadnie, 

o czym myślisz. Jeżeli znasz hasło, którego 

nie zna Jinn – wygrywasz! Wiek: 5+.

Arka Noego zawiera 9 zwierzątek. 

Gdy dziecko odgadnie 

prawidłowy kształt i umieści 

zwierzaki w odpowiednim miejscu, 

nagrodzą go one realistycznymi 

odgłosami bądź rymowanką. 

Ster arki po przekręceniu wydaje 

realistyczne dźwięki. Zabawka 

posiada kolorowe minipianinko, 

na którym można zagrać własną 

kompozycję. Wiek: 1+.

Mięciutka mata wyposażona w wiele 

aktywnych elementów. Jednym z nich 

jest pozytywka słonik, który wygrywa 

spokojne melodie, a jego uszka 

wesoło świecą na różne kolory. Na 

pałąkach zawieszone są barwne 

gryzaki, grzechotka oraz bezpieczne 

lusterko. Do maty dołączona jest torba 

z uśmiechniętym lwem, kryjąca w sobie 

mnóstwo kolorowych piłeczek. Wiek: 0+.

Naciśnij na kapelusz małpki 

i obserwuj, jak zabawnie fi ka, 

wygrywając wesołe melodie 

oraz wydając zabawne 

dźwięki. Kółeczka, na których 

się porusza, świecą. Małpka, 

uciekając przed maluchem, 

zachęca je do ruchu. Wiek: 

6 m+.

Zabawne zawieszki w kształcie 

zwierzaków z pewnością zauroczą 

każdego Maluszka. Posiadają 

one materiałowe metki o różnej 

fakturze i bandanę z wypustkami. 

Zwierzaki zdobią też różne elementy 

dodatkowe, w postaci zabawek, 

gryzaczków czy grzechotek, 

w zależności od modelu. Zawieszki dostępne 

w różnych wzorach. Wiek: 3 m+.

Rekini pojazd posiada przy ogonie 

3 przyciski akcji aktywujące światło, 

muzykę, realistyczny odgłos silnika, 

ruch szczęki, potrafi  też jeździć do 

przodu lub do tyłu. Na grzbiecie 

żarłacza znajduje się kabina 

kierowcy. Podczas jazdy przednia 

część pojazdu wykonuje ruch 

charakterystyczny dla płynącego 

rekina. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Super Jinn

Arka Noego 

Plac zabaw deluxe z piłeczkami

Fikająca Małpka

Pluszaki Luzaki

Extreme Action Sharkruiser

Producent: DUMEL

Producent: DUMEL

Producent: KIDS II / Dystrybutor: DUMEL

Producent: KIDS II / Dystrybutor: DUMEL

Producent: DUMEL

Producent: TOY STATE / Dystrybutor: DUMEL www.dumel.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Na wyposażeniu domku znajduje się 

14 mebelków, za pomocą których 

dziewczynka może samodzielnie 

urządzić salon i taras z basenem oraz 

sypialnię i łazienkę. Dzięki uchwytowi 

na dachu domek można przenieść 

w dowolne miejsce. Zabawka została 

wyprodukowana z nietoksycznych, 

bezpiecznych i trwałych materiałów. 

Wiek: 3+.

Samochód ma 

wysuwaną drabinę, która 

obraca się wokół własnej 

osi. Po naciśnięciu 

pompki wąż gaśniczy 

tryska wodą. Pojazd 

charakteryzuje się 

masywną konstrukcją 

– wykonany został z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na 

działanie warunków atmosferycznych. Długość: 77,5 cm. Wiek: 3+.

Pojazd wyposażony jest 

w ruchomy wysięgnik oraz 

opuszczany hak. Zabawka 

została wyprodukowana 

w Polsce z certyfi kowanych, 

bezpiecznych i trwałych 

materiałów, odpornych 

na działanie warunków 

atmosferycznych. 

Długość: ok. 40 cm. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Play House – domek dla lalek 

Super Truck – straż pożarna

City Truck – dźwig

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Klocki dla dzieci z nową szatą 

grafi czną. Ze względu na duże 

rozmiary idealnie dopasowują 

się do rączek najmłodszych. Do 

największego zestawu dołączone 

są naklejki z motywami miasteczka, 

które uatrakcyjnią zabawę 

i posiadają funkcje edukacyjne. 

Klocki zostały wykonane z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego. Liczba 

elementów: 140. Wiek: 1+.

W zestawie: 3-poziomowy garaż z windą 

oraz myjnią, 2 autka, stacja benzynowa, 

stanowisko diagnostyczne oraz 3 m 

drogi. Za pomocą dołączonej barwnej 

wycinanki dziecko samodzielnie może 

stworzyć ciekawe otoczenie. Garaż 

posiada rączkę, która umożliwia jego 

transport. Zabawka została wykonana 

z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych. Wiek: 3+.

Wywrotka posiada otwierany 

kiper oraz wygodny uchwyt. 

Auto charakteryzuje się 

nowoczesnym wyglądem, 

zaokrąglonymi krawędziami 

i bogatą kolorystyką. 

Solidność konstrukcji sprawia, 

że samochód będzie służył 

zabawie latami. Długość: 55 cm. 

Nośność: do 150 kg. Wiek: 1+.

Klocki Middle Blocks – zestaw super big

Garaż z drogą 3 m

Gigant Truck – wywrotka

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK
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Tor samochodowy Hot Wheels

Nowa odsłona lalek 

inspirowanych japońskim 

stylem harajuku: Koe, 

Suki, Yoko, Shizuke i Miki. 

Dołączone akcesoria zostały 

zaprojektowane tak, aby 

dziewczynki również mogły 

je nosić. Wysokość: 33 cm. 

W ofercie dostępne są lalki 

o wysokości 15 cm oraz akcesoria. Wiek: 4-12.

Dzięki ręcznie malowanym fi gurkom 

zaczarowany, magiczny świat 

Avaloru można stworzyć również 

w domu. W ofercie fi gurki Eleny, 

Izabeli, Matteo oraz Migsa. 

Wiek: 4-16.

Użyj szczypiec i zdobądź jak 

najwięcej zabawek Maxia z jego 

miski. Ale uważaj! Nie masz zbyt 

dużo czasu, ponieważ ten pies śpi 

bardzo czujnie i może usłyszeć, 

jak próbujesz wykraść jego 

zabawki… A kiedy się przebudzi, 

atakuje ze swojej budy! Wygrywa 

gracz, który zbierze najwięcej 

rzeczy z miski Maxia. Wiek: 4-16.

Jesteś międzygalaktycznym 

wojownikiem, a twoim 

zadaniem jest obrona 

bezbronnych przed hordą 

złych robotów! Przeładuj 

broń na żrący metal żel, 

wyceluj w złowrogiego 

robota i zastrzel go! 

W zestawie: pistolet na żel, 

2 magazynki, pojemnik z żelem, maska ochronna i tarcza strzelecka. 

Wiek: 6-16.

W zestawie do stylizacji paznokci 

znajdziemy m.in. urządzenie 

do drukowania (48 wzorków), 

suszarkę do paznokci, urządzenie 

do polerowania z 5 wymiennymi 

głowicami, 2 dwustronne metalowe 

płytki ze wzorami. Wiek: 9-16.

Pomóż rodzinie kameleonów 

zdobyć pokarm potrzebny do 

przetrwania na pustyni. Na 

pobliskim drzewie aż roi się 

od robaczków… Naciśnij na 

kameleona, a on wystrzeli językiem 

i złapie przysmak! Ale uważaj! 

Drzewo cały czas się obraca i nie 

tak łatwo złapać robaczka! Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 4-16.

Tor samochodowy Hot Wheels

Shibajuku wave 2

Figurki Bullyland – Elena z Avaloru

„Wściekły Maxiu”

Cyber Strike Destroyer

Nail Spa

„Głodne kameleony”

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT www.pierot.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dynamiczne, proste i zabawne planszówki rodzinne. 

Gracze muszą wykonywać rozmaite zadania – 

ćwicząc refl eks, spostrzegawczość, koordynację 

wzrokowo-ruchową i pamięć, po to by być szybszym, 

dokładniejszym i lepszym od przeciwników. Wersja 

podstawowa to gra dla całej rodziny, która sprawdzi 

się też podczas imprez. Wersja family pozwala 

dołączyć do gry dzieciom już od 4. roku życia. Czas 

rozgrywki: 15 min.

Rodzinna planszówka, które 

oddaje emocje panujące 

na boisku piłkarskim. 

Szybkość, dynamika, częste 

zmiany akcji, potężne strzały 

i efektowne bramkarskie 

parady, taktyka, intuicja, 

gra fair play i sportowa 

rywalizacja – to wszystko 

czeka na graczy na stole! 

Czas rozgrywki: 15 min. Liczba graczy: 2. Wiek: 6+.

Zręcznościowa gra rodzinna, która chwyta 

za serca małych i całkiem dorosłych drwali! 

Gracze rąbią drwa, wykazując się precyzją 

i zdolnościami manualnymi. Rozgrywka 

wymaga skupienia i koncentracji.

W zestawie: instrukcja, 94 karty, 4 plastikowe 

miseczki, 105 drewnianych kostek przypraw, 

20 żetonów monet. Czas rozgrywki: 45 min. 

Liczba graczy: 2-5. Wiek: 8+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„TopATop”, „TopATop Family”

„Super gol!”

„Wióry lecą!”

Wydawca: CUBE FACTORY OF IDEAS

Wydawca: CUBE FACTORY OF IDEAS

Dystrybutor: CUBE FACTORY OF IDEAS

www.factorycube.pl

Z pestki, która wypadła z niedbale 

wyrzuconego jabłka, wykiełkowała mała 

jabłonka. Drzewko z dnia na dzień chciało 

wiedzieć coraz więcej… „Opowieści…” to 

cykl przepięknie zilustrowanych krótkich 

opowiadań przyrodniczych, w których 

dużą rolę odgrywają przyjaźń, zaufanie 

i wzajemna pomoc. Węszynosek, Kicak, 

Szarutka i Aksamitna Łapka pokazują 

jabłonce, ile radości i trosk przynosi każdy 

dzień…

W Tęczowie wydarzyło się coś 

strasznego – królowa wróżek została 

porwana przez smoka! Najdzielniejsze 

wróżki: Wierciuszka, Pietruszka 

i Łakomczuszka, postanawiają zrobić 

wszystko, by uwolnić swoją władczynię. 

Jednak wspólnie dochodzą do wniosku, 

że tak groźnemu stworowi może stawić 

czoła tylko ktoś, kto jest odważny, nie 

za duży, nie za mały i wierzy w dobre 

wróżki, czyli… Zuzia!

Czy potrafi cie sobie wyobrazić sowę 

polującą na sarnę albo roślinkę 

zjadającą owady? Czy wiedzieliście, że 

są na świecie drzewa, w których można 

by urządzić wygodne mieszkanie? Co 

robią w uchu młoteczek, kowadełko 

i strzemiączko? W jaki sposób 

odtwarzana jest muzyka i dlaczego 

ją słyszymy? Kropeczka jak zawsze 

jest bardzo ciekawska i wciąż zadaje 

pytania. Na wszystkie znajdziecie odpowiedź w tej książce!

„Opowieści o małej jabłonce” 

„Zuzia w Krainie Wróżek”

„Poznaję świat i kropka!” 

Wydawca: WYDAWNICTWO SKRZAT

Wydawca: WYDAWNICTWO SKRZAT

Wydawca: WYDAWNICTWO SKRZAT

www.skrzat.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zabawka na licencji DreamWorks. 

Berk to wyspa z fi lmu 

animowanego „Jak wytresować 

smoka”, ojczyzna jeźdźców 

smoków. W zestawie fi gurki 

Czkawki i Stoicka Ważkiego, 

wodza Berk.

Astrid Hoff erson to rezolutna 

wojowniczka, gotowa ze swoim 

przyjacielem smokiem Wichurą 

służyć pomocą nieustannie 

znajdującemu się w opałach 

Czkawce. Smok Wichura ma 

zdejmowane siodło.

Statek wojownika Krwawdonia 

– największego wroga Stoicka 

Ważkiego. Pływa, posiada funkcję 

strzelania i klatkę na smoki.

Pyskacz jest kowalem na wyspie 

Berk i prawą ręką Stoicka 

Ważkiego. Pyskacz zbudował 

katapulty strzelające dużymi 

kamieniami. Strzał z takiej 

katapulty potrafi  zatopić cały 

statek…

Czkawka, synek Stoicka 

Ważkiego, wodza Berk, ze 

swoim najlepszym przyjacielem 

smokiem Szczerbatkiem 

– Nocna Furia. Smok posiada 

funkcję strzelania i świecący 

grzbiet.

Tor samochodowy Hot Wheels

Berk 

Astrid i Wichura 

Statek Dragos 

Pyskacz i Katapulta 

Drago i Uzbrojony Smok 

Czkawka i Szczerbatek

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL www.playmobil.pl9246

9247

9243

9244

9248

9245

Wielki smok 

ze zdejmowaną 

zbroją.
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw gier i zabaw edukacyjnych, 

których tematem przewodnim jest 

Polska. Łatwa forma zdobywania 

i przyswajania wiedzy z zakresu 

historii, geografi i, przyrody i zwyczajów 

narodowych. Wiedza potrzebna do 

przeprowadzenia rozgrywki zawarta 

jest w dołączonym do zestawu 

folderze. Zestaw zawiera kilka gier: 

planszówkę, quiz historyczny, gry 

„Pamięć” oraz „Piotruś”, puzzle. Liczba graczy: 1-4. Wiek: 5+.

Jeden z trzech modeli dostępnych 

w serii Pojazdy Uprzywilejowane. 

Pojazd składa się z elementów 

metalowych o różnej wielkości 

i kształcie oraz kolorowych elementów 

z tworzyw sztucznych, takich jak 

koła i siedzenia, dzięki czemu zyskał 

jeszcze bardziej realistyczny wygląd. 

W zestawie narzędzia, którymi można 

wielokrotnie skręcić i rozkręcić 

maszynę. Liczba elementów: 314. Wiek: 8+.

Emocjonująca gra planszowa 

z wciągającą fabułą. Historia 

„złotego pociągu” wypełnionego 

skradzionymi kosztownościami, 

ukrytego przez Niemców, od lat 

rozbudza wyobraźnię. Wciel się 

w postać jednego z przebojowych 

poszukiwaczy skarbów i odkryj 

legendarny „złoty pociąg”… Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 7+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Poznaj Polskę”

Mały Konstruktor – Straż Pożarna 998 

„Złoty pociąg”

Wydawca: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

www.alexander.com.pl

Kreatywna zabawka edukacyjna 

pozwalająca tworzyć niemal 

nieskończoną liczbę fantazyjnych 

obrazków. W jej skład wchodzą 

plastikowa tablica z otworami 

(28,3 x 19,8 cm) oraz 600 wpinek 

(w 7 kolorach oraz 3 wielkościach). 

Do zestawu dołączony jest album 

zawierający ponad 100 inspiracji. 

Produkt dostępny w około 30 

wariantach. Wiek: 5+. 

Zabawka składa się ze słupka osadzonego 

w podstawce oraz plastikowych elementów 

w różnych rozmiarach, kształtach 

i kolorach. Elementy można nawlekać 

przypadkowo lub według wzoru na 

karcie. Rozwija zręczność manualną, 

umiejętność identyfi kacji kształtu i koloru, 

uczy realizowania określonego planu. 

Kilka wersji gier. Liczba elementów: 102. 

W opakowaniu zbiorczym 8 sztuk. Liczba 

graczy 1-3. Wiek: 4+.

Zabawka, które składa się z kolorowej planszy, 

8 kart wzorów i 22 elementów z warstwą 

magnetyczną na odwrocie. Elementy z warstwą 

magnetyczną to obrazki związane tematycznie 

z życiem w mieście. Zabawa polega na układaniu 

na planszy z tłem poszczególnych obrazków, tak 

aby za każdym razem tworzyły inną wymyśloną 

scenkę. W skład serii wchodzi 10 produktów: 

Farma, Samochody, Ubranka, Księżniczki, 

Przebieranki, Kot w butach, Czerwony Kapturek, 

Cyferki, Literki. Wiek: 4+.

Magiczne mozaiki

Granie w nawlekanie

Puzzle magnetyczne – Na ulicy 

Producent: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER
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Tor samochodowy Hot Wheels

Dowiedz się, jak zrobić fantastyczne 

perfumy oraz pachnące kolorowe 

mydełka. Zadbaj o włosy, produkując 

własny szampon oraz odżywczą 

maseczkę. Zrelaksuj się, stosując sól do 

kąpieli własnej produkcji oraz olejki do 

masażu. Do przeprowadzenia masz 27 

eksperymentów!

Puzzle z widokiem na 

Wat Pa Phu Kon. Po 

ułożeniu powstanie obrazek 

o wymiarach 85 x 58 cm. 

Wysoką jakość, nasycenie 

kolorów i bezpieczeństwo 

układania zapewnia 

wykorzystanie ekologicznych 

materiałów. 

Liczba elementów: 1500.

Nowa wersja klasycznej gry rodzinnej. 

Rozgrywka oddaje współczesne realia, 

w których mali i średni przedsiębiorcy 

działają na rynku razem 

z monopolistami. Sami decydujecie, 

czy chcecie rozegrać partię z punktu 

widzenia przedsiębiorcy, czy 

monopolisty, dzięki czemu w trakcie 

rozgrywki kierować się będziecie 

odmiennymi regułami. Kto tym razem 

zostanie zwycięzcą? Wiek: 8+.

Poczujcie adrenalinę towarzyszącą 

ucieczce z escape roomu we własnym 

domu! Gracze wspólnie rozwiązują 

zagadki i odnajdują ukryte wskazówki. 

Muszą jednak ścigać się z czasem 

– mają tylko 60 minut na ucieczkę! 

Chrono Dekoder odlicza czas, pomaga 

w tworzeniu atmosfery gry i pozwala 

skorzystać ze wskazówek. Wiek: 16+.

Gra towarzyska, w której waszym najlepszym 

kumplem będzie zrelaksowany, ale trochę 

nieporadny Janusz… Wspólnie z nim 

będziecie musieli przedstawić jak największą 

liczbę haseł w ciągu 45 sekund. W rozgrywce 

wcielicie się m.in. w sportowców, bohaterów 

znanych fi lmów i przedstawicieli różnych 

profesji. Zadaniem pozostałych graczy 

będzie jak najszybsze odgadnięcie tego, co 

pokazujecie. Wygrywa gracz bądź drużyna z największą liczbą punktów 

po czwartej rundzie. Wiek: 14+.

Nowa, „pikantna” wersja gry „5 sekund” tylko 

dla dorosłych! Pytania zostały przygotowane 

z myślą o graczach 18+, a odpowiedzi na 

nie nie obejdą się bez dwuznacznych aluzji. 

Wymienienie trzech zastosowań dla twojego 

języka wydaje się łatwe, ale… czy potrafi sz 

zrobić to w 5 sekund, gdy plącze ci się język? 

Pozostali gracze z niecierpliwością czekają 

na twoją odpowiedź, a czas ucieka! Po prostu 

wyrzuć to z siebie… albo lepiej nie! Wiek: 18+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Science4you – Centrum urody 

Puzzle Wat Pa Phu Kon, Tajlandia 

„Anty-Monopoly”

„Escape Room: The Game”

„Kim jest Janusz?”

„5 sekund bez cenzury”

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL www.trefl .com
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Tor samochodowy Hot Wheels

Monstrum z napędem na cztery 

koła! Temu osiągającemu 

prędkość 15 km/h pojazdowi 

na ogromnych oponach nic nie 

jest w stanie stanąć na drodze… 

Bez trudu radzi sobie zarówno 

na pagórkowatej piaskowej 

powierzchni, asfalcie, bruku, jak 

i na trudnej kamienistej trasie. 

Auto, które osiąga prędkość 

do 20 km/h! Sterowanie 

odbywa się za pomocą 

nadajnika 2,4 GHz, 

dzięki czemu zasięg jest 

dużo większy, a reakcja 

szybsza niż w przypadku 

tradycyjnych pilotów 

z częstotliwością 27/40 MHz. 

Skala 1:18.

Propozycja dla początkujących 

oraz średniozaawansowanych 

wielbicieli jazdy w poślizgu 

kontrolowanym. Scion tC 

Rockstar zwraca uwagę 

drapieżnym wyglądem. 

Skala 1:10.

Tor samochodowy Hot Wheels

Crawler King 

X-Knight 4CH 2,4 GHz RTR 

Samochód wyścigowy RC Drift Auto 

Producent: NQD / Dystrybutor: GIMMIK

Producent: NQD / Dystrybutor: GIMMIK

Producent: NQD / Dystrybutor: GIMMIK

www.gimmik.net
www.stnux.pl

Zestaw w dwóch nowych odsłonach: 

ze wzorem kotów oraz w wersji 

football dla chłopców. Dzięki 6 

dołączonym markerom powstanie 

oryginalne etui na telefon i tablet. 

Opakowanie: kolorowe pudełko. 

Wymiary: etui na telefon 10 x 16 cm, 

etui na tablet 20 x 25 cm.

Zestaw do stylizacji 

włosów i paznokci 

zawierający 4 kolorowe 

kredy do włosów, 

tasiemki oraz gumki 

do tworzenia modnych 

fryzur, lakiery do 

paznokci w 3 kolorach, 

separatory do pedikiuru 

oraz pilniczek. Wiek: 8+. 

Zestaw z serii fi lcowych robótek 

skierowany do dziewczynek, które lubią 

kreatywnie spędzać czas i chciałyby 

nauczyć się szyć. Filcowe elementy 

niezbędne do samodzielnego uszycia 

torebki są wycięte – wystarczy je zszyć za 

pomocą bezpiecznej, plastikowej igły. 

Etui na telefon i tablet – do kolorowania 

Manicure and Hair Studio

Filcowe robótki – torebka gwiazdy

Producent: TOYS INN / Dystrybutor: STNUX

Producent: TOYS INN / Dystrybutor: STNUX

Producent: TOYS INN / Dystrybutor: STNUX
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Długopis, który umożliwia tworzenie 

trójwymiarowych obiektów. Bezpieczny ekowkład, 

podgrzewany wewnątrz urządzenia, po nabraniu 

właściwości plastycznych pozwala dzieciom 

tworzyć dowolne kształty. Jedno naładowanie 

baterii długopisu (micro USB) pozwala na 45-60 

minut zabawy. W ofercie m.in. zestaw projektanta 

zawierający specjalną edycję długopisu 3D, 

tematyczny przewodnik po projektach (12 

projektów), tarczę zegara, szablony, plastikowe 

arkusze i 4 opakowania wkładów.

Gra zręcznościowa oparta na prostych 

zasadach, podobnych do tradycyjnych 

bierek. Yeti spokojnie siedzi na spaghetti… 

Jednak kiedy zaczniesz wyciągać nitki 

jedna po drugiej, yeti może nieoczekiwanie 

wpaść do miski! Jeśli nie chcesz przegrać, 

yeti musi zostać na spaghetti podczas 

twojej kolejki! W zestawie: yeti, 30 nitek 

spaghetti, miska.

Panda posiada 10 funkcji: pije z butelki, je 

bambusowego liścia, chrapie, czasem beka, 

kicha… Reaguje też na łaskotanie po brzuszku. 

Dzięki specjalnemu czujnikowi zwierzę 

wydaje zabawne odgłosy, które zwracają 

uwagę dziecka. W zestawie z buteleczką 

i bambusowym liściem.

3Doodler – długopis 3D

„Yeti in my Spaghetti”

Interaktywna Yoyo Panda

Dystrybutor: TM TOYS

Wydawca: PLAYMONSTER

Dystrybutor: TM TOYS

www.tmtoys.pl
www.swede.pl

Samochód Audi A7 

sterowany pilotem. Pilot 

w kształcie kierownicy. 

Funkcje: jazda do 

przodu, cofanie, skręty 

w prawo i lewo. Auto 

występuje w czerwonym, 

czarnym i białym kolorze. 

Skala: 1:16. Wymiary 

w opakowaniu: 56 x 17 x 19 cm.

Umebluj domek wieloma 

dołączonymi do zestawu 

mebelkami! Użyj przycisku, 

a domek pięknie zaświeci 

oraz usłyszysz szczekanie 

psa i dźwięk dzwonka do 

drzwi. W zestawie dom, 

mebelki, samochód oraz 

laleczki. 

Wymiar w opakowaniu:

88 x 44 x 9 cm. 

Lalka interaktywna: Śpiewa piosenki: 

„Pieski małe dwa”, „Jesteśmy jagódki”, 

„My jesteśmy krasnoludki” oraz 

mówi, wita się, prosi żeby ją przytulić 

i ukołysać do snu, zachęca do zabawy, 

pyta o obiadek itp. W zestawie piesek, 

szczotka, miseczka, kość. Wysokość 

lalki: 36 cm.

Model Audi A7

Domek z mebelkami

Śpiewająca Dorotka z pieskiem

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE

Dystrybutor: SWEDE
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wykonana z ekologicznego drewna, 

z dbałością o detale. Wytrzymała 

konstrukcja pomieści lalkę do 

55 cm wysokości. W zestawie 

3-elementowa dwustronna pościel 

do kołyski: materacyk, poduszeczka 

i kołderka. W pudełku elementy do 

samodzielnego montażu (złożenie 

zajmuje kilka minut).

Zestaw klocków konstrukcyjnych 

w kolorowym pudełku z rączką. 

Dzięki bogatej palecie barw, 

różnorodności kształtów oraz 

wielu dodatkom dziecko ma 

nieograniczone możliwości 

budowania wymarzonych 

konstrukcji. Zestaw występuje 

w kolorystyce dziewczęcej. Liczba 

elementów: 202.

Zestaw klocków 

konstrukcyjnych w kolorowym 

pudełku. Dzięki dołączonym 

elementom, takim jak: autka, 

pojazdy, podwozia  z kółkami, 

daszki, okienka, drzewa, 

płotki, znaki drogowe, dziecko 

ma możliwość tworzenia 

wymarzonych domów lub konstrukcji. Zestaw występuje w kolorystyce 

dziewczęcej. Liczba elementów: 102.

Tor samochodowy Hot Wheels

Kołyska duża w pudełku

Klocki KL-202 w pudełku

Klocki KL-102 w pudełku

Producent: ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek 

Dystrybutor: TUPIKO Sp. z o.o.

Producent: ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek 

Dystrybutor: TUPIKO Sp. z o.o.

Producent: ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek 

Dystrybutor: TUPIKO Sp. z o.o.

www.tupiko.pl
www.zielonasowa.pl

Zadaniem graczy jest stworzenie 

z wylosowanych kafelków amazońskiej 

dżungli. O zwycięstwie mogą przesądzić 

magiczne talizmany, których użycie 

pomaga zdobyć dodatkowe punkty. 

Ważne są także spryt i spostrzegawczość. 

Zabawę uatrakcyjnią ilustracje egzotycznej 

amazońskiej przyrody i zwierząt tam 

występujących. Wiek: 6+.

Quizowa gra planszowa z puzzlami, 

ciekawostkami i pytaniami typu „prawda 

czy fałsz?” to sposób na zdobycie lub 

utrwalenie wiedzy dotyczącej Kosmosu. 

Gracze kompletują puzzle potrzebne 

do ułożenia wylosowanych na początku 

rozgrywki planet, a następnie umieszczają 

je na planszy z Układem Słonecznym. 

Wygrywa ten, który najszybciej ułoży swoje 

planety. Wiek: 6+.

Połączenie klasycznej gry planszowej 

z zadaniami (np. ruchowymi) 

wspomagającymi rozwój dziecka. 

Baw się świetnie z wikingiem Tappim, 

reniferkiem Chichotkiem i ich przyjaciółmi 

– przesympatycznymi bohaterami książek 

Marcina Mortki! Ilustrowana plansza 

przeniesie malucha do magicznego 

Szepczącego Lasu, rozbudzając jego 

wyobraźnię. W zestawie 2 gry (dwustronna 

plansza). Wiek: 4+.

„Odkrywcy: Amazonia”

 „Galaktyczni zdobywcy”

„Urodziny Tappiego”

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA

Wydawca: ZIELONA SOWA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Imprezowa gra planszowa, której celem 

jest wymyślanie (na czas!) słów z różnych 

kategorii: miasto, muzyka, zwierzę, 

państwo, sport, roślina, fi lm. Za prawidłowe 

odpowiedzi gracze otrzymują karty liter, 

które pozwolą im zdobyć łakome stwory. 

Wygrywa ten, któremu uda się napełnić 

brzuchy największej liczbie SłowoStworów! 

Gra posiada dwa warianty – łatwiejszy (dla 

młodszych graczy) oraz trudniejszy (dla graczy starszych). Liczba graczy: 

2-7. Wiek: 8-108.

Planszówka o prostych zasadach, w której 

występują różne postaci i obiekty związane 

z polską kulturą i historią. Aby wygrać, nie 

trzeba ich znać – o zwycięstwie decydują 

pamięć i refl eks! Przy okazji można się 

też sporo nauczyć… Każde rozdanie kart 

dostarcza mnóstwo rozrywki. W pudełku 

dwie wersje – podstawowa i rozszerzona 

(dla starszych lub bardziej doświadczonych 

graczy). Wiek: 5+.

Wesoła gra rodzinna, w której liczą się 

refl eks, zręczność i odrobina taktyki. Ptaki 

kiwi chciałyby spędzić trochę czasu poza 

Nową Zelandią. Niestety, mają jeden mały 

problem – są nielotami. Wpadły jednak na 

pewien pomysł… Jeśli wskoczą do skrzyń, 

w których przewozi się owoce kiwi, będą 

mogły dotrzeć do różnych miejsc na świecie! 

Szybko zbudowały katapulty i… tu do akcji 

wkraczają gracze. Czas rozgrywki: 15 min. 

Liczba graczy: 2-4. Wiek: 5-105.

Gra, w którą można grać niezależnie albo 

połączyć z „Duuuszkami”. Aby wygrać, trzeba 

być nie tylko szybkim jak błyskawica, ale i… 

czystym! Tematyka gry nawiązuje do łazienki, 

z wanną, szczotką, ręcznikiem i żabą, która 

wprawdzie ma niewiele wspólnego z łazienką, 

jednak jest urocza i wprowadza zamieszanie… 

Podobnie jak w „Duuuszkach” gracze starają 

się jak najszybciej łapać przedmioty leżące 

na stole, a nowe „kąpielowe” przedmioty i dodatkowe warianty urozmaicają 

rozgrywkę. Liczba graczy: 2-8. Wiek: 8-108.

Jesteś menedżerem piłkarskiej drużyny, 

a przed tobą najważniejszy mecz mistrzostw. 

Przyjmij odpowiednią taktykę i doprowadź 

swoją drużynę do zwycięstwa!

„Goool! Mistrzostwa” to rozbudowana wersja 

gry „Goool!”. Większe boisko, 11 zawodników 

w każdej drużynie, dodatkowe zasady (aut, 

przejęcie piłki, rzut rożny, parady bramkarzy 

i inne) dostarczą jeszcze więcej futbolowych 

emocji. Czas rozgrywki: 30 min. 

Liczba graczy: 2. Wiek: 8-108.

Abstrakcyjna gra strategiczna 

autorstwa Tomasa Flodéna. 

Gracze na przemian układają 

na planszy po jednej kuli 

w wybranym kolorze. Wygrywa 

ten, który jako pierwszy ułoży 

pięć swoich kul w jednej 

linii. Wydaje się łatwe? 

Tylko pozornie – po wyłożeniu każdej kuli gracz obraca jedną z czterech 

ruchomych części planszy o 90 stopni! Liczba graczy: 2. Wiek: 8-108.

Tor samochodowy Hot Wheels

„SłowoStwory” 

„Polska Luxtorpeda”

„Kiwi. Leć, nielocie, leć!”

„Duuuszki w kąpieli”

„Goool! Mistrzostwa” 

„Pentago”

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT

Wydawca: EGMONT www.egmont.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Raz jeszcze pomóż zbudować 

średniowieczną krainę, układając 

planszę z losowo dobieranych 

płytek, a następnie zdobywaj 

punkty, wysyłając swoich poddanych 

do pracy. Komu uda się uzyskać 

najwyższy wynik, nim dołożony 

zostanie ostatni kafelek? 

Nowa, odświeżona edycja gry 

– po raz pierwszy jako Big Box!

W którym roku odkryto słynną chińską 

terakotową armię? Którym z języków 

posługuje się największa liczba ludzi? 

Nawet jeżeli nie jesteś pewny odpowiedzi, 

nie trać wiary i zaufaj przeczuciu, tak 

jak wszyscy najwięksi odkrywcy. Punkty 

otrzymasz także wtedy, gdy będziesz 

blisko poprawnego rozwiązania. 

Najpopularniejsza gra quizowa dla całej 

rodziny – zagraj i poznaj świat bliżej!

Dynamiczna gra karciana 

osadzona w realiach Dzikiego 

Zachodu. Gracze wcielają 

się w jedną z trzech ról: 

stróża prawa, bandyty lub 

renegata, a ich celem jest 

wyeliminowanie przeciwników. 

Zadanie komplikuje to, 

że nie wiedzą, kto jest ich 

przyjacielem, a kto wrogiem…

Tor samochodowy Hot Wheels

 „Carcassonne”

„Terra”

„Bang!”

Wydawca: BARD CENTRUM GIER

Wydawca: BARD CENTRUM GIER

Wydawca: BARD CENTRUM GIER

www.bard.pl
www.albipolska.pl

Gracze wcielają się 

w role współpracowników wielkiego 

podróżnika i odkrywcy. Każdy z nich 

poprzez realizację kontraktów oraz 

odwiedzanie możliwie największej liczby 

bogatych miast stara się zgromadzić 

punkty. Gra została nagrodzona tytułem 

Gry Roku 2016.

Stwórz własną, niepowtarzalną 

grę! Dzięki najnowszej grze z serii 

„BrainBox” nie tylko poćwiczysz 

pamięć i spostrzegawczość, 

ale także rozwiniesz swoją 

kreatywność. Aby zacząć grać, 

musisz samodzielnie pokolorować 

i ozdobić karty. W pudełku 

znajdziesz 56 kart, kostkę, klepsydrę 

oraz zestaw kredek. Wiek 6+.

Gra towarzyska dla dzieci i dorosłych. 

Główną rolę odgrywają w niej 

skojarzenia graczy, którzy dopisują je 

do wylosowanego słowa lub obrazka, 

porównują i na koniec poruszają się 

pionkiem na planszy o tyle pól, ile mieli 

wspólnych skojarzeń. Możliwe dwa 

warianty gry. Wiek: 8+.

„Marco Polo”

„BrainBox. Koloruj i zapamiętuj”

„Telepatia”

Wydawca: ALBI POLSKA

Wydawca: ALBI POLSKA

Wydawca: ALBI POLSKA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw gier, które rozwijają 

kompetencje dzieci w wieku 

przedszkolnym. W pudełku 

interaktywna marchewka 

z bateriami oraz wykonane 

z grubego kartonu puzzle ze 

zwierzętami oraz przedmiotami 

występującymi na farmie, karty 

memo, plansza do gry, koła 

losujące, plakat i literki. Wiek: 3+.

Edukacyjny produkt składający 

się ze 108 elementów. Dzieci 

układają puzzle dwustronne, które 

z jednej strony przedstawiają mapę 

administracyjną Polski z opisami 

województw, natomiast z drugiej 

mapę fi zyczną prezentującą 

zwierzęta, rzeki oraz parki 

krajobrazowe naszego kraju. 

Wymiary obrazka po ułożeniu: 

70 x 50 cm. Wiek: 3+.

Stwórz własne dzieło sztuki 

w domowym zaciszu! Wybierz 

zdjęcie, wgraj je na stronę 

internetową i wydrukuj arkusz, który 

po umieszczeniu na tabliczkach 

wskaże ci, gdzie wbijać kolorowe 

kołeczki. W zestawie: plastikowa 

ramka, 9 perforowanych tabliczek 

oraz 6000 kołeczków startowych. 

Wymiary obrazka po ułożeniu: 

54 x 41 cm. Wiek: 9+.

Pojazd na licencji 

wyprodukowany 

z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego 

oraz metalu. Dostępny 

w czterech wariantach 

kolorystycznych. Skala 

1:48. Wiek: 3+.

Gra zręcznościowa dla całej 

rodziny. Wystarczy przycisnąć 

żabkę, aby wskoczyła do 

wiaderka. Komu uda się 

umieścić w wiaderku najwięcej 

żabek – wygrywa! Żabki 

występują w czterech różnych 

kolorach. Wiek: 3+.

Pasjonująca zabawa dla dzieci oraz 

kolekcjonerów najsłynniejszych budowli 

świata. W zestawie puzzle, które 

umożliwiają złożenie trójwymiarowego 

modelu zegara Big Ben w Londynie. 

Liczba elementów: 47. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Carotina” – laboratorium 50 gier

I’m a Genius! – geopuzzle Moja piękna Polska 

Mozaika Photo Pixel Art (polska wersja)

Tir Scania 

„Skaczące żabki”

Puzzle 3D Big Ben

Wydawca: LISCIANI / Dystrybutor: DANTE

Wydawca: LISCIANI / Dystrybutor: DANTE

Producent: QUERCETTI / Dystrybutor: DANTE

Producent: TEAMA / Dystrybutor: DANTE

Wydawca: VIKING TOYS / Dystrybutor: DANTE

Producent: CUBIC FUN / Dystrybutor: DANTE www.dante.com.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Celem tej gry logicznej jest 

ułożenie 5 jednakowych postaci 

w rzędzie (poziomo, pionowo 

lub na ukos). Do wyboru aż 15 

bohaterów znanych z trzeciej 

części fi lmu o Minionkach: Gru, 

Dru, Lucy oraz Balthazar Bratt! 

Gra jest przeznaczona zarówno 

dla małych, jak i nieco starszych 

dzieci.

Gra logiczna dla małych i nieco 

starszych dzieci. Celem graczy jest 

ułożenie 5 jednakowych postaci 

w rzędzie (poziomo, pionowo lub 

na ukos). Do wyboru mają aż 15 

bohaterów znanych z magicznego 

świata Harry’ego Pottera! Wybierz 

Hedwigę, Hermionę, Rona czy 

Harry’ego, ułóż 5 postaci i wygraj! 

Gra logiczna, której celem jest 

ułożenie 5 bohaterów w rzędzie 

(poziomo, pionowo lub na 

ukos). Do wyboru gracze mają 

15 postaci – dobrze wszystkim 

znanych bohaterów „Avengers”, 

takich jak Iron Man, Hulk czy Thor. 

Gra przypadnie do gustu zarówno 

młodszym, jak i starszym dzieciom.

Gra logiczna, która jest powrotem do 

bajecznego świata fi lmów Disneya 

i jego postaci. Celem graczy jest 

ułożenie 5 księżniczek w rzędzie 

(poziomo, pionowo lub na ukos). 

Do wyboru 15 postaci znanych 

księżniczek z bajek Disneya: Dżasmina, 

Pocahontas, Kopciuszek, Roszpunka, 

Królewna Śnieżka i inne. 

Gra logiczna dla małych i nieco 

starszych dzieci. Celem rozgrywki 

jest ułożenie 5 jednakowych 

symboli w rzędzie (poziomo, 

pionowo lub na ukos). Gracze 

mogą wybierać spośród 15 różnych 

słodkości znanych z bijącej rekordy 

popularności gry „Candy Crush”. 

Celem gry jest ułożenie 5 postaci 

w rzędzie (poziomo, pionowo lub 

na ukos). Gracze mają do wyboru 

aż 15 bohaterów „Super Mario”. 

Wejdź do magicznego świata 

razem z Mario, Luigi, Księżniczką 

Peach i innymi, ułóż 5 jednakowych 

symboli i wygraj! Ta logiczna gra 

przypadnie do gustu zarówno 

małym, jak i nieco starszym 

dzieciom. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Top Trumps Match Minionki”

„Top Trumps Match Harry Potter”

„Top Trumps Match Avengers”

„Top Trumps Match Disney Princess”

„Top Trumps Candy Crush”

„Top Trumps Match Super Mario”

Dystrybutor: WINNING MOVES

Dystrybutor: WINNING MOVES

Dystrybutor: WINNING MOVES

Dystrybutor: WINNING MOVES

Dystrybutor: WINNING MOVES

Dystrybutor: WINNING MOVESwww.winningmoves.pl
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Olbrzymi 70 cm pluszowy jednorożec 

z magicznym dźwiękiem. Zostanie 

przyjacielem każdej dziewczynki, która 

uwielbia świat latających, magicznych 

jednorożców.

Drewniana ekorezydencja z akcesoriami. 

Na trzech poziomach willi znajduje 

się pięć realistycznie urządzonych 

pomieszczeń: łazienka z prysznicem, 

kuchnia, jadalnia, salon oraz sypialnia, 

na zewnątrz jest też taras widokowy. 

Sympatyczne stworzenia 

z oczami-guzikami, 

które można wykorzystać 

jako brelok do torebki 

czy szkolnego plecaka, 

jako ulubioną maskotkę 

do kurtki czy schować 

do piórnika. W kolekcji 

znajdują się m. in. króliczki, 

kotki, sówki, żyrafy, delfi nki, 

piraci.

Zabawka stołowa wykonana 

z buku japońskiego. Mokuru 

wystarczy ustawić pionowo 

i przewracać palcem lub dłonią. 

Po kilku obrotach można ją 

zatrzymać i ponownie wprawić 

w ruch. Bardziej zaawansowane 

sztuczki polegają na łapaniu 

zabawki na wierzch dłoni. 

Muzyczna zabawka dla 

dzieci z dwoma poziomami 

głośności, charakteryzująca 

się dobrej jakości dźwiękiem. 

Trąbka wprowadza dziecko 

w świat instrumentów 

muzycznych. Posiada pięć 

trybów: instrumentu, melodii, 

łatwy, rytmiczny i trąbki. 

Dostępna w dwóch kolorach: 

zielonym i różowym. W kolekcji: gitara i pianino.

Patrolujący robot policyjny, który samodzielnie 

jeździ, odbija się od napotkanych przeszkód, 

obraca i porusza ramionami. Wszystkim jego 

ruchom towarzyszą efekty dźwiękowe i świetlne.

Tor samochodowy Hot Wheels

Pluszowy jednorożec 

Malinowa willa 

Guziaki

Mokuru 

Trąbka muzyczna

Robot policyjny 

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX

Importer: NORIMPEX www.norimpex.pl
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Pojazd, którym można się bawić 

podczas sprzątania. Max ma trzy 

funkcje: „zjada” klocki i drobne 

przedmioty, zbiera fi gurki i większe 

elementy, a następnie składuje je 

w swoim bagażniku. Dodatkowo świeci 

światłami, wydaje dźwięki i porusza 

paszczą. Dzięki Maxowi sprzątanie 

stanie się fajną zabawą. Reklama TV. 

Od teraz dzieci mogą tworzyć fi gurki i różne 

przedmioty z magicznych baloników Oonies. 

Wystarczy, że napompują baloniki specjalną 

pompką, dotkną jeden balonik do drugiego, 

a one się połączą! Dodaj oczy, uszy, ogonek 

i fi gurka z baloników gotowa! Możesz też 

tworzyć różne przedmioty, grać w gry i ćwiczyć 

zręczność. Zestaw startowy zawiera wszystko, 

co potrzebne, aby zacząć zabawę z Oonies. 

Dzięki zestawom uzupełniającym stworzysz jeszcze więcej przedmiotów 

z Oonies! Reklama TV. 

Zabawki licencyjne na 

bazie serialu emitowanego 

w Disney Channel. Kolekcja 

obejmuje fi gurki Biedronki 

i Czarnego Kota w wydaniu 

kostiumowym i tradycyjnym, 

fi gurki funkcyjne 

odzwierciedlające moce 

superbohaterów, lalki fashion, zabawki pluszowe kwami oraz akcesoria, 

dzięki którym dziewczynki mogą zamienić się w Biedronkę.

Pidżamersi, bohaterowie 

animowanego serialu emitowanego 

na antenie Disney Junior, 

wkraczają do akcji! Troje na pozór 

niczym niewyróżniających się 

przedszkolaków: Amaya, Greg 

i Connor, po włożeniu swoich 

pidżam staje się superbohaterami. 

Poznajcie Kotboya, Sowellę i Geksona! Kolekcja składa się z fi gurek trzech 

głównych bohaterów (fi gurki z efektami świetlnymi, fi gurki z dźwiękiem, fi gurki 

z amuletami, fi gurki pluszowe), pojazdów, masek i strojów.

Do serii elektronicznych zwierzątek, 

które zachowują się jak prawdziwe, 

dołączył śliczny, puchaty kotek Kicia. 

Kicia – Mój wymarzony kotek uwielbia 

być głaskana, otwiera i zamyka oczka, 

mruczy i porusza ogonkiem, gdy jest 

zadowolona. Gdy jest głodna, możesz 

ją nakarmić z jej miseczki. Reklama TV.

W zestawie 500 klocków do zbudowania wiernie 

odwzorowanego modelu amerykańskiego 

bombowca z okresu II wojny światowej. Samolot 

ma 42,5 cm długości, 14 cm wysokości 

i rozpiętość skrzydeł 48,5 cm. Model posiada 

chowane koła, otwierane komory bombowe, 

kokpit pilotów, ruchome śmigła i ruchome lotki. 

Na pokładzie są dwie szczegółowo odwzorowane 

fi gurki pilotów USAAF z 17. eskadry Ruptured Duck. W październiku 

dostępna będzie wersja samolotu z polskimi oznaczeniami i fi gurkami 

pilotów z polskiego dywizjonu 305. Reklama TV.

Tor samochodowy Hot Wheels

Max Łakomczuch

Oonies – magiczne baloniki

Miraculum: Biedronka i Czarny Kot

PJ Masks

Little Live Pets Kicia

Cobi Small Army – samolot B-25 Mitchell

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBI

Dystrybutor: COBIwww.cobi.pl
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Innowacyjny bujaczek, który łączy w sobie 

kołysanie i bujanie. Charakterystyka: 

3 kategorie muzyki, 19 dźwięków, 25 

minut ciągłej, niepowtarzającej się 

muzyki, uspokajające wibracje. Produkt 

nie posiada kabli oraz elementów 

elektrycznych. Wyposażony w łatwy 

do zdemontowania łuk z dwiema 

zawieszkami. Wiek: 0+.

Przesuwany łącznik 

pałąków sprawia, że 

ich ułożenie można 

dostosować do potrzeb 

rozwojowych dziecka. 

W zestawie zabawki 

aktywujące rozwój 

malucha, bezpieczne 

lusterko, elementy 

świecące i grające. 

Wiek: 0+.

Zaprojektowany tak, aby łatwo było go złożyć 

i przechowywać w dowolnym miejscu. Aby 

rozłożyć rowerek, nie są potrzebne żadne 

narzędzia – wystarczy kilka kliknięć! Rowerek 

rośnie razem z dzieckiem, dopasowując się do 

kolejnych etapów jego rozwoju. Wyposażony 

w technologię Touch Steering™ umożliwiającą 

delikatne manewrowanie. Łatwy do sterowania 

przez rodzica. Posiada dużą torbę na 

zakupy. Antypoślizgowe pedały zwiększają 

bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.  Wiek: 9 m+.

Sprawdzą się do 

przechowywania 

ulubionych 

przekąsek 

w różnych 

kształtach 

i rozmiarach. Trzy kolorowe pojemniki różnią się od siebie wielkością, dzięki 

czemu można je wkładać jeden w drugi. Mogą też być przechowywane wraz 

z bidonem w torbie śniadaniowej Trunki. Pojemniki nie zawierają BPA, PCW 

i ftalanów. Wiek: 3+.

Elektroniczne pióro, które czyta angielskie 

słowa i zdania zawarte w książkach z serii 

„CROCOlearn”, tłumaczy na język polski 

oraz pozwala usłyszeć różne dźwięki (np. 

odgłosy przyrody). Umożliwia zdobywanie 

wiedzy i umiejętności podczas grania 

w różne gry. W zestawie: mówiące 

pióro CROCOpen, 8 książeczek (polsko-

angielskich), super cartridge, książeczka 

startowa w języku angielskim, przewodnik 

dla rodziców. Wiek: 3+.

Zaprojektowany tak, 

aby ułatwić przejście 

z bidonu lub butelki do 

kubka. Posiada miękką 

krawędź, a silikonowy 

zaworek otwiera się pod 

wpływem nacisku ust 

dziecka, dzięki czemu 

samodzielnie reguluje ono szybkość przepływu płynów. Pojemność: 240 ml. 

Wiek: 6 m+. 

Bujaczek i kołyska 2 w 1 Naturalny ruch

Gimnastyka dla bobasa – Zabawa na łące

Składany rowerek Folding Trike™ 500 7 w 1

Zestaw pojemników śniadaniowych 

Zestaw interaktywny CROCOpen

Kubek 360° z uchwytami i nakładką

Producent: TINY LOVE / Dystrybutor: MARKO

Producent: TINY LOVE / Dystrybutor: MARKO

Producent: SMART TRIKE / Dystrybutor: MARKO

Producent: TRUNKI / Dystrybutor: MARKO

Producent: CROCOLEARN / Dystrybutor: MARKO

Producent: NUBY / Dystrybutor: MARKO www.marko-baby.pl
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W grze wcielasz się w mistrza cukierniczego, 

który zrobi wszystko, aby wygrać turniej. 

Czujnie przyglądaj się przeciwnikom 

i nie zawahaj się podkraść im brakujących 

składników! Pamiętaj: będziesz się mierzyć 

z graczami, którzy mają chytry plan na 

zwycięstwo. Liczba graczy: 2-4. Wiek: 8+. 

Gra imprezowa pełna (nie)

fortunnych skojarzeń. Zadaniem 

graczy jest wymyślanie 

najśmieszniejszych powiązań 

słownych dwóch haseł przewodnich 

wybranych w danej turze. Limit 

czasu odmierza klepsydra, 

a hasłami są jedynie przymiotniki. 

Liczba graczy: 4-8. Wiek: 10+.

Przenieś się do kultowej knajpki i zmierz 

z innymi burgermasterami! W tej szybkiej 

karciance gracze próbują swoich sił 

jako spece od grillowania. Wygrywa ten, 

kto zrealizuje najwięcej zamówień. 

Liczba graczy: 2-5. Wiek: 8+.

Gra karciana, która ćwiczy pamięć 

i koncentrację dziecka. Zadaniem 

graczy jest zapamiętanie obrazków 

z zagrywanych kart oraz wymienienie 

ich w odpowiedniej kolejności. Karty 

specjalne wprowadzają małe zamieszanie 

i napięcie. Liczba graczy: 2-6. Wiek: 6+.

Gracze wcielają się w role kryptologów, 

których zadaniem jest rozszyfrowanie 

tajnych kodów. Myśl, planuj i analizuj, 

ale nie trać czasu, bo przeciwnicy bez 

skrupułów wykorzystają każdą pomyłkę! 

Liczba graczy: 3-6. Wiek: 8+.

Płoną pochodnie bohaterów, zgrzyt oręża niesie 

się echem, a złaknieni krwi bossowie zacierają 

łapska… Wciel się w rolę złoczyńcy rodem 

z retrogier wideo, zbuduj straszliwe komnaty 

pułapek i potworów, rzucaj potężne czary 

i zmierz z wyzwaniami, jakie postawią przed tobą 

mroczni bohaterowie. Czy jesteś wystarczająco 

złym typem, aby zostać zwycięzcą? 

Seria gier „Boss Monster” została nagrodzona 

statuetkami Pixel Award 2016 i 2017. Liczba 

graczy: 2-4. Wiek: 13+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Gra o Tort”

„Duże i włochate”

„Big Fat Burger”

„Bystre główki”

„Kryptos”

„Boss Monster”

Wydawca: FABRYKA KART TREFL

Wydawca: FABRYKA KART TREFL

Wydawca: FABRYKA KART TREFL

Wydawca: FABRYKA KART TREFL

Wydawca: FABRYKA KART TREFL

Wydawca: FABRYKA KART TREFLwww.trefl .krakow.pl
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Betoniarka (wysokość 67 cm) posiada duży 

bęben, w którym można mieszać różne składniki. 

Kręcenie korbą sprawia, że bęben się obraca. 

Dzięki specjalnemu uchwytowi można go też 

przechylać, co ułatwia opróżnienie. Zabawka 

posiada dwa szerokie koła umożliwiające 

jej transport i jest zapakowana w pudełko. 

Dołączony Zestaw kamieniarza składa się 

z 8 elementów: kasku, wiaderka z sitkiem, konewki, łopaty z drewnianym 

trzonkiem, pacy tynkarskiej, kielni murarskiej oraz formy na cegły bądź 

pustaki. Produkt jest dostępny w kolorze pomarańczowym. 

Wózek posiada trzy duże koła rozstawione w taki 

sposób, by zachowywał stabilność i bez przeszkód 

pokonywał nawierzchnie z nierównościami. 

Wyposażony w budkę oraz zabezpieczenie 

przed wypadnięciem. Rączka do prowadzenia 

jest wyjmowania, dzięki czemu można ją 

naprzemiennie montować z przodu bądź z tyłu 

wózka. Produkt dostępny w kolorystyce zielono-

pomarańczowej oraz różowo-fi oletowej. Do 

zestawu dołączone są stylowe naklejki.

Kosiarka posiada mechanizm imitujący 

odgłosy koszenia. Wyposażona jest 

w szczotki do zbierania, duży kosz oraz 

mniejszy schowek. Mali ogrodnicy mogą 

z nią spacerować po różnego rodzaju 

podłożach. Produkt jest dostępny w kolorze 

czerwonym.

Samochód wyposażony jest w szerokie 

koła umożliwiające poruszanie się po 

różnego rodzaju podłożach i zapewniające 

bezpieczeństwo podczas jazdy. Oparcie 

ułatwia pchanie pojazdu, co zachęca 

maluchy do samodzielnego stawiania 

kroków. Zabawę urozmaicą wbudowany 

w kierownicę klakson i schowek pod 

siedzeniem. Atrakcję stanowi też zakończona hakiem wyciągarka. Produkt 

jest dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim i fi oletowym.

Wykonana z najwyższej jakości 

plastiku, co stanowi gwarancję 

trwałości i bezpieczeństwa 

podczas użytkowania. Wyposażona 

w łyżkę na długim ramieniu oraz 

pług. W kabinie kierowcy jest 

wystarczająco miejsca na sporą 

fi gurkę ulubionego bohatera. Duże 

i szerokie koła pozwolą jeździć nią 

po różnego typu nawierzchniach. 

Wózek wyposażony jest w cztery duże 

koła umożliwiające łatwe prowadzenie 

po nierównych nawierzchniach. 

Posiada wyjmowaną rączkę, daszek, 

a siedzenie barierkę zabezpieczającą przed 

wypadnięciem. Pod wózkiem umieszczono 

płytki koszyk do przechowywania niezbędnych 

akcesoriów. Do zestawu dołączona jest 

dekoracyjna naklejka na siedzisko.

Tor samochodowy Hot Wheels

Betoniarka Construct + Zestaw kamieniarza nr 7 

Wózek do lalek nr 2 – spacerówka 3-kołowa

Kosiarka nr 2 z sygnałem dźwiękowym

Jeep 4x4

Megakoparka kołowa

Wózek do lalek nr 2 – spacerówka 4-kołowa

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE www.polesie-toys.com
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W tej zabawnej grze brzuch 

hipcia wzdyma się pod 

wpływem gazowanego napoju. 

Zakręć parasolką i naciśnij 

na puszkę z napojem. Każde 

naciśnięcie pompuje brzuch 

hipcia, który robi się coraz 

większy! Zwycięzcą zostaje 

gracz, podczas którego kolejki 

hipcio wypuści powietrze, wydając z siebie głośny dźwięk. Wiek: 4+

Kiedy dziecko rozmawia 

z Czesławem, on zapamiętuje 

wypowiadane słowa i powtarza 

je! Kontrastujące wzory, kolory 

i materiały zachęcają malucha do 

zbadania ich, co stymuluje zmysł 

dotyku. Wiek: 6 m+.

Może być samowystarczalnym 

ciągnikiem rolniczym, ale też 

wyzwaniem do samodzielnej budowy! 

Ten 16-częściowy zestaw zawiera 

wiertarkę z akumulatorem, za 

pomocą której można zmontować 

lub rozmontować traktor. Zabawka 

została wykonana z masywnych części 

ułatwiających montaż małym rączkom. 

Wiek: 18 m+.

Kiedy lodówka się kręci, gracze 

muszą włożyć jedzenie/kształty do 

odpowiednich otworów. Ale uwaga! 

Kiedy lodówka się zatrzyma, drzwi 

się otwierają i cała zawartość 

wypada! Zwycięzcą zostaje 

gracz, który jako pierwszy umieści 

w lodówce wszystkie kształty 

w wybranym kolorze. Wiek: 4+.

Pan Robokasjer uwielbia robić 

zakupy. Gdy podamy mu 

pieniądze (szufl ada kasy jest 

otwierana) i naciśniemy na usta, 

usłyszymy, jak je żuje, a jego oczy 

zaświecą się! Produkty możemy 

skanować na ramieniu Pana 

Robokasjera, czemu towarzyszy 

sygnał dźwiękowy. Wiek: 18 m+. 

Nalej wodę do pociągu, 

przekręć przycisk i patrz, 

jak kręcą się koła. 

Pociągnij za niebieską 

dźwignię i obserwuj, co 

się dzieje… Po chwili 

przez komin wylecą 

bąbelki! Wiek: 18 m+.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Hipcio na gazie”

Czesław gaduła 

Zbuduj traktor Johny 

„Zakręcona lodówka”

Robokasjer 

Bąbelkowa ciuchcia 

Producent: TOMY 

Producent: TOMY 

Producent: TOMY 

Producent: TOMY 

Producent: TOMY 

www.miz.gda.pl Producent: TOMY 
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Będzie przyjacielem każdego dziecka 

w drodze do przedszkola, podczas 

wycieczek i codziennych spacerów. 

Wykonany z neoprenowej pianki, 

lekki, miękki i wodoodporny. Posiada 

regulowane szelki, główną komorę 

zapinaną na zamek oraz małą kieszonkę 

z tyłu. W ofercie osiem postaci zwierzątek.

Maluch sam może ją ciągnąć 

(waży 2,5 kg), a teleskopowa rączka 

oraz kółka umożliwiają łatwe 

prowadzenie. W środku znajdują się 

obszerna komora z pasami i kieszeń 

zamykana na suwak. W ofercie trzy 

wzory: miś, sowa, jeż. Spełnia normy 

dotyczące walizek pokładowych 

i można ją zabrać ze sobą do 

samolotu.

Pierwszy plecak dedykowany 

najmłodszym dzieciom. 

Wykonany z pluszowego 

materiału, miękki i przyjemny 

w dotyku. Wyposażony 

w dodatkową, odpinaną 

szelkę do asekuracji maluszka 

podczas jego pierwszych 

pieszych wycieczek. W ofercie 

cztery zwierzaki: miś, sowa, pies, 

jeż. Wiek: 18 m+.

Pluszowe zabawki, które są zawsze głodne! 

Dziecko może je nakarmić miękkimi 

i kolorowymi „kęskami”, a potem znaleźć 

„jedzonko” w małym brzuszku zwierzaka. 

Zabawka rozwija spostrzegawczość 

i umiejętność logicznego myślenia, a rodzicom 

będzie pomocna w nakarmieniu niejadka. 

Wiek: 6 m+.

Drewniane puzzle z magnesami, 

które utrzymują klocki we właściwych 

miejscach. Dzięki nim konstrukcja nie 

rozpada się i mogą ją ułożyć nawet 

najmłodsze dzieci. Układanie rozwija 

zdolności motoryczne dziecka, uczy 

koncentracji i dostarcza bodźców 

sensorycznych. Wiek: 12 m+.

Miękkie, piankowe puzzle. W ofercie dwa 

zestawy tematyczne: miasto i las. Każdy 

z nich zawiera 20 puzzli w kształcie 

zwierzątek i innych elementów miejskiego 

lub leśnego krajobrazu. Lekkie pianki 

nadają się też do zabawy w wodzie – 

nie toną, a gdy są mokre – przyklejają 

się do wanny lub ściany. Zabawka 

rozwija u dziecka zdolności manualne, 

wyobraźnię, pobudza fantazję i zachęca 

do kreatywnego myślenia. Wiek: 1+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Oops Plecak przedszkolaka

Oops Szczęśliwa walizka

Oops Moje Pierwsze kroki 

Oops Mój głodny przyjaciel 

Oops Magiczne puzzle

Oops Kąpielowa opowieść 

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL

Producent: OOPS / Dystrybutor: FENIKS.PL www.o-oops.com
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Nowa kolekcja 

metalowych 

miniaturowych autek dla 

dziewcząt – do wożenia 

fi gurek Shopkins i Petkins. 

Kolekcja Cutie Cars 

liczy 14 autek. Wiek: 5+. 

Reklama TV: 17.11– 3.12.

Miniaturowa kolekcja mebli 

i akcesoriów Petkins, które mieszkają 

z laleczką Shoppies w domku. 

Happy Places to marka, która łączy 

kolekcjonerską stylistykę wnętrz 

z zabawą w dom. Kup Happy Home 

i dowolnie wypełnij meblami Petkins, 

aby stał się idealnym domem twoich 

laleczek Shoppies! Wiek: 5+. Reklama 

TV: 24.11– 10.12.

Zestawy pozwalające na wykonanie od 5 do 40 

modeli 3D (w zależności od wielkości). W każdym 

jest od 1 do 8 długopisów w różnych kolorach 

do rysowania w 3D. Dodatkowo znajdują się 

w nich gotowe szablony wraz z utwardzarką, 

którą zakłada się na długopis i rysuje w pionie. 

W ofercie drukarka 3D do fi gurek (10 kolorów 

wkładów), nowe zestawy z metalicznymi 

długopisami oraz długopisy zmieniające kolor 

pod wpływem temperatury (do wyboru 12 kolorów wkładów). Wiek: 8+. 

Reklama TV: 15-30.09, 20.11– 4.12.

Z nową serią fi gurek Shopkins dołączysz 

do megaparty! Tym razem Shopkinsy są 

słodkimi, zabawnymi małymi postaciami 

żyjącymi w wielkim świecie imprezy. Do 

zebrania jest ponad 100 fi gurek, które 

można znaleźć w pudełkach prezentowych 

i lampionach imprezowych. W ofercie 

zestawy z przyjęciami weselnymi, 

urodzinowymi i wiele innych. Wiek: 5+. 

Reklama: 17.11 – 3.12.

Kolekcjonerska zabawa z interaktywnymi 

chomikami. W tym świecie chomiki 

jeżdżą autkami, mają swoje domki, 

centra handlowe i restauracje! Ich świat 

można połączyć za pomocą torów, 

po których chomiki przemieszczają się 

jeszcze szybciej. Dołącz do zabawy 

i stwórz miasto dla chomików! 

Wiek: 4+. Reklama TV: 13-27.11.

Zabawa w strzelanie strzałkami 

w pełzające robaki, które dzięki 

lepkim i powyginanym nogom 

pełzną w dół po pionowej 

powierzchni. W każdym zestawie są 

wyrzutnia, strzałki i robaki. Dołącz 

do drużyny walczącej z robakami. 

Rzuć robaka na pionową 

powierzchnię i postaraj się go zestrzelić. Precyzyjna broń, szybkie 

strzałki (zasięg do 12 m) i wprawne oko pomogą ci uporać się z inwazją 

robaków. Wiek: 8+. Reklama: 27.11 – 11.12.

Tor samochodowy Hot Wheels

Shopkins Cutie Cars

Shopkins Happy Places

IDO3D Vertical

Shopkins – sezon 7

Hamsters in a Hause

X-Shot Bug Attack 

Dystrybutor: FORMATEX 

Dystrybutor: FORMATEX 

Dystrybutor: FORMATEX 

Dystrybutor: FORMATEX 

Dystrybutor: FORMATEX 

www.formatextoys.pl Dystrybutor: FORMATEX 
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Od śmierci starszej siostry Camilli minęło dopiero 

65 dni. Szesnastoletniej Juniper nadal trudno 

pozbierać się po tragicznym wypadku. Musi stawić 

czoła nowej rzeczywistości – utraconej przyjaźni, 

szkolnej prześladowczyni oraz depresji, która 

dopadła jej matkę. „Indeks szczęścia Juniper 

Lemon” to powieść o licealnych perypetiach 

nastolatków, pełna humoru, ale nieunikająca 

trudnych tematów. 

Każdy stworek 

z kolekcji ma 

apetyczny zapach. 

W zestawie: 

pachnący Num, 

pachnący 

podświetlany Nom, 

baza pierścionka dla 

Num & Nom, karta kolekcjonera.

Zestaw zawiera 5 buteleczek 

z kolorami (10 ml każda), spray 

nabłyszczający, brokat, mieszadełko, 

pęsetę, rękawiczkę, 2 miseczki, 

podstawę na akcesoria, 5 kartek 

okolicznościowych (3 x format 

A7, 2 x format A5), przedmioty do 

kolorowania (ramka, bransoletka, 

opaska, 6 zawieszek), sznurek, 

błyszczące naklejki.

Następca „Terry Mystiki”. W tej 

pozbawionej elementu losowego grze 

wcielisz się w jedną z 14 zróżnicowanych 

frakcji, aby kolonizować galaktykę 

i rozwijać infrastrukturę na planetach. 

Będziesz mógł ulepszać swoje budynki na 

kilka s posobów, zyskując nowe zasoby 

i inne korzyści. Czeka na ciebie sześć 

obszarów badań – przemyślany rozwój 

przyspieszy twoją galaktyczną ekspansję 

i pozwoli ci prześcignąć konkurentów. 

Karciana wersja gry dostępnej na 

PC i PS4. Dynamiczna rozgrywka, 

pełna interakcji między graczami. 

Szata grafi czna oparta na świecie 

przedstawionym w cyfrowym 

pierwowzorze. „Bloodborne” to gra 

o zarządzaniu ryzykiem z domieszką 

wspólnego planowania, zarządzania 

ekwipunkiem i ulepszeniami, a także 

z elementami gry taktycznej. Premiera: 

27 września br.

Lalka Wissper w stroju podstawowym 

(23 cm) z Peggy (6 cm) w zestawie 

z wieloma akcesoriami do zabawy.

Tor samochodowy Hot Wheels

„Indeks szczęścia Juniper Lemon”

Num Noms – świecące pierścionki

Magic Dip – zestaw Centrum projektów

„Projekt Gaja”

„Bloodborne”

Wissper – lalka z Peggy

Wydawca: IUVI / Dystrybutor: ATENEUM

Producent: MGA / Dystrybutor: ATENEUM

Producent: TM TOYS / Dystrybutor: ATENEUM

Wydawca: GAMES FACTORY / Dystrybutor: ATENEUM

Wydawca: PORTAL GAMES / Dystrybutor: ATENEUM

Producent: SIMBA TOYS / Dystrybutor: ATENEUM www.ateneum.net.pl






